
 عمادة الدراسات العلیا
  جامعة القدس

 
 
 
 

 معرفة مدى المنفعة االقتصادیة والتسویقیة إلستخدام البذور البلدیة لكل من
 میثلون والخضر

 
 
 
 

 ماري جورج خلیل دعیق
 
 
 

 رسالة ماجستیر
 
 

 القدس - فلسطین
 
 

 1441 ه. / 2020 م.

 



 المنفعة االقتصادیة والتسویقیة إلستخدام البذور البلدیة لكل من میثلون والخضر
 
 
 
 

 إعداد:
 ماري جورج خلیل دعیق

 
 

 بكالوریوس هندسة تكنولوجیا البیئة من جامعة البولیتكنك فلسطین
 
 
 

 المشرف الرئیس: د. ثمین الهیجاوي
 
 

- المستدامة التنمیة في الماجستیر درجة لمتطلبات استكماال الرسالة هذه            قدمت
/ العلیا الدراسات عمادة / المستدامة التنمیة معهد من ریفیة وتنمیة زراعي              إرشاد

 جامعة القدس
 
 
 

  1441 ه. / 2020 م.

 



 

 

 



 

 
 إهداء

 إذا كان اإلهداء یعّبر عن جزء من الوفاء

 فاإلهداء إلى "أبي"

بر والعزیمة واإلصرار  الذي علمني أنَّ األعمال الكبیرة ال تتمُّ إّال بالصَّ

ا ا وطاعًة وبرأمي، إلیك قطرة في بحرك العظیم حب 

ائعات  أخواتي الرَّ

 عائلتي الكریمة

 أساتذتي جمیًعا

 أصدقائي المخلصین

 وطني الحنون "فلسطین"

یِّبة والدُّعاء بالتَّوفیق  إلى كّل من آزرني بالكلمة الطَّ

 إلیكم جمیًعا أهدي ثمرة جهدي المتواضع.
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 شكر وعرفان

 

بخالص أتقدَّم أن إّال یسعني وال النِّهائیَّة، بصورتها سالة الرِّ هذه إلنجاز وّفقني الَّذي هللا كر والشُّ                 الحمد

اّلذي الهیجاوي ثمین الدُّكتور رسالتي مشرف بالذِّكر وأخصُّ لي، العون ید مدَّ من كلِّ إلى والتَّقدیر كر                  الشِّ

وخالص كر الشُّ موفور مني فله الوجود، حیز إلى وخروجه البحث، هذا إنجاح في كبیر وبشكل                 ساهم

 التَّقدیر واالعتراف بالجمیل.

موصول كر الشُّ و وأساتذته. بإدارته ممثًال المستدامة الّتنمیة معهد وأسرة القدس، لجامعة بالّشكر أتقّدم                كما

بالمعلومات زودوني الَّذین فیها العامل اقم والطَّ شاهین محمود بمدیرها ممثَّلة لحم بیت زراعة مدیریَّة                إلى

  القیِّمة إلثراء هذا العمل.

الّسخي لدعمهم راعّي الزِّ اللِّجان اتحاد إلى والتَّقدیر كر الشُّ آیات بأسمى أبرق أن المقام هذا في أنسى                  وال

بیدر " والمیاه: األرض لمصادر امل الشَّ والوصول المستدامة "ا إلدارة مشروع ضمن األكادیمیَّة             لمسیرتي

 بتمویل من الممثلیَّة الهولندیَّة.

كر والعرفان.  فلكلِّ هؤالء، ولكلِّ من قدم لي أيَّ معلومة ساعدتني في إنجاز هذا العمل خالص الشُّ
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 التَّعریفات
 

 البذور البلدّیة

مناخ في تأقلمت التي وراثیا والمستقرة المتمیزة األصناف مجموعة           هي

قبل من إكثارها طریق عن البریة الوراثیة بصفاتها واحتفظت           محدد

 المزارعین.

 اّتحاد اللِّجان

 الّزراعي

 الّتنوع الحیوي

 الّزراعي

اّلتي أو تدجینها، تمَّ اّلتي الّنباتات وتشمل: النباتّیة، المحاصیل جمیع            هي

الخاّصة، الحتیاجاته اإلنسان ویستخدمها البرّیة خصائصها على         حافظت

 أو تغذیة الحیوانات، وترتبط بالّثقافة المحلّیة وتستخدم في العالج.

 أریج

 بذور مهّجنة

شركات قبل من إنتاجها تمَّ إكثارها، یمكن ال منعزلة نة محسَّ بذور             هي

نقیَّة سلسلة إلى للوصول أجیال؛ لعدَّة سالالتها تحسین خالل من            عالمیة،

فات المرغوبة.  قویَّة تحتوي على الصِّ

 اّتحاد اللِّجان

 الّزراعي

 بنك البذور المحلي

لمدى أو بالزراعة، لتستخدم قصیر لمدى البذور حفظ فیه یتمُّ مكان             هو

البنوك أنواع من نوًعا البذور بنك ویعد علیها. الحفاظ بهدف            طویل

  الوراثیَّة.

 اتحاد اللجان

 الزراعي
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ص  الملخَّ

تشجیع أجل من البلدیة؛ البذور الستخدام والتسویقة ااالقتصادیة المنفعة مدى معرفة إلى الّدراسة               تهدف

متمثلًة وجنوبها، الغربیة الضفة شمال في عام بشكل البلدیَّة الخضار زراعة على الفلسطینيِّ               المزارع

مدى بیان وكذلك خاص. بشكل والكوسا الفقوس ومحاصیل لحم، بیت في والخضر جنین في                بمیثلون

من المادّي العائد على راعیَّة الزِّ الخبرة وتأثیر البلدیَّة بالبذور ة الخاصَّ الفنِّیَّة بالمواصفات المزارع               معرفة

 زراعة المحاصیل البلدیَّة تبًعا للمنطقة.

الدِّیموغرافیَّة المعلومات في تبحث المزارعین؛ على وتوزیعها میدانیَّة استمارة تصمیم تم ذلك              ولمعرفة

المالیَّة العقبات وأهمِّ لدیهم، التَّسویقیَّة والفرص االقتصادیَّة العوامل وبعض المزارعین، عند             واإلنتاجیَّة

  الَّتي تواجه المزارعین.

موزعة المزارعین، من استمارة (67) حجمها مالئمة عینة اختیار تم الدراسة أهداف تحقیق أجل                ومن

تمَّ قد و میثلون-جنین. لمزارعي استمارات (27) و لحم، بیت الخضر- منطقة في استمارة (40)                 بواقع

المنهج الباحثة استخدمت وقد المستهدفة. الفئة أفراد مع المباشر اللِّقاء بطریقة االستمارات هذه               تعبئة

.(SPSS) ِّالوصفيَّ إلنجاز هذه الدِّراسة، وتمَّ تحلیل االستمارة باستخدام البرنامج اإلحصائي 

منطقتي في والكوسا الفقوس من البلدیَّة المحاصیل لزراعة مادیا عائًدا هناك أنَّ إلى الدِّراسة لت                توصَّ

بالبذور زراعیَّة ومعرفة طویلة، خبرة یمتلك الفلسطینّي المزارع لكون ذلك ویعزى ومیثلون،              الخضر

أنَّ أْي راعة، الزِّ في الخبرة من عاًما (32) وبمتوسط عاًما، (55) المزارع عمر متوسط بلغ فقد                  البلدیَّة،

غیر وظائف في منهم یعمل من هناك أنَّ من غم بالرَّ األرض، في یقضیه الفلسطینيِّ المزارع عمر                  معظم

راعة، والَّذین بلغت نسبتهم (65%) في الخضر،  و (20%) في میثلون.   الزِّ

فهو هناك، الفلسطینيُّ المزارع یدركها مختلفة بیئیَّة خصائص المنطقتین لدى أنَّ إلى الدِّراسة لت توصَّ                كما

ا في میثلون فیزرع في بدایة شهر نیسان.   یزرع الفقوس في بیت لحم في الثُّلث األخیر من شهر نیسان، أمَّ
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كون من غم بالرَّ باألرض، العالقة ي تقوِّ وأنَّها عالیة، البلدیَّة البذور إنتاجیَّة كون المزارع وافق                وقد

لیقوم بعنایة الثِّمار أفضل باختیار یقوم المزارع أنَّ فنجد لهم، بالنِّسبة مرتفع ألنَّه مناسب؛ غیر                 سعرها

 بتخزین البذور منها، وقد بلغت نسبة من یفعل ذلك من المزارعین (94%) في كلتا المنطقتین.

ال بحیث الحصاد، عملیة بعد ما المزارع بها یقوم الَّتي التَّسویقیَّة العملیَّات ضعف النَّتائج بیَّنت وقد                  هذا

به؛ خاصٍّ شعار بوضع یقوم ال إذ ممیز؟ كمحصول لمحصوله بالتَّسویق یقوم كیف المزراع                یدرك

الخارجیَّة األسواق فتح كیفیة حول معرفة لدیهم لیس كما بلدیَّة، محاصیل هذه أنَّ المستهلك                لیعرف

میثلون مزارعي من (%90) أنَّ كما میثلون . في (%0) إلى النِّسبة وصلت إذ المحاصیل،                لتصدیر
ولعلَّ ق. بالمفرَّ البیع على یعتمدون الخضر مزارعي من (%90) بـ مقارنة بالجملة البیع على                یعتمدون

ر سبب انخفاض سعر البیع بالكیلو في جنین مقارنة بالخضر لكال المحصولین.  هذا یفسِّ

على وتدریبهم التَّسویقیَّة، األسالیب إلى المزارع تعریف أهّمها: التَّوصیات، من بعدد الدِّراسة              وخرجت

تسویقّي إرشاد وتقدیم الحصاد، بعد ما المزارع ربح یضمن بما لیمة السَّ راعیَّة الزِّ التَّسویقیَّة               الممارسات

یلزم ما توفیر إلى باإلضافة البیع، قنوات وتقلیل البلدیَّة، بالمحاصیل ة خاصَّ أسواق وفتح النَّتائج،                لضمان

المحاصیل إنَّها إذ البلدیَّة؛ المحاصیل ة وخاصَّ "ج" المصنَّفة المناطق في راعة الزِّ استمراریَّة              لضمان

راعیَّة الجافَّة والمصنَّفة "ج".  الوحیدة الَّتي یمكن زراعتها بالمناطق الزِّ
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Abstract 

 

This study aims to encourage Palestinian farmers to grow heirloom crops in the West Bank               

and continue to grow them. Through studying the current economic and marketing factors             

affecting the cultivation of heirloom seeds in the north and south of the West Bank,               

represented by Meithalun in Jenin and Al Khader in Bethlehem, and showing the extent of               

farms' knowledge of the technical specifications of heirloom seeds and the impact of             

agricultural expertise on the profit from cultivating heirloom crops according to the region. To              

find out, a field questionnaire was designed as a research tool targeting farmers of the two                

research regions, looking at demographic information and the productivity of Armenian           

cucumber and zucchini crops, as well as economic factors, marketing opportunities and            

technical expertise related to the characteristics of heirloom seeds, and the most important             

financial obstacles facing the targeted farmers. 

In order to achieve the objectives of the study, a suitable sample size of 67 farmers were                 

chosen, 40 questionnaires were distributed in Al Khader - Bethlehem and 27 questionnaires             

for Meithalun - Jenin. These questionnaires were completed by meeting the targeted farmers             

directly.  
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The study concluded that the farmer profit from growing the hierloom vegetables in Al Khader               

and Meithalun, specially Armenian cucumber and zucchini, due to the fact that the Palestinian              

farmer has a long experience and agricultural knowledge on growing hierloom seeds. Most of              

the Palestinian farmer spend their life span working in the land, despite the fact that there are                 

those who work in jobs outside the farm’s work, where they accounted for 65% in Al Khader                 

and 20% in Meithalun. The two regions have different environmental characteristics, but the             

farmers are aware of these differences, where the vines are planted in Bethlehem in the last                

third of April, while in the Meithalun it is grown at the beginning of April. The farmers agreed                  

that the productivity of the heirloom seeds is high and it strengthens the ties with the land,                 

although the price of the seeds is not convenient for them due to their high price according to                  

them, so we find that the farmer carefully selects the best seeds to store them, as the                 

percentage of farmers who store seeds reached 94% in both regions. 

However, the results show weakness in the marketing operations carried after the harvest             

process so that the farmers do not realize how to market for their crops as a distinct crop as                   

they do not put their own logo to indicate to the consumers that the crop is heirloom.                 

Moreover, 90% of Meithalun farmers depend on wholesale, compared to 90% of Al Khader              

growers depend on retail sales, and this may explain why the low selling price per kilo in Jenin                  

compared to Al Khader for both crops. Furthermore, 68% of the farmers’ land is Al-Khader is                

located in Area “C”. 

The study came out with a number of recommendations, the most important are: introducing              

farmers to marketing methods and training them on sound agricultural marketing practices in a              

way that guarantees farms post-harvest profit and providing marketing guidance to ensure            

results. Opening markets for heirloom crops, as well as reducing sales channels. In addition to               

providing what is necessary to ensure the continuity of cultivation in areas classified "C",              

especially heirloom crops, as it is the only crop that can be grown in dry and classified                 

agricultural areas "C".  
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 نبذة عن االتحاد اللجان الزراعي

المزارعین صمود تعزیز على وتعمل الزراعي، القطاع تنمّیة في ُتساِهم تقُدمّیة أهلیة ُمؤّسسة الزراعي، اللجان                 إتحاد

العام في الزراعي العمل لجان اتحاد تأسس حیث المستدامة. الجماهیرّیة التحررّیة التنمّیة نْهج وفق مواردهم على                  وسیادتهم

بحق القمعیة االسرائیلي االحتالل اجراءات لمواجهة والمزارعین، الزراعیین المهندسین المتطوعین من بمبادرة 1986             

لصغار العیش ُسبل واستدامة صمود تعزیز إلى االتحاد یهدف خاصة.  الفلسطیني والفالح عامة الفلسطیني                الشعب

 المزارعین  و تعزیز السّیادة على الموارد الطبیعّیة ومالئمتها مع التغیرات المناخّیة.

المستدامة "االدارة برنامج وضمن الهولندیة الممثلیة مكتب من وبتمویل الزراعي العمل لجان اتحاد یقوم بیدر :                 برنامج

 والوصول الشامل لمصادر االرض والمیاه"

والحد الغذائي األمن زیادة في سیساهم بدوره والذي االنتاج زیادة أجل من الزراعیة االراضي تطویر إلى البرنامج                   یهدف

الواسعة الزراعیة األراضي من 3000دونم وتأهیل استصالح سیتم بحیث المستهدفین؛ المزارعین دخل وزیادة الفقر                من

اعمال المذكورة الدونمات استصالح یشمل البرنامج. هذا في المتبع التشارك على القائم الشمولي للنهج وفقًا مستغلة                  والغیر

وكذلك جماعي او فردي بشكل وخزانات جمع ابار شكل على میاه 16000م3 وانشاء االستنادیة الجدران وبناء                  التسویة

في وخصوصا التعاوني العمل روح رفع اجل من الزراعیة واللجان الزراعیة التعاونیات تفعیل على البرنامج                 سیعمل

شراء عملیة على واللجان التعاونیات هذه ستعمل حیث المنفذة والمؤسسة المزارع بین ما بالشراكة تتم التي                  النشاطات

تقنیات تطبیق إلى باإلضافة التكلفة قلیله مدخالت باستخدام االنتاج لزیادة علیه تدریبهم سیتم ما خالل من جماعي                   وتسویق

التعاونیات لهذه االنتساب سیزید كما االراضي. تطویر مجال في االعوام مر على المستفادة الدروس من العبر واخذ                   فعاله

 واللجان مما سیحافظ على استمراریة البرنامج وصیانته بعد االنتهاء من تطویره .
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الفلسطینیة البلدیة البذور وتحسین ارشفة و اكثار و بحفظ مختص بلدیة بذور بنك اول الخلیل في الواقع البذور بنك                     یعد

سیادة وتحقیق الضیاع خطر من المحلیة البلدیة البذور حمایة إلى یهدف احیائها. اعادة و الضیاع من                  وحمایتها

 المزارعین الفلسطینیین على غذائهم وحفظ أصناف البلدیة لمئات السنین.

االنقراض. وشك على التي تلك أو المفقودة السالالت إدخال إعادة أو ألحیاء تدعیم كنظام المجتمعي البذور بنك                   یعمل

النواحي من وسلیمة وفعالة منخفضة، تكلفة ذات وهي ، المزارع مستوى على البذاري لألمن حل البلدیة البذور بنك                    ویمثل

زیادة على فیه تعمل الذي الوقت في الوراثیة المصادر واستخدام حفظ على المزارع قدرات تعزز وهي االجتماعیة                   البیئیة

المصادر صون لتحقیق حیویة وسیلة أیضا البنك ویعد . البذور على بالحصول یتعلق فیما وتآزر المجتمع تعاون                   مدى

 الوراثیة في مستوى المجتمع ضمن إطار الزراعة المستدامة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ط

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

ل  الفصل األوَّ

 

 اإلطار العامُّ للدِّراسة

 
 1.1 مقدِّمة

فمن . الغذائيِّ واألمن راعيِّ الزِّ للقطاع ة خاصَّ الجافَّة، وشبه الجافَّة للمناطق أساسیا ًیا تحدِّ الجفاف ل               یشكِّ

غار الصِّ المزارعون وسیكون البعلیَّة، راعة الزِّ في (%50) إلى ستنخفض راعیَّة الزِّ اإلنتاجیَّة أنَّ              المتوقَّع

وتخبر .(Zohary ,2012) المناخيِّ للتَّغیُّر عرضة أكثر صغیرة أرض حیازات یملكون             الَّذین

حادٍّ، جفاف من یصاحبه وما ، المناخيِّ بالتَّغیُّر تتأثَّر سوف ط المتوسِّ للبحر رقیَّة الشَّ المناطق بأنَّ                الدِّراسات

.(De Chattel, 2014)  ودرجات حرارة عالیَّة، وأمطار متذبذبة 

لمدَّة إال تسقط ال واألمطار قصیر، تاء الشِّ موسم فإنَّ ط، المتوسِّ األبیض البحر على تقع فلسطین أنَّ                  وبما

(300مم) سوى علیها یسقط ال التَّاریخیَّة فلسطین ثلثي أنَّ كما . وحارٌّ جافٌّ صیف یتبعها أشهر،                 أربعة

من أحیاًنا فلسطین وتعاني .(2017 الفلسطینّي، اإلحصاء (مركز جافَّة مناطق یجعلها ا ممَّ ، سنويٍّ               كمعدَّل

البذور على یؤثِّر قد لألمطار غزیر سقوط یلیها متقطعة، جفاف فترة تصحبُه لألمطار، مبكِّر                سقوط

موجات أو العالیة، الحرارة ودرجات یف، الصَّ في الحرِّ موجات أنَّ كما الموسم. بدایة في                المزروعة

.(Awartani, 1982) قیع لها تأثیر على المحاصیل الزراعیَّة  الصَّ

راعیَّة الزِّ األراضي مجموع ا أمَّ األراضي، إجمالي من (٪54.4) راعة للزِّ الحة الصَّ األراضي             وتشكِّل

محدودیَّة وبسبب راعة. للزِّ المناسبة الفلسطینیَّة األراضي مساحة من (٪30.5) فتشكِّل            المستخدمة
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ما تتعدَّى ال محدودة الجافَّة األراضي في راعة الزِّ مساهمة فإنَّ الجفاف، وظروف األراضي               خصوبة

.(2016 الفلسطینّي، اإلحصاء (مركز الفلسطینیَّة األراضي في النَّباتّي اإلنتاج إجمالي من (٪8.6)              نسبته

میاه كمیَّة في تذبذب أيُّ لذلك رها، وتطوُّ ها نموُّ لیكتمل للماء بحاجة فالنَّبات راعة؛ الزِّ أساس المیاه ل                 وتشكِّ

.(Breckle, 2007) األمطار سیؤثِّر على كمیَّة المیاه المتوفِّرة للمحاصیل، واإلنتاجیَّة ستقل 

مقابل في المزروعة، المساحة إجمالي من (٪85.3) بنسبة فلسطین في البعلیَّة المطریَّة راعة الزِّ               وتمارس

یاسیَّة السِّ روف للظُّ ونظًرا .(2010 الفلسطینیَّة، راعة الزِّ (وزارة المرویة راعة الزِّ (٪14.7)          

التَّغیُّرات مع التَّأقلم یستطیعوا لن المهمَّشة المناطق في المزارعین فإنَّ فلسطین، تعانیها الَّتي               واالقتصادیَّة

أكثر، میاه إلى الحاجة سیصاحبه اإلنتاجیَّة زیادة إلى والحاجة كانيِّ السُّ التَّعداد زیادة أنَّ كما                المصاحبة.

