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اإلىداء 
 
 

  والدي العزيزينإلىاىدي ىذا العمل 
 

. إليك ياامي..... وشجعت وانتظرت ....إلى التي سيرت وربت وعممت
 

 .إليك يا أبي....وحرم نفسو وأعطاني.... إلى الذي رباني من الصخر

 
 .إلى اإلخوة واألخوات األحباء

 

 .اإلنجاز ىذا أتممت حتى وأعطت التي تحممت وصبرت وزوجتي وأزىار آياتوالى ابنتي 
 

 وما ليم إال  من جيدىم وعرقيم ينتج العنب ويسوقالذين أولئك المزارعين إلىواىدي ىذا العمل 
 .اهلل العزيز الجبار
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اإلقرار 
 

أقر أنا مقدم ىذه الرسالة أنيا قدمت لجامعة القدس لنيل درجة الماجستير وأنيا نتيجة أبحاثي 
الخاصة باستثناء ما تم اإلشارة لو حيثما ورد، وأن ىذه الرسالة أو أي جزء منيا لم يقدم لنيل أية 

. درجة عميا ألي جامعة أو معيد
 
 
 

....................... التوقيع
 

يوسف احمد محمد صالح 
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 الشكر

 
 :اشكر كل من ساعدني عمى إنجاز ىذا البحث وأقدم جزيل الشكر

 

.  إلى الدكتور عبد الحميد البرغوثي الذي قدم لي الكثير من خبراتو في مجال البحث العممي
 

.  إلى إدارة البرنامج الذين قدموا لنا كل ما ىو ممكن إلخراج ىذا العمل إلى حيز الوجود
 

إلى السيد عبد اهلل غنيم رئيس بمدية الخضر والمزارعين عبداهلل محمد عمي عيسى، احمد يوسف 
غنيم، فتحي ابوعياش والسيد عمي حماد العبلمي والييئة االدارية في جمعية انتاج وتسويق العنب 

. الذين أتحفوني بالمعمومات القيمة في موضوع الدراسة
 

الى الميندسين الزراعيون في منطقة بيت لحم والخميل وىم عايد عبد العزيز وعودة صبارنة و 
.  المناصرةيعون, مراد الحوساني

 
كما واشكر االغاثة الزراعية التي اتاحت لي الفرصة الستكمال تحصيمي التعميمي وانجاز ىذه 

. الدراسة وعمى الدعم الذي قدموه لي
 

وجزيل الشكر لمجموعة الييدرولوجين الفمسطينيين واخص بالذكر الدكتور عبد الرحمن  التميمي  
لما أعطاني من رعاية و ايضا  لزمبلئي وما قدموه لي من تسييبلت أثناء إنجاز ىذا العمل الذي 

. ىو بمثابة  خطوة أولى عمى طريق تطوير قطاع العنب في فمسطين 
 
 
 

                                                        يوسف احمد محمد صبلح 
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  الدراسةممخص
 

ان االراضي الفمسطينية وقطاع الزراعة الفمسطيني يعاني من مشاكل عدة وتراجع في ىذه 
تشرين ثاني - م2004شباط  ىذه الدراسة في الفترة الواقعة ما بين السنوات العجاف وقد جاءت

 مجتمع ىذه ام وتعرضت لتجمعين لمزارعي العنب في منطقتي بيت لحم والخميل، وىم2005
تعالج الدراسة مشكمة انتاج وتسويق العنب ببعدييا االقتصادي واالجتماعي وذلك الدراسة، كما 

تعريف كل الميتمين بقطاع العنب من مؤسسات حكومية أو أىمية وحتى مزارعين عمى أىمية 
. ىذا القطاع اليام

ىدفت ىذه الدراسة بشكل عام إلى التعرف عمى اآلثار االقتصادية واالجتماعية إلنتاج تسويق 
العنب عمى المجتمع الفمسطيني في منطقة جنوب الضفة الغربية 

تكمن أىمية ىذه الدراسة في كونيا األولى التي تتناول موضوع ميم لمجموعة ميمشة من 
المزارعين، ولمحصول ىام جدا في حياة المجتمع في منطقة الجنوب بل وعمى المجتمع 

 الضوء عمى إنتاج وتسويق ومشاكل ثاني أىم تسمط ىذه الدراسة حيث .الفمسطيني بكاممة
محصول بعمي في فمسطين عامة و أول محصول في منطقة جنوب الضفة الغربية وبعض 

.  العنب  إلنتاج وتسويقالحمول المقترحة لمشاكل اإلنتاج والتسويق والتطرق لمبعد االجتماعي
 

 في إنجاز ىذه الدراسة المنيج الوصفي التحميمي وقام بجمع بيانات الدراسة واختبار استخدم
الفرضيات باالستناد إلى الدراسة األولية التي تم جمعيا بواسطة االستبانة، والمصادر الثانوية 

 المركزة والمقاببلت الشخصية والقياس تالتي جمعت باالستعانة باألدبيات السابقة، والمجموعا
وقد تم تحميل ومعالجة مخرجات االستبانة إحصائيا بواسطة برنامج الرزمة اإلحصائية لمعموم 

.  وتم تمثيل نتائج التحميل باالستعانة بالجداول واألشكال  والرسوم البيانيةSPSSاالجتماعية 

 من يومن أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة أن لمعنب أثار واضحة عمى المجتمع الفمسطين
حيث عمل األسرة دور المرآة والدخل األسري والحد من البطالة ودور المزارعين في العمميات 

.  الزراعية واإلنتاجية والتسويقية

 
:- أما أىم توصيات ىذه الدراسة فكانت عمى عدة أوجو 

 لمسمطة الوطنية الفمسطينية :اوال 

 االقتصادي لمعنب  وضع الحمول لظاىرة االختناقات التسويقية و تدني المردودبوذلك 



 ه   

ك لمعنب في آن واحد سياسات سعرية تحمي المنتج و المستيل العمل عمى وضع
باألنواع األكفاء و البرادات القديمة حين استبداليا  ض الجمارك عمى الشاحناتفيالعمل عمى تخ 
. 

 في السوق أسعارىا المستوردة و مراقبة اإلنتاج مستمزمات ألسعار مباشرةية الحكومالمتابعة ال
المزارعين من سطوة   وحماية المزارعين من الغش وخاصة في المبيدات الزراعية وحمايةالمحمي
الوسطاء  كبار 

التسويق و التكامل الزراعي خاصة في منطقة  التنسيق مع الدول العربية المجاورة في مجال
 الخميج العربي 

. تدريب المزارعين عمى إدخال التقنيات الحديثة والتصنيع
لممنظمات األىمية : ثانيا

 تقديم الدعم بإعداد البنية النحتية إلنشاء بساتين العنب وكذلك ببرامج التوعية واإلرشاد 
. التخصصي

 لممزارعين   :ثالثا
العمل في مجموعات من حيث الشراء الجماعي والتسويق الجماعي  

إدخال التقنيات الزراعية الحديثة وخاصة تطبيق الزراعة العضوية في انتاج العنب وزراعة  
. اصناف جديدة وذات انتاجة عالية مثل العنب البلبذري 

.  العمل عمى التدريج والتعبئة والتغميف
إدخال قيمة إضافية لممنتجات وذلك بتصنيع العنب إلى منتجات إضافية أخرى مثل الدبس 

 .والزبيب والممبن



 و   

 التعريفات
 

األبعاد 
االجتماعية 
 االقتصادية

ىي جزء رئيسي من عممية التنمية، تعكس مدى التطور وانسجام 
الطرق المختمفة في عممية التنمية ألي قطاع من القطاعات سواء 

اقتصادي أو اجتماعي لسموك ما، تضمن استمرارية ونجاح األسموب 
المطبق في عممية التنمية عمى المجتمع المحمي، فيي مقياس لمفكر 

 التنمية البشرية تقرير( ،والسموك والوضع القتصادي لمجموعة محددة
)، 1999 

البحث السريع 
بالمشاركة 

التعرف عمى مشاكل المجتمع ومعتقداتيم وقدراتيم، وآلية العمل معيم 
من خبلل مجموعة أدوات تستخدم في ىذا المجال، مثل المصفوفة، 

 .1999 (، سرجاس)وغيرىا من أدوات، .... والخريطة

التسويق الزراعي  

النظام المرن اليادف إلى تسييل تدفق السمع الزراعية والخدمات 
المرتبطة بيا من أماكن إنتاجيا إلى أماكن استيبلكيا باألوضاع 
واألسعار والنوعيات المناسبة والمقبولة من كافة أطراف العممية 

 2000، (عبيدات، م( الزراعية،

 القنوات التسويقية

 غيره من المنتج إلى أو عنب نالزراعية م المنتجاتكيفية وصول 
المستيمك، من المزارع كمنتج إلى تاجر الجممة من خبلل وكبلء 

العمولة إلى المصدر لمتصدير الخارجي أو تاجر المفرق إلى 
، وعادة ما يبيع المزارع منتجاتو من خبلل وسيط المستيمك المحمي

أو وكيل يتقاضى عمولة معينة وغالبا ما يتم بيع نسبة قميمة من 
المحصول مباشرة إلى تجار الجممة و المفرق أو حتى لممستيمك 

 1999،(،الزعمري،ع،عقعبدا لراز( مباشرة،
 

: الكومسيون

 

عمولة لقاء بيع منتجات (السمسار) الذي يتقاضاه الوسيطاألجروىو 
المزارعين في األسواق المختمفة وتكون عمولة معينة متفق عمييا 

وتكون في الغالب عمى شكل نسبة مئوية من قيمة المبيعات أو مبمغ 
  .1986، (، عم وآخرون، يشافع) معين عمى وحدة اإلنتاج،

 (النووية )األسرة البسيطة 
الم واألطفال والصغار وتمتاز ىذه  تتكون األسرة البسيطة من األب وا 

، ( الجياز المركزي لبلحصاء الفمسطيني)األسرة بالتماسك والترابط، 



 ز   

2000 .
 

األسرة المشتركة  
 المركبة)

وىذا النوع من األسر منتشر في معظم المدن والقرى والمخيمات في 
فمسطين وتتكون ىذه األسر من الزوج والزوجة واألوالد واألعمام 

والعمات واإلخوة واألخوات غير المتزوجين والجد والجدة وفي ىذه 
األسر يخضع جميع اإلفراد لمشورة الجد أو اكبر الرجال سنا، 

. 2000 ،(الجياز المركزي لبلحصاء الفمسطيني)
 

 (الممتدة  )األسرة الكبرى 

وىي من أقدم أشكال األسر الفمسطينية حيث تشكل كل أربع أو 
خمس عائبلت مشتركة حمولة واحدة أو حي في القرية وعادة ما 

الجياز المركزي لبلحصاء )تتكون القرية الفمسطينية من عدة حمائل، 
. 2000 ،( الفمسطيني
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  النظري وخمفية الدراسةاإلطار
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 : المقدمة1.1

 
تعتبر الزراعة من أىم القطاعات االقتصادية في العالم حيث يتم من خبلليا تزويد السكان 

 و الزراعة كونيا أما  المصادر اليامة لمدخل القوميأيضا أحد وتعتبر باحتياجاتيم الغذائية،
الزراعة في و ،من السكان% 28 حيث يقدر عدد الذين يعممون في الزراعة حوالي لمعمالة،

حاليا حال الزراعة في بقية دول العالم حيث  (الضفة الغربية وقطاع غزة)المناطق الفمسطينية 
م اما حاليا فتسيم الزراعة بما ال 1984من اإلنتاج القومي عام% 22كانت تساىم الزراعة بنسبة 

من القوى % 17من مجمل الدخل القومي ، إضافة إلى استيعابيا ما نسبتو % 6.4يزيد عن
 2 كم5822من مساحة الضفة الغربية البالغة حوالي % 28.9العاممة المحمية، وتحتل ما نسبتو 

والعنب ىو جزء ميم فييا ( 2002جياز اإلحصاء المركزي الفمسطيني،االحصاءات الزراعية   ).
 نموذج متكامل لما ىو موجود في العالم المتطور من حيث أساليب فالزراعة الفمسطينية ىي

الطبيعية التي تصمح لزراعة  حيث تتواجد فييا جميع الظروف المناخية والتضاريس الزراعة،
.  كالزيتون، في عصور ما قبل التاريخ العنب،عرفت فمسطين .مختمف المحاصيل ومنيا العنب

.  في فمسطين ىم الذين نقموا زراعة العنب إلى جنوب أفريقيا وجنوب إسبانيابأن الفينيقيينويعتقد 
 ولمعنب أىمية غذائية كبيرة، وقد ورد ذكره في الكتب السماوية ومنيا القران الكريم وفي الشعر  

 قدو,  فمسطين الرئيسيةكان وال يزال من أشجار والعنب ةالعربي واألمثال الشعبية الفمسطيني
الذي كان يفضل عنبو - (وادي الصرار)و (عين جدي)في   السابقة،العيود في اشتيرت بو،
الضفة الغربية ويعتبر العنب من أىم الزراعات جنوب فمسطين جنوبي  في و- عمى غيره

 وتقدر المساحة .اهللوخاصة في مناطق الخميل وبيت لحم ورام  الضفة الغربية الموجودة في
 ألف دونم ورام 19 وبيت لحم حوالي مدون ألف 43المزروعة بيذا المحصول في الخميل حوالي 

 أصناف صنف من 13 من أكثر وحيث يوجد في المحافظات الثبلث أالف دونم 2.5اهلل حوالي 
 منطقة مكانة أساسية في اإلنتاج الزراعي في (العنب )تحتل زراعة الكرمة و .المختمفةالعنب 

 بين المعاصر القديمة تشيد عمى ذلك آثار عشرات عشرات السنين جنوب الضفة الغربية منذ
  باالستيبلكتبدءا لغايات تجارية بل تأمينا لحاجات غذائية معيشية اإلنتاجيكن   حيث لمالكروم،

ذا ما عصر العنب (زبيب  )الذي يتحول إذا ما جفف إلى  (عنب المائدة  )المباشر  وتمت  وا 
كان وما يزال  وقد (دبسا لمتحمية  )تنقيتو من المواد الحمضية وطبخ عمى نار قوية فإنو يصبح  

  وكانوا يصنعون منالسنة،مادة طبيعية أساسية لمحصول عمى السكريات الصحية عمى مدار 
. وقد عرفوا أيضًا الدبس والخل والخمر، وذكر أنو كان أكثر شيوعًا من الماء (الدَّبس)العنب 
وقد أدت ازدياد المساحات المزروعة بالعنب إلى االىتمام بو، وتطوير .الضيافاتقدم أثناء يوكان 
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حيث وجد في لواء الخميل في سنة . طرق التربية والعناية بكروم العنب، وبالتالي زيادة اإلنتاج
ويتم التسويق من الخميل وبيت .  طن من العنب سنوياً 35000دونم تنتج 52000حوالي 1987

حيث يبمغ إنتاج الضفة الغربية من العنب ما .  والقدساألخضرلحم إلى األردن أو داخل الخط 
والعنب المنتج من كروم  .منو% 70 ألف طن سنويًا يشكل إنتاج لواء الخميل نسبة 50يعادل 

امي والبيروتي والجندلي والمراوي والدابوقي الشو  الحمواني:الخضر وبيت أمر أنواع عدة منيا
العنب  دبس إلنتاج المخصص

 
: (الضفة الغربية وقطاع غزة)العنب في فمسطين 2.1 

 
يحتل العنب أىمية مميزة في الحياة االقتصادية واالجتماعية لمشعب الفمسطيني عموما وفي 

 يشكل ىذا الفرع احد المصادر الرئيسية لمدخل الزراعي إذ ثجنوب الضفة الغربية خصوصا حي
من قيمة اإلنتاج الزراعي وتبمغ مساحة األراضي المزروعة %12.3 -9تصل مساىمتو من 

ألف طن من ثمار عنب  78.217  سٕوٍبدونم تنتج78904بأشجار العنب المثمر في فمسطين 
دونم عنب غير  4935 آالف طن ورق اخضر ومعظميا كروم عنب بعمية باإلضافة إلى 3و

من مجمل المساحة %8.2 دونم أي حوالي 1930 المروي فيي بحدود بمثمر أما مساحة العن
المزروعة ولقد تطورت زراعة العنب تطورا ممحوظا خبلل السنوات الماضية فمن التربية الزاحفة 

 -600التي كانت سائدة أدخمت طرق التعريش إلى كروم العنب مما رفع اإلنتاج من 

 الري التكميمي في المساحات م كغم لمدونم كما استخدا1500 لمدونم إلى أكثر من وغ1000ُ
البعمية مما رفع اإلنتاج أيضا حاليا وبالرغم من قمة المساحات المروية إال أن إنتاج ىذه 

.  كغم لمدونم3000 المساحات تجاوز
 اإلصابة بحشرة الفولكسرا حيث ب تعرض قطاع العنب في الثمانيات إلى نكسة وذلك بسب

أصابت ىذه الحشرة مساحات واسعة في منطقة الخميل وبيت لحم مما سبب تراجع كبير في 
اإلنتاج ومساحات العنب المثمر بسبب قمع تمك المساحات وزراعتيا من جديد بغراس مطعمة 

عمى أصول مقاومة لحشرة الفولكسرا مرتفعة التكمفة باإلضافة إلى ارتفاع تكمفة استصبلح األرض 
كغم سنويا خبلل الموسم أي أن كمية العنب  2-1.5من جديد، يبمغ استيبلك الفرد من العنب 
 من ض ألف طن من ثمار العنب وبالتالي فان الفائ45المعدة لبلستيبلك المحمي تقدر بحوالي 

 (2005 وزارة الزراعة،) الف طن سنويا 33.217العنب محميا يقدر 
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: العنب في منطقة الدراسة 3.1
 

 وعمى وجو الخصوص في  الخميل وبيت لحم محافظتيفيوزراعة العنب في فمسطين تعتبر 
بمدتي الخضر وبيت أمر الزراعة األولى ويعتبر العنب المحصول األول من حيث المساحة من 

في بيت أمر  دونم عنب 6700 عنب في الخضر و  دونم8600 يزرع ثبين أشجار الفاكية، حي
 صنف من أصناف العنب المختمفة، واألسرة في الخضر وبيت أمر عمييا يقع العبء 13ويزرع 

نتاج وتسويق العنب وخصوصا المرأة، ويواجة العنب في الخضر  األكبر من العمل في زراعة وا 
وبيت امر العديد من المشاكل أىميا التسويق يمييا اآلفات واألمراض النباتية فاإلجراءات 

. (2005 وزارة الزراعة،) لاإلسرائيمية والجدار الفاص
 

 :المساحات المزروعة بالعنب في الضفة الغربية 4.1
 

 دونما حسب 78904تبمغ المساحة المزروعة بالعنب في الضفة الغربية 
 من مجموع المساحات %4.5 وىذه المساحة تشكل (2005‘ وزارة الزراعة  )إحصائيات

ويساىم محصول دونم  ألف 17229المزروعة في الضفة الغربية بكافة المحاصيل والبالغة 
 الدخل القومي عام إجماليمن % 22من الدخل السنوي الزراعي والبالغ % 6العنب بنسبة 

 دونم 19239 وبيت لحم دونم 43774الخميل محافظتي وزراعة العنب تتركز في . 2002
العنب المزروعة   من مجمل مساحة%55.5 الخميلمحافظة بالعنب فيوتشكل المساحة المزروعة 

مجموع المساحة المزروعة بالعنب في الضفة الغربية أي  من% 24.4 بيت لحم وفي محافظة
  . من مساحة العنب في منطقة بيت لحم والخميل 79.8%

 تعتبر زراعة العنب من أنجح الزراعات البعمية في الضفة الغربية وبشكل خاص
 حيث بمغت المساحة طويل،شتيرا بيذه الزراعة منذ وقت ت لحم والمتان وبيت محافظتي الخميل

 كانت 1967 وفي عام .دونم (43000 )1942 عام ىاتين المحافظتين بالعنب فيالمزروعة 
  محافظتي وىذه الزيادة في المساحة معظميا فيدونم، 62000 في الضفة الغربية عنبمساحة ال

 رام اهلل بحشرة الفيموكسيرا  محافظة في عنب وذلك إلصابة اللحم،الخميل وبيت 
. الخمسيناتالخطيرة في 
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 مجتمعة الضفة الغربيةمحافظات وفي واإلنتاج  المساحات المزروعة بالعنب  يبينالجدول التالي
 2005حزي ػبَ -1995من العام

نتاج العنب في الضفة الغربية وقطاع غزة مساحة :(1.1)جدول رقم   لؤلعواموا 
 .المساحة بالدونم، اإلنتاج بالطن 95-2005 

 
اإلنتاج المساحة السنة 

95/96 83174 56981 

96/97 83661 52835 

97/98 74795 56903 

98/99 67666 44468 

99/2000 73607 59260 

2004/2005 78904 78217 

 (2005وزارة الزراعة، )
 

ويعود االنخفاض في المساحات المزروعة في الجدول السابق والتي تعبر عن اإلحصائيات 
: الرسمية لؤلسباب التالية

بيت لحم وذلك  ةالخضر محافظحصل نقص في المساحات المزروعة في منطقة  .1
أما باقي المناطق  ( االفيموكسير بحشرة دونم 8000حوالي )إلصابة بعض الكروم 

 كما أن .المزروعةوخاصة منطقة الخميل ورام اهلل فيوجد زيادة سنوية في المساحات 
 بيت لحم قد تعوض المساحات محافظة بالعنب فيمساحات جديدة تزرع سنويا 

 .المصابة
 .إسرائيلالطرق االلتفافية والزحف العمراني ومصادرات األراضي من قبل  .2
 .األمطارالجفاف وقمت  .3
 .الكيماوية اآلفات الزراعية وكثرة استخدام المبيدات انتشار .4
 .اإلنتاج ثمن مستمزمات ارتفاع .5
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             : دونم، اإلنتاجية: المساحة )والمناطقمساحة العنب عمى المحافظات وتوزع (:2.1)جدول رقم 

 ..(2005).ي.صالبابا،  )2005 عام طن: ج، اإلنتادونم/كغم                  
                 

/ المحافظة 
المنطقة 

غير مثمر مثمر 
المجموع 
الكمي 

اإلنتاج 
الكمي 

ية ئوالنسبة الم
من المساحة 

الكمية  مروي بعمي اإلنتاجية مروي اإلنتاجية بعمي 

 100 78217 78904 192 4443 2215 973 1038 73296المساحة الكمية 
 94.8  74795      الضفة الغربية 

 5.4 15496 4257-  383- -  4000 3874جنين 
-  11 14 2 5 1500 7- - طوباس 
-  67 66- -  1500 26 700 40طولكرم 
 1.5 878 1221 2 80 2500 23 735 1116نابمس 
-  48 50-  2- -  1000 48قمقيمية 
 1.3 894 1080- - - -  828 1080سمفيت 

 3.2 1356 2534- - - -  535 2534 والبيرةرام اهلل 
 1 1185 748 152-  1988 596- - أريحا 
 3.5 1994 2812- - - -  709 2812القدس 
 24 17210 19239-  1150 3100 250 976 16839بيت لحم 
 55.4 35692 43774-  2796- -  871 40978الخميل 

 5.2 3386 4109      قطاع غزه 
  392 500 4 7 943 7 800 482شمال غزه 

  2274 2863-  20- -  800 2843غزه 
  650 650- - - -  1000 650دير البمح 
  52 56 4-  1000 52- -  سخان يون
  18 40 28-  1500 12- - رفح 
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الخميل و بيت لحم   منطقتي واإلنتاج الكمي فيلمساحة المزروعة بالعنبا :(3.1)جدول رقم 
(. 2004دوائر الزراعة في محافظتي بيت لحم والخميل )لسنة 

 

قرى منطقة 
الخميل 

المساحة بآالف 
 لمعام الدونمات

2004 

اإلنتاج الكمي 
بالطن  

قرى منطقة بيت 
لحم 

المساحة بآالف 
الدونمات 

اإلنتاج الكمي 
 بالطن

 5727.6 8.6اٌخضش  16530 14الخميل 

 1398.6 3.6ثَذ فجبس  13986 12حمحول 

 630 1ٔحبٌَٓ  4075 3.7تفوح 

 405 0.4حوسبْ  2331 6بيت أمر 

 266.4 0.4ثَذ جبال  1998 3سعير 

 399.6 0.8اَ سٍّؤخ  1141 1يطا 

 333 0.9واد سحبي  999 2.3الشيوخ 

 799.2 1.6ثَذ اسىبسٍب  913.6,. 8دورا 

 333 0.5جوسح اٌشّؼخ  315 45.بني نعيم 

 90 1.2ثبلٌ اٌمشى  703 75.ترقوميا 

 10382.4 19اٌّجّوع  39188.4 44المجموع 

 
يتضح من الجدول السابق أن مساحات العنب المزروعة بشكل تجاري تتركز في جنوب الضفة 

 وقد زادت مساحة العنب المزروعة في م،2004اهلل  لحم ورام ت محافظات الخميل وبيالغربية في
دونم أي 80000 دونم إلى 62000 من 2004َ وحتى عام 1967الضفة الغربية من عام 

  .لحم وىذه الزيادة تركزت بشكل رئيسي في منطقة الخميل وبيت %31بنسبة
 ( م2004دوائر الزراعة في بيت لحم والخميل)
 

 : العنب في محافظة بيت لحم1.4.1
 

 دونم المسح الزراعي 12634وبمغت مساحة األراضي المزروعة بالعنب في المحافظة 
 في بأشجار الفاكية مساحة األراضي المزروعةمن % 34.6 وىو ما يعادل 1999/2000

 وىو ما 1999/2000 طنا لمعام 8442المحافظة وقد بمغت كمية إنتاج المحافظة من العنب 
 المساحة مزروعة بعميا وبمغت هوىذ. من إنتاج أشجار الفاكية في المحافظة% 87يشكل 

  (1999/2000المسح الزراعي ) كغم 668اإلنتاجية لمدونم 
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: العنب في محافظة الخميل 2.4.1
 

 المساحة مزروعة هوىذ دونم 43775 بالعنب في محافظة الخميل أشجارتبمغ المساحة المزروعة 
  (1999/2000المسح الزراعي ) كغم 828بعميا وبمغت اإلنتاجية لمدونم 

حيث ازدادت مساحة العنب من 1994-1957زيادة مساحة العنب منطقة الخميل منذ عام 
تراجعت وقد % 30 أي بزيادة بنسبة 1994 دونم عام 51818 إلى 1957 دونم عام 39840

 . العنبإال 1994-1957 المثمرة ما بين عام لؤلشجارالمساحات الزراعية بالنسبة 
 

: قرى وبمدات محافظة الخميل  العنب في1.2.4.1
 

 (2003) محافظة الخميل فيبالعنب توزيع المساحات المزروعة :(4.1)جدول رقم 
 

بالدونم /المساحة المزروعة  المنطقة اسم
 19285الخميل 

 13200حمحول 

 4300سعير 

 3850بيت أمر 

 800تفوح 

 2085الشيوخ 

 640بيت كاحل 

 725بني نعيم 

 1528ترقوميا 

 610صوريف 

 2034يطا 

 853الظاىرية 

 ( م2003دوائر الزراعة في بيت لحم والخميل)
 تتركز في أربع محافظة الخميلبالعنب في  من الجدول السابق يتبين أن المساحة المزروعة

. أمرمناطق وىي الخميل وحمحول وسعير وبيت 
 :التاليةويعود ذلك لؤلسباب 

المذكورة أعبله في  األولى تنجح زراعة العنب وتعطي إنتاجا أفضل في المناطق األربع -1
 الخميل وذلك لحصول ىذه المناطق عمى معدالت أمطار أفضل من باقي المناطق  محافظة
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 األخرى، عن باقي القرى المحافظةارتفاع المنطقة التي تشمميا ىذه المناطق األربع في  -2
م فوق سطح البحر وىذا ما يعطي ىذه المناطق ميزات مناخية أفضل من 900 حوالي إلىتصل 

 تنخفض معدالت درجات الحرارة في المناطق األربع إذ والتبخر،حيث معدالت درجات الحرارة 
 (زراعة وانتاج وتسويق العنب 1990العالول ). الخميلمحافظةعن باقي قرى 

لمظروف المناخية المذكورة في البندين السابقين يمكن تأخير قطف ثمار العنب في  -3
مناطق حمحول والخميل وسعير وبيت أمر وفي األراضي الجيدة وىذا العامل يساعد في تحسين 

. أسعار البيع وبالتالي تشجيع ىذه الزراعة في ىذه المناطق
 

  بالطن/ الخميل إلى األسواق المجاورةمحافظة  كميات العنب المسوقة من (:5.1)جدول 
  م 1987-1981                  من 

 
المجموع اسرائيل الضفة الغربية غزة عمان السنة 
1981 10000 9000 8000 700 27700 

1982 10000 9000 8000 500 27500 

1983 6000 5500 6500 512 18512 

1984 7610 9103 8550 804 26367 

1986 7000  - - - -

1987 8900 2000  -1000  -

 
 تم تصدير أول شحنة من العنب من الخميل إلى السعودية عبر األردن بحمولة 1995وفي سنة 

وعممت ىذه الشحنة عمى تشجيع المزارعين عمى زيادة . طن من نوع البيروتي والحمواني 7.5
. إنتاج العنب والعناية بو 

 

 من  الستة سنواتال أن متوسط الكميات المسوقة سنويًا خبلل (5.1)ويستدل من الجدول 
طن 10000 طن، ويبقى عمى ما يزيد عن 2500 الخميل فقط محافظةمن م 1981-1987

. فائض حسب اإلحصائيات الرسمية
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  الكميات الفائضة من العنب عن حاجة منطقتي الخميل و بيت لحم(:6.1)جدول رقم 
 

المعدل  1984 1983 1982 1981 1980السنة 
 33.6 32.9 32.2 43.2 32.1 26.5 (طن1000)الكمية الفائضة

 72.62 71.6 73.4 78.5 72.3 67.3% نسبتو من االنتاج الكمي

 
كمية العنب الفائضة عن احتياجات منطقتي الخميل وبيت لحم ونسبتيا من (6.1)يبين الجدول 

لى نفس األسواق الذكورة في االنتاج الكمي لمعنب في المنطقتين ،  وىذه الكمية تسوق محميًا وا 
والحقيقة أن جميع إنتاج .  بشكل غير رسمي وأن جزء منيا يتم تصنيعو محمياً (6.1)الجدول 

  يسوق محميًا أو خارجيًا أو يصنع والذي ينضج في شيري اب وايمول الضفة الغربية من العنب
لذلك ال بد من أيجاد حمول سريعة ليذه المشكمة    ويبقى الفائض كمية كبيرة من العنب 

