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 شكر وتقدير

  

نتائج التعداد الزراعي الذي أجرته دائرة      هيكلية احليازات الزراعية يف األردن بناء على        لتحليل  جاءت هذه الدراسة    
  .  والعمالة الزراعية ، من حيث اخلصائص العامة للحائز واحليازة الزراعية2007اإلحصاءات العامة يف عام 

  
ات مدير عام دائرة اإلحصاءات العامة الذي       حيحيدر فر كتور  لدعطوفة ا وال يسعين إال أن أتقدم بالشكر والتقدير ل       

، وللدور الوطين الكبري الذي تؤديه دائـرة اإلحـصاءات يف تـوفري             قدم كل جهد ممكن لتسهيل إجراء الدراسة      
  .اليت تقوم عليها جهود التنمية االقتصادية واالجتماعية يف مجيع القطاعاتاملعلومات 

  
املهندسة معاونيه  وسعادة املهندس الزراعي حسني املدين مدير اإلحصاءات الزراعية         لكما أتوجه بالشكر والتقدير     

 يف مجيع مراحل الدراسـة       املتميز معلى تعاو املهندس الزراعي السيد بسام الزين      الزراعية السيدة هويدا كرادشة و    
  . دراسةمراجعة وتدقيق مسودة الوممكن لتسهيل إجراء الدراسة واستعدادهم لتقدمي كل عون 

  
توفري املعلومات بالرغم من    يف   املستمر   على تعاونه مديرية تكنولوجيا املعلومات    كما أشكر السيد حممد العلمي من       

  .متكاملةتسمح بالتعامل مع البيانات اخلام بصورة بصورة الصعوبة الكبرية يف دمج ملفات التعداد 
  

لعامة، بصورة عامة، ومديريـة اإلحـصاءات الزراعيـة         دائرة اإلحصاءات ا  كما أتوجه بالشكر جلميع الزمالء يف       
 شاركوا يف اهود الوطين الكبري يف ختطيط وتنفيذ أعمال التعداد الزراعي يف األردن لعـام                نالذيبصورة خاصة،   

الذي يسهم يف إغناء وترشيد عملية اختاذ القرار يف مجيع قطاعات           ، و  يف جزأين  وإصدار نتائجه يف جملد كبري     2007
  .  اليت أعلنها جاللة امللك عبداهللا الثاين، حفظه اهللا2009 ويف دعم انطالقة القطاع الزراعي يف عام تاج الزراعياإلن
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  امللخص التنفيذي
، وهتدف إىل التعرف    2007 عامدائرة اإلحصاءات العامة    الذي نفذته   تستند هذه الدراسة إىل نتائج التعداد الزراعي        

وقد ضمت  . الزراعية من خالل إلقاء الضوء على خصائص احلائز واحليازة والعمالة الزراعيةعلى هيكلية احليازات 
.  خصائص احلائز العمر والتعليم واالعتماد على الدخل الزراعي والعمل العائلي واملستأجر واملهنة الرئيسية للحائزين             

زراعة وإدارة احليازة واسـتخدامات     وقد ضمت خصائص احليازة توزيع فئات مساحة احليازة، ونوع احليازة وال          
كما تناولت استخدام مدخالت الزراعة احلديثة وحيازة اآلالت واملعدات واملباين الزراعية ومـصادر              . األراضي

ويوفر نظام املعلومات الزراعية الدعم لعملية اختاذ القرار ووضع الـسياسات           .  التمويل ومصادر اإلرشاد الزراعي   
 تتطلب توفري بيانات إحصائية تتصل خبصائص احلائزين وأسـرهم واحليـازات الزراعيـة،              وبرامج التنمية، واليت  

وهذا يسمح بتفهم الطبيعة املتغرية      . واستخدامات األراضي يف جماالت اإلنتاج النبايت واحليواين، والعمالة الزراعية        
  . فية للسكان الزراعينيلقطاع اإلنتاج الزراعي من خالل اخلصائص االجتماعية واالقتصادية والدميوغرا

  

  خصائص احليازة

  تطور أعداد ومساحات احليازات الزراعية

)  دومن 77متوسـط    (1975 مليون دومن وفق تعداد      3.9تؤشر نتائج التعداد إىل اجتاه املساحة الكلية لالخنفاض من          
مليون دومن يف تعداد     2.6و)  دومن 39متوسط   (1997 يف تعداد    2.8 و ،) دومن 63متوسط   (1983 يف تعداد    3.6إىل  

ويعود ذلك إىل تقسيم     ).  دومن 2000 دومن بعد استبعاد املساحات املتطرفة جداً اليت تزيد عن           40متوسط   (2007
 وبذلك، تشكل األرض احملدد الرئيسي للتنميـة         .، واليت تتركز على املناطق عالية األمطار      الزراعيةوبيع األراضي   

وقد بلغ عدد احليـازات     .  زة وتدين معدالت األمطار وحمدودية املوارد املائية      الزراعية يف ضوء صغر مساحة احليا     
  .بـدون أرض  و  حيوانيـة   حيـازة  15,514  حيازة أرضية و   64,638تضم   2007يف تعداد    حيازة   80,152الكلي  

يل  نسبة حمـدودة مـن إمجـا   تشكلوتسود احليازات الصغرية اليت تشكل نسبة كبرية من أعداد احليازات، لكنها     
 دومن، ولكنها   30تقع ضمن فئة املساحة األقل من       %)65.4(فمع أن ثلثي احليازات الزراعية       . مساحات احليازات 

 %15 دومن حوايل    100 وقد مثلت احليازات الين تزيد عن         . من أمجايل مساحات احليازات    %12 ما نسبته    تشكل
ووجد أن احليـازات الـيت تقـل         . يازات من أمجايل مساحات احل    %72 ما نسبته    تشكلمن احليازات، ولكنها    

 من املساحة الكليـة  %10 تشكل من املساحة الكلية يف املناطق املرتفعة، بينما        %21 تشكل دومنا   50مساحتها عن   
 من املساحة الكلية يف املنـاطق       %61 دومنا   200 احليازات اليت تزيد مساحتها عن       تشكل بينما  .يف وادي األردن  

  . ملساحة الكلية يف وادي األردن من ا%71واملرتفعة، 
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 مليون  1.311ال يتوفر فيها أي مصدر للري، وتشمل        بعلية و  من مساحة احليازات الزراعية      %51.3وجد أن   كما   
ووقعت أكرب نسبة مـساحة     .   مليون دومن  1.246 من املساحة، وتشمل     %48.7 بينما يتوفر مصدر للري يف       ،دومن

 10 وقعت أصغر نسبة مساحة يف فئة املساحة أقل من           بينما دومن،   49 – 30ساحة  يتوفر فيها مصدر للري يف فئة امل      
وجاءت %).  30(شكلت مساحة احليازات الزراعية يف حمافظة أربد اكرب نسبة مساحة بني مجيع احملافظات              . دومن

     زراعيـة بـني   حمافظات املفرق وعجلون وجرش والكرك يف املرتبة الثانية حيث تراوحت نسبة مساحة احليازات ال             
بلـغ   و  .جاءت أقل النسب يف حمافظات العقبة والطفيلـة و الزرقـاء           .  من املساحة الكلية للحيازات    10% – 8

 78حـوايل  (وقد جاء أكرب متوسط للمساحة يف كل من الزرقاء واملفرق      .  دومناً 38املتوسط العام ملساحة احليازة     
  . دومناً 67 -63مة يف املرتبة الثانية حيث تراوح متوسط املساحة بني          جاءت حمافظات معان والعقبة والعاص    ).  اًدومن

 دومناً يف املناطق ذات     26ويالحظ أن املتوسط يقل عن        ).مناًدو18- 17( أقل متوسط للمساحة يف عجلون والبلقاء     
فض متوسـط   وقد اخن .  أن هناك عالقة عكسية بني متوسط مساحة احليازة ومعدل األمطار          حيثاألمطار العالية،   

ووسيط احليازة يف عدة حمافظات مثل العاصمة ومادبا والبلقاء وعلى مستوى اململكة باملقارنة مـع تعـداد عـام                   
يف ) وخاصة اآلبار( وزاد املتوسط يف حمافظات أخرى مثل الزرقاء واملفرق ومعان نتيجة توفر مصادر للري             .1997

شري إىل أن هذا االرتفاع يرجع لوجود بعض قـيم املـساحات            املناطق اجلافة، ولكن قيمة الوسيط اخنفضت، مما ي       
 يف حمافظة % 40 يف حمافظة أربد، و     تقريبا ع نصف مساحة وادي األردن     وتق  .املتطرفة ألعلى، وليس اجتاهاً حقيقياً    

أكرب متوسط  قد جاء   و.  دومناً 77بلغ املتوسط العام ملساحة احليازة      وقد  .  حمافظة الكرك  والنسبة املتبقية يف     ،البلقاء
 ويالحظ أن قيمـة      ).اً دومن 55( إربدحمافظة  أقل متوسط للمساحة يف     و،  )اً دومن 119(حمافظة الكرك   للمساحة يف   

   . دومنا35ًوالوسيط العام لوادي األردن ) اً دومن38 – 32(الوسيط جاءت متقاربة 
  

وهذا التـصنيف   .  وخاصة احملافظة  احليازات الزراعية حسب الوحدات اإلدارية       العامةتصنف دائرة اإلحصاءات    
 ومتس احلاجة لتصنيف احليـازات الزراعيـة إىل          .مفيد ألغراض إدارية، ولكن ليس ألغراض التخطيط الزراعي       

ويتميز األردن بتنـوع    .  جمموعات أكثر جتانساً وفق املناطق البيئية املطرية اليت تستخدمها وزارة الزراعة األردنية           
 األراضـي األردنيـة     )1996( وتصنف وزارة الزراعة األردنية       .ختتلف يف قدراهتا اإلنتاجية   البيئات الزراعية واليت    

 اجلافـة ، واملنطقـة  )mm 200أقل مـن   (شبه الصحراويةاملنطقة : بشكل عام إىل أربعة مناطق بيئية زراعية وهي
)(200 – 350 mm،  اجلافةواملنطقة شبه )(500– 350 mm ةرطبال، واملنطقة شبه )500) مـن  أكرب mm  .  ويقـع

ويالحظ أن  .   مل 200 يف املنطقة املطرية اليت يقل معدل األمطار فيها عن           %)36(أكثر من ثلث مساحة احليازات      
وهذا يتطلب وضـع    .   دومن تقع يف هذه املنطقة     100نسبة عالية من احليازات الزراعية اليت تزيد فيها املساحة عن           

ت األمطار يف تعريف احليازة لتوفري الوقت واجلهد يف مجع بيانـات عـن              قدرة األرض اإلنتاجية من حيث معدال     
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وتقع أكثر من ثالثة أرباع املساحة للحيـازات الزراعيـة يف           .  حيازات أرضية غري منتجة زراعياً كما ذكر أعاله       
دل األمطار فيها    ومجيع احليازات يف العقبة تقع يف املنطقة املطرية اليت يقل مع           %)77.8( ويف معان    %)75.2(املفرق  

، )%49.6( ويف حمافظة البلقـاء ،%)69.5(وتقع نسبة عالية من احليازات الزراعية يف حمافظة عجلون         .   مل 200عن  
  .   مل500يف املنطقة املطرية اليت يزيد معدل األمطار فيها عن مجيعها  تقع %)43.7(ويف حمافظة جرش 

  
  2007 – 1975 الزراعية العدالة يف توزيع األرض يف احليازات للتعدادات

مدى ابتعاد التوزيع عن التوزيع املثايل، ويكون التوزيع مثالياً ومعامل جيين مساوياً للصفر عندما معامل جيين يقيس 
ويشري ارتفاع قيمة املعامـل       .تتفق متاماً النسب التراكمية ألعداد احليازات والنسب التراكمية ملساحات احليازات         

 ،1983 يف تعـداد     0.67، و 1975يف تعـداد     0.67معامل جيين   وبلغ  .  لة يف توزيع احليازات   إىل تدين درجة العدا   
 األمر الذي يعكس حتسناً حمدوداً يف درجـة العدالـة يف توزيـع              2007يف تعداد    0.68 و ،1997 يف تعداد    0.72و

ة، فمعامل جـيين لتوزيـع      وظاهرة عدم العدالة يف توزيع الثروة ويف توزيع احليازات هي ظاهرة عاملي            . احليازات
      1993يف أملانيـا يف عـام        0.65 و ،1988 يف األرجنـتني يف عـام        0.83 يف باكـستان، و      0.67احليازات كان   

)GTZ, 1998 .(  
  

  إدارة احليازة 
 من احليازات يف األردن ويف املناطق املرتفعة مملوكـة مـن           %96 نسبة   أن إىل 2007نتائج التعداد الزراعي    أشارت  
 وتتوزع النسبة املتبقية بني االسـتئجار النقـدي أو          ،)1997 يف تعداد    %93مقابل  (زين أو يف حكم اململوكة    احلائ

 يف الواليات املتحـدة أن      2001 حيث وجد يف تعداد      ،وتتفق هذه النسبة مع دول متقدمة       .املشاركة يف احملصول  
 دومن، بينما تنحفض إىل 30يازات اليت تقل عن  وترتفع نسبة احليازات اململوكة يف احل.  من احليازات مملوكة97%
يف ضـوء    .  دومن 200 يف احليازات اليت تزيد عن       %82 دومن، وإىل    199 – 100 يف احليازات اليت تتراوح بني       90%

 الطريق إىل حيازة األرض الزراعية ال بد وأن متر باإلجيار النقـدي أو املـشاركة يف                 فإنارتفاع أسعار األراضي،    
 جلميـع   %90تنخفض نسبة احليازات اململوكة من احلائزين أو يف حكم اململوكة يف وادي األردن إىل                 .احملصول

ورمبا يفسر ذلك بالقيود على بيع األراضي يف هذه         .   دومن 199 – 30 يف فئات املساحة     %78 -72احليازات، وإىل   
ئجار النقدي، بينما ال تتجـاوز النـسبة        وتتركز بقية أشكال احليازة على االست     . املنطقة وارتفاع أسعار األراضي   

  ويفضل االستئجار النقدي ألن أي تطوير على عملية اإلنتاج سيعود بالفائدة             %.0.3العامة للمشاركة يف احملصول     
  . على املستأجر النقدي، بينما يتقامسه املشارك يف احملصول مع صاحب األرض
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 املرتفعة منظمة قانونياً يف شكل مؤسسة فردية، وتـنخفض           من احليازات يف األردن واملناطق     %93وجد أن نسبة      
 للحيـازات الـيت تزيـد    %82 دومن، و199 –100 للحيازات اليت تتراوح مساحتها بني      %89-88هذه النسبة إىل    
تنخفض نسبة احليازات املنظمة قانونياً يف شكل مؤسسة فردية يف وادي األردن بشكل             و  . دومن 200مساحتها عن   

 100 للحيازات اليت تزيد مساحتها عـن        %80 - 78 دومن، وتصل إىل     50ات اليت تزيد مساحتها عن      أكرب للحياز 
 %.13 – 1.4تتركز النسبة املتبقية من حيث الشكل القانوين على الشركات العادية اليت تتراوح تسبتها بني               و. دومن

 تتركز على مزارع التفـاح يف       ليتوا منظمة قانونياً يف شكل شركات مسجلة        %0.5وهناك نسبة حمدودة تقل عن      
وتدار معظم احليازات الزراعية تقليدياً     .  جنوب األردن، ومزارع منطقة الديسي وبعض شركات اإلنتاج احليواين        

.  يف وادي األردن   %88 على املستوى الوطين، ويف املنـاطق املرتفعـة، و           %96من احلائز الزراعي أو أسرته بنسبة       
وهناك نسبة   .  دومن يف وادي األردن    100 للحيازات اليت تزيد مساحتها عن       %82 - 78وتنخفض هذه النسبة إىل     

 فـإن ذا التعريف .   أو مسجلة كشركة عادية أو مسامهة     بأجرحمدودة من احليازات غري مملوكة، أو يديرها مدير         
  . الزراعة العائلية هي السائدة يف األردن

  
 يف وادي األردن، بينما ميارس      %89 املرتفعة كمنتجني جتاريني، مقابل       الزراعة يف املناطق   احلائزين من   %45ميارس  
 على املستوى الوطين أم يقومون باإلنتـاج        احلائزين من   %52 وذكر    . ألغراض غري جتارية   العمل الزراعي البقية  

ـ        . 1997يف التعداد الزراعي لعام     % 58ألغراض االستهالك الشخصي مقابل      ادة وهذا يؤكد علـى احلاجـة إلع
تعريف احليازة الزراعية، رمبا لتتضمن حداً أدىن من املبيعات، كما هو احلال يف الواليات املتحدة حيـث أدخـل                   

   1975 دوالر على األقل ابتداء من عام 1000للتعريف مبيع 
  

  استخدامات أراضي احليازات الزارعية
 2,584,919(يازات النباتيـة واملختلطـة       من إمجايل مساحة احل    %)31( زراعة األشجار املثمرة أكرب نسبة       تشكل
وتـشكل املـساحة     ).  حائز 64,638(من عدد احلائزين للحيازات النباتية واملختلطة       ) %90(، وأكرب نسبة    )دومن

 وربع إمجايل مـساحات     ،%)74(املزروعة بالزيتون بشكل خاص، ثالثة أرباع املساحة املزروعة باألشجار املثمرة           
 وهذا يعكس أمهية الزيتون كمحصول غذائي ومالءمته لظـروف الزراعـة             %).23(ختلطة   النباتية وامل  احليازات

.  من املساحة املزروعة باألشجار املثمـرة      %8 تشكل حيث   ،وتشكل احلمضيات املرتبة الثانية    . املطرية يف األردن  
من املساحة  % 13 حوايل   وتشكلومن احملاصيل اهلامة العنب والتفاح والدراق والنخيل واملوز مرتبة حسب األمهية            

  . املزروعة باألشجار املثمرة
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ومعظـم   .  إمجايل مساحة احليازات النباتية واملختلطة      من %28 تشكل، و احلائزين من   %20يزرع احملاصيل احلقلية    
  من املساحة املزروعة باحملاصيل احلقلية،    %65 الشعري يشكل و  %).93(املساحة املزروعة باحملاصيل هي زراعة مطرية       

  .  ومن أهم احملاصيل احلقلية األخرى احلمص والكرسنة والعدس . من هذه املساحة%28 القمح يشكلو
  
 من اخلضار حتـت     %3يزرع أقل من    و. من إمجايل مساحة احليازات النباتية واملختلطة     % 13وات  ا اخلضر تشكلو

نها تقريبا عبـارة عـن بيـوت         م %60 ألف دومن حتت الزراعة احملمية،       44يوجد   كما   . ظروف الزراعة املطرية  
   %).31( حمصول البندورة حوايل ثلث املساحة املزروعة باخلـضار          يشكلو.  بالستيكية، والباقي أنفاق بالستيكية   

 ومن اخلضار اهلامة األخرى البطيخ       %).27( حوايل ربع املساحة     والكوسا حماصيل البطاطا والباذجنان     تشكلبينما  
 بقية احملاصيل اخلضرية حوايل ربع      تشكل يف حني .  من مساحة اخلضار   %18 تشكليت  واخليار والزهرة والبصل وال   

 0.1 حوايل   تشكل، و احلائزين من   %1بنسبة تقل عن     وتزرع األزهار املكشوفة واحملمية   . املساحة املزروعة باخلضار  

  .من إمجايل مساحة احليازات النباتية واملختلطة% 
  

  ومل تتجاوز مـساحاهتا     ؤقتةومراعي دائمة   ومرجية  حساحات  ن حيوزون م   من احلائزي  %2كما لوحظ ان أقل من      
من مساحة أراضيهم بـوراً     )  أيضاً %16( نسبة مماثلة    احلائزين من   %16ويترك  .   من إمجايل مساحة احليازات    1%

مـن إمجـايل    % 7.3 بعضاً من مساحة أراضيهم دون استغالل وتـشكل          احلائزين من   %11يترك  و. إلراحة التربة 
من إمجايل مساحة   % 4.4 إىل وجود أرض غري صاحلة للزراعة، وتشكل         احلائزين من   %8 شاروأ. ساحة احليازات م

  . احليازات
  

 خصائص احلائز 
وتكتـسب اخلـصائص    . تشكل البيئة االجتماعية واالقتصادية اإلطار الذي جتري فيه عمليات اإلنتاج الزراعـي  

برية يف تشكيل سلوكياهتم وممارساهتم الزراعية وطبيعة نشاطاهتم اإلنتاجية         االجتماعية واالقتصادية للمنتجني أمهية ك    
 ومن بني أهم هذه اخلصائص للمنتجني العمر والتعليم والتفرغ للعمـل الزراعـي               .وأساليب اإلنتاج املستخدمة  

  . ومدى االعتماد على الدخل الزراعي
  

  العمر واجلنس والتعليم و حجم األسرة
 من  %36وهناك  ،  1997 سنة للمتوسط يف تعداد      51، مقابل    سنة 53 هو   احلائزينن متوسط عمر    أإىل  نتائج  ال تشري

وتشري النتائج إىل أن احلائزين رمبا يكونـوا أصـغر سـناً يف وادي األردن               .   سنة 60 تزيد أعمارهم عن     احلائزين
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يف املنـاطق   % 4.8ي األردن و     يف واد  %2  يف األردن، و    %5.2بلغت نسبة النساء احلـائزات      و . املناطق املروية و
نسبة احلائزات الزراعيات   ، حيث بلغت     السابقة ة الزراعي ات نتائج التعداد  وهذا يعترب ارتفاعاً باملقارنة مع     . املرتفعة

 بـصرف   %99وزادت نسبة األردنيني بني احلائزين عن       .  )1983تعداد  ( 1.6 و،  )1997تعداد  (% 2.8من النساء   
 200 – 10 من فئات املـساحة      %7.6 – 3.5يازة أو نوع األراضي، ولكن هناك نسبة        النظر عن فئات مساحة احل    

