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 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.
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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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