 
 :  تسويق العنب5.1 
 

ازدادت أىمية تسويق الحاصبلت الزراعية خبلل السبعينات عندما ارتفع إنتاج الخضار والفواكو 
في الضفة الغربية وقطاع غزة عمى ضوء دخول التكنولوجيا الوسيطة في اإلنتاج الزراعي من 

 أن ارتفاع العرض في ،الخ...ببلستيك زراعي وري بالتنقيط وبيوت ببلستيكية وأسمدة ومبيدات
 المحاصيل الزراعية دفع المزارعين والتجار لمبحث عن أسواق جديدة باإلضافة لؤلسواق منتجات

المحمية، وبالطبع فإن األسواق المجاورة وخصوصًا العربية كانت ىي المؤىمة الستقبال ىذا 
 والعنب احد أىم الحاصبلت التي بيا فائض وبحاجة لمتسويق وفي منطقة الفائض الزراعي

 .الدراسة اعتمد نظامين أساسيين من التسويق

 
:  أنظمة تسويق العنب في منطقة الدراسة1.5.1

 

وذلك بالتسويق لممستيمك مباشرة بالكغم وذلك من  (بالمفرق  )نظام التسويق بالتجزئة  - أ
. قبل المزارع بدون أي وسيط، حالة بمدة الخضر

نظام التسويق بالجممة عن طريق التاجر أو الحسب المحمية ببيع العنب بكميات كبيرة  - ب
لمتاجر وىو يقوم بتسويقيا لممستيمك أو لتجار آخرين أو لمصانع العصير وىذه حال بمدة 

 بيت أمر
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:  األسواق2.5.1
 

:  محميااألسواق المتوفرة 1.2.5.1 
 أسواق الجممة المركزية-      أ

أسواق المفرق  -     ب
 الباعة المتجولون-     ت
 

 :األسواق الخارجية 2.2.5.1
:  تشمل األسواق الخارجية العربية واألجنبية وأسواق خارجية أخرى

 .األسواق اإلسرائيمية .1

 األسواق العربية  .2

 األسواق األوروبية  .3

 األسواق اإلسبلمية واألسواق األخرى  .4
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 :(التسويق الداخمي  )التبادل الزراعي الداخمي 3.5.1
 

يقصد بالتبادل الزراعي الداخمي كميات المحاصيل الزراعية الواردة ألسواق الضفة الغربية من 
قطاع غزة وكميات المحاصيل الزراعية الواردة ألسواق قطاع غزة من الضفة الغربية، كان التبادل 

 من تمك أكثر يتم بحرية نسبية 1987التجاري بين قطاع غزة والضفة الغربية قبل نياية عام 
خبلل فترة االنتفاضة، إذ عمدت سمطات االحتبلل وكجزء من سياستيا االقتصادية في محاربة 
االنتفاضة إلى وضع العراقيل أمام التبادل التجاري بين المنطقتين مما أدى إلى انقطاعيا نسبيًا 

ن كبل من الضفة والقطاع يتميز بمحاصيل زراعية مميزة يفترض أن إ. في العديد من المواسم
فالقطاع يتميز بإنتاج الحمضيات والخضار . تؤدي إلى تكامل اقتصادي في الظروف العادية

 والخضار الشتوية والعديد من المحاصيل  والعنبالصيفية بينما تتميز الضفة بإنتاج الزيتون
إال أن سياسة االحتبلل الزراعية أدت إلى تشويو عمميات اإلنتاج الزراعي، فعمى سبيل . األخرى

المثال شجعت السمطات المحاصيل التصديرية في قطاع غزة مثل التوت األرضي وكذلك عززت 
زراعة الخضار تحت البيوت الببلستيكية مما خمق فائضًا زراعيًا في محاصيل الخضار في 

كل ذلك أدى في النياية إلى خسائر فادحة .  والباذنجانالبطاطامواسميا مثل البندورة والخيار 
 .تكبدىا المزارع

: فمسطين العنب فياثر تحرير التجارة عمى زراعة 
إن محصول العنب ومنتجاتو تتعرض كباقي المحاصيل والمنتجات الفمسطينية التي ىي كباقي 
منتجات الدول النامية تعاني من المنافسة الكبيرة والتغاضي من قبل الدول الصناعية الكبرى  
وان نظام الجات ىو نظام النوعيات والمواصفات العالية والمنافسة لذلك ال بد من العمل عمى 

. إنتاج بنوعية منافسة
 

:  العنبتصدير 4.5.1
 

تعتبر األسواق األردنية أحد أىم األسواق العربية التي تستوعب كميات : التصدير لمدول العربية
يوضح ( 7.1)والجدول  الغربيةالضفة محصول العنب  في كبيرة من الفائض الزراعي في 

م اما الوقت الحالي فقد توقف 84-81صادرات محصول العنب لممناطق المختمفة في االعوام من
التصدير الى ىذه المناطق بسبب الحصار واالغبلق االسرائيمي عمى االراضي الفمسطينية منذ 

 .م 2000بداية انتفاضة االقصى عام 
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 .م1984-1981العنب لؤلعوام ت منطقتي الخميل وبيت لحم من اصادر: (7.1)جدول رقم 
سرائيل .                     إلى األردن وقطاع غزة وا 

المجموع االردن قطاع غزه اسرائيل السنة 
1981 700 9000 10000 19700 

1982 500 10000 10000 20500 

1983 512 5500 6000 12012 

1984 804 9103 7610 17517 

 17432.3 8402.5 8400.8 629المعدل السنوي  

 

:  حول التسويق الزراعيعامةمالحظات  5.5.1
 

 الزراعية في األراضي المحتمة بعد منتصف السبعينات المنتجاتبدأت مشكمة تصريف .    1
وبذلك . وذلك عمى ضوء التضخم في اإلنتاج الزراعي والزراعات العشوائية لمعديد من المحاصيل
 منتجاتنااخذ الفائض الزراعي يزداد مع مرور الوقت، فبينما كانت الضفة والقطاع تستيمك جميع 

الزراعية وأحيانًا نستورد لبلستيبلك المحمي أصبحت تعاني من مشكمة فائض في العديد من 
 .المحاصيل

إن غياب التخطيط االقتصادي وغياب مؤسسات تنسيق وتوجيو زراعي ساىم في عدم .    2
فبينما كنا . تناسق عمميات االستيبلك المحمي والتصدير واالستيراد لبعض المحاصيل الزراعية

 بعض المحاصيل الزراعية مثل البطاطا والقثائيات كانت أسواق منتجاتنعاني من نقص في 
الضفة والقطاع تصدر ىذه المحاصيل إلى األردن وتستورد من األسواق اإلسرائيمية تحديدًا 

ولقد بمغ النقص في بعض ىذه المحاصيل . لتغطية النقص وسد حاجة االستيبلك المحمي
وخصوصًا القثائيات أضعاف كميات اإلنتاج المحمي 

تميزت فترة االنتفاضة بانخفاض كمية الصادرات الزراعية لمختمف األسواق وذلك عمى .    3
. ضوء عقبات التصدير المفروضة من قبل السمطات األردنية وسمطات االحتبلل اإلسرائيمي

 األراضي المحتمة الزراعية في أسواق أوروبا منتجات    بالرغم من إمكانية تصريف قسم من .4 
الغربية، إال أن عممية التصدير ىذه يجب أن تعامل بحذر شديد عمى ضوء الموقف التنموي من 

 االقتصادية والسياسية التي قد تنجم الدول المتقدمة فقد تمت التبعيةعممية التبادل البلمتكافئ مع 
عن مثل ىذا التبادل، ىذا ناىيك عن المشاكل والعقبات التي واجيت عممية التصدير ىذه من 

تبلف وخسائر فادحة  الخ...تأخير في الشحن وا 

سبلمية بديمة لؤلسواق األوروبية واإلسرائيمية يجب أن يبقى .    5 أن البحث عن أسواق عربية وا 
. ع.ععبد الرازق، )اليدف األساسي لمقائمين عمى عممية التصدير من مؤسسات تنموية ووطنية

 (1992).ش.عالزعموري، 
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:  مقدمة1.2
 
 تساعد في اللعنب من الناحيتين االقتصادية واالجتماعية ا لموضوع قطاع عدم التعرض إن

 عمدت الدراسة إلىاالضطبلع عمى تجارب ومحاوالت اآلخرين في ىذا المجال وبالتالي 
 والقطاعات التي تم تغطيتيا في الدراسات عمى المجاالت منيا والتعرف لئلفادةالدراسات القريبة 

 تعرضت بعضولقد  ..الدراسةالسابقة من الناحية االقتصادية واالجتماعية والتي تخدم موضوع 
 .موضوع العنب خاصة الناحية الفنية واإلداريةالدراسات السابقة ل

 
:  المساحة الزراعية2.2
 

 45000 1987تبمغ المساحة المزروعة بالعنب لعام الخميل حيث في منطقة تتركز زراعة العنب
عمى وركزوا  1992عام الرجوب  وةلمحوامد" الزراعة في محافظة الخميل "دونم وىو عدة اصناف 

 لوحدة واإلنتاجية المساحات المزروع اإلحصائيات حولالجوانب الفنية البحتة ووضعوا بعض 
 واالجتماعية ليذا يتطرقوا لمنواحي االقتصادية المثمر ولمالمساحة لمعنب المثمر ولغير 

 األولية إنجاز الدراسةالمحصول بصوره بارزة والتي تغطي ىذا المحصول والذي ساعد في 
 .البحثلمنطقة 

 
:  العنب من الناحية الفنية3.2

 
ذكر في العديد من الدراسات كما ذكرت محاصيل أخرى ومن الذين أسيبوا في دراسة العنب 
الخبراء والباحثين المصرين والسورين الذين أوردوا في مؤلفاتيم النواحي الفنية واإلنتاجية ولم 

 يتطرقوا لمجدوى االقتصادية ولآلثار االجتماعية النتاجة وتسويقو حيث 

 
 والتقميم مما يوثر ايجابيا في زيادة لتربيةلطرق عدة و  العنببأصنافلعناية لطرق ىناك عدة 

انتاج العنب وتحسينو كما ونوعا  ولعل االنتاج العالمي لمعنب وبالطرق المبنة عمى الدراسات 
 " 1990 عام  السعدوأبوالجميمي  لعنبل العالمي اإلنتاج ادت الى تطور  واالبحاث العممية 
 العممي "  وزارة التعميماألوراقالفاكية متساقطة 

  االقتصادية واالجتماعية التي ىي غرض البحث المقدم من قبلنلمناحيتي ولم يتم التعرض 
 . الباحث في التعرف عمى بعض الجوانب الفنيةأفاد ولكن الباحث
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براىيم وعثمان في كتابيم المعنون بالعنب   –زراعتو )أورد مجموعة من الخبراء وىم خميف وا 
نتاج العنب بعد إيراد 1990عام  ( إنتاجو –رعايتو   م شرح مفصل لمجوانب الفنية لزراعة وا 

مقدمة تاريخية لبدء زراعة العنب في العالم وان مصدر العنب في مصر من الفنيقين الذين نقموه 
من فمسطين أثناء تنقميم والتبادل التجاري مع مصر كما وقدموا شرحا مفصبل عن العنب 

وتقسيمو الجغرافي مع ذكر الكميات من العنب المنتجة في البمدان المختمفة  
حيث تطرقوا لجوانب إحصائية بعد التطرق لمجوانب الفنية لكن لم يتم الربط لدييم بين الجوانب 

. الفنية والبعدين االقتصادي واالجتماعي ليذا المحصول
 

  تقرير حول مشكمة االحتبلل وأثره عمى حياة مزارع العنب حيث1992عام  صبلح كتب عيسى
 الكرمة الناتج عن سياسة السمطات اإلسرائيمية التي تتحكم باألصول األمريكية يمعاناة مزارع

المقاومة لحشرة الفولكسرا وتحدث عن تكمفتيا العالية واىم مشاكل  الكرمةوىي من أنواع أصول 
 يذكر فيو عن تسويق ىذه األصول واثر ذلك عمى العنب في منطقة جنوب الضفة الغربية ولم

.  والمعيقات لعممية التسويقالعنب شيء
 
ه شرحا موجزا عن بعض تقرير في 1994عام  الدين السعيد  قدم الميندس الزراعي حسام 

 كيفية النواحي الفنية لمتقدم في تحسين إنتاجية شجرة العنب حيث تعرض في ىذا التقرير إلى
  لمعنبلمنواحي التسويقيةالعناية بأشجار العنب في المناطق البعمية ولم يتعرض 

 
وموعد  كيفية قطف ثمار العنب 1996في عام  الدين السعيد جاء في تقرير لمميندس حسام

 العنب واألمور التي يجب التنبيو إلييا قبل قطف الثمار ولم يتحدث حول ما بعد القطف قطف
. األىم ثنظر الباحوىو في 

 
 حول فوائد العنب حيث  1996ه عام تقريرداغر في   تحدث سعد

ألمراض ولم يتعرض لممشاكل اجاء فيو عن الفوائد الصحيحة لمعنب واستخدامو لعبلج بعض 
 وال اثر ذلك عمى القدرة التنافسية لمعنب وكيفية رفع ىذا الموضوع في قيمة التي تواجو العنب
. العنب التسويقية

 
البنود المتعمقة بالبروتوكول العبلقات االقتصادية بين حكومة " كتابيا ي، ف1999عام ليمى ذكرت 
حول العبلقات والتفاىمات التي  (مراجعة نقدية)الذي ىو "  ومنظمة التحرير الفمسطينيةإسرائيل

: تحدثت حول



 16 

  الجوانب االقتصادية بصورة عامة ومن بينيا الزراعية ومن ضمنيا العنب كمحصول
 . فمسطيني

  سرائيلالعبلقات التجارية التي تربط بين فمسطين مكانيات وعن فرص وا   التصنيع في وا 
. فمسطين

  في الضفة الغربية والذي تعرض الباحث في ىذه الدراسة السياسة التي تنظم التجارةخيارات 
. البحثلجانب ميم وىو الجانب التجاري والتسويقي وىي من مشكمة 

 
 (1999 التطبيقي، العامة لئلرشاد واإلعبلم الزراعي والبحث المديرية) جاء في تقرير

 مكافحة اآلفات واألمراض المنتشرة في كروم العنب في فمسطين والتوصيات  طرقعن
اآلفات لتقميل الفاقد وبالتالي إنتاج أعمى ومردود اكبر في حين لم يورد واإلرشادات لمكافحة ىذه 

. التقرير حول التسويق وكيفية تفعيل دور المزارع في التسويق الجماعي وتدريبو عمى ذلك
 

 : تصنيع العنب4.2
 

جاء في دراسة بعنوان الجدوى الفنية واالقتصادية لمشروع استخراج عصير العنب في منطقتي 
وعوض والتي ىي من مجموعة الدراسات (1986لصوالحة واخرون)بيت لحم والخميل 

المتخصصة ،حيث أشاروا إلى الجدوى االقتصادية لمصنع عصير العنب من التكاليف التأسيسية 
 ووضعوا عدة ةوحساب التكاليف التشغيمية وأدرجوا المتوقع من العائدات وقاموا بدراسة الحساسي

فرضيات وأضافوا كل القيم اإلضافية وأوردوا توصيات بعد في نياية ىذه الدراسة مع استقراء 
. الدراسة لمواقع في منطقة الدراسة والذي اثرى بنوعية ىذه

   
 أن المساحة المصابة ه في جاء1988عام(لحمبيت – زراعة الخضر مكتب)من  تقرير صدر

 في منطقة الحضر وتحدث عن أن ىذه 1987 دونم في عام8000حشرة الفيموكسيرا تصل إلى ب
نتاج العنب وعمى المزارع الفمسطيني في ىذه المنطقة وعمى  الفترة تعد األخطر عمى زراعة وا 

. التكمفة العالية إلعادة زراعة ىذه األراضي التي ىوجمت من قبل الحشرة
 
يتم تصنيع العنب منزليا لحفظو واستيبلكو في فصل الشتاء وتيتم العائبلت الفمسطينية في إنتاج "

 تصنيع ا، خشيوان، )األصناف المتعددة منو كالزبيب والدبس والمربى والممبن والخل والعصير 
 حَث أوسد طشق رصَٕغ اٌؼٕت ِوضحب رٌه ثبإلشىبي اٌزوضَحَخ واٌّمبدٍش (1993، "العنب

. واٌَخ اٌزصَٕغ
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 : اآلثار االقتصادية لزراعة العنب5.2

 
 والخواص التي يتميز بيا عن تتعود االىمية االقتصادية لمكرمة إلى ما تتميز بو من المواصفا

 القيام بالعديد من العمميات الحيوية ومن ىباقي أشجار الفكية األخرى من حيث قدرتيا العالية عل
نتاج القدر الكبير يقدرتيا عمى اكتساب الطاقة الشمسية واستخداميا في عممية التمثيل الضوئ  وا 

 ن من الثمار وما ينتج عنيا مجمن المنتج من العنب والى القيمة الغذائية العالية ليذا المنت
والذي تحدث فيو " الكرمة( "2005سمطان )منتجات ثانوية مثل العصير والدبس والمربى وغيرىا، 

. أيضا عن النواحي الفنية لمعنب
 

 يجب االىتمام بيا وتقيم مدي  وتسويق البيضإنتاجوى دبج االقتصادية عناصر الجدوىىنالك 
 الجعفري )نتاج وتسويق ىذا المنتجا أىمية والتزام االنتاج الفمسطيني لمبيض بيذه العناصر

 ىذه أفادتوقد "  وتسويق البيض في الضفة الغربية إنتاجتحميل اقتصادي قياس  "(1992
 المنيجية والتعرض لممشكمة إعدادالدراسة في عممية دراسة الجدوى لمحصول العنب وكذلك في 

 .
 

: اىم العوامل التي  تحدد عدم تطوير تسويق  قطاع الحمضبات في فمسطين
العبلقات التجارية بين فمسطين والدول العربية واىم العوامل واالعتبارات المحددة ليذه  . أ

 العبلقات
 . المصدرة منيا والمحميةالفمسطينية عمى المنتجات إسرائيلالقيود المفروضة من  . ب

وحول السوق األوروبية ومتطمباتيا من حيث الجودة والخمو من متبقيات المبيدات  . ت
  المختمفةلؤلسواقالخ والتي تعتبر عامل محدد .......الكيماوية

.  ("واآلفاقالمشاكل )الحمضيات الفمسطينية  " (1995كحول معورتاني و)
. يربطا الحمول بالعاممين االجتماعي واالقتصاديولم 
 
 

ان بقاء المنتجات الزراعية الفمسطينية بعيدة عن المنيجية العممية المدروسة بدءا بالمزارع وصوال 
لممستيمك وبالنوعية الموجودة غير قابمة لممنافسة في ظل النظام العالمي الجديد ونظام التجارة 

الكيانات االقتصادية الكبرى واثر الجات )الجات والخصخصة  "(1996عمر  )الدولية الحرة 
. (الناميةعمى اقتصاديات الدول 
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 والنظريات األسس الزراعية األراضي اقتصاديات  "1998عام   في كتابومصطفىتحدث 
 لمقطاعات االقتصادية األخرى  االقتصادية لمزراعة والجوانبعن الجدوى االقتصادية" والتطبيق 

. وحول األىمية االقتصادية لممحاصيل الزراعية المختمفة ولم يتم تخصيص محصول بذاتو
 

 واجيو ىذا االقتصاد خبلل فترة دخول قد ركائز االقتصاد الفمسطيني الزراعة احدىا وان أىم
واىم التغيرات التي حدثت عمى قطاعات االقتصاد   تحسنا طفيفا السمطة الوطنية الفمسطينية

 التأثيرالفمسطيني المختمفة والذي يظير تقدم القطاعات االقتصادية بصورة واضحة وتدني نسبة 
 المشاكل الذي وان قطاع العنب عمى محمل االقتصاد الفمسطيني بضمنةلمقطاع الزراعي والذي 

 وخاصة التسويق وارتفاع اسعار مستمزمات االنتاج ىي التي ادت الى  القطاع الزراعيتواجو
المجمس "  الفمسطيني في المرحمة االنتقاليةداالقتصا “(1999 اشتية،)جاء في كتاب ىذا تراجع 

، (بكدار ) لمتنمية واإلعماراالقتصادي الفمسطيني
 . الدراسة بالتعرض لمنواحي االقتصاديةأغنى ولعل ىذا الكتاب 

 
 : اآلثار االجتماعية لزراعة العنب6.2

 
أن المزارعين في بيت امر في غالبيتيم يعتمدون في دخميم عمى الزراعة فقد أثبتت دراستو أن 

 من مجمل األسر في بيت امر% 78نسبة األسر المعتمدة في معيشتيا عمى الزراعة بمغت 
  (  1984بريغيث  )
 

 -1997 متقارير، لؤلعوا الفمسطينية األراضي المتحدة في لؤلمم المنسق الخاص قدم مكتب
والذي جاء فيو "  االقتصادية واالجتماعية في الضفة الغربية وقطاع غزة األوضاعحول " 1998

 الفمسطينية األسر و نسبة العمل بين النساء والرجال في األجرحول العمل العائمي غير مدفوع 
  . اقتصاديةأخرىومجاالت 

-1994 االقتصاد الفمسطيني في ظل المرحمة االنتقالية “وتقارير، سمسمة دراسات  تم نشر  

1999.  
 
 

نستنج من الدراسات السابقة أنيا ركزت في مضمونيا عمى النواحي الفنية وبعض الجوانب 
 غزة عامة في تمك المنطقة فنبلحظ عاالقتصادية و االجتماعية لمسكان في الضفة الغربية وقطا
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أن الدراسات السابقة ركزت عمى اآلثار االقتصادية ولم تربط بين اآلثار االقتصادية واالجتماعية 
:  منيا, بمختمف التفاصيل

دعم مجتمع الريف الفمسطيني لتوفير احتياجاتيم من مستمزمات اإلنتاج ودعم المزارعين في  .1
. القطاع الزراعي، ودعم النساء وزيادة الوعي والمشاركة في إنتاج أفضل

. مكافحة الفقر وتحسين المستوى المعيشي وتوفير فرص عمل .2
 .توفير الجيد المبذول والوقت في زيادة المساحة المزروعة بالعنب .3

 

:  اإلنتاجية7.2
 

 ورغم النجاح الكبير التي حققتو زراعةالحمضيات  لحمضيات قطاع غزةاإلنتاجيةالظروف ان 
من الجوانب الفنية إلنتاج الحمضيات ونظرا ألىمية المياه في زراعة الحمضيات اال ان 

اإلجراءات اإلسرائيمية في الحد من تصدير إنتاج الحمضيات تعود بالسمبية عمىالجدوى من إنتاج 
الحمضيات ولعل اىم الخطوات التي يجب القيام بيا لتطويرالقطاع ىو توفير السوق لمحمضيات 

. (1996 عيد )وايجاد احدث اليات اإلنتاج والتصدير
 

:  تسويق العنب8.2
 

 وقضية الكومشن التسويق وان حيثيات الخضارفي االغوار كثيرة عمى راسيا مشاكل تسويق ان
نكتشف ان مشكمة المزارع تنبع في عدم ىذه المشاكل ل  بسيطبتحميلوالتي ترىق كاىل المزارع 

 والتي العمولة ىو نسبة  لممزارع حدثيم ما هولعل اوجود جسم لحمايتو من استغبلل التجار 
 صوالحة )  مقابل تسويق منتج المزارعين من الخضروات التجاريأخذىاويتجكم في مقدارىا 

 " األغواردراسة تحميمية لمشاكل التسويق الخضار في  "(1984

  
 

نتاجزراعة  "حول، دراسة بإعداد م 1986قام صوالحة الجعفري عام      الحمضيات في قطاع وا 
 .تحدثا حول النواحي االيجابية في زراعة اوانتاج الحمضيات من وجية نظر اقتصادية وفنية" غزة
 
" غزة تسويق محصول البرتقال في قطاع اقتصاديات“بعنوان  م دراسة 1987عام  صوالحة أنجز 

 لنجاح تسويق والتغمب عمى العوامل أىم الجوانب االقتصادية وخرج بنتائج حددت أىم فييا ذكر
 .مشاكل ىذا القطاع
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ان اىمية زراعة العنب في الضفة الغربية كبيرة وان من اىم مميزات العنب ان إنتاجو يستمر 
لفترة تصل الى  اربعة اشير وان الطرق الفنية لزراعة وتربية  وتصنيع العنب متبعة من قبل 

المزارعين  وبالرغم من معرفة المزارعين باألمراض واآلفات التي تواجو العنب وكيفية معالجتيا و 
كبر مساحات العنب في جنوب  الضفة الغربية اال ان التكاليف مرتفعة  واالربحية لزراعة العنب 
في الضفة الغربية قميمو وان آلية التسويق المناسبة لمعنب في الضفة الغربية بالتوجو الى سوق 

األراضي المحتمة عام ثمانية وأربعين والى األردن وان يتوجو المزارعين  لتخزين وتصنيع العنب 
وىذه  احدى االليات لتخفيف مشكمة الفائض من العنب واعتماد  آلية القطف والتعبئة والتدريج 

 والخص  أىم المشاكل التي يعاني منيا قطاع العنب كما ةلما لذلك من اثر كبير عمى واالربحي
: يمي

. المشاكل المتعمقة بالتسويق .1
 . المشاكل المتعمقة باإلنتاج .2

" . زراعة وتسويق وتصنيع العنب في الضفة الغربية "(م 1990العالول )
 

 م والذي جاء في 1992ألف عبد الرازق والزغموري كتاب االقتصاد الزراعي الفمسطيني عام 
ست فصول حول الوضع االقتصادي العام في األراضي المحتمة أي الضفة الغربية وقطاع غزة 

وضمن ذلك الدخل القومي والعمالة، وحول الموارد الطبيعية لمقطاع الزراعي وتطور القطاع 
الزراعي وتحدث عن التسويق الزراعي والياتو وتحدث حول التسويق الزراعي الداخمي وكذلك 

التسويق الزراعي باألرقام وأوضح في الفصل الخامس أىمية التصنيع واىم الصناعات الزراعية 
وتحدث عن الزراعة .وذكر فيو حول التجفيف وبضمنة تجفيف العنب وصنع الزبيب و التطالي

 م وذكر في ىذا المجال اإلجراءات 1987في األراضي المحتمة خبلل االنتفاضة الفمسطينية عام 
 عمى القطاع الزراعي وتحدث حول التصنيع تاإلسرائيمية واىم اآلثار المترتبة نتيجة لبلجا راءا

الزراعي حيث تحث عن التجفيف في العنب أي إنتاج الزبيب ولم يتطرق لبقية منتجات العنب 
. كالدبس والممبن والمربى

 
"  عمى االقتصاد الفمسطينياإلسرائيمي الحصار رتأثي“، 2001ذكر عبد الرازق والجعفري عام

: وتحدثوا حول.(ماس)30/6/2001-28/9/2000خبلل الفترة 
 عمى األقصى من انتفاضة األول خبلل العام اإلسرائيمي الحصار أحدثيا التي اآلثار 

. قطاعات االقتصاد الفمسطيني المختمفة ومن بينيا القطاع الزراعي الذي يشمل العنب
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  وتمف أراضييم إلى نالمزارعي ومنع وصول المنتج عن صعوبة نقل الحديثوتم  كما 
 : النقاط التي تعرضوا لياأىمالمنتج الزراعي وارتفاع تكمفة النقل وغيرىا ومن 

 جمعيات تسويق زراعي فاعمة  إنشاء . أ
 . بالتنسيق بين جمعيات التسويق الزراعي والحكومات العربيةأخرى أسواقالبحث عن  . ب
 .المنتج صناعات لحفظ الفائض من إنشاءالبحث الحدي في  . ت
. االنتفاضة مصدر لتعويض المزارعين عن خسائرىم خبلل سنوات إيجاد . ث

ولعل االستفادة من ىذا البحث كانت في كيفية التعرض لمشكمة البحث والمنيجية المتبعة 
 وبصورة المختمفةوالنواحي االقتصادية التي تعرض ليا المؤلفون ولكنيم تعرضوا لمقطاعات 

.  وليست تخصصيةإجمالية
  

 التسويق واألىمية االجتماعية ليذا المحصول ظمت حتى من قبل الكتاب أنوبالتالي نبلحظ 
. والباحثين والذين يعممون في ىذا القطاع ميممة
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 :الدراسةخمفية  1.3
 

 المجحف بحق القطاع الزراعي بشكل واإلىمالالزراعي يحظى بيا القطاع  لؤلىمية التي نظرا
يعتمدون عمى ىذا  الشعب الفمسطينيعام والعنب بشكل خاص و الن نسبة غير قميمة من 

 لنقص التوعية واإلرشاد ولفت نظر كل من ييمو األمر قبل فوات األوان ولمنصح القطاع اليام و
 جزء يسير مما لو عمى عاتق كل باحث وميتم ونظرا عطيو واإلرشاد لممزارع الذي يكد ويتعب ولن

فان العنب ما زال ال يمقى االىتمام  العنب في ىذه المنطقة التي عرفتو منذ آالف السنين إلنتاج
. الكافي من جميع المعنين من مؤسسات حكومية كوزارة الزراعة او المؤسسات االىمية

 
: الدراسةمشكمة  2.3
 

اىمال قطاع العنب والذي ىو المحصول الزراعي الثاني البعمي في الضفة الغربية من الناحيتين 
االقتصاية واالجتماعية بالرغم مما ليما من اثر عمى المجتمع الفمسطيني  في منطقة جنوب 

 .الضفة الغربية

 

: الدراسة  مبررات3.3
تعتبر زراعة العنب من أىم الزراعات خاصة في الخميل وبيت لحم إذ تشكل مساحة  .1

 ألف دونم في 43774كبيرة من المساحة الزراعية من مساحة ىاتين المنطقتين وتبمغ 
 (.2005 وزارة الزراعة،) ألف دونم في بيت لحم 19239الخميل و

 .إمكانية التوسع في زراعة العنب .2
 .الخبرة المتوارثة والمتراكمة في زراعة العنب .3

 .وجود فرص تسويقية ال يتم استغبلليا عمى الوجو االمثل .4

 .إمكانية التصنيع والتي يمكن البناء عمييا والتوسع فييا .5
العنب ثروة قومية إذ أنيا ليست فقط لؤلكل إذ أنيا تدخل في الصناعات المحمية التقميدية  .6

 .الدوائية تطور لتدخل في الصناعات أنأيضا ويمكن 

 .بالشكل المطموب  عدم تناول موضوع الدراسة  .7

 أولحديث في العموميات حول النواحي االقتصادية واالجتماعية لمقطاع الزراعي ا .8
 . لمجمل القطاعات االقتصادية الفمسطينية