الغذاء، توافر على أثًرا البیئة على وعواقبه المناخ لتغیُّر حیث والغذاء، البیئة جودة ستتدهور المقابل                 وفي

الجفاف مقاومة على القدرة لها محاصیل تطویر من بدَّ ال لذلك واستخدامه. إلیه الوصول                وإمكانیَّة

التَّغیُّر لمحاربة األرض وإنتاجیَّة المیاه مصادر على المحافظة على قدرتها مع العالیة، الحرارة               ودرجات

  المناخيِّ (أریج، 2012).

غذائیَّة، نباتیَّة فصیلة ألف (80) هناك أنَّ إالَّ العالم في نباتیَّة فصیلة ألف (350) وجود من غم                  وبالرَّ

من باالختفاء بدأت والخضروات الفواكه من مختلفة فصائل إنَّ فصیلة. (150) على فقط راعة الزِّ                وتقوم

باإلضافة .(ACFEF Chef, 2011) بالنُّقصان آخذ المحاصیل في الوراثيَّ ع التَّنوُّ أنَّ كما غذائنا،               سلَّة

ظروف في تحسینها تمَّ نة مهجَّ بذور عن عبارة حالیا الدَّارجة راعیَّة الزِّ المحاصیل              لكون

كما وأسمدة. حشریة ومبیدات المیاه، من وافرة كمیَّة إلى حاجتها أْي، .(Campbell, 2015)               معیاریَّة

البذور تعود حیث ، مستمرٍّ بشكل المزارع علیها یعتمد ة خاصَّ لشركات تابعة نة المحسَّ المحاصیل هذه                أنَّ

.(2014 راعیَّة، الزِّ التَّنمیة (جمعیة البذور بتحسین ة الخاصَّ النَّشر لحقوق نظًرا ركات الشَّ لهذه              المنتجة

راعیَّة، الزِّ الفلسـطینیَّة األراضـي من دونمات (17605) مساحته ما البعلیَّة الخضروات محاصیل             وتشكِّل

لعام وذلك راعیة، الزِّ الفلسطینیَّة األراضي مساحة من (%94.1) البعلیَّة الحقلیَّة المحاصیل ل تشكِّ              بینما

 2011/2010 (مركز اإلحصاء الفلسطینّي، 2011).

ومحاصیل نباتات بأنواع غنیَّة إنَّها حیث النَّباتیَّة، الوراثیَّة بالمصادر الغنیَّة الدُّول مقدِّمة في فلسطین                تقع

إلى باإلضافة ، المحليِّ المناخ في تأقلمت أنَّها كما لها، حصر ال زراعیَّة ألصناف تدجینها تمَّ عة متنوِّ یَّة                  برِّ
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الحفاظ في األهمیَّة بالغ دوًرا البلدیَّة البذور تلعب وعلیه القادم. للموسم البذور تخزین من المزارع                 إمكانیَّة

المهمَّشة الفئات ة وخاصَّ علیه، والحصول الغذاء إلى الوصول خالل من الغذائیَّة عب الشُّ استقاللیَّة               على

مختلف من أ یتجزَّ ال بحیث ، الثَّقافيِّ االجتماعيِّ الموروث من جزء البلدیَّة المحاصیل أنَّ كما                الفقیرة.

عب الشَّ صمود زت عزَّ الَّتي الثَّقافیَّة اإلیكولوجیَّة النُّظم في كبیر ع تنوُّ وهناك الفلسطینیَّة. الغذائیَّة               األنماط

من جزًءا تشكِّل الَّتي المحلیَّة األغذیة من عة ومتنوِّ كبیرة مجموعة هناك وبالتَّالي التَّاریخ. عبر                الفلسطینيِّ

عبیَّة الجماعیَّة (دلیل البذور البلدیَّة، 2018).  معرفتنا الشَّ

الفلسطیني، اإلحصاء (مركز (%3.4) اإلجمالي المحلي النَّاتج في راعيِّ الزِّ اإلنتاج مساهمة بلغت              لقد

قطاع الى للوصول راعة الزِّ لوزارة األولویَّات من واالجتماعيُّ االقتصاديُّ اإلطار ویقع .(2016            

توفِّر تزال ال أنَّها إالَّ إلیها والوصول التَّنقُّل وصعوبة األراضي محدودیَّة من غم وبالرَّ فاعل.                زراعيٍّ

في والمحدودة الدَّخیلة المحاصیل عن بعیًدا البلدیَّة البذور باستخدام راعة للزِّ الالزمة الغذائیَّة              الموارد

إلى تحتاج المهجنة البذور أنَّ المعروف فمن .(2017 الفلسطینیَّة، راعة الزِّ (وزارة والجودة ع              التَّنوُّ

من كبیرة كمیَّات إلى فحاجتها فلسطین. وبیئة لمناخ مغایرة مناطق في تحسینها تمَّ ألنَّه مكلفة؛                 مدخالت

العمل لجان (اّتحاد بكثرة راعیة الزِّ المدخالت على واالعتماد ، الغذائيِّ األمن أزمة تعمیق إلى أدَّت                المیاه

  الزراعّي، 2017).

تكون أْن على المحتلَّة فلسطین أراضي في یاسیَّة السِّ التَّحدِّیات لمقاومة االقتصاد؛ عماد راعة الزِّ               تعدُّ

اعتماد إلى لنصل بیعیَّة الطَّ والمصادر األراضي استخدام لواقع مالئمة المستخدمة راعیة الزِّ             األسالیب

المدخالت على االعتماد إلى یهدف الَّذي التِّجاريِّ االقتصاد عن بعیًدا ، اجتماعيٍّ ذاتيٍّ واكتفاء -محليٍّ               ذاتيٍّ

(El Zein, 2017) .  اإلنتاجیة بشكل أساسيٍّ

أهمیَّتها توضیح خالل من البلدیَّة؛ األصول على للمحافظة دراساٍت إلى الحاجة جاءت هنا               ومن
لكلِّ ا مهم البحث هذا ویعدُّ المتَّبعة. التَّقلیدیَّة راعیة الزِّ األسالیب وتشجیع والبیئیَّة، والتَّسویقیَّة              االقتصادیَّة

لها لما بعد؛ علیها یعتمد ال مزراع أليِّ أو بها، لیتمسك البلدیَّة البذور یستخدم زال ما فلسطینيٍّ                   مزارع

، الحیويِّ ع والتَّنوُّ النَّباتیَّة األصول على والمحافظة ، الفلسطینيِّ راعيِّ الزِّ القطاع تطویر في أثر              من

یادة الغذائیَّة (واقع البذور البلدیَّة في فلسطین وتجربة معهد األبحاث التَّطبیقیَّة، 2001).  وتحقیق السِّ
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ویطرح الدِّراسة، عن عامَّة مقدِّمة على یشمل األول الفصل فصول: خمسة إلى م وقسِّ البحث م ُصمَّ                 لقد

الدِّراسة مكان یصف كما والفرضیَّات، واألسئلة وأهدافه البحث رات مبرِّ ح ویوضِّ الدِّراسة،             مشكلة

الثَّالث الفصل ویوضح ابقة. السَّ والدِّراسات النَّظريِّ اإلطار على فیشتمل الثَّاني الفصل ا أمَّ              والمحدِّدات،

یعرض ابع الرَّ والفصل البحث. أداة إلى باإلضافة العینة، وحجم الدِّراسة مجتمع ویحدِّد الدِّراسة،               منهجیَّة

ص الفصل الخامس لمناقشة النَّتائج وطرح التَّوصیات.  نتائج الدِّراسة، بینما ُخصِّ

 1.2  مشكلة البحث

عدًدا أنَّ إالَّ ، المناخيِّ التَّغیُّر آثار ومقاومة ، الحیويِّ ع التَّنوُّ على الحفاظ في البلدیَّة البذور أهمیَّة من غم                  بالرَّ

؛ ئیسيِّ الرَّ المزارع هدف هي بحیَّة الرِّ وألنَّ البذور. هذه یستخدم زال ما فلسطین في المزارعین من                 قلیًال

 تأتي هذه الدِّراسة لدراسة القیمة االقتصادیَّة والتَّسویقیَّة للمحاصیل البلدیَّة.

رات البحث  1.3 مبرِّ

األمن وفقدان الفلسطینیَّة، الغذائیَّة لَّة السَّ من راعيِّ الزِّ الحیويِّ ع التَّنوُّ فقدان من ًفا تخوُّ البحث هذا                یأتي

النَّواحي في تمثَّلت الَّتي الدِّراسة هذه من بدَّ ال فكان یاسیَّة. السِّ والقیود المناخيِّ التَّغیُّر ظلِّ في                  الغذائيِّ

  االقتصادیَّة والتَّسویقیَّة للمزارعین ومدى مساهمتهم في المحافظة على البذور البلدیَّة.

 وقد تمَّ اختیار الموقعین (میثلون-جنین، والخضر-بیت لحم) لما بینهما من فروق تمثَّلت فیما یأتي:

فة الغربیَّة، بینما تقع بیت لحم في الجنوب.1.  الموقع: تقع جنین في شمال الضِّ

ملم)،2. 633.5) میثلون على نويِّ السَّ األمطار هطول معدل یبلغ األمطار: لهطول نويُّ السَّ              المعدل

 بینما في الخضر (518.4 ملم) (األرصاد الجویَّة الفلسطینیَّة، 2019).

لت3. شكَّ بینما حیازة، (10,383) جنین محافظة في النَّباتیَّة الحیازات عدد بلغ راعیة: الزِّ              الحیازة

 في محافظة بیت لحم (4,674) حیازة نباتیة  (مركز اإلحصاء الفلسطینّي، 2011).
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ا اختیار محصول الكوسا البلدي والفقوس البلدي فیعزى لألسباب اآلتیة:  أمَّ

 تعدُّ من أهم بذور الخضروات البلدیَّة التي ال زال المزارعون یقومون بإنتاجها.1.

للمستهلك2. محبَّبان إنَّهما حیث المحلیَّة، األسواق في البلدیین الكوسا الفقوس على عاٍل طلب               یوجد

.  الفلسطینيِّ

 1.4 أهداف البحث

میثلون من لكلٍّ البلدیَّة المحاصیل الستخدام والتَّسویقیَّة االقتصادیَّة المنفعة مدى معرفة إلى الدِّراسة               تهدف

ع من هذا الهدف األهداف اآلتیة:   والخضر، ویتفرَّ

والفقوس)1. (الكوسا الخضروات محاصیل لزراعة واالقتصادیَّة المالیَّة األحوال  على ف            التَّعرُّ

 البلدیَّة.

ف على الفرص التَّسویقیَّة لزراعة محاصیل الخضروات (الكوسا والفقوس) البلدیَّة.2.  التَّعرُّ

ة بالبذور البلدیَّة.3. ف على  المواصفات الفنِّیَّة الخاصَّ  التَّعرُّ

ف  على  رأي المزارع الفلسطینيِّ بزراعة البذور البلدیَّة وجودتها .4.   التَّعرُّ

  1.5  أسئلة الدِّراسة

تسویق1. في ومیثلون الخضر منطقة مزارعي قبل من اتباًعا األكثر التَّسویقیَّة العملیَّات              ما

 محاصیلهم من الكوسا والفقوس؟

منطقتي2. في المزارعون علیها یحصل الَّتي البلدیَّة البذور لمحاصیل التمویلیَّة الفرص مستوى              ما

 الخضر ومیثلون؟
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بالبذور3. ة الخاصَّ الفنِّیَّة بالمواصفات ومیثلون الخضر منطقتي في المزارعین معرفة مدى             ما

 البلدیَّة؟

البلدیَّة4. البذور زراعة حول ومیثلون الخضر منطقتي في المزارعون یمتلكها الَّتي الخبرة مدى               ما

  وجودتها؟

 1.6 فرضیات الدِّراسة

ئیسة اآلتیة:   تتحقَّق الدِّراسة من الفرضیَّات الرَّ

الكوسا1. محصول ربحیَّة في (α=0.05) داللة مستوى عند احصائیَّة داللة ذات فروق توجد               ال

 في الموسم تبًعا للمنطقة.

الفقوس2. محصول ربحیَّة في (α=0.05) داللة مستوى عند احصائیَّة داللة ذات فروق توجد               ال

 في الموسم تبًعا للمنطقة.

تبًعا3. التمویلیَّة الفرص في (α=0.05) داللة مستوى عند احصائیَّة داللة ذات فروق توجد               ال

 للمنطقة.

بالمواصفات4. المعرفة في (α=0.05) داللة مستوى عند احصائیَّة داللة ذات فروق توجد              ال

ة بالبذور البلدیَّة  تبًعا للمنطقة.  الخاصَّ

الفلسطیني5ِّ. المزارع خبرة في (α=0.05) داللة مستوى عند احصائیَّة داللة ذات فروق توجد               ال

 بزراعة البذور البلدیَّة تبًعا للمنطقة.
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 1.7 وصف مكان البحث

 فیما یلي یتناول الباحث وصف منطقة الدِّراسة

 1.7.1. میثلون - جنین:

الغربیَّة فَّة الضِّ مساحة من (% 9.1) نسبته ما وتشكِّل الغربیَّة، فَّة الضِّ شمالي في جنین محافظة                 تقع

الفلسطینّي، اإلحصاء (مركز كم2) 176.0) المزروعة األرضیَّة المساحات إجمالي وبلغ            اإلجمالیَّة.

فَّة الضِّ محافظات أكثر تعدُّ حیث المحافظات؛ من غیرها من بكثیر أكبر اقتصادیا ثقًال لها ونرى .(2010                

والبصل والقمح، الخضراء، الفاصولیاء الخیار، للبندورة، إنتاًجا         الغربیَّة

.(Dryland farming in Palestine, 1994) 

حیث .(2016 الفلسطینّي، اإلحصاء (مركز ملم) 438.8) حوالي المحافظة ألمطار نويُّ السَّ المعدل              بلغ

وسیلة ابة، وعرَّ یحان، الرَّ وأمِّ ویعبد، میثلون، كمناطق الجبلیَّة المرتفعات مناطق في األمطار كمیَّة               تزداد

.(2019 الفلسطینیَّة، الجویَّة (األرصاد ملم) 633.5) إلى لتصل الغربیَّة والجهات وقباطیة، هر،             الظَّ

نويُّ لدرجات الحرارة قرابة ( 21ْ م) (زكارنة، 2012).  ویبلغ المعدل السَّ

 1.7.2. الخضر- بیت لحم:

مستوى فوق م 750 إلى أعالها یصل هضبتین على وتمتد والقدس الخلیل مدینتي بین لحم بیت مدینة                   تقع

ویبلغ ،(2019 الفلسطینیة، الجویة (األ رصاد ملم 518.4 السنوي المطر كمیة وبلغت البحر.              سطح

ما الخضر سكان عدد یبلغ .(2016 الفلسطیني، اإلحصاء (مركز 18.5ْم الحرارة لدرجة السنوي               المعدل

الدخل مصدر الزراعي القطاع یشكل .(2011 الفلسطیني، اإلحصاء (مركز نسمة ألف 11              یقارب

سلطات قبل من باإلصدار مهددة الزراعیة المناطق معظم كون من بالرغم المنطقة لسكان               األساسي

بلدة في الزراعیة األراضي مساحة تبلغ للمستوطنین. سكنیة مناطق إلى وتحویلها اإلسرائیلي              االحتالل

وتشكل المهددة "ج" منطقة في تقع األراضي هذه من %73 أن إال دونما 7376 حوالي                 الخضر

 المساحة المزروعة من الخضروات البعلیة المكشوفة 50 دونمًا (دلیل بلدة الخضر، 2010).
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قات  1.8 المحدِّدات والمعوِّ

  واجهت الباحثة مجموعة من المحدِّدات تمثَّلت في:

تسجیل● لعدم نظًرا دقیق؛ بشكل الدِّراسة تشملهم أن یجب الَّذین المزارعین عدد تحدید               صعوبة

راعة.  كثیر منهم في سجالت وزارة الزِّ

ة● خاصَّ مباشر، بشكل بالدِّراسة عالقة لها ومنشورة موثَّقة علمیَّة مراجع على الحصول              صعوبة

 المحلیَّة منها.
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 الفصل الثاني

 

ابقة  اإلطار النَّظريُّ والدِّراسات السَّ

 
 2.1 اإلطار النَّظريُّ

یتبعه قصیٌر، تاء الشِّ موسم حیث ط، المتوسِّ األبیض البحر حوض من رق الشَّ إلى التَّاریخیَّة فلسطین                تقع