  . ة يف وادي األردنمبيندومن من جنسيات أخرى أو غري 
  

 علـى   2006لعام  % 9.3يف وادي األردن مقابل     % 10 ، و  يف املناطق املرتفعة   %13نسبة األمية بني املزارعني     بلغت  
لديهم مستوى تعليم أعلى من الثانوية العامة مقابـل         %) 21.6( مخس احلائزين    ووجد أن حوايل   . املستوى الوطين 

، حيث اخنفضت   احلائزينوأظهرت النتائج حتسن مستويات التعليم بني       .   على املستوى الوطين   2006 لعام   18.6%
   .نسبة األمية، ونسبة مستوى التعليم األساسي، وارتفعت مستويات التعليم من فئات ثانوي أو أعلى

  
 أفراد ملعظـم فئـات      7هومتوسط عدد أفراد األسرة     األردن، ووجد أن    فرد يف    6.7متوسط عدد أفراد األسرة هو      

وهذا املعدل هو أكرب من معدل عدد         .املناطق املروية  أفراد ملعظم فئات املساحة يف       6، و املناطق البعلية املساحة يف   
وى الوطين وفق مؤشرات اململكة على موقع دائرة اإلحصاءات          على املست  2006لعام  فرد   5.4أفراد األسرة الوطين    

    .على شبكة املعلومات الدوليةاإللكتروين 
  

  املهنة الرئيسية والدخل 
نتائج التعـداد الزراعـي لعـام        حسب   %47 من احلائزين هي الزراعة يف األردن، مقابل         %13املهنة الرئيسية لـ    

1997 .  
        دومن يف وادي األردن بـني      200 – 10سية هي الزراعـة يف فئـات املـساحة          وتتفاوت نسبة الذين مهنتهم الرئي    

 دومن،  200 – 100  ويف املناطق املرتفعة، ترتفع نسبة الذين مهنتهم الرئيسية هي الزراعة يف فئة املساحة                %.48 –29
 %18لزراعة لنـسبة    املصدر الرئيسي لدخل األسرة هو ا     .   يف فئات املساحة األخرى    %17 – 10ولكنها منخفضة   

 مـن أصـحاب     %38وقد ذكر    . 1997نتائج التعداد الزراعي لعام      حسب    من األسر  %24من احلائزين، مقابل    
تفق وت .  من أصحاب احليازات احليوانية    %84احليازات النباتية أم حيصلون على معظم دخلهم من الزراعة، مقابل           

 من دخل احلائزين فقـط      %11 أن   1995، حيث وجد يف تعداد      هذه النسبة مع دول متقدمة مثل الواليات املتحدة       
  . مصدره الزراعة
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  العمل الزراعي
 مـن   %91 - 81 من املساحات الزراعية يف األردن، ولنـسبة         %50يف  العمل العائلي   يتم معظم العمل من خالل      

مـن   %78يف  لعـائلي   العمل ا  ويتم معظم العمل من خالل       .  دومن 30املساحات يف فئات املساحة اليت تقل عن        
وتشري هذه النتائج إىل املـشاركة      .  املناطق املروية  من املساحات يف     %22، و املناطق البعلية  الزراعية يف    املساحات

املناطق  يف   احلائزينمن   %92معظم العمل يتم من خالل العمالة األسرية لنسبة           .الواسعة لألسرة يف العمل الزراعي    
معظم العمل  .  املناطق املروية  يف   احلائزين من   %58لعمل من خالل العمالة األسرية لنسبة       بينما يتم معظم ا   .  البعلية

 الزراعيني يف األردن بصرف النظر عن نوع الزراعـة، سـواء            احلائزين من   %84يف  العمل العائلي   يتم من خالل    
  . أكانت حيازة نباتية أم حيوانية

وكانت النسبة يف   .   من احلائزين يستأجرون عمالة مؤقتة     %40 –35  أن 2007 أشارت نتائج التعداد الزراعي لعام    
 يف احليـازات    %37 مقابل   املروية يف احليازات    %62 يف احليازات احليوانية، و      %10 مقابل   %42احليازات النباتية   

      مـن مجيـع احليـازات   %85يتم بواسطة العمل العـائلي يف   1997يف تعداد أن معظم العمل الزراعي    و . بعليةال
   ). 1999دائرة اإلحصاءات، (
وقد أشـارت    . ، وأن الزراعة العائلية هي السائدة     هذه النتائج املشاركة الواسعة لألسرة يف العمل الزراعي       ؤكد  تو

نتائج الدراسة إىل أن العمالة العائلية متثل املصدر الرئيسي لقوة العمل الزراعي يف األردن بصرف النظر عن مساحة                  
 استخدام اآلالت الزراعية ال يـزال حمـدوداُ يف األردن،   وأنالزراعة أو احملافظة أو املنطقة املطرية،       احليازة أو نوع    

  . والبد أن حجم احليازات الزراعية حيد من استخدام اآلالت الزراعية

  
  اخلدمات الزراعية املساندة

التنمية أن تنميـة    أدبيات  وتشري  .  لشاملةتشكل التنمية الزراعية القاعدة الرئيسة للتنمية االقتصادية واالجتماعية ا        
 وتضم هذه العوامل     . بشكل عضوي  ةبطاقطاع الزراعة وتطوير الريف إمنا هو حصيلة عدد كبري من العوامل املتر           

تظهر النتائج أن مصادر اإلرشـاد      و . التمويلوخدمات  احلديثة  زراعي وتوفر املدخالت    الرشاد  اإلتوفر خدمات   
 93 - 89ويعتمد  .  البعلية يف املناطق    %22 – 1 مقابل   %42 – 11 وتتراوح النسب بني     املرويةق  أكثر أمهية يف املناط   

وهذا يؤشر على ضعف مصادر البحث      .   على خرباهتم الشخصية يف إدارة وتطوير عمليات اإلنتاج        احلائزين من   %
طبيق ميكن أن تنعكس إجيابياً على       من خالل توفري معلومات حديثة ومفيدة قابلة للت        احلائزينواإلرشاد يف اجتذاب    

 واجلامعات لوضـع بـرامج    للبحوث واالرشاد الزراعي هذا يتطلب التعاون بني املركز الوطين     و.  احلائزيندخول  
حبثية حتقق التكامل بني املؤسسة املنتجة للتقنيات، لتوظيف مواردها احملدودة يف االجتاهات اليت ختـدم اتمـع،                 
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يعترب تـوفر     .رد احملدودة يف نشاطات حبثية متكررة أو ال ختدم احتياجات اتمعات احمللية           وتتجنب اهلدر يف املوا   
   .تحقيق التنمية الزراعيةساسية لمن العوامل األاإلنتاج دخالت ماجلهات اليت توفر 

  
املنـاطق   يف   %5، مقابـل    رويةيستخدمون البذور احملسنة بصورة دائمة يف املناطق امل        من احلائزين    %31وجد أن   
ويستخدم  . املناطق البعلية  يف   %8، مقابل   املناطق املروية  األمسدة عضوية بصورة دائمة يف       %45ويستخدم  .  البعلية

وهناك نسبة حمدودة مـن      . املناطق البعلية  يف   %3، مقابل   املناطق املروية  األمسدة الكيماوية بصورة دائمة يف       35%
وتعكس هذه األرقـام    .  يل التربة، أو تستخدم أساليب وقاية النبات احليوية        تقوم بتحل  املناطق املروية  يف   احلائزين

لإلسهام يف  خدمات البحث واإلرشاد الزراعي     اخنفاض مستويات استخدام املدخالت احلديثة، واحلاجة إىل تطوير         
  . قيق التنمية الزراعيةحت
  

وأظهرت نتائج التعداد تـدين مـستوى       .  زراعيةلتنمية ال ساندة ل من العوامل اهلامة امل    اإلقراضخدمات  يعترب توفر   
 من احلائزين وحسب فئة املـساحة حـصلوا   %4.5 -1.6 وجد أن حيث .االعتماد على مصادر التمويل املؤسسية   

وهناك بصورة  . املناطق املروية  يف   %8.1 -1.9، مقابل   املناطق البعلية على قروض من مؤسسة اإلقراض الزراعي يف        
هناك نسب أقل من احلائزين تعتمـد علـى البنـوك           و .  نسبياً يف فئات املساحة األكرب     عامة درجة اعتماد أكرب   

 من احلائزين وحسب فئة املساحة حصلوا على قروض من بنوك           %1.5 -0.6التجارية، حيث تراوحت النسب بني      
عتماد أكرب نـسبياً يف     ، وهناك بصورة عامة درجة ا     املروية  املناطق  يف %4.9 -1.0، مقابل   املناطق البعلية جتارية يف   

 نسب أقل من احلائزين على الشركات الزراعية لتمويـل مـشترياهتا، حيـث              بينما تعتمد  .فئات املساحة األكرب  
، وهنـاك   املناطق املرويـة   يف   %2.5 -0.4، مقابل   املناطق البعلية  من احلائزين يف     %0.6 -0.1تراوحت النسب بني    

 من احلـائزين قـد ذكـروا        %14 – 10غري أن    . فئات املساحة األكرب  بصورة عامة درجة اعتماد أكرب نسبياً يف        
ويعود تدين مستوى االعتماد على مصادر التمويل        . اعتمادهم على مصادر أخرى، وبعض منها مصادر مؤسسية       

  :املؤسسية إىل
   . يقومون باإلنتاج ألغراض غري جتارية%)52(أن أكثر من نصف احلائزين  -
  .لصغرية اليت تتبع أساليب تقليدية يف اإلنتاج وال حتتاج إىل متويل كبريهناك كثري من احليازات ا -
 .  يقوم مبعظم العمل أفراد من أسرة احلائز -

 هذه النسب ال تعكس بصورة صحيحة مدى االعتماد على مؤسسات التمويـل مـن املـزارعني                 فإن وبالتايل،  
  . ةعماهلم التجاري هم حباجة لتمويل استثماراهتم أو تسيري انيالتجاريني الذي
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   الرئيسيةالدواجنتوزيع أعداد احليوانات و
 مـن أعـداد      %3.7 رأساً متثل    50 من حيازات الضأن اليت يقل فيها حجم احليازة عن           %41يظهر من النتائج أن     

  وبلغ معامل جـيين  . من أعداد احليوانات%82متثل )  رأس فأكثر200( من احليازات الكبرية   %27احليوانات وأن   
 % 31 رأساً متثـل     50 من حيازات املاعز اليت يقل فيها حجم احليازة عن           %71 ويظهر من النتائج أن       ).0.603(

 وبلـغ    . من أعداد احليوانات   %23متثل  )  رأس فأكثر  200(من احليازات الكبرية    % 2.9من أعداد احليوانات وأن     
 مـن حيـازات     %56ويظهر من النتائج أن     .   وهو أقل بكثري من معامل جيين لتوزيع الضأن        ،0.49معامل جيين   

 مـن احليـازات     %4.8 من أعداد احليوانات، وأن      %8متثل أقل من    و رؤوس   5األبقار يقل فيها حجم احليازة عن       
 وهو أكرب بكثري من معامـل   ،0.71وبلغ معامل جيين     .  من أعداد احليوانات   %44متثل  )  رأس فأكثر  100( الكبرية

  .  اعز، مؤشرة على تدين درجة العدالة يف هذه التوزيعاتجيين لتوزيعات الضأن وامل
  

 %55 آالف طري متثل     10 من حيازات الدجاج الالحم اليت يقل فيها حجم احليازة عن            %41تظهر النتائج أن    كما  
 وبلغ معامـل     . من أعداد الطيور   %40متثل  )  ألف طري فأكثر   30( من احليازات الكبرية     %9 وأن   الطيورمن أعداد   

، الذي يظهر أن هناك درجة متوسطة يف عدم العدالة يف توزيع طيور الدجاج              )0.48(وزيع الدجاج الالحم     لت جيين
 اليت يقل فيها حجم احليازة عن مخسة آالف طـري           البياضدجاج  ال من حيازات    %26 وتظهر النتائج أن      .الالحم

 من أعـداد    %58متثل  )  ألف طري فأكثر   30( من احليازات الكبرية     %26 من أعداد الطيور، وأن      %7متثل أقل من    
تظهر و.  ، وهو أكرب قليالً من معامل جيين لتوزيع الدجاج الالحم         البياضدجاج  لل 0.49وبلغ معامل جيين    . الطيور

 مـن  %5متثل أقل مـن     و آالف طري    10 من حيازات دجاج األمهات يقل فيها حجم احليازة عن           %19النتائج أن   
 ،0.38 من أعداد الطيور، وبلغ معامل جيين        %27متثل  ) اً ألف طري  30 -15(احليازات   من   %32أعداد الطيور، وأن    

 مؤشرة على درجة متوسطة يف العدالة يف هـذه          ،والبيضوهو أقل بكثري من معامل جيين لتوزيعات دجاج اللحم          
  .   التوزيعات، إذ ال ميكن وال يتوقع اقتصادياً أن يكون التوزيع مثالياً

 

 ات الزراعيةاآلالت واملعد
 الزراعيون على اجلرارات ووسائط النقل الصغرية، وال ميلكون آالت ومعدات كـثرية             احلائزونيتركز ما حيوزه    

.  آالف جرار، موزعة على مجيع فئات املـساحة        3 الزراعيون أقل قليالً من      احلائزونحيوز   حيث   . خالف ذلك 
رارات ألعمال احلراثة باألجرة، وتعود عليهم بأكثر       ويرجع ذلك إىل أن حائزي احليازات الصغرية يستخدمون اجل        

  . من احليازة الزراعية
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، رمبا يف املناطق     دومناً 30 الف واسطة نقل، وكثري منها تتركز يف احليازات اليت تقل عن             21ميلك احلائزون حوايل    
ري منـها تتركـز يف      هناك عدد حمدود من احلاصدات والدراسات وكث      . املروية، حيث تشتد احلاجة لواسطة النقل     

  . ، رمبا ألغراض التأجري كما احلال مع اجلرارات دومنا30ًاحليازات اليت تقل عن 
  

         منـها يف فئـة املـساحة       %60 ألف دومن، يقع حوايل      23 تشكل ألف بيت بالستيك     47أظهرت النتائج وجود    
 ألف دومن يف املناطق املروية، أي       876ة ري بالتنقيط تغطي مساحة       ألف وحد  27هناك حوايل   و.  دومناً 50 – 30
 الف دومن، ويقع كثري     215 شبكة ري بالرشاشات تغطي مساحة       4,735وهناك   .  من إمجايل املساحة املروية    70%

  . منها يف مزارع جنوب األردن
  

 املباين غري السكنية ومعدات لإلنتاج احليواين
 يف فئة   منها %96آالف دومن، ويتركز     9 أقل من    تشكلت   ألف حظرية لتربية احليوانا    32أشارت النتائج إىل وجود     

 دومن، وتكاد تقتصر على     200 مستودع لألعالف على مساحة تقل عن        2,500 هناك    . دومن 10املساحة أقل من    
  . دومن 10 جاروشة تكاد تقتصر أيضاً على فئة املساحة أقـل مـن             1,482هناك  و  . دومن 10فئة املساحة أقل من     

 ويالحظ أن هذه املباين واملعدات تتركـز يف          . دومن 10لباً تكاد تقتصر على فئة املساحة أقل من          حم 2,710وهناك  
  .  احليازات احليوانية هي عملياً حيازات بدون أرض زراعيةفإنفئة احليازة الصغرية، وبالتايل، 

  
  التوصيات

  : إعادة النظر يف تعريف احليازة الزراعية للمسح الزراعي الشامل
  )نسبة قيمة مبيعات معينة ( بالتمييز بني املزارع التجارية وغري التجارية  يسمح

نسبة عالية من احليازات الزراعية من حيث العدد أو املساحة، وخاصة اليت تزيد فيها املساحة عن                هناك   
 قـدرة األرض اإلنتاجيـة يف       ؟ مل، وهذا يستدعي   200 دومن تقع يف املنطقة املطرية اليت تفل عن          100

  . تعريف احليازة من حيث مراعاة معدالت األمطار
 يعترب أمراً حيوياً للسياسات الزراعية املتعلقة بالقوى العاملـة يف         الزراعية  حلجم احليازة   بديلة  استخدام مقاييس    

 أو املبيعات، نظـراً     توليد العمل أو الدخل   القدرة على   على  تعتمد  الزراعة وحتسني مستويات دخول املزارعني،      
املناطق الزراعية يف األردن يف ثالثة مناطق بيئية خمتلفة ختتلف فيما بينها اختالفا بيناً يف توزيع املساحات،                 قوع  لو

 مقياس مساحة احليازة مقياس ضعيف حلجم       فإنوبالتايل،  .  ويف الظروف البيئية والتقنيات املستخدمة يف اإلنتاج      
صها ونوعيتها، وال يعكس بشكل موضوعي التباين يف الطاقـة          احليازة الزراعية نظراً للتفاوت الكبري يف خصائ      



 16

اإلنتاجية، وال يشكل مقياسا مناسبا لقياس أحجام املزارع يف كثري من احلاالت، ومن املمكن احلـصول علـى            
ن يوفر علـى    وهذا من شأنه أ   .  كمية أو قيمة إنتاج معينة من مساحات خمتلفة بشكل كبري يف مناطق متعددة            

ءات العامة الكثري من الوقت واجلهد يف مجع معلومات كثرية عن حيازات هامشية صغرية ال تسهم          دائرة اإلحصا 
 . يف توليد العمل أو الدخل من ناحية، وال تساهم بشكل يذكر يف كمية اإلنتاج الزراعي من ناحية أخرى

 أيـام يف  5ادل عمل  تع Annual Work Unit استخدام وحدات قياسية للعمل الزراعي، فوحدة العمل السنوي
،  وتصنف احليازات الزراعية حسب االحتياجات مـن         )مع استبعاد أيام العطل   ( يوم عمل    225 أي   ،األسبوع
 .أيام العمل

 حيث الوحدة تـساوي بقـرة أو   ، Livestock Standard Units استخدام وحدات قياسية حليوانات املزرعة
  . أغنام10 طري أو 1000

حبيث يكون احلائز الزراعي هو وحـدة       ،  )جزء واحد للخصائص  (حدة للتعداد لكل حائز      استخدام استمارة وا   
، وحتديد البيانات   املعاينة وليس اجلزء فمثال اذا كانت احليازة حيوانية تستوىف البيانات اخلاصة باحليازة احليوانية              

ساحة الكلية وعدد األجزاء ونظـام      ، وبيانات إمجالية،  خاصة حول امل       اليت ال تنطبق مثل بيانات اجلزء النبايت      
، ألن  SPSSاحليازة وغريها من البيانات اإلمجالية، وادخال البيانات على صورة قابلة للتحليل يف برامج مثـل                

 . أظهرت صعوبة التعامل مع ملفات متفرقة2007جتربة التعداد 
 :تضمني استمارة الدراسة أسئلة تتناول 

) الري والتسميد واألعالف والتربية والـصحة للحيوانـات       (لفنية   استخدامات احلاسوب يف ااالت ا     
 . واإلدارية

 .  حماصيل تأيت مبعظم الدخل3-1 أهم 
عمـال  قطاع األ نسبة مسامهة   لتقدير  الزراعي  اإلنتاج  النشاطات االقتصادية املوازية لقطاع     هناك حاجة لقياس     

  . الزراعية يف إمجايل الناتج احمللي
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 املقدمة
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  ة والتنميةيالزراعنات البيا: مقدمة
تستهدف الـسياسة الزراعيـة     و.  تشكل التنمية الزراعية القاعدة الرئيسة للتنمية االقتصادية واالجتماعية الشاملة        

 رفع كفاءة استغالل املوارد الزراعيـة املتاحـة فنيـاً         وز مسامهة الزراعة يف حتقيق التنمية االقتصادية        ياألردنية تعز 
نتاج الزراعـي ودعـم الـصناعات       رفع قيمة اإل   كما هتدف إىل   . ل حيقق استدامة التنمية    بشك  وبيئياً واقتصادياً

تلبية االحتياجات احمللية   ، و ونسبة االكتفاء الذايت من املواد الغذائية      مجايل الناتج احمللي  إالزراعية، وزيادة مسامهته يف     
رفـع مـستوى   ف السياسة الزراعية ايضاً إىل  وهتد .وحتسني ميزان التجارة اخلارجية، والتصديرية بأسعار منافسة  

حتقيق العدالة يف التنمية بني قطاع الزراعة والقطاعات        ، و اع الزراعة والقطاعات االقتصادية   درجة التكامل بني قط   
          وحتـسني القـوة الـشرائية لـسكان الريـف         ،  رفع مستوى معيشة املزارعني والعاملني يف الزراعـة        و األخرى

    .)2007، 1995 ،ةوزارة الزراع(
  

 وال تتجـاوز     .املتاحة للزراعة أهم معوقات التنمية الزراعيـة      املوارد األرضية واملائية    يشكل االخنفاض املستمر يف     
ـ ( من إمجايل املساحة الكليـة       %9 عنملم   200معدل األمطار فيها    زيد  نسبة األراضي اليت ي    يف  1دول رقـم    ج

وتبلـغ نـسبة     . ) امللحـق   يف 2جدول رقم   (ة قابلة لالستغالل الزراعي      من املساح  %6 غري أن أقل من      ،)امللحق
 علـى    واضحاً من املساحة الكلية مما يعطي مؤشراً     % 3.2 ملم فأكثر    350املساحة اليت يتراوح معدل األمطار فيها       
 مليـون   90  باقي مساحة األردن البالغة حـوايل     وتشمل أراضي املراعي      .حمدودية املوارد األرضية القابلة للتطوير    

تدهور الغطاء النبـايت     ملم، وتعاين من     50 فقط من هذه املساحة يزيد معدل األمطار فيها عن           %25دومن، غري أن    
 دومن حيـث أن     0.8(دومن  أقـل مـن     يبلغ نصيب الفرد من األراضي الزراعية املطرية          و  ).1996وزارة الزراعة   (

نصيب يبلغ   و  ).2009عام  نسمة يف    مليون   5.9 وعدد السكان     مليون دومن  4.5املساحة القابلة لالستغالل الزراعي     
وفق بيانات موقع دائرة     2006يف عام    ألف دومن    835املساحة املروية   ( من الدومن    0.14الفرد من األراضي املروية     

 ).2009 نيسان/  على شبكة املعلومات اإللكترويناإلحصاءات
  

نسبة تتـراوح    1994 - 1983خالل الفترة   ج القومي بسعر التكلفة     بلغت مسامهة القطاع الزراعي يف إمجايل النات      
، وزارة الزراعة (   باألسعار الثابتة  2006 – 2004 خالل الفترة    %3.6 – 3.4 سامهةهذه امل بلغت  و،  %8.3 – 5.4بني  

الصناعات غري أنه إذا أخذت النشاطات االقتصادية املوازية للقطاع الزراعي يف االعتبار مثل اخلدمات و               ).2007
 ولـذلك،   ). 2001،  وزارة الزراعة  (%28 حبوايل   1993 نسبة مسامهة القطاع الزراعي قدرت عام        فإن ،الزراعية

مهية الزراعة  ات االقتصادية األخرى، فضالً عن أ      الزراعي أمهيته من حجم التشابكات مع القطاع       يكتسب القطاع 
  . وللحفاظ على البيئة لألمن الغذائي وللصحة العامة،
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الزمـة  االسـتثمارات ال تـوفر  وإمكانيات اإلنتاج، يف ضوء املوارد األرضية واملائية املتاحة، و    تحدد آفاق التنمية    ت
احلفاظ على البيئة الستدامة التنمية على املـدى        و حسني الكفاءة اإلنتاجية  لتنقل وتوطني التكنولوجيا    نيات  اإمكو

 عـدد كـبري مـن       طاع الزراعة وتطوير الريف إمنا هو حصيلة      وتشري جتارب التنمية الزراعية أن تنمية ق        .الطويل
توفر خدمات البحث العلمي ووجود نظام إرشادي زراعي         وتضم هذه العوامل      . بشكل عضوي  ةبطارالعوامل املت 

وتوفر املدخالت وخدمات النقل والتسويق      يف إدارة املزرعة فنياً واقتصادياً وتسويقياً        احلائزينلتطوير معارف   فعال  
 بيئياًمالياَ ودف حتقيق استدامة التنمية .  
  