خاصة م تعطي الدراسات قطاع العنب في فمسطين عامة وفي جنوب الضفة الغربية ل .9
 .الكافي االىتمام
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 .تحدثت معظم الدراسات عن الجوانب الفنية لقطاع العنب .10

 أومعظم من كتب في المواضيع االجتماعية واالقتصادية سواء المنتجات الزراعية  .11
 .حيتين االقتصادية واالجتماعية معاا لم يدمجوا الناألخرىاالقتصادية 

 

  :دراسةاليدف الرئيسي لل 4.3
 

في جنوب الضفة  الفمسيطيني لعنب عمى المجتمعل االقتصادي واالجتماعي التعرف عمى االثر 
 الغربية 

  
: لمدراسةبعض األىداف الفرعية 

 
بيان أىمية زراعة العنب في منطقة جنوب الضفة الغربية في فمسطين العتماد كثير من  .1

  .الزراعةالمزارعين عمى دخميم من ىذه 
المساىمة في زيادة اىتمام المؤسسات والجيات المعنية بمزارعي العنب والذين يشكمون  .2

 ..نسبة كبيرة من مزارعي العنب
بيان أىم أصناف العنب المزروعة في فمسطين وبيان أىم صفات ىذه األصناف   .3
 والتسويق والتصدير باإلنتاجبيان المشاكل التي تواجو زراعة العنب وخاصة التي تتعمق  .4

وأن المساحات المزروعة بالعنب تأخذ بالتناقص تدريجياً  لعدت أسباب وغيرىا من 
 .األخرىاألمور 

 
: الدراسةفرضيات  5.3
 
 .العنب محصول مجدي اقتصاديا .1

 .العنب يعاني من مشاكل عديدة وعمى رأسيا المشكمة التسويقية .2
يوجد اختبلف بين األسر الزراعية من حيث زراعة العنب والمساحة المزروعة  .3

 .واإلنتاجية بين بمدتي الدراسة

يوجد اختبلف في األصناف وفي طريقة التربية والعناية بيا ومساحتيا بين  .4
 .بمدتي الدراسة

 

:  الفرضية الرئيسية األولى
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العنب مجدي اقتصاديا  
: الفرضيات الثانوية

.  العنب مجدي اقتصاديا اعتمادا عمى العمل األسري .1
 .اعتماد مدخبلت إنتاج محدودة وقميمة الثمن يجعل العنب مجدي اقتصاديا .2

 .اعتماد المزارعين عمى العنب بكافة أصنافو يجعمو مجدي اقتصاديا .3

 

: الفرضية الرئيسية الثانية
 

العنب يعاني من مشاكل تسويقية  
: الفرضيات التابعة ليا

 منطقتي يال يوجد فرق من حيث المشاكل التي يواجييا  مزارعو العنب ف .1
 .الدراسة

يوجد اختبلف في مشاكل تسويق العنب في منطقتي الدراسة   .2
 انخفاض األسعار لمعنب في منطقة بيت امر أكثر من الخضر عائد لطريقة  .3

 . التسويق المتبعة

 .تكاليف النقل عالية في الخضر مقارنة مع بيت امر .4

 
:  حدود الدراسة6.3

 
 عمى 2005تشرين أول / 2003أجريت ىذه الدراسة في الفترة الواقعة ما بين كانون ثاني 

مزارعي العنب في جنوب الضفة الغربية لمحافظتي بيت لحم والخميل وخاصة بيت امر 
وبالتالي ال تعمم نتائج الدراسة عمى مناطق إنتاج العنب األخرى كونيا محددة والخضر 
.  الغربيةجنوب الضفةبمنطقة 

 
: لمدراسةالمحددات األساسية  7.3
 

أىم محددات البحث ىي عدم توفر دراسات تطرقت لموضوع البحث من النواحي 
. االقتصادية واالجتماعية

 
: الدراسةأىمية  8.3
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تعتبر دراسة اآلثار االجتماعية واالقتصادية إلنتاج وتسويق العنب عمى المزارعين من العوامل 
الميمة التي يجب أن تؤخذ بعين االعتبار عند رسم خطط وبرامج تنمية وتطوير قطاع الزراعة 
بصورة عامة وقطاع العنب بصورة خاصة، ومنيا التعرف عمى الخصائص السكانية لمجتمع 
الدراسة من حيث األعمار، حجم العائمة، المستوى التعميمي لممزارعين وعدد أفراد عائبلتيم، 

العاممون من أفراد األسرة بالزراعة، القوى العاممة في األسرة وتقسيماتيا حسب النوع االجتماعي، 
السكن، مصادر الدخل، حجم الحيازة الزراعية، اقتصاديات الزراعة، التسويق الزراعي، 

توضيح أىمية ىذا المحصول واألثر الذي يتركو إنتاجو وتسويقو عمى المجتمع ول.اإلرشاد
وتبرز أىمية البحث في أن غالبية المزارعين يعتمدون في دخميم عمى زراعة العنب . الفمسطيني

لما ليا من أىمية اقتصادية في الدخل المحمي لممنطقة والدخل الزراعي فييا عمى وجو 
 .عملالخصوص وخمق فرص 

 
:  منيجية الدراسة9.3

                                                                                                                          

 الدراسة ،حبث تم  لوصف الظروف االقتصادية لمجتمع اعتمدت ىذه الدراسة المنيج الوصفي 
 المعمومات وبرنامج لتحميل  SPSSالرزمة اإلحصائية لمعموم االجتماعيةبرنامج استخدام 

EXCELفي برنامجما يمي استخدام  تم  SPSS عن طريق استعمال التكرارات والنسب 
استعمال تم المئوية التي تمثل كل فئة من فئات المتغيرات التي تضمنتيا الدراسة، كذلك 

بعض مقاييس النزعة المركزية مثل الوسط الحسابي واالنحراف المعياري، إلظيار الفروق 
عطاءتفريغ االستبانة بشكل دقيق : أوال.والميزات لكل فئة تضمنتيا الدراسة والفروق بينيا  وا 

 .محدد رمز محدد ولكل استمارة رقم محدد ولكل سوال رقم رمتغيلكل 

 التاكد من التفريغ عدة مرات:ثانيا. 

  استخدام نظام :ثالثا descriptive analysis 

 خراج المتوسطات الحسابية واالنحرافااستخدام التحميل : رابعا  . المعياريةتوا 

 
وكذلك تم وصف مجتمع الدراسة وعينتيا .  ومن خبلل االستبانة تم اخذ إجابات المزارعين

واإلجراءات والخطوات التي اتخذت وتم  اختبار أدوات القياس المناسبة لمدراسة ومن أىميا 
.  اإلحصائية في معالجة البياناتقتصميم االستبانة، اخذ العينات، الطر

 والمجموعات المركزة والمقاببلت ةباالستبانتم التوصل لمنتائج في ىذه الدراسة باالستعانة وقد 
. الزراعةالشخصية والقياس والمصادراالولية ودوائر 
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 : مجتمع الدراسة10.3

 

مزارع  550يتكون مجتمع الدراسة من مزارعي العنب في بمدتي الخضر وبيت أمر والبالغ عددىم
ومزارعة والتي أخذتا كعينتين لمنطقة جنوب الضفة الغربية فالخضر تمثل منطقة بيت لحم وبيت 

نسمة بينما يبمغ عدد سكان بيت أمر  8000أمر تمثل منطقة الخميل ويبمغ عدد سكان الخضر 
سجبلت بمدية )مزارع ومزارعة 550 نسمة وبمغ عدد مزارعي العنب في ىاتين البمدتين 10000

 مزارع في بيت أمر 310مزارع و 240عنب موزعين عمى الخضر  (2002بيت امر والخضر، 
ونظرا الىتمام أىالي البمدتين واعتمادىا الكبير عمى الزراعة وخاصة زراعة العنب كان العامل 

. األىم الختيارىما ليكونا منطقة الدراسة والبحث
وقد تم التعرض لمجتمع الدراسة من جميع النواحي االقتصادية واالجتماعية بدراسة أولية ومن . 

 أو نثم االستبانة فالمقاببلت شبو المنظمة لممجموعات واألفراد ولخبراء من ميندسين زراعيي
. مزارعين مميزين

 
 : عينة الدراسة11.3

 

مزارع من بيت أمر  60مزارع من الخضر و50 مزارع ومزارعة عنب 110بمغ حجم عينة الدراسة 
من مجتمع الدراسة وتم اختيار العينة بناء عمى الدراسة األولية والتي حددت % 20أي ما نسبتو 

من مزارع العنب المنتج والذي النتاجة مردود وعائد اقتصادي واثر عمى اسرتو وبالتالي اثر عمى 
وىذه النسبة ممثمة لمعينة حسب العينة المنتظمة والمتماثمة وتم توزيع . المجتمع واالقتصاد المحمي

االستبانة وتعبئتيا من قبل مجموعة من الميندسين الزراعين بطرح اسئمة االستبانة  عمى 
. المزارعين وتم استعادتيا بعد التاكد من االجابة عمى جميع اسئمة االستبانة

 : بناء عمى ما يمي(الخضر وبيت امر ) مجتمع الدراسةتم اختيار عينة
بيت لحم وتعتبر إنتاج العنب بالكمية والنوعية فالخضر اكبر منتج لمعنب في منطقة بيت  .1

دخال الميكنة الزراعية وثالث اكبر منتج لمعنب في أمر  األولى في إنتاج نوعي وكمي وا 
. منطقة الخميل

. الغربيةعتماد القريتين زراعة العنب بشكل أساسي في منطقة جنوب الضفة ا .2
اختبلف القريتين في بعض الحيثيات الزراعية والتسويقية والتي تمثل سمة المنطقة الموجودة  .3

 . بيا كل بمدة

 .تجاور القريتين .4
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: النظريج  النموذ12.3
 

منطقة  وتسويق العنب في إلنتاجالدراسة تبحث في األثر االقتصادي واالجتماعي كما أسمفنا فان 
. (أمربمدتي الخضر وبيت )جنوب الضفة الغربية 

: أىم النواحي االجتماعية التي تم التطرق إلييا ىيأما 
 

. ارتباط إنتاج العنب بمنطقة جنوب الضفة الغربية من الناحية التاريخية والمكانية والفنية . أ
مستيمكين  أو تجار أو وسطاء أوالتعرض لممنتجين لمعنب والمسوقين لو سواء مزارعين  . ب

.  ناحية الخبرة والعمر والحالة االجتماعية والمستوى التعميميمن
. العمل األسري أثره في إنتاج وتسويق العنب . ت
. الجنس أثره عمى إنتاج وتسويق العنب وتقسيم العمل بين الجنسين . ث
. العنبارتباط بعض العادات والتقاليد االجتماعية بموسم  . ج

: إليياو أىم النواحي االقتصادية التي تم التعرض 
 .الفمسطينياثر قطاع العنب من إنتاج وتسويق عمى االقتصاد  . أ

. اثر إنتاج وتسويق العنب عمى المنتجين من اسر وأفراد . ب
. أىم العناصر الميمة في إنتاج وتسويق العنب كالتسويق والتصنيع المنزلي . ت
 .العنباالستثمار في إنتاج  . ث

. الفمسطينيةاثر قطاع العنب عمى القوى العاممة 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :البيانات جمع  طرق وأساليب13.3
 

:  المصادر الثانوية أوال1.13.3
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 الدراسة حيث توصل موضوعحيث تم تناول الدراسات السابقة وما احتوت من معمومات حول 
 بنفس الطريقة التي تم  الموضوع قصد الدراسة لم يتطرق لو احد قبمو في فمسطينأن إلىالباحث 

 . تناول الموضوع بيا

 

: األولية  المصادر2.13.3
 

: االستبانة 1.2.13.3
 

  جزأين األول ويشمل أربعة أقسام ويتكون من خمسة وثبلثون سؤاالحيث تكونت االستبانة من
 :أقسام سبعة إلىمقسمة 
 .المبحوثينمعمومات شخصية حول : األولالقسم 
من المزرعة مرورا بالعنب وأصنافو )اقتصاديا زراعة العنب بيانات تقيس جدوى :الثانيالقسم 

  .وخدمتيا إلى العمميات الزراعية
. بيانات ومعمومات حول العنب والعمميات الزراعية ومن يقوم بيا:الثالثالقسم 
نتاجيتيا وتسويقيا والفاقد منيا:الرابعالقسم    بيانات تقيس أصناف العنب المختمفة وا 

  تقيس خدمة العنب وتصريف المنتج : القسم الخامس
. الدراسةالقدرة التسويقية لمعنب في منطقة  حال السوق وبيانات تقيس:  السادسالقسم
العنب ومواصفات زراعة وأىمية  بيانات تقيس الخبرة المتوارثة في زراعة العنب : السابعالقسم

. المزارعون
 الزراعية توالجزء األخر من االستمارة ىو استمارة المحصول والتي يحدد فييا األصناف والعمميا

. المختمفة التي يقوم بيا المزارع
 

:  صدق األداة1.1.2.13.3
 

بعد إعداد النسخة األولية من االستبانة تم توزيع االستبانة عمى عينة عشوائية من مزارعي العنب 
لفحصيا وتم استرداد االستبانة لمتأكد من صحة تصميميا وتم اإلجابة من قبل العينة عمى جميع 
األسئمة بكل وضوح وعدم التكرار أو الخمط في اإلجابات أو اإلجابة عمى سؤالين بنفس اإلجابة 

وعميو اعتبرت . وقد تم إجراء بعض التعديبلت من اجل تحقيق أىداف الدراسة.في منطقة الدراسة
أداة الدراسة األولى وىي االستبانة صادقة من حيث التصميم واإلعداد بناء عمى المحكمين 

. والعينة األولية
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:  ثبات األداة2.1.2.13.3

 
 مزارع من منطقة الدراسة من 20توزيع االستبانة عمى عينة عشوائية من المزارعين عددىا 

 وتم تحميميا وتم توزيع تمجتمع الدراسة ومن خارج العينة المبحوثة أيضا وتم استرداد االستبيانا
 مرة ثانية بعد عشرة أيام عمى عينة ممثمة وتم جمعيا مرة أخرى وتفريغيا وتم حسب تاالستبيانا

المتوسط الحسابي ليا ومعامل االرتباط وتم احتساب قيمة كرونباخ ألفا والتأكد من ثبات األداة 
 .0.76وبمغ قيمة ألفا لؤلسئمة الترتيبية

 
 :الدراسةالصعوبات والعقبات التي واجيت الباحث في انجاز ىذه 

 
 .الحديثة المتخصصة في المجال المراجع ةقل.  .1

 .الفمسطينيين قبل الباحثين الموضوع بحيثياتو الكمية منعدم التعرض ليذا  .2

 .عدم ثبات الرقم الفمسطيني وعدم وجود اتفاق عمى رقم واحد  .3

 .عدم وجود رقم حديث لبعض الحيثيات في قطاع العنب  .4
 

 :المركزة المجموعات 2.2.13.3
 

 المزارعين  مزارع من15 تم عقد ورشتي عمل لممزارعين في كل من الخضر وبيت امر وحضور
وتم مناقشة وضع قطاع العنب في كل من المميزات في كل ورشة عمل المميزين والمزارعات 
المقاءات في ىذه  و تم مناقشة النواحي الفنية واالجتماعية واالقتصاديةكذلك و.الخضر وبيت أمر

 إنتاج ةتم التطرق لمواضيع عده تشمل التكمفة و اإلنتاجية لمعنب وأنظمة التربية المختمفة، وتكمف
كل نظام والعائدات من كل نظام تربية وطريقة التسويق من الذي يسوق العنب وىل التسويق 

مباشرة لممستيمك ام لمتجار أو لؤلسواق المركزية وطريقة النقل وأسعار العنب في السنوات 
. رابع وقد خرجت النتائج المحددة في الفصل الالسابقة وىذا العام

 عمى الظروف المحيطة بقطاع  من خبلل المجموعات المركزة لمتعرفدراسة أوليةوقد أنجزت 
 وتسويقو إلنتاجو اإلدارية االجتماعية والظروفالعنب والتعرف عمى أماكن إنتاجو واىم العادات 

 العمل في آلياتوتكاليف مستمزمات اإلنتاج واإلنتاجية لوحدة المساحة وبالتالي تحديد كل 
. الدراسة
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 :المقابمة الشخصية وظمةنالمقاءات شبو الم 3.2.13.3
 
  حيث تم مقابمة عشرة مزارعين ،اشتممت عمى بعض المزارعين الممثمين لمجمل المزارعين . أ

 .العنب ليم حول قطاع أسئمةوتم توجيو عدة 
 من المعمومات التأكدحيث تم التركيز عمى ،  في المنطقةنالزراعيي المقاء بالميندسين . ب

  .وكذلك دور المزارعين في قطاع العنب.وصحتيا

 ,عمى اهلل محمد والمزارعون ىم عبد مزارعين مميزين من الخضر وبيت امر 5تم مقابمة حيث 
 وتم مقابمة أصحاب  وعمر أبو عياش يوسف غنيم وفتحي أبو عياشداحم, صبلحعدنان 

في السوق المركزي في بيت لحم  ةتجار جمل 4محبلت لبيع المواد الزراعية في الخضر و3
 عايد ,السعيد ميندسين زراعيين وىم حسام الدين أربع مقاببلت مع إجراء وتم .وحسبة بيت امر

براىيمعبد العزيز   .خميل ابولوحة ومراد وا 
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نتائج الدراسة
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 :  نتائج االستبانة1.4 
 

:   اآلثار االجتماعية1.1.4
 :المزارعون حسب مكان السكن1.1.1.4

:مكان السكن لممزارعين المبحوثين في منطقة الدراسة:(1.4)ل رقم جدو  

 
 

 النسبة المئوية مزارعي العنب  البمدة
 45.5 50 الخضر

 54.5 60 بيت امر

 
يوضح الجدول السابق أن عدد المزارعين في العينة من بمدتي الخضر وبيت امر ويبين أن 

من مزارعي العنب من بيت أمر  % 54.5من المزارعين ىم من الخضر و% 45
 

 المزارعون حسب الجنس  2.1.1.4
 

  (الخضر وبيت امر )جنس المزارعين في عينة الدراسة مزارعي:(2.4)جدول رقم 
  

 القرية  الجنس  
المجموع بيت امر الخضر 

 107 57 50ذكر  

 3 3 0أنثى  

 50 60 110 

 
ىم  %   98.2يوضح الجدول التالي أن عينة الدراسة ىي ذات غالبية ذكورية وىذا يبين أن 

 .إناث  % 1.8ذكور و
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: المستوى العمري  مزارعو العنب حسب 3.1.1.4
.   امرتنسبة المزارعين حسب الفئة العمرية  في الخضر وبي :(3.4)جدول 

 

المجموع  75أكثر من  75-51 50-30منسنة 30اقل من القرية 
 50 1 36 13 0الخضر  

 60 1 28 28 3بيت امر  

 110 2 64 41 3مجموع القريتين  

 
من المزارعين من يبمغون من % 66يوضح الجدول أن معظم المزارعين من كبار السن حيث أن 

 عاما ومما يؤكد أن الخبرة الزراعية لدى ىؤالء المزارعين كبيرة ولكن ىنالك 50العمر أكثر من 
امر ال بد من التنبو لو وىو ومن ىذه الدراسة حيث أن نسبة العاممين في قطاع العنب من الجيل 

. نسبة قميمة جدا مقارنة بسوق العمل المحمي% 3الشاب في سن الثبلثين فما دون وىي 
 

:  المستوى التعميمي4.1.1.4
 

 (%)التعميمي المستوى  حسبفي بمدتي الخضر وبيت امرمزراعوا العنب :(4.4)جدول رقم 
 

 المجموع بيت امر الخضر المستوى التعميمي

 8 10 6 أمي  

 55 47 64 أساسي 

 20 23 16   ثانوي

 7 10 4   دبموم

 10 10 10 فأعمى  بكالوريوس 

 100 100 100 

 
من المزارعين ىم من توقف تعميميم في المرحمة األساسية ومنيم % 55يبين الجدول أعبله أن 

من أتموا دراستيم العميا بدرجة % 17من أتموا المرحمة الثانوية وان فقط % 20أميون وان % 10
 . دبموم فأعمى
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% 54.5يوضح الجدول أعبله المستوى التعميمي لمزارعي العنب في عينة الدراسة والذي يبين أن 
ىم حاصمون عمى % 10ىم ثانويي التعميم و % 20من المبحوثين ىم بمستوى تعميمي أساسي و

.  فأعمىسىم من حممة درجة لبكالوريو% 7.3شيادة دبموم 
:  األصل االجتماعي5.1.4

يتضح من تحميل جميع عينة الدراسة ىم مواطنون اصميون في منطقة الدراسة وليسوا الجئين 
 أي داالستبانة والعينة الممثمة أن مزارعي العنب ىم مواطنين من الخضر وبيت امر وال يوج

الجئ أو مزارع من بمدة أخرى غير بمدتي الدراسة ويعمل بطريقة المزارعة في ىاتين البمدتين 
. حسب العينة

:  تركيبة األسرة6.1.4
.   نوع أسرة مزارعي العنب في منطقة الدراسة:(5.4)جدول رقم 
النسبة المئوية العدد األسرة  
 37.3 41نووية  

 55.5 61ممتدة  

 7.3 8مركبة  

اسر ممتدة مكونة % 55.5يوضح الجدول أعبله أن مجمل اسر مزارعي العنب عينة البحث ىي 
ىي اسر نووية % 37.3من العائمة الكبيرة وىي العائمة المكونة من الجد واألبناء وأبناء األبناء و

ىي اسر مركبة وتكون أسرة يكون اإلخوة % 7.3وىي األسرة التي تشمل األب واألم واألبناء و
.            وأبنائيم
:  حجم االسرة 7.1.4

 مزارعي العنب حسب حجم االسرة (:6.4)جدول رقم 
 النسبة المئوية عدد المزارعين  عدد افراد االسرة 

1-6 16 14.5 

7-11 44 40 

12-20 37 33.6 

 11.8 13 20  منأكثر

 

 
من العينة وحسب دائرة اإلحصاء % 44 ىم 11-7يتبين من الجدول أن معدل أفراد األسرة من 

 . أفراد7المركزية فان متوسط عدد أفراد األسرة الفمسطينية ىو 
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: العمل إلى جانب الزراعة 8.1.4
 (%)العمل إلى جانب الزراعة لممزارعي العنب :(7.4)جدول رقم 

 

 القرية العمل األخر 
المجموع بيت امر الخضر 

 16.4 20 12موظف  

 2.7 3.3 .2متقاعد 

 19.1 20 18عامل 

 10 16.7 .2تاجر  

 51.8 40 66فقط بالزراعة  

 100 100 100 

 

 من العينة المبحوثة في الخضر يعممون فقط بالزراعة %66الجدول والشكل يبين أن أكثر من 
 من بيت امر وال يعممون في أي وظيفة آو عمل آخر وينقسم بقية العينة بين الوظيفة %40و

في بيت أمر إلى % 16.7في الخضر و% 2 في بيت امر والتجارة %20في الخضر و% 12
. في بيت امر وجميعيم يعممون في الزراعة% 20 في الخضر %18جانب العمل 

 
: لمن يعمل خارج الزراعة مكان العمل 8.1.4

 
 .لمزارعي العنبمكان العمل  :(8.4)جدول رقم 

 
 المجموعالقرية  

  بيت امر الخضر 

 46.3 83.3 2 بيت امر

 39 0 86 الخضر

 3 5 2 بيت لحم

 9 8.3 10 إسرائيل

 1.8 3.3 0 الخميل

 100 100 100 المجموع

 

 

من عينة % 86 من العينة من بيت امر يعممون في بيت امر و%83.3يوضح الجدول أن 
من عينة الخضر يعممون في إسرائيل إلى جانب الزراعة % 10الخضر يعممون في الخضر و
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من عينة الخضر يعممون في بيت لحم و % 2من عينة بيت امر   يعممون في إسرائيل % 8.3و
من بيت امر يعممون في الخميل مما يؤكد % 3.3من عينة بيت امر يعممون في بيت لحم % 5

 مأن المعظم يعممون في مناطقيم وبالتالي اىتماميم بزراعة العنب واعتمادىم عمييا في معيشتو
ومصدر دخميم 
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: اآلثار االقتصادية 2.1.4
 

 مساحة األرض الزراعية  1.2.1.4
 

(كل قرية وحدىا )مساحة األرض الكمية الممموكة: ( 9.4)جدول رقم   
 

دونم/المساحة  النسبة المئوية العدد 
1-10 28 25.5 

11-15 27 33.5 

16-20 29 26.5 

 14.5 16 20  منأكثر

 
 في عينة الدراسة ليست بالحيازات الكبيرة ويتضح أن ةيتبين أن مساحات األراضي الكمية الممموك

. دونم20 من العينة المبحوثة تمتمك أكثر من %14.5فقط 
 

:  المساحة الزراعية الكمية لمممموكة1.1.2.1.4
 

 : مساحة األشجار المثمرة المختمفة في منطقة الدراسة2.1.2.1.4
 

ر تقسيمات الدراسة منطقة في الفاكهة أشجا

العنب مساحة  

التيه مساحة  السيتون مساحة  

ز مساحة  اللو

المشمش مساحة  

البرقوق مساحة  

الدراق مساحة  

 

 يبين مساحة أشجار الفكية من ضمنيا العنب في منطقة الدراسة (1.4)شكل رقم 
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يبين ممحق رقم . من مساحة األراضي المزروعة بأشجار الفاكية%50ويتبين أن العنب يشكل 
  المساحات الزراعية الشجار الفاكية االخرى10.2

   دونم/ب في الخضر وبيت امر نالمساحة المزروعة بالع (:10.4)جدول رقم 
 

 المجموع  القرية    

   بيت امر الخضر    بالدونمالمساحة

 13 7 6 عدد المزراعين  3الً  ِٓ 

 12 12% 12% النسبة المئوية   

 52 32 20 عدد المزراعين  3-10

 47 53% 40% النسبة المئوية   

 29 13 16 عدد المزراعين  11-20

 26 21% 32% النسبة المئوية   

 16 8 8 عدد المزراعين  20اوثشِٓ 

 14 13% 16% النسبة المئوية   

 110 60 50 مجموع المزارعين   

    100 100 100 

يبين الجدول أن المزارعين يممكون أراضي زراعية مساحتيا : مساحة األراضي الزراعيةالمساحة 
 %88.2 دونم بمعدل3فوق 

 
:  مساحة العنب3.1.2.1.4

 مه اقل3

%12

3-10

47%

11-20

26%

 اكثرمه20

%15

10-3 مه اقل3 11-20  اكثرمه20

 
 

 المساحة المزروعة بالعنب (2.4)شكل رقم 
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 دونمات مزروع بالعنب تبمغ نسبتيم 10يوضح الشكل أن المزارعين الذين يممكون أكثر من 
 من مجمل العينة المبحوثة% 41

 
:  الدخل الكمي من الزراعة ومن زراعة العنب2.2.1.4

 
:   الدخل الكمي لممزارعين1.2.2.1.4

 

/  شيكل37296متوسط دخل المزارعين السنوي الكمي في الخضرمن  أن(9.1)يوضح الممحق
سنويا  

 48.2وان  %  77.3 سيكل في مجممو بنسبة5000يتبين أن دخل المزارعين السنوي يتعدى ال
  شيكل سنويا      15000يتعدى دخميم الكمي % 

 :الدخل من الزراعة .1

يبين الجدول أن معدل دخل المزارعين السنوي من العنب أكثر   الدخل من زراعة العنب .2
 .من العينة المبحوثة% 56 شيكل بنسبة 6000من 

 

 في منطقة الدراسة  العنب من  المزارعين  دخل(11.4)جدول رقم 
 

النسبة المئوية التكرار معدل الدخل 
 13.6 15 1000 من اقل

 35.5 39 5000-1000من

6000-10000 10 9.1 

 41.8 46 10000من أكثر

 110 100.0 
 

 مه اقل1000

%14

6000-10000

9%

ر10000 مه أكث

%41

 مه500- 1000

%36

مه1000-5000 مه اقل1000
6000-10000 ر10000 مه أكث

 
 (بالشيكل  )الدخل من زراعة العنب في فئات:(3.4)شكل رقم 
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 من العائبلت تعتمد في دخميا عمى الزراعة مئة بالمئة وان %24اما ىذه الدراسة فبينت أن 
 . يعتمدون بنسب متفاوتة عمى الزراعة76%

 
:  العمميات الزراعية3.2.1.4
 العمميات الزراعية وعدد المزارعين ونسبة تنفيذىا من قبل المزارعين في منطقة :(12.4)جدول 

الدراسة  
  

 إٌسجخ اٌّئوٍخ اٌؼذدالعممية  

 100% 110 الحراثة

 82.73% 91 التعشيب

%100 110 التقميم  

 88.18% 97 (العزق )النكش

 91.82% 101 التوريق

 98.18% 108 الرش

%100 110 القطف  

 99.09% 109 التسويق

وىذه % 82يتضح من الجدول ان المزارعين يقومون بجميع العمميات الزراعية بنسبة ال تقل عن 
: العمميات الضرورية إلنتاج أفضل وىي كما يمي

 
ورجٍغ رىٍفخ  يقوم جميع المزارعون بالحراثة دون استثناء 12.4من الجدول: الحراثة1.3.2.1.4

  أبناءهأوويقوم بيا المزارع نفسو شيكل  66.7 الواحداٌحشاثخ ٌٍذؤُ 

 
  بمدةوسيمة الحراثة التي يعتمدىا المزارعون في كل :)13.4(جدول

 
 المجموع القرية   

  بيت امر الخضروسيمة الحراثة    

 %61.8 %86.6 %32 بالتركتور  

 %21.8 %5 %42 بالدواب

 %16.4 %8.4 %26ا والدواب مع بالتركتور  

 %100 %100 %100 المجموع
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ذلك وتتم الحراثة في % 86.66تتم الحراثة في بيت امر كما ىو مبين أدناه بالتركتور حيث أكد 
من مزارعي الخضر باستخداميم % 42وبالدواب أجاب % 32 بواقع رالخضر باستخدام بالتركتو

من مزارعي % 26يستخدمون الدواب في حراثة أراضييم فيما أجاب % 5ىذه الطريقة وفقط 
. من بيت امر أنيم كذلك% 8.33العنب في الخضر باستخدام الطريقتين معا وقال 

 وسائل الحراثة المستخدمة في منطقة الدراسة  :)14.4(جدول


  القرية    

 المجموع بيت امر الخضر  

 في ربالتركتوعدد ساعات عمل 
 الحراثة

 79.7  .78 82.9 المتوسط الحسابي

 86 57 29 عدد 

 67.4 63.9 74.8 االنحراف المعياري 

 6854 4450 2404 المجموع 

 26.6 15.8 29.8 المتوسط الحسابي  عمل الدواب في الحراثةأيامعدد 

 44 10 34 عدد 

 41.1 7.3 46.2 االنحراف المعياري 

 1172 158 1014 المجموع 

 
 مزارع عنب  من الخضر أن متوسط عدد ساعات حراثتيم في أراضييم المزروعة بالعنب 29أكد 
 يوم عمل 34 مزارع أن متوسط عدد أيام حراثة ارضيم بالدواب ىو 34ساعة بالتركتور وأكد  83