وهجرة والبذور، النَّباتات لتبادل وممًرا اإلنسانیَّة، الحضارات منشأ مركَز وتعدُّ . وحارٌّ جافٌّ              صیف

هذا منبثق ومن .(Salem, 2017) البیولوجّي ع بالتَّنوُّ غنیَّة فلسطین من یجعل ا ممَّ والحیوانات؛               الطیور

أساس لتشكِّل الهائل؛ الجینيِّ ع التَّنوُّ ذات المستأنسة النَّباتات رت تطوَّ یَّة، البرِّ النَّباتات من الهائل ع               التَّنوُّ

وقد للغایة. عة المتنوِّ بیعیَّة الطَّ المحاصیل بیئات مع تدریجیا النَّباتات هذه تأقلمت وقد للفالحین. راعة               الزِّ

راعیَّة الزِّ المحاصیل سالالت أشكال في الجینيِّ ع التَّنوُّ من إضافیَّة كمیَّة إطالق إلى التَّعدیالت هذه                أدَّت

األبیض البحر حوض مناخ في نشأت بكونها المحاصیل هذه وتتمیَّز زراعیا. بیولوجیا ًعا تنوُّ ل               لتشكِّ

Porceddu, 2005) المرتفعة والحرارة الجفاف مثل: القاسیة، روف للظُّ مقاومة یجعلها ا ممَّ ط،            المتوسِّ

.( 

إالَّ الجوفیَّة المیاه من وكمیَّة الجوفیَّة، المیاه ینابیع من كبیرة وأعداد عدَّة، مائیة تیَّارات وجود من غم                  بالرَّ

سیاسیا متاحة لیست المصادر هذه معظم أنَّ كما راعة، للزِّ یكفي ما توفِّر ال هذه المختلفة المیاه مصادر                   إنَّ

أم التِّالل في سواء راعة، للزِّ القابلة األراضي من األكبر الجزء یظلَّ أْن یجب لذلك . الفلسطینيِّ                 لالستخدام

األراضي غالبیة أنَّ فالمعلوم .(Adams,1932) الجافَّة راعة الزِّ على مقصوًرا هول والسُّ الودیان             في
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) في البعلیَّة المطریَّة راعة الزِّ تمارس بحیث .(2010 اف، (عسَّ مطریَّة الغربیَّة فَّة الضِّ في راعیة              الزِّ

(التَّعداد (٪14.7) نسبته ما المرویَّة راعة الزِّ تمثل ،بینما المزروعة المساحة إجمالي من (٪85.3             

راعّي، 2010).  الزِّ

تعتمد حیث سكانها، عیش وسبل الغربیَّة فَّة للضِّ االقتصاديِّ النُّموِّ في أساسيٍّ بدور البعلیَّة راعة الزِّ                تقوم

حصاد تقنیَّات تستخدم كما . ريٍّ دون المحاصیل لزراعة التُّربة رطوبة استغالل مبدأ على البعلیَّة راعة                الزِّ

األشهر في المحاصیل لسقي األمطار موسم خالل األمطار میاه اللتقاط وسالسل؛ خزانات من               المیاه

 الجافَّة (تسدل، 2018).

وظهور اإلنسانیة المجتمعات بدایة مع بدأت الَّتي االنسانیة النشاطات أقدم من یعدُّ التَّسویق أنَّ من غم                 بالرَّ

عام منذ ة مهمَّ مرتبة یشغل بدأ التَّسویق علم إنَّ إالَّ بالمقایضة، والمعروف بسلعة سلعة المبادلة                 نشاط

واإلعالن المنتجة السلع بیع مجرد لیس التَّسویق أنَّ المختلفة سات المؤسَّ لدى معلوًما وأصبح               1950م.

مهما ونموها، المنظمة بقاء على یساعد المنظمة في التَّسویق مبادئ فتطبیق ذلك، من أبعد هو بل                  عنها،

وذلك االنتاجیَّة؛ العملیَّة قبل تبدأ ة ومستمرَّ شاملة وظیفة التَّسویق إنَّ ربحیة. غیر أو ربحیة نوعها                 كان

تصنیع ثمَّ ومن ودوافعه، رائیَّة الشِّ وقدرته االرتكاز نقطة تحتلُّ الَّتي ورغباته المستهلك حاجات               لدراسة

وهو أال مة المنظَّ هدف لتحقیق راء الشِّ عملیَّة بعد ما إلى التَّسویق نشاط ویستمر حاجاته، إلشباع لع                 السِّ

بح ومصلحة المستهلك.  الرِّ

إشباع إلى یهدف إنسانيٌّ "نشاط بأنَّه: التَّسویق (Philip Kotler, 2015) التَّسویقيُّ الخبیر ف عرَّ               لقد

المستهلك حاجات أنَّ تعریفه من ویتَّضح تبادلیَّة". عملیَّات طریق عن اإلنسانیة والمطالب              االحتیاجات

هناك یكون أن یجب التَّبادلیَّة بالعملیَّة یتعلَّق وفیما . التَّسویقيِّ للنَّشاط واالرتكاز البدایة نقطة هي                ورغباته

یعدُّ بینهما والتَّبادل اآلخر. رف الطَّ لدى قیمة له شيء طرف كلِّ ولدى والمستهلك، البائع وهما:                 طرفان،

 الوسیلة إلشباع االحتیاجات وهو جوهر التَّسویق.

المستهلك حصول هو راعيِّ الزِّ التَّسویق علم إنَّ القول: یمكن التَّسویق لعلم أعاله التَّعریف ضوء                على

نعلم التَّعریف هذا ومن المستهلكین. إلى المزارعین من –بكفایة- راعیة الزِّ لع للسِّ التَّسویقیَّة الخدمات               على
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من وتوزیعها راعیة الزِّ لع السِّ بنقل المطلوبة والوظائف المهامَّ یحدِّد الَّذي العلم هو : راعيَّ الزِّ التَّسویق                أنَّ

عر الَّذي یحقِّق مصلحة كلٍّ منهما. مان المناسبین، بالسِّ  المنتج إلى المستهلك النِّهائيِّ  في المكان والزَّ

(إن والوسطاء والمستهلكون، المنتجون، وهي: فئات، ثالث بین تجمع راعیة الزِّ التَّسویقیَّة العملیَّة إنَّ               إًذا،

نفسه الوقت في هو منها كلٍّ أهداف وتحقیق ة، الخاصَّ أهدافها لها الثَّالثة الفئات هذه من وكلٌّ                  وجدوا).

درجة إلى بهم للوصول اإلنسان معیشة مستوى رفع إلى یؤدى ا ممَّ القائم، التَّسویقيِّ النِّظام لكفایة                 تحقیق

بما المستهلكین، إلى تواجدها أماكن من راعیَّة الزِّ لع السِّ تدفُّق عملیَّة تسهیل خالل من فاهیَّة؛ الرَّ من                 عالیة

 یتناسب مع حاجاتهم ورغباتهم (الحاّج، 1990).

ابقة  2.2 األدبیَّات السَّ

.(2019 المتَّحدة، لألمم راعة والزِّ األغذیة (منظمة وأصنافها المحاصیل ألنواع الوراثيَّ البنك البذور              تعدُّ

وكمیَّة واللَّون، كل، الشَّ من المحصول في المرغوبة فات الصِّ باختیار المزارع قام نین السِّ آالف               وعبر

راعیَّة الزِّ الممارسات مع الوقت مع ولتتكیف واألذواق، المحلیَّة االحتیاجات لتناسب والجودة؛             اإلنتاج،

.(Taghouti,2018) التقلیدیَّة والثَّقافة المحلیَّة 

خصوبة من منخفضة مستویات في التَّكیف على قدرتها المختارة المحلیَّة المحاصیل أظهرت وقد               هذا

,1988) محصوله یخسر بأْن المزارع على أقلُّ خطورة هناك وبالتَّالي المحلیَّة، اآلفات مع والتَّأقلم               التُّربة

المناطق في التَّغیُّرات مع التَّكیُّف على راعة الزِّ قدرة راعيُّ الزِّ البیولوجيُّ ع التَّنوُّ ویدعم .(Schultze             

المعیشة سبل من أساسیا ًنا مكوِّ وتشكِّل اقتصادیَّة، – اجتماعیة أم بیئیَّة أكانت سواء الجافَّة، راعیَّة                الزِّ

من بدَّ ال لذلك بفعالیَّة، وظائفها أداء على راعیَّة الزِّ اإلیكولوجیَّة النُّظم تحرص حیث یفیَّة، الرِّ                للمجتمعات

الموروث لحمایة المتَّبعة رائق الطَّ أهمِّ من المحصول تخزین ولعلَّ األصناف، هذه على              المحافظة

العمل ة (خطَّ المزارعین بین البذور تبادل أم والمزارعین المدَّخرین خالل من ذلك أكان سواء راعي                الزِّ

راعة، 2011).  العالمیَّة الثَّانیة للموارد الوراثیَّة النَّباتیَّة لألغذیة والزِّ

التَّقلیدیَّة والمعرفة المحلیَّة، بالموارد الفالح معرفة یتطلَّب للبذور المستدام واالستخدام ال الفعَّ الحفظ              إنَّ

من أساسیا عامًال المحلیَّة المعرفة وتشكل .(Korichi, 2006) أجیال عبر والموروثة لة الصِّ              ذات

یعتمد القرارات، اتِّخاذ في التِّكنولوجیا استخدام ندرة ظلِّ ففي البقاء. واستمراریَّة الذَّاتيِّ االكتفاء               عوامل
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ذلك لیخلق للبذور؛ األفضل االختیار في الموروثة والمعرفة المزارعین من المحلیَّة بكة الشَّ على               المزارع

من وزراعتها بها االحتفاظ ویتمُّ ة، الخاصَّ بذورهم المزارعون فُینتج المزارعین، بین اجتماعیا              نسیًجا

.(Saidi,2006 )موسم إلى آخر 

بالواقع هي الغربیَّة فَّة الضِّ في راعیة الزِّ الحیازات من (%58.4) أنَّ (2005 (ماس، دراسة               تبیِّن

إلى أدَّى وهذا الورثة، تقسیم إلى ذلك ویعود دونمات، (10 – 1) بین ما مساحتها تبلغ صغیرة                   حیازات

اإلنتاج كمیَّة على سلًبا یؤثر ا ممَّ ، خاصٍّ بشكل راعیَّة الزِّ واألراضي عامٍّ، بشكل األراضي ملكیَّة                تفتُّت

. ع المحاصیل واألمن الغذائي بشكل عامٍّ ، والعائد المادي بشكل خاصٍّ ، وبالتَّالي تنوُّ راعيِّ  الزِّ

وبالتَّالي راعیَّة، الزِّ العملیَّة في المدخالت من یقلِّل البلدیَّة البذور استخدام أنَّ (2013 جب، (الرَّ               وأكَّدت

المدخالت تكالیف أنَّ (أریج) سة مؤسَّ أجرته الَّذي التَّقریر أوضح حیث المزارع؛ دخل من ویزید                النَّفقات،

والكیماویَّة العضویَّة األسمدة تشكِّل المرویَّة راعة الزِّ حالة ففي راعیَّة، الزِّ بحیَّة الرِّ على تؤثِّر              اإلنتاجیَّة

(تقریر (%14) والمیاه ،(%17) نسبته ما واألشتال البذور ل تشكِّ بینما التكالیف، من (%21)             

 المزارعین، 2014).

تلي الَّتي التَّسویقیَّة العملیَّات حول معرفة لدیهم لیس المزارعین معظم أنَّ (2008 (فارس، دراسة                بیَّنت

ال المزارعین من (%51) فهناك جدا، ضعیف التَّسویقيَّ اإلرشاد إنَّ حیث وتعبئة، تغلیف من                الحصاد

سات على العملیَّات التَّسویقیَّة.  یحصلون على التَّدریب من المؤسَّ

مقاومة على البلدیَّة البذور بقدرة الفلسطینيِّ المزارع ثقة على (2013 جب، (الرَّ دراسة وأكَّدت               كما

البذور أنَّ كما باألرض. بذره إعادة لیتمَّ القادم للموسم البذور تخزین إلى باإلضافة واآلفات.                األمراض

ز العالقات االجتماعیَّة بین المزارعین من خالل عملیَّة تبادل البذور.  البلدیَّة تعزِّ

تطویر وألهمیَّة ، المناخيِّ التَّغیُّر مواجهة في البعلیَّة راعة الزِّ أهمیَّة على (2017 (یاال، وتشدد               هذا

البعلیَّة راعة الزِّ مستخدمي على المناخيُّ التَّغیُّر یؤثِّر حیث المناخ، ظروف تحمُّل تستطیع              محاصیل

أنَّ من غم بالرَّ لدیهم، للعیش ئیسيُّ الرَّ المصدر هي راعة الزِّ أنَّ الدِّراسة كشفت كما واقتصادیا.                اجتماعیا

هادات الجامعیَّة.  غالبیتهم من حاملي الشَّ
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 الفصل الثَّالث

 

 منهجیَّة البحث
 

 من أجل تحقیق هدف الدِّراسة "معرفة مدى المنفعة االقتصادیَّة والتَّسویقیَّة الستخدام البذور البلدیَّة لكلٍّ من

 میثلون والخضر"، فقد تضمَّن هذا الفصل وصًفا لمنهجیَّة الدِّراسة: مجتمعها وعینتها، كما یستعرض

 وصًفا ألداة الدِّراسة، باإلضافة إلى أسالیب المعالجة اإلحصائیَّة الَّتي اتُّبعت في تحلیل بیانات الدِّراسة.

 3.1 منهج الدِّراسة

والتَّسویقیَّة االقتصادیَّة المنفعة مدى لمعرفة الوصفيَّ المنهج مستخدمة الكمیَّة، الدِّراسة استخدام             تمَّ

اهرة الظَّ دراسة على باعتماده المنهج هذا یتَّسم حیث والخضر، میثلون من لكل البلدیَّة البذور                الستخدام

بطریقة تفسیرها ثمَّ علمیَّة، نتائج على الحصول أجل من وذلك دقیًقا؛ وصًفا لیصفها الواقع في هي                  كما

 موضوعیَّة، لتحقیق أهداف الدِّراسة بشكل یضمن الدِّقَّة والموضوعیَّة.
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 3.2 مجتمع الدِّراسة

ومیثلون لحم ببیت الخضر منطقتي في والكوسا الفقوس لبذور المزارعین جمیع من الدِّراسة مجتمع                تكَّون

مدیریَّات سجالت إلى باالستناد ،2019 العام في ومزارعًة مزارًعا (175) عددهم والبالغ جنین،               في

وكذلك المنطقة، حسب الدِّراسة مجتمع وصف ح یوضِّ (3.1) والجدول المنطقتین، كلتا في راعة              الزِّ

 حسب نوع البذور اَّلتي یقوم المزارع بزراعتها.

 جدول 3.1: وصف مجتمع الدِّراسة حسب نوع المنطقة والمحصول

 النِّسبة المئویَّة % عدد المزارعین المتغیِّرات

 المنطقة

 17 30 میثلون

 83 140 الخضر

 100 175 المجموع

 

 3.3 عیِّنة الدِّراسة

الخضر منطقتي في والكوسا الفقوس یزرعون الَّذین المزارعین جمیع من الدِّراسة مجتمع ن              تكوَّ

العیِّنة استخدام تم حیث ومزارعًة، مزارًعا (67) عددهم والبالغ العیِّنة أفراد اختیار وتمَّ               ومیثلون،

 العشوائیَّة.

 3.4 أداة الدِّراسة

میثلون من لكلٍّ البلدیَّة البذور الستخدام والتَّسویقیَّة االقتصادیَّة المنفعة لمعرفة استبانة بإعداد الباحثة               قامت

نت االستبانة بمجملها من أربعة أقسام: ابقة، فقد تكوَّ  والخضر ،  باالستناد إلى الدِّراسات السَّ
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، العلميُّ ل والمؤهِّ والعمر، الجنس، وهي: الدِّراسة عیِّنة أفراد عن عامَّة معلومات تضمَّن ل: األوَّ               القسم

منطقة تقع وهل األرض، حیازة ونوع راعة، بالزِّ العمل سنوات وعدد راعة، بالزِّ العلميِّ ل المؤهِّ               وعالقة

راعة في منطقة "ج"؟.  الزِّ

، راعيِّ الزِّ للعمل واالقتصادیَّة المالیَّة البیانات االستبانة من الخاصُّ الجزء هذا وتضمَّن الثَّاني:              القسم

خالل الواحد للدُّونم اإلنتاج بكمیَّة وتتمثَّل راعي، الزِّ العمل من بالعائدات ة خاصَّ معلومات على               فاشتمل

حین في المزروعة. والمساحة راعة، الزِّ وموعد المنتج، من الواحد الكیلو بیع وسعر الواحد،               الموسم

الحشریَّة، والمبیدات والعضویَّة، الكیماویَّة األسمدة تكلفة من كال المتغیِّرة بالتَّكالیف الخاصُّ الجزء              تضمَّن

والحصاد، والتَّشتیل، والتَّسمید، الحراثة، في العاملین وتكلفة الحراثة، وتكلفة األشتال، أو البذور              وتكلفة

بمصادر ة خاصَّ معلومات القسم هذا تضمَّن فقد ذلك إلى یضاف األخرى. راعیة الزِّ التَّكالیف إلى                باإلضافة

إلى باإلضافة بزراعتها، المزارع یقوم الَّتي األخرى والمحاصیل البذور، وتخزین المحاصیل،             ريِّ

 استعراض الوظائف األخرى الَّتي یعمل بها المزارعون.

المزارعون، بها یقوم الَّتي التَّسویقیَّة العملیَّات من مجموعة االستبانة من القسم هذا تضمَّن الثَّالث :                القسم

بلغت حیث فقرة، كلِّ عن اإلجابة المستجیب من ُطلب وقد ال، أو بنعم فقرة لكلِّ إجابة ُسلَّم تحدید                    وتمَّ

 فقرات هذا القسم (7) فقرات.