ما هو أبعد من جمرد جتميع املعلومات حول أعـداد          وعرف على واقع الزراعة األردنية      لتالتخطيط للتنميه ا  يتطلب  
 فهناك تنوع    .احليازات، واملساحات ومستويات التعليم وغريها من املعلومات اليت تتضمنها نشرة التعداد الزراعي           

الكثري  وهناك أثر     .احلائزين بني   على التباين الواسع  املتوسطات الوطنية   الزراعة األردنية، و كثرياً ما تغطي       كبري يف   
مصدر الري وغريها من العوامل اليت ميكن أن      توفر  من املتغريات مثل فئات التعليم واالعتماد على الدخل الزراعي و         

قع الزراعة، وملساعدة أصحاب    ا وهذا ضروري للتعرف على و      .الزراعيةواحلائز واألسرة   تسهم يف فهمنا للحيازة     
  . القرار على اتباع السياسات الزراعية املالئمة أو وضع الربامج اإلمنائية املناسبة

  
ك ال  ، وبـذل  كوحدة واحـدة  معها  ، ال تسمح بالتعامل     2007الزراعيوبالرغم من أن طبيعة البيانات اخلام للتعداد        

هذه العالقات   هذه الدراسة هي حماولة إللقاء بعض الضوء على          فإنني املتغريات املختلفة،    تسمح باجياد العالقات ب   
، احلجـم فاحليازات الزراعية ختتلف يف خصائصها من حيـث         .  لتحسني فهمنا للحيازة واحلائز واألسرة الزراعية     

 احليازات من حيازات صغرية وتتفاوت.  النشاط اإلنتاجي، ونظام احليازة والشكل القانوين وغريها من اخلصائصو
دير وعمالة  متقدم األسر مجيع احتياجاهتا من العمل وتعتمد على الدخل غري الزراعي، إىل حيازات كبرية تدار من                 

 أو شركات مسجلة تدير احليـازة كـأي جمـال           مستأجرة ورمبا تشكل املصدر الوحيد للدخل لألسرة الزراعية       
 الزراعية أبعاداً جديـدة     ة وتضيف التغريات التكنولوجي    .هذه الشركات لألعمال وحتقق دخوالً مناسبة ألصحاب      

ـ      وهذه ا . ختلق الكثري من الفرص و التهديدات لألسر الزراعية        اج إىل خـربات  لتعقيدات يف الزراعة األردنيـة حتت
  . اء، والتقدم والتطور تتمكن األعمال الزراعية من البقوقدرات إدارية للحائز الزراعي حىت
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  ف الدراسةأهدا
مـات  ر نظام للمعلو  ومتابعتها وتقييمها على توف    الزراعية واالقتصادية  وضع برامج وسياسات التنمية      تستند عملية 

، ويأخذ يف االعتبار األبعاد االجتماعية واالقتصادية والبيئيـة         ت املناسب يوقتواليوفر البيانات بالشمولية واملصداقية     
امـة  معلومات إحصائية زراعيـة ه    بيانات و توفر دائرة اإلحصاءات العامة     و . واستدامة التنمية على الزمن الطويل    

يف القطاعني العام واخلاص على املستوى الوطين واحمللي واليت تسمح برفع سوية عملية اختاذ القرارات               للمؤسسات  
 أو من خالل املسوح     نةبالعياملسوح  باستخدام  وتقوم الدائرة جبمع املعلومات      .  على أفضل املعلومات املتاحة    ابناء

شهرياً   وتوزيعها ونشرها يف نشرات دورية     وفق األسس العلمية اإلحصائية وتلخيصها    الشاملة السكانية والزراعية    
على شبكة املعلومات الدوليـة،     كما تنشر هذه البيانات      . أو كل عشر سنوات كما يف التعداد الزراعي       أو سنوياً   

وتوفر دائـرة    . الدائرة بالتعاون مع اجلهات املستخدمة للبيانات     نظمها  يت ت خالل الندوات وورشات العمل ال    من  و
  . اإلحصاءات العامة البيانات اخلام ألغراض البحث العلمي

يوفر نظام املعلومات الزراعية الدعم لعملية اختاذ القرار ووضع السياسات وبرامج التنمية، واليت تتطلـب تـوفري                 
ائزين وأسرهم واحليازات الزراعية، واستخدامات األراضي يف جماالت اإلنتاج         بيانات إحصائية تتصل خبصائص احل    

 وتسمح النشرات والتعدادت اإلحصائية      .النبايت واحليواين، واستخدام مدخالت وتقنيات اإلنتاج والعمالة الزراعية       
خالل اخلصائص االجتماعيـة    الدورية لدائرة اإلحصاءات العامة بتفهم الطبيعة املتغرية لقطاع اإلنتاج الزراعي من            

ـدف  تسمح نشاطات البحث العلمي بتحليل البيانات اخلام        كما   . نيواالقتصادية والدميوغرافية للسكان الزراعي   
لحصول على املعلومات اليت حتتاجها املؤسسات      ل ااالت ويف احملافظات أو املناطق املختلفة         يف الربط بني البيانات  

  .  شاريعها اإلمنائيةللتخطيط مليف خدمة نشاطاهتا أو العامة للقيام بوظائفها 
  

 التعرف على اخلصائص املادية واملالية والدميوغرافية واإلداريـة للحيـازات الزراعيـة،              إىل وهتدف هذه الدراسة  
تناول خصائص احليازة   هتدف إىل التعرف على واقع اإلنتاج الزراعي من خالل          كما  . املرتبطني بالزراعة واحلائزين  

فئات املساحة واملنطقة    وتضم هذه اخلصائص      .واحلائز واليت تؤشر على فرص وجماالت التنمية الزراعية يف األردن         
 وقد ضمت خصائص احلائز العمر والتعليم والدخل الزراعي وغري الزراعـي والتفـرغ             . الزراعية ونوع الزراعة  

مساحة احليازة، ونوع احليازة والزراعة والشكل      ضمت خصائص احليازة توزيع فئات      و.  للزراعة والزراعة اجلزئية  
 كما اشتملت الدراسة على حتليل جلوانب العمـل        . القانوين للحيازة والتركيب احملصويل واستخدامات األراضي     

احتياجات العمالة والعمل املستأجر الدائم واملؤقت واسـتخدام مـدخالت          الزراعي العائلي من حيث مدى توفر       
ومـصادر اإلرشـاد     آلالت واملعدات الزراعية واملباين الزراعية غري السكنية ومصادر التمويـل         الزراعة احلديثة وا  
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  وال بد من اإلشارة إىل أن مجيع اجلداول الواردة يف هذه الدراسة مت حساا من البيانات اخلام لتعـداد                     .الزراعي
          .        ما مل يشار إىل مصدر آخر2007
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احليازةخصائص
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اعيةخصائص احليازة الزر  
  مساحة احليازات فئات توزيع أعداد و

حسب التعـداد    نباتية وخمتلطة حيازة   64,613وعدد احليازات   مليون دومن    2.6 احليازات الزراعية    ةبلغت مساح  
ثلثي احليازات  غري أن   ،   دومن 40 متوسط مساحة احليازة هو      فإن وبذلك    .1 كما يبني جدول   2007الزراعي لعام   

  .  من احليازات%15 دومن حوايل 100 تزيد عن  وقد مثلت احليازات اليت. دومن30ل عن  تق%)65.4(الزراعية 
 

 ها حسب فئات مساحة احليازات النباتية  تشكلتوزيع أعداد احليازات واملساحات اليت : 1جدول 

فئات املساحة   مساحة احليازات  عدد احليازات
  النسبة التراكمية  سبةالن  املساحة  النسبة التراكمية  النسبة  العدد  )دومن(

  >10  24,114 37.3 37.3 90793 3.5 3.5 
10 – 29  18,143 28.1 65.4 224413 8.7 12.2 
30 – 49  7,092 11.0 76.4 185176 7.2 19.4 
50 – 99  5,382 8.3 84.7 235957 9.1 28.5 
100 – 199  2413 3.7 88.4  228688 8.8 37.3 
 100.0 62.7 1619202 100.0 11.6 7469   دونم فأآثر200

  100.0 2584229   100.0 64613  المجموع

  
 من أمجايل مساحات احليازات، بينمـا       %12 دومن ما نسبته     30 احليازات الزراعية اليت تقل عن       مساحةإمجايل  بلغ  

 فإنوبذلك،   .ساحاتاملمن أمجايل % 72 دومن ما نسبته 100 احليازات الزراعية اليت تزيد عن مساحةشكل إمجايل 
  نسبة حمدودة من إمجايل مساحات احليازات      تشكلة من أعداد احليازات،     احليازات الصغرية اليت تشكل نسبة كبري     

  .  1كما يبني شكل 
 2007توزيع أعداد ومساحات احليازات يف تعداد : 1شكل 
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 و حيازة نباتية    56,151( حيازة نباتية    64,638، تضم   2 حيازة كما يبني شكل      80,152بلغ عدد احليازات الكلي     
أكثر  يشكلوال    . حيازة بدون ارض   1,626حيازة حيوانية تضم    15,514، و ) حيازة خمتلطة نباتية وحيوانية    8,487

ألـف   20 من احليازات احليوانية أكثر من ربع دومن باملتوسط لكل حيازة، وهناك حيازة واحدة تـضم                 %80من  
  . ، هي يف الواقع العملي حيازات بدون أرض) حيازة15,514( احليازات احليوانية فإنولذلك، . دومن

  
 توزيع أعداد ومساحة احليازات: 2شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  احليازات الزراعيةومساحات تطور أعداد 
إىل االخنفاض املستمر يف مساحة احليازة الزراعية، وتزايد نسبة          2كما يبني جدول    التعدادات الزراعية   تشري نتائج   

بلغـت  وقد  .  دومن 100، بينما تقل نسبة احليازات اليت تزيد عن          دومن 30اليت تقل مساحتها عن     رية  احليازات الصغ 
 الف حيـازة    51 وعدد احليازات    1975حسب التعداد الزراعي لعام      مليون دومن    3.90احليازات الزراعية   ة  مساح
 من  %48  دومن 30ليت تقل عن    وشكلت املساحات ا    . دومن تقريبا  77متوسط مساحة احليازة    بلغ   وبذلك   ،أرضية

 من  %20 دومن حوايل    100 تزيد عن     وقد مثلت احليازات اليت     . احليازات  من مساحة  %7عدد احليازات وأقل من     
  .  من مساحة احليازات%72عدد احليازات، و 

  

80,152  

ازةيح  

15,514  

 حيازة حيوانية

64,638  

 حيازة نباتية

8,487  

 حيازة مختلطة

56,151  

 حيازة نباتية

13,888  

  بدون أرض تذآر

1,626   

 حيازة بدون ارض
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 الف  57 وعدد احليازات    1983حسب التعداد الزراعي لعام     مليون دومن    3.64بلغت مساحات احليازات الزراعية     
  دومن 30وشكلت املساحات اليت تقل عن        . دومن تقريبا  63 متوسط مساحة احليازة هو      بلغ وبذلك   ،حيازة أرضية 

 دومن حوايل 100 تزيد عن  وقد مثلت احليازات اليت . احليازات من مساحة%10 من عدد احليازات وأقل من     54%
  .  من مساحة احليازات%65 من عدد احليازات، و15%
  

 الف  72 وعدد احليازات    1997حسب التعداد الزراعي لعام     مليون دومن    2.79حات احليازات الزراعية    بلغت مسا 
  دومن 30وشكلت املساحات اليت تقل عن        . دومن تقريبا  39 متوسط مساحة احليازة هو      بلغ وبذلك   ،حيازة أرضية 

 دومن حوايل 100 تزيد عن يت الوقد مثلت احليازات .  من مساحة احليازات%17 من عدد احليازات وأقل من     73%
  .  من مساحة احليازات%59 من عدد احليازات، و 8%
 

 الـف   65 وعدد احليازات    2007حسب التعداد الزراعي لعام     مليون دومن    2.6بلغت مساحات احليازات الزراعية     
  دومن 30 عـن    وشكلت املساحات اليت تقـل      . دومن تقريباً  40 متوسط مساحة احليازة     بلغ وبذلك   ،حيازة أرضية 

 دومن حوايل   100 تزيد عن     وقد مثلت احليازات اليت     .يازات من مساحة احل   %12 من عدد احليازات وحوايل      65%
  .  من مساحة احليازات%72 من عدد احليازات، و15%
  

  2007 - 1975 حسب التعدادات الزراعية النباتيةتوزيع فئات مساحة احليازات : 2جدول 

فئات املساحة   2007تعداد   1997تعداد   1983تعداد   1975داد تع
 %  )دومن(

  للعدد
% 

  للمساحة
% 
  للعدد

% 
  للمساحة

% 
  للعدد

% 
  للمساحة

% 
  للعدد

% 
  للمساحة

  >10  24.3 1.1 25.3 1.6 43.3 4.3 37.3 3.5 
10 – 29  24.2 5.5 28.3 7.7 30.1 12.7 28.1 8.7 
30 – 49  15.0 7.1 16.2 9.2 9.7 9.1 11.0 7.2 
50 – 99  17.0 14.6 15.6 16.3 9.1 15.0 8.3 9.1 
100- 199  10.8 18.0 8.6 17.3 4.5 14.8 3.7 8.8 

 62.7 11.6 44.1 3.3 47.9 6.0 53.7 8.7  دومن فأكثر 200
 100.0 100.0 100.0 *100.0 100.0 100.0 100.0 100.0  اموع

 2584229 64613 *2785890 *72168 3642630 57438 3904031  50791   املساحة\العدد 
 40 39 63 77  املتوسط

 فإن دومن، ولذلك،    50قل عن   أومعظم حيازات وادي األردن     .   من احليازات، ولكنها غري مشمولة بالتوزيع      %5.1، واليت متثل    1997 يف تعداد لعام      حيازة يف وادي األردن    3806يضم جمموع احليازات    
   . عهذه الفئات يف اجلدول هي أقل قليالً من الواق

   2007  البيانات اخلام للتعداد الزراعيو 1997 , 1983 و ،1975نشرات التعداد الزراعي الصادرة عن دائرة اإلحصاءات العامة يف عام : املصدر
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  ومصدر الرينوع احليازة 
ـ   56، أن عدد احليازات النباتية قد بلغ        3 كما يبني جدول     2007أظهرت نتائج التعداد الزراعي لعام       ازة،  ألف حي

 مـن   %65  دومن 30وقد مثلت احليازات اليت تقل مساحتها عن         .  حيازة 8,500بينما بلغ عدد احليازات املختلطة      
من احليـازات النباتيـة      %16 دومن حوايل    100 وقد شكلت احليازات اليت تزيد عن         .احليازات النباتية واملختلطة  

، بـدون أرض   حيـازة    1,626 تضم   حيازة 15,514انية  احليازات احليو وبلغ عدد    .  من احليازات املختلطة   %13و
  من احليازات ربع دومن      %80 أكثر من    تشكل ألف دومن يف حيازة واحدة، و      20منها   ألف دومن    30حوايل  وتغطي  

  . وبذلك، ميكن النظر إىل احليازات احليوانية باعتبارها حيازات بدون أرض . فقط للحيازة الواحدة
  يف األردن   حسب نوع احليازة النباتيةة احليازات توزيع فئات مساح : 3جدول 

  فئات  اجملموع  خمتلط  نبايت
  النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة  العدد  املساحة

  >10  20879 37.2 3235 38.1 24114 37.3 
10 – 29  15869 28.3 2274 26.8 18143 28.1 
30 – 49  6131 10.9 961 11.3 7092 11.0 
50 – 99  4498 8.0 884 10.4 5382 8.3 
100-  199   1923 3.4 490 5.8 2413 3.7 
 11.6 7469 7.6 643 12.2 6826  دونم فأآثر200

 100.0 64613 100.0 8487 100.0 56126  اجملموع
 

ال يوجد مـصدر   (علية ب من مساحة احليازات الزراعية %51.3، أن   4 نتائج التعداد الزراعي كما يبني جدول        تشري
.   مليون دومن  1.246من املساحة، وتشمل    % 48.7، بينما يتوفر مصدر للري يف        مليون دومن  1.311وتشمل  ،  )للري

ما وقعت أصغر نسبة مساحة يف فئة املـساحة         بين دومن،   49 – 30يف فئة املساحة    مروية  ووقعت أكرب نسبة مساحة     
  .  دومن10أقل من 

   يف األردن وفر مصدر للريت حسب نباتيةالتوزيع فئات مساحة احليازات : 4 جدول

  فئات  اجملموع  يوجد مصد ر للري  ال يوجد مصد ر للري
  املساحة  النسبة  املساحة  النسبة  املساحة  النسبة  املساحة

  >10  86.8 153432.1 13.2 23307.7 100.0 176739.8 
10 – 29  75.2 262942.4 24.8 86529.6 100.0 349472.0 
30 – 49  35.5 123298.7 64.5 223770.8 100.0 347069.5 
50 – 99  70.3 155158.2 29.7 65527.7 100.0 220685.8 
100-  199   67.4 139049.0 32.6 67112.1 100.0 206161.1 
 1257538.0 100.0 779990.5 62.0 477547.5 38.0  دونم فأآثر200

 2557666.3 100.0 1246238.4 48.7 1311427.9 51.3  اجملموع
  



 27

 من %21 تشكل دومنا 50 أن احليازات اليت تقل مساحتها عن ،5كما يبني جدول ئج التعداد الزراعي  نتاأظهرت
  احليازات تشكلبينما . املساحة  الكلية يف وادي األردنمن % 10 تشكلالكلية يف املناطق املرتفعة، بينما املساحة  

 من املساحة  الكلية يف %71وناطق املرتفعة،  من املساحة  الكلية يف امل%61 دومنا 200اليت تزيد مساحتها عن 
  . وادي األردن

    حسب املنطقة يف األردن النباتيةتوزيع فئات مساحة احليازات  : 5 جدول

  فئات  األردن  وادي اإلردن  املناطق املرتفعة
  املساحة  نسبة املساحة  املساحة  نسبة املساحة  املساحة   املساحةنسبة  املساحة

  >10  3.8 85011.2 0.4 1552.7 3.3 86564.0 
10 – 29  9.9 219382.4 2.5 8851.5 8.8 228233.9 
30 – 49  7.1 158340.0 7.5 27203.4 7.2 185543.4 
50 – 99  9.0 201117.5 10.4 37420.7 9.2 238538.2 
100-  199   8.8 194986.9 8.2 29692.5 8.7 224679.4 
 1620680.3 62.7 255864.2 71.0 1364816.1 61.4  دومن فأكثر200

 2584239.2 100.0 360585.0 100.0 2223654.2 100.0  اجملموع

  

  2007 و1997 ونسب املساحة يف تعدادي النباتيةتوزيع مقارن لفئات مساحة احليازات : 6جدول 

  فئات  نسبة املساحة يف وادي اإلردن  نسبة املساحة يف املناطق املرتفعة
  2007تعداد    1997تعداد   2007 تعداد   1997تعداد   املساحة

  >10  4.3 3.8 2.4 0.4 
10 – 29  12.7 9.9 14.2 2.5 
30 – 49  9.1 7.1 35.3 7.5 
50 – 99  15.0 9.0 26.3 10.4 
100-  199    14.8 8.8 14.2 8.2 

 71.0 7.6 61.4 44.1   دونم فأآثر200
 100.0 100.0 100.0 100.0  المجموع

  

   حسب احملافظةةالنباتيتوزيع احليازات 
شكلت مساحة  وقد   .  بشكل عام   مقاييس الرتعة املركزية والتشتت للحيازات الزراعية يف األردن        7يظهر جدول   

 تقارب ثلـث املـساحة الكليـة    %)31(احليازات الزراعية يف حمافظة أربد اكرب نسبة مساحة بني مجيع احملافظات      
وجاءت حمافظات املفرق وعجلـون       ). دومن 2000اليت تزيد عن    بعد استبعاد املساحات املتطرفة جداً      (للحيازات  