 ساعة عمل بالتركتور لحراثة أرضيم 78 مزارع في بيت امر أنيم يحتاجون إلى 57فيما قال 
 . يوم عمل بالدواب لحراثة أرضيم16 مزارعين أنيم يحتاجون إلى 10وأوضح 

 
بعزق  يقوم المزارعون  ِٓ %82.3 اْ 12.4من الجدول :(العزق  ) التعشيب 2.3.2.1.4

 .واحد عمل يومللدونم ا ارضيم ىم وأسرىم ويحتاج
 

يحتاج   فبْ جَّغ اٌّضاسػوْ ٍموِوْ ثزمٍَُ اٌؼٕت حَث12.4من الجدول :التقميم 3.3.2.1.4
 يوم 2 و T يوم لممعرش 1.5إذا كان ركائز أو ارضي وويحتاج الدونم  يوم تقميم إلىالدونم 

 .لممعرش الحصيره ويقوم بالتقميم المزارع وأبناءه غالبا
:  التسميد4.3.2.1.4

: استخدام األسمدة
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 حسب القرية تو بنوع السماد المستخدم ونس :)15.4(جدول 
 

 المجموع    القرية  

     بيت امر   الخضر   نوع السماد المستخدم

 63.5 51 75.5   عضوي

 3   6   كيماوي

 13.5 12.7 14.3   يوريا

 .5 10.6     سوبرفوسفات

 9.375 17 .2  سمفات االمونياك

 3.125 4.3 .2   مركب

 .2 .4     زبل طبيعي

 100 100 100 المجموع

من %51 من مزارعي الخضر يستخدمون السماد العضوي وان %75.5من الجدول يتبين أن
مزارعي بيت امر يستخدمون السماد العضوي بينما االسمدة الكيماوية يستخدميا المزارعون بنسب 

 ومزارعوا بيت امر %14.3متفاوتو حيث يستخدم مزارعوا الخضر سماد اليوريا بنسبة 
اما سماد السوبرفوسفات فبل يستخدمو مزارعوا الخضر اما مزارعوا بيت امر  %12.7بنسبة

 ووزٌه سّبد سٍفبد االِؤَبن فَسزخذَ ثٕسجخ ضئٍَخ ٌذى ِضاػوا %10.6 فيستخدموه بنسبة

.  %17اٌخضش وٍسزخذِه ِضاسػوا ثَذ اِش ثٕسجخ 
 

:  مكافحة اآلفات واألمراض4.3.2.1.4
 :استخدام المبيدات الحشرية

. المكافحة كاممة سائلو مواد  رشات مبيد حشري 3مبيد فطري و رشات 3        
 :  التوريق والخف والتفضية5.3.2.1.4

: يتم التوريق عمى عدة أوجو: التوريق
التوريق التجاري ويتم يوميا أو يوم بعد يوم ولمدة شيرين متتالين حيث تنتج شجرة العنب  .1

 شيكل وبالتالي الدونم 7 -5 كغم خبلل ىذه المدة وثمن كغم الورق الطازج من 1حوالي 
 . شيكل ثمن ورق عنب340=5*68ينتج باإلجمالي 

 .التوريق لمتفضية والخف .2

. التوريق االثماري وذلك بإزالة األفرع النامية مقابل العناقيد .3
 

 : القطف6.3.2.1.4
 : تكاليف القطف 
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قبل التسويق والتي يعتمد عمييا كثيرا   ومرحمة مااإلنتاج النيائية في األمورلعل قطف المحصول من 
كغم 1000-800 ينتجميا المزارعون في الخضر فان الدونم د الطريقة التي يستخبسعر المنتج وحس

 والعناية ويقوم مزارع الخضر األمطار تبعا لمصنف وتبعا لطريقة التربية والتقميم ونسبة  لمدونم عنب
 كغم ومنيا فان الدونم ينتج 50-30 تتسع لصناديق ببلستيكية صناديق كرتونية أوبوضع العنب في 

  دونم العنب المنتج من عنب يوميا وبالتالي فان المزارع يقطفصناديق  4  ويتم قطفصندوق   25-40
 كغم 300-250 ن انو في بيت امر وبالجممة يستطيع في اليوم الواحد قطفي في حأيام 10-6 فيواحد 

 لقطف العنب وعميو فان تكاليف القطف في الخضر أيام 4-3 ى ال واحد من العنبوبالتالي يحتاج دونم
  .أكثرمن تكاليف القطف لدى مزارعي بيت امر تكون مرتفعة 

:  التعبئةفتكالي
 بيت أمر المزارعين يقومون بشراء بالمفرق وفيلمبيع  كغم 20 سعة في الخضر يستخدمون صناديق كبيرة

  .حتى نيايتو من أول الموسم كغم ليم15 -9 سعةصناديق
: النقلتكاليف  7.3.2.1.4
 شيكل 20 شيكل والى بيت لحم 100القدستكمفة النقل 

: وسائل نقل المحصول
: وسائل النقل المستخدمة لنقل العنب من الحقل إلى األسواق:)16.4(جدول 

 
القرية  

 ثَذ اِش اٌخضش وسيمة النقل 

  9.4 بالدواب

 93 34.4 بالسيارات

 7 12.5 السياره بالتركتور

  43.7 السيارات بالدواب

 
 قضية النقل في ظل الظروف الحالية صعبة ومكمفة ففي الخضر يتم نقل المحصول عبر أن

وىذه المرحمة يتم النقل  (مدخل ام ركبة ) حواجز وىي الحاجز الترابي عند مدخل البمدة أربعة
 واد النار وذلك بالمواصبلت العامة حاجز إلىيتم النقل من الخضر  بواسطة الدواب وبعدىافييا 

 القدس عبر بوابة إلى ومن ىناك إضافية ويتم دفع تكاليف ألخرىومن ىنا يتم النقل من سيارة 
 عمى اقل تقدير وبالتالي االرتفاع بإعادة المزارعين  يقوم األحيان في اغمب عسكري حاجز أو

إنيم ينقمون العنب بواسطة % 43.70وقد أكد ذلك المزارعون الذي قال اليائل في التكاليف 
 أنيم ينقمون عنبيم %12.5بواسطة السيارات وذكر % 34.4الدواب والسيارات في الخضر و
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 من مزارعي العنب في 93 ينقمونو بالدواب أما في بيت امر فقد أكد 9.4بالسيارات والتركتورات و
.  فقط ينقمبون عنبيم بالسيارات والتركتورات%7بيت امر أنيم ينقمون العنب بالسيارات وان 

: تكاليف الصناديق
 شيكل 12وتكمفة الصندوق الببلستيكي ىو  شيكل0.8  ىوغمك 15كل صندوق سعةثمن 

: استخدام التقنيات الزراعية 
: استخدام التقنيات الزراعة من قبل المزارعين-:)17.4(جدول 

 
 بيت امر الخضر التقنية

 ال نعم ال نعم 
 23.3 76.6 8 92  العضويةاألسمدةاستخدام 

 83.3 16.6 88 12 استخدام المكافحة المتكاممة

 91.6 8.3 74 26  الري التكميميأسموباستخدام 

 100 0 100 0 استخدام اليرمونات النباتية

من مزارعي العنب في الخضر أنيم يستخدمون األسمدة العضوية لتحسين إنتاجيم % 92أكد 
يستخدمون نظام المكافحة % 12يستخدمونو في بيت امر وان  % 76.66من العنب فيما 

يستخدمونو في بيت امر وعند سؤاليم حول استخداميم الري % 16.66والمتكاممة في الخضر 
من مزاري بيت امر بنعم  % 8.33من المزارعين من الخضر بنعم و% 26المتكامل أجاب 

. وأجاب جميع المزارعين بعدم استخداميم لميرمونات النباتية
 

: الحصاد بعد  الفاقد ما8.3.2.1.4
المزارعين في كل من بيت امر والخضر يستغمون العنب حتى فان  العنب ليس كثيرا من الفاقد إن

 :وذلك ورقة  وآخر حبةأخر
. كعنب مائدة طازج الثمر الطازج يسوق كما ىو :أوال
. ممبن ودبس وزبيبمن  تصنيع العنب الى منتجات ثانوية  ا:ثانيا
 .استغبلل بقايا تصنيع العنب كاعبلف لمحيوانات  :ثالثا
.  ايضا تستغل لعمل المكبوس تسوق طازجة واألوراق:رابعا

في بعض العادات الشعبية لتدفئة وكذلك لحطب استغبلل اغصان العنب اليابسة ك :خامسا
. والتراثية

 
: العمالة الزراعية



 46 

 
: عدد أفراد األسرة العاممين في زراعة العنب:(18.4)جدول رقم 

  

 النسبة المئوية العدد األفراد
1-3 53 48.2 

4-8 47 42.7 

9-15 8 7.3 

 1.8 2 15 ِٓ أوثش

 
يتضح من الجدول أن عينة الدراسة تقسم من حيت عدد أفراد األسرة العاممين في زراعة العنب 

 من أفراد من عائبلتيم بزراعة 3-1من المزارعين يعمل أكثر % 48الى اربع اقسام االول ان  
 من افراد 15-9يعمل % 7.3 من افراد عائبلتيم في زراعة العنب و8-4يعمل%42.7العنب و

  من افراد اسرتيم في زراعة العنب 15يعمل اكثر من % 1.8اسرتيم في زراعة العنب وفقط 

 
نتاج العنب: (19.4 )جدول رقم . توزيع العمل األسري في زراعة وا 

 

العامل  عدد أيام العمل  نسبة العمل
 المزارع  35 31.5

 المزارعة  25.5 22.95

 األبناء .22 19.8

 البنات .9 8.1

 األبناءزوجات  .3 2.7

 عمال من خارج األسرة  5.5 4.95

 
من المزارعون يعممون في العمميات الزراعية %31.5يتبين من الجدول أن من عينة البحث ان 
% 19.8وان نسبة عمل األبناء من العينة ىو % 22.95المختمفة وان نسبة عمل المزارعات ىو 

وبالتالي فان جميع % 2.7وان نسبة عمل زوجات األبناء ىو % 8.1وان نسبة عمل البنات ىو 
األسرة تشارك في العمل الزراعي وبنسب متفاوتة ونسبة عمل عمال من خارج األسرة ىو ضئيل 

نتاج وتسويق العنب ىو عمل اسري% 4.95ويبمغ  . وبالتالي فان زراعة وا 
 :الخضر وبيت امر ومميزاتياأصناف العنب المزروعة في منطقة  4.2.1.4
. أصناف العنب المزروعة في الخضر وبيت امر ونسبة زراعتيا: )20.4(جدول 

 المجموع القرية 

   بيت امر   الخضر الصنف  
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 %46.4 %28.3 %54   حمواني

 %7.27 %10 %16  بيروتي

 %2.73 %5 %1  شامي

 %6.36 %10 %2   دابوقي

% 9.09 %1 %20   جندلي

 0.91% %1.67 %1   مراوي

 26.4% %42.3 %6  بيتوني

 %0.91 %1.67    زيني

 100% 100% 100 %
 

 :الحمواني
 الشامي حيث من صنف خواصو ومميزاتو إال أن ثماره اصمب .امروىو أقرب إلى صنف الشامي ف

تزيد فييا نسبة المب ويميل لونو إلى األحمر وىو ذو شكل جميل ويوجد طمب شديد عمى ىذا 
 وىو الصنف األكبر  قابميتو لمتصدير عالية وىو من األصناف المتأخرة النضج أيضا،الصنف

في مساحة العنب % 28.3من مساحة العنب في الخضر و%54مساحة بين األصناف حيث يشكل 
  . في بيت امر 

 :البيروتي 
وىو صنف أبيض شكل ثماره طويل يشبو البمح وىي قوية نسبة المب فييا عالية وتقل فييا نسبة 

 وانو يشكل الصنف الثالث في المساحة في  وىذا الصنف يتحمل النقل لمسافاتالعصير،
من عنب بيت امر  %10من عنب الخضر و%16الخضر حيث يشكل 

  :الشامي
وىو من األصناف المتأخرة النضج عن باقي األصناف األخرى المعروفة والتي يمكن تأخير عممية 

من عنب بيت امر % 5ويشكل القطف إلى شير كانون األول قابميتو لمتصدير وتحمل النقل عالية 
  .من عنب الخضر%1و

: الدابوقي
وكان   من القرن الماضي،تفترة السبعينيا وىو من أكثر األصناف شيوعا في الضفة الغربية 

أرشيف بمديتي الخضر )1990من المساحة المزروعة حتى عام  % 50يشكل نسبة تزيد عن 
 لمصناعات التقميدية في المنطقة مثل صناعة مبلئمة من أفضل األصناف  انو، كما(وبيت امر 

وبالنظر الدبس الممبن والزبيب كما أن نسبة العصير في ثماره مرتفعة بالنسبة لؤلصناف األخرى 
من عنب الخضر %2الى الجدول أعبله فان صنف الدابوقي وحسب عينة الدراسة يشكل 

. من عنب بيت امر%10و
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 :ألجندلي
من األصناف البيضاء والمعروفة قديما وتمتاز ثماره بصبلبتيا وبقدرتيا عمى تحمل النقل أكثر 

 وىذا الصنف تواجد اكبر في ىذا الصنف قابل لتأخير عممية القطف. من صنف الدابوقي
. من عنب بيت مر%1 من عنب الخضر و%20 يشكل ثالخضر حي

 
 :المراوي

 وشكميا أصغر الزيني وحجمياوىو من األصناف البيضاء شكل ثماره متطاولة تشبو ثمار صنف 
ويتميز عن صنف الزيني بصبلبة ثماره وىذه الميزة تعطي صنف المراوي .من ثمار البيروتي 
من % 1.67ويشكل نسبة قميمة من العنب في منطقة الدراسة حيث يشكل ميزة تسويقو عالية 

من عنب الخضر % 1المساحة المزروعة بالعنب في بيت امر و
: يوالبيتون

من انتاج العنب %42.3 من بين أصناف العنب في بيت امر حيث يشكل ةويشكل اكبر مساح
% 6في بيت امر و

 :الزيني
عالية ولكن وحسب عينة الدراسة فان ما وىو من األصناف المرغوبة لؤلكل وذو قابمية تسويقية 

 فقط موجود في بيت امر%1.67نسبتو 
 :العنب لشجرة إلنتاجيةا:اإلنتاجية

:  حيث تعتمد عمى عدة عوامل وىيإنتاجيتيا العنب في أشجارتختمف  .1
 . المتبعةطريقة التربية .2
 .العنبصنف  .3
 .الواحد لمدونم األشجارعدد  .4
 .ريطريقة الزراعة بعمي ام  .5
  .(بيااالعمميات الزراعية التي يقوم )العناية المقدمة من قبل المزارع  .6

 .نوعية التربة وعمقيا .7
  10.2أظش ٍِحك 

 :اإلنتاج مدخالت أىم
 شتمة 68 ش يحتاج دونم العنب 9 مقاوم أصول سعر شتمة العنب المطعمة عمى :االشتال 

 ش 612وبالتالي تكمفة االشتال الكمي .عنب
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 شيكل لممتر المكعب يكون 90متر مكعب سماد طبيعي بسعر  3إلى يحتاج دونم العنب :األسمدة
 تالمبيدا رشات من 6 إلى العنب يحتاج: الرشوأدوات المبيدات / شيكل270تكمفة السماد 
المختمفة    

رىبٌَف   ش272 اإلجمالي ش والتالي 4 الركيزة ركيزة سعر 68 يحتاج دونم العنب :الركائز

 (7.2- 4.2 )اٌٍّحمبد )اإلٔزبج 
: فترة اإلنتاج
.  فترة إنتاج العنب في منطقة الدراسة(:21.4)جدول رقم

 

تشرين تشرين أول أيمول آب تموز حزيران صنف العنب  
ثاني 

كانون أول 

   * *   دابوقي  
   * *   زيني 
 * * *    مراوي 

* * *     حمداني  
* * * *    جندلي 
  * * *   بيتوني 

  * *    بيروتي  
* * * *    حمواني  
     *  ال بذري  
* * *     الشامي  

    * *  الشيوخي  
  (االستبانة)عبلمة توضيحية إلظيار فترة نضج المحصول * 

من الجدول السابق نجد أن معظم األصناف تنضج في اشير آب وأيمول وتشرين أول  
ما عدا العنب البلبذري والعنب الشيوخي اذ ينضجان في شير تموز  

 شيور تقريبا ىذا إذا أخذنا باالعتبار وجود 6ونبلحظ من الجدول أن العنب ينتج عمى مدار 
كميات من العنب البلبذري  

يبلحظ ايضا أن أصناف العنب منيا مبكر النضج ومتوسط النضج ومتأخر النضج  
كما ونبلحظ ايضا أن أصناف الحمداني والجندلي والحمواني والشامي تتحمل وتنتج حتى أواخر 

. كانون أول مما يكون لو مردود اقتصادي إذا ما أحسنت العناية بو
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  شجشح ٌٍذؤُ اٌواحذ68اْ ِؼذي صساػخ اثجبس اٌؼٕت فٌ اٌذساسخ هو :عدد األشجار للدونم

   من المزارعين ينتجون العنب بعبل%98ان : طريقة الزراعة
  :أنظمة تربية العنب في منطقة الدراسة ىي

  من اجمالي المساحة المزروعة بالعنب  يتبع نظام التربية الزاحفة %7من الدراسة ان 

.  عمى ركائز(الرأسية)التربية نظام  من اجمالي المساحة المزروعة يتبع %78وان 
 يتبع نظام التربية عمى %10.2و (نيار ) Tنظام التربية عمى شكل حرف  يتبع %4.8و

 .(شبكة اوحصيرة  )معرش 

: تصنيع العنب
.  الدبس، الزبيب، الممبن العصير، الخل، المربى: يصنع العنب إلى

: وىناك منتجات ثانوية اخرى لمعنب
.  الورق الطازج،  الورق المكبوس، الحطب، الفحم ، االعبلف ، بذور العنب 

 منتجات العنب وعدد ونسبة المزارعين المنتجين و المصنعين لمنتجات :(22.4) جدول رقم 
ونسبة إنتاجيا من إجمالي اإلنتاج العنب 

 

النسبة المئوية   غير المنتجين  البيان  المنتجين عدد النسبة

 العنب  110 1 100% 0

 الدبس  78 0.70 %22.7 32

 الزبيب  48 0.43 %14 62

 الممبن  32 0.29 %9.33 78

 العصير  4 0.03 %1.17 106

 المربى  9 0.08 %2.62 101

 الخل  6 0.05 %1.75 104

 الورق الطازج  66 0.6 %19.2 44

 الورق المكبوس  59 0.53 %17.2 51

 الحطب 41 0.37 %12 69

 النبيذ  0 0  110

من الجدول يتضح أن المزارعين يصنعون العنب لممنتجات المختمفة بنسب مختمفة وان جميع 
ينتجون دبسا أن  % 22.7 ويتبين من الجدول أن.المزارعين يقومون بتسويق المنتج طازجا

% 12ينتجون زبيب و % 14ينتجون ورقا مكبوس و% 14ينتجون ورق طامكبوس و% 19.2

 ينتجون الخل وال احد 1.75 ينتجون المربى و2.62و ينتجون الممبن %9.33ينتجون الحطب 
. ينتج النبيذ
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يبلحظ من الجدول أن عدد كبير من المزارعين فقط يكتفوا باإلنتاج الرئيسي لمعنب وىو العنب 
. الطازج وال يصنعون العنب أو حتى استغبلل الورق

 
 :تسويق العنب 

 

.   تسويق العنب ومن يقوم بو:(23.4)جدول 
 

 لقرية المسوق
 بيت امر الخضر 

%28 29%   المزارع  

%67   زوجة المزارع  9%  

%4   وسيط  61%  

 100% 100% المجموع 

 
 من %67 أجاب ثمن الجدول يتبين أن المزارعة ىي التي تقوم بمعظم التسويق في الخضر حي 

 من المبحوثين، أما في بيت  %29المبحوثين بذلك وان المزارع يسوق العنب في الخضر بنسبة 
 من المبحوثين أنيم %28 أن الوسيط ىو الذي يقوم بتسويق العنب وقال %61امر فقد أجاب 

يسوقون العنب بأنفسيم وتدخل المرأة اقل في عممية التسويق في بيت امر عنو في الخضر كما 
 . فقط من العينة المبحوثة%9تشير نسبة من قالوا أن المرأة تسوق العنب في بيت امر وىي 
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: قنوات التسويق

.  في منطقة الدراسة ونسبة التسويق لكل قناةات التسويقوقن:)24.4(جدول 


 القرية  
 بيت امر الخضر قنات التسويق

%8.33 85%   لممستيمك مباشرة  

%63.33 11% عن طريق التاجر الوسيط  

%5 2%  المحميةاألسواق عن طريق   

%21.67 2% (الحسبة)  لمحبلت الجممة   

% 1.67   المركزيةاألسواق

 100 100 المحموع

 %11من مزارعي العنب في الخضر أنيم يسوقون العنب لممستيمكين مباشرة وان %85أكد 
عن طريق األسواق % 2 فقط يسوقون لمحبلت الجممة و%2يسوقون من خبلل وسيط فيما 

أنيم يسوقون منتجيم من  %63.33والوضع عمى اختبلف تام في بيت امر حيث أكد .المحمية
 من العينة في بيت امر أنيم يسوقون لمحبلت الجممة %21.67العنب من خبلل وسيط و قال 

:  آو الحسب المحمية وفيما يمي شرح لذلك
 

 :المحميةطريقة التسويق 
:  المحميةاألسواقىناك عدة طرق لمتسويق في 

 :الفرديالتسويق 
 القدس وبيت لحم أسواق   وىي الطريقة المتبعة عند غالبية المزارعين في الخضر وذلك في 

 كغم في كل مرة وىي تسويق 150 وتكون بكميات قميمة نسبيا ال تتجاوز المرأةوعادة تقوم بو 
 لممستيمك مباشرة 

: لمحسبةالتسويق 
وىذه الطريقة تتم غالبا عند مزارعي بيت امر وتكون مباشرة من المزارع لمحسبة وتكون بكميات 

كغم 1000كبيرة نسبيا تصل حتى 
 الصغيرة وتكون من المزارع ليذه المحبلت وعادة ما يكن ولؤلسواقالتسويق لمحبلت الخضروات 

 السوق عمى أو عمى اقل تقدير من المزارع وصاحب المحل أدبي التزام أوىناك اتفاق سنوي 
 مع ضمان أطول من قبل التاجر ويكون السعر ثابت لفترة وأخذه العنب من قبل المزارع إحضار

 النوعية من العنب 
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 :التسويق الجماعي
: وىذه الطريقة تنفذ في بيت امر ومفقودة في منطقة الخضر وذلك لؤلسباب التالية

. الظروف السياسية الحالية .1
. عدم ضمان استرداد المبالغ أو عوائد العنب المادية .2
. غياب الثقة ما بين المزارعين .3
. عدم تحمل المسؤولية من قبل بعض المزارعين .4
ضعف أو عدم وجود جمعيات لتسويق العنب في فمسطين وفي منطقة الدراسة إال حديثا  .5

. حيث انشات جمعية انتاج وتسويق العنب في الخضر
 (2004المزارعين ، مجموعو مركزة ).دعم الحكومي لمسالة التسويق الجماعي لممزارعين) .6

 :التسويقتكاليف 
وان ىذه الطريقة رغم ما تجنيو  (القطاعي ) الفردية أي بالمفرق بالطريقةيتم التسويق في الخضر 

مقابل عمميم  تكاليف النقل بشكل جدي وال يحتسبون المزارعين ال أن إال التسويق أثناء أرباحمن 
 ببل رميدو وبالتالي ال يوجد مجيود وال وقت  منتجيم بالجممةنامر فيسوقو في بيت أما ذلك في

. بر كثمن وبالتالي صافي الربح ا
: األسواق

 
 : التقميدية لمعنب في فمسطين عامةاألسواق

 ىو سوق القدس لمبيع بالمفرق حيث السعر لعالي لبيع كغم العنب  اإلطبلق عمى األسواق أىم 
 بيت لحم لممفرق لمزارعي الخضر  السوق الثاني ىو سوق

. الموجودة المعوقات كل   بالرغم منسوق إسرائيل
   وأسواق جممة مفرقأسواق التقميدية لمعنب في منطقة جنوب الضفة الغربية ىي األسواق .1

:  في مدينة الخميلاألسواق
  .سوق الخضار المركزي .1
  ."الحرم اإلبراىيمي الشريف"سوق السيمة  .2
  .سوق الزاىد .3

: بيت لحم في مدينة األسواق
. سوق بيت لحم المركزي .1
سوق بيت لحم القديم   .2

. المحبلت التجارية)األسواق الصغيرة 
:معدل أسعار العنب في األسواق المختمفة  
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 العنب الحمواني آخر فمثبل إلى ومن سوق آلخر ومن صنف آلخر من عام األسعارتتغير 

-0.3 يسوق كغم الدابوقي والمراوي والبتوني والجندلي/ شيكل 3-0.5 بسعروالبيروتي يسوق

  شيكل2.5
 :-( تكاليف تسويقية مطروحة من سعر السوق)المزرعة باب أسعار 
غم وفي جميع ك 20-9تسع ل ت صناديق كرتونية العبوات الموجودة ىي عبارة عن :العبوات
.  يشترييا المزارع لتسويق إنتاجواألحيان

  . كغم يشترييا ىي األخرى50-30فرق يكون لدى المزارع عبوات تتسع موفي عممية التسويق بال
 :الخارجيةالمنافسة عمى مستوى األسواق 

 :عواملالمنافسة عمى مستوى السوق الخارجي تتحكم بو عدة 
 الثمار متناسق لبحيث يكون خالي من اإلصابات الحشرية والمرضية، شكنوعية المنتج  .1

 .عناقيد العنب متماثمة في الوزن والحجم مدرج ومغمف

 .عمل الصقات لصنف العنب ومصدره:اإلعبلميةالدعاية  .2

 أن يكون ضمن دائرة المنافسة وال يكون مرتفع جدا : الثمن .3

بحيث يتم توضيح ذلك عمى الممصق الموجود عمى : الكيماوياتخموه من متبقيات  .4
 الصندوق أو الكيس المحتوي عمى العنب وأين تم فحص عينات المنتج 

 

:  اإلرشاد والجية المرشدة6.2.1.4
: جية اإلرشاد لممزارعين حسب البمدة في منطقة الدراسة: )25.4(جدول

 
 القرية  

 المجموع  بيت امر الخضر الجية المرشدة  
 76.10 88.46 60 وزارة الزراعة

 19.56 3.84 40 االغاثة الزراعية

 4.34 7.70 0  المميزين المزارعين

 100 100 100 

يبين الجدول أعبله أن الجية الرئيسية التي تقدم اإلرشاد ىي وزارة الزراعة وبمغت نسبة الذين 
 االغاثة يمن بيت امر وجاءت في المركز الثان% 88.46من الخضر و%  60أكدوا ذلك 

.  من بيت امر % 3.84من الخضر   بذلك و %40الزراعية حيث اجاب
 : الضفة الغربية منطقة جنوبفي  المشاكل التي تواجو زراعة انتاج وتسويق العنب7.2.1.4
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. التي يعاني منيا مزارعي العنب في منطقة الدراسة مشاكلأىم ال(: 26.4)جدول رقم 
 

النسبة المئوية التكرار المشكمة 
%76.4 84 التسويق  

%10.9 12 الزراعية اآلفات و األمراض  

 3.6% 4 المغشوشة األدوية

 9.% 1 قول مع وبسعر تتوفرا لمبيدا عدم

 6.4% 7 اإلرشاد قمة

 1.8% 2 لمتربة العنب مبلئمة عدم

 100.0% 110المجموع  

من المبحوثين % 75.5يوضح الجدول أن التسويق ىو المشكمة األساسية لممزارعين المبحوثين وان 
أكدوا أن التسويق ىي مشكمة المشاكل تمييا مشكمة األمراض واآلفات وبالتساوي معيا مشكمة قمة 

 اإلرشاد المقدم بشكل عام 
 

:  العنب  تسويقمشكمة 
 

من مجمل مشاكل المزارعين حيث % 76يتبين من الشكل اعبله ان مشكمة تسويق العنب ثمثل 
ىي تدني أسعاره عامة وفي جنوب الضفة الغربية  خاصة مشكمة تسويق العنب في فمسطين ان 

من % 50في شيري آب وأيمول وذلك لزيادة العرض عمى الطمب، ففي ىذه الفترة يقطف حوالي 
المساحة المزروعة، ويعود ذلك إلى أن ىذه المساحات تكون مزروعة في الغالب بصنف الدابوقي 

وراجع ايضا الى صعوبة كالسفوح الجبمية التي ال يمكن تأخير قطفيا  (أرضي)بالطريقة الزاحفة
. وصول العنب الى االسواق وارتفاع تكاليف النقل 

 
 :آفات وأمراض العنبمشكمة 

 
 التيو تواجو زراعة العنب في فمسطين الكثير من المشاكل ولعل  مشاكل آفات وأمراض العنب 

 وىذه النسبة ىي مجموع نسبة %9تاتي في المرتبة الثانية بعد مشكمة التسويق وتشكل مانسبتو 
وىذه من المشاكل التي تواجو المزارعين  (البياض الدقيقي )االمراض مجتمعة مع مرض العفار 

 من   جزء كبيرتسبب إزعاج كثير لدى المزارعين إذ أنيا تتسبب في إتبلففي منطقة الدراسة و
العنب ولو قارنا بين العنب والمحاصيل االخرى من ناحية تحمل االمراض واالفات النباتية منتج 

 بالنسبة %100فان الخسارة في العنب  جراء التعرض لبلفات واالمراض قد تصل الى 
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لمحصول العنب وعدم التدخل بالعبلجات المناسبة وفي الوقت المناسب عمى عكس المحاصيل 
 ولذلك يجب العمل عمى مكافحة ىذه اآلفات واألمراض االخرى الذي يكون الفاقد اقل بكثير

. والقضاء عمييا 
 

: ضعف االرشاد المقدم لمزارعي العنب بشقيو العام والتخصصي 
بنظرة فاحصة ورغم ما تقدمة وزارة الزراعة والمؤسات االىمية  من ارشادات لممزارعين فان 