ة الخاصَّ الفنیَّة والمواصفات التَّمویلیَّة، الفرص االستبانة من الخاصُّ الجزء هذا تضمَّن ابع: الرَّ              القسم

وتمَّ وإجاباتها، الدِّراسة أسئلة االستبانة تناولت وقد وجودتها. البذور بزراعة المزارع وخبرة              بالبذور،

وتمَّ بشدَّة). موافق -5 حین في بشدَّة، معارض بدرجة -1) الخماسيِّ "لیكرت" ُسلَّم حسب                تحدیدها

لخبرة صة المخصَّ الفقرات بلغت بینما بالبذور، ة الخاصَّ الفنِّیَّة للمواصفات فقرات (10)             تخصیص

وفق الفقرات وحذف وإضافة التعدیل بعد وذلك فقرة، (12) وجودتها البذور بزراعة الفلسطینيِّ               المزارع

مین.  آراء المحكِّ
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 3.5  صدق أداة الدِّراسة

أداة صدق قیاس تمَّ وقد لقیاسه، وضعت ما لقیاس المستخدمة األداة صالحیة مدى عن األداة صدق                  یعبِّر

 الدِّراسة من خالل:

اهريِّ● دق الظَّ  الصِّ

تمَّ حیث ،(2 (ملحق الخبرة ذوي ین المختصِّ مین المحكِّ من عدد على االستبانة بعرض               وذلك

بشكلها االستبانة صیاغة وُأعید المقترحة، والتَّعدیالت المالحظات وفق االستبانة فقرات            تعدیل

ووضوحها، الفقرات، مناسبة درجة على الحكم ذلك من الغرض كان وقد لذلك. وفًقا               النِّهائيِّ

تعدیل تمَّ فقد ومقترحاتهم مین المحكِّ آراء على وبناًء اللُّغویَّة. یاغة الصِّ وسالمة للمجال،              وانتمائها

  صیاغة بعض الفقرات ُلغویا، وحذف بعض الفقرات، وإضافة فقرات أخرى (ملحق 1).

●(  صدق محتوى األداة ( صدق االتِّساق الدَّاخليِّ

فقرة كلِّ بین بیرسون ارتباط معامل حساب خالل من الدِّراسة أداة محتوى صدق قیاس                تمَّ

 والمحور الَّذي تنتمي إلیه كما هو موضح في الجدول (3.2).
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 جدول 3.2: صدق أداة الدِّراسة من خالل معامل ارتباط  بیرسون.

 خبرة المزارع الفلسطیني  بزراعة
  البذور و جودتها

  الفرص التمویلیة  المواصفات الفنیة للبذور

الفقر معامل االرتباط  الفقرة معامل االرتباط
  ة

الفقرة معامل االرتباط

.365*** 1 .458*** 1 .634*** 1 

.494*** 2 .560*** 2 .821*** 2 

.488*** 3 .517*** 3 .801*** 3 

.589*** 4 .416*** 4 .840*** 4 
.265** 5 .417*** 5 .530*** 5 

.634*** 6 .409*** 6   

.379*** 7 .595*** 7   

.646*** 8 .685*** 8   

.475*** 9 .664*** 9   

.477*** 10 .219* 10   

.401*** 11     

.393*** 12     

 
 *** - دالة عند مستوى (0.01). ** - دالة عند مستوى (0.05). * - دالة عند مستوى (0.10).

 

ما فهذا وبالتَّالي إحصائیَّة، داللة ذات جمیعها أنَّها إلى (3.2) الجدول في االرتباط معامل نتائج                 تشیر

 یشیر إلى تحقیقها معامالت صدق وثبات صالحة للتَّطبیق على عینة الدِّراسة.
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 3.6 ثبات أداة الدِّراسة

وإعطائها االستبیان، ثبات ة قوَّ عن یعبِّر والَّذي البحث، في األساسیَّة المتطلَّبات من الدِّراسة أداة ثبات                 یعد

االستبانة لفقرات الثَّبات فحص وتمَّ القیاس. أداة ثبات من للتَّحقُّق التَّطبیق؛ إعادة حال في نفسها                 للنتائج

 بحساب معامل كرونباخ ألفا (Cronbach Alpha)، جدول (3.3) یوضح ذلك.

 جدول 3.3: مصفوفة معامالت الثبات ألبعاد الدراسة حسب معامالت ثبات (كرونباخ ألفا).

 قیمة ألفا عدد الفقرات المجال

 0.76 15  الفرص التمویلیة

 0.71 10 المواصفات الفنیة الخاصة بالبذور البلدیَّة

و البلدیَّة البذور بزراعة الفلسطیني المزارع       خبرة

  جودتها

12 0.73 

 0.60 37  الدرجة الكلیة
 

وهذا ،(0.6) قیمة من أكبر ألفا) (كرونباخ لقیم الدِّراسة أداة محاور جمیع أنَّ أعاله الجدول من                  یالحظ

 یدلُّ على إمكانیَّة الوثوق بهذه المتغیِّرات ودراستها ضمن الفرضیَّات.

 3.7 المعالجة اإلحصائیَّة

االجتماعیَّة للعلوم اإلحصائیَّة زم الرُّ برنامج استخدام تمَّ وفرضیَّاتها الدِّراسة أسئلة عن اإلجابة أجل               من

 (SPSS)، وذلك من خالل االستعانة بالمقاییس واالختبارات اإلحصائیَّة اآلتیة:

 فحص صدق محتوى االستبانة، وذلك من خالل استخدام معامل االرتباط بیرسون.1-

 فحص معامل ثبات األداة مستخدما (كرونباخ ألفا).2-

لوصف3- البیانیة؛ واألشكال التِّكراریَّة التَّوزیعات جداول باستخدام وذلك الوصفّي:           اإلحصاء

ة (خاصَّ المركزیَّة النَّزعة بمقاییس االستعانة تمَّ كذلك الدِّراسة. بمجتمع المرتبطة            البیانات
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عیِّنة استجابات لوصف المعیارّي)؛ االنحراف ة (وخاصَّ التَّشتُّت ومقاییس الحسابّي)، ط           المتوسِّ

 الدِّراسة نحو  متغیِّرات الدِّراسة.

 اإلحصاء االستداللّي: تمَّ استخدام االختبارات اآلتیة:4-

إذا● ما للفحص Independent)؛ Sample T-test) المستقلَّة للعیِّنات (ت)           اختبار

والتَّكالیف وعائداتها، المزارعین، أرباح بین إحصائیَّة داللة ذات فروق هنالك            كانت

 المتغیِّرة المترتِّبة علیهم تبًعا للمنطقة.
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ابع  الفصل الرَّ

 

 عرض النَّتائج وتحلیلها

  تمهید:

حول الدِّراسة مجتمع أفراد استجابة خالل من الباحثة إلیها لت توصَّ الَّتي للنَّتائج عرًضا الفصل هذا                 یتناول

كلتا في الدِّراسة عینة على الخضر و میثلون في البلدیَّة البذور الستخدام والتَّسویقیَّة االقتصادیَّة                المنفعة

تقدیم خالل من راعّي، الزِّ للعمل واالقتصادیَّة المالیَّة النَّواحي بحثت وقد میثلون. و الخضر               منطقتي

التَّكالیف بنود أهمِّ على ف والتَّعرُّ الدِّراسة، عیِّنة مزارع في المختلفة اإلنتاج تكالیف لبنود وتحلیل                وصف

العملیَّات وتحدید المختلفة، للمزارع اإلنتاج تكالیف بنود في التَّباین وتحلیل اإلنتاجیَّة، العملیَّة في               المساهمة

للمزارع والثَّانویَّة األساسیَّة الدَّخل ومصادر التَّخزین طرائق وكذلك المنطقتین، كلتا في المتَّبعة              التَّسویقیَّة

 الفلسطینيِّ في المناطق المذكورة.

راعّیة  4.1  خصائص عیِّنة الدِّراسة الزِّ

والخضر. میثلون منطقة في والفقوس الكوسا مزارعي من عیِّنة على الدِّراسة عیِّنة في الباحثة                اعتمدت

راعّیة  تبًعا للمنطقة. ح الباحثة خصائص عیِّنة الدِّراسة الزِّ  وفي هذا الفصل ستوضِّ
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األرض طبیعة العلمي، المؤهل من للمنطقة . تبعًا للمزارع الدِّیمغرافیَّة المتغیِّرات (4.1) الجدول              یوضح

الوسط المهدَّدة، "ج" منطقة في المبحوثین بالمزارعین ة الخاصَّ األراضي وقوع المزارع، لدى              المحوزة

راعة تبًعا للمنطقة  الحسابيُّ لعمر المزارعین وعدد سنوات عملهم في الزِّ

 جدول 4.1: المتغیِّرات الدِّیمغرافیَّة للمزارع تبعًا للمنطقة

  المتغیرات
 

 النسبة المئویة % المجموع  میثلون  الخضر  مستویات المتغیر

  الجنس
 

 ذكر
 

33 24 57 42.9 

 أنثى
 

7 3 10 56.8 

 
 المؤهل العلمي

  أقل من ثانویة عامة
 

10 6 16 23.9 

 ثانویة
 

8 5 13 19.4 

 توجیهي
 

8 13 21 31.3 

 6  دبلوم
 

0 6 9.0 

 8  جامعي
 

3 11 16.4 

 یتعلق المؤهل
 العلمي بالزراعة

 22.4 15 3 12  نعم

 73.1 49 24 25  ال

 4.5 3 0 3  قیم مفقودة

 حیازة األرض
 الزراعیة

 62.7 42 7 35 نوع

 37.3 25 5 20 نوعین

 تقع األرض
 الزراعیة  في
 منطقة "ج"

 50.7 34 0 34 نعم

 43.3 29 27 2 ال

 6 4 0 4 قیم مفقودة

 - 54.75 54.96 54.6 متوسط عمر المزارع

 - 32.46 29.44 34.6 متوسط سنوات العمل بالزراعة
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  4.1.1. طبیعة حیازة األرض:

لمنطقة (%95) یملكونها أرض في یزرعون الَّذین المزارعین نسبة أنَّ أدناه كل الشَّ خالل من                نالحظ

في یزرعون الخضر منطقة مزارعي من (%50) أنَّ حین في میثلون. لمنطقة (%90) و                الخضر،

میثلون مزارعي من (%60) فإنَّ كذلك .(%5) میثلون في النسبة هذه بلغت بینما بالمشاركة،                أرض

من (%5) أنَّ إلى إضافة فقط، (%5) الخضر في النسبة بلغت بینما ، مستأجرة أرض في                  یزرعون

 مزارعي الخضر یزرعون في أرض  من خالل المزارعة.

 

راعة بها تبًعا كل البیانّي*4.1: توزیع أفراد عیِّنة الدِّراسة لنوع حیازة األرض الَّتي یقومون بالزِّ  الشَّ

 للمنطقة

ألنَّ منطقة؛ كلِّ في الكلِّّي المزارعین عدد على فئة في المزارعین عدد بقسمة النِّسب هذه                 *ُحسبت

 المزارع له الحقُّ باختیار أكثر من إجابة.
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بحیَّة راعيِّ وحساب مدى الرِّ  4.2 البیانات المالیَّة واالقتصادیَّة للعمل الزِّ

الخاصِّ االستبیان من الثَّاني القسم في بتعبئتها المزارعون قام الَّتي البیانات خالل من الباحثة                قامت

العالقة خالل من الموسم في بالشیكل المزارع ربحیَّة بحساب المحصول عن واالقتصادیَّة المالیَّة               بالبیانات

 التَّالیة للدُّونم الواحد:

بح= (إنتاجیة الدُّونم الواحد/كغم *سعر البیع/كغم) – مجموع التَّكالیف              الرِّ

 

محصول- ربحیَّة في ( ) داللة مستوى عند إحصائیَّة داللة ذات فروق توجد 05α.         "ال ≤ 0    

 الكوسا في الموسم تبًعا للمنطقة".

محصول- ربحیَّة في ( α) داللة مستوى عند إحصائیَّة داللة ذات فروق توجد ≥05.         "ال 0    

 الفقوس في الموسم تبًعا للمنطقة".

  4.2.1. إنتاجیة محصول الكوسا:

منطقة في الواحد الموسم خالل الكوسا لمحصول الدُّونم إنتاج ط متوسِّ أنَّ (4.2) الجدول من                نالحظ

ذات فروق وجود النَّتائج وأكَّدت كما الخضر. منطقة في بالكیلو الدُّونم إنتاج ط متوسِّ من أعلى                 میثلون

میثلون في راعة الزِّ لموعد الحسابّي ط المتوسِّ كان حین في المنطقة. لمتغیِّر تبًعا اإلنتاج في إحصائیَّة                 داللة

نیسان. شهر منتصف في الخضر منطقة في راعة الزِّ موعد كان حین في أذار، شهر من األخیر الثُّلث                   في

هي میثلون منطقة في الكوسا بمحصول المزروعة المساحة ط متوسِّ فكانت المساحة یخصُّ فیما ا               أمَّ

موعد في إحصائیَّة داللة ذات فروق هناك كانت إذا فیما ولتحدید دونم. (3.3) بلغت حیث                 األعلى؛

الفرضیَّات. هذه عن لإلجابة (T-Indpendent Test) الباحثة استخدمت الكیلو؛ بیع وسعر راعة،             الزِّ

تبًعا (α=0.05) داللة مستوى عند إحصائیَّة داللة ذات فروق توجد أنَّه یتَّضح (4.4) الجدول خالل                 ومن

  للمنطقة لصالح الخضر.

المعدَّل یبلغ حیث الخضر؛ من أبكر وقت في میثلون في یزرع الكوسا كون یالحظ الجویَّة للعوامل                  ونظًرا

والَّتي الخضر بمنطقة مقارنة ،(2012 (زكارنة، جنین في م) 21ْ ) قرابة الحرارة لدرجات نويُّ                السَّ
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كون میثلون في الحیازات تعدُّد ر یفسِّ كما .(2016 الفلسطینّي، اإلحصاء (مركز 18.5ْم) ) إلى                تصل

دونم، (3.3) إلى وتصل الخضر، من أعلى میثلون منطقة في الكوسا بمحصول المزروعة               المساحة

 وبالتَّالي الكمیَّة المنتجة أعلى في میثلون.

للمنطقة تبًعا الكوسا دونم محصول إلنتاجیَّة (T-Independent Test) اختبار نتائج :4.2             جدول

 خالل الموسم.

 رقم
 البند

 
 البنود

 T - Independent الخضر میثلون
test 

 الوسط
 الحسابّي

 االنحراف
 المعیارّي

 الوسط
 الحسابّي

 االنحراف
 الدِّاللة قیمة "T" المعیارّي

 اإلحصائیَّة

 0.025 2.31 2035.25 4112.48 627.70 5071.11 اإلنتاج كغم/دونم 1

 المساحة 2
 المزروعة/دونم

3.28 0.89 2.15 2.61 1.95 0.064 

راعة 3  0.024 13.5 0.51 4.50 0.50 3.75 موعد الزِّ

 0.000 -16.52 1.75 7.5 0.39 1.8 سعر البیع شیكل/كغم 4

 

  4.2.2. إنتاجیَّة الفقوس:

ط متوسِّ من أعلى میثلون منطقة في الفقوس لمحصول الدُّونم إنتاج ط متوسِّ أنَّ (4.3) الجدول ح                یوضِّ

لمتغیِّر تبًعا اإلنتاج في إحصائیَّة داللة ذات فروق توجد ال أنه إال الخضر، منطقة في بالكیلو الدُّونم                   إنتاج

في نجده بینما نیسان، شهر بدایة في میثلون في راعة الزِّ لموعد الحسابّي ط المتوسِّ كان حین في                  المنطقة.

بمحصول المزروعة المساحة ط متوسِّ فكان المساحة یخصُّ فیما ا أمَّ نیسان. شهر نهایة في الخضر                منطقة

محصول من الموسم خالل مزارع لكل دونمات (3) بلغت حیث األعلى میثلون منطقة في                الفقوس

  الفقوس.

راعة، الزِّ وموعد المزروعة، المساحة كمیَّة في إحصائیَّة داللة ذات فروق هناك كانت إذا فیما                ولتحدید

ویتَّضح الفرضیَّات. هذه عن لإلجابة (T - Independent Test) الباحثة استخدمت الكیلو، بیع               وسعر
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داللة مستوى عند إحصائیَّة داللة ذات فروق توجد أنَّه فنالحظ ،(4.5) الجدول خالل من                ذلك

وجود یتَّضح أدناه الجدول خالل من كذلك للمنطقة. تبًعا الفقوس بذور زراعة موعد في (α=0.05)               

سعر ط متوسِّ إنَّ حیث الخضر؛ منطقة لصالح للمنطقة تبًعا الكیلو بیع سعر في إحصائیَّة داللة ذات                  فروق

  بیع كیلو الفقوس (10) شیكل، في حین أنَّ سعر بیع الكیلو في منطقة میثلون (2) شیكل.

حیازات بالواقع هي الغربیَّة فَّة الضِّ في راعّیة الزِّ الحیازات من (%58.4) أنَّ سابقة دراسة نتائج                وبیَّنت

تفتُّت إلى ذلك أدَّى ا ممَّ الورثة تقسیم إلى ذلك ویعود دونمات؛ (10 إلى 1) بین ما مساحتها تبلغ                    صغیرة

اإلنتاج كمیَّة على سلًبا یؤثِّر ا ممَّ ، خاصٍّ بشكل راعّیة الزِّ واألراضي عامٍّ، بشكل األراضي               ملكیَّة

ملك، هي الخضر في الحیازات من (%95) أنَّ وبما .(2005 (ماس، المادّي العائد وبالتَّالي ، راعيِّ                الزِّ

من المنتجة الكمیَّة على ذلك أثَّر إذ میثلون؛ منطقة لصالح هي المزروعة المساحة ط متوسِّ كون ر یفسِّ                  فهذا

 الفقوس في الخضر.

خالل للمنطقة تبًعا الفقوس محصول إلنتاجیَّة (T - Independent Test) اختبار نتائج :4.3               جدول

 الموسم.

 
 رقم
 البند

 
 البند

 T - Independent الخضر میثلون
Test 

 الوسط
 الحسابّي

 االنحراف
 المعیارّي

 الوسط
 الحسابّي

 االنحراف
 المعیارّي

T" قیمة
" 

 الدِّاللة
 اإلحصائیَّة

 0.079 1.79 2213.06 5016.3 903.87 5861.1 اإلنتاج كغم/دونم 1

 0.32  -1.02 2.31 3.80 1.29 3.26 المساحة المزروعة/دونم 2

راعة 3  0.015 24.0 1.251 4.75 0.00 4.00 موعد الزِّ

 0.00 -13.11 3.25 10.08 0.40 1.84 سعر البیع  شیكل/كغم 4
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  4.2.3. التَّكالیف المتغیِّرة إلنتاجیَّة محصول الكوسا في الموسم:

تكلفة في (α=0.05) داللة مستوى عند إحصائیَّة داللة ذات فروق توجد أنَّه (4.4) جدول ح                یوضِّ

العاملین تكلفة كانت حیث میثلون؛ منطقة مزارعي لصالح وذلك للمنطقة، تبًعا الحراثة في               العاملین

من یتَّضح كما میثلون. منطقة في العاملین تكلفة مع بالمقارنة األقل وهي دونم، شیكل/ (160)                 بالحراثة

راعّیة الزِّ التَّكالیف في (α=0.05) داللة مستوى عند إحصائیَّة داللة ذات فروق توجد أنَّه أدناه                الجدول

منطقة في المزارع یدفعها الَّتي األخرى التَّكالیف ط متوسِّ بلغ حیث المزارع؛ یتكبَّدها الَّتي               األخرى

  الخضر أعلى من تلك التَّكالیف الَّتي یدفعها المزارع في منطقة میثلون.