من املـساحة    %9كل منها حوايل    بلغت نسبة مساحة احليازات الزراعية يف       والبلقاء وجرش يف املرتبة الثانية حيث       
  . وجاءت أقل النسب يف حمافظات العقبة و الزرقاء والطفيلة  .لحيازاتالكلية ل
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قد و ).  دومن 2000بعد استبعاد املساحات املتطرفة جداً اليت تزيد عن         ( دومناً   40يازة  بلغ املتوسط العام ملساحة احل    
وجاءت حمافظـات معـان والعقبـة        ).  دومن 78حوايل  (جاء أكرب متوسط للمساحة يف كل من الزرقاء واملفرق          

 أن أقل متوسط للمساحة   قد وجد   و.   دومناً 67 - 62بني  متوسط املساحة   تراوح  والعاصمة يف املرتبة الثانية حيث      
 دومناً يف املناطق ذات األمطار العالية، حبيـث   30ويالحظ أن املتوسط يقل عن        .عجلون حمافظة   يف   دومنا   17 بلغ

  . أن هناك عالقة عكسية بني متوسط مساحة احليازة ومعدل األمطار

ساحة ميثل مقياساً أفـضل للقيمـة        وسيط قيم امل   فإن يف البيانات يف قيم املساحات،       اً كبري اًوجود تطرف ويف ضوء   
 دومن جلميع   10 وقد بلغت قيمة الوسيط       ).املرتبة تصاعدياً أو تنازلياً   ( من البيانات    %50املركزية والذي يقع عند     
   ). دومن12( وجرش ) دومن16(والكرك )  دومن14( املفرق اتاحملافظات باستثناء حمافظ

 )100×املتوسـط /خلطـأ املعيـاري  اRSE (Relative standard error )=RSE(يستخدم اخلطأ املعياري النسيب 
 وإذا   . تكون الثقة أكرب يف التقدير     ،وكلما كانت القيمة أصغر    . للحصول على مؤشر على دقة التقدير للمتوسط      

ويالحظ  . فيجب التعامل حبذر مع تقدير املتوسط     )  أو أكثر وفق بعض املراجع     %30( أو أكثر    %25كانت القيمة   
 فـإن  املثال ولكن، وعلى سبيل     %.25ة اخلطأ املعياري جاءت متدنية حبيث أا يف مجيع احملافظات أقل من             أن قيم 

 حملافظة العاصـمة    )RSE( اخلطأ املعياري النسيب  تقدير املتوسط حملافظة العاصمة جاء أفضل من حمافظة العقبة ألن           
  .  حملافظة العقبة%13هو  بينما ،%5هي 

  عة املركزية والتشتت للحيازات الزراعية يف األردنمقاييس الرت: 7جدول 
 الوسيط اخلطأ املعياري االحنراف املعياري املتوسط نسبة املساحة حمافظة

 10 3 180 62 7.4 العاصمة
 10 2 107 37 8.7 البلقاء
 10 5 228 79 3.9 الزرقاء
 10 2 78 28 5.2 مادبا
 10 0 55 24 31.0 إربد
 14 3 189 78 9.5 المفرق
 12 1 65 26 8.2 جرش
 10 0 29 17 9.8 عجلون
 16 2 129 54 7.7 الكرك
 10 3 99 34 2.7 الطفيلة
 10 4 178 67 5.3 معان
 10 8 141 63 0.6 العقبة
 10 1 119 40 100.0 المجموع

  .  من احليازات%1ل من  واليت متثل أق، دومن2000حسبت البيانات يف هذا اجلدول بعد استبعاد املساحات الين تزيد عن *   
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. ي يشري إىل تشتت كبري يف البيانات ذ يف قيمة االحنراف املعياري، األمر ال      اً كبري اًارتفاع 7 تظهر البيانات يف جدول   
 /االحنـراف املعيـاري    = معامل االخـتالف  (Coefficient of variation (CV)ويستخدم معامل االختالف 

تت بني جمتمعات خمتلفة يف مركز التوزيع أو وحدات القياس، و كلما كانـت  عند مقارنة التش) 100  ×املتوسط 
 × 24\55( معامل االختالف حملافظة إربـد       فإن ،لاوعلى سبيل املث  . قل يف احملافظة  أالقيمة أصغر، يكون التشتت     

 التـشتت بـني مـساحات    فإن، وبذلك، )170 = 100 × 17\29 (أكرب منه يف حمافظة عجلون    )   229 = 100
  .احليازات يف حمافظة إربد أكرب منه يف حمافظة عجلون

  
بعد  مقاييس الرتعة املركزية والتشتت للحيازات الزراعية يف املناطق املرتفعة، واليت مت احتساا أيضاً          8يظهر جدول   

يف توزيـع    وال خيتلف التوزيع كثرياً عن ما ذكر حول ال          دومن 2000استبعاد املساحات املتطرفة جداً اليت تزيد عن        
 %)30(شكلت مساحة احليازات الزراعية يف حمافظة أربد اكرب نسبة مساحة بني مجيع احملافظـات                قد   األردن، و 

نـسبة  تراوحـت   وجاءت حمافظات املفرق وعجلون وجرش والكرك يف املرتبة الثانية حيث           . 3كما يبني شكل    
وجاءت أقل النسب يف حمافظـات العقبـة        . اتمن املساحة الكلية للحياز    %10–8بني  مساحة احليازات الزراعية    

  .  و الزرقاءوالطفيلة

  مقاييس الرتعة املركزية والتشتت للحيازات الزراعية يف املناطق املرتفعة : 8جدول 
2007التعداد الزراعي  1997التعداد الزراعي    

 حمافظة
االحنراف  املتوسط نسبة املساحة

طاملتوس الوسيط اخلطأ املعياري املعياري  الوسيط 

 12 74 10 3 180 62 7.8 العاصمة
 8 21 8 1 53 18 6.9 البلقاء
 12 40 10 5 228 79 4.1 الزرقاء
 15 43 10 2 78 28 5.6 مادبا
 9 22 10 0 49 21 30.0 إربد
 17 55 14 3 189 78 10.0 املفرق
 10 24 12 1 65 26 8.7 جرش
 10 18 10 0 29 17 10.3 عجلون
 16 46 15 2 116 49 7.5 الكرك
 12 34 10 3 99 34 2.8 الطفيلة
 24 67 10 4 178 67 5.6 معان
 10 48 10 8 141 63 0.7 العقبة
 11 39 10 1 117 38 100.0 اجملموع

   . من احليازات%1 واليت متثل أقل من ، دومن2000حسبت البيانات يف هذا اجلدول بعد استبعاد املساحات الين تزيد عن * 
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 2007ع مساحة احليازات األرضية وفق احملافظة يف تعداد توزي: 3شكل 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

       وقد جاء أكرب متوسط للمساحة يف كـل مـن الزرقـاء واملفـرق                . دومناً 38بلغ املتوسط العام ملساحة احليازة      
 املساحة بـني    وجاءت حمافظات معان والعقبة والعاصمة يف املرتبة الثانية حيث تراوح متوسط          ).  اً دومن 79 و   78(

 ويالحظ أن املتوسط يقل عن       ). دومنا 18- 17( وكان أقل متوسط للمساحة يف عجلون والبلقاء          . دومناً 67 -62
 دومناً يف املناطق ذات األمطار العالية، حبيث أن هناك عالقة عكسية بني متوسط مـساحة احليـازة ومعـدل                    26

  .األمطار
  

دبا والبلقاء وعلى مستوى    أ اخنفض يف عدة حمافظات مثل العاصمة وم        أن متوسط ووسيط احليازة قد     8يبني جدول   
 املتوسط يف حمافظات أخرى مثل الزرقاء واملفرق ومعان نتيجة توفر           وارتفع  .1997اململكة باملقارنة مع تعداد عام      

 االرتفاع يرجع   يف املناطق اجلافة، ولكن قيمة الوسيط اخنفضت، مما يشري إىل أن هذا           ) وخاصة اآلبار (مصادر للري   
 .ألعلى، وليس اجتاهاً حقيقياًللوجود بعض قيم املساحات املتطرفة 

 
بعد  مقاييس الرتعة املركزية والتشتت للحيازات الزراعية يف وادي األردن، واليت مت احتساا أيضاً               9يظهر جدول   

احة الوادي يف حمافظة أربد، و      يقع حوايل نصف مس   و .  دومن 2000استبعاد املساحات املتطرفة جداً اليت تزيد عن        
40%   
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  االردن  واديمقاييس الرتعة املركزية والتشتت للحيازات الزراعية يف : 9جدول 

 الوسيط اخلطأ املعياري االحنراف املعياري املتوسط نسبة املساحة حمافظة
 38 6 180 93 40.2 البلقاء
 32 3 95 55 48.9 إربد
 38 13 221 119 10.9 الكرك
موعاجمل  100.0 77 152 3 35 

   .من احليازات% 1  واليت متثل أقل من، دومن2000حسبت البيانات يف هذا اجلدول بعد استبعاد املساحات الين تزيد عن  •

  

 توزيع نسب احليازات الزراعية يف وادي األردن حسب احملافظة: 4شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 77بلغ املتوسط العام ملساحة احليازة      وقد  .  4كما يبني شكل    حمافظة الكرك    البلقاء، والنسبة املتبقية يف      يف حمافظة 
 55(إربد حمافظة أقل متوسط للمساحة يف و، )اً دومن119(حمافظة الكرك قد جاء أكرب متوسط للمساحة يف   و. دومناً
   . دومنا35ًوالوسيط العام لوادي األردن ) اً دومن38 – 32(ويالحظ أن قيمة الوسيط جاءت متقاربة ). اًدومن
  
 

    حسب املناطق املطريةالنباتيةتوزيع احليازات 
  

. تصنف احليازات الزراعية حسب الوحدات اإلدارية وهي احملافظة أو الوحدات اإلدارية األدىن مثل اللواء والقضاء              
تـصنيف احليـازات    تتطلب  وهذا التصنيف مفيد ألغراض إدارية، ولكن ألغراض التخطيط الزراعي، فإن احلاجة            

عية حسب القدرة اإلنتاجية إىل جمموعات أكثر جتانساً وفق املناطق البيئية املطرية، والتعـرف علـى بعـض                  الزرا
  . بتنوع البيئات الزراعية واليت ختتلف يف قدراهتا اإلنتاجيةيتميز األردن اخلصائص وفق هذه البيئات الزراعيةألن 

البلقاء  40.2

الكرك 10.9

إربد  48.9
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 بشكل عام إىل    األراضي األردنية تصنف  ) 1996(ردنية  يف امللحق أن وزارة الزراعة األ     ) 1(اجلدول   و 5 شكل   يبني

ـ  واملنطقـة  ،) >The Arid Zone  )200 mmالـصحراوية شبه املنطقة : أربعة مناطق بيئية زراعية وهي  Theةاجلاف
Marginal Zone  )(200 – 350 mm اجلافـة ، واملنطقة شبهZone  The Semi–Arid )(350 –500 mm ،

  .  Zone  The Semi–Humid )(> 500 mmةرطبالواملنطقة شبه 
  

لمناطق املناخيةتصنيف وزارة الزراعة لحسب يف األردن توزيع األراضي : 5شكل   

 

 

 

  لمناطق المناخيةتصنيف وزارة الزراعة لحسب في األردن توزيع األراضي  : 5شكل 

 

 

 

 

  

ية املطرية ووفق فئات املساحة يف األردن       يازات الزراعية وفق املناطق البيئ    للح اًتصنيف 12 - 10تظهر اجلداول التالية    
  .  يتوفر فيها مصادر للري، ووفق احملافظة ال بشكل عام، ويف املناطق اليت

 
مها  الـيت تـستخد  املناطق املطرية تصنيف احليازات الزراعية وفق فئات املساحة يف األردن، ووفق  10يبني جدول   

 تقع يف املنطقة    %)47(احليازات  مساحة  لنتائج أن أقل قليالً من نصف       وتظهر ا .  وزارة الزراعة األردنية املبينة أعاله    
  %).9.7( مـن عـدد احليـازات        %10، ولكنها تشكل أقل من       مل 200يقل معدل األمطار فيها عن      املطرية اليت   

ن  م أكثر ولكنها تشكل     مل 350تقع يف املنطقة املطرية اليت تزيد عن        ) %19 ( احليازات  مساحة وهناك حوايل مخس  
  .  ةمبين من مساحة احليازات غري %14وهناك  ،)%68.9(عدد احليازات ثلثي 

  

  

91%

6% 2% 1%

أقــل من 200 200  - 350 350  - 500 أآبر من 500



 33

   حسب املناطق املطرية يف األردنالنباتيةتوزيع فئات مساحة احليازات : 10جدول 
  املناطق املطرية جلميع احليازات

  ةمبينغري   500 >   500 - 350   349 – 200   مل200 <  
  
  فئات
%   املساحة

 للعدد
 %
  للمساحة

 %
 للعدد

 %
  للمساحة

 %
 للعدد

 %
  للمساحة

 %
  للعدد

 %
 للمساحة

 %
  للعدد

 %
  للمساحة

  اجملموع
لعدد ل%  (

  )واملساحة

  >10  11.1 10.5 21.221.2 20.5 41.1 47.3  24.1 -  3.1 100.0 
10 – 29  5.0 11.1 19.225.4 21.6 31.6 52.4  15.8 -  16.1 100.0 
30 – 49  6.0 8.4 19.515.0 19.5 12.0 55.3  4.7 -  59.9 100.0 
50 – 99  9.4 28.0 23.332.4 17.6 16.4 49.7  5.3 -  17.9 100.0 
100-  199   19.9 47.6 27.832.9 16.9 10.8 35.4  2.9 -  5.8 100.0 
 100.0 2.2  - 1.3  7.7 4.0 10.0 38.016.8 75.7 44.3  دومن فأكثر200

 100.0 13.5  - 5.8  49.0 13.1 19.9 20.7 21.3 46.9  9.7  النسبة للمنطقة

  
 دومن تقع يف املنطقة املطرية اليت تفـل         100يالحظ أن نسبة عالية من احليازات الزراعية اليت تزيد فيها املساحة عن             

 دومن تقع يف املنطقة     199 – 100 من عدد احليازات اليت تتراوح مساحتها بني         %20وهناك حوايل    .  مل 200عن  
 مـن عـدد     %44 وهنـاك    %).47.6( مل ولكنها متثل حوايل نصف مساحة هذه الفئة          200 عن   املطرية اليت تقل  

 مل ولكنها متثل ثالثة أربـاع       200 دومن تقع يف املنطقة املطرية اليت تقل عن          200احليازات اليت تزيد مساحتها عن      
مد على الزراعة اجلافـة،      للري، وأخرى تعت   اً  وبعض هذه املناطق يتوفر فيها مصدر       %).75.6(مساحة هذه الفئة    

وهذه النتائج تستدعي مراعاة قدرة األرض اإلنتاجية من حيث معدالت األمطار يف تعريف احليازة لتوفري الوقـت                 
  .  واجلهد يف مجع بيانات عن حيازات أرضية غري منتجة زراعياً

  
ئات املساحة يف األردن، ووفق      للري وفق ف   مصادراً تصنيف احليازات الزراعية اليت ال يتوفر فيها         11يظهر جدول   
 تقع يف املنطقة املطرية اليت يقل معـدل         %)36(وتظهر النتائج أن أكثر من ثلث مساحة احليازات         .  املناطق املطرية 

ويالحظ أن نسبة عالية من احليازات الزراعية الـيت تزيـد فيهـا             .  6 كما يبني شكل      مل 200األمطار فيها عن    
        من مساحة احليازات الـيت تتـراوح مـساحتها بـني           %40 وهناك    . هذه املنطقة   دومن تقع يف   100املساحة عن   

 دومن تقع   200 من مساحة احليازات اليت تزيد مساحتها عن         %64 دومن تقع يف املنطقة املطرية، وهناك        199 – 100
 على الزراعة اجلافة، وهذا      وهذه املناطق ال يتوفر فيها مصدر للري حسب نتائج التعداد وتعتمد            .يف املنطقة املطرية  

يتطلب وضع قدرة األرض اإلنتاجية من حيث معدالت األمطار يف تعريف احليازة لتوفري الوقت واجلهد يف مجـع                  
  .  بيانات عن حيازات أرضية غري منتجة زراعياً كما ذكر أعاله
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  البعليةتوزيع فئات مساحة احليازات النباتية حسب املناطق املطرية للحيازات : 11جدول 
  فئات  املناطق املطرية للحيازات النباتية اليت ال يتوفر فيها مصدر للري 

  اجملموع  غري مبينة  500>    500 - 350   349 – 200  مل 200 <    املساحة

  >10  4.9 19.8 47.0 27.8 0.4 100.0 
10 – 29  10.2 29.7 39.6 19.9 0.6 100.0 
30 – 49  17.7 38.0 30.7 12.4 1.2 100.0 
50 – 99  30.0 41.4 21.3 6.5 0.8 100.0 
100-  199  40.5 42.8 12.6 3.6 0.5 100.0 
 100.0 0.5 2.5 5.6 27.0 64.4   دومن فأكثر200

  100.0  0.6  10.4  22.3  31.1  35.6  النسبة للمنطقة
  

 لمناطق املطريةتصنيف وزارة الزراعة لحسب  2007يف تعداد توزيع احليازات األرضية : 6شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.   للري حسب احملافظة، ووفق املناطق املطرية      اً تصنيف احليازات الزراعية اليت ال يتوفر فيها مصدر        12يظهر جدول   
 ومجيـع   %)77.8( ويف معان    %)75.2(يازات الزراعية يف املفرق     احلساحة  موتظهر النتائج أن أكثر من ثالثة أرباع        

ويالحظ أن نسبة عالية مـن      .   مل 200املطرية اليت يقل معدل األمطار فيها عن        احليازات يف العقبة تقع يف املنطقة       
تقـع يف   %) 43.7( ويف حمافظة جرش     ،%)49.6( ويف حمافظة البلقاء   ،%)69.5(احليازات الزراعية يف حمافظة عجلون      

 .   مل500املنطقة املطرية اليت يزيد معدل األمطار فيها عن 
  

  

35.6

10.4

22.3

31.1

مل 200  > 200 – 349 350 - 500 >  500
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  البعليةللحيازات  سب املناطق املطرية واحملافظةح نباتيةالتوزيع احليازات : 12جدول 

(%)املناطق املطرية   اجملموع 
   مل200<   349 – 200 500 - 350  500>    ةمبينغري  %

 حمافظة

 العاصمة 18.9 34.2 30.2 16.7 - 100.0
 البلقاء - 8.4 40.7 49.6 1.3 100.0
 الزرقاء 27.4 13.3 59.4 - - 100.0
 مادبا 4.4 95.6 - - - 100.0
 إربد - 13.2 71.4 14.4 1.1 100.0
 املفرق 75.2 24.8 - - - 100.0
 جرش - 20.6 35.7 43.7 - 100.0
 عجلون - 0.1 30.4 69.5 - 100.0
 الكرك 15.5 74.4 8.9 - 0.2 100.0
 الطفيلة 2.8 97.2 - - - 100.0
 معان 77.8 22.2 -  - 100.0
عقبةال 100.0 - - - - 100.0  
 اجملموع 9.3 23.9 42.9 23.4 0.5 100.0

 

  2007 – 1975العدالة يف توزيع األرض يف احليازات للتعدادات الزراعية 

  النباتيـة  ألعداد ومساحات احليازات الزراعية ومعامل جيين لتوزيع احليـازات            التراكمية  النسب 13يبني جدول   
ويـشري  ،  ويوفر معامل جيين مقياساً كمياً لدرجة العدالـة       .  2007 و   1997،  1983 ،1975للتعدادات الزراعية   

منحىن لورنس لتوزيع احليازات     7ويظهر الشكل     .ارتفاع قيمة املعامل إىل تدين درجة العدالة يف توزيع احليازات         
تعـدادات  منحىن لورنس لتوزيع احليازات الزراعيـة يف األردن ل    8، ويظهر الشكل    2007الزراعية يف األردن لعام     

   .1997 و1983 و 1975
2007منحىن لورنس لتوزيع احليازات الزراعية يف األردن لعام : 7شكل   
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 من املساحة، بينمـا     %14 دومناً على    50الذين تقل مساحة حيازاهتم عن      و 1975يف تعداد    من احلائزين    %64 حاز
وهـذا  .  13 كما يبني جـدول      ساحة من امل  %72 دومن على    100 من احلائزين للمساحات أكرب من       %20سيطر  

يقيس مدى ابتعاد التوزيع عن      )0.67(التباين يف التوزيع يظهر يف معامل جيين الذي هو مقياس كمي لعدم العدالة              
كميـة ألعـداد    اويكون التوزيع مثالياً ومعامل جيين مساوياً للصفر عندما تتفق متاماً النسب التر            . التوزيع املثايل 

يف اخلط القطري الـذي      8و   7 نيشكلال، والذي يتمثل بيانياً يف      كمية ملساحات احليازات  االترالنسب  احليازات و 
، ويظهـر يف    1975بيانياً توزيع احليازات الزراعية يف عـام         8يبني منحىن لورنس يف شكل      و  .لعدالة التامة ميثل ا 
وميثـل    .ليت حيدها منحىن لورنس اوحتت اخلط القطري    اليت تقع    اتساع منطقة عدم العدالة، وهي املساحة        الشكل

أو نسبة ضـعف هـذه      (معامل جيين نسبة هذه املساحة من املثلث الذي ميثل خط العدالة التامة القطري وتراً له                
  ).     القطريهاملساحة من املربع الذي ميثل خط العدالة خط

  
 مـن   %18 دومنـاً علـى      50 عن   الذين تقل مساحة حيازاهتم    1983يف تعداد    من احلائزين الزراعيني     %70 حاز

 وقد بلغ معامـل      .من املساحة % 65 دومن على    100من احلائزين للمساحات أكرب من      % 15املساحة، بينما سيطر    
  .   8 لورنس يف شكل  ومنحىن13 يف جدول 0.67جيين 

  
 النباتية  ألعداد ومساحات احليازات الزراعيةومعامل جيين لتوزيع احليازات التراكميةالنسب: 13جدول 

  2007 - 1975للتعدادات الزراعية 
فئات املساحة   2007تعداد   1997تعداد   1983تعداد   1975تعداد 