االرشاد المقدم ال يغطي حاجة المزراعين في منطقة جنوب الضفة الغربية وىذا واضح في ىذه 
وتاتي في المرتبة الثالثة بعد مشكمتي التسويق % 6الدراسة حيث تشكل مشكمة االرشاد 

واالمراض،ولعل اىم مواضيع لبلرشاد ىي الزيارات االرشادية والدورات التدريبية والمشاىدات 
الحقمية  فان ما قامت بو جميع الجيات التي تقدم االرشاد  لم يحقق لممزارع ما يرجوا في 

. استخدام تقنيات احدث يجعل ىذا المحصول اكثر جدوى واكثر منافسو 
 

 :وارتفاع اسعار مستمزمات االنتاجلمواد الكيماوية مشكمة االستخدام المكثف ل
تشيد حاليًا مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة فوضى واضحة في تسويق الكيماويات الزراعية 

واستخداميا، إذ أن الشركات اإلسرائيمية تعمل عمى تجريب ىذه المواد الكيماوية حيث تقوم 
ويبلحظ أيضًا الخطأ . بتجربتيا في مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة عن طريق تسويقيا إلييا

في كيفية التعامل مع ىذه األدوية، إذ تترك آثار سمبية خطيرة خاصة عمى الناحية الصحية، 
لذلك يجب توعية المزارعين بطريقة استخداميا، واألخذ بطرق الوقاية المعروفة في عممية الرش 

وينتج عن سوء استخدام المواد الكيماوية الكثير من حاالت التسمم، وقد ال يقف عند . وغيرىا
 حالة التسمم فقط بل تؤدي في كثير من األحيان إلى الوفاة، فكثيرًا ما سمعنا عن ىذه الحاالت

 .المبيدات الكيماوية و الحرب القذرة(:1999 .) ج،كرزم
ومما يثير القمق ىنا أنو ليس المزارع وأسرتو المتضررون الوحيد ون من استخدام المواد 

ومن ىذه األضرار . الكيماوية، بل أيضًا المستيمكون الذين يشترون الخضار والفواكو من السوق
 .إصابتيم بمرض السرطان والعقم والقمب والتشوىات الخمقية وغيرىا

 تم منع أو تعميق استخداميا دوليًا، وسبعة 14 مبيدًا منيا 123ينتشر في الضفة الغربية حوالي 
من ىذه المبيدات تشمميا قائمة منظمة الصحة العالمية لممبيدات المحظورة دوليًا، باعتبارىا 

 طن من 4000وقد وجد بأن ىناك حوالي . األكثر ضرارًا عمى الناحيتين الصحية والبيئية
 . مميون دوالر18المبيدات الحشرية تستخدم سنويًا في الضفة الغربية تبمغ كمفتيا كثر من 

  : االحتالليةالمشاكل والمعوقات
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 وىي المشكمة األكبر واألىم، فالسمطات اإلسرائيمية تحاول دائما وضع :اإلسرائيمية اإلجراءات

 والحواجز الكثير تمنع نقل المنتجات العراقيل من أجل تعطيل وصول اإلنتاج الوطني لمخارج
  .الفمسطينية ومن بينيا العنب إلى أسواق الضفة الغربية المختمفة

 
: مشكمة المنافسين

 والسوري   االسبانيواإلنتاج التركي اإلنتاج: خارجياو اإلسرائيمي اإلنتاج: المنافسين داخمياأىم
ينضج ويقطف معظم العنب المزروع في شيري آب  (األردن)في إسرائيل والضفة الشرقيةو

 الخميل وبيت لحم في شيري آب وأيمول محافظةوبالتالي تكون المنافسة شديدة لعنب . وأيمول
سواء في السوق المحمي في الضفة الغربية وقطاع غزة أو في السوق الخارجي األردن وداخل 

 بالعنب مما يؤدي إلى االردنففي ىذه الفترة تمتمئ األسواق المحمية وسوق . الخط األخضر
 . ويكون مردود اإلنتاج في ىذه الفترة أقل من التكمفة الحقيقية. انخفاض األسعار بشكل حاد

 
: مشكمة تفتت الممكية والحيازة 

والتي ىي من أىم الميددات لتنمية قطاع العنب وكذلك لمعائد االقتصادي ليذا المنتج وفي ىذه 
الدراسة نرى أن المزارعين المالكين لمساحة ارض في الغالب تزيد عمى العشرة دونمات وبعد وفاة 

 أفراد وحسب تقسيم الميراث 7ىؤالء المزارعين فان كل مزارع عنده أسرة مكونة عمى األقل من 
. فان نصيب الفرد لن يتجاوز الدونم والنصف وىذه المساحة ليست اقتصادية

 
: مشكمة جدار الفصل العنصري

والذي بعد بناءه سيمتيم أالف الدونمات المزروع بالعنب أو يعزليا عن مزارعييا وبالتالي فان ىذا 
 وسيعكس ىذا التدىور في القطاع .يسبب خسارة فادحة لممزارعين في جنوب الضفة الغربية

 في المحافظة األمر الذي سيدفع نالزراعي بشكل مباشر وكبير عمى مصادر الدخل لممز راعي
 14ىذا وسيتم عزل ما يقارب أل . بيم إلى مراجعة جدوى استمرار عمميم في القطاع الزراعي

( 2003اريج  ). الف شجرة مثمرة خمف الجدار الفاصل عند استكمالو
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 : الشخصيةنتائج المجموعات المركزة والمقابالت 2.4
 

 بمدة الخضر 1.2.4
 

 الموقع الجغرافي 1.1.2.4
 

 ىذه البمدة إلى الغرب من مدينة بيت الخميل وتقع عمى طريق القدس ـ 12تقع عمى الكيمومتر 
 تبمغ مساحة  م، يدير شؤونيا بمدية،880 ترتفع عن سطح البحر كم، 5لحم وتبعد عنيا حوالي 

دونم، ومساحة األرض  4160 وتبمغ المساحة العمرانية لمقرية دونم20090أراضييا الكمية 
 األراضي أراضى قرى بيت فجار وبيت يحيط بيذه. دونم10000 مزروع منيا 17600الزراعية 

 دونما 20 اوبو التعامرة،أمر ونحالين وحوسان وبتير وبيت جاال وارطاس وبيت لحم وعرب 
مغروسة بالزيتون ولكثرة المياه في جوار القرية اشتيرت القرية بكروميا من عنب وتين وخوخ 

تكثر الينابيع في أراضى الخضر وتحمل اسم وادي .وتفاح وسفرجل كما عرفت بجودة خضارىا
وينابيع ىذا الوادي خمسة ىي رجم .  كيمومترات لمجنوب من برك سميمان8البيار عمى بعد 

بقايا )تحتوي عمى  (خربة القصير)السبيط ورأس العد وعين فاغور وخربة القط وعين العصافير 
فتقع  (عين الخضر) وأما.  قناة، مدافن منقورة في الصخرأنقاضمبان، صياريج، جدار حظيرة، 

  ينابيع وادي البيار الخمسة ومياه عين الخضر كميا تنتيي في برك سميمانإن.لمشرق من القرية
 .( بحث عن بمدة الخضر 2003 ،موسى 2002سجبلت بمدية الخضر)
 

:   لمحة تاريخية عن البمدة2.1.2.4
 

مار ) اهلل الخضر عند المسممين وبيا دير أقيم تخميدًا لمقديس يإلى ول ودعيت باسميا ىذا نسبة 
 أيام Betha Charma قرية أن إلى وبعضيم ذىب البريطاني،في ظل االنتداب  (جريس

 . الرومان كانت تقوم عمى موقع الخضر اليوم
وقد وصفيا صاحب . ومن حوادث ىذه القرية إبان الحكم البريطاني معركتيا التي تحمل اسميا

 سنة األول تشرين 4في : معركة الخضر:بقولو 2/159فمسطين العربية بين االنتداب والصييونية 
.  ( بحث عن بمدة الخضر2003 ى، موس2002سجبلت بمدية الخضر) 1936
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 استخدامات األراضي في الخضر  (:27.4)جدول رقم 
 

النسبة المئوية  الدونم /المساحة نوع األرض 
% 60 13000  (عنب ومحاصيل أخرى)مناطق مستغمة زراعيا

% 5 1500أشجار حرجية حكومية 
% 2.7 10أشجار حرجية خاصة 

% 10.8 4600أراضي مصادرة 
% 24.8 500أراضي مراعي صخرية 

% 1.7 300الطرق 
% 0.1 10المدارس 
% 9.9 4160البناء /مسطح القرية 
% 100 المجموع 

 
:  السكان3.1.2.4

 
ويعود أىل الخضر بأصميم إلي قرية الولجة نزحوا عنيا ونزلوا في القرن الثامن عشر بجوار مقام 

ناث 445 ذكور يوزعون كما يمي 914بمغوا . م 1931في عام . الخضر ودعوىا باسمو  469 وا 
ارتفع . م1961وفي عام . مواطنا 1130بمغ عدد ساكنييا . م1945وفي عام  .بيتا112وليم

وبمغ عدد سكانيا عام . مسيحياً 11منيم ث ـ انا858 وكور ذ940:  نسمة1798العدد إلى 
 نسمة عام 4400 نسمة ارتفع إلى 2100 م بعد االحتبلل وفق اإلحصاء الصييوني حوالي1967
 نسمة منيم 6802 بمغ عدد السكان 1997 وفي التعداد العام لمسكان والمساكن عام م1987
سجبلت بمدية ). نسمة8000 وعدد سكانيا الحالي يربوا عن  إناث  3196 ذكور و3606
.  ( بحث عن بمدة الخضر2003 ى، موس2002الخضر

 

 : مؤسسات البمدة4.1.2.4 
 

 مدارس حكومية لمختمف المراحل الدراسية، ويوجد في القرية عيادة ومركز لرعاية 6  في القرية
 في تأسست  تعاونيةاألمومة والطفولة وتتوفر فييا الخدمات الياتفية والبريدية وبيا جمعية زراعية

ونادي وبيا نادي لمشباب م  2004 وجمعية إنتاج وتسويق العنب تأسست عام م1979العام 
تأسست مدرسة .نسوي وجمعية لتأىيل المعاقين ومستشفى تخصصي وجمعية ميثاق لمتطوير

 أكثر صفوفيا ضمت أعمى كان الصف الخامس االبتدائي 1948وفي عام . م1935القرية عام 
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 إعدادية ابتدائية ـ إلى كانت درجة مدرستيا قد ارتفعت 1967 ـ 1966 وفي عام.  طالب100من 
 فييا مدرسة لمبنات وىي ابتدائية، ضمت أحدث أنوكان .  معمما13 طالبًا يعمميم 396جمعت 

 1500 وحاليا يبمغ عدد الطبلب اإلجمالي  معممات5 طالبة يعممين 150في العام المذكور 
 بحث عن بمدة الخضر، مدارس 2003 ى، موس2002سجبلت بمدية الخضر)طالب وطالبة

 .  (الخضر
 

: المؤسسات
 إنتاج ةبمدية الخضر، جمعية الخضر التعاونية الزراعية، نادي نسوي الخضر، جمعي 

وتسويق العنب 
  مركز الديوان الثقافي جمعية رعاية الطفل نادي الحق الرياضي 

 مدارس حكومية 5:  المدارس 
  النور اإلسبلمية وروضة الحق مركز اليبلل : روضات (زىور األمل)مدرسة خاصة

 األحمر

 يمستشفى الشييد احمد نعمان التخصص 
 

: المعاناة من قبل االحتالل 5.1.2.4
 

صادرت سمطات االحتبلل دونمًا، كما و 218م من أراضييا حوالي 1948 صادرت إسرائيل عام
م عمى 1967وىي كيبوتس أنشأ عام  (كفار عصيون)جزء من أراضييا وأقامت عمييا مستوطنة 

 5000 وبيا مايربو عن أفرات ة، ومستعمر مستوطن461 دونم ويقطنيا 4500أرض مساحتيا 
 مستوطن وانشات عام 1000 عمى وما يربم ومستعمرة اليعازر وبيا 1980مستوطن انشات عام 

م عمى أرض مساحتيا 1983وىي مستعمرة سكنية أنشأت عام  (دانئيل) ومستوطنة ,م1980
 بمدية أرشيف ) دونم،4600 ىو 2004 جميع ما تم مصادرتو من األراضي حتى . دونم200

 .(2004 ،الخضر
 

 الوضع االقتصادي في الخضر 6.1.2.4
 

:  الزراعة في الخضر1.6.1.1.4
 

 دونم وتنقسم بين أراضي مزروعة بالعنب وأراضي 17600تبمغ المساحة الزراعية في الخضر 
أشجار مثمرة أخرى وأراضي تزرع بالمحاصيل الحقمية أو الخضروات الصيفية والباقي أراضي 
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غير مزروعة أو أراضي صخرية أو أراضي تم مصادرتيا لصالح المستعمرات اإلسرائيمية أو 
 (2004 ، بمدية الخضرأرشيف)لمطرق االلتفافية التي تخدم ىذه المستعمرات 

 

:  العنب في الخضر1.1.6.1.2.4
 

ف العنب في الخضر كما عرف في فمسطين منذ زمن الكنعانين والرومان ودليل ذلك معاصر رع
العنب المتواجدة عمى ارضي الخضر ولعل فترة ازدىار العنب ىي في القرنين التاسع عشر 

 وقد زرعت األصناف 1820والعشرون في الخضر حيث زرع العنب يعد انقطاع طويل في عام 
 بداية الثبلثينات من شوشحمة ومعالبمدية الثبلث الدابوقي والجندلي واألسود البمدي في منطقة 

القرن الماضي وصل العنب في الخضر إلى المرحمة اإلنتاجية والتسويق الداخمي في الضفة 
 حيث ادخل بعض المزارعون 1950 حتى عام  البمدية زراعة األصنافوغزة وامتدالغربية 

تبمغ واألصناف األوروبية األصل العربية التسمية مثل الشامي والحمواني والبيروتي والمراوي 
 دونم سيل 4500 دونم وتزرع في مواقع واد البيار 8600المساحة المزروعة بالعنب في الخضر 

, دونم 50 دونم النيص150 رفاغو, 200 واد البجاجمة ,دونم250دونم واد الشامي  350الخضر 
 ,دونم 200 الغويط دوا, دونم 180 اليردش والدمراوي ,دونم120 العصافير دونم عين50 حزقند

 ,دونم 200 دونم الخبليل 50 ركبة ما, دونم50دونم الصوانة 50 هالبير, دونم 100ظير الزياح 
 ,دونم 50 القسيس نعي, دونم 15 غميون أبو ةخرب, دونم 20 بكير أبو واد ,دونم 210خمة الفحم 

 ، دونم15 سود أبو ,دونم 30 بموط ةخل, دونم 20 سيل الرجم ,دونم 50 منطورة ,دونم 20جفال 
, )150كيكان والخمة .20واد أبو صبيح  200اد اليندي ، و300 النيص ة، قطع1000 االشف
 (2004 ، بمدية الخضرفأرشي

 
:- المختمفة في بمدة الخضرلمزروعة في المواقع ا واىم أصناف العنب 

 

العنب ونسبة المساحة المزروعة لكل صنف من مجمل المساحة   أصناف:(28.4)جدول 
              المزروعة بالعنب في الخضر  

البلبذري  الزيني  الشامي  البيتوني  المراوي  البيروتي  الدابوقي  الجندلي الحمواني الصنف 
نسبتو من مساحة 
العنب الكمية  

30 %25 %20 %10 %5 %3 %3% 3% 1% 

 الخضر ويجود ة العنب الجندلي في ازدياد عمى حساب األصناف األخرى فيإال أن مساح  
 .فييازراعتو 

 
:  العنب في الخضر تسويق2.1.6.1.4
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 طن عنب 25 عمان وكان يصدر يوميا إلىفي أوائل الخمسينات تم تصدير أو شحنة من العنب 

. أول حتى نياية شير تشرين أبلمدة ال تقل عن ثبلث شيور من بدايات شير 
 دخول االحتبلل اإلسرائيمي الضفة الغربية وقطاع غزة اي م 1967بقي الحال عمية حتى عام 

م مرحمة 1929-1820:ويمكن تقسيم الفترات التي تعاقبت عمى إنتاج وتسويق العنب كما يمي
 لبلستيبلك الذاتي ولمتسويق المحمي اإلنتاج حيث كان األرضيةزراعة العنب وانتاجة بالطريقة 

 م مرحمة اإلنتاج تستمر بنفس الطريقة مع زيادة ممحوظة في المساحة 1949-1930 ؛في القدس
م مرحمة إدخال األصناف الجديدة 1966-1950 والتسويق لمناطق جديدة،وبالتالي زيادة اإلنتاج

 المرحمة تميزت هوىي المرحمة التي زادة اإلنتاجية وزادة العناية وزادة المساحة المزروعة وفي ىذ
 األردن ومنيا إلى دول الخميج وكذلك فان سوق غزة وأسواق القدس ورام اهلل إلىبالتصدير 

.  جيدةوكريمزان  كانت تستوعب كميات العنب المنتج من الخضر بأسعار 
 

 من عنب  كميات العنب المسوقةللنسبة المئوية أماكن تسويق العنب و ا (:29.4)جدول رقم 
. في األسواق المختمفة                      الخضر 

 
 2004-2000 1999-1995 1994-1987 1986-1967 1966-1950اسم السوق  

 20 50 35 50 50القدس  
 0 25 20 25 10رام اهلل 

 45 15 15 10 5بيت لحم 
 0 0 0 0 25عمان  
 0 5 5 5 5غزة  

 0 0 0 10 5كريمزان  
 20 5 0 0 0تصنيع 

 15 0 0 0 0فاقد 
. سجبلت المزارعين والمجموعات المركزة**

 المساحة المزروعة بالعنب رغم مصادرة بعد األراضي م ارتفعت 1986-1967التسويق منذ عام 
دونم مزروعة بمختمف أصناف العنب وبطريقة جديدة رغم 10000لتصل أعمى معدالتيا حوالي 

 مما اضر المزارعين استبدال مساحات 1982َ-1980مياجمة حشرة الفولكسرا لمعنب عامي 
 والذي (29.4)  في العمل الزراعي كما الجدولاألىميةواسعة من األراضي ودخول المنظمات 

. تسويقو الخضر ونسبة تسويق عنب أماكنيوضح 
 مرحمة االنتفاضة األولى وتعرض األسواق الفمسطينية لكثير من 1994-1987منذ عام 

والعمل ساعات قميمة خبلل اليوم وبالتالي انخفاض نسبة التسويق وأماكن التسويق كما االغبلقات 
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 وىي فترة قدوم السمطة الوطنية الفمسطينية 1999 -1995  منذ عام(29.4)الجدول ىو مبين في 
 كما في األوروبية والدول العربية والدول األردنوفترة توقيع االتفاقيات التجارية واالقتصادية مع 

. ومنو يتضح ارتفاع نسبة التسويق في ىذه المرحمة (29.4) الجدول
 واالغبلقات المستمرة وتدني معدل التسويق بالرغم من األقصى انتفاضة 2004-2000 منذ عام 

وارتفاع  الخضر  في العنبتدني مستوى تسويق  الذي يبين (29.4) كما في الجدول اإلنتاج
  نسبة تصنيع العنب المنزلي وكذلك ارتفاع نسبة العنب التالف

  
: الصناعة في الخضر2.6.1.2.4

.  مصانع لمحجر وثبلث مصانع لمطوب ومصنع لممخمبلت9يوجد في الخضر 
. 196يوجد في البمدة محبلت تجارية عددىا :التجارة 3.6.1.1.4
 يتوزع العمل في لخضر بين ثبلث فئات رئيسية وىي المزارعون : المين والوظائف4.6.1.1.4
%  14والموظفون والتجار  % 18والعمال ويمثمون % 66ويمثمون 

 
:  الوضع االجتماعي7.1.2.4

 
 من مجمل النشاطات في %23 ىو المرأة إن نسبة العمل الذي تقوم بو :المرأة 1.7.1.1.4

نتاج وتسويق العنب   في البمدة حيث يقع ةالمرأة في الزراع ( 3انظر جدول رقم ممحق )زراعة وا 
عمى عاتقيا عبء كبير في الزراعة بشكل عام و زراعة العنب بشكل خاص وتسويق العنب 

بشكل رئيسي واألعمال المنزلية وتربية األطفال  
 من أبناء البمدة يعممون كعمال داخل الخط األخضر ولكن %50أكثر من :العمالة 2.7.1.1.4

 (2004أرشيف بمدية الخضر ) من مجمل العمال %40في ىذه األيام العاطمين عن العمل 
 :االجتماعيةالتركيبة 

.  موسى، عيسى، غنيم، دعدوعح عائبلت وىي صبلح، صبي6يوجد في الخضر 
:  العادات االجتماعية في الخضر3.7.1.2.4

: بمدةأىم عادات ال
 حيث يتعاون عدة مزارعين التعشيب اآلفاتفي كل من الحراثة والتقميم و رش :العونة .1

 في العمل بصورة جماعية في ارض احدىم وتكون األمور كذلك أقارب أومتجاورين 
 .تبادلية

 خرج احد المزارعين لحراثة أرضو فان غالبية المزارعون إذا حيث :الحراثة بالمناظرة .2
 .يتبعونو وخاصة المزارعين كبيري السن
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نتاج وتسويق العنب والتي النشاطات التيأىم1.8.1.2.4  حدثت في  ليا عالقة بزراعة وا 

: الخمسة األخيرة في األعوام الخضر
 .العنبتأسيس جمعية إنتاج وتسويق  .1
 .م2003 عام عمل ميرجان العنب األول .2
دخالعقد العديد من الورش الزراعية حول العنب وكيفية زيادة اإلنتاجية  .3  أصناف جديدة وا 

 .
 (.2000 أرشيف بمدية الخضر، )منيا زرعت بالعنب 450دونم  630استصبلح  .4

 

 في الخضر وخارجيا األسواق
 

: فييا تسويق العنب المزارعونأىم األسواق التي يقوم 
  القرى والمخيمات المجاورةاهلل، سوق رام لحم،  بيت قالقدس، سوسوق.  
 األسواق الصغيرة في مدينة بيت لحم مثل سوق شادي لمخضار. 

 

 2003 نسبة تسويق عنب الخضر في األسواق المختمفة لمعام (30.4) جدول
 

% نسبة التسويق بوالسوق 
 30 القدسسوق 

 60 لحم بيت قسو

 10 اهللسوق رام 

 5 المخيمات المجاورة

 5 األسواق الصغيرة

 
 المجموعات المركزة ومقاببلت المزارعين الفردي ِٓ 67 ص-61صالمراجع لممعمومات من ***

 .بمدية الخضر بالزيارات الشخصية لمبمدية ببلضافة الى ما اشير لممصدر عنده
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: بمدة بيت أّمر 2.1.4
:  الموقع الجغرافي1.2.2.4

 

 الشمال من مدينة الخميل وتبعد عن مدينة إلىبيت لحم – تقع عمى الطريق الرئيسي الخميل   
وىي من أجمل قرى  كم عن مدينة القدس 25 وتبعد كم، باتجاه الشمال11الخميل حوالي 

فمسطين تحيطيا غابات الصنوبر والبموط واألشجار المثمرة كحقول الخوخ والتفاح والعنب، 
 وتشرف ىذه القرية وسعير، نحالين،قرى   وتحيط بيا أراضيالبحر، عن سطح 987وترتفع 

ووادي العروب الغرب وأراضي قرية الخضر عمى صوريف وسيول الخط األخضر من جية 
 تقوم عمى مكان أنيا يرجح  وحمحول جنوبا وبيت فجار شرقا،شماال ً  ومستعمرة كفار عصيون

 و دونمًا، 30129 وىي من أجمل الببلد تبمغ مساحة أراضييا الكنعانية، العربية (معاره)بمدة 
لنبي مّتى ويضم رفات متى والد النبي يونس لو ل اجامعيوجد بيا . نسمو10000عدد سكانيا

  صفاالتحتا، صفا جاال، :وىي مجموعة من القرى الصغيرة البمدة وتضم .عميقةوبئر  مئذنة

وبيت  (دير الشعار) وفريديس وشعار وكوفين، جدور، العروب، ويوجد في جوارىا خربة الفوقا،
الصياينة مستعمرة   الميس والقط أقاموأم وكويزبة، والدلبة، ومرنيا وزيتا وبيت زعتا صاوير،

. من البمدة  الجنوبإلى (كري تسور) ومستعمرة 1977 عام أراضيياعمى  (زوعمجدال )
 موزعة حسب الجدول  ألف دونم30129 دونم ومساحة أراضييا 1800المساحة العمرانية لمقرية 

: التالي
 (م 1994المسح الزراعي عام )استخدامات األراضي في بيت امر :(31.4) جدول رقم

نسبتيا الدونم /المساحة نوع األرض 
% 43 12955عنب ومحاصيل أخرى )مناطق مستغمة زراعيا

% 4.6 1400أشجار حرجية حكومية 
% 2.7 800أشجار حرجية خاصة 
% 10.8 3267أراضي مصادرة 

% 24.8 7500أراضي مراعي صخرية 
% 1.2 350مزرعة العروب الزراعية 

% 1.2 350مخيم العروب 
% 1.7 514الطرق 
% 0.1 22المدارس 
% 9.9 2970البناء /مسطح القرية 
% 100 30129المجموع 

:  لمحة تاريخية عن بيت امر2.2.2.4
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:  السكان

 نسمة بمغ عدد سكانيا 1600م حوالي 1945 نسمة وعام 829  حوالي1922َبمغ عدد سكانيا عام 
 1997 وفي عام م1987 نسمة عام 5500 نسمة ارتفع إلى 2600م بعد االحتبلل 1967عام 

 .نسمو (9079)
 

كيمو متر مربع في الفترة مابين / نمو سكان بيت امر والكثافة السكانية :(32.4)جدول رقم 
                    1900- 1997َ     

    
 مربع اكيمومتر/ الكثافة السكانية عدد السكان السنة 
1900 350 11.6 

1922 829 27.6 

1931 1135 37.6 

1945 1600 53.8 

1961 2103 70.1 

1967 3217 107.2 

1980 4953 165.2 

1985 6136 204.5 

1997 9079 311.6 

 1997 عام إناث 5352 ذكور و4727 نسمة منيم 9079بمغ عدد السكان في بيت امر 
( 1997 العام لمسكان والمساكن د، التعدادائرة اإلحصاء المركزية)
 
: مؤسسات البمدة 4
 

المجمس البمدي، جمعية بيت امر التعاونية، جمعية بيت امر الزراعية، جمعية بيت امر الخيرية، 
 نقابة عمال وموظفي الخدمات العامة، مكتب البريد, نادي شباب بيت امر، دار القران الكريم

. ومكتب العمل
م تكونت جمعية زراعية جديدة يقتصر نشاطيا عمى توزيع األسمدة واألدوية 1986عام 

 ويوجد في البمدة مدارس لمختمف المراحل الدراسية، وتستقبل مدارسيا طبلب القرى .لممزارعين
يوجد في البمدة .وىاتفيةخدمات بريدية  وفي البمدة  عيادات الطبية و3 المجاورة، ويتوفر فييا

م تشرف عمى روضة أطفال وفييا لجنة تقوم عمى 1985جمعية بيت أمر الخيرية تأسست عام 
. مساعدة األسر الفقيرة واأليتام وطبلب العمم
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 :معاناة بمدة بيت امر من قبل االحتالل 4.2.2.4
 

عمرات  دونم من أراضييا إلقامة العديد من المست3300صادرت سمطات االحتبلل حوالي 
 في الشمال زوع، مجدل ت عصيون، أفراوىذه المستعمرات كفار والطرق االلتفافية المؤدية إلييا

تبمغ المساحة .الجنوبفي  (كريات تصور)في الغرب و (نحال تصوريف)والشمال الشرقي و
  . دونم3850المزروعة بالعنب في بيت أمر ب 

 
: الوضع االقتصادي في بيت امر 5.2.2.4

 

: الزراعة في بيت امر 1.5.2.2.4
أىم األشجار المثمرة ىي العنب والبرقوق والتفاح والموز والمشمش والدراق والتين والزيتون 

  اوالجدول التالي يوضح األشجار المزروعة ومساحات األراضي المزروعة بو
 مساحات األراضي المزروعة باألشجار المثمرة في بيت امر بالدونم : (33.4)جدول رقم 

 .سنوات مختمفة                    
 1995 1986 1981النوع 

 6700 4750 3533عنب 

 4850 4230 3835برقوق 

 535 710 330أشجار أخرى 

 12085 9690 8698المجموع 

( 1995دائرة زراعة الخميل  )
يبين الجدول أن مساحة العنب المزروعة ىي األكبر وان اىتمام أىالي بيت امر مركز عمى 

. زراعتيا يمييا البرقوق بأصنافو ومن ثم األشجار األخرى
 الزراعية في أوائل تتتميز الزراعة في بيت امر بإدخال المكننة الزراعية وخاصة والتركتورا
 المستخدمة في الزراعة في تالسبعينات من القرن الماضي والجدول التالي يوضح عدد والتركتورا

البمدة  
 

  1995-1972 الزراعية في بيت امر ت أعداد والتركتورا(34.4) جدول رقم 
 

 1995 1990 1986 1983 1981 1972السنة  

 433 270 164 138 112 10العدد 
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: العنب في بيت امر
 

 زراعة لمعنب في التاريخ المعاصر في أوليعتبر العنب أىم محصول ينتج في بيت امر وىو 
 دونم 4 حيث زرع العنب في قطعة مساحتيا (1900) القرن الماضي تبيت أمر بدا مع بدايا

حيث اخذ األغصان األولى لمزراعة من قرية الخضر وىذه األغصان من العنب البمدي األسود 
 والجندلي والدابوقي 

 زادت المساحة المزروعة بالعنب البمدي ولم يدخل أي تعديبلت 1940 حتى عام 1900منذ عام 
-1940منذ عام .والشيوخي يوالبيتون بيت امر صنفان جديدان ىما إلى دخل 1940 ممنذ عا

 األسود مبكرة النضج مثل مسكات بمونية أصناف أدخمت أصناف جديدة وىي 1947
 1966-1948منذ عام .واألبيض

أدخمت األصناف الشامية وىي الزيني والبيروتي والحمواني والشامي بداية عمميات التسويق 
بكميات في بيت أمر  

. أدخمت طريقة التربة عمى ركائز مما زاد اإلنتاجية
 ةالعرب، خل واد الثغرة، والشامي، القسمة، المدورة،بركوت :بالعنب المناطق المزروعة أىم

 العنب وجميعيا مزروعة بمعظم أصناف المنطرة  ة، السيل، الشفا، البقعالكتمة
 

: المساحة المزروعة بالعنب في بيت امر
 

من مجمل األراضي % 55.4 دونم أي ما نسبتو 6700 تبمغ المساحة المزروعة بالعنب 
االغاثة  )من مجمل األراضي الزراعية في القرية  51.5المزروعة بأشجار الفاكية في البمدة و