استخدام تكلفة في (α=0.05) داللة مستوى عند إحصائیَّة داللة ذات فروق وجود إلى النَّتائج وتشیر                 كما

ذات فروق لوجود تشیر النَّتائج فإنَّ ذلك إلى إضافة الخضر. منطقة لصالح والكیماویَّة العضویَّة                األسمدة

تكلفة یبین (4.2) البیانيَّ كل والشَّ الخضر. منطقة لصالح المزروعة البذور تكلفة في إحصائیَّة               داللة

 محصول الكوسا تبًعا للمنطقة.
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 جدول 4.4: نتائج اختبار (T - Independent Test) لتكالیف إنتاجیَّة الدونم من محصول الكوسا

  خالل الموسم تبًعا للمنطقة.

 البند
 

 البنود

 T - Independent الخضر میثلون
Test 

 الوسط
 الحسابّي

 االنحراف
 المعیارّي

 الوسط
 الحسابّي

 االنحراف
 الداللة قیمة "T" المعیارّي

 اإلحصائیَّة

 األسمدة الكیماویَّة 1
 (شیكل/لتر/كغم)

51.85 49.15 24.71 46.92 1.92 0.06 

 األسمدة العضویَّة 2
 (شیكل/لتر/كغم)

1050.00 578.29 474.71 648.38 3.15 0.00 

3 
 المبیدات الحشریَّة

 (األدویة)
 (شیكل/لتر/كغم)

133.52 141.29 73.88 56.39 1.78 0.08 

4 
 البذور المزروعة في

 األرض
 (شیكل/كیلو)

293.89 85.31 205.54 278.33 1.37 0.18 

 تكلفة حراثة األرض 5
 (شیكل/دونم)

160.74 102.13 466.32 742.52 2.12- 0.04 

  العاملین في الحراثة 6
 (شیكل/ساعة)

196.33 89.69 103.89 81.77 3.68 0.00 

 العاملین في التَّسمید 7
 (شیكل/ساعة)

76.70 30.50 77.78 69.78 0.07- 0.94 

8 

 العاملین في رشِّ
 األدویة والمبیدات

 الحشریَّة
 (شیكل/ساعة)

81.07 36.92 53.53 45.76 2.21 .03 

 العاملین في التَّشتیل 9
 (شیكل/ساعة)

86.59 36.76 150.59 161.88 1.99- 0.05 

 العاملین في الحصاد 10
 (شیكل/ساعة)

2344.96 1062.19 156.51 124.81 9.14 0.00 

11 
 تكالیف زراعیة

 أخرى
 (شیكل)

300.37 225.70 718.67 532.13 3.67- 0.00 
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في الكوسا محصول إنتاج موسم في المستخدمة العضویَّة األسمدة تكالیف أنَّ (4.2) الشكل من                نالحظ

تكالیف بینما األعلى، هي میثلون منطقة في المزروعة البذور تكالیف وأنَّ األعلى، هي میثلون                منطقة

  حراثة األرض كانت األعلى في الخضر.

 

كل البیانيَّ 4.2: التَّكالیف المتغیِّرة إلنتاجیة محصول الكوسا (شیكل) في الموسم تبًعا للمنطقة.  الشَّ

  4.2.4  التَّكالیف المتغیِّرة إلنتاجیَّة الدونم من محصول الفقوس في الموسم:

الموسم؛ خالل الفقوس محصول من األرض دونم بإنتاج ة الخاصَّ التَّكالیف ط متوسِّ یوضح (4.5)               الجدول

األسمدة تكلفة من كلٍّ في (α=0.05) داللة مستوى عند إحصائیَّة داللة ذات فروق توجد أنَّه یبیِّن                  حیث

في العاملین وتكلفة األرض، حراثة وتكلفة المزروعة، البذور وتكلفة الكیماویَّة، األسمدة وتكلفة              العضویَّة،

البیانّي كل والشَّ المزارع. یدفعها الَّتي األخرى راعّیة الزِّ والتَّكالیف الحصاد، في العاملین وتكلفة              التَّشتیل،

ح األعلى تكلفة في كلِّ بنود التَّكالیف الَّتي تمَّ إدراجها في االستبیان.   (4.4) یوضِّ
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 جدول 4.5: نتائج اختبار (T - Independent Test) لتكالیف إنتاجیَّة الدونم من محصول الفقوس
  خالل الموسم تبًعا للمنطقة.

 رقم
 البند

 
 البند

 T - Independent الخضر میثلون
Test 

 الوسط
 الحسابّي

 االنحراف
 المعیارّي

 الوسط
 الحسابّي

 االنحراف
 المعیارّي

T" قیمة
" 

 الداللة
 اإلحصائیَّة

 األسمدة الكیماویَّة 1
 (شیكل/لتر/كغم)

57.78 55.89 24.72 54.30 161.50 0.01 

 األسمدة العضویَّة 2
 (شیكل/لتر/كغم)

987.04 536.65 572.00 726.13 132.0 0.00 

3 
 المبیدات الحشریَّة

 (األدویة)
 (شیكل/لتر/كغم)

131.85 141.61 110.00 143.42 234.00 0.43 

4 
 البذور المزروعة

 في األرض
 (شیكل/كیلو)

88.52 38.18 1949.87 2137.03 95.50 0.00 

 تكلفة حراثة األرض 5
 (شیكل/دونم)

159.26 102.69 773.68 692.13 69.00 0.00 

 العاملین في الحراثة 6
 (شیكل/ساعة)

201.11 87.50 166.25 161.47 159.00 0.02 

 العاملین في التَّسمید 7
 (شیكل/ساعة)

74.52 31.40 125.88 169.65 224.50 0.33 

8 

 العاملین في رشِّ
 األدویة والمبیدات

 الحشریَّة
 (شیكل/ساعة)

72.56 28.99 87.53 132.15 256.00 0.76 

 العاملین في التَّشتیل 9
 (شیكل/ساعة)

87.74 29.53 304.00 181.80 59.50 0.00 

 العاملین في الحصاد 10
 (شیكل/ساعة)

2420.81 937.94 288.33 124.34 17.50 0.00 

11 
 

 تكالیف زراعیة
 أخرى (شیكل)

289.26 236.67 1189.09 408.40 17.00 0.00 
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في الفقوس محصول إنتاج موسم في المستخدمة العضویَّة األسمدة تكالیف أنَّ (4.3) الشكل من                نالحظ

تكلفة أنَّ أدناه كل الشَّ من ویتَّضح الكیماویَّة. األسمدة تكالیف في األمر وكذلك األعلى، هي میثلون                 منطقة

یدفعها الَّتي راعّیة الزِّ للتَّكالیف بالنِّسبة األمر وكذلك األعلى، هي الخضر منطقة في المزروعة               البذور

 المزارع.

 

 الشكل البیانّي 4.3: التَّكالیف المتغیِّرة إلنتاجیة محصول الفقوس (شیكل) في الموسم تبًعا للمنطقة.
 

  4.2.5. ربحیَّة المزارعین في موسم الكوسا:

داللة ذات فروق توجد "ال انَّه على تنصُّ الَّتي األولى األساسیَّة الفرضیَّة عن الباحثة ستجیب البند هذا                   في

 إحصائیَّة عند مستوى داللة (α=0.05) في ربحیَّة محصول الكوسا في الموسم تبًعا للمنطقة".

ح یوضِّ (4.6) والجدول . (T - Independent Test) الباحثة استخدمت الفرضیة هذه على               لإلجابة

یزرعون الَّذین المزارعین ربح في (α=0.05) داللة مستوى عند إحصائیَّة داللة ذات فروق توجد                أنَّه

الداللة مستوى من أقلُّ وهي ،(0.00) اإلحصائیَّة الدِّاللة قیمة بلغت حیث للمنطقة؛ تبًعا الكوسا                محصول

أنَّه أدناه الجدول خالل من ویتَّضح كما األولى. فریَّة الصِّ الفرضیَّة رفض إلى یؤدي وهذا ،(α=0.05)               
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.(α=0.05) داللة مستوى عند للمنطقة تبًعا الموسم في الكوسا محصول إلنتاج العائدات في فروق                توجد

من واحد دونم إلنتاج األعلى األرباح كذلك والعائدات، األعلى التَّكلفة ح یوضِّ (4.4) البیانيُّ كل               والشَّ

 محصول الكوسا في الموسم تبًعا للمنطقة.

 جدول 4.6: نتائج اختبار (T - Independent Test)  لربحیَّة الدونم من محصول الكوسا خالل
 الموسم تبًعا للمنطقة.

 رقم
 البند

 
 البند

 T - Independent الخضر میثلون
Test 

 الوسط
 الحسابّي

 االنحراف
 المعیارّي

 الوسط
 الحسابّي

 االنحراف
 الداللة قیمة "T" المعیارّي

 اإلحصائیَّة

 العائدات 1
 (شیكل/دونم/موسم)

8909.6 2007.8 23459.1 24838.9 3.042- 0.00 

 التَّكالیف 2
 (شیكل/دونم/موسم)

4776.0 1124.3 2506.1 1281.5 6.32 0.00 

بح 3  الرِّ
 (شیكل/دونم/موسم)

4133.6 1998.9 20953.0 24978.9 3.49- 0.00 

 

ط متوسِّ من أعلى الكوسا موسم في الخضر منطقة مزارعي أرباح ط متوسِّ أنَّ (4.4) كل الشَّ من                 یتَّضح

في الكوسا محصول عائدات ط متوسِّ أنَّ فنالحظ للعائدات، بالنِّسبة األمر كذلك میثلون، مزارعي               أرباح

التَّكالیف یخصُّ فیما بینما میثلون، منطقة في المحصول عائدات ط متوسِّ من أعلى الخضر لمنطقة                الموسم

  لم تكن هناك فروق في تكلفة إنتاج محصول الكوسا في الموسم لكلتا المنطقتین.
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بح لدونم األرض من محصول الكوسا في الموسم تبًعا للمنطقة. كل البیانّي 4.4: الرِّ  الشَّ

  4.2.6 ربحیَّة المزارعین في موسم الفقوس:

داللة ذات فروق توجد "ال أنَّه على تنصُّ الَّتي الثَّانیة األساسیَّة الفرضیَّة عن الباحثة ستجیب البند هذا                   في
 إحصائیَّة عند مستوى داللة (α=0.05) في ربحیَّة محصول الفقوس في الموسم تبًعا للمنطقة".

ح یوضِّ (4.7) والجدول .(T - Independent Test) الباحثة استخدمت الفرضیَّة هذه على              ولإلجابة

یزرعون الَّذین المزارعین ربح في (α=0.05) داللة مستوى عند إحصائیَّة داللة ذات فروق توجد ال                 أنَّه

مستوى من أكبر وهي (0.113) اإلحصائیَّة الدِّاللة قیمة بلغت حیث للمنطقة؛ تبًعا الفقوس               محصول

أدناه الجدول خالل من ویتَّضح كما األولى. فریَّة الصِّ الفرضیَّة قبول إلى یؤدِّي وهذا ،(α=0.05)                الدِّاللة

الموسم، في الفقوس محصول إلنتاج العائدات من كلٍّ في إحصائیَّة داللة ذات فروق توجد ال                 أنَّه

داللة مستوى عند للمنطقة تبًعا الموسم في الفقوس محصول إلنتاج المزارع یدفعها الَّتي               والتَّكالیف

البیانيُّ كل والشَّ التَّوالي. على (0.18) و (0.127) اإلحصائیَّة الدِّاللة قیمة بلغت حیث              (α=0.05)؛
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تبًعا الموسم في الفقوس محصول إلنتاج األعلى األرباح وكذلك والعائدات، األعلى التَّكلفة ح یوضِّ (4.5)              

 للمنطقة.

 جدول 4.7: نتائج اختبار (T - Independent Test) لربحیَّة دونم األرض من محصول الفقوس

 خالل الموسم تبًعا للمنطقة.

 البند
 

 البنود

 الخضر میثلون
T - Independent 

Test 

 الوسط الحسابّي
 االنحراف

 المعیارّي

 الوسط

 الحسابّي

 االنحراف

 المعیارّي

T" قیمة

" 

 الداللة

 اإلحصائیَّة

1 
 العائدات

 (شیكل/دونم/موسم)
10643.1 2325.3 23993.1 44679.0 1.56- 0.13 

2 
 التَّكالیف

 (شیكل/دونم/موسم)
4570.4 1075.2 3978.0 1700.5 1.37 0.18 

3 
بح  الرِّ

 (شیكل/دونم/موسم)
6072.7 2463.1 20015.1 44942.2 1.62- 0.11 

 

ط متوسِّ من أعلى الفقوس موسم في الخضر منطقة مزارعي أرباح ط متوسِّ أنَّ (4.5) كل الشَّ من                 ویتَّضح

عائدات ط متوسِّ أنَّ أدناه كل الشَّ من فنالحظ للعائدات، بالنِّسبة األمر كذلك میثلون. مزارعي               أرباح

ا أمَّ میثلون. منطقة في المحصول عائدات ط متوسِّ من أعلى الخضر لمنطقة الموسم في الفقوس                محصول

في الفقوس إلنتاج الخضر منطقة في المزارع على المترتِّبة التَّكالیف أنَّ فنالحظ التَّكالیف یخصُّ                ما

 الموسم أعلى من تلك التَّكالیف المترتِّبة على المزارع في منطقة میثلون.
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بح لدونم األرض من محصول الفقوس في الموسم تبًعا للمنطقة. كل البیانّي 4.5: الرِّ  الشَّ

 

راعیَّة لوكیَّات الزِّ  4.3 السُّ

وتخزین المحاصیل، بريِّ ة الخاصَّ راعیَّة الزِّ لوكیَّات السُّ بعض عرض إلى الباحثة ق ستتطرَّ البند هذا               في

راعة.  البذور، ومحاصیل أخرى یقوم المزارع بزراعتها، والوظائف اإلضافیَّة للمزارع خارج نطاق الزِّ

يِّ التَّكمیلیَّة للمحاصیل:   4.3.1. مصادر الرَّ

سواء تكمیلیَّة ريٍّ مصادر یتَّبعون ال میثلون منطقة في المزارعین أنَّ (4.8) الجدول في النَّتائج                 تشیر

عدد بلغ حیث الخضر؛ منطقة في یحدث لما معاكس وهذا الفقوس. لمحصول أم الكوسا                لمحصول

المزارعین كلِّ من (%4.3) بنسبة (2) الكوسا لمحصول التَّكمیليَّ يَّ الرَّ یستخدمون الَّذین              المزارعین

بنسبة (3) للفقوس التَّكمیليَّ يَّ الرَّ یستخدمون الَّذین المزارعین عدد بلغ حین في الكوسا. یزرعون                الَّذین

  (6.4%) من كلِّ المزارعین الَّذین یزرعون الفقوس.
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يِّ التَّكمیلیَّة  تبًعا للمنطقة.      جدول 4.8: اتِّباع مصادر الرَّ

 المجموع الخضر میثلون اإلجابة المحصول
 النِّسبة المئویة

% 

 كوسا

 4.3 2 2 0 نعم

 95.7 45 18 27 ال

 0 0 0 0 قیم مفقودة

 فقوس

 6.4 3 3 0 نعم

 83 39 12 27 ال

 10.6 5 5 0 قیم مفقودة

 

 

(5) الخضر منطقة في التَّكمیليَّ يَّ الرَّ یستخدمون الَّذین المزارعین عدد أنَّ (4.8) الجدول من                یتَّضح

التَّكمیليِّ يِّ الرَّ موعد ولتحدید الفقوس. یزرعون (3) و الكوسا، محصول یزرعون منهم (2)               مزارعین،

بینما فقط، دید الشَّ الحرِّ حاالت في الكوسا لمحصول يِّ بالرَّ یقومون المزارعین أنَّ یبین (4.6) كل الشَّ                 فإنَّ

يِّ التَّكمیليِّ لمحصول الفقوس خالل الموسم.   یستخدمون الرَّ

في التَّكمیليِّ يِّ الرَّ استخدام سبب ر یفسِّ المنطقتین بین ما األمطار لهطول نويِّ السَّ المعدَّل في الفرق                 ولعلَّ

(518.4) الخضر في بینما ملم، (633.5) میثلون على نويِّ السَّ األمطار هطول معدل یبلغ إذ                الخضر؛

  ملم (األرصاد الجویَّة الفلسطینیَّة، 2019).
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يِّ التَّكمیليِّ في منطقة الخضر تبًعا للمحصول  الشكل البیاني 4.6: مواعید الرَّ

 

من لكلٍّ استخدامه ومواعید التَّكمیليِّ يِّ الرَّ باستخدام یقومون الَّذین المزارعین أعداد على اإلطالع               بعد

التَّكمیليِّ يِّ الرَّ في المستخدمة المیاه مصدر ح یوضِّ (4.7) كل الشَّ فإنَّ والفقوس، الكوسا              محصول

مصدًرا ویعتمدونه ارتوازیا بئًرا یمتلكون الَّذین المزارعین عدد أنَّ البیانيِّ كل الشَّ من ویتَّضح               للمحاصیل.

يِّ على بركة تجمیع میاه األمطار.  للمیاه هو اثنین فقط، بینما هناك مزارع واحد یعتمد في الرَّ

36 



 

 

يِّ التَّكمیليِّ في منطقة الخضر. كل البیانيَّ 4.7: مصادر المیاه المستخدمة في الرَّ  الشَّ

  4.3.2. تخزین البذور:

أنَّ (4.9) الجدول ح یوضِّ حیث البذور، تخزین في المزارعین سلوك بعرض الباحثة ستقوم البند هذا                 في

منطقة في بینما مزارًعا، (37) هو البذور بتخزین یقومون الَّذین الخضر منطقة في المزارعین                عدد

نسبة أنَّ ح یوضِّ أدناه والجدول البذور. تخزین بعملیَّة یقومون المزارعین من مزارًعا (24) بلغ                میثلون

  المزارعین الَّذین یقومون بتخزین البذور (91%)، (9%) منهم فقط ال یقومون بتخزین البذور.