  %  )دومن(
  للعدد 

%  
  للمساحة

%   
  للعدد 

%  
  للمساحة

%  
  للعدد 

%  
  للمساحة

%  
  للعدد 

%  
  للمساحة

  >10  24.3 1.1 25.3 1.6 43.3 4.3 37.3 3.5  
10 – 29  48.5 6.6 53.6 9.3 73.4 17.0 65.4 12.2 
30 – 49  63.5 13.7 69.8 18.5 83.1 26.1 76.4 19.4 
50 – 99  80.5 28.3 85.4 34.8 92.1 41.1 84.7 28.5 
100- 199  91.3 46.3 94.0 52.1 96.7 55.9 88.4  37.3 
 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0   دومن فأكثر200

 0.685 0.72 0.67 0.67  معامل جيين
.  دائرة اإلحصاءات العامة،2007و, 1997، 1983, 1975املصدر نشرات التعداد الزراعي لألعوام *    
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 مـن   %26 دومنـاً علـى      50الذين تقل مساحة حيازاهتم عن       و 1997يف تعداد    من احلائزين الزراعيني     %83 حاز
وقد ارتفع   .  من املساحة الكلية   %59 دومن على    100 من احلائزين للمساحات أكرب من       %8املساحة، بينما سيطر    

، األمر الذي يعكس تدين درجة العدالة يف توزيع         )8 ومنحىن لورنس يف شكل      13جدول   (0.72معامل جيين إىل    
  . احليازات

  
مـن  % 19 دومنـاً علـى      50 والذين تقل مساحة حيازاهتم عن       2007 من احلائزين الزراعيني يف تعداد       %76حاز  

 وقد بلـغ     . من املساحة الكلية   %72 دومن على    100 من احلائزين للمساحات أكرب من       %12ينما سيطر   املساحة، ب 
، األمر الذي يعكس حتسناً حمدوداً يف درجة العدالة يف          )7 ومنحىن لورنس يف شكل      13جدول   (0.68معامل جيين   

  .توزيع احليازات
  
 

 1997 و 1983 و 1975 األردن للتعدادات الزراعية  منحىن لورنس لتوزيع احليازات الزراعية يف: 8شكل 
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، غري أن هناك حتسناً يف درجة العدالة يف توزيـع احليـازات              بشكل عام  تشري هذه النتائج إىل ارتفاع قيمة املعامل      
رة عاملية، فمعامل جـيين     هي ظاه الزراعية  يازات  احلالثروة و  وظاهرة عدم العدالة يف توزيع        .خالل العقد األخري  

عـام    يف أملانيـا يف    0.65، و 1988 يف األرجنـتني يف عـام        0.83و يف باكـستان،     0.67 لتوزيع احليازات كان  
1993)GTZ, 1998 .(  

 
  إدارة احليازة 

 مـن  %96 إىل أن نسبة 14يشري اجلدول  و.احليازة القانوين وأسلوب إدارة احليازة والشكليتناول هذا اجلزء نظام    
 وتتـوزع   ،2007احليازات يف األردن مملوكة من احلائزين أو يف حكم اململوكة وفق نتائج التعداد الزراعي لعـام                 

 مـن   %96.5 إىل أن نـسبة      14يشري اجلـدول    و  .النسبة املتبقية بني االستئجار النقدي أو املشاركة يف احملصول        
، وتتـوزع   )1997 يف تعـداد     %93مقابل   (م اململوكة احليازات يف املناطق املرتفعة مملوكة من احلائزين أو يف حك         

 حيث وجد يف    ،هذه النسبة مع دول متقدمة    وتتفق  .  النسبة املتبقية بني االستئجار النقدي أو املشاركة يف احملصول        
 وترتفـع   .),Banker and MacDonald 2005( من احليازات مملوكة %97الواليات املتحدة أن  يف 2001تعداد 

 يف  %90 دومن يف األراضي املرتفعـة، بينمـا تـنخفض إىل            30ات اململوكة يف احليازات اليت تقل عن        نسبة احلياز 
 ويف ضوء ارتفاع     . دومن 200 يف احليازات اليت تزيد عن       %82 دومن، وإىل    199 – 100احليازات اليت تتراوح بني     

  . إلجيار النقدي أو املشاركة يف احملصولأسعار األراضي، فإن الطريق إىل حيازة األرض الزراعية ال بد وأن متر با
 

   ألردنانظام احليازة يف توزيع فئات مساحة احليازات النباتية حسب : 14جدول 

   (%)حكمه يف أو ملك  (%)نظام احليازة يف وادي األردن 
  فئات املساحة

  )دومن(
 يف أو ملك

 حكمه
  عةاملناطق املرتفأخرى أو خمتلط احملصول يف مشاركة نقدي إجيار

  احلائزينمجيع 
  يف األردن

  >10  90.1 7.3 1.2 1.5 98.1 98.0 
10 – 29  82.3 10.8 1.4 5.5 97.3 96.9 
30 – 49  77.6 14.7 1.7 6.0 96.4 94.3 
50 – 99  74.4 15.7 0.1 9.7 94.7 92.1 
100-  199   71.6 15.0 0.0 13.5 89.7 86.7 
 92.2 82.3 1.3 0.0 3.2 95.5  دونم فأآثر200

 95.6 96.5 3.3 0.3 6.5 89.9  النسبة العامة
 64613 56025 8588  عدد احلائزين
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من امجايل   %90  اىل  نسبة احليازات اململوكة من احلائزين أو يف حكم اململوكة          إىل اخنفاض  14كما يشري اجلدول    
        دومن إىل199 – 30 بـني  ح مـساحتها و، وتنخفض هذه النسبة يف احليازات اليت تترا   يف وادي األردن    احليازات  

 وتتركز بقيـة     .ورمبا يفسر ذلك بالقيود على بيع األراضي يف هذه املنطقة وارتفاع أسعار األراضي              .78% -72
ويفـضل    %.0.3 تتجاوز النسبة العامة للمشاركة يف احملـصول         بينما ال أشكال احليازة على االستئجار النقدي،      

على املستأجر النقدي، بينما يتقامسه املشارك       سيعود بالفائدة ر على عملية اإلنتاج     االستئجار النقدي ألن أي تطوي    
  . مع صاحب األرضيف احملصول 

  
منظمة قانونياً يف شـكل مؤسـسة        واملناطق املرتفعة    من احليازات يف األردن   % 93 إىل أن نسبة     15يشري اجلدول   

تنخفض نـسبة احليـازات     و . احليازة الزراعية  ومتويل   إدارة وتشغيل يقوم على    اًواحدفردية، من حيث أن فرداً      
 للحيازات اليت تتراوح مـساحتها      %89-88املنظمة قانونياً يف شكل مؤسسة فردية يف األردن واملناطق املرتفعة إىل            

  200 للحيازات اليت تزيد مساحتها عن       %81إىل  املناطق املرتفعة    دومن، بينما تنخفض النسبة يف       199 – 100   بني
 وباملثل، تنخفض نسبة احليازات املنظمة قانونياً يف شكل مؤسسة فرديـة يف وادي األردن بـشكل أكـرب                   . دومن

 199 – 100 للحيازات اليت تتراوح مساحتها بـني        %78 دومن، وتصل إىل     50للحيازات اليت تزيد مساحتها عن      
القـانوين  وتتركز النسبة املتبقية من حيث الشكل        .  دومن 200 للحيازات اليت تزيد مساحتها عن       %98دومن، وإىل   

قانونياً يف   منظمة   %0.5وهناك نسبة حمدودة تقل عن        .%13 – 1.4سبتها بني   ن الشركات العادية اليت تتراوح      على
بعـض   تتركز على مزارع التفاح يف جنوب األردن، ومزارع منطقـة الديـسي و             شكل شركات مسجلة واليت   

    . يواينشركات اإلنتاج احل
 

  الكيان القانوينالنباتية حسب وزيع فئات مساحة احليازات ت: 15جدول 
  فئات املساحة   يف األردناحلائزينمجيع   املناطق املرتفعة  وادي األردن

فرد أو   )دومن(
  اسرة

شراكة 
فرد أو   أخرى  عادية

  اسرة
شراكة 
فرد أو   أخرى  عادية

  اسرة
شراكة 
  أخرى  عادية

  >10  88.7  9.3  2.0  94.5  3.8  1.7  94.4 3.9  1.7  
10 – 29  83.1  12.0  4.9  93.3  4.0  2.7  92.9  4.2  2.9  
30 – 49  81.6  12.9  5.5  92.8  3.4  3.8  91.6  4.5 3.9  
50 – 99  78.8  11.5  9.7  92.5  3.4  4.1  90.8  4.4 4.8  
100-  199    78.4  10.3  11.3  89.8  4.2  6.0  87.9  5.2  6.9  

  3.3  3.1  93.6  10.7  8.3  81.0  1.0  1.4  97.6   دونم فأآثر200
  3.0  4.0  93.0  3.1  3.9  93.0  2.9  4.7  92.4  النسبة العامة

 64613 56025 8588  الحائزين عدد
  .املتعددةوالكيانات  واملؤسسات احلكومية ، الشركات املسامهة"أخرى"الفئة  تضم* 
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 ويوظـف   حاجته من األرضرأمساله اخلاص أو يقترض بضمانة ما ميلك من موجودات أو يستأجر   احلائز  يستخدم  
 ويتميز هـذا     . يف احليازات املنظمة قانونياً يف شكل مؤسسة فردية        املوارد البشرية ألسرته لتوفري العمالة للمزرعة     

 من اختاذ القرارات اليت قد يتطلبها العمل يف وقت قصري وجبهـد حمـدود              احلائزاملرونة اليت متكن    الشكل القانوين ب  
 ولكـن    . وحـده  لحائزتوفر فرصة للخلق واإلبداع نظرا ألن األرباح تعود ل        ، كما   ممكنةوبأقل تعقيدات قانونية    

 وحتمل مسؤولية    كامال أي خسارة ممكنة  ائز  حتمل احل وضعف التمويل   هلذا الشكل القانوين من حيث      عيوب  هناك  
 يسمح مبمارسـة    مماويل أكرب   إمكانية توفري مت   ب العاديةات  الشرك ميزوتت . غري حمدودة جبميع ما ميلك اجتاه الدائنني      

وتتميـز   . إمكانية أكرب لتجنيد القدرات الفنية الالزمة حيث ال تتـوفر مهـارة العمـل             ، و  أكرب ةنشاطات جتاري 
وضـع  ، و املسؤولية احملدودة للمسامهني مبقدار مسامهتهم يف رأس املال       ب ) خاصة عادة  مسامهة(ات املسجلة   الشرك

    .دة ذات صالحيات كاملة إلدارة الشركةإدارة الشركة حتت سلطة إدارية واح
  

 على املستوى   %96بنسبة  ،  16 كما يبني جدول     تدار معظم احليازات الزراعية تقليدياً من احلائز الزراعي أو أسرته         
وتنخفض نسبة  احليازات اليت تدار من احلائز الزراعي أو           .  يف وادي األردن   %88، و   الوطين، ويف املناطق املرتفعة   

وتـنخفض نـسبة    .   دومن 200 للحيازات اليت تزيد مساحتها عـن        %82 األردن واملناطق املرتفعة إىل      أسرته يف 
   للحيازات اليت تتراوح مـساحتها بـني       %78رد من أسرته يف وادي األردن إىل        فاحليازات اليت تدار من احلائز أو       

  .  دومن200 للحيازات اليت تزيد مساحتها عن %80 دومن، وإىل 199 – 100
  

تقليدياً من احلائز الزراعي أو أسرته وهنـاك نـسبة          تدار  تظهر هذه النتائج أن معظم احليازات الزراعية يف األردن          
وذا التعريـف   .  حمدودة من احليازات غري مملوكة، أو يديرها مدير مأجور أو مسجلة كشركة عادية أو مسامهة              

هم احملافظة على الزراعة كنشاط عائلي ألسـباب اجتماعيـة          ومن امل   . الزراعة العائلية هي السائدة يف األردن      فإن
للحفاظ على الطابع الريفي يف مناطق اإلنتاج، وألسباب اقتصادية لتحسني الوضع املعيشي لألسر، وألسباب بيئية               

  . ألن استخدام الكيماويات ومصادر الطاقة هو أقل يف الزراعة العائلية
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   احليازةالنباتية حسب أسلوب أدارة وزيع فئات مساحة احليازاتت: 16جدول 
   يف األردناحلائزينمجيع   املناطق املرتفعة  وادي األردن

  فئات املساحة
  )دومن(

احلائز أو 
فرد من 
  األسرة

مدير 
  مأجور

أكثر من 
  أسلوب

احلائز أو 
فرد من 
  األسرة

مدير 
  مأجور

أكثر من 
  أسلوب

احلائز أو 
فرد من 
  األسرة

مدير 
  مأجور

أكثر من 
  أسلوب

  >10  96.7 3.0 3.0 97.9 0.9 1.2 97.9 1.0 1.2 
10 – 29  92.1 5.4 5.4 96.3 1.6 2.1 96.2 1.7 2.1 
30 – 49  87.6 9.6 9.6 96.5 1.4 2.1 95.1 2.6 2.3 
50 – 99  86.0 7.7 7.7 94.4 2.2 3.4 93.2 3.0 3.8 
100-  199   78.1 8.6 8.6 91.0 4.8 4.3 89.4 5.3 5.4 
ر دونم فأآث200  80.4 7.0 7.0 82.1 12.8 5.2 81.8 12.1 6.0 

 2.1 2.2 95.6 2.0 1.9 96.1 7.2 7.2 87.8  النسبة العامة
 64613 56025 8588  عدد الحائزين

  

  

  

  استخدامات أراضي احليازات الزارعية
  17جلـدول   ويظهـر ا   .  يف احليازات الزراعية   استخدامات األراضي يتناول هذا اجلزء التركيب احملصويل، وطبيعة       

توزيـع  ة ل مقارن 9شكل  يبني  ، و 2007 يف تعداد    حسب جماالت االستخدام الزراعي    املزروعة باحملاصيل    املساحات
  . 2007و 1997 يف تعدادي املساحات حسب جماالت االستخدام الزراعي

 
نباتيـة  من إمجـايل مـساحة احليـازات ال        %)31( أكرب نسبة    تشكل أن زراعة األشجار املثمرة      17يظهر جدول   

 64,638(للحيـازات النباتيـة واملختلطـة       من عدد احلائزين     %)90(، وأكرب نسبة    ) دومن 2,584,919(واملختلطة  
، %)74( املساحة املزروعة باألشجار املثمرة  ثالثة أرباع وتشكل املساحة املزروعة بالزيتون بشكل خاص،        . )اًحائز
أمهية الزيتون كمحصول له أمهية رئيـسية       وهذا يعكس     ).%23(ربع إمجايل مساحات احليازة النباتية واملختلطة       و

وتـشكل    .يف التركيب الغذائي، وأمهية زراعة شجرة الزيتون اليت تالئم ظـروف الزراعـة املطريـة يف األردن                
ومـن   .  من املساحة املزروعة باألشجار املثمـرة      %8 تشكلاملثمرة، حيث   األشجار  املرتبة الثانية بني    احلمضيات  

 حوايل تشكلل األشجار املثمرة اهلامة األخرى العنب والتفاح والدراق والنخيل واملوز مرتبة حسب األمهية و    حماصي
  .  من املساحة املزروعة باألشجار املثمرة13%
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  واملساحةاحملاصيل املزروعةتوزيع احليازات الزراعية حسب : 17جدول 

 الوسيط
)دومن(  

 فترة الثقة
)95(%  

اخلطأ 
املعياري 

نسيبال  

اخلطأ 
 املعياري

 املتوسط
)دومن(  

 املساحة
)دومن( احلائزينعدد    احملصول 

5.0 14.46 13.36-  0.020 0.281 13.91 
813054 

)31.4%(  
58384 

)90.3(%  
 أشجار مثمرة

18.0 58.93 - 52.91 0.027 1.538 55.92 
715876 

)27.7%(  
12782 

)19.8(%  
 حماصيل

20.0 35.50 – 29.20 0.050 1.609 32.35 
*334765  
)12.95%(  

7487 
)11.6(%  

 خضروات

17.0 25.50 – 22.00 0.038 0.894 23.75 
43499*  

)1.68%(  
1503 

)2.3(%  
 خضار حممية

2.0 8.04 – 2.12 0.297 1.508 5.08 
297 

)0.01%(  
58 

)0.08(%  
 أزهار مكشوفة

8.5 15.78 – 8.42 0.155 1.877 12.10 
355 

)0.01(%  
29 

)0.04(%  
ةأزهار حممي  

  . 2007حسب النشرة الزراعية للتعداد  •

  
 مـن   %28 تشكل، و احلائزين من   %20ويزرع احملاصيل احلقلية    .  وتلي احملاصيل احلقلية األشجار املثمرة يف األمهية      

 يشكل  و  %).93(ومعظم املساحة املزروعة باحملاصيل هي زراعة مطرية        . إمجايل مساحة احليازات النباتية واملختلطة    
ومن أهم احملاصـيل     .  من هذه املساحة   %28 القمح   يشكل من املساحة املزروعة باحملاصيل احلقلية، و      %65الشعري  

  . احلقلية األخرى احلمص والكرسنة والعدس
 

 من  %13ها واليت متثل    تشكل واملساحة اليت    احلائزيننسبة عدد    وات هي اموعة الثالثة يف األمهية من حيث       ااخلضر
حتت ظـروف الزراعـة     اخلضراوات    مساحة  من %3زرع أقل من    تو  .ت النباتية واملختلطة  إمجايل مساحة احليازا  

 منها  %60 ألف دومن حتت الزراعة احملمية،       44إىل وجود    2007 للعام   الزراعيالتعداد   نتائجوقد أشارت     .املطرية
ة حوايل ثلـث املـساحة       حمصول البندور  يشكلو.  تقريبا عبارة عن بيوت بالستيكية، والباقي أنفاق بالستيكية       

ومـن    %).27(ايل ربع املساحة     حو والكوسا حماصيل البطاطا والباذجنان     تشكل و ،%)31(باخلضراوات  املزروعة  
 تـشكل  و . اخلضراوات من مساحة    %18 تشكل اهلامة األخرى البطيخ واخليار والزهرة والبصل واليت         اخلضراوات

 من  %1زرع األزهار املكشوفة واحملمية أقل من        وت  .زروعة باخلضار  حوايل ربع املساحة امل    اخلضراواتحماصيل  بقية  
  .من إمجايل مساحة احليازات النباتية واملختلطة%  0.1 حوايل تشكل، واحلائزين
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   حسب جماالت االستخدام الزراعياملساحاتتوزيع : 9شكل 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حيث يظهـر مـن       األراضي غري املزروعة،     توزيع احليازات الزراعية حسب طبيعة استخدامات      18يبني اجلدول   
 هذه النـشاطات    تشكلو. ات حرجية أو مراعي دائمة أو مؤقتة       لديهم مساح  احلائزين من   %2اجلدول أن أقل من     

هم أراضيمن مساحة   )  أيضاً %16( نسبة مماثلة    احلائزين من   %16ويترك  .   من إمجايل مساحة احليازات    %1أقل من   
 من إمجـايل    %7.3دون استغالل وتشكل    مساحة أراضيهم   بعضاً من    احلائزين من   %11ك  ويتر. احة التربة بوراً إلر 

 إمجايل مساحة    من %4.4 صاحلة للزراعة، وتشكل      إىل وجود أرض غري    احلائزين من   %8واشار  . مساحة احليازات 
  . من مساحة احليازات% 29 املزروعة املساحة غري تشكلوبذلك، . احليازات

 
 ازات الزراعية حسب طبيعة استخدامات األراضي غري املزروعةتوزيع احلي: 18جدول 

 الوسيط
)دومن(  

 فترة الثقة
)95(%  

اخلطأ  املعياري 
 النسيب

اخلطأ 
 املعياري

 املتوسط
)دومن(  

 املساحة
)دومن( احلائزينعدد    احملصول 

4.0 23.63 – 8.65 0.237 3.823 16.14 
12410  

)0.47(% 
769  

 غابات %)0.95(

14.5 96.92 – 20.00 0.336 19.625 58.46 
2693  

)0.10(% 
46  

 مراعي مؤقتة %)0.06(

8.0 - 0.919 415.25 451.90 
10849  

)0.41(% 
24  

 مراعي دائمة %)0.03(

6.0 37.32 – 28.68 0.067 2.202 33.00 
432036  

)16.52(% 
12705  

 )بور(أرض متروكة للراحة  %)15.85(

2.5 29.03 – 14.25 0.174 3.772 21.64 
190553  

)7.29(% 
8805  

 أرض غري مستغلة %)10.99(

3.0 24.88 – 9.88 0.220 3.824 17.38 
114059  

)4.36(% 
6561  

  أرض غري صاحلة للزراعة %)8.19(
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  الغرض من اإلنتاج 
  

 يف املناطق املرتفعة يقومـون باإلنتـاج ألغـراض          احلائزين من   %55أشارت نتائج التعداد الزراعي إىل أن نسبة        
 احلـائزين  من   %52 فإنوعلى املستوى الوطين،    . )19جدول   ( يف وادي األردن   %11ك الشخصي مقابل    االستهال

 يف  %58 قد ذكروا أم يقومون باإلنتاج ألغراض االستهالك الشخـصي مقابـل             2007يف التعداد الزراعي لعام     
 يف  %4 الشخـصي تقـل عـن        وتظهر النتائج يف وادي األردن أن نسبة االستهالك       . 1997التعداد الزراعي لعام    

 %17 دومن، و  99 – 50 للحيازات اليت تتـراوح مـساحتها بـني          %27 دومناُ، مقابل    50حليازات اليت تزيد عن     ا
 يف   دومن 200 للحيازات اليت تزيد مساحتها عـن        %9 دومن، و    200 – 100للحيازات اليت تتراوح مساحتها بني      

  . املناطق املرتفعة
  

 ألغـراض   العمل الزراعي  هم منتجني جتاريني، بينما ميارس البقية        احلائزين فقط من    %48تشري هذه النتائج إىل ان      
وهذا يؤكد على احلاجة إلعادة تعريف احليازة الزراعية، رمبا لتتضمن حداً أدىن من املبيعات، كما هو                  .غري جتارية 