 (.1995الزراعية 

 
أصناف العنب المزروعة ونسبة المساحة المزروعة لكل صنف من                                                          :(35.4)جدول رقم 

.     المساحة المزروعة بالعنب في بيت امر
 

فميم توكيو حمداني  سمطي فحيصي  الدابوقي الشيوخي الزيني الحمواني الشامي  البموطي الصنف 
نسبتو من 

مساحة العنب 
الكمية  

40 %15 %12 %10 %8 %3 %3% 3% 3% 3% 

 



 69 

 :تصنيع العنب في بيت امر
 

 يصنع العنب في بيت امر لمدبس والممبن والزبيب والمربى وعصير العنب وكذلك يستفاد من 
ورق العنب حيث يتم تعبئتو في عبوات وكبسو واستيبلكو في الشتاء  

 
: تسويق العنب في بيت امر

 
  2004-1950 عام امر منذ ونسبة تسويق العنب المنتج في بيت أماكن :(36.4)جدول رقم 

 
 2004-2000 1999-1995 1994-1987 1986-1967 1966-1950اسم السوق  

 0 0 0 0 50الشام 
 50 70 70 40 0اسرائيل  
  0 0 15 30  األردن

 12 0 0 5 30بيت لحم  
 5 15 10 10 0القدس  
  5 5 10 0رام اهلل 

 13 0 0 20 0 الحسب العادية
 30 15 15 0 0حمحول 

 

وطريقة المعرشات Tادخمت طريقتين جديدتين في تربية العنب طريقة حرف  حَث 1967-1986
 وىذه فترة دخول والجيم واحد األصناف البلبذرية مثل السمطنينا وأدخمت، كما (الحصيرة  )

 المنع وانقطاعاالحتبلل االسرائيمي لبلراضي الفمسطينية والتي انخفض التسويق لبلردن بسبب 
 خبلل ىذه الفترة وقد شيد العنب المسوقة الشام والذي كان يشكل نصف كمية إلىالتسويق 
 انتعاشا وذلك لفتح السوق االسرائيمي لعنب من الخميل وكذلك تم التوجو إسرائيل إلىالتسويق 

. الشام سوق العادية لتعويض المحمية كالقدس ورام اهلل والحسب األسواقنحو 
 م1994-1987 عامامر منذ ونسبة تسويق العنب في بيت أماكن

تم افتتاح حسبة حيث  من قبل مزارعي بيت امر اإلسرائيميةه لمسوق جوفي ىذه الرحمة تم التو
 بيت ضمنو عنبس بيا من عنب منطقة الخميل ومن أ تستوعب كميات ال بأخذتحمحول التي 

 .امر
 

  م 1999- 1994 ونسبة تسويق العنب في بيت امر منذ عام أماكن



 70 

 
 عند مزارعي العنب في بيت األمانمرحمة دخول السمطة الوطنية الفمسطينية والشعور بنوع من 

 بشكل اكبر  اإلسرائيميةامر وانفتاح السوق 
 :2004َ-2000 ونسبة تسويق العنب في بيت امر منذ عام أماكن

 تراجع بسبب االغبلقات وخوف التجار االسرائيمين من التعرض إسرائيل إلىحيث شيد التسويق 
 المحمية األسواق قدموا لشراء العنب من بيت امر وقد حاول مزارعون لطرق إذا فيما لؤلذى

. حمحولخاصة في بيت لحم وكذلك زيادة تسويقيم في حسبة 
 من المجموعات المركزة أخذت  حول اماكن ونسبة التسويق والنسب والتواريخاألرقامجميع *** 

. المنطقتين في نالزراعيي المقاببلت الفردية والميندسين وأكدىافي بيت امر 
الوضع االقتصادي لمعظم سكان بيت امر متقارب وذلك العتمادىم عمى الزراعة في معظم 

 دخميم يمييا الصناعة ومن ثم المين والوظائف 
ازدىرت الحركة الصناعية في البمدة في السنوات العشر الخيرة ففي البمدة :الصناعة 2.5.2.2.4

  عامل250 مصنع يعمل فييا ما يقارب 45حاليا 
 

: المين والوظائف 3.5.2.2.4
يعمل أىالي بيت امر في الزراعة ففي دراسة تم إنجازىا من قبل مجموعة   باحثين من أىل 

يعممون في مين أخرى من تجارة ووظائف  % 14يعممون في الزراعة و% 78البمدة تبين أن 
 (1995 بمدة بيت امر االصالة والحضارة،)
 

: الوضع االجتماعي في القرية 6.2.2.4
 

معظم النساء في بيت امر تشارك الرجال في جميع األعمال الزراعية باإلضافة إلى تربية :المرأة
  .األطفال 
من % 78يعمل غالبية السكان في بيت امر في الزراعة وقسم قميل يعمل في الوظائف :العمالة

 .وظائف أخرى في القطاع الحكومي والقطاع الخاص خاصة التجارة% 14العمال في الزراعة و 
 (1995 بمدة بيت امر االصالة والحضارة،)

ينقسم أىالي بيت امر إلى عائمتين رئيسيتين وىما البراىيش والوىادين :التركيبة االجتماعية
وتنقسم األولى إلى أربعة عائبلت أو حمائل وىي حمولة ابوعياش وحمولة أخميل وحمولة العبلمي 

 حمائل وىي حمولة الصبارنو وحمولة الوىادين أربعةوحمولة عادي فيما تنقسم الوىادين إلى 
. وحمولة الزعاقبق وحمولة أبو ماريا ويوجد في بيت امر بعض العائبلت الصغيرة األخرى
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 :العادات والتقاليد
حيث تقوم المزارعات  بالتعاون في صنع الدبس وخاصة إنتاجو وطريقة : عادة انتاج الدبس

. عصره باألقدام
: األسواق.4.3

: أمرأىم األسواق لمزارعي بيت 
الحسب المحمية وىي دكاكين كبيرة يتم تجميع العنب بيا ومن ثم نقمو في شاحنات إلى : أوال

 أسواق الضفة أو حتى األسواق الخارجية ويوجد منيا خمس حسب محمية في بيت امر 
: و ىذه الحسب المحمية في بيت أمر

 حسبة سمر برغيث .1

 حسبة ناصر برغيث  .2

 حسية يوسف محيسن عوض .3

 حسبة جميل عامر أبو مارية .4

 حسبة محمد خضر محيسن عوض  .5
: اسواق اخرى يتم تسويق العنب الييا وىذه االسواق ىي : ثانيا 

 
. ، سوق غزة ، سوق نابمس سوق القدس ، السوق اإلسرائيمي ، سوق بيت لحم، حسبة حمحول

 

 :الضفة الغربية  جنوب صناعات العنب المحمية في
 

 الصناعات  ومن ىذه الضفة الغربية العنب من الصناعات التقميدية القديمة المعروفة فيتصنيععتبري
: 

  عصير العنبالممبن،صناعة ، صناعة مربى العنبصناعة ،صناعة الدبس،صناعة الزبيب
 : التصنيع

: إلىيصنع العنب محميا وعمى مستوى المنزل عند المزارع البسط 
 (الحصرم)مخمل العنب  ،الخبيصةالخل،  ،الزبيب،المكبوس(العنبية (التطالي،الممبن،الدبس

البذور والزيوت .(حطب التدفئة). العنب والذي يعمل لمبخور في الكنائس حطب فحم.والبيذ
 .الناتجو عن العنب وأىميتيا الدوائية والعبلجية 
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 في 1984َالكميات التقريبية المستخدمة في الصناعات التقميدية عام  : (37.4)جدول رقم 
 جنوب الضفة الغربية  منطقة

 
نوع الصناعة  زبيب دبس ممبن عين طبيخ أخرى المجموع
الكمية بالطن  2000 2800 100 100 200 5200

 

        استخدمت في الصناعات التقميدية من العنب التي الكميات التقريبية(:38.4)جدول رقم 

 1984-1980              في جنوب الضفة الغربية لؤلعوام          

 
السنة  1980 1981 1982 1983 1984 المعدل
 (طن1000)الكمية 5.1 4.9 4.8 4.7 5.2 4.94

 . الكميات المستخدمة في صناعات العنب(38.4) والجدول (37.4)ويبين الجدول 
 

 قراءة في األسعار
: سعر الكغرام من العنب في منطقة الدراسة في األعوام السابقة في الجدول التالي

 من  من االصناف المختمفة  لؤلعوام العنب  كيموغرام معدل ا سعا ر:(39.4) رقم جدول
2000-2003  

 
 حمواني بيروتي جندلي مراويدابوقي  بيتوني شامي سمطنينا العام 

2000 3.5 4.6 3.9 3.9 3.6 3.9 4.5 4.5 

2001 3.5 4.4 2.9 2.9 2.9 3.3 3.8 4 

2002 0 4.4 2.6 2.6 3.2 3.9 4.5 4.5 

2003 0 4.4 2.6 2.6 3.2 3.9 4.5 4.5 

 17.5 17.3 15.13 13 11.915 11.9 17.7 7 المجموع 

 4.4 4.3 3.8 3.2 3 3 4.4 3.5 المعدل 

 
  الماضيةاألربعةسجبلت المزارعين في الخضر لبلعوام  لمجدول المصدر** 
  لؤلعوام وكذلك لؤلصناف العنب تبعا أسعارنبلحظ تذبذب ** 
 العنب يميو الحمواني ومن ثم البيروتي وبعده أسعار صنف الشامي يتصدر أنكما نبلحظ ** 

 وأخيرا الصنفين البيتوني 2002 العام  إنتاجو وتسويقو فيالجندلي فالسمطنينا والتي انتيى
 .والدابوقي
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وطريقة                  المختمفة حسب طريقة التربية لؤلصنافعنب  ال شجرةإنتاجية: (40.4)جدول
لمشجرة   /الري بالكغم

 
        مروي               بعمي الصنف

 ركيزة T معرش ارضي ركيزة T معرش حمواني
 30 55 120 - 25 55 80 بيروتي

 25 50 110 - 25 50 75 شامي

 30 45 105 - 25 45 70 جندلي

 20 50 80 20 25 50 65 دابوقي

 20 40 80 20 25 40 50 مراوي

 

  الزاحفة األرضية الشامية ال يتم تربيتيا بالطريقة األصناف أنمن الجدول السابق يتضح 

. أخرى إلى ومن طريقة تربية أخر إلى الدونم تختمف من صنف إنتاجية أن
من المجموعات المركزة ومقاببلت المزارعين  76ص-68المراجع لممعمومات من ص***

  باالضافة الى ما أشير لممصدر عنده الفرديةوارشيف بمدية بيت امر بالزيارات الشخصية لمبمدية
 

 :جة القياس نتي3.4

 
 قطع من بيت امر والخضر بصورة عشوائية حيث تم اخذ قياس ليذه القطع واختيار اخذ سبعةتم 

 مع رقم القطعة مع اإلعداد عدد االشتال الموجودة والجدول التالي يبين إحصاءمساحة دونم وتم 
 :التربيةطريقة 

 

 عدد أشجار العنب من األصناف المختمفة حسب طريقة التربية :(41.4)جدول رقم 

  
 

 رقم القطعة الموقع طريقة التربية الصنف الموجود األشجارعدد 

 1 بيت امر معرش شامي 78

 2 بيت امر حرفT حمواني 78

 3 بيت امر ركيزه شامي 78

 4 الخضر معرش حمواني 85

 5 الخضر  حرفT بيروتي 85

 6 الخضر ركيزة جندلي 90

 7 الخضر ارضي جندلي  90
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الخامس  الفصل 

 
االستنتاجات والتضمينات 
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 : المقدمة1.5

 
 العنب الذي ينتجو المزارع البسيط في منطقة جنوب الى االستنتاجات بأن لقد توصمت الدراسة

عمى وجو  (الخضر وبيت امر)عموما ومنطقتي  منطقتي بيت لحم والخميل ) الضفة الغربية 
ىذا المحصول وىذا القطاع تطويرالدراسة والبحث المستمر لالخصوص ليستحق من الباحثين 

 وطنية يجب المحافظة وان العنب دعامة  اقتصادية الميم من بين  قطاعات الزراعة المختمفة 
. وتعزيز منتجييا وايجاد حمول لممشاكل التي تواجيو وفي مقدمتيا مشكمة التسويق عمييا 

 
 :النتائج الرئيسية 2.5

دونم اي مانسبتو  63013تبمغ المساحة المزروعة بالعنب في منطقة جنوب الضفة الغربية 
. من مجمل مساحة العنب المزروع في الضفة الغربية وقطاع غزة % 79.4

ان معدل المساحة المزروعة بالعنب لممزارع الواحد  في بيت امر اكبر من معدل المساحة 
المزروعة بالعنب لممزارع  في الخضر  
 اصناف من اصناف العنب المختمفة مع وجود تباين 10يزرع في منطقة جنوب الضفة الغربية 

في (البيتوني )في االصناف  بين بيت امر والخضر حيث يغمب عمى العنب في بيت امرالبموطي 
. حين يغمب الجندلي عمى العنب في الخضر  

كغم من العنب في بيت امر وىو اعمى من انتاجو في الخضر حيث 1413معدل انتاج الدونم
 كغم عنب  كمعدل لجميع االصناف  1115ينتج الدونم  

ان طريقة التربية لمعنب في كل من الخضر وبيت امر مختمفة الى حد كبير حيث يعتمد مزارعوا 
العنب في الخضر طريقة الركائز بينما في بيت امر يتمد المزارعون طريقة المعرشات سواء 

 Tالحصيرة او الحرف 

 شيكل لمدونم في 1535ان زراعة العنب بطريقة المعرشات مربحة وليا عائد اقتصادي جبد يبمغ 
شيكل لمدونم 540تكون مربحة بحوالي Tحين ان طريقة التربية بحرف 

ان دورومشاركة المراة في زراعة وانتاج وخاصو تسويق العنب في  الخضر اكبر من مثيمتيا في 
. بيت امر 

 لكثير من المشاكل وال تزال متأخرة منطقة جنوب الضفة الغربية تتعرضإن زراعة العنب في 
 :أىمياألسباب عديدة قد يكون 

منطقة الخضر  مشكمة تسويق العنب ىي المشكمة الرئيسية التي تواجو مزارعي العنب في - أ
من المزارعين ان التسويق ىي المشكمة االولى التي تواجو % 76وبيت امر وقد اوضح 

 .قطاع العنب في منطقة جنوب الضفة الغربية 
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 ارتفاع تكمفة مدخبلت اإلنتاج وبالتالي تقميل العائد من تسويق العنب - ب

من   منيا عدة عواملي منطقة الدراسة بسببتناقص المساحات المزروعة بالعنب ف - ت
 العمراني واآلفات الزراعية فمن قبل االحتبلل، الزحالطرق االلتفافية ومصادرة األرض 

 .وغيرىا من العوامل األخرىوالجدار الفاصل المزمع إنشاءه وقمت األمطار 

إن ىذا ودخميم عمى إنتاج محصول العنب  أن الكثير من المزارعين يعتمدون في - ث
 تالخضر وبي في مساحتو في الوقت الحاضر خاصة في  أخذ في النقصانالمحصول

 .امر

 فحشرة الفيموكسيرا التي تعتبر من أخطر الحشرات تياجم العنب اآلفات الزراعية التي  - ج
والحد من   مكافحتيا  لذلك يجب منو العنب وقضت عمى مساحات واسعةىاجمةالتي 

ان االمراض واالفات الزراعية المختمفة تشكل المشكمة الثانية % 10.3انتشارىا وقد عبر
  .التي يواجييا قطاع العنب في منطقة جنوب الضفة الغربية  

 في زراعة العنب حيث بمغت عدد مرات استخدام  الكيماويةالمكثف لممبيداستخدام اال - ح
وارتفاع نسبة متبقيات المبيدات اإلنتاج نوعية  التي تؤثر عمى  مره 12-7المبدات مابين 

 .فيو

إىمال المزارعين وتوجييم إلى اقتبلع أشجار العنب وزراعة مكانيا محاصيل أخرى لعدم  - خ
وجود السوق المناسب ليا حيث أن المزارع أصبح ينفق عمى كرم العنب أكثر مما يربح 

ليم في اإلنتاج إذ أن الكثيرين يخسرون الكثير من الناتج لعدم وجود سوق مناسب 
بعاده عن زراعة احباط إلى المنتج يؤدي أسعار وانخفاض  .العنب لممزارع وا 

 خاصة مصنع لعصير العنب يعمل عمى استيعاب   لمعنب فرص لتصنيع عدم وجود - د
بزراعة كميات كبيرة من إنتاج العنب يؤدي إلى إعطاء المزارعين حوافز كثيرة لبلىتمام 

نتاج العنب     .العنب وا 

 زراعية تعمل عمى عدم توفير الدعم واإلرشاد الحكومي واألىمي لممزارع عن طريق مراكز - ذ
 زيادة ىلمتأثير عل ليا القروض المساعدةدعم المزارع وتقديم النصائح واإلرشادات وتقدم 

قباال   .عمى زراعة العنب وتطوير زراعتو لكثير من الناسااإلنتاج وا 
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 العنب ىذه بعض المقترحات التي يجب ان تؤخذ فيما يتعمق بتسويق وتجارة وتصنيع.1.2.5
: بعين االعتبار

 

. توفير النوعية الجيدة من العنب وبأسعار منافسة .1
 .تبني التقنيات الحديثة في إنتاج العنب .2

 .توجيو اإلنتاج لتمبية متطمبات األسواق المحمية والتركيز عمى التصدير .3

 . التعاقدي مع المزارعين من قبل السمطة والقطاع الخاصاإلنتاجتشجيع  .4

 .توفير الدراسات والمعمومات التسويقية لممنتجين والمصدرين حول العنب .5

 .تشجيع قيام شركة خاصة لتطوير الصادرات .6

 .النحتيةتوفير الخدمات التنظيمية وخدمات البنية  .7

صدار مختبرات التأكد من النوعية إيجاد .8 ومع مؤسسة وزارة الزراعة بين  بالتعاون وا 
 .جودة المنتج شيادة المقايض والمواصفات الفمسطينية

 . ليتبلءم والمواصفات المطموبة عالميا العنبإلنتاجاعتماد مواصفات ومقاييس  .9

 مع التشريعات يتبلءم بما  النتاج وحماية العنب الفمسطيني التشريعات البلزمةإصدار .10
 .واإلقميميةالدولية 

 المركزية والحدود والحد من عممية واألسواق الجممة أسواقتنظيم العمل والرقابة في  .11
 . وخاصة العنب االسرائيميالتيريب

 .توفير خدمات التخزين، التبريد، النقل المبرد، التدريج، التغميف، والتعبئة .12

 . التسويقية لقطاع العنبلممعمومات والخدمات نظام إنشاء .13

 .تسييل حركة التجارة الزراعية في قطاع العنب .14

 .ات التصديرية المستقبمية حسب السمعة والسوقيدراسة االمكان .15

 البيروقراطية وغير الفنية عمى التجارة الزراعية ليذا واإلجراءاتالحد من القيود  .16
 .المحصول

 عمى الصادرات أو إداريةانفتاح السوق الفمسطيني وعدم وضع أي محددات كمية أو  .17
الواردات،   وضمان الشفافية والتماثمية والمنافسة العادلة لمسمع المستوردة كشرط مسبق 

. لدخول منظمة التجارة الدولية
 األصنافتشجيع ودعم الصادرات الزراعية من العنب والزراعات الجديدة من  .18

 . جديدةأسواقالمحسنة، وتكثيف الجيود من اجل فتح 

زيادة الفائدة من االتفاقيات التجارية المبرمة مع السوق األوروبية، الواليات المتحدة  .19
 .، والدول العربية والتفاوض لتحسين االتفاقيات مع إسرائيلاألمريكية
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 .تشجيع قيام صناعات زراعية وغذائية محمية .20

 قطاع العنب وتوفير الدراسات في والغذائيةتشجيع االستثمار في الصناعات الزراعية  .21
 .والبيئة المبلئمة لذلك

التركيز عمى الصناعات الزراعية والغذائية المنزلية والريفية الصغيرة وبشكل خاص  .22
   .التجفيف وعمل المربيات والدبس والعصير

 
 اإلجراءات التي يجب عمى السمطة الوطنية الفمسطينية والمنظمات التعاونية والتسويقية 2.2.5

:- اتخاذىا لحل جزء من مشاكل تسويق العنب
 
 . توفير بنية تحتية مناسبة لؤلسواق كي تتوفر سيولة الوصول إلييا .1

 . توفير وسائل النقل واالتصال .2

 .توفير وسائل وأماكن التخزين والتبريد .3

 . توفير أماكن الفرز والتدريج ومراقبة الجودة .4

وبالطبع الذي يحتاج ىذه " المعمومات السوقية"توفير المعمومات الكافية عن السوق  .5
 :- المعمومات عن السوق ىو المزارع الضعيف وىذه المعمومات تشمل اآلتي

 بيانات حول األسعار أواًل بأول . 

 الكميات المباعة في األسواق . 

 األحوال الجوية، كمية األمطار، وسرعة الرياح . 

توفير البنية النحتية القانونية وىي سن القوانين لحماية المنتج من العنب قانونيًا والرقابة عمى   . 6
 . ىذا المنتج

 

: خاصة بالمؤسسات العاممة في الزراعة ت توصيا3.5
 

 . االقتصادي لمعنبوضع الحمول لظاىرة االختناقات التسويقية و تدني المردود -

 . ك لمعنب في ان واحدسياسات سعرية تحمي المنتج و المستيل العمل عمى وضع -

باألنواع و البرادات القديمة حين استبداليا  ض الجمارك عمى الشاحناتيالعمل عمى تخف -
 .اءاالكف

 في السوق أسعارىا المستوردة و مراقبة اإلنتاج مستمزمات ألسعار مباشرةية متابعة حكوم -
 الوسطاء المزارعين من سطوة كبار  حماية - .المحمي
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التسويق و التكامل الزراعي خاصة في منطقة  التنسيق مع الدول العربية المجاورة في مجال -
. العربيالخميج 

 .إدخال العنب البلبذري لمتنويع والحد من مشكمة تسويق العنب لبذري
من أجل زيادة إنتاج العنب وتطوير زراعتو وزيادة كمياتو يجب العمل عمى تحسين مجاالت    

نشاء مصانع لمعنب لتسويق العنب  . إليياالتسويق والتصدير وا 
ومبلءمتيا يجب إجراء تجارب وبحوث عممية عمى األصول المقاومة لؤلمراض والحشرات 

 المعينة  لمظروف
. إنشاء مركز أبحاث وتجارب عمى زراعة العنب

تجارب عمى طرق تربية العنب لمتعرف عمى أفضل إنتاجو من ناحية الكمية والنوعية بأقل    
 .التكاليف

 .سيمةتوفير مصادر تمويمية لممزارعين وذلك بشكل قروض بشروط 
 تحسين الطرق اإلرشادية لممزارعين وذلك بتعيين ميندس زراعي مختص في ىذا المجال ليعمل

 .المقترحمع جمعية تسويق وتصنيع العنب في مركز األبحاث والتجارب الزراعية 
 .الزراعيةشق وتطوير الطرق الزراعية ليسيل نقل واستخدام اآلالت 

 
 : توصيات لممزارعين4.5

 

.  تطوير ميارات المزارعين اإلدارية كمدخل لزراعة العنب كعمل ىادف لمربح- 
.  لممزارعينالتسويقرفع ميارات وتقنيات 

. ووضع خطة الدخل المقترحة,  تخطيط العملو, تدريب المزارعين عمى حفظ السجبلت-
. إدخال وزراعة األصناف المحسنة مثل العنب البلبذري-
البحث عن مصادر التمويل والمشاركة في أشكال التوفيرات المختمفة ومصادر اإلقراض -

. التقميدية لبلستثمار في زراعة العنب
 والتدريج والتعبئة والتغميف – ىامش الربح والخسارة –إدخال التقنيات الزراعية الحديثة -
--إدخال قيمة إضافية لممنتجات وذلك بتصنيع العنب إلى منتجات إضافية اخرى مثل الدبس -

. والزبيب والممبن
.  العمل في مجموعات من حيث الشراء الجماعي والتسويق الجماعي- 
كفاءة العمل واالستثمار في الزراعة  -
  الحصاددالتغيير في اإلنتاج ومستوى التوفير وعناية ما بع, دراسة اثر التغيير في األسعار- 
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و تنوع , واستغبلل التوفيرات الكبيرة,  العمل التعرف عمى استراتيجيات إدارة األخطار- 
 المحاصيل والتخزين

.المراقبة والتقييم لنشاطات زراعة العنب كعمل من اجل الربح - 
 بتخفيف حمل شجيرة العنب في المواسم التي يكون فييا كمية األمطار قميمة  المزارعينصح 

 .أفضللمحصول عمى عناقيد جيدة وبالتالي قوة تسويقية 
 .المكان يفضل استخدام األسمدة الطبيعية بداًل من األسمدة الكيماوية بقدر 


 : توصيات لمزيد من البحث5.5

 
رشاددور وزارة الزراعة والمنظمات األىمية المختصة في دعم  دراسة كيفية تفعيل  (أ لمزارع ا وا 

   وفي مجال انتاج العنب العضويالفمسطيني وخاصة في منطقة جنوب الضفة الغربية
 .الزراعية لمعنب مقارنة بغيره من المحاصيل  دراسة الجدوى االقتصادية (ب
.   تطوير قطاع العنب من جميع جوانبو واثر ذلك عمى المجتمع الفمسطينيآلية (ت
يعمر عمل دراسات عمى أصناف العنب إليجاد الصنف المقاوم لؤلمراض واآلفات والذي  (ث
 . وأثره عمى الجدوى االقتصادية لمعنب طويمةفترة
عمل دراسات حول طبيعة التربة ومبلءمتيا ألصناف العنب وخموىا من ألمراض واآلفات  (ج

 . وأثره عمى إنتاجية العنب وعائداتوواحتوائيا عمى عناصر غذائية لمعنب
 فحص لجميع أصول العنب ومعرفة األصول المبلئمة والتي تتناسب مع طبيعة األرض  (ح

 . يعظم الربحي وبالتالي التقميل من تكاليف مدخبلت اإلنتاج بالتالومقاومتيا لؤلمراض
عمل تجارب عمى المبيدات الكيماوية المستخدمة واآلثار التي تتركيا قبل استعماليا في  (خ

مكافحة اآلفات واألمراض الزراعية والتقميل من استخداميا وبالتالي التقميل من تكمفة مدخبلت 
 . عمى االقتصاد الفمسطينياإلنتاج أثرىا
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 .اإلسبلمية، غزة، فمسطين ةالجامع

 وزارة التعميم العالي ، األوراقالفاكية متساقطة  (:1990) .ع.مالسعد،  و وأبو.ع، الجميمي
 .225-222 ص بغدادة، جامعوالبحث العممي

 رام اهلل، . 2002مسح القوى العاممة، (: 2003). الجياز المركزي اإلحصائي الفمسطيني
 . فمسطين

  ،السكان في األراضي الفمسطينية،   : 1999))الجياز المركزي اإلحصائي الفمسطيني
 .فمسطين– رام اهلل . 2025-1997

  ،بيانات متنوعة: إحصاءات زراعية: 2000))الجياز المركزي اإلحصائي الفمسطيني 
 .فمسطين– ، رام اهلل 1999

 ،رابطة األبحاث مركز الخميل،الزراعة في محافظة (:1992. )الرجوب،ما  . عالحوامدة 
 .128ص-57 ص الخميل، الجامعين
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 منشأة ، الطبعة األولى،إنتاج-رعاية–العنب زراعة  (:1990)و آخرون. م, خميف 
. رمص,  اإلسكندرية،المعارف

 زالزراعي، مركالممحق  ) جريدة مرايا ،العنب و فوائده الصحية(:1996 )م. س،داغر 
 . لجان اإلغاثة الزراعية الفمسطينية،اإلعبلم الزراعي

 (2001) : ،وزارة الزراعة الجانب االقتصادي واالجتماعيدراسة مشروع مرج سانور ،
 . الوطنية الفمسطينيةةالفمسطينية، السمط

  ،(1996أيمول, الممحق الزراعي ) جريدة مرايا ،قطف ثمار العنب (:1996)ا .حالسعيد: 
.  لجان اإلغاثة الزراعية الفمسطينية، الزراعياألعبلممركز 

  ،نتاج الكروم(: 1982). م.االسعيدي  ة الموصل، الجميورية، الطبعةاالولى، جامعزراعة وا 
 .70العراقية ص 

  م1999-1994االقتصاد الفمسطيني في ظل المرحمة االنتقالية  وتقارير،سمسمة دراسات  ،
 .الفمسطينيةمنظمة التحرير / االقتصادية ةالدائر

  ،ن تقميم خدمو، الخميل، فمسطيةكروم العنب، إنشاء وزراع: (2005).ع.سسمطان 

  ،مركز العمل التنموي،  (10)، سمسمة النشرات التنموية  العنبع العنب،1993.)خشيوان
 .فمسطين

 ،الجياز  (10)سمسمة التقارير التنفيذية لممحافظات  " محافظة بيت لحم(:2002 .) مصبيح
 .لئلحصاءالمركزي 

 ،مركز ،األغواردراسة تحميمية لمشاكل التسويق الخضار في (: 1984 ).ف صوالحة 
 . الوطنية النجاحةالريفية، جامعالدراسات 

 مجموعة ،اقتصاديات تسويق محصول البرتقال في قطاع غزة(: 1987).ف ،صوالحة 
 . جامعة النجاح الوطنيةالريفية، مركز الدراسات 12 رقم المتخصصةالدراسات 

 الطبعة ،زراعة و تسويق وتصنيع العنب في الضفة الغربية(:1990 )ش. خ،العالول 
.  فمسطين، القدس،  الممتقى الفكري العربي،األولى

  الحصار االسرائيمي عمى االقتصاد  تأثير(:2001).وآخرون . والجعفري، م.عالرازق، عبد 
 .، رام اهلل، فمسطين(ماس)30/6/2001-28/9/2000 خبلل الفترة ،الفمسطيني

  ،1967 االقتصاد الزراعي الفمسطيني(:1992).ش.عالزعموري، . ع.ععبد الرازق-
  اهلل ممعا، سمسمة الكتب التنموية، را/ العمل التنموي ز، مركىالطبعة األول(1990

 100بيروت ص / النيضة ر، دا التسويق(:1983 ). ع.عبد الفتاح، م 

  (.الدالالت االقتصادية ) ،ةالتنمية البشريدالالت تقرير  (:2002 .) نالكريم،عبد  

  ،الطبعة األولى، دار وائل لمنشر، األردن التسويق الزراعي(: 2000. )معبيدات ، 
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 أولى، دار وائل لمنشر، األردنة، طبعالتسويق االجتماعي(: 2004)ع .م.عبيدات . 