  جدول 4.9: تخزین البذور تبًعا للمنطقة.

 النِّسبة % المجموع میثلون الخضر اإلجابة البند

 تخزین
 البذور

 91 61 24 37 نعم

 9 6 3 3 ال
 

الجدیر فمن البذور، تخزین أسلوب یتَّبعون الَّذین المزارعین بإعداد ة الخاصَّ النَّتائج على الع االطِّ               وبعد

الخضر منطقة في المزارعین أنَّ لنا یتَّضح (4.8) كل الشَّ من البذور. هذه تخزین طریقة معرفة                 باالهتمام

في محلیَّة علب في البذور تخزین فإنَّ ذلك على عالوة البذور. تخزین في ماد للرَّ استخداًما األكثر                  هم
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منطقة في المحلیَّة األكیاس استخدام بینما الخضر، منطقة مع بالمقارنة استخداًما أكثر میثلون               منطقة

 الخضر أكثر استخداًما منه في منطقة میثلون.

 

كل البیانيَّ 4.8: طرائق تخزین البذور المتَّبعة من قبل المزارعین تبًعا لمنطقة.  الشَّ

إنَّها إذ المنطقتین؛ كلتا في البذور نون یخزِّ المزارعین من عالیة نسبة أنَّ السابق البیاني الشكل من                  نالحظ

التَّخزین تقنیات یستخدمون المزارعون زال وما نین، السِّ آلالف المزارعون بها قام قدیمة زراعیَّة               عملیَّة

عدد بینما عبوات، في أو ماد الرَّ في البذور یحفظون العظمى الغالبیَّة إنَّ حیث هذا، عصرنا حتَّى                  التَّقلیدیَّة

 محدود منهم یستخدم تكنولوجیا جدیدة كبنك البذور.

راعة:   4.3.3. الوظائف اإلضافیَّة للمزارعین خارج نطاق الزِّ

وظائف في یعملون الَّذین المزارعین نسبة أنَّ یتَّضح (4.9) البیانيِّ كل الشَّ خالل ومن البند، هذا                 في

على نسبتهم بلغت حیث میثلون؛ منطقة في منها أعلى الخضر منطقة في راعة الزِّ نطاق خارج                 أخرى

أساسيٍّ كمصدر راعة الزِّ على الخضر مزارعي اعتماد أنَّ على یدلُّ وهذا .(%20) ،(%65)               التَّوالي

 للدَّخل ضعیف.
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كل البیانّي (4.9): وظائف إضافیَّة أخرى للمزارعین تبًعا لمنطقة.              الشَّ

نسبة أنَّ یبیِّن حیث ،(4.10) كل الشَّ ذلك ح یوضِّ المزارعین؟ بها یعمل الَّتي األخرى الوظائف                ما

المزارعین نسبة بلغت حیث المدرجة؛ الوظائف بین من األعلى هي میثلون منطقة في ال العمَّ                المزارعین

الَّذین للمزارعین األعلى نسبة كانت حین في .(%88.9) مثلیون منطقة من أخرى وظائف في                العاملین

 یعملون في وظائف أخرى من منطقة الخضر (45.4%) ممَّن یعلمون في الوظیفة الحكومیَّة.

  

كل البیانّي 4.10: طبیعة الوظیفة اإلضافیَّة للمزارعین تبًعا لمنطقة.   الشَّ
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األفراد نسبة أنَّ كما الخضر، لمنطقة األساسيِّ الدَّخل مصدر هي راعة الزِّ كون عدم الدِّراسة                أظهرت

بعكس ،(%2) میثلون في بینما ،(%16) بنسبة الخضر منطقة في أعلى كانت الجامعیَّة للدَّرجة                الحاملین

أنَّ من بالرغم المزارعین، لدى للعیش ئیسيُّ الرَّ المصدر هي راعة الزِّ أنَّ بیَّنت الَّتي الدِّراسة                نتائج

هادات الجامعیَّة (یاال، 2017).   غالبیتهم من حاملي الشَّ

لوكیَّة التَّسویقیَّة  4.4 السُّ

األكثر التَّسویقیَّة لوكیَّات السُّ "ما على: ینصُّ الَّذي ل األوَّ الدِّراسة سؤال عن الباحثة ستجیب البند هذا                 في
 اتِّباًعا من قبل مزارعي منطقة الخضر ومیثلون في تسویق محاصیلهم من الكوسا والفقوس؟"

االستبیان، في المدرجة لوكیَّات السُّ یتَّبعون الَّذین المزارعین نسبة استخراج تمَّ ؤال السُّ هذا عن               لإلجابة

مزارعي لدى اتِّباًعا لوكیَّات السُّ أكثر أنَّ (4.11) كل الشَّ من ویتَّضح المنطقتین. كلتا في (7) عددها                 والَّتي
االقلُّ هو للخارج التَّصدیر أنَّ نجد بینما ،(%90) نسبتهم بلغت حیث ق؛ بالمفرَّ البیع هي الخضر                 منطقة

تسویق من التَّدریبیَّة الفرص تلقَّوا الَّذین میثلون منطقة في المزارعین نسبة أنَّ حین في .(%0)                 بنسبة

جهات من راعيَّ الزِّ اإلرشاد تلقَّوا الَّذین المزارعین نسبة وكذلك صة، متخصِّ جهات من مالیَّة               وإدارة

خاصٍّ شعار وجود سلوكیَّات من كلٍّ في المزارعین نسبة بلغت حین في .(%100) بلغت صة                متخصِّ

ق ( %7.4).  بالمحاصیل، وتصدیر المحاصیل للخارج، والبیع بالمفرَّ

یدرك ال بحیث الحصاد؛ عملیَّة بعد ما المزارع بها یقوم الَّتي التَّسویقیَّة العملیَّات ضعف النَّتائج                 تبیِّن
لیدلَّ به خاصٍّ شعار بوضع یقوم ال إذ ممیَّز؟ كمحصول لمحصوله بالتَّسویق یقوم كیف                المزراع

لتصدیر الخارجیَّة األسواق فتح كیفیة حول معرفة لدیهم لیس كما بلدیا، المحصول كون على                المستهلك

  المحاصیل، إذ وصلت النِّسبة إلى (7.4%) في میثلون .

مزارعي من (%32.5) بـ مقارنة بالجملة البیع على یعتمدون میثلون مزارعي من (%92.6) أنَّ                كما

في بالكیلو البیع سعر انخفاض كون سبب ر یفسِّ هذا ولعلَّ ق، بالمفرَّ البیع على یعتمدون ممَّن                 الخضر

 جنین مقارنة بالخضر لكال المحصولین.
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لوكیَّات التَّسویقیَّة لدى عیِّنة الدِّراسة تبًعا لمنطقة. كل البیانّي 4.11: السُّ                  الشَّ

 

 4.5 عرض نتائج أسئلة الدِّراسة

حول الدِّراسة مجتمع أفراد استجابة خالل من الباحثة إلیها لت توصَّ الَّتي للنَّتائج عرًضا البند هذا                 یتناول

البذور بزراعة الفلسطینيِّ المزارع وخبرة بالبذور، ة الخاصَّ الفنِّیِّة والمواصفات التَّمویلیَّة،            "الفرص

أو للعبارات الحسابّي ط المتوسِّ قیمة تفسیر یمكن وفرضیَّاتها، الدِّراسة لتساؤالت ووفًقا وجودتها".              البلدیَّة،

ح في أداة الدِّراسة (االستبانة) كما هو موضح بالجدول االتي: ط العاّم المرجَّ  المتوسِّ

ط الحسابّي.  جدول 4.10: داللة المتوسِّ

ط الحسابّي  الدِّاللة المتوسِّ

 مرتفع 3.67 – 5.00

ط 2.67 – 3.66  متوسِّ

 منخفض 0.00 – 2.66
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ل:   4.5.1. عرض نتائج سؤال الدِّراسة األوَّ

منطقتي في المزارعون علیها یحصل الَّتي البلدیَّة البذور لمحاصیل التمویلیة الفرص مستوى "ما -              
  الخضر ومیثلون ؟"

العیِّنة، أفراد الستجابات المعیاریَّة واالنحرافات الحسابیَّة طات المتوسِّ استخراج تمَّ ؤال السُّ هذا عن              لإلجابة

 وذلك كما هو واضح في الجدول (4.11).

طات الحسابیَّة واالنحرافات المعیاریَّة الستجابات  أفراد العیِّنة عن مستوى الفرص  جدول 4.11: المتوسِّ

 التَّمویلیَّة الَّتي یحصل علیها أفراد العیِّنة.

 

قم  الوسط الفقرة التَّرتیب الرَّ
 الحسابّي

 االنحراف
 المعیارّي

 مستوى
 اإلجابة

المحصول 1 5 على بینهم فیما المزارعون       یتَّفق
ط 1.34 2.57 البلديِّ الَّذي سیتمُّ زراعته.  متوسِّ

1 2 
قروًضا تصرف اقراضیَّة سات مؤسَّ      توجد
البذور بزراعة ة الخاصَّ راعّیة الزِّ      للمشاریع

 البلدیَّة.
 منخفض 0.61 1.67

فشل 3 2 حال في مالیَّة تعویضات على        تحصل
 منخفض 0.67 1.64 الموسم بسبب كوارث بیئیَّة أو غیرها.

أسعار 4 4 انخفاض حال في تحمیني جهات        توجد
 منخفض 0.76 1.61 البیع بما یعرضني للخسارة.

مصادر 5 3 من مالیَّة مساعدات على       تحصل
 منخفض 0.60 1.60 مختلفة.

 منخفضة 0.55 1.82 الدَّرجة الكلِّیَّة
 

 

العیِّنة أفراد علیها یحصل الَّتي التَّمویلیَّة الفرص مستوى أنَّ (4.11) الجدول في الواردة البیانات                تشیر

ط مستوى الفرص التَّمویلیَّة (1.82)، وانحراف معیارّي (55.).  منخفض؛  حیث بلغ متوسِّ
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البلديِّ المحصول على المزارعین اتفاق العیِّنة أفراد قبل من توفُّرها على اتِّفاًقا األكثر الفقرة كانت                 وقد

على المزارعین حصول توفًُّرا األقل الفقرة كانت حین في .(2.57) حسابّي ط بمتوسِّ زراعته، سیتمُّ                الَّذي

ط الحسابّي (1.60).   مساعدات مالیَّة من مصادر مختلفة  بدرجة منخفضة جدا، حیث بلغ المتوسِّ

دعم على فقط یقتصر راعيِّ الزِّ القطاع تمویل أنَّ لوحظ فإنَّه (2014 (أریج، المزارعین تقریر على                 بناء

نتائج ر یفسِّ وهذا التَّدریبیَّة، والدَّورات اإلنتاج، مدخالت وتوفیر األراضي، استصالح مجال في              المزارع

للمزراع تمویل وال منخفضة، راعة الزِّ بعملیة القیام بعد ما التَّمویلیَّة الفرص مستوى كون في                الدِّراسة

 في حالة خسارة  المحصول.

بین التَّنسیق تتولَّى ال سات المؤسَّ من وغیرها راعة الزِّ وزارة فإنَّ (2008 (فارس، دراسة على                بناء

یقومون المزارعین فإنَّ أعاله- بالجدول ح موضَّ هو -وكما لذلك للمحصول؛ مسبق الختیار              المزارعین

قلَّة إنَّ حیث البیع. أسعار انخفاض حال في المزارع تحمي جهات غیاب في ة خاصَّ بینهم، فیما                  بالتَّنسیق

في المزارع تحمي جهات توجد وال األسعار، انخفاض وبالتَّالي وق، بالسُّ فائق وجود إلى یؤدي                التَّنسیق

 حالة حدوث ذلك.

 4.5.2. عرض نتائج سؤال الدِّراسة الثَّاني:

بالبذور ة الخاصَّ الفنِّیَّة بالمواصفات ومیثلون الخضر منطقتي في المزارعین معرفة مدى ما " -              
  البلدیَّة؟"

أفراد الستجابات المعیاریَّة االنحرافات و الحسابیَّة طات المتوسِّ استخراج تمَّ ؤال السُّ هذا عن              لإلجابة

 العیِّنة، وذلك كما هو واضح في الجدول (4.12).
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طات الحسابیَّة واالنحرافات المعیاریَّة الستجابات أفراد العیِّنة عن معرفتهم  جدول 4.12: المتوسِّ

 بالمواصفات الفنِّیَّة للبذور.

قم التَّرتي الرَّ
 الوسط الفقرة ب

 الحسابّي
 االنحراف
 المعیارّي

 مستوى
 اإلجابة

وشحِّ 1 10 الجفاف مع متأقلمة البلدیَّة       البذور
 مرتفع 0.45 4.78 األمطار.

ونكهات 2 5 ممیَّز طعم البلدیَّة المحاصیل       لدى
عة.  مرتفع 0.53 4.75 متنوِّ

عدَّة 3 1 ة وخاصَّ بتراثنا البلدیَّة المحاصیل       ترتبط
 مرتفع 0.47 4.69 أكالت شعبیَّة.

2 4 
كونها األرض بحمایة البلدیَّة البذور       تساعد
زراعته یمكن الَّذي الوحید      المحصول

راعّیة الجافَّة والمصنَّفة "ج".  بالمناطق الزِّ
 مرتفع 0.63 4.61

8 5 
من مخاطرة أقلُّ بلدي محصول       زراعة
اإلصابة حیث من أخرى أصناف       زراعة

 باآلفات.
 مرتفع 0.67 4.61

الموجودة 6 9 التُّربة أنواع مع البلدیَّة البذور        تتأقلم
 مرتفع 0.55 4.58 في المنطقة.

 مرتفع 0.58 4.55 البذور البلدیَّة لدیها مقاومة عالیة لألمراض. 7 3

 مرتفع 0.77 4.54 تتأقلم البذور المحلیَّة مع تقلُّبات المناخ. 8 4

مقارنة 9 7 منخفضة البلدیَّة البذور إنتاج       تكالیف
 مرتفع 0.92 4.22 بالبذور األخرى.

 مرتفع 1.24 3.72 لدى البذور البلدیَّة إنتاجیَّة منخفضة. 10 6

 مرتفع 0.34 4.50 الدَّرجة الكلِّیَّة

. 

للبذور الفنِّیَّة بالمواصفات العیِّنة أفراد معرفة مستوى أنَّ (4.12) الجدول في الواردة البیانات               تشیر

(4.50) البلدیَّة البذور لمواصفات معرفتهم ط متوسِّ بلغ حیث مرتفعة؛ الكلِّیَّة- الدَّرجات تبیِّنها -كما               البلدیَّة

مع متأقلمة البلدیَّة البذور المزارعین قبل من معرفًة األكثر الفقرة كانت وقد .(.34) معیارّي                وانحراف
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العیِّنة أفراد قبل من موافقة األقلُّ الفقرة كانت حین في .(4.78) حسابّي ط بمتوسِّ األمطار وشّح                 الجفاف

ط الحسابّي (3.72).  إنتاجیَّة البذور البلدیَّة المنخفضة حیث بلغ المتوسِّ

فات الصِّ اختیار عملیَّات من نین السِّ آالف إلى تعود البلدیَّة بالبذور ة الخاصَّ العالیة الفنِّیَّة المواصفات                إنَّ

المحلیَّة االحتیاجات لتناسب والجودة؛ اإلنتاج، وكمیَّة واللَّون، كل، الشَّ حیث من المحصول في              المرغوبة

هما الفقرتین هاتین فإنَّ لذلك عبیَّة؛ الشَّ األكالت ة وخاصَّ الفلسطینيِّ عبيِّ الشَّ بالتُّراث لترتبط              واألذواق،

من منخفضة مستویات في التَّكیُّف على قدرتها المختارة المحلیَّة المحاصیل أظهرت كما توافًقا.               األكثر

  خصوبة التُّربة والتَّأقلم مع اآلفات المحلیَّة، كما أنَّ هناك ثقة عالیة بإنتاجیة البذور البلدیَّة.

  4.5.3. عرض نتائج سؤال الدِّراسة الثَّالث:

 - " ما مدى الخبرة الَّتي یمتلكها المزارعون في منطقتي الخضر ومیثلون بزراعة بالبذور البلدیَّة
  وجودتها؟"

العیِّنة، أفراد الستجابات المعیاریَّة واالنحرافات الحسابیَّة طات المتوسِّ استخراج تمَّ ؤال السُّ هذا عن              لإلجابة

 وذلك كما هو واضح في الجدول (4.13).
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بزراعة خبرتهم عن العیِّنة أفراد الستجابات المعیاریَّة واالنحرافات الحسابیَّة طات المتوسِّ :4.13             جدول

 البذور البلدیَّة وجودتها.

قم التَّرتي الرَّ
 الوسط الفقرة ب

 الحسابّي

االنحرا
 ف

المعیار
 ّي

 مستوى
 اإلجابة

باألرض 1 12 عالقتي تقوِّي راعة الزِّ أنَّ بفكرة        تؤمن
 مرتفع 0.36 4.85 وهویَّتي الوطنیَّة الفلسطینیَّة.

 مرتفع 0.49 4.70 سوف تستمرُّ باستخدام البذور البلدیَّة. 2 8

الَّتي 3 2 راعّیة الزِّ للعملیَّات الكافیة الخبرة       تمتلك
 مرتفع 0.58 4.70 تحتاجها البذور البلدیَّة.

بزراعة 4 11 یتعلَّق بما ومهاراتك قدراتك برفع        ترغب
 مرتفع 0.68 4.67 وإنتاج البذور البلدیَّة.

 مرتفع 0.51 4.64 بإمكانك جمع وتخزین البذور البلدیَّة للموسم القادم. 5 6

 مرتفع 0.63 4.60 تمتلك الخبرة باألمراض الَّتي تصیب البذور البلدیَّة. 6 1

 مرتفع 0.96 4.34 ترغب بشراء أو استئجار أراض زراعیَّة جدیدة. 7 10

 مرتفع 1.02 4.25 تعلم بالمواعید المناسبة لزراعة البذور البلدیَّة. 8 3

الجمیع 9 7 یستطیع مناسبة البلدیَّة البذور       أسعار
 مرتفع 1.07 4.16 الحصول علیها.

البذور 10 9 استخدام على الفلسطینيَّ المزارع ع       تشجِّ
 مرتفع 1.12 4.10 البلدیَّة.