 1975بتـداء مـن عـام        دوالر علـى األقـل ا      1000احلال يف الواليات املتحدة حيث أدخل للتعريف مبيـع          
)Wimberley,  1998 .(  

  
لغرض  احلائزين %(توزيع احلائزين حسب الغرض من اإلنتاج لفئات املساحة واملنطقة الزراعية : 19جدول 

  )االستهالك الشخصي

  فئات املساحة  % االستهالك الشخصي
  1997راعي التعداد الز   يف األردناحلائزينمجيع   املناطق املرتفعة  وادي األردن  )دومن(

  >10  46.7 74.5 74.0 82.4 
10 – 29  12.9 49.9 48.6 52.7 
30 – 49  5.6 33.2 29.1 36.1 
50 – 99  3.7 26.6 23.3 28.0 
100-  199  2.7 16.6 14.8 1.9 
 0.8 8.5 9.2 3.1   دومن فأكثر200

 57.7 52.3 54.7 11.4  النسبة العامة
 72168 64613 56025 8588  عدد احلائزين
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 خصائص احلائز
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  خصائص احلائز
 

ئص وتكتـسب اخلـصا   . تشكل البيئة االجتماعية واالقتصادية اإلطار الذي جتري فيه عمليات اإلنتاج الزراعـي  
ين أمهية كبرية يف تشكيل سلوكياهتم وممارساهتم الزراعية وطبيعة نشاطاهتم اإلنتاجية           حائزاالجتماعية واالقتصادية لل  

 العمر والتعليم والتفـرغ للعمـل        الزراعيني ينحائزلل أهم هذه اخلصائص     ومن بني . وأساليب اإلنتاج املستخدمة  
  . الزراعي ومدى االعتماد على الدخل الزراعي

 
  واجلنسيةالعمر واجلنس 
 للمتوسط  51 عاما يف األردن مقابل      53متوسط عمر احلائز والوسيط      أن   2007 التعداد الزراعي لعام  أظهرت نتائج   

وهـذا يـنعكس يف      .  أعمار احلائزين الزراعيني   اىل ارتفاع ، األمر الذي يشري     1997اد   عاماً للوسيط يف تعد    50و  
 إىل %22مـن  ( عاماً قـد اخنفـضت   40حيث يالحظ أن نسبة الفئات العمرية أقل من ،  10 وشكل   20اجلدول  

   .)%36 إىل %30من ( سنة أو أكثر 60 بينما ارتفعت نسبة الفئة العمرية ،)16%
  

 املناطق املرويـة   عاما يف    52و،  ) سنة لفئات املساحة   58 – 53 (املناطق البعلية يف    عاما 55ائز  متوسط عمر احل  بلغ  
 30نسبة الذين تقل أعمارهم عـن       ، فقد وجد أن     )20(وكما يبني جدول رقم       .) سنة لفئات املساحة   54 – 51(

 %.36 سنة أو أكثـر هـي        60هم   ونسبة الذين تبلغ أعمار    ،ائزين يف املناطق املرتفعة    من احل  %4هي أقل من    سنة  
  وبلغت نسبة 

 
                النباتيةتوزيع الفئات العمرية يف املناطق املرتفعة حسب فئات مساحة احليازات : 20جدول 

   )56025عدد احلائزين (

  فئات املساحة  فئات العمر
مبنيغري  +60 59 - 50 49 – 40 39 - 30    30<     )دومن(  

  اجملموع

  >10  4.8 15.4 24.7 25.4 29.4 0.2 100.0  
10 – 29  3.0 10.9 20.9 25.9 39.0 0.2 100.0 
30 – 49  2.6 8.8 17.4 24.6 46.4 0.2 100.0 
50 – 99  2.3 8.9 18.0 23.5 46.7 0.5 100.0 
100-  199  3.1 9.2 18.6 24.9 42.8 1.5 100.0 

 100.0 3.5 35.6 22.6 24.5 10.5 3.5   دونم فأآثر200
  لنسبة العامةا

 100.0 0.4 36.0 25.2 22.1 12.5 3.8  2007تعداد 

  النسبة العامة
 100.0 - 29.7 25.4 23.1 15.7 6.1  1997تعداد 

   سنة13.72 سنة، االنحراف المعياري 0.043 الخطأ المعياري ، سنة53:  الوسيط، سنة53: المتوسط •
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 سنة يف فئات    58 – 57 املناطق البعلية ومتوسط العمر يف     %47 – 42 سنة أو أكثر     60الذين تبلغ أعمارهم    احلائزين  
نسبة الذين تبلغ إىل أن )  ,2008Eurostat, 2005(وتشري اإلحصاءات األوروبية .   دومن199 – 30مساحة احليازة 

  .  2003 يف النرويج يف عام %33 و ،%42 سنة أو أكثر يف دولة تشيكيا هي 55أعمارهم 
  

 2007 و 1997عمرية يف تعدادي توزيع الفئات ال: 10شكل 
 

 

 

 

 

 

 

2007 و 1997توزيع الفئات العمرية في تعدادي : 10شكل   

  

  

 

% 4.2هي   سنة   30نسبة الذين تقل أعمارهم عن      ، أن   21كما يبني جدول    يف وادي األردن    أظهرت نتائج التعداد    

سبة احلائزين الذين تبلغ أعمـارهم        وبلغت ن   %.27 سنة أو أكثر هي      60، ونسبة الذين تبلغ أعمارهم      ائزينمن احل 
املنـاطق   يف    دومن 199 – 30 سنة يف فئات مساحة احليـازة        54 – 51ومتوسط العمر    ،%33 – 21أكثرف سنة   60

  . املناطق املرويةوتشري هذه النتائج إىل أن احلائزين رمبا يكونوا أصغر سناً يف وادي األردن و  .املروية
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            النباتيةالعمرية يف وادي األردن  حسب فئات مساحة احليازات توزيع الفئات : 21جدول رقم 
   )8588عدد احلائزين (

  فئات املساحة  فئات العمر
39 - 30    30<     )دومن(  40 – 49  50 - 59 مبنيغري  +60   

  اجملموع

  >10  4.5 12.0 21.7 20.5 30.7 10.5 100.0  
10 – 29  3.9 12.9 18.5 21.9 29.6 13.3 100.0 
30 – 49  4.3 12.9 20.2 20.3 32.7 9.6 100.0 
50 – 99  3.0 10.5 21.3 18.9 26.9 19.4 100.0 
100- 199  5.5 8.6 15.5 11.8 21.4 37.3 100.0 

 100.0 62.0 7.4 9.6 10.5 4.4 6.1  دونم فأآثر200
 100.0 19.5 27.4 18.6 19.0 11.2 4.2 النسبة العامة

  
أن ملكية األراضي غالباً ما تتحقق من خـالل         نتجني من حائزي احليازات الكبرية      مط العمر لل  يرجع ارتفاع متوس  

وجيعل ارتفاع أسعار األراضـي مـن شـراء         .  نظام اإلرث وهذا ما ال حيدث إال يف األعمار املتوسطة والكبرية          
غار السن والفئـات العمريـة       فرصة ملكية األراضي لص    فإنولذلك،  .  األراضي احتمال بعيداً يف األعمار املبكرة     

والرتفـاع عمـر    .  املتوسطة تبقى حمدودة، خاصة يف ظل األوضاع السائدة اليت جتعل الزراعة نشاطاً غري مربح             
املزارعني أمهية تطبيقية يف جمال اإلرشاد الزراعي حيث أن هذه الفئات العمرية لديها قناعات راسخة بطرق الزراعة                 

ي يتطلب استخدام طرق إرشادية أكثر إقناعاً مثل املشاهدات حىت ميكن تغيري مثل هذه              اليت نشأوا عليها، األمر الذ    
قبـل  تقنيات جديدة يف الزراعـة   أية  أن يتسىن هلم اإلطالع بشكل مباشر على نتائج تطبيق          وال بد من    القناعات،  

  . تبنيها والشروع يف تطبيقها
  

يف % 3.1 يف احليازات املختلطة، و    %2.45يازات النباتية، و  يف احل  %5.1نسبة احلائزات الزراعيات من النساء      بلغت  
 يف   %5.2وقد بلغت النسبة      . فئات املساحة   نسبة اإلناث احلائزات حسب    22جدول  يظهر   و  .احليازات احليوانية 

ائزات  وتشري نتائج التعداد الزراعي أن نسبة النساء احل         . يف املناطق املرتفعة   %4.8 يف وادي األردن و    %2األردن، و 
   2000 يف املانيـا يف عـام        %9و   2003يف عـام     يف النـرويج     %13و   2007 يف تشيكيا يف عـام       %16بلغت  

)Eurostat, 2005, 2008( 2007  يف عام يف إيرلندا%6 و (Megaw, 2008).    وينب اجلدول أن أعلى نـسبة
 يف املنـاطق    %8 يف وادي األردن و    %6 دومن، حيث بلغت النسبة      10لإلناث احلائزات هي يف فئة املساحة أقل من         

نسبة احلائزات الزراعيات    حيث بلغت    ،1997 نتائج التعداد الزراعي لعام      وهذا يعترب ارتفاعاً باملقارنة مع      .املرتفعة
نـسبة احلـائزات    حيث بلغت    1983ونتائج التعداد الزراعي لعام      ،)1999اإلحصاءات،  دائرة  (% 2.8من النساء   

  .  )1985اإلحصاءات، دائرة  (1.6 الزراعيات من النساء
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 بصرف النظر عن فئات مساحة احليازة أو نوع         %99أشارت النتائج إىل أن نسبة األردنيني بني احلائزين تزيد عن           
ـ  دومن من جنسيات أخرى أو غري        200 – 10 من فئات املساحة     %7.6 – 3.5 ولكن هناك نسبة      .األراضي  ةمبين

  . يف وادي األردن
  

 حسب فئات املساحة ونسبة اإلناث احلائزاتللحيازات النباتية  الزراعيني احلائزينوزيع ت : 22جدول 
  فئات املساحة

  )دومن(
  نسبة اإلناث 

  يف وادي األردن  
  نسبة اإلناث 

  يف املناطق املرتفعة 
  نسبة اإلناث 
  يف األردن  

  >10  6.4 8.0 8.0 
10 – 29  3.9 4.2 4.3 
30 – 49  5.1 2.7 2.4 
50 – 99  2.6 2.3 2.3 
100-  199   2.9 2.2 2.0 
 1.2 1.0 1.0  دونم فأآثر200

 5.2 4.8 2.0  النسبة العامة
 64613 56025 8588  عدد الحائزين

    
  التعليم 

 يف وادي   %10 ، و  يف املنـاطق املرتفعـة     %13 أن نسبة األمية بني املزارعني بلغت        24 و   23 رقم   نُيظهر اجلدوال 
 على املستوى الوطين وفق مؤشرات اململكة على موقـع دائـرة اإلحـصاءات              2006 لعام   %9.3 مقابل   األردن

 مـن احلـائزين يف      %47 – 42أن   23 يف جدول رقم     وتظهر البيانات  . على شبكة املعلومات الدولية   اإللكتروين  
لـديهم   %)21.6( ، وأن حوايل مخس احلائزين    )ملم أو ابتدائي أو إعدادي    (األراضي املرتفعة لديهم تعليم أساسي      

 على املستوى الوطين وفق مؤشرات اململكة على        2006لعام  % 18.6قابل  م وى تعليم أعلى من الثانوية العامة     تمس
وال تظهر البيانات وجود فـروق كـبرية يف          . على شبكة املعلومات الدولية   اإللكتروين  موقع دائرة اإلحصاءات    

  . مستويات بني فئات مساحة احليازة املختلفة
  

واليت تظهر حتسن مستويات     2007تعداد   و   1997 مستويات التعليم وفق نتائج تعداد     مقارنة بني    23يبني اجلدول   
اخنفاض نسبة األمية، واخنفاض نسبة مـستوى التعلـيم األساسـي،            11 يف شكل    يالحظو  .احلائزينالتعليم بني   

  . وارتفاع مستويات التعليم من فئات ثانوي أو أعلى
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         وفئات مساحة احليازة يف األراضي املرتفعة ي التعليماملستوىتوزيع احلائزين وفق : 23جدول رقم 
  )56025 احلائزين عدد(

  فئات املساحة   التعليممستوى
مدبلو ثانوي اساسي أمي  )دومن( مبنيغري  جامعي   

  اجملموع

  >10  12.2 47.3 19.0 7.2 13.9 0.3 100.0  
10 – 29  12.3 46.1 18.2 6.0 16.9 0.4 100.0 
30 – 49  14.0 46.0 17.6 4.3 17.7 0.4 100.0 
50 – 99  17.5 43.1 16.8 4.4 17.3 0.9 100.0 
100-  199   16.3 44.2 15.8 4.7 15.9 3.0 100.0 
 100.0 5.5 16.8 5.2 17.0 42.3 13.2  دونم فأآثر200

  النسبة العامة
 100.0 0.7 15.6 6.2 18.3 46.2 13.0  2007تعداد 

  النسبة العامة
 100.0 - 11.3 4.5 13.6 49.1 21.5  1997تعداد 

  %.1.1 املرتفعة نسبةيشكل من لديهم تعليم زراعي، ثانوي أو دبلوم أو مؤهل جامعي يف األراضي * 

  

 دومن  50 لفئـات املـساحة      %)8 – 2( هي أقل بشكل واضح       أن نسبة األمية بني املزارعني     24 رقم ُيظهر اجلدول 
 من احلـائزين يف     %17 – 6وتظهر البيانات أن    ).  %18 – 13(ثر يف وادي األردن مقارنة مع املناطق املرتفعة         فأك

 أو أكثر يف املناطق املرتفعـة مقابـل         %20لديهم مستوى تعليم أعلى من الثانوية العامة مقارنة مع           وادي األردن 
 من احلائزين يف املناطق املرتفعة مقارنة مـع وادي          ورمبا أن نسبة أكرب   .   على املستوى الوطين   2006لعام  % 18.6

  . األردن غري متفرغني للزراعة تقدم تفسرياً هلذه النتائج
  

2007و  1997توزيع مستوى التعليم يف تعدادي : 11 شكل   
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                 وفئات مساحة احليازةوادي األردن توزيع احلائزين وفق فئات التعليم يف : 24جدول رقم 

  )8588عدد احلائزين (

  فئات املساحة   التعليممستوى
امدبلو ثانوي اساسي أمي  )دومن( مبنيغري  جامعي   

  اجملموع

  >10  16.6 37.0 19.0 6.0 10.8 10.5 100.0  
10 – 29  11.2 43.1 17.6 4.1 10.1 13.9 100.0 
30 – 49  11.3 44.5 17.6 4.9 12.2 9.6 100.0 
50 – 99  7.9 40.0 15.9 5.2 11.4 19.6 100.0 
100-  199  5.9 24.5 16.8 4.1 10.9 37.7 100.0 

 100.0 63.3 3.5 2.2 8.3 21.0 1.7  دونم فأآثر200
 100.0 19.8 10.6 4.7 16.5 38.5 9.9  النسبة العامة

  %.0.8يشكل من لديهم تعليم زراعي، ثانوي أو دبلوم أو مؤهل جامعي يف وادي األردن نسبة * 

  األسرةحجم 
متوسط عدد أفراد   ووجد أن   .  األردنفرد يف    6.7متوسط عدد أفراد األسرة هو      التعداد الزراعي أن    أظهرت نتائج   

وقد  .  أفراد ملعظم فئات املساحة يف املناطق املروية       6 أفراد ملعظم فئات املساحة يف املناطق البعلية، و          7هو  األسرة  
 %)14(، وتنخفض هذه النسبة قليالً      )25جدول  (أو أكثر    أفراد   10سرة  عدد أفراد األ   من األسر بلغ     %17وجد أن   

جوهري بني فئات حجم األسرة وفئات مساحة احليازات النباتيـة يف           هناك فرق    يبدو أن     وال . يف املناطق املروية  
 الوطين  وهذا املعدل هو أكرب من معدل عدد أفراد األسرة        .  25األردن وتوفر مصدر للري كما يبني اجلدول رقم         

 على املستوى الوطين وفق مؤشرات اململكة على موقع دائرة اإلحصاءات اإللكتـروين علـى               2006 فرد لعام    5.4
أن العمل الزراعي العائلي، رمبا يكون هـو الـصفة           على   ارتفاع حجم األسرة  ويؤكد    .شبكة املعلومات الدولية  

  . الغالبة للزراعة
   سب فئات مساحة احليازات النباتية يف األردن توزيع فئات حجم األسرة ح: 25جدول رقم 

  وتوفر مصدر للري

 يوجد مصدر للري ال يوجد مصدر للري مجيع احلائزين
10 
9-7 فأكثر  4-6  1-3  

10 
9-7 فأكثر  4-6  1-3  

10 
9-7 فأكثر  4-6  1-3  

 فئات املساحة
)دومن(  

17.5 35.3 32.6 14.6 13.7 34.8 35.3 16.2 16.4 36.2 33.6 13.8   >10  
13.5 31.7 35.2 19.6 13.3 31.7 35.3 19.8 15.6 31.8 34.9 17.6 10 – 29  
15.7 30.1 34.1 20.0 15.1 30.4 33.9 20.7 17.2 29.6 34.6 18.5 30 – 49  
17.5 28.7 32.5 21.2 17.8 29.6 32.7 19.9 16.1 25.3 31.8 26.8 50 – 99  
19.9 27.8 32.1 20.2 19.7 29.7 34.0 16.7 20.6 22.2 27.0 30.2 100-  199   
  دونم فأآثر200 44.0 22.0 19.7 14.3 16.6 31.3 28.9 23.3 29.4 27.0 24.6 19.0
  المجموع 18.7 32.9 32.1 16.4 17.6 35.0 33.3 14.1 16.5 33.1 33.7 16.7

   فرد3.05 االحنراف املعياري ، فرد0.010 اخلطأ املعياري ، أفراد7 :الوسيط ، فرد6.72: املتوسط •

 



 52

  الدخل املهنة الرئيسية و
 يف  )26جـدول    ( من احلائزين هي الزراعة    %13لـ   الرئيسية   املهنة أن   2007أظهرت نتائج التعداد الزراعي لعام      

     1997نتائج التعـداد الزراعـي لعـام         حسب   %47، مقابل   األردن ويف كل من املناطق املرتفعة ووادي األردن       
 من احلائزين يف وادي األردن من فئة املساحة أقل من            %21 ويبني اجلدول أن      .)1999دائرة اإلحصاءات العامة،    (

 يف فئـة  %43 دومن، و 50 – 30 يف فئة املساحة %48 دومن مهنتهم الرئيسية هي الزراعة، وتزيد هذه النسبة إىل        10
دومن، وتكاد تنعدم يف فئـة       200 – 100 يف فئة املساحة     لإلخنفاض دومن، ولكن هذه النسبة تعود       99 – 50املساحة  

ويف املناطق املرتفعة، ترتفع نسبة الذين مهنتهم الرئيسية هي الزراعة يف فئة املـساحة                . دومن 200املساحة أكرب من    
   . يف فئات املساحة األخرى) %17 – 10( دومن، ولكنها منخفضة 200 – 100

  
 الزراعةهي ة الذين مهنتهم الرئيسية  الزراعيني حسب فئات املساحة ونسباحلائزينتوزيع : 26جدول 

  )دومن(فئات املساحة   املهنة الرئيسية هي الزراعة% 
  (%)األردن   (%) املناطق املرتفعة   (%)وادي األردن 

  >10  20.6 10.3 10.4 
10 – 29  37.7 11.7 12.4 
30 – 49  48.0 12.5 16.5 
50 – 99  42.8 16.8 20.2 
100-  199   28.7 27.2 27.5 
 11.8 45.7 0.8  دونم فأآثر200

 13.3 13.4 13.0  النسبة العامة
 64613 56025 8588  عدد الحائزين

  
، )27جـدول   ( من احلائزين    %18نسبة  بكما أظهرت نتائج التعداد أن املصدر الرئيسي لدخل األسرة هو الزراعة            

وتتفق هـذه     .)1999حصاءات العامة،   دائرة اإل  (1997نتائج التعداد الزراعي لعام      حسب    من األسر  %24مقابل  
 من دخـل احلـائزين فقـط        %11 أن   1995النسبة مع دول متقدمة مثل الواليات املتحدة، حيث وجد يف تعداد            

    ).ERS/USDA, 1995(مصدره الزراعة 
  

ـ      %61وقد ذكر    . نسبة احلائزين الذين مصدر دخلهم من الزراعة       27يبني جدول    ي  من الذبن مهنتهم الرئيسية ه
  . مهنتهم الرئيسية هي غـري الزراعـة       من الذين  %6الزراعة أم حيصلون على معظم دخلهم من الزراعة، مقابل          
فمريب احليوانات والطيور أكثـر حاجـة ملالزمـة          . وتضع طبيعة النشاط الزراعي قيوداً على العمل غري الزراعي        

 مـن   %38أصحاب احليازات احليوانية، مقابل     من   %56نسبة  باملهنة الرئيسية   مزارعهم، وقد وجد أن الزراعة هي       
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 من أصحاب احليازات النباتية أم حيصلون على معظم دخلهم مـن            %38وقد ذكر    . أصحاب احليازات النباتية  
  .  من أصحاب احليازات احليوانية%84الزراعة، مقابل 

  
ة وتوفر مصدر للري ونوع نسبة احلائزين الذين مصدر دخلهم من الزراعة حسب املهنة الرئيسي: 27جدول 

 احليازة
  املهنة الرئيسية للحائز

  اخلاصية
  غري الزراعة  الزراعة 

  النسبة

  العامة

 توفر مصدر للري

  بعلي
50.0  4.6  11.2  

  يورم
68.9  9.8  27.1  

  احليازةنوع 

  حيازات نباتية
55.2  5.3  13.7  

  حيازات حيوانية
69.0  11.0  31.7  

  
      

  مجيع احليازات
60.8  6.4  18.0  

  