 الحديث ب الكتار، دا(الكيانات االقتصادية الكبرى)والخصخصة الجات(:1996.)،حرعم  

 ،الجياز المركزي  ) (11) التنفيذية رالتقاري سمسمة ،الخميلمحافظة  (:2002 .) حعواد
 (.لئلحصاء

  ،ز، مرك(واآلفاقالمشاكل )الحمضيات الفمسطينية  (:1995.)ب. وكحول ،.هوكحول 
 .، فمسطين(الدائرة االقتصادية )البحوث والدراسات الفمسطينية 

 الجدوى االقتصادية و الفنية لمشروع استخراج عصير (1986) وآخرون. ع. م،عوض
 ، جامعة النجاح الوطنية، مركز الدراسات الريفية، و بيت لحم الخميلفي منطقتيالعنب 
.  فمسطين،نابمس

  ،غزة لحمضيات قطاع اإلنتاجيةالظروف (: 1996).نعيد. 

 األولى الدار الدولية لمنشر ة، الطبعاتجاىات جديدة في التسويق: فرسخ.ج.غراب، ن 
 . 65 ص روالتوزيع، مص

 ،إسرائيلالبنود المتعمقة بالبروتوكول العالقات االقتصادية بين حكومة  (:1999.) لفرسخ 
 (ماس ) السياسات االقتصاديةأبحاثمعيد  (مراجعة نقدية ) ، الفمسطينيةرومنظمة التحري

 .رام اهلل

  ،االقتصادية لمقطاع الزراعي الفمسطيني ةزراعية، االىمي افاق (:1999.)م.االقاسم 
 www.aafaq.org 1/4/2005، المشاكل والحمول

 معيد األبحاث التطبيقية،دليل آفات وأمراض النبات في فمسطين(: 1997.)و، قفيشة  
. فمسطين، القدس

 مركز العمل ,  الطبعة األولى،المبيدات الكيماوية و الحرب القذرة(:1999 .) ج،كرزم
 .فمسطين ، رام هلل،معاً /التنموي

 األكاديمية المكتبة ،يةفدراسات في اقتصاديات الزراعة والتنمية الري(:1993.) ر،لقوشة. 

 جامعة النجاح الوطنية الريفية، مركز الدراسات 3ة رقم يمجموعة الدراسات التخصص  

 مكتبة  والنظريات والتطبيقاألسس الزراعية األراضياقتصاديات (: 1998).م ،مصطفى 
 .الفنية اإلشعاعومطبعة 

 ( 2002 :)الثقافة لمنشر، عمانر، جامعة الزرقاء األىمية، دامبادئ التسويق . 

 القدس ة،  بحث غير منشور، جامعمدينة الخضر(:  2001 )ي .خ, موسى  

http://www.aafaq.org/
http://www.aafaq.org/
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اإلنجميزية المراجع بالمغة 

 

 

 Al-Baba, 2000, quality improvement of, perlette, seedless grape by 

giberelic acid application during bloom and fruit set stages the royal 

veterinary and agriculture university Denmark. 

 Alkowni, Raed ,1996,"th  production of grapevine virus-free material  Bari 

 Arij,1994, Dryland farming in palstine 

 Samaneh, s.a,2004,"detection  of  chlorpyrifots and penconazole residues in 

grape leaves and fruit by gas chromatography / mass spectrometmetry. 
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 :-المبلحق
 استبانة الدراسة 1.1ممحق 

 
 

 خاصة بدراسة حالة حول األثر االقتصادي واالجتماعي إلنتاج وتسويق العنب في استبانة
منطقة جنوب الضفة الغربية 

حالة دراسية 
 

 .(أمربمدتي الخضر وبيت )
 
 

 يوسف صالح :الطالب إعداد
بإشراف الدكتور عبد الحميد البرغوثي 

 
 
 

استكمال لمتطمبات نيل درجة الماجستير في اإلرشاد الزراعي والتنمية الريفية 
جامعة القدس / كمية الدراسات العميا 
 
 
 2005آذار 
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 إيضاحات

 .تامةان جميع المعمومات تعامل بسرية 
 .فقطلن تستخدم المعمومات اال لغرض البحث العممي 

 .النتائجتدوينك لممعمومات الصحيحة يساعد في الوصول الى افضل 
 

 رقم االستبانة  
 تاريخ تعبئة االستبانة  

 :المزارعمعمومات شخصية عن : اوال
 (.........................)رقم الياتف........................................  .االسم
........................... .القرية

الجنس        -1
أنثى  -2ذكر        -1  
سنة     ......... العمر- 2
  :الحالة االجتماعية- 3

 .ارمل- 4مطمق     - 3متزوج          - 2أعزب       - 1       
:  عدد الزوجات- 4
اكثر من ذلك  - 4 ثبلث زوجات   -3زوجتين  -2واحدة زوجة - 1
 :التعميميالمستوى - 5

فاعمى  بكالوريوس -5دبموم   - 4ثانوي    - 3أساسي          - 2أمي        - 1      
 :االجتماعياالصل -6
.......  ذلك حددغير-3الجىء - 2مواطن من البمدة   -1
... .اسرةاالسرة ىي -7
  مركبة-3ممتدة    - 2نووية   - 1

  ..فردادا....عدد أفراد األسرة- 8
  فردا......عدد أفراد األسرة العاممين في زراعة العنب-9
  :الزراعة جانب إلىالعمل -10
تاجر  - 4عامل - 3متقاعد   -2موظف     - 1 
 .مكان العمل-11
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 -:المزرعة:ثانيا
 

 :مساحة األرض-12
المساحة البيان # 
دونم   (       )مساحة األرض الكمية التي اممكيا  1
دونم  (       )مساحة االرض الصالحة لمزراعة  2
دونم  (       )مساحة االرض القابمة لبلستصبلح  3
دونم  (       ) المزروعة مساحة االرض  4
دونم  (       )مساحة االرض المزروعة باشجار الفاكية  5
دونم  (       )مساحة األرض المزروعة بالعنب التي اممكيا  6
دونم التي يستاجرىا المزارع   (       )مساحة األرض المزروعة بالعنب المستاجرة   7
دونم التي يضمتيا   (       )مساحة األرض المزروعة بالعنب المضمنة  8
دونم التي يقوم بضمانيا   (       )مساحة األرض المزروعة بالعنب التي يتضمنيا المزارع   9
دونم اي التي يؤجرىا المزارع   (      )مساحة األرض المزروعة بالعنب المؤجرة   10
دونم  (       ) المستاجرة  الكمية االرضمساحة  11

 

 :     الدخل من الزراعة وزراعة العنب-13
 

% النسبة المئوية المبمغ سنويا /الدخل# 
 شيكل  (             )الدخل الكمي   1
 شيكل  (             )الدخل من الزراعة   2
 شيكل  (             )الدخل من زراعة العنب   3
 شيكل  (             )الدخل من مصادر اخرى   4
 

 :محصولحدد مساحة كل -14
....................................... العنب -1
 .................................الزيتون -2

 ...................................... .التين -3
..................................... .الموز -4
......................... .البرقوق.المشمش -5
................................... البرقوق  -6
 .....................................الدراق -7
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 :العنب :ثالثا
من يقوم بالعمميات الزراعية التالية لمعنب والمدة التي يحتاجيا لذلك ؟ لدونم واحد -15
الحراثة الشخص 

 يوم عمل 
التعشيب 

 عمل  يوم
التقميم 

يوم عمل  
النكش يوم 

عمل 
التوريق 

يوم عمل 
الرش يوم 

عمل  
القطف 

يوم عمل 
التسويق 

يوم عمل  
المجموع 

         المزارع  
         زوجتو  
           أبناءه
         بناتو  

زوجات 
  األبناء

         

عمال من 
خارج 
االسرة 

         

توزيع العمل عمى أفراد األسرة  - 16
    ......%   زوجات االبناء             .......%األبناء........%                    الزوج
 ........% عمال من خارج االسرة.......%     البنات.......%                     الزوجة

 :العنبانتاج -17
 .....%الفاقد ..%تاليدايا واليبا.الذاتياالستيبلك  .%.التسويق طن/كمية العنب المنتجة

    
 :وخدمتيا األصناف:رابعا
  :السنويأصناف العنب وطريقة التربية واالنتاج  -18
االنتاج السنوي االبعاد في الزراعة عدد االشجار لمدونم العنب  (تربية)طريقة زراعةالمساحة الصنف 

دونم 
     حمواني  -1
     بيروتي  -2
     شامي  -3
     جندلي  -4
     دابوقي  -5
     مراوي  - 6
     بيتوني  -7
     البذري  - 8
     زيني  -9
      (شيوخي )دراويشي-10

     غير ذلك 
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 :خدمة العنب والعمميات الزراعية:خامسا
 

 .األرضالحراثة وتحضير -19
 

المدة البلزمة بالدواب بالتركتور العممية  
لمحراثةبالتركتور 

المدة البلزمة 
يوم /لمحراثة بالدواب

التكمفة بالشيكل  

      

 
  :اتبع طرق زراعية مختمفة لزيادة اإلنتاجية منيا-20

 
ال -2نعم                    -1 العضوية  األسمدة

ال -2نعم                    -1المكافحة المتكاممة  
ال -2نعم                    -1الري التكميمي  

ال -2نعم                    -1استخدام اليرمونات الزراعية  
 

 :تصريف المنتج-21
 

معدل كمية االنتاج المنتج 
 بالكغم/ السنوية

استيبلك  كغم/ تسويق
كغم /ذاتي

اىداء 
كغم /وىبو
 

كغم / فاقد

     عنب طازج  
     دبس  
     زبيب 
     ممبن  

     عصير  
     مربى 
     خل 

     ورق طازج 
     ورق مكبوس 

     حطب 
     الكحول 
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:- السوق و التسويق: سادسا
كغم ............كمية العنب المنتجة- 22          

 كغم ........... كمية العنب المسوقة- 23
: أسوق العنب-24

......%  لؤلسواق المركزية- 3.....%  عن طريق التاجر- 2.....%  لممستيمك مباشرة- 1
.....% غير ذلك حدد- 5...%  .لمحسبةلمحبلت الجممة - 4

 :سعر البيع لكيمو غرام لمعنب-25
الزيني البيتوني الالبذري المراوي الجندلي الدابوقي الشامي البيروتي الحمواني الصنف 
                   اإلنتاجمعدل 
                   اإلنتاجفترة 

معدل السعر 
في السوق 

                  

: التسويق يقوم بو -26
 أسوقال  أحياناغالبا دائما المسوق 

    المزارع 

    زوجة المزارع  

    وسيط 
    غير ذلك حدد 

 :العنبمن إنتاجي من .....%.أسوق-27
- :التاليةنسبة تسويق اإلنتاج من العنب في األسواق -28

سعر البيع العنب ش النسبة المئوية مكان التسويق 
كغم /

فترة 
الشير /التسويق

وسيمة 
النقل 

نوع العبوات المستخدمة 

     الخميل 
     بيت لحم  
     القدس  
     رام اهلل  
     اسرائيل  
     حمحول  

     الحسب المحمية  
     غزة 

     االردن  
     غيرىا 
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 :المعارف والخبرة المتوارثة واالرشاد: سابعا
سنة  ....... .منذازرع وأنتج العنب -30
سنة ...........منذعائمتي تزرع وتنتج العنب -31
 طن سنويا ....... .العنب من أنتج-32
 .العنب زراعة و إنتاج التالية فياعتمد عمى مصادر المعرفة -33
 

معدومة ضعيفة متوسطة عالية عالية جدا الخبرة الذاتية  

معدومة ضعيفة متوسطة عالية عالية جدا الخبرة المتوارثة  

معدومة ضعيفة متوسطة عالية عالية جدا خبرة المزارعين المميزين  

معدومة ضعيفة متوسطة عالية عالية جدا المرشدين الزراعين  

معدومة ضعيفة متوسطة عالية عالية جدا تجارب االخرين  

 
 االرشاد

 
أىم فائدة اكتسبتيا منو نوع اإلرشاد المقدم  اإلرشادية سنوياعدد الزيارات الجية المرشدة المرشد 

     

 
 :لكأىم مشاكل العنب في منطقتك بالنسبة - 34

 :المشكمة
1. .................................................................................... 

2. .................................................................................... 

3. .................................................................................... 

4. .................................................................................... 

 :والتوصياتالحمول المقترحة -35
1. .................................................................................... 

2. .................................................................................... 

3. .................................................................................... 

4. .................................................................................... 
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استمارة خدمة محصول العنب تبعا لمصنف والمزارع 
 ).....(استمارة المزارع رقم............    .المزارعاسم      .................المنطقة

 (دؤُ ......)  المساحة.................................................الصنف-1

............... 4-............3-................ 2-................ 1 عمر األشجار-2

 :-الخدمة- 3

مرة /عدد ايام العملعدد مرات العممية الزراعية 
الوقت من 

شير /السنة
الكمية المنتجة 

التكمفة التقديرية 
بالشيكل 

 كغم .......حطب    التقميم  
 كغم .......ورق   التوريق  
 ----------    النكش  
 كغم .........عشب   العزق 

 ----------    الخف والتفضية  
 ----------    التحميق  
التحضين 

 (التتريب)
    ---------- 

 كغم ........طازج    القطف

 :األسمدة-4
نوع 

السماد 
عدد مرات 
االضافة 

الكمية لكل مرة 
متر مكعب 
اوكغم 

موعد 
االضافة 
شير 

كيفية 
 اإلضافة

المدة البلزمة 
لبلضافة 
يوم 

تكمفة السماد 
بالشيكل 

       
       
       
       

 
 .لتر سنويا.......استخدام مبيدات اآلفات-5
 

 #
اسم 
المبيد 

المرض 
كمية 
لتر /المبيد
 

عدد 
الرشات 

شير /فترة الرش
 

المدة البلزمة لعممية 
يوم /الرش
 

تكمفة المواد بالشيكل 

1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
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 :المزروعالصنف 

ري - 2بعمي      -1
-  :التالي السؤال تكميمي فأكمل مزروع ري او ري كان الصنف إذا  
  :الري-6
 

التكمفة بالشيكل  3م/ المستخدمة هكميةالميامدة الري موعد الري 
    
    
    
    
    

 
  التسويق لمصنفوالسعر ومكان  اإلنتاج .5

 
التسويق ...% مكان التسويق  السوق كغم في/ معدل السعرشير  /اإلنتاج فترةكغم /اإلنتاج

     
     
     
     
     
     
     
     

 
  مشاكل الصنف- 8
1 .........................................-

2 .........................................-

3..........................................- 
 :الصنفايجابيات      

1 .........................................-

2 ..........................................-
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:- المالحق
.  المبيدات المستخدمة في مكافحة افات العنب في الخضر وتكاليف وحدتيامأه: 2.1ممحق 

 
التركيز شيكل /السعرالمادة الرقم 

تنكة / سم25 90قطوتيون بودرة   .1
سم 20 80قطوتيون سائل   .2
سم 30 60دورسيان   .3
 35 40شرباز   .4
 35 60دورسبان   .5
 35 40سيرين   .6
 25 65باثرويد   .7
 25 80ديفييان   .8
 25 60سامبوش   .9

 7 180افير   .10
 7 180فمكور   .11
 7 175بابفيدان   .12
 7 175كرمات   .13
 7 175شفيط   .14
تنكة / سم200 50صودنيت   .15
 40 30كبريت ميكروني   .16
 25 180مسرول   .17
 35 75مارشال   .18
 15 450فيرتمك   .19
 100 60ىيدوكسال   .20
 40 35ممثيون   .21
 50 65مرفان   .22

المصدر  
 (المؤسسة اليندسية لمخدمات الزراعية )*
 محل الواحة الخضراء * 

 جمعية الخضر التعاونية الزراعية*
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. أىم المبيدات المستخدمة في مكافحة افات العنب في بيت امر وتكاليف وحدتيا: 3.1. ممحق
 

 التركيز السعر المادة الرقم

 سم30  شيكل60 دورسيان  .1

 35  شيكل35 شرباز  .2

 20 55 دورسبان  .3

 25 35 درباز  .4

 35 40 سيرين  .5

 25 65 باثرويد  .6

 25 80 ديفييان  .7

 25 60 سامبوش  .8

 8-5 180 فمكور  .9

 8-5 175 بابفيدان  .10

 8-5 175 كرمات  .11

 8-5 175 شفيط  .12

 تنكة/ سم200 50 صودنيت  .13

 40 30 كبريت ميكروني  .14

 
محل نبيو الوحوش بيت امر *
محل ماجد الصميبي  *
محل إبراىيم الخطيب  *
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 اٌجذوى االلزصبدٍخ ٌذؤُ واحذ ِٓ اٌؼٕت اسضٌ فٌ ِٕطمخ اٌذساسخ: 4.1ٍِحك

 

 الرقم  العمميات الزراعية  الوحدة السعر بالشيكل الكمية القيمة بالشيكل
.1 المصاريف الجارية       

   (حراثة)عمل التركتور الدواب-1 ساعة 60 1.5*3 270

المواد -2       

  السماد الكيماوي  كغم 6 35 210

  السماد العضوي  3م 90 3 270

  المبيدات الكيماوية لآلفات لتر 120 1.5 180

  مجموع تكاليف المواد     830

     األعمال اليدوية       
  التسميد-1 يوم 70 1 70

  العزق والنكش-2 يوم 70 3 210

  التقميم -3       يوم 120 1 120

  التوريق والتفضيو-4       يوم 70 3 210

  القطف والتعبئة-5       يوم 70 1 70

  مجموع تكاليف االعمال اليدوية    680

مجموع المصاريف الجارية     1510 2.  
المصاريف الثابتة      640 3.  

.4 مجموع تكاليف االنتاج     2150  
.5 تكاليف التسويق       

النقل .1 صندوق 1 30 30   
الكمسيون.2 كغم 500 0.2 100   
.6 مجموع تكاليف التسويق     130  

.7 مجموع تكاليف االنتاج والتسويق     2480  
.8 الناتج     1250  
.9 الربح الصافي     920-  
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في منطقة    (عمى ركيزة) االقتصادية لدونم واحد من العنب قائم ىالجدو: 5.1ممحق 
الدراسة 

 

 الرقم  العمميات الزراعية  الوحدة السعر بالشيكل الكمية القيمة بالشيكل
.1 المصاريف الجارية       

(حراثة)الدواب +رعمل بالتركتو-1 ساعة 60 1.5*3 270   

المواد -2       

  السماد الكيماوي  كغم 6 35 210

  السماد العضوي  3م 90 3 270

  المبيدات الكيماوية لآلفات لتر 120 1.5 180

  مجموع تكاليف المواد     830

     األعمال اليدوية       
  التسميد-1 يوم 70 1 70

  العزق والنكش-2 يوم 70 3 210

  التقميم -3      يوم 120 1 120

  لتوريق والتفضيو-4      يوم 70 3 210

  القطف والتعبئة-5      يوم 70 1 70

  مجموع تكاليف االعمال اليدوية    680

مجموع المصاريف الجارية     1510 2.  
المصاريف الثابتة      640 3.  

.4 مجموع تكاليف االنتاج     2150  
.5 تكاليف التسويق       

النقل .1  1 50 50   
الكمسيون.2  750 0.2 150   
.6 مجموع تكاليف التسويق     200  

.7 مجموع تكاليف االنتاج والتسويق     2350  
.8 الناتج     1875  
.9 الربح الصافي     475-  
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في منطقة     (T) معرش حرف بالجدوى االقتصادية لدونم واحد من العن: 6.1ممحق 
الدراسة  

لالسعر بالشيك الكمية القيمة بالشيكل  الرقم  العمميات الزراعية الوحدة 
.1 المصاريف الجارية       

   (حراثة)الدواب +رعمل بالتركتو-1 ساعة 60 1.5 90

المواد -2       

  السماد الكيماوي  كغم 6 35 210

  السماد العضوي  3م 90 3 270

  المبيدات الكيماوية لآلفات لتر 120 1.5 180

  مجموع تكاليف المواد     830

     األعمال اليدوية       
  التسميد-1 يوم 70 1 70

  العزق والنكش-2 يوم 70 3 210

  التقميم -3      يوم 120 1 120

  التوريق والتفضيو-4      يوم 70 3 210

  القطف والتعبئة -5      يوم 70 1 70

  مجموع تكاليف االعمال اليدوية    680

مجموع المصاريف الجارية     1510 2.  
المصاريف الثابتة      640 3.  

.4 مجموع تكاليف االنتاج     2150  
.5 تكاليف التسويق       

النقل .1  1 70 70   
الكمسيون.2  1200 0.2 240   
.6 مجموع تكاليف التسويق     310  

.7 مجموع تكاليف االنتاج والتسويق     2460  
.8 الناتج     3000  
.9 الربح الصافي     540  
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 في منطقة الدراسة (حصيره )الجدوى االقتصادية لدونم واحد من العنب معرش :7.1ممحق 

 

 الرقم  العمميات الزراعية  الوحدة السعر بالشيكل الكمية القيمة بالشيكل
.1 المصاريف الجارية       
حراثة  )الدواب+عمل التركتور -1 ساعة 60 1.5*3 270   

المواد -2       

  السماد الكيماوي  كغم 6 35 210

  السماد العضوي  3م 90 3 270

  المبيدات الكيماوية لآلفات لتر 120 1.5 180

  مجموع تكاليف المواد     830

  األعمال اليدوية    

  التسميد-1 يوم 70 1 70

  العزق والنكش-2 يوم 70 3 210

  التقميم -3      يوم 120 1 120

  التوريق والتفضيو-4      يوم 70 3 210

  القطف والتعبئة-5      يوم 70 1 70

مجموع تكاليف االعمال اليدوية     680  

مجموع المصاريف الجارية     1510 2.  
المصاريف الثابتة      640 3.  

.4 مجموع تكاليف االنتاج     2150  
.5 تكاليف التسويق       

النقل .1  1 110 110   
الكمسيون.2  1650 0.2 330   
.6 مجموع تكاليف التسويق     440  

.7 مجموع تكاليف االنتاج والتسويق     2590  
.8 الناتج     4125  
.9 الربح الصافي     1535  
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بالدونم وتقسيماتيا في عينة الدراسة    األراضية مساح:8.1ممحق   
 

  القرية  
 Total   بيت امر   الخضر  

 29.7 29.9 29.4 المتوسط الحسابي  الكمية التي اممكيااألرض  مساحة 

 27.2 31.8 20.7 االنحراف المعياري 

 16.9 16.4 17.6 المتوسط الحسابي  الصالحة لمزراعةاألرض  مساحة 

 15.9 16.4 15.5 االنحراف المعياري 

 9.95 9.31 10.8 المتوسط الحسابي  القابمة لبلستصبلحاألرض  مساحة 

 10.4 9.12 12 االنحراف المعياري 

 18.4 17.6 19.5 المتوسط الحسابي  المزروعةاألرض  مساحة 

 15.4 15.1 15.9 االنحراف المعياري 

 9.99 9.61 10.5 المتوسط الحسابي  الفاكيةبأشجار المزروعة األرض  مساحة 

 11.4 13 9.16 االنحراف المعياري 

 12.4 11.5 13.4 المتوسط الحسابي  المزروعة بالعنباألرض  مساحة 

 10.2 8.91 11.7 االنحراف المعياري 

 11.3 16.2 5.4 المتوسط الحسابي المستأجرة المزروعة بالعنب األرض مساحة 

 13.7 17.6 2.7 االنحراف المعياري 

 12.5 9.33 14.4 المتوسط الحسابي  المزروعة بالعنب المضمنةاألرض  مساحة 

 10.1 5.51 12.3 االنحراف المعياري 

 المزروعة بالعنب والتي يتضمنيا األرض  مساحة 
 المزارع

 8.55 9.6 7.67 المتوسط الحسابي

 4.25 5.27 3.44 االنحراف المعياري 

 5 5  المتوسط الحسابي  المزروعة بالعنب الماجرةاألرض مساحة 

 . .  االنحراف المعياري 

 7.5 7.5  المتوسط الحسابي المستأجرة الكمية األرض مساحة 

 3.54 3.54  االنحراف المعياري 
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: بالشيكل  في منطقة الدراسة دخل لممزارعين 9.1ممحق 
  

   
 القرية  

  
  

المجموع   بيت امر الخضر    
 31292 26288.3 37296.4 الوسط الحسابي الدخل الكمي

 110 60 50 عدد المزارعين  

 85842.0 64914 106069.8 االنحراف المعياري  

 3442120 1577300 1864820 المجموع  

 4382.7 5765 2724 الوسط الحسابي   الدخل من الزراعة

 110 60 50 عدد المزارعين  

 7352.7 8400.6 5490.5 االنحراف المعياري  

 482100 345900 136200 المجموع  

  الدخل من زراعة 
 العنب

 11612 8285 15604.4 الوسط الحسابي

 110 60 50 عدد المزارعين  

 14434.7 10137.6 17604.8 االنحراف المعياري  

 1277320 497100 780220 المجموع  

  الدخل من مصادر 
 أخرى

 6013.6 6825 5040 الوسط الحسابي

 110 60 50 عدد المزارعين  

 11062.6 11344.3 10747.5 االنحراف المعياري  

 661500 409500 252000 المجموع  

 22008.3 20875 23368.4 الوسط الحسابي المجموع 

 110 60 50 عدد المزارعين  

 20216.8 19472.8 21193.3 االنحراف المعياري  

 2420920 1252500 1168420 المجموع  
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:  مساحة األشجار المختمفة بالدونم  في منطقة الدراسة10.1 ممحق 
 

  القرية  
 المجموع   بيت امر   الخضر  

 14 12.7 15.6 الوسط الحسابي   مساحة العنب

 110 60 50 عدد المزارعين المالكين 

 11.8 11 12.5 االنحراف المعياري 

 1540 762 779 مجموع المساحات المزروعة 

 2.94 1.82 3.36 الوسط الحسابي   مساحة الزيتون

 40 11 29 عدد المزارعين المالكين 

 3.16 1.38 3.55 االنحراف المعياري 

 118 20 97.5 مجموع المساحات المزروعة 

 1 0.75 1.13 الوسط الحسابي   مساحة التين

 12 4 8 عدد المزارعين المالكين 

 0.56 0.29 0.64 االنحراف المعياري 

 12 3 9 مجموع المساحات المزروعة 

 1.44 1.7 1.32 الوسط الحسابي  مساحة الموز

 16 5 11 عدد المزارعين المالكين 

 0.93 1.4 0.68 االنحراف المعياري 

 23 8.5 14.5 مجموع المساحات المزروعة 

 1.53 1.75 1.43 الوسط الحسابي   مساحة المشمش

 20 6 14 عدد المزارعين المالكين 

 0.95 1.08 0.92 االنحراف المعياري 

 30.5 10.5 20 مجموع المساحات المزروعة 

 5.78 7.7 2.93 الوسط الحسابي   مساحة البرقوق

 67 40 27 عدد المزارعين المالكين 

 7.4 8.73 3.25 االنحراف المعياري 

 387 308 79 مجموع المساحات المزروعة 

 2.19 2.32 2 الوسط الحسابي   مساحة الدراق

 18 11 7 عدد المزارعين المالكين 

 1.15 1.1 1.29 االنحراف المعياري 

 39.5 25.5 14 مجموع المساحات المزروعة 
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:  وتقسيم ايام عمل أفراد األسرة في العمميات الزراعية المختمفةر دو:11.1ممحق

   العامل 

  القرية
      

 

 المجموع  بيت امر   الخضر    

النسبة 
 المئوية 

النسبة 
 المئوية 

 0.35 0.32 111.6 110 113.5 الوسط الحسابي لممزارع

     108 59 49 عدد المزارعين  

     76 70.8 82.6 االنحراف المعياري  

     12056.5 6492 7869 مجموع ايام العمل  

 0.18 0.23 70.6 57.5 80.5 الوسط الحسابي لمزارعةا 

  

 الذين تعمل عدد المزارعين
     79 34 45 زوجاتيم المزارعات 

     58 45.7 64.8 االنحراف المعياري  

     5580.5 1957 3623.5  العملأياممجموع   

 0.2 0.29 83.6 64.6 102.75 الوسط الحسابي األبناء

  

 الذين يعمل عدد المزارعين
     68 34 34 أبنائيم 

     100.7 56.9 128.8 االنحراف المعياري  

     5690.5 2197 3493.5  العملأياممجموع   

 0.15 0.05 31.6 46.5 16.6 الوسط الحسابي لمبنات

  

 الذين تعمل عدد المزارعين
     26 13 13 بناتيم 

     54.8 73.4 19.9 االنحراف المعياري  

     822 605 217  العملأياممجموع   

 0 0.07 24.4 0 24.4 الوسط الحسابي األبناء زوجات 

  

 الذين تعمل عدد المزارعين
     11   11زوجات أبناءىم  

     17.3   17.3 االنحراف المعياري  

     269   269  العملأياممجموع   

 0.12 0.05 24.3 36.75 17.7 الوسط الحسابي األسرةعمال من خارج 

  

 الذين يعمل عدد المزارعين
     23 8 15 عندىم عمال باجر 

     30 26.7 30.4 االنحراف المعياري  

     560 294 266  العملأياممجموع   

     346.1 315.35 355.45 مجموع المتوسطات الحسابية   

     57.6 52.5 59.2 معدل المتوسطات الحسابية   

     24978.5 11545 15738  العمل الكمي أياممجموع   

  

 في  العملأياممعدل مجموع 
     113.5 104.9 143  السنة 
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 العنب المنتجة الكمية لمجموع األصناف والمسوقة والميداه والفاقد عند ة كمي:12.1ممحق 
 . المزارعين  لمتوسط المساحة بالكوغرام   

 
     