ناعیَّة. 11 4 نة الصِّ  مرتفع 1.32 3.81 ترفض استخدام البذور المهجَّ

 مرتفع 1.36 3.45 لدى البذور البلدیَّة تكلفة إنتاجیَّة عالیة. 12 5

 مرتفع 0.38 4.36 الدَّرجة الكلِّیَّة

 

تبیِّنها كما البلدیَّة البذور بزراعة العیِّنة أفراد خبرة مستوى أنَّ (4.13) الجدول في الواردة البیانات                 تشیر

معیارّي وانحراف ،(4.36) البلدیَّة البذور بزراعة خبرتهم ط متوسِّ بلغ حیث مرتفعة؛ الكلِّیَّة              الدَّرجات

عالقتي تقوِّي راعة الزِّ أنَّ بفكرة "تؤمن المزارعین قبل من موافقة االكثر الفقرة كانت وقد .(.38)               
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من موافقة األقلُّ الفقرة كانت حین في ،(4.85) حسابي ط بمتوسِّ الفلسطینیَّة." الوطنیَّة وهویَّتي               باألرض

ط الحسابّي (3.45).  قبل أفراد العیِّنة هي: "لدى البذور البلدیَّة تكلفة إنتاجیَّة عالیة"، حیث بلغ المتوسِّ

المزارعین أرباع ثالثة من أكثر إنَّ حیث ،(2008 (محمود، أجراها الَّتي الدِّراسة مع النَّتائج                تتوافق

للمعرفة تعود للمزارعین العالیة الخبرة أنَّ كما راعة، بالزِّ وتمسكهم لألرض حبهم عن عبَّروا               المبحوثین

الموروث وحمایة البلدیَّة، البذور زراعة في باالستمرار رغبة ولدیهم األجیال، عبر المتوارثة              المحلیَّة

غم من كون البذور البلدیَّة من وجهة نظره المزارعین غالیة الثَّمن. راعّي بالرَّ  الزِّ

 4.6 النَّتائج المتعلِّقة باإلجابة عن فرضیَّات الدَّراسة

تنصُّ والَّتي التَّوالي، على والخامسة ابعة والرَّ الثَّالثة األساسیَّة الفرضیَّة عن الباحثة ستجیب البند هذا                في

  كلٌّ منها  على ما یأتي:

تبًعا- التَّمویلیَّة الفرص في ( ) داللة مستوى عند إحصائیَّة داللة ذات فروق توجد ال "          ≤0.05α     

 للمنطقة".

بالمواصفات- المعرفة في ( ) داللة مستوى عند إحصائیَّة داللة ذات فروق توجد ال "          ≤0.05α    

ة بالبذور البلدیَّة  تبًعا للمنطقة".  الخاصَّ

المزارع- الخبرة في ( ) داللة مستوى عند إحصائیَّة داللة ذات فروق توجد ال "          ≤0.05α    

 الفلسطینّي بزراعة البذور البلدیَّة تبًعا للمنطقة".

(Independent Sample T-test) اختبار الباحثة استخدمت الدِّراسة فرضیَّات عن           ولإلجابة

البلدیَّة، بالبذور ة الخاصَّ بالمواصفات والمعرفة التَّمویلیَّة، الفرص من كلٍّ في فروق وجود من               لتتحقَّق

  وخبرة المزارع الفلسطینيِّ بزراعة البذور البلدیَّة في منطقتي الخضر ومیثلون.

علیها یحصل قد الَّتي الّتمویلیَّة الفرص في إحصائیَّة داللة ذات فروق وجود عدم أدناه الجدول من                  ویتَّضح

قبول إلى یؤدِّي ا ممَّ ،(0.326) اإلحصائیَّة الدِّاللة قیمة بلغت حیث المنطقة؛ لمتغیِّر تبًعا               المزارعون

فریَّة األولى.  الفرضیَّة الصِّ
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للبذور الفنِّیَّة بالمواصفات المعرفة في إحصائیَّة داللة ذات فروق وجود عدم أدناه الجدول من ویتَّضح                 كما

الفرضیَّة قبول إلى یؤدِّي ا ممَّ ،(0.352) اإلحصائیَّة الدِّاللة قیمة بلغت حیث المنطقة؛ لمتغیِّر تبًعا                البلدیَّة

المزارع خبرة في إحصائیَّة داللة ذات فروق وجود عدم أدناه الجدول من یتَّضح بینما ابعة. الرَّ فریَّة                 الصِّ

،(0.532) اإلحصائیَّة الدِّاللة قیمة بلغت حیث المنطقة؛ لمتغیِّر تبًعا البلدیَّة البذور زراعة في               الفلسطینّي

.(α=0.05) فریة الخامسة عند مستوى داللة ا یؤدي إلى قبول الفرضیَّة الصِّ  ممَّ

 جدول 4.14: نتائج (Independent T-test ) لمتغیِّرات الدِّراسة الفرص التَّمویلیَّة، المواصفات

 الفنِّیَّة، وخبرة المزارع  تبًعا للمنطقة.

 المتغیِّر
 Independent 

T-test 

 الوسط
 الوسط العدد الحسابّي

 الحسابّي
 االنحراف
 الدِّاللة قیمة "T" المعیارّي

 اإلحصائیَّة

 الفرص التَّمویلیَّة
 0.28 1.89 27 میثلون

0.991 0.326 
 0.68 1.77 40 الخضر

 المواصفات الفنِّیَّة
 0.33 4.55 27 میثلون

0.937 0.352 
 0.35 4.47 40 الخضر

 خبرة المزارع
 0.33 4.32 27 میثلون

-0.628 0.532 
 0.42 4.38 40 الخضر
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 الفصل الخامس

 

 مناقشة النَّتائج والتَّوصیات

 
 5.1 مقدِّمة

في البلدیَّة البذور زراعة على المؤثِّرة الحالیَّة والتَّسویقیَّة االقتصادیَّة العوامل دراسة البحث هذا حاول                لقد

معرفة مدى وبیان لحم، بیت في والخضر جنین في بمیثلون متمثلًة وجنوبها، الغربیة الضفة                شمال

من الماديِّ العائد على راعیَّة الزِّ الخبرة وتأثیر البلدیَّة، بالبذور ة الخاصَّ الفنِّیَّة بالمواصفات              المزارع

 زراعة المحاصیل البلدیَّة تبًعا للمنطقة.

الدِّیموغرافیَّة المعلومات في تبحث المزارعین على توزیعها تمَّ میدانیَّة استمارة تصمیم تمَّ ذلك               ولمعرفة

العقبات وأهمِّ لدیهم، التَّسویقیَّة والفرص االقتصادیَّة العوامل بعض وكذلك المزارعین، عند             واإلنتاجیَّة

  المالیَّة الَّتي تواجه المزارعین.
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 5.2 مناقشة النَّتائج

ابق. ابع السَّ حت في الفصل الرَّ  سیتمُّ في هذا القسم مناقشة نتائج أسئلة الدِّراسة والفرضیَّات الَّتي وضَّ

 5.2.1. مناقشة نتائج سؤال الدِّراسة:

ل:   * مناقشة نتائج سؤال الدِّراسة األوَّ

 - "ما مستوى الفرص التَّمویلیَّة لمحاصیل البذور البلدیَّة الَّتي یحصل علیها المزارعون في

 منطقتي الخضر ومیثلون؟"

العیِّنة أفراد علیها یحصل الَّتي التَّمویلیَّة الفرص مستوى أنَّ (4.11) الجدول في الواردة البیانات                تشیر

ط مستوى الفرص التَّمویلیَّة (1.82)، وانحراف معیارّي (55.).  منخفض؛  حیث بلغ متوسِّ

البلديِّ المحصول على المزارعین اتفاق العیِّنة أفراد قبل من توفُّرها على اتِّفاًقا األكثر الفقرة كانت                 وقد

على المزارعین حصول توفًُّرا األقل الفقرة كانت حین في .(2.57) حسابّي ط بمتوسِّ زراعته، سیتمُّ                الَّذي

ط الحسابّي (1.60).   مساعدات مالیَّة من مصادر مختلفة  بدرجة منخفضة جدا، حیث بلغ المتوسِّ

الماضیة نوات السَّ في أنَّه لوحظ فقد ،(2014 (أریج، المزارعین تقریر مع متوافقة النَّتائج هذه                تأتي

اإلنتاج مدخالت توفیر مجال في المزارع دعم على الزراعيِّ القطاع في التَّمویل اقتصر               األخیرة

القیام بعد ما التَّمویلیَّة الفرص مستوى كون في الدِّراسة نتائج ر یفسِّ وهذا راعیَّة، الزِّ التَّدریبیَّة                والدَّورات

سبب ر یفسِّ وهذا المحصول، خسارة حالة في تمویل على المزارع یحصل وال منخفضة. راعة الزِّ                بعملیَّة

مصادر من مالیَّة مساعدات على المزارعین بحصول یتعلَّق فیما جدا منخفضة درجة على الفقرة                حصول

 مختلفة.

(% 97) أشار فقد المزارعین، بین التَّنسیق یخص فیما للتَّقریر موافقة غیر النَّتیجة جاءت فقد                 بالمقابل

على بناء فإنَّه ذلك إلى باإلضافة المحاصیل، اختیار في تنسیق وجود عدم إلى المستهدفین المزارعین                 من

المزارعین بین التَّنسیق تتولَّى ال سات المؤسَّ من وغیرها راعة الزِّ وزارة فإنَّ (2008 (فارس،               دراسة

  الختیار مسبق للمحصول.
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درجة حیث بینهم، فیما بالتَّنسیق یقومون البحث منطقتي مزارعي أنَّ الدِّراسة نتائج وجدت وقد                هذا

التَّنسیق فقلة البیع؛ أسعار انخفاض حال في المزارع تحمي جهات غیاب في ة خاصَّ طة، متوسِّ                الموافقة

حالة في المزارع تحمي جهات یوجد وال األسعار، انخفاض وبالتَّالي وق، بالسُّ فائض وجود إلى                یؤدِّي

 حدوث ذلك.

 * مناقشة نتائج سؤال الدِّراسة الثَّاني:

ة بالبذور  - "ما مدى معرفة المزارعین في منطقتي الخضر ومیثلون بالمواصفات الفنِّیَّة الخاصَّ

 البلدیَّة؟"

للبذور الفنِّیَّة بالمواصفات العیِّنة أفراد معرفة مستوى أنَّ (4.12) الجدول في الواردة البیانات               تشیر

(4.50) البلدیَّة البذور لمواصفات معرفتهم ط متوسِّ بلغ حیث مرتفعة؛ الكلِّیَّة- الدَّرجات تبیِّنها -كما               البلدیَّة

مع متأقلمة البلدیَّة البذور المزارعین قبل من معرفًة األكثر الفقرة كانت وقد .(.34) معیارّي                وانحراف

العیِّنة أفراد قبل من موافقة األقلُّ الفقرة كانت حین في .(4.78) حسابّي ط بمتوسِّ األمطار وشّح                 الجفاف

ط الحسابّي (3.72).  إنتاجیَّة البذور البلدیَّة المنخفضة حیث بلغ المتوسِّ

جعلها بما ممیزین، وطعم بنكهة تتمیَّز البلدیَّة المحاصیل كون المزارعین؛ قبل من توافًقا أكثر الفقرة                 كانت

،(Taghouti, 2018) دراسة قبل من ر یفسِّ وهذا عبیَّة، الشَّ واألكالت الفلسطینيِّ عبيِّ الشَّ بالتُّراث              ترتبط

ولون، شكل، من نین السِّ مرِّ على المنتجة بالمحاصیل المرغوبة فات الصِّ باختیار المزارعون قام               حیث

 وكمیَّة اإلنتاج؛ لتناسب االحتیاجات المحلیَّة واألذواق.

في التَّكیُّف على قدرتها (Schultze, 1988) دراسة في المختارة المحلیَّة المحاصیل أظهرت              وقد

البذور بإنتاجیة عالیة ثقة هناك أنَّ كما المحلیَّة، اآلفات مع والتَّأقلم التُّربة خصوبة من منخفضة                 مستویات

یتعلَّق فیما مرتفًعا توافًقا أظهرت النَّتائج حیث ابقة؛ السَّ للدِّراسة كلیا مطابقة الدِّراسة نتائج وتأتي                البلدیَّة،

  بقدرة البذور البلدیَّة على مقاومة شحِّ األمطار، واألمراض، والجفاف، بل لدیها إنتاجیَّة عالیة.
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 * مناقشة نتائج سؤال الدِّراسة الثَّالث :

 -"ما مدى الخبرة الَّتي یمتلكها المزارعین في منطقتي الخضر ومیثلون بزراعة بالبذور البلدیَّة

  وجودتها؟"

تبیِّنها كما البلدیَّة البذور بزراعة العیِّنة أفراد خبرة مستوى أنَّ (4.13) الجدول في الواردة البیانات                 تشیر

معیارّي وانحراف ،(4.36) البلدیَّة البذور بزراعة خبرتهم ط متوسِّ بلغ حیث مرتفعة؛ الكلِّیَّة              الدَّرجات

عالقتي تقوِّي راعة الزِّ أنَّ بفكرة "تؤمن المزارعین قبل من موافقة االكثر الفقرة كانت وقد .(.38)               

من موافقة األقلُّ الفقرة كانت حین في ،(4.85) حسابي ط بمتوسِّ الفلسطینیَّة." الوطنیَّة وهویَّتي               باألرض

ط الحسابّي (3.45).  قبل أفراد العیِّنة هي: "لدى البذور البلدیَّة تكلفة إنتاجیَّة عالیة"، حیث بلغ المتوسِّ

باألرض، عالقتي تقوِّي راعة الزِّ أنَّ بفكرة "تؤمن المزارعین: قبل من موافقة األكثر الفقرة كانت                وقد

قبل من موافقة األقلَّ الفقرة كانت حین في ،(4.8800) حسابّي ط بمتوسِّ الفلسطینیَّة" الوطنیَّة               وهویتك

 أفراد العیِّنة: "أسعار البذور البلدیَّة مناسبة، یستطیع الجمیع الحصول علیها".

المزارعین أرباع ثالثة من أكثر حیث 2008)؛ (محمود، أجراها الَّتي الدِّراسة مع النَّتائج               تتوافق

أنَّ حیث (Korichi,2006) مع تتوافق كما راعة. بالزِّ كهم وتمسُّ لألرض حبِّهم عن عبَّروا              المبحوثین

المزارعون وافق كما أجیال. عبر المتوارثة المحلیَّة راعیَّة الزِّ للمعرفة تعود للمزارعین العالیة              الخبرة

غم وبالرَّ . راعيِّ الزِّ الموروث وحمایة البلدیَّة، البذور زراعة في باالستمرار رغبة لدیهم أنَّ عالیة               بدرجة

بتخزینها یقومون المزارعین أنَّ إالَّ الثَّمن، غالیة المزارعین نظره وجهة من البلدیَّة البذور كون                من

2011 راعة، والزِّ لألغذیة النَّباتیَّة الوراثیَّة للموارد الثَّانیة العالمیَّة العمل لتقریر(خطة وفًقا القادم،             للموسم

خالل من ذلك أكان سواء راعي، الزِّ الموروث لحمایة المتَّبعة رائق الطَّ من المحصول تخزین یعدُّ إذ                 )؛

 المدخرین والمزارعین أم  من خالل تبادل البذور بین المزارعین.
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 5.2.2. مناقشة النَّتائج المتعلِّقة باإلجابة عن فرضیَّات الدِّراسة:

حیث من وجنوبها، الغربیَّة فَّة الضِّ شمال منطقتي بین للمقارنة نوعها- من -األولى الدِّراسة هذه                تأتي

وخبرة البلدیَّة، للبذور الفنِّیَّة والمواصفات التَّمویلیَّة، والفرص البلدّي، والكوسا الفقوس لمحاصیل بحیَّة             الرِّ

 المزارع.

 * مناقشة نتائج الفرضیَّة األولى والثَّانیة:

  الفرضیَّة األولى:

 "ال توجد فروق ذات داللة إحصائیَّة عند مستوى داللة (α=0.05) في ربحیة محصول الكوسا في

 الموسم تبًعا للمنطقة".

ربح في (α=0.05) داللة مستوى عند إحصائیَّة داللة ذات فروق توجد أنَّه ح یوضِّ (4.6)                الجدول

،(0.00) اإلحصائیَّة الدِّاللة قیمة بلغت حیث للمنطقة؛ تبًعا الكوسا محصول یزرعون الَّذین              المزارعین

ویتَّضح كما األولى. فریَّة الصِّ الفرضیَّة رفض إلى یؤدي وهذا ،(α=0.05) الداللة مستوى من أقلُّ                وهي

عند للمنطقة تبًعا الموسم في الكوسا محصول إلنتاج العائدات في فروق توجد أنَّه أدناه الجدول خالل                  من

.(α=0.05) مستوى داللة 

  الفرضیَّة الثَّانیة:

 - "ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة (α=0.05) في ربحیَّة محصول الفقوس في

 الموسم تبًعا للمنطقة".

ربح في (α=0.05) داللة مستوى عند إحصائیَّة داللة ذات فروق توجد ال أنَّه ح یوضِّ (4.7)                 والجدول

(0.113) اإلحصائیَّة الدِّاللة قیمة بلغت حیث للمنطقة؛ تبًعا الفقوس محصول یزرعون الَّذین              المزارعین

ویتَّضح كما األولى. فریَّة الصِّ الفرضیَّة قبول إلى یؤدِّي وهذا ،(α=0.05) الدِّاللة مستوى من أكبر                وهي

محصول إلنتاج العائدات من كلٍّ في إحصائیَّة داللة ذات فروق توجد ال أنَّه أدناه الجدول خالل                  من
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عند للمنطقة تبًعا الموسم في الفقوس محصول إلنتاج المزارع یدفعها الَّتي والتَّكالیف الموسم، في                الفقوس

  مستوى داللة (α=0.05)؛ حیث بلغت قیمة الدِّاللة اإلحصائیَّة (0.127) و (0.18) على التَّوالي.

استخدام عند قلیلة راعیَّة الزِّ المدخالت تكالیف حیث 2013)؛ جبي، (الرَّ لدراسة مطابقة البحث نتائج               تأتي

العضویَّة المبیدات تكلفة في معظمها في وتصبُّ ومحدودة، متقاربة المنطقتین فالتَّكلفة البلدیَّة،              البذور

المیاه إلى یحتاج ال وبالتَّالي محصوله یسقي ال المزارع فإنَّ والبذور المیاه یخصُّ ما ا أمَّ                 والحراثة.