، املناطق البعليـة   من احلائزين يف     %11 نسبةالزراعة هي املصدر الرئيسي لدخل األسرة ل       أن   28 ُيظهر اجلدول رقم  
 تتزايد نسبة الذين    ،)28رقم  ( وكما يبني اجلدول      . جلميع احلائزين  %18 و   املناطق املروية للحائزين يف   % 27مقابل  

سرة مع زيادة فئة مساحة احليازة جلميع احلائزين وللمناطق اليت يتوفر           تشكل الزراعة هي املصدر الرئيسي لدخل األ      
الزراعـة هـي   أن  دومن 10 من احلائزين يف فئة املساحة أقل مـن  %6 فبينما يعترب   .فيها مصدر للري  يتوفر  أو ال   

 األسرة يف فئـة   أن الزراعة هي املصدر الرئيسي لدخل%46، يرى املناطق البعليةاملصدر الرئيسي لدخل األسرة يف     
الزراعـة  أن   دومن   10 من احلائزين يف فئة املساحة أقل من         %11وباملثل، بينما يعترب     .  دومن 200املساحة أكرب من    

 أن الزراعة هـي املـصدر       %53هي املصدر الرئيسي لدخل األسرة يف املناطق اليت يتوفر فيها مصدر للري، يرى              
  .  دومن200 من الرئيسي لدخل األسرة يف فئة املساحة أكرب
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فئات مساحة احليازات ومن احليازة الزراعية مصدر الدخل الرئيسي توزيع احلائزين وفق : 28جدول رقم 
  ومصدر الري

  فئات املساحة
  )دومن(

  اجملموع  (%) احلائزينمجيع  (%)  يوجد مصدر للري  (%)ال يوجد مصدر للري

  >10  6.4 10.6 15.2 100.0  
10 – 29  13.5 26.8 15.5 100.0 
30 – 49  23.3 57.5 34.5 100.0 
50 – 99  29.9 45.6 33.2 100.0 
100-  199   37.5 52.0 41.8 100.0 
 100.0 50.0 53.4 46.3  دونم فأآثر200

 100.0 17.9 27.1 11.2  النسبة العامة
  

 منتشرة يف مجيـع الـدول       العمل يف الزراعة كنشاط جزئي أو االعتماد على الدخل غري الزراعي هو ظاهرة عاملية             
ويف الواليات املتحدة ودول االحتاد األورويب واليابان وقد خضعت لدراسـات            . املتقدمة وكثري من الدول النامية    

 فالقضية ليست أن املزارع األردين حيوز على         .واسعة منذ مثانينات القرن املاضي، واألردن ذا املعىن ليس اسنثناء         
دة، بل أن الدخل الزراعي يف حد ذاته يف ضوء اقتصاديات الزراعة ال يـسمح مبنافـسة                 موارد أرضية ومائية حمدو   

 من إمجايل الـدخل يف      %11 وقد شكل الدخل من الزراعة يف الواليات املتحدة           .القطاعات االقتصادية األخرى  
ـ         بينما جاء باقي الدخل      ،1995 الواليات املتحدة يف عام    ري زراعيـة   من أجور ورواتب أو نشاطات أعمـال غ

)ERS/USDA, 1995.(     
  

يسهل وجود مصادر إضافية للدخل يف صورة رواتب تقاعدية أو دخل غري زراعي لرب األسرة أو أفرادها علـى                   
 إمكانية تطبيق التقنيات اليت من شأا رفع دخوهلم، وبذلك قد يكونوا أكثر استجابة لتطبيق مثـل هـذه                   احلائزين
 خالل أوقات   احلائزينية تطبيقية فيما يتصل باإلرشاد الزراعي، ففرص االتصال مع          وهلذه اخلصائص أمه    .التقنيات

 من فوارق   يف التخفيف ويسهم الدخل غري الزراعي     .  ال يتواجد يف املزرعة   ألن معظمهم   متدنية  الدوام الرمسي هي    
  . الدخل بني دخول املزارعني وغري املزارعني

  
  العمل الزراعي

ويـتم  .   من املساحات الزراعية يف األردن     %50يف  العمل العائلي    العمل يتم من خالل      معظم أن   29يبني اجلدول   
 و  ، دومن 30 من املساحات يف فئات املساحة اليت تقل عن          %91 - 81نسبة   ب معظم العمل من خالل العمالة األسرية     

عظم العمل يتم من خالل      غري أن م   .  دومن 200 – 50 من املساحات يف فئات املساحة اليت تتراوح بني          70% - 63
ويتم معظم العمل من خالل العمالـة األسـرية         .  املناطق البعلية  من املساحات الزراعية يف      %78يف  العمل العائلي   
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وتشري هـذه النتـائج إىل املـشاركة          . دومن 200 من املساحات يف فئات املساحة اليت تقل عن          %94 - 79لنسبة  
  . الواسعة لألسرة يف العمل الزراعي

  
ومصدر   الزراعيني حسب فئات املساحة ومصدر العمالة اليت تقوم مبعظم العملاحلائزينتوزيع : 29جدول 

  )النسب للمساحات(الري 
احلائزينمجيع  يوجد مصدر للري ال يوجد مصدر للري  

  فئات املساحة
  )دومن(

 عمالة 
 أسرية

 عمالة 
 بأجر

 املساحة
 عمالة 
 أسرية

ة عمال  
 بأجر

 املساحة
 عمالة 
 أسرية

 عمالة 
 بأجر

 املساحة

  اجملموع
لكل (

  )جمموعة
  >10  93.7 6.3 153432.1 87.8 12.2 23307.7 90.7 9.3 186911.3 100.0  

10 – 29  89.4 10.6 262942.4 56.5 43.5 86529.6 81.0 19.0 350942.0 100.0 
30 – 49  87.1 12.9 123298.7 34.8 65.2 223770.8 53.4 46.6 347438.3 100.0 
50 – 99  85.2 14.8 155158.2 35.2 64.8 65527.7 70.2 29.8 221565.6 100.0 
100-  199  79.2 20.8 139049.0 28.6 71.4 67112.1 62.7 37.3 206768.5 100.0 

 100.0 1279411.9 70.7 29.3 779990.5 89.4 10.6 477547.5 38.9 61.1  دونم فأآثر200
 100.0 2593037.7 49.9 50.1 1246238.4 78.2 21.8 1311427.9 22.2 77.8  النسبة العامة

  

.   من احلائزين يستأجرون عمالـة مؤقتـة       %40 – 35 أن   ، إىل 30التعداد الزراعي كما يبني جدول      نتائج  أشارت  
 وكانت النسبة يف احليـازات الـيت         . يف احليازات احليوانية   %10 مقابل   %42وكانت النسبة يف احليازات النباتية      

  .  يف احليازات اليت ال يتوفر فيها مصدر للري%37 مقابل %62وفر فيها مصدر للري يت
  

 حسب نوع الزراعة وتوفر مصدر للري ومصدر العمالة اليت تقوم أعداد احلائزين توزيع نسب :30جدول 
  مبعظم العمل

:معظم العمل يتم باستخدام  : هل تستأجر عمالة مؤقتة     
 عمالة بأجر عمالة أسرية  ال  نعم  اخلاصية

  اجملموع
 )ةلكل جمموع(

  نوع احليازة
  100.0 16.0 84.0 57.5 42.5 نباتية
 100.0 15.8 84.2 90.5 9.5  حيوانية

 100.0 16.0 84.0 64.9 35.1  النسبة العامة
  مصدر للري
  100.0 8.0 92.0 63.4 36.6  ال يوجد
 100.0 41.6 58.4 38.4 61.6  يوجد

 100.0 16.0 84.0 57.5 42.5  النسبة العامة
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  .املنـاطق البعليـة    من احليازات يف     %92نسبة  بأن معظم العمل يتم من خالل العمالة األسرية         ) 30(يبني اجلدول   
 ويتم معظم العمـل      .املناطق املروية  من احليازات يف     %58نسبة  ببينما يتم معظم العمل من خالل العمالة األسرية         

ة، سواء أكانـت     األردن بصرف النظر عن نوع احلياز       من احليازات الزراعية يف    %84يف  العمل العائلي   من خالل   
 أن معظم العمل الزراعي يـتم بواسـطة         1997وقد أشارت نتائج التعداد الزراعي لعام       .  حيازة نباتية أم حيوانية   

 املشاركة الواسعة   هذه النتائج إىل  ؤكد  وت ). 1999دائرة اإلحصاءات،   ( من مجيع احليازات     %85العمل العائلي يف    
  . ، وأن الزراعة العائلية هي السائدةلألسرة يف العمل الزراعي
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  اخلدمات الزراعية املساندة
  

 وأن ،تشري جتارب التنمية إىل أن تنمية قطاع الزراعة وتطوير الريف إمنا هو حصيلة عدد كبري من العوامل املتشابكة                
 بيئياً ووسائل تطبيقها والسليمة اقتصادياًوادية  متكني املزارعني من احلصول على التقـنيات احلديثة املالئمة فنياً

اخلدمات الزراعيـة  بتوفر  وترتبط هذه املهمة بشكل عضوي . هو من الشروط األساسية لتحقيق التنمية الزراعية
ظام إرشادي زراعي فعال ومستقر قادر على إحـداث تغـيريات           خدمات البحث العلمي ووجود ن    املساندة مثل   

ـ  رتوفواجلهات اليت   ،  سلوكية من جانب املزارعني يف اجتاه استخدام أساليب الزراعة احلديثة          اإلنتـاج  دخالت  م
  . النقل والتسويقو اإلقراضوخدمات 

  
  مصادر اإلرشاد الزراعي

 .من العوامل اهلامة املؤثرة على فرص حتقيق التنمية الزراعية        يعترب توفر خدمات البحث والتطوير واإلرشاد الزراعي        
ملياه واخنفاض الكمية   اويف ضوء ضعف فرص حتقيق التنمية الزراعية من خالل التوسع األفقي نظرا حملدودية موارد               

ع األفقي  املتاحة منها لغايات الزراعة، فضالً عن حمدودية األراضي الصاحلة لالستغالل الزراعي، وعن حاجة التوس             
ه يتعني أن تستند استراتيجية التنمية الزراعية إىل التوسع فإنأطول لتحقيق نتائج متواضعة،  لرأس مال أكرب، ووقت

حتسني الكفاءة اإلنتاجية الستخدام املوارد وتطوير تقنيات اإلنتاج الزراعـي           وهتدف التنمية الرأسية إىل    . الرأسي
فيهـا  شاد بعد اختبار مدى مالءمتها فنيا يف الظروف احمللية اليت ستطبق            ونقلها للمزارعني من خالل خدمات اإلر     

وقـت أسـرع    اإلنتاج بدرجة أكـرب ويف      ومن شأن اتباع هذه االستراتيجية زيادة        . التقنية وجدواها االقتصادية  
 اإلنتـاج، لرفـع      وهذا يعين أنه ما مل يتم تطوير تقنيات         .يف حتسني نوعية اإلنتاج   اإلسهام  وبتكلفة قليلة نسبياً و   

  . حتقيق التنمية تبقى ضعيفة وحمدودة  فرصفإنإنتاجية موارد املياه واألرض 
  
 هـي   %)13( مث الشركات الزراعية     %)22(عة  ا ووزارة الزر  ،%)28(املزارعني اآلخرين    أن   )31 (بني اجلدول رقم  ي

  ، 12 كما يبني شكل املناطق املروية يف املصادر األكثر أمهية لتوفري املعلومات، وأن هذه املصادر أكثر أمهية بكثري
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  ) لإلجابة بنعم%( الزراعي ووجود مصدر للري مصادر اإلرشاداستخدام  توزيع احلائزين وفق: 31جدول 
 مجيع احلائزين يوجد مصدر للري ال يوجد مصدر للري  مصادر اإلرشاد

  22.5 41.6 13.2 مرشدو مديريات وزارة الزراعة
  6.9 15.1 4.0 وسائل اإلعالم

  12.6 30.2 5.6 الشرآات الزراعية
  27.9 41.8 22.5 مزارعون آخرون

  3.1 10.9 0.7 مؤسسات رسمية أخرى
  8.2 10.9 6.3 مصادر أخرى

  

  وتظهر هذه األرقام أمهية أكرب جلميع مصادر اإلرشاد %.30 و %42 و %42حيث بلغت هذه النسب على التوايل 
د احلاجة للمعلومات للحصول على بذور أو نباتات عالية اإلنتاجية، ولتحسني يف املناطق املروية، حيث تشت

وتظهر هذه النتائج أمهية املزارعني اآلخرين يف نقل التقنيات احلديثة، من خالل  . ووقاية النباتات خصوبة التربة
  .  الل أثر املشاهدةالتركيز على مزارعني أكثر استعداداً لتبين التقنيات احلديثة، ونقلها للمزارعني من خ

  

 وفق مصادر اإلرشاد الزراعييف املناطق البعلية واملروية توزيع احلائزين : 12 شكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يعتمدون على خرباهتم الشخصية يف إدارة وتطوير        املناطق البعلية  يف   احلائزينمن  % 93أشارت نتائج التعداد إىل أن      
 يف املناطق اليت يتوفر فيها مصدر للـري إىل أـم            احلائزين من   %)89(عمليات اإلنتاج، وأشارت نسبة أقل قليالً       

 احلائزينوهذا يؤشر على ضعف مصادر اإلرشاد يف اجتذاب         .  يعتمدون على خرباهتم الشخصية يف إدارة اإلنتاج      
توقـف  وي . احلـائزين من خالل توفري معلومات حديثة ومفيدة قابلة للتطبيق ميكن أن تنعكس إجيابياً على دخول               
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جناح خدمات اإلرشاد يف توفري املعلومات على قدرة املركز الوطين للبحث واإلرشاد واجلامعـات علـى توليـد                 
وتطوير ومالءمة التقنيات احلديثة واحلصول على تقنيات مالئمة فنياً وذات جدوى اقتصادية ومالئمة لالحتياجات              

  للبحث واإلرشـاد الزراعـي   التعاون بني املركز الوطين     وهذا يتطلب   .احمللية للمجتمعات الزراعية وصديقة للبيئة    
واجلامعات لوضع برامج حبثية حتقق التكامل بني املؤسسة املنتجة للتقنيات، لتوظيف مواردها احملدودة يف االجتاهات               

    تمع، وتتجنب اهلدر يف املوارد احملدودة يف نشاطات حبثية متكررة أو ال ختدم احتياجـات اتمعـات  اليت ختدم ا
  . احمللية

  
  استخدام مدخالت الزراعة احلديثة

) 32( ويبني جدول     .تحقيق التنمية الزراعية  ساسية ل من العوامل األ  اإلنتاج  دخالت  موفر  تاجلهات اليت   يعترب توفر   
 ويـبني اجلـدول أن     . حسب استخدام مدخالت الزراعة احلديثة وتوفر مصدر للري        احلائزينتوزيع نسب أعداد    

 وال يـستخدم     .املناطق البعليـة   يف   %5، مقابل   املناطق املروية مون البذور احملسنة بصورة دائمة يف        يستخد 29%
 ويستخدم البقية البذور احملسنة      .املناطق البعلية  يف   %85، مقابل   املناطق املروية  من احلائزين يف     %52البذور احملسنة   
.  يف املناطق البعليـة    %8ة دائمة يف املناطق املروية، مقابل       عضوية بصور ال األمسدة   %45ويستخدم    .نادراً أو أحياناً  

وهنـاك نـسبة    .   يف املناطق البعلية   %3 األمسدة الكيماوية بصورة دائمة يف املناطق املروية، مقابل          %35ويستخدم  
  وتعكس هذه    .حمدودة من احلائزين يف املناطق املروية تقوم بتحليل التربة، أو تستخدم أساليب وقاية النبات احليوية              

خدمات البحث واإلرشـاد الزراعـي      األرقام اخنفاض مستويات استخدام املدخالت احلديثة، واحلاجة إىل تطوير          
  . قيق التنمية الزراعيةلإلسهام يف حت

  
   حسب استخدام مدخالت الزراعة احلديثة وتوفر مصدر للرياحلائزينتوزيع نسب أعداد : 32جدول 

  الزراعة استخدام مدخالت  ال يوجد مصدر للري  يوجد مصدر للري

 دائما احيانا نادرا ال دائما احيانا نادرا ال  ) للمجموعة100 =موع السطرجم(

 5.4 4.2 5.2 85.2 29.2 11.4 7.2 52.1  محسنة بذور استخدام
 8.1 20.8 13.8 57.4 45.0 24.7 10.3 19.9  استخدام أسمدة عضوية
 3.2 11.6 12.2 73.0 35.2 22.0 12.9 29.8  استخدام أسمدة آيماوية

 10.3 17.0 13.4 59.3 50.3 21.9 10.4 17.4  استخدام المبيدات الكيماوية
 1.4 3.9 6.9 87.7 7.3 15.5 15.2 62.0  استخدام وسائل وقاية غير آيماوية

 1.0 - - 99.0 8.9 - - 91.1  )نعم ،ال(تحليل التربة 
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 مدخالت الزراعة ون دائماًستخدمطق البعلية واملروية الذين ييف املناتوزيع نسب أعداد احلائزين : 13ل شك
 احلديثة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  مصادر التمويل
 وقد أظهرت نتائج التعداد تدين مستوى       . لتنمية الزراعية ساندة ل من العوامل اهلامة امل    يعترب توفر خدمات اإلقراض   

 من احلـائزين    %4.5 -1.6 أن   )33( اجلدول    ويبني  .14 كما يبني شكل     االعتماد على مصادر التمويل املؤسسية    
 يف  %8.1 -1.9، مقابـل    املناطق البعلية وحسب فئة املساحة حصلوا على قروض من مؤسسة اإلقراض الزراعي يف            

وهناك نسب أقـل مـن       . ، وهناك بصورة عامة درجة اعتماد أكرب نسبياً يف فئات املساحة األكرب           املناطق املروية 
 من احلائزين وحسب فئة املـساحة       %1.5 -0.6نوك التجارية، حيث تراوحت النسب بني       احلائزين تعتمد على الب   

، وهناك بصورة عامة    املناطق املروية  يف   %4.9 -1.0، مقابل   املناطق البعلية حصلوا على قروض من بنوك جتارية يف        
د على الشركات الزراعيـة   وهناك نسب أقل من احلائزين تعتم      .درجة اعتماد أكرب نسبياً يف فئات املساحة األكرب       
يف % 2.5 -0.4، مقابـل    املناطق البعلية  من احلائزين يف     %0.6 -0.1لتمويل مشترياهتا، حيث تراوحت النسب بني       

 مـن  %14 – 10 غـري أن   .، وهناك بصورة عامة درجة اعتماد أكرب نسبياً يف فئات املساحة األكرب     املناطق املروية 
  . ، وبعض منها مصادر مؤسسيةمصادر أخرىاحلائزين قد ذكروا اعتمادهم على 
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 التمويلوفق مصادر يف املناطق البعلية واملروية توزيع احلائزين : 14 شكل
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 يقومـون   %)52(يعود تدين مستوى االعتماد على مصادر التمويل املؤسسية إىل أن أكثر من نـصف احلـائزين                 
ال حتتاج إىل   تتبع أساليب تقليدية يف اإلنتاج و     ن احليازات الصغرية اليت     باإلنتاج ألغراض غري جتارية، وهناك كثري م      

 هذه النسب ال تعكس بصورة صحيحة مدى        فإنوبالتايل،  .  متويل كبري، ويقوم مبعظم العمل أفراد من أسرة احلائز        
 تـسيري اعمـاهلم   التجاريني الذي هم حباجة لتمويل استثماراهتم أو    االعتماد على مؤسسات التمويل من املزارعني       

  . ةالتجاري
  )احلائزينالنسب ألعداد ( ومصدر الري  حسب مصادر التمويلاحلائزينتوزيع : 33 لجدو

احلائزينمجيع   يوجد مصدر للري ال يوجد مصدر للري 

مصادر 
 أخرى

شركات 
 زراعية

 البنوك
 التجارية

مؤسسة 
اإلقراض 
 الزراعي

مصادر 
 أخرى

شركات 
  زراعية

 البنوك
 التجارية

مؤسسة 
اإلقراض 
 الزراعي

ر مصاد
 أخرى

شركات 
 زراعية 

 البنوك
 التجارية

مؤسسة 
اإلقراض 
 الزراعي

 فئات املساحة
)دومن(  

9.3 0.3 0.8 2.2 7.6 0.1 0.6 1.6 14.3 0.4 1.0 1.9   >10  
9.3 0.2 0.7 2.7 8.7 0.1 0.6 2.4 14.1 0.5 1.1 4.5 10 – 29  

10.2 0.9 1.4 4.4 9.2 0.1 1.1 2.9 12.4 2.5 2.1 7.5 30 – 49  
11.6 0.5 1.9 4.3 11.3 0.1 1.5 3.8 12.6 1.8 3.4 6.4 50 – 99  
9.8 0.7 1.6 4.3 9.3 0.6 1.5 4.5 11.0 1.1 1.7 4.0 100-  199    

   دونم فأآثر200 8.1 4.9 1.0 10.2 3.2 1.3 0.1 13.5 5.7 3.2 0.6 11.8

  المجموع 4.0 1.6 0.8 13.5 2.0 0.7 0.1 8.2 2.6 0.9 0.3 9.4
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 حيازة احليوانات والدواجن واآلالت واملباين
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   الرئيسيةأعداد احليواناتتوزيع 
  

وتضم احليـازات    . أعداد احليوانات نسب أعداد احليازات احليوانية حسب فئات       توزيع   35و 34 نيبني اجلدوال 
  .، وحيازات أقل أمهية تضم اجلمال والبغـال واحلمـري         وأبقاراعز  م ضأن و  حيازة 15,514احليوانية البالغ عددها    

من أعداد   % 3.7متثل   رأساً   50 اليت يقل فيها حجم احليازة عن        نالضأ من حيازات    %41اجلدولني أن   ويظهر من   
 وهذا التبـاين يف      . من أعداد احليوانات   %82متثل  )  رأس فأكثر  200( من احليازات الكبرية     %27احليوانات وأن   