 المجموع بيت امر الخضر  

 12695.7 13356.7 11902.6 المتوسط الحسابي  السنوية اإلنتاجكمية   

 110 60 50 عدد المزارعين 

 12779.5 12319.6 13393 االنحراف المعياري 

 1396530 801400 595130 اإلنتاج كمية إجمالي 

 14440.6 13736.3 15285.8 المتوسط الحسابي كغم/المنتج طازج لمدونم 

 110 60 50 عدد المزارعين 

 18062.7 11993.4 23478.3 االنحراف المعياري 

 1588470 824180 764290 اإلنتاج كمية إجمالي 

 9377.95 10178.9 8416.8 المتوسط الحسابي كمية المسوق بالكغم  

 110 60 50 عدد المزارعين 

 8996.39 8140.66 9925.54 االنحراف المعياري 

 1031575 610735 420840 اإلنتاج كمية إجمالي 

 556.182 634.583 462.1 المتوسط الحسابي كمية المستيمك بالكغم

 110 60 50 عدد المزارعين 

 618.983 702.208 491.939 االنحراف المعياري 

 61180 38075 23105 اإلنتاج كمية إجمالي 

 462.545 529.5 382.2 المتوسط الحسابي بالكغم/كمية اليبات والعطايا  

 110 60 50 عدد المزارعين 

 490.046 561.685 377.157 االنحراف المعياري 

 50880 31770 19110 اإلنتاج كمية إجمالي 

 4043.95 2393.33 6024.7 المتوسط الحسابي بالكغم/كمية الفاقد  

 110 60 50 عدد المزارعين 

 14360.7 6449.22 20033.4 االنحراف المعياري 

 444835 143600 301235 اإلنتاج كمية إجمالي 
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  المساحة المزروعة باألصناف المختمفة بالدونم:13.1ممحق 

 
 المجموع بيت امر الخضر  

 3.73 3.33 4.1531 المتوسط الحسابي   المساحة المزروعة بالحمواني

 101 52 49 عدد المزارعين 

 3.26 3.04 3.4509 االنحراف المعياري 

 377 173 203.5 المجموع 

 2.8 2 3.3419 المتوسط الحسابي   المساحة المزروعة بالبيروتي

 72 29 43 عدد المزارعين 

 2.8 1.83 3.2129 االنحراف المعياري 

 202 58 143.7 المجموع 

 2.48 2.9 0.9 المتوسط الحسابي   المساحة المزروعة بالشامي

 57 45 12 عدد المزارعين 

 2.43 2.57 0.439 االنحراف المعياري 

 141 131 10.8 المجموع 

 2.75 1.73 3.0024 المتوسط الحسابي   المساحة المزروعة بالجندلي

 51 10 41 عدد المزارعين 

 2.98 1.1 3.2362 االنحراف المعياري 

 140 17.3 123.1 المجموع 

 2.18 1.73 2.6 المتوسط الحسابي   المساحة المزروعة بالدابوقي

 72 35 37 عدد المزارعين 

 1.85 1 2.3358 االنحراف المعياري 

 157 60.5 96.2 المجموع 

 2.7 2 3.15 المتوسط الحسابي   المساحة المزروعة بالمراوي

 33 13 20 عدد المزارعين 

 1.98 1.15 2.2775 االنحراف المعياري 

 89 26 63 المجموع 

 3.91 4.95 1.9481 المتوسط الحسابي   المساحة المزروعة بالبيتوني

 78 51 27 عدد المزارعين 

 3.37 3.61 1.554 االنحراف المعياري 

 305 252 52.6 المجموع 

 1.43 0.5 1.5833 المتوسط الحسابي   المساحة المزروعة باالبذري

 7 1 6 عدد المزارعين 

 0.73 . 0.6646 االنحراف المعياري 

 10 0.5 9.5 المجموع 

 1.58 1.76 1.21 المتوسط الحسابي   المساحة المزروعة بالزيني

 31 21 10 عدد المزارعين 

 1.12 1.17 0.9643 االنحراف المعياري 

 49.1 37 12.1 المجموع 

 2.71 2.71  المتوسط الحسابي   المساحة المزروعة بالدراويشي

 7 7  عدد المزارعين 

 1.6 1.6  االنحراف المعياري 

 19 19  المجموع 
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 طريقة زراعتيا في كل من الخضر وبيت امروعدد المزارعين حسب  العنب أصناف :14.1ممحق 
 

 بيت امر  الخضر  الصنف 

 Tحرف  ارضي ركيزة معرش Tحرف  ارضي ركيزة معرش  

 6 2 8 36 1 0 28 20 حمواني 

 3 3 7 16 2 0 23 18 بيروتي 

 7 3 10 25 0 1 10 1 شامي 

 2 1 5 2 1 0 35 5 دابوقي 

 2 8 14 11 0 8 26 2 جندلي 

 0 1 9 3 0 0 16 4 مرواي 

 3 6 22 20 1 0 25 1  يبيتون

 0 1 0 0 0 0 4 2 البذري 

 1 2 5 13 1 0 8 1 زيني 

 0 0 5 2 0 0 0 0 دراويشي 
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لمدونم بالكغم   أصناف العنب المختمفة المساحة بالدونم وعدد األشجار لمدونم واإلنتاج السنوي15.1ممحق 
 

 بيت امر الخضر 

  السنوياإلنتاج  لمدونماألشجارعدد  ةالمساحة المزروع  السنوياإلنتاج  لمدونماألشجارعدد  ةالمساحة المزروع 

المتوسط  الصنف
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 789.3 1401.9 3.9 60.1 3.04 3.3 574.7 1167.6 12 76 3.45 4.15 الحمواني

 777.9 1151.8 11.4 58.6 1.8 2 587.4 1161.6 129.7 103.9 3.2 3.5 البيروتي

 650.81 1055.7 4.1 61 2.57 2.9 382.4 880.9 9.4 73.6 0.4 0.9 الشامي

 478.5 930 3.3 61.9 1.1 1.7 471.5 974.6 132.5 107.1 3.2 3 الجندلي

 688.8 1080 74.3 74.8 1 1.7 498.3 916.5 113.9 92.6 2.3 2.6 الدابوقي

 401.3 1153.8 2.8 611 1.1 2 461.3 1160 184.5 130.2 2.3 3.2 المراوي

 2687.5 1601.9 6.3 61.5 3.6 4.9 290.1 852.8 11.8 76.2 1.5 1.91 البيتوني

  500  65  0.5 355.9 933.3 9.41 83.8 0.6 1.6 االبذري

 534.5 1428.6 4.5 61.2 1.2 1.7   14.9 85.8 0.9 1.2 الزيني

   3.6 62 1.6 2.7       الدراويشي
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  األشجار لمدونم د عد:16.1ممحق 

 

 المجموع بيت امر الخضر  

 67.9 60.1 76.3 المتوسط الحسابي  لمحمواني  في الدونماألشجارعدد   

 101 52 49 عدد المزارعين 

 12.2 3.9 12.5 االنحراف المعياري 

 85.7 58.6 103.9 المتوسط الحسابي  لمبيروتي  في الدونماألشجارعدد 

 72 29 43 عدد المزارعين 

 102.5 11.4 129.7 االنحراف المعياري 

 6170 1701 4469 مجموع عدد االشجارلمدونم 

 63.61 61 73.6 المتوسط الحسابي  لمشامي في الدونماألشجارعدد   

 57 45 12 عدد المزارعين 

 7.6 4 9.4 االنحراف المعياري 

 98.2 61.9 .107 المتوسط الحسابي  الجندلي  في الدونماألشجارعدد   

 51 10 41 عدد المزارعين 

 119.9 3.3 132.5 االنحراف المعياري 

 84 74.8 92.7 المتوسط الحسابي  الدابقي  في الدونماألشجارعدد   

 72 35 37 عدد المزارعين 

 96.5 74.3 113.9 االنحراف المعياري 

 103.8 61 130.2 المتوسط الحسابي  المراوي في الدونماألشجارعدد   

 34 13 21 عدد المزارعين 

 147.7 2.8 184.6 االنحراف المعياري 

 66.6 61.5 76.2 المتوسط الحسابي  البيتوني  في الدونماألشجارعدد   

 78 51 27 عدد المزارعين 

 11 6.3 11.8 االنحراف المعياري 

 81 65 83.8 المتوسط الحسابي  البلبذري  في الدونماألشجارعدد 

 7 1 6 عدد المزارعين 

 11.1 . 9.4 االنحراف المعياري 

 69.1 61.2 85.8 المتوسط الحسابي  الزيني في الدونماألشجارعدد 

 31 21 10 عدد المزارعين 

 14.7 4.5 14.9 االنحراف المعياري 

 62 62  المتوسط الحسابي  الدراويشي في الدونماألشجارعدد   

 7 7  عدد المزارعين 

 3.6 3.6  االنحراف المعياري 
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 السنوي بالكغم  لؤلصناف المختمفة  ج اإلنتا:17.1ممحق 
 

  القرية   

 المجموع بيت امر الخضر  

 1288.2 1401.9 1167.6 المتوسط الحسابي  الحمواني السنوي لدونم العنباإلنتاج  

 101 52 49 عدد المزارعين 

 700.1 789.3 574.7 االنحراف المعياري 

 130110 72900 57210 اإلنتاجمجموع كمية  

 1157.7 1151.8 1161.6 المتوسط الحسابي  البيروتي  السنوي لدونم العنباإلنتاج  

 72 29 43 عدد المزارعين 

 665.5 777.9 587.4 االنحراف المعياري 

 83353 33403 49951 اإلنتاجمجموع كمية  

 1018.9 1055.7 880.9 المتوسط الحسابي الشامي  السنوي لدونم العنباإلنتاج

 57 45 12 عدد المزارعين 

 605.5 650.8 382.4 االنحراف المعياري 

 58078 47507 10571 اإلنتاجمجموع كمية  

 965.9 930 974.6 المتوسط الحسابي  الجندلي  السنوي لدونم العنباإلنتاج  

 51 10 41 عدد المزارعين 

 468.4 478.5 471.5 االنحراف المعياري 

 49261 9300 39961 اإلنتاجمجموع كمية  

 996 1080 916.5 المتوسط الحسابي  الدابوقي  السنوي لدونم العنباإلنتاج  

 72 35 37 عدد المزارعين 

 599.9 688.8 498.3 االنحراف المعياري 

 71712 37802 33910 اإلنتاجمجموع كمية  

 1157.6 1153.8 1160 المتوسط الحسابي  المراوي  السنوي لدونم العنباإلنتاج  

 33 13 20 عدد المزارعين 

 432.1 401.3 461.3 االنحراف المعياري 

 38200 15000 23200 اإلنتاجمجموع كمية  

 1342.6 1601.9 852.8 المتوسط الحسابي  البيتوني  السنوي لدونم العنباإلنتاج  

 78 51 27 عدد المزارعين 

 2201.6 2687.5 290.1 االنحراف المعياري 

 104720 81695 23025 اإلنتاجمجموع كمية  

 871.4 500 933.3 المتوسط الحسابي  البلبذري  السنوي لدونم العنباإلنتاج  

 7 1 6 عدد المزارعين 

 363.8 . 355.9 االنحراف المعياري 

 6100 500 5600 اإلنتاجمجموع كمية  

 1428.6 1428.6  المتوسط الحسابي  الزيني  السنوي لدونم العنباإلنتاج  

 7 7  عدد المزارعين 

 534.5 534.5  االنحراف المعياري 

 10000 10000  اإلنتاجمجموع كمية  
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 تسويق العنب في الخضر وبيت امر  ن أماك:18.1ممحق   
 

 المجموع بيت امر الخضر  

 14.1 14.1  المتوسط الحسابي لمتسويق في الخميل النسبة المئوية

 16 16  عدد المزارعين 

 14.3 14.3  االنحراف المعياري 

 225 225  المجموع 

 63.6 38.6 74.5 المتوسط الحسابي النسبة المئوية لمتسويق في بيت لحم  

 46 14 32 عدد المزارعين 

 38.2 34.4 34.9 االنحراف المعياري 

 2925 540 2385 المجموع 

 77.9 22.5 82 المتوسط الحسابي النسبة المئوية لمتسويق في القدس

 29 2 27 عدد المزارعين 

 30.6 24.7 27 االنحراف المعياري 

 2260 45 2215 المجموع 

 66.3 5 86.6 المتوسط الحسابي النسبة المئوية لمتسويق رام اهلل  

 4 1 3 عدد المزارعين 

 42.7 . 15.2 االنحراف المعياري 

 265 5 260 المجموع 

 27.2 27.2  المتوسط الحسابي إسرائيلالنسبة المئوية لمتسويق في   

 19 19  عدد المزارعين 

 21.7 21.7  االنحراف المعياري 

 517 517  المجموع 

 20.8 20.8  المتوسط الحسابي النسبة المئوية لمتسويق حمحول

 8 8  عدد المزارعين 

 15.9 15.9  االنحراف المعياري 

 167 167  المجموع 

 68.4 67.4 100 المتوسط الحسابي النسبة المئوية لمتسويق في الحسب المحمية

 36 35 1 عدد المزارعين 

 34 34 . االنحراف المعياري 

 2461 2361 100 المجموع 

 39.5 39.5  المتوسط الحسابي النسبة المئوية لمتسويق في غزه  

 21 21  عدد المزارعين 

 30.8 30.8  االنحراف المعياري 

 830 830  المجموع 

 59.2 59.2  المتوسط الحسابي النسبة المئوية لمتسويق في االردن  

 12 12  عدد المزارعين 

 38.2 38.2  االنحراف المعياري 

 711 711  المجموع 
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 العنب في االسوااق المختمفة بالشيكل  ر سع:19.1ممحق 
 

  القرية  

 المجموع بيت امر الخضر  

 0.97 0.97  المتوسط الحسابي كغم في الخميل/سعر البيع بالشكل    

 16 16  عدد المزارعين 

 0.13 0.13  االنحراف المعياري 

 15.5 15.5  المجموع 

 1.85 1.28 2.1 المتوسط الحسابي كغم في بيت لحم  /سعر البيع بالشكل 

 46 14 32 عدد المزارعين 

 0.6 0.5 0.5 االنحراف المعياري 

 85.2 17.9 67.3 المجموع 

 2.7 3.5 2.7 المتوسط الحسابي   كغم في القدس/سعر البيع بالشكل 

 29 2 27 عدد المزارعين 

 0.6 0.7 0.5 االنحراف المعياري 

 79.8 7 72.8 المجموع 

 2 2 2 المتوسط الحسابي كغم في رام اهلل/البيع بالشكل  سعر

 4 1 3 عدد المزارعين 

 0.41 . 0.5 االنحراف المعياري 

 8 2 6 المجموع 

 1.2 1.2  المتوسط الحسابي  في اسرائيل كغم/سعر البيع بالشكل 

 19 19  عدد المزارعين 

 0.6 0.6  االنحراف المعياري 

 23 23  المجموع 

 2 2  المتوسط الحسابي   كغم في حمحول/سعر البيع بالشكل 

 8 8  عدد المزارعين 

 3.2 3.2  االنحراف المعياري 

 16 16  المجموع 

 1.3 1.3 0.7 المتوسط الحسابي  في الحسب المحمية كغم/سعر البيع بالشكل 

 36 35 1 عدد المزارعين 

 1.7 1.7 . االنحراف المعياري 

 46.5 45.8 0.7 المجموع 

 0.7 0.7  المتوسط الحسابي  في غزةكغم/سعر البيع بالشكل 

 21 21  عدد المزارعين 

 0.2 0.2  االنحراف المعياري 

 15.5 15.5  المجموع 

 0.7 0.7  المتوسط الحسابي  في األردن كغم/سعر البيع بالشكل 

 12 12  عدد المزارعين 

 0.3 0.3  االنحراف المعياري 

 9.05 9.05  المجموع 
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   حسب القريةنوع السماد المستخدم ونسيتو  20.1 ممحق 
 

 المجموع    القرية  

     بيت امر   الخضر   نوع السماد المستخدم

 63.5 51 75.5   عضوي

 3.1   6.1   كيماوي

 13.5 12.7 14.2   يوريا

 5.2 10.6     سوبرفوسفات

 9.3 17 2  سمفات االمونياك

 3.1 4.2 2   مركب

 2 4.2     زبل طبيعي

 100 100 100 المجموع

 

 : من المبيد لمدونم بالمترالكمية البلزمة   21.1ممحق  
سنويا/الكمية البلزمة لمدونم     المجموع  
 

الً ِٓ 

0.1 

ِٓ0.1-

0.5 
 ِٓ0.6-1  ِٓ1.1-3 دؤُ/ ٌزش 3 ِٓأوثش   

 80 1 3 13 50 13 فمكور

 58 0 3 11 36 8 بايفيدان

 56 6 11 19 19 1 سبرين

 64 2 14 12 34 2 دورسبان

 10 0 0 3 7 0 شرباز

 24 1 6 7 10 0 بايثرويد

 14 0 3 3 8 0 سامبوش

 19 0 1 2 11 5 روبيجان

 26 0 3 3 19 1 كرمات

 7 0 2 3 2 0 قطونيون

 2 1 0 0 1 0 شفيط

 4 0 1 1 2 0 افير

 3 0 0 1 2 0 مسرول

 2 0 0 0 2 0 ديفيبان

 2 0 1 0 1 0 روجر

 2 0 0 0 2 0 تمارون

 2 0 0 0 2 0 الصودنيت
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 ٔست اوزسبة خجشح اٌّضاسػَٓ  ِٓ ِصبسهب اٌّخزٍفخ    22.1ممحق
 

مصدر 
القرية المعرفة 

بيت امر الخضر  

عالية  
 جدا

 معدومة ضعيفة متوسطة عالية عالية جدا معدومة ضعيفة متوسطة عالية

الخبرة 
الذاتية في 

زراعة 
وانتاج 
 العنب

48 %36 %16 %0 %0 %16.6 %53.3 %28.3 %1.6 %0 %

الخبرة 
 المتوارثة

26 %50 %18 %4 %2 %15 %50 %33.3 %1.6 %0 %

خبرة   
المزارعين 
 المميزين

8 %24 %28 %12 %28 %13.3 %23.3 %33.3 %21.6 %17.3 %

المرشدين 
 نالزراعيي

10 %8 %8 %20 %54 %1.6 %13.3 %15 %18.3 %51.6 %

تجارب   
 اآلخرين

4 %20 %24 %8 %44 %10 %8.3 %16.6 %11.6 %50 %
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اٌؼٍَّبد اٌضساػَخ حست اٌصٕف  : 23.1 ممحق

 

 بيت امر الخضر

  
عدد مرات 
 العمل 

 الكمية المنتجة سنويا  عدد أيام العمل 
التكاليف التقديرية 

   ثبٌشَىً

عدد مرات 
 العمل 

 عدد أيام العمل 
الكمية المنتجة 

 سنويا 

التكاليف التقديرية 
 ثبٌشَىً 

 العممية 
المتوسط 
 الحسابي 

االنحراف 
 المعياري 

المتوسط 
 الحسابي 

االنحراف 
 المعياري 

المتوسط 
 الحسابي 

االنحراف 
 المعياري 

المتوسط 
 الحسابي 

 االنحراف المعياري 
المتوسط 
 الحسابي 

االنحراف 
 المعياري 

المتوسط 
 الحسابي 

االنحراف 
 المعياري 

المتوسط 
 الحسابي 

االنحراف 
 المعياري 

المتوسط 
 الحسابي 

 االنحراف المعياري 

 833 629 968 657.7 11 10 0 1 1259 939 1219.2 1571 7.6 8.02 0.5 1.2 التقميم 

 520 486 451 414.4 20 14 20 11 448 592 310.21 270 8 11 17.4 13 التوريق 

 282 353     5.6 7.4 1.2 2 456.4 568 1588.5 1372 7 9 4.4 3.3 النكش 

 120 274 305 242.5 4.3 6.6 0.9 1.9 1291 698     7.3 6.8 1.9 2.2 العزق 

الخف 
 والتفضية 

1.1 0.5 7.8 6.2     432 273.9 1.3 0.69 7.9 9.1     245 216 

         0 1 0 1 . 200     0 2 0 1 التحميق 

                 125.8 183     2.1 3.3 0 1 التحضين 

 1196 1688 3642 4883 27 36 24.4 33 2615 2201 4643.9 4283 19.5 25.7 25.9 27 القطف

  دونم3.5 دونم ومعدل المساحة لمصنف في بيت امر 4معدل مساحة لمصنف في الخضر 
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 استخدام المبيدات في كل من الخضر وبيت ام: 24.1.ممحق
 اٌّجّوع  اٌمشٍخ    

  ثَذ اِش اٌخضش  

 4 4 0ال ٍسزخذَ  

 106 56 50ٍسزخذَ  فٍىوس

 110 60 50  اٌّجّوع 

 10 9 1ال ٍسزخذَ  

 100 51 49ٍسزخذَ  ثبٍفَذاْ

 110 60 50  اٌّجّوع 

  50 60 110 

 51 30 21ال ٍسزخذَ  

 59 30 29ٍسزخذَ  سجشٍٓ

 110 60 50  اٌّجّوع 

 9 7 2ال ٍسزخذَ  

 101 53 48ٍسزخذَ  دوسسجبْ

 110 60 50  اٌّجّوع 

 74 31 43ال ٍسزخذَ  

 36 29 7ٍسزخذَ  ششثبص

 110 60 50  اٌّجّوع 

 82 51 31ال ٍسزخذَ  

 28 9 19ٍسزخذَ  ثبٍثشوٍذ

 110 60 50  اٌّجّوع 

 96 59 37ال ٍسزخذَ  

 14 1 13ٍسزخذَ  سبِجوش

 110 60 50  اٌّجّوع 

 91 45 46ال ٍسزخذَ  

 19 15 4ٍسزخذَ  سوثَجبْ

 110 60 50  اٌّجّوع 

 84 47 37ال ٍسزخذَ  

 26 13 13ٍسزخذَ  وشِبد

 110 60 50  اٌّجّوع 

 108 58 50ال ٍسزخذَ  

 2 2 0ٍسزخذَ  شفَظ

 110 60 50  اٌّجّوع 

 106 56 50ال ٍسزخذَ  

 4 4 0ٍسزخذَ  افَش

 110 60 50  اٌّجّوع 

 107 57 50ال ٍسزخذَ  

 3 3 0ٍسزخذَ  ِسشوي

 110 60 50  اٌّجّوع 

 108 58 50ال ٍسزخذَ  

 2 2 0ٍسزخذَ  دٍفَجبْ

 110 60 50  اٌّجّوع 

 108 58 50ال ٍسزخذَ  

 2 2 0ٍسزخذَ  سوجش

 110 60 50  اٌّجّوع 

 108 58 50ال ٍسزخذَ  

 2 2 0ٍسزخذَ  رّبسوْ

 110 60 50  اٌّجّوع 

 108 60 48ال ٍسزخذَ  

 2 0 2ٍسزخذَ  اٌصودَٔذ

 110 60 50  اٌّجّوع 
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 المرض المعالج والمبيد في كل من الخضر وبيت امر:25.1ممحق 

 

     مرض

 القرية

 المجموع  

  بيت امر الخضر      

 81 32 49 فمكور مبيد (البياض الدقيقي  )عفار

 58 32 26 بايفيدان    

 1 0 1 سبرين    

 2 0 2 سامبوش    

 19 17 2 روبيجان    

 26 14 12 كرمات    

 2 2 0 شفيط    

 4 3 1 افير    

 41 16 25 سبرين مبيد الخمخ

 52 29 23 دورسبان    

 7 7 0 شرباز    

 22 8 14 بايثرويد    

 10 1 9 سامبوش    

 2 2 0 ديفيبان    

 1 1 0 روجر    

 2 1 1 تمارون    

 2  0 2 الصودنيت مبيد الذراع الميت

      2  0 2 

 7 7 0 سبرين   الدودة)حشرة براعم العنب

 3 3 0 دورسبان    

 1 1 0 شرباز    

 1 1 0 بايثرويد    

 1 0 1 سامبوش    

 6 3 3 قطونيون    

 1 1 0 روجر    

 9 4 5 سبرين مبيد خمج+ دودة 

 12 10 2 دورسبان    

 4 4 0 شرباز    

 2 1 1 بايثرويد    

 1 0 1 سامبوش    

 1 1 0 قطونيون    

 3 2 1 مسرول مبيد لمطيور
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كل من الخضر وبيت امر   من المبيد لمدونم لمموسم الزراعي فيةالمستخدمالكمية :26.1.ممحق
 المجموع القرية     التر/الكميةالالزمةللدونم

  بيتامر الخضر      

 13 5 8 فلكور مبيد 0.1اقلمن

 8 3 5 بايفيدان    

 1 0 1 سبرين    

 2 0 2 دورسبان    

 5 3 2 روبيجان    

 1 1 0 كرمات    

 50 22 28 فلكور مبيد 0.5-0.1من

 36 23 13 بايفيدان    

 19 8 11 سبرين    

 34 21 13 دورسبان    

 7 7 0 شرباز    

 10 3 7 بايثرويد    

 8 1 7 سامبوش    

 11 11 0 روبيجان    

 19 10 9 كرمات    

 2 1 1 قطونيون    

 1 1 0 شفيط    

 2 1 1 افير    

 2 2 0 مسرول    

 2 2 0 ديفيبان    

 1 1 0 روجر    

 2 1 1 تمارون    

 2 0 2 الصودنيت    

 13 4 9 فلكور مبيد 1-0.6من

 11 4 7 بايفيدان    

 19 9 10 سبرين    

 12 6 6 دورسبان    

 3 3 0 شرباز    

 7 3 4 بايثرويد    

 3 0 3 سامبوش    

 2 2 0 روبيجان    

 3 1 2 كرمات    

 3 2 1 قطونيون    

 1 1 0 افير    

 1 0 1 مسرول    

 3 1 2 فلكور مبيد 3-1.1من

 3 2 1 بايفيدان    

 11 6 5 سبرين    

 14 11 3 دورسبان    

 6 3 3 بايثرويد    

 3 0 3 سامبوش    

 1 1 0 روبيجان   

 3 2 1 كرمات    

 2 1 1 قطونيون    

 1 1 0 افير    

 1 1 0 روجر    

 1 0 1 فلكور مبيد لترللدونم3منأكثر

 6 3 3 سبرين    

 2 1 1 دورسبان    

 1 1 0 بايثرويد    

 1 1 0 شفيط    
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المستعمرات اإلسرائيمية المقامة عمى أراضي الخضر وبيت امر مساحتيا وعدد :27.1ممحق 
المستوطنين و لتوسع االستيطاني 

 

 اسم المستعمرة
عدد 

 المستوطنين
تاريخ 
 اإلنشاء

المساحة 
(دونم)  

المساحة 
(دونم)  

التوسع 
 الجديد

التوسع%   

   1993 2000   

%8 280 600 320 1967 450 .كفار عتصيون  

%464 510 620 110 1969 260 روش زوريم  

%154 370 610 240 1971 1600 ألون شافوت  

%110 220 420 200 1975 450 ألي عازار  

%67 20 50 30 1978  ىادار بيطار  

 - - 307 - 1977 208 مزبيو شميم

 - - 262 - 1991 غير معروف جيفعات ىاماتوس

 - - 51 - 1991 201 مشوكي دارجوت

%113 900 1700 800 1979 5930 أفرات  

%171 290 460 170 1982 649 نيفي دانيال  

%350 70 90 20 1984 غير معروف جفاعوت  

%295 2390 3200 810 1989 9760 بيطار عيميت  

 )بيت يان 
 (تسوريف 

%680 340 390 50 1989 غير معروف  

 غير معروف أفينات
غير 
 معروف

غير 
 معروف

26   

%500 950 1140 190 1977 غير معروف مجدل عوز  
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 ثبٌشَىً  2000 العنب خبلل العامأسعار: 28.1ممحق 
 تموز - - - - - - - 3.5
 آب 4.5 4.5 4.5 - - - - -
 أيمول 4 4 3 3 4 4 - -
 أولتشرين  4 4 3 3 3 3 4 -
تشرين ثاني  4.5 4.5 3.5 3.5 3.5 3.5 4.5 -
أولكانون  5.5 - 5.5 - - - 5.5 -  

  ثبٌشَى2001ً العنب خبلل العامأسعار
بيروتي  جندلي مراوي بيتوني الدابوقي شامي سمطنينا حمواني  الشير 

3.5 - - - - - -  - تموز 
  آب 3.9 3.9 2.75 2.7 2.5 2.5 - -
 أيمول 3.33 3.33 2.6 2.6 2.5 2.5 - -
  أولتشرين  3.75 3.75 2.9 2.9 3 3 3.75 -
تشرين ثاني   4.5 4.5 3.5 3.5 3.5 3.5 4.5 -
أولكانون  5 - 5 - - - 5 -  

  ثبٌشَى2002ً العنب خبلل العامأسعار
شامي  الدابوقي  بيتوني  مراوي  جندلي  بيروتي  حمواني  الشير 

 آب 3.5 3.5 2.5 2.5 2 2 -

 أيمول 3.8 3.8 2.8 2.8 2 2 3
 أولتشرين  4.1 4.1 3.1 3.1 2.33 2.33 3.5
تشرين ثاني  5.5 5.5 4.5 4.5 4 4 5.5
5.5  -  -  أولكانون  5.5 5.5 5 -

  ثبٌشَى2003ً العنب خبلل العامأسعار

شبٌِ  اٌذاثولٌ  ثَزؤٌ  ِشاوً  جٕذٌٌ  ثَشورٌ  حٍوأٌ  الشير 
  آب 3.5 3.5 2.5 2.5 2 2 -

 أيمول 3.8 3.8 2.8 2.8 2 2 3
  أولتشرين  4.1 4.1 3.1 3.1 2.33 2.33 3.5
تشرين ثاني   5.5 5.5 4.5 4.5 4 4 5.5
5.5  -  -  أولكانون  5.5 5.5 5 -
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Abstract 
 

 
Palatinian sectors facing many problems and grape sector one of those 

sectors and  this research established during the period of march 2004- 

September 2005 focusing at to local cominities planting grape at southern 

area of the west bank spatially Hebron and Bethlehem ,the misname of 

this research detecting the social-economic aspects to grape planting 

production and marketing.  

 Sheds light on the production, marketing and problems of the second 

most important rain-fed crop in Palestine and the most important 

agricultural product in the southern part of the West Bank which is grape.  
 
The research also proposes solutions to the problems in production and 

marketing in addition to the social dimension of this crop.  
 

The research also discusses the most important factors influencing the 

production, marketing production machinery, economically feasible 

marketing and marketing channels and in turn their influence in 

development and the role of the stakeholders to achieve this 

developmental effect. 
 

This research is composed of seven chapter’s express social and 

economical effects on grape production and marketing in the southern 

part of the West Bank.  
The first chapter is the Introduction which illustrates the study problem 

that faces grape production and marketing, the justification, aims and 

assumptions of the study and definitions and description of the study area.  
 
The second chapter is the literature review which includes a description 

of the literature and papers related to the topic. 
 
 The third chapter is the Approaches.  
 
The fourth chapter is the Methodology of designing the research, 

definition of the sample, site selection, research tools and data collection 

and analysis.  
The fifth chapter is the Results and the last chapter includes the 

Conclusions and Recommendations.  
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The most important advises to the Palestinian national authority to protect 

farmers from bad large sealers and from inversions of market and prices 

and from desiccative pesticides. 

To nongovernmental organization provide support to the farmers by fund 

or awareness’ or spatial extinction  

To the farmers do your best to produce secondary products   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