ن بذوره بنفسه؛ وهذا یخفِّض من التكالیف اإلنتاجیة لكال المحصولین.   كمدخل، وكذلك فهو یخزِّ

الباحثة ر وتفسِّ بح. الرِّ وبالتَّالي أقّل العائد أنَّ إالَّ أعلى، میثلون في دونم لكلِّ اإلنتاجیَّة كون من غم                  وبالرَّ

(محمود، دراسة لنتائج مطابق وهذا الوسطاء، على میثلون منطقة في البحث مزارعي باعتماد               ذلك

الوسطاء على محصولهم تسویق في یعتمدون الَّذین المزارعین كون إلى الدِّراسة تشیر بحیث               2008)؛

.  للتَّسویق هم الَّذین یواجهون تدنیا بالمردود الماديِّ

 * مناقشة نتائج الفرضیَّة الثَّالثَّة:

 - "ال توجد فروق ذات داللة إحصائیَّة عند مستوى داللة (α=0.05)  في الفرص التَّمویلیَّة تبًعا

 للمنطقة".

علیها یحصل قد الَّتي الّتمویلیَّة الفرص في إحصائیَّة داللة ذات فروق وجود عدم أدناه الجدول من                  ویتَّضح

قبول إلى یؤدِّي ا ممَّ ،(0.326) اإلحصائیَّة الدِّاللة قیمة بلغت حیث المنطقة؛ لمتغیِّر تبًعا               المزارعون

فریَّة.  الفرضیَّة الصِّ

الوضع لكون للمنطقة؛ تبًعا التَّمویلیَّة الفرص في إحصائیَّة دالة فروق وجود عدم الباحثة ر               وتفسِّ

وال التَّمویل، على بالحصول راعيِّ الزِّ القطاع فرصة على یؤثِّر الغربیَّة فَّة الضِّ في عامٍّ بشكلٍّ                االقتصاديِّ

المحصول ض تعرُّ حالة في المزارع لدعم فرص یوجد فال كذلك وجنوبها. فَّة الضِّ شمال بین فرق                 یوجد

عرضة أكثر تكون بحیث "ج"، مناطق في الواقعة األراضي ة خاصَّ غیرها، أم بیئیة أكانت سواء                 لمخاطر

. راعيِّ    للخطر وخسارة المحصول. فنجد المزارع یتوجه لوظائف وأعمال خارج نطاق العمل الزِّ

54 



 

ابعة:  * مناقشة نتائج الفرضیَّة الرَّ

 -  "ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة (α=0.05)  في المعرفة بالمواصفات

ة بالبذور البلدیَّة تبًعا للمنطقة".  الخاصَّ

للبذور الفنِّیَّة بالمواصفات المعرفة في إحصائیَّة داللة ذات فروق وجود عدم أدناه الجدول من ویتَّضح                 كما

قبول إلى یؤدِّي ا ممَّ ،(0.352) اإلحصائیَّة الدِّاللة قیمة بلغت حیث المنطقة؛ لمتغیِّر تبًعا               البلدیَّة

ابعة. فریَّة الرَّ  الفرضیَّة الصِّ

بالبذور ة الخاصَّ بالخصائص الفلسطینيِّ المزارع معرفة في إحصائیا دالة فروق وجود عدم الباحثة ر               تفسِّ

المناطق في التَّغیُّرات مع التَّكیُّف على قدرتها أظهرت المحلیَّة المحاصیل لكون للمنطقة؛ تبًعا               البلدیَّة

كونها األرض تحمي البلدیَّة البذور إنَّ سیاسیَّة. أم اقتصادیَّة، – اجتماعیَّة أم بیئیَّة أكانت سواء راعیة                 الزِّ

بشكل "ج" والمصنفة عامٍّ، بشكل الجافَّة راعیَّة الزِّ المناطق في زراعته یمكن الَّذي الوحید               المحصول

سبل من أساسیا ًنا مكوِّ لتشكِّل زراعیَّة؛ مشاریع لعمل تراخیص على الحصول یصعب كما . خاص              

اإلیكولوجیَّة النُّظم في بفعالیَّة وظائفها أداء على تحرص حیث الفلسطینیَّة؛ یفیَّة الرِّ للمجتمعات              المعیشة

راعیَّة.  الزِّ

 * مناقشة نتائج الفرضیَّة الخامسة:

 -  "ال توجد فروق ذات داللة إحصائیَّة عند مستوى داللة (α=0.05)  في خبرة المزارع الفلسطینيِّ

 بزراعة البذور البلدیَّة تبًعا للمنطقة".

في الفلسطینّي المزارع خبرة في إحصائیَّة داللة ذات فروق وجود عدم أدناه الجدول من یتَّضح بینما                  

إلى یؤدي ا ممَّ ،(0.532) اإلحصائیَّة. الدِّاللة قیمة بلغت حیث المنطقة؛ لمتغیِّر تبًعا البلدیَّة البذور                زراعة

.(α=0.05) فریة الخامسة عند مستوى داللة  قبول الفرضیَّة الصِّ

في یعمل لكونه للمنطقة؛ تبًعا الفلسطینيِّ المزارع خبرة في إحصائیا دالة فروق وجود عدم الباحثة ر                 تفسِّ

على المعرفة وتعتمد وإنتاجها. البلدیَّة البذور بزراعة ة الخاصَّ المعرفة توارثوا حیث غر، الصِّ من               األرض

وعوامل وتربة، میاه، من المحلیَّة بیعیَّة الطَّ بالمصادر معرفة من فیها بما المزارع فیها یعمل الَّتي                 المنطقة
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على بناء الالزمة واألدویة راعة، الزِّ موعد بخصوص القرار اتِّخاذ عملیَّة في یؤثِّر وهذا               مناخیة،

البلدیَّة البذور لتخزین األنسب رائق والطَّ الثِّمار، جمع وعملیَّة البلدیَّة، البذور تصیب الَّتي              األمراض

والشبكة خبرته على أساسيٍّ بشكل المزارع لیعتمد التِّكنولوجیا، غیاب ظلِّ في ة خاصَّ القادم،               للموسم

خبرة من لدیه لما البلدیَّة؛ المحاصیل بزراعة ًكا متمسِّ المزارع یبقى ولذلك المزارعین. من               المحلیَّة

ة بالبذور البلدیَّة.   بالمواصفات الخاصَّ
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 5.3 التَّوصیات:

 بناًء على نتائج الدِّراسة، ها هي أهمُّ التَّوصیات الَّتي توصي بها الباحثة:

التَّسویقیَّة،1. األسالیب إلى المزارع تعریف خالل من ق؛ مسوِّ إلى منتج من المزارع              تحویل

لیمة لكلتا المنطقتین راعیة السَّ  وتدریبهم على ممارسات التَّسویق الزِّ

المزروعة2. المحاصیل تحدید حول المزارعین بین للتَّنسیق آلیة بناء على راعة الزِّ وزارة              حثُّ

لتجنُّب مختلفة؛ مناطق بین أم نفسها المنطقة في ذلك أكان سواء الموسم، بدایة قبل                وأنواعها

راعیَّة.  وجود فائض في المحاصیل الزِّ

المزارعین،3. لمساعدة ؛ الماليِّ التَّمویل توفیر على ة المختصَّ والجهات المسؤولة سات المؤسَّ             قیام

في ة خاصَّ المحصول، خسارة حالة في تعویضهم خالل من أم میسرة قروض خالل من                سواء

 المناطق المصنفة "ج".

المناطق،4. جمیع في ممكن عدد أكبر إلى والوصول البذور، بنك بمبدأ المزارعین              تعریف

بأصناف البلدیَّة البذور لتخزین أساسیَّة؛ تخزین كوحدة البذور بنك على االعتماد على              وتشجیعهم

. راعيِّ الحیويِّ ع الزِّ عة، بما یحافظ علیها وعلى التَّنوُّ  وصفات جینیَّة متنوِّ

الجفاف5. مقاومة على قدرة من لها لما المطریَّة، البلدیَّة للبذور المزارعین استخدام حصة               توسیع

 ودرجة حرارة األرض.
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 ملحق رقم (1): أداة الدراسة

 جامعة القدس

  كلیة الدراسات العلیا

 معهد التنمیة المستدامة

 أخي المزارع / أختي المزارعة:

 السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاته، وبعد:

لكل البلدیَّة البذور الستخدام والتَّسویقیَّة االقتصادیَّة "المنفعة بعنوان دراسة بإجراء الباحثة             تقوم

"اإلرشاد تخصص في الماجستیر درجة على الحصول لمتطلبات استكماال وذلك الخضر". و میثلون               من

ثمین د. بإشراف القدس، جامعة – العلیا الدراسات كلیة – المستدامة التنمیة معهد ضمن                الزراعي"

 الهیجاوي.

الدراسة هذه إنجاز في المساهمة منكم راجیة الالزمة، البیانات لجمع االستبانة هذه تصمیم تم                فقد

له سیكون وموضوعیتها إجاباتكم دقة إّن حیث وشفافیة. وموضوعیة دقة بكّل االستبانة تعبئة طریق                عن

 أثر إیجابي في صدق وأصالة النتائج التي ستقدمها هذه الدراسة.

سوف بها ستدلون التي والمعلومات البیانات هذه جمیع بأن علًما المجال، هذا في تعاونكم                آملین

أو اسمك كتابة منك یطلب ال حیث تامة، بسریة معها التعامل وسیتم فقط، العلمي البحث ألغراض                  تستخدم

 ما یشیر إلى هویتك.

   شكًرا لتعاونكم

 الباحثة: ماري جورج دعیق
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 القسم األول: البیانات األولیة:

 یرجى وضع دائرة حول اإلجابة التي تناسب وضعك:

   المنطقة:1.

 ب.  الخضر       أ.  میثلون

 هل تقوم باستخدام البذور البلدیَّة؟2.

 ب. ال أ. نعم

 ما المحصول الزراعي البلدي الذي تزرعه؟3.

  ب. فقوسأ. كوسا

 هل النظام الزراعي لدیك بعلي؟4.

 ب. ال  أ. نعم

 الجنس:5.

 ب.  أنثى       أ.  ذكر

 كم مضى من عمرك؟ _______6.

 المؤهل العلمي:7.

  ه. جامعيج.  توجیهي          د.  دبلوم أ.أقل من ثانویة        ب. ثانویة

 هل مؤهلك العلمي له عالقة بالزراعة؟8.

  ب.  ال       أ.  نعم

 كم عدد سنوات العمل بالزراعة؟ _________9.

 ما هو نوع حیازة األرض الزراعیة؟10.

 د. غیر ذلك _____________   ج.  إیجار  ب.  مشاركة        أ. ملك

 ب. الأ. نعمهل تقع األرض في منطقة "ج"؟11.
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  القسم الثاني: فقرات االستبیان:

 

 المحور األول: البیانات المالیة واالقتصادیَّة للعمل الزراعي:

 یرجو اإلجابة عن األسئلة التالیة:

 
 أ. الفقوس الوحدة البنود

 الكمیة/عدد             السعر

 ب. كوسا

السعر  الكمیة/عدد            

     كغم/دونم اإلنتاج العائدات 1

     دونم المساحة المزروعة 2

     شهر موعد الزراعة 3

     شیكل/كغم سعر البیع 4

 التكالیف 5
 المتغیرة

     لتر/موسم األسمدة الكیماویة

     لتر/موسم األسمدة العضویة 6

     لتر/موسم المبیدات الحشریة (األدویة) 7

 البذور المزروعة في 8

  األرض

     شیكل/كیلو

     شیكل/دونم تكلفة حراثة األرض 9

     شیكل/دونم  العاملین في الحراثة 10

     شیكل/دونم  العاملین في التسمید 11

 العاملین في رش األدویة و 12
  المبیدات الحشریة

     شیكل/دونم

     شیكل/دونم  العاملین في التشتیل 13

     شیكل/دونم  العاملین في الحصاد 14

     شیكل/دونم  تكالیف زراعیة أخرى 15
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 مصادر ري المحاصیل:

 ب. الهل تقوم بري تكمیلي للمحاصیل البلدیَّة؟  أ.  نعم16.

 إذا كان الجواب نعم، متى تقوم بري المحصول؟17.

 أ.عند زراعتها      ب. خالل الموسم   ج. في حاالت الحر الشدید فقط   د. غیر ذلك _______

 ما هو مصدر المیاه لدیك؟18.

 أ.بئر ارتوازي     ب.شبكة المیاه    ج.بئر تجمیع میاه األمطار    د.بركة  تجمیع میاه األمطار

  تخزین البذور:

 ب. الهل تقوم بتخزین البذور البلدیَّة؟   أ. نعم20.

 ما هي مراحل و الطرق المتبعة إلستخالص البذور( مع ذكر المحصول)؟21.

 

__________________________________________________________

______ 

 أین تقوم بتخزین البذور البلدیَّة؟ __________________22.

 ب. الهل تقوم بتبادل البذور البلدیَّة مع المزارعین؟    أ. نعم23.

  وظیفة إضافیة خارج نطاق الزراعة:

 

  هل تعتمد على أرباح المحاصیل الزراعیة كدخل أساسي لتغطیة حاجات  األسرى؟24.

   أ. نعم       ب. ال

 ب. الهل لدیك وظیفة إضافیة خارج نطاق الزراعة؟    أ. نعم25.

 إذا كان الجواب نعم،  فما هي طبیعة الوظیفة؟ ___________________26.
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 الرجاء وضع إشارة (  ✓) في المكان المناسب إلجابتك:

 المحور الثاني: العملیات التَّسویقیَّة:

  ال نعم الفقرة 
   تقوم ببیع المحاصیل للمستهلك النهائي (مفرق) بشكل مباشر في السوق. 1
   تقوم ببیع المحاصیل من خالل وسیط (جملة) في السوق. 2
   موقع السوق بعید عن المزرعة. 3
   تقوم بتصدیر المحاصیل  الزراعیة إلى األسواق الخارجیة. 4
    المحاصیل البلدیَّة تنافس المحاصیل الزراعیة المستوردة من حیث الجودة. 5
   تضع شعارا خاصا بك على منتجاتك الزراعیة البلدیَّة. 6
لمنتجات 7 البیع سعر من أعلى البلدیَّة المحاصیل معظم في المنتج بیع            سعر

  األصناف المهجنة.
  

   تقوم بتغلیف منتجاتك الزراعیة البلدیَّة. 8
   تحصل على إرشاد زراعي من قبل الجهات المختصة. 9

   تحصل على فرص تدریبیة من قبل الجهات المختصة من تسویق و إدارة مالیة. 10
 

 المحور الثالث: الفرص التمویلیة للمحاصیل البلدیَّة:

  موافق الفقرة 
 بشدة

 معارض معارض محاید موافق
 بشدة

 توجد مؤسسات اقراضیة تصرف قروضا للمشاریع 1
 الزراعیة الخاصة بزراعة البذور البلدیَّة.

     

الموسم 2 فشل حال في مالیة تعویضات على        تحصل
 بسبب كوارث بیئیة أو غیرها.

     

      تحصل على مساعدات مالیة من مصادر مختلفة. 3
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البیع 4 أسعار انخفاض حال في تحمیني جهات        توجد
 بما یعرضني للخسارة.

     

البلدي 5 المحصول على بینهم فیما المزارعون       یتفق
 الذي سیتم زراعته.

     

 

 المحور الرابع: المواصفات الفنیة الخاصة بالبذور البلدیَّة:

  موافق الفقرة 
 بشدة

 معارضمعارض محاید موافق
 بشدة

       البذور البلدیَّة متأقلمة مع الجفاف و شّح األمطار. 1
       البذور البلدیَّة لدیها مقاومة عالیة لألمراض. 2
في 3 الموجودة التربة أنواع مع البلدیَّة البذور        تتأقلم

  المنطقة.
     

      تتأقلم البذور المحلیة مع تقلبات المناخ. 4
       لدى المحاصیل البلدیَّة طعم ممیز و نكهات متنوعة. 5
      لدى البذور البلدیَّة إنتاجیة منخفضة. 6
بالبذور 7 مقارنة منخفضة البلدیَّة البذور إنتاج       تكالیف

 االخرى.
     

المحول 8 كونها األرض بحمایة البلدیَّة البذور       تساعد
الجافة الزراعیة بالمناطق زراعته یمكن الذي       الوحید

 و المصنفة "ج".

     

زراعة 9 من مخاطرة أقل بلدي محصول       زراعة
 اصناف اخرى من حیث اإلصابة باآلفات.

     

اكالت10 عدة وخاصة بتراثنا البلدیَّة المحاصیل       ترتبط
 شعبیة.
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 المحور الخامس: خبرة المزارع الفلسطیني بزراعة البذور البلدیَّة و جودتها:

  موافق الفقرة 
 بشدة

معار محاید موافق
 ض

 معارض
 بشدة

      تمتلك الخبرة باألمراض التي تصیب البذور البلدیَّة. 1
التي 2 الزراعیة للعملیات الكافیة الخبرة      تمتلك

  تحتاجها البذور البلدیَّة.
     

       تعلم بالمواعید المناسبة لزراعة البذور البلدیَّة. 3
       ترفض استخدام البذور المهجنة الصناعیة. 4
       لدى البذور البلدیَّة تكلفة إنتاجیة عالیة. 5
      بإمكانك جمع وتخزین البذور البلدیَّة للموسم القادم. 6
الجمیع 7 یستطیع مناسبة البلدیَّة البذور      أسعار

  الحصول علیها.
     

       سوف تستمر باستخدام البذور البلدیَّة. 8
البذور 10 استخدام على الفلسطیني المزارع      تشجع

 البلدیَّة.
     

      ترغب بشراء أو استئجار أراض زراعیة جدیدة. 11
بزراعة 12 یتعلق بما مهاراتك و قدراتك برفع        ترغب

 وانتاج البذور البلدیَّة.
     

و 13 باألرض عالقتي تقوي الزراعة أن بفكرة        تؤمن
 هویتك الوطنیة الفلسطینیة.

     

 

  شكرًا لتعاونك
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 ملحق رقم (2): اسماء وعناوین المحكمین لالستبیان (أداة الدراسة)

 

 أ. دعاء زاید _ اتحاد اللجان الزراعي.1.

 د. رائد حنضل _ أستاذ مساعد في اإلقتصاد /جامعة بیت لحم.2.

 د. طلعت أبو رجب _ تخصص إقتصاد زراعة / جامعة الخلیل.3.

 د. فادي قطان _ عمید كلیة العلوم اإلداریة /جامعة بیت لحم.4.

 د. محمود الجعفري _ جامعة القدس.5.
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 فهرس المالحق

 

  الرقم عنوان الملحق الصفحة

 1 االستبیان الذي تم اسخدامه كأداة للدراسة والذي یخص المبحوثین من المزارعین……… 62

 2 اسماء وعناوین المحكمین لالستبیان (أداة الدراسة) ……………………………………... 69
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