هو مقياس كمـي    ومعامل جيين    . 15 ويف منحىن لورنس يف شكل       التوزيع يظهر يف معامل جيين يف توزيع الضأن       
 ويكون التوزيع مثالياً ومعامل جيين مساوياً        .، يقيس مدى ابتعاد التوزيع عن التوزيع املثايل       )0.603(لعدم العدالة   

، ويف منحىن لورنس عنـدما      أعداد احليازات وأعداد احليوانات   كل من   كمية ل اللصفر عندما تتفق متاماً النسب التر     
   . نس مع اخلط القطرييتطابق منحىن لور

  
  أعداد احليواناتحسب فئات ونسب أعداد احليوانات توزيع نسب أعداد احليازات احليوانية  : 34جدول 

  أبقار  ماعز  ضأن
  فئات

  أعداد احليوانات
  عدد 
   (%)احليازات

  عدد
  (%)احليوانات

  عدد 
   (%)احليازات

  عدد
   (%)احليوانات

  عدد 
   (%)احليازات

  عدد
  ) (%احليوانات

  >5  3.50 0.10 3.60 0.21 56.28 7.54 
5-9  4.00 0.10 5.50 0.76 16.70 6.64 
10 – 49  33.30 3.50 62.03 29.74 17.95 23.33 
50 – 99  16.60 4.90 18.10 25.15 4.25 18.23 
100 - 199   15.10 9.00 7.90 21.61 3.02 25.30 
 18.96 1.80 22.53 2.90 82.40 27.40   أو أآثر200
 100.0  100.0 100.0  100.0 100.0  100.0  لمجموعا

 64721 4005 559600 12299 2496227  11407  العدد
 16.2 45.5 219.5  المتوسط

  
من %  31 رأساً متثل    50 من حيازات املاعز اليت يقل فيها حجم احليازة عن           %71 أن   35 و 34ويظهر من اجلدولني    
وهذا التباين   .  من أعداد احليوانات   %23متثل  ) رأس فأكثر  200(رية  من احليازات الكب  % 2.9أعداد احليوانات وأن    

 أقل بكثري من معامل جيين لتوزيع       0.49يف التوزيع أقل مما هو يف توزيع الضأن، ولذلك جاءت قيمة معامل جيين              
  .  15ضيق يف منحىن لورنس للماعز يف شكل جاءت منطقة عدم العدالة أ، والضأن
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% 8متثل أقل من و رؤوس 5 من حيازات األبقار يقل فيها حجم احليازة عن         %56 أن   35 و 34ويظهر من اجلدولني    

وهـذا   .  من أعداد احليوانات  %44متثل  )  رأس فأكثر  100( من احليازات الكبرية     %4.8من أعداد احليوانات، وأن     
 أكرب بكثري من    0.71مل جيين   التباين الكبري يف التوزيع جاء أكرب مما هو يف الضأن واملاعز، ولذلك جاءت قيمة معا              

، 15وجاءت منطقة عدم العدالة أوسع يف منحىن لورنس لألبقار يف شـكل  معامل جيين لتوزيعات الضأن واملاعز،   
  .  مؤشر على تدين درجة العدالة يف هذه التوزيعاتيف 
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 ومعامل جيين أعداد احليواناتاحليوانات التراكمية حسب فئات وتوزيع نسب أعداد احليازات  : 35جدول 
  احليواناتاع نوأل

  أبقار  ماعز  ضأن
  فئات

 أعداد احليوانات
  عدد 
  احليازات

  عدد
  احليوانات

  عدد 
  احليازات

  عدد
  احليوانات

  عدد 
  احليازات

  عدد
  احليوانات

  >5  3.50 0.10 3.60 0.21 56.28 7.54 
5-9  7.50 0.20 9.10 0.97 72.98 14.18 
10 – 49  40.80 3.70 71.13 30.71 90.93 37.51 
50 – 99  57.40 8.60 89.23 55.86 95.18 55.74 
100 - 199   72.50 17.60 97.13 77.47 98.20 81.04 
 100.0  100.0 100.0  100.0 100.0 100.0   أو أآثر200

 0.715 0.490 0.603  معامل جيني
 

2007منحىن لورنس لتوزيع احليازات احليوانية  يف األردن للتعداد  : 15شكل   
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   الرئيسيةالدواجنتوزيع أعداد 
وهناك حيازات طيور أخرى     .  الدجاج الالحم والبياض ودجاج األمهات بصورة رئيسية       الدواجنتضم حيازات   

 37 و   36يبني اجلـدوالن    و  .تضم احلمام والبط واحلبش واإلوز والنعام والطاووس ودواجن أخرى تضم األرانب          

  .  الطيورحسب فئات أعداد  الدواجن توزيع نسب أعداد
  

 %55 متثل    آالف طري  10اليت يقل فيها حجم احليازة عن       الدجاج الالحم    من حيازات    %41يظهر من اجلدولني أن     
.  من أعـداد الطيـور     %40متثل  ) فأكثر  ألف طري  30(من احليازات الكبرية     %9 وأن   الطيورحيازات  من أعداد   

ويف منحىن لـورنس للـدجاج      ،  )0.48( يف معامل جيين يف توزيع الدجاج الالحم         يظهر هذا التباين يف التوزيع    و
  . الذي يظهر أن هناك درجة متوسطة يف عدم العدالة يف توزيع طيور الدجاج الالحم، 16الالحم يف شكل 

  
  أعداد الطيور حسب فئات الدواجنتوزيع نسب أعداد احليازات وأعداد : 36جدول 

  دجاج أمهات  ضادجاج بي  ج الحمدجا
  فئات

  الدواجنأعداد 
  عدد
   (%)احليازات

  عدد
   (%)الطيور

  عدد
   (%)احليازات

  عدد
   (%)الطيور

  عدد
   (%)احليازات

  عدد
   (%)الطيور

  >5000  16.61 3.51 25.60 6.57 4.12 0.17 
5000-9999  38.19 17.98 12.95 16.70 14.43 4.45 
10000 – 14999  20.85 18.04 4.22 11.74 19.59 7.55 
15000 – 29999  15.50 20.79 21.39 6.66 31.96 27.14 

 60.69 29.90 58.33 25.60 39.68 8.86   أو أآثر30000
 100.0  100.0 100.0  100.0 100.0 100.0  المجموع

 21008241 2168  العدد
)71(%*  332 4687649 

)69*(%  97 1950735 
)83*(%  

 20110 14119 9690  المتوسط
  .ة من الطاقة االستيعابيةالنسبة املئوي •

  
 ض اليت يقل فيها حجم احليازة عن مخسة آالف        ادجاج البي ال من حيازات    %26 أن   37 و   36يظهر من اجلدولني    و

 %58متثل  )  ألف طري فأكثر   30(من احليازات الكبرية    % 26الطيور، وأن   حيازات  من أعداد   % 7طري متثل أقل من     
لتوزيع أكرب قليالً مما هو يف توزيع الدجاج الالحم، ولذلك جاءت قيمة معامل             وهذا التباين يف ا    . من أعداد الطيور  

 كما يبني منحىن لورنس للـدجاج        أكرب قليالً من معامل جيين لتوزيع الدجاج الالحم        البياضدجاج  ل ل 0.49جيين  
  .  16البياض يف شكل 
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مـن  % 4.6متثل  ، و  آالف طري  10 من حيازات دجاج األمهات  يقل فيها حجم احليازة عن            %19 أن   كما لوحظ 
 وهذا التباين يف التوزيـع      . من أعداد الطيور   %27متثل  )  ألف طري  30 -15(احليازات   من   %32أعداد الطيور، وأن    

أقل بكثري مـن معامـل    0.38، ولذلك جاءت قيمة معامل جيين والبيضجاء أقل مما هو يف كل من دجاج اللحم        
جاءت منطقة عدم العدالة أضيق يف منحىن لورنس لدجاج األمهـات يف            و ،والبيضوزيعات دجاج اللحم    جيين لت 
يف هذه التوزيعات، إذ ال ميكـن       ) أو درجة أعلى من العدالة    (العدالة  عدم    من أقل على درجة    مؤشر يف   16شكل  

  .   اقتصادياً أن يكون التوزيع مثالياًيتوقع وال 
لتراكمية حسب فئات أعداد الطيور ومعامل جيين  االدواجنتوزيع نسب أعداد احليازات وأعداد : 37جدول 

  ألنواع الدجاج
  دجاج أمهات  دجاج بيض  دجاج الحم

  فئات
  الدواجنأعداد 

  عدد 
  احليازات

  عدد
  الطيور

  عدد 
  احليازات

  عدد
  الطيور

  عدد 
  احليازات

  عدد
  الطيور

  >5000  16.61 3.51 35.84 6.57 4.12 0.17 
5000-9999  54.80 21.49 61.44 23.27 18.55 4.62 
10000 - 14999  75.65 39.53 74.39 35.01 38.14 12.17 
15000 - 29999  91.15 60.32 78.61 41.67 70.10 39.31 

 100.0  100.0 100.0  100.0 100.0 100.0   أو أآثر30000
 0.379 0.489 0.477  معامل جيني

 

2007عداد منحىن لورنس لتوزيع حيازات الدواجن يف األردن للت: 16شكل   
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 اآلالت واملعدات الزراعية
 

.  باستخدام اآلالت الزراعية بشكل رئيسي ألغراض احلراثة والرش واحلصاد حملاصيل القمح والشعري            احلائزونيقوم  
عيون الزرا احلائزونلكه   ما مي  فإن ولذلك،    .ويقوموا ببقية األعمال الزراعية باستخدام العمالة العائلية أو املستأجرة        

  . خالف ذلكرية ثك، وال ميلكون آالت ومعدات اجلرارات ووسائط النقل الصغريةيتركز على 
  

 %60 ألف دومن، يقع حـوايل       23 تشكل ألف بيت بالستيك     47 وفق نتائج التعداد وجود      38يظهر من اجلدول    
 ألف دومن يف    876 مساحة    ألف وحدة ري بالتنقيط تغطي     27وهناك حوايل   .   دومناً 50 – 30منها يف فئة املساحة     
 215 شبكة ري بالرشاشات تغطي مـساحة        4,735 وهناك    . من إمجايل املساحة املروية    %70املناطق املروية، أي    

  . الف دومن، ويقع كثري منها يف مزارع جنوب األردن
  

  والرشاشات وبيوت البالستيكتوزيع احليازات حسب فئات املساحة وشبكات الري بالتنقيط: 38جدول 
هاتشكلواملساحات اليت   

 شبكة ري
 بالتنقيط

 شبكة ري بالرشاشات
 بيوت
 بالستيك

  فئات املساحة
  )دومن(

 املساحة العدد املساحة العدد املساحة العدد
  >10  3280 7835 41 85 584 304 

10 – 29  5189 56750 34 671 6212 3134 
30 – 49  6532 174400 111 2395 27849 14009 
50 – 99  5599 46781 3027 1775 4032 2028 
100-  199   1337 47141 131 3746 1842 923 
 3008 6004 206431 1391 543465 4145  دونم فأآثر200

 23406 46522 215103 4735 876373 26632  األجمالي
  

 احلـائزين ول أن ويظهر من اجلـد  .  الزراعينياحلائزينأهم اآلالت واملعدات اليت حيوزها      39رقم  يظهر اجلدول   و
ويرجع ذلك إىل أن حـائزي احليـازات         .  آالف جرار، موزعة على مجيع فئات املساحة       3ميلكون أقل قليالً من     

وميلك احلائزون   . الصغرية يستخدمون اجلرارات ألعمال احلراثة باألجرة، وتعود عليهم بأكثر من احليازة الزراعية           
 دومنا، رمبا يف املناطق املروية، حيث       30 يف احليازات اليت تقل عن        الف واسطة نقل، وكثري منها تتركز      21حوايل  

 وهناك عدد حمدود من احلاصدات والدراسات وكثري منها تتركز يف احليازات الـيت               .تشتد احلاجة لواسطة النقل   
  .  دومنا، رمبا ألغراض التأجري كما احلال مع اجلرارات30تقل عن 
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  ة حسب فئات املساحة وأعداد اآلالتتوزيع احليازات الزراعي: 39جدول 
  هاتشكلواملعدات الزراعية واملساحات اليت 

  فئات املساحة  حصادة ودراسة  وسائط نقل جرار
 املساحة العدد املساحة العدد املساحة العدد  )دومن(

  >10  510 1183 13200 13388  22  87  
10 – 29  405 7436 1903 29182 24 336 
30 – 49  600 20152 2055 66942 6 206 
50 – 99  205 12737 690 40306 16 990 
100-  199   256 31301 537 63415 9 1148 
 179599 41 1534494 1612 669245 974  دونم فأآثر200

 182365 118 1747728 20639 742054 2956  األجمالي

  
  إلنتاج احليواينسكنية ومعدات االاملباين غري 

 يف %96ويتركـز   آالف دومن، 9 أقل من تشكل ألف حظرية لتربية احليوانات 32وجود   إىلأشارت نتائج التعداد    
،  دومن 200 مستودع لألعالف على مساحة تقل عـن         2,500هناك  و . )40جدول   (دومن 10أقل من   فئة املساحة   

فئة املـساحة   جاروشة تكاد تقتصر أيضاً على       1,482وهناك    . دومن 10 من   األقلوتكاد تقتصر على فئة املساحة      
ويالحظ أن هذه املباين      . دومن 10من  األقل   حملباً تكاد تقتصر على فئة املساحة        2,710وهناك  .   دومن 10من  األقل  

  .  احليازات احليوانية هي عملياً حيازات بدون أرض زراعيةفإنواملعدات تتركز يف فئة احليازة الصغرية، وبالتايل، 
  

  سكنية ومعدات لإلنتاج احليواينالئات املساحة وأعداد املباين غري توزيع احليازات حسب ف : 40جدول 
  فئات املساحة حمالب جاروشة مستودعات األعالف حظائر تربية احليوانات

 املساحة العدد املساحة العدد املساحة العدد املساحة العدد  )دومن(
  >10  31104 7488 2450 171 1430 2513 2627 1192 

10 – 29  687 625 32 10 40 443 48 188 
30 – 49  254 147 4 0 8 191 30 32 
50 – 99  131 151 17 1 2 110 1 70 
100-  199   105 87 10 1 0 0 0 0 
 450 4 20499 2 4 29 71 98  دونم فأآثر200

 1932 2710 23706 1482 189 2542 8569 32379  األجمالي
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  استنتاجات الدراسة 
 دومن إىل   77 ومتوسط   1975 مليون دومن وفق تعداد      3.9ائج التعداد إىل اجتاه املساحة الكلية لالخنفاض من         تؤشر نت 

وقد بلغ عدد احليـازات     .  دومن بعد استبعاد املساحات املتطرفة جداً      40 ومتوسط   2007 مليون دومن يف تعداد      2.6
وتسود .   وبدون أرض   حيازة حيوانية  15,514و نباتية حيازة   64,638تضم   2007يف تعداد    حيازة   80,152الكلي  

احليازات الصغرية اليت تشكل نسبة كبرية من أعداد احليازات يف األردن ويف املناطق املرتفعـة ويف وادي األردن،                  
 من احليازات الزراعية يف األردن تقل عن %65 فمع أن  . نسبة حمدودة من إمجايل مساحات احليازات     تشكللكنها  

 يف كل من تعداد     0.67وبلغ معامل جيين      . من أمجايل مساحات احليازات    %16 ما نسبته    تشكلها   دومن، لكن  30
 األمر الذي يعكس حتسناً حمدوداً يف درجة        2007 يف تعداد    0.68، و   1997 يف تعداد    0.72، و 1983، وتعداد   1975

  .العدالة يف توزيع احليازات يف العقد األخري
  

وقد شكلت مساحة احليازات الزراعية يف       .  مليون دومن  1.246 املساحة، وتشمل     من %49 للري يف    اًمصدريتوفر  
 وجاءت حمافظات املفرق وعجلون وجرش والكـرك   ).%30(حمافظة أربد اكرب نسبة مساحة بني مجيع احملافظات     

بلغ  و  .لحيازات من املساحة الكلية ل    %10 – 8يف املرتبة الثانية حيث تراوحت نسبة مساحة احليازات الزراعية بني           
 78حـوايل  (وقد جاء أكرب متوسط للمساحة يف كل من الزرقاء واملفرق      .  دومناً 38املتوسط العام ملساحة احليازة     

أكثر من ثلـث    تشري نتائج التعداد إىل إن        و  ). دومنا 18- 17(، وأقل متوسط للمساحة يف عجلون والبلقاء        )دومن
 مـن   %52وذكـر .   مـل  200طرية اليت يقل معدل األمطار فيها عن         تقع يف املنطقة امل    %)36(مساحة احليازات   

 يف التعداد الزراعي    %58االستهالك الشخصي مقابل     على املستوى الوطين أم يقومون باإلنتاج ألغراض         احلائزين
ار يف   وهذا يؤكد على احلاجة إلعادة تعريف احليازة الزراعية لوضع قدرة األرض اإلنتاجية يف االعتب               .1997لعام  

تعريف احليازة واستبعاد احليازات اهلامشية غري التجارية لتوفري الوقت واجلهد يف مجع بيانات عن حيازات أرضـية                 
  .  غري منتجة زراعياً

  
 من احليـازات يف األردن ويف       %96أشارت النتائج إىل أن الزراعة العائلية هي السائدة يف األردن، حيث أن نسبة              

 وتتوزع النسبة املتبقيـة     ،، مملوكة من احلائزين أو يف حكم اململوكة       )1997 يف تعداد    %93ل  مقاب(املناطق املرتفعة   
 مـن احليـازات يف األردن واملنـاطق         %93كما وجد أن نسبة     .  بني االستئجار النقدي أو املشاركة يف احملصول      
قليدياً من احلائز الزراعي أو أسرته      وتدار معظم احليازات الزراعية ت    .  املرتفعة منظمة قانونياً يف شكل مؤسسة فردية      

 وهناك نـسبة حمـدودة مـن         .يف وادي األردن  % 88 على املستوى الوطين، ويف املناطق املرتفعة، و         %96بنسبة  
  .  احليازات غري مملوكة، أو يديرها مدير مأجور أو مسجلة كشركة عادية أو مسامهة
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، وأكـرب نـسبة    واملختلطـة النباتيةايل مساحة احليازات    من إمج  %)31( زراعة األشجار املثمرة أكرب نسبة       تشكل
وتشكل املساحة املزروعة بالزيتون ثالثة أرباع املساحة املزروعة باألشـجار املثمـرة            .   من عدد احلائزين   %)90(
 من املساحة املزروعـة     %13 حوايل   تشكلومن احملاصيل اهلامة العنب والتفاح والدراق والنخيل واملوز و          %).74(
.  النباتية من إمجايل مساحة احليازات      %28 تشكل، و احلائزين من   %20ويزرع احملاصيل احلقلية     . شجار املثمرة باأل
 من إمجايل مـساحة  %13 اخلضراوات تشكل و . من مساحة احملاصيل احلقلية   %28 و القمح    %65 الشعري   يشكلو

 يشكلو.  منها تقريبا عبارة عن بيوت بالستيكية      %60 ألف دومن حتت الزراعة احملمية،       44، يوجد   النباتيةاحليازات  
ـ      تشكل و %).31(حمصول البندورة حوايل ثلث املساحة املزروعة باخلضار          ا حماصيل البطاطا والباذجنـان والكوس

واملراعي واألراضي املتروكة وغري الصاحلة للزراعة حوايل        املساحات احلرجية    تشكل و %).27 (حوايل ربع املساحة  
  . ة من املساح30%
  

 من  %36وهناك  ،  1997 سنة للمتوسط يف تعداد      51 ل، مقاب  سنة 53 هو   احلائزينأن متوسط عمر    إىل  نتائج  ال تشري
وتشري النتائج إىل أن احلائزين رمبا يكونـوا أصـغر سـناً يف وادي األردن               .   سنة 60 تزيد أعمارهم عن     احلائزين

يف املنـاطق   % 4.8 يف وادي األردن و    %2يف األردن، و    %5.2وبلغت نسبة النـساء احلـائزات       . املناطق املروية و
يف % 2.8نسبة احلائزات الزراعيات    سابقة، حيث بلغت     ال ات نتائج التعداد   وهذا يعترب ارتفاعاً باملقارنة مع      .املرتفعة
 بصرف النظـر عـن فئـات    %99وتزيد نسبة األردنيني بني احلائزين عن       .  1983يف تعداد    1.6 و،  1997تعداد  
 يف وادي   %10 ، و  يف املنـاطق املرتفعـة     %13نسبة األمية بني املزارعني     وبلغت  .  احليازة أو نوع األراضي    مساحة

األردن، فـرد يف     6.7متوسط عدد أفراد األسرة هو      وبلغ   . على املستوى الوطين   2006لعام  % 9.3األردن مقابل   
 من احلائزين يف األردن،     %13هنة الرئيسية لـ    وتعترب الزراعة امل    .2006 لعام   فرد 5.4الوطين  معدل  أكرب من   وهو  

 من احلائزين، مقابـل     %18وتعترب الزراعة املصدر الرئيسي لدخل األسرة لنسبة        .  1997تعداد عام   يف   %47مقابل  
  . 1997تعداد عام يف   من األسر24%
  

 األردن   يف حلـائزين ا مـن    %84من املساحات الزراعية ومن     % 50يف  العمل العائلي   يتم معظم العمل من خالل      
 يف تعـداد   من مجيع احليـازات %85ة، سواء أكانت حيازة نباتية أم حيوانية، مقابل بصرف النظر عن نوع احلياز   

مـن  % 58، ونسبة املناطق البعلية يف احلائزين من %92ويتم معظم العمل من خالل العمالة األسرية لنسبة    . 1997
 يف احليـازات    %42 من احلائزين عمالة مؤقتة، وكانت النـسبة         %40 – 35ويستأجر  . املناطق املروية  يف   احلائزين

 يف  %37 للـري مقابـل      اً يف احليازات اليت يتوفر فيها مـصدر       %62 يف احليازات احليوانية، و    %10النباتية مقابل   
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، وأن  مل الزراعي هذه النتائج إىل املشاركة الواسعة لألسرة يف الع       ؤكد  تو.  للري اًاحليازات اليت ال يتوفر فيها مصدر     
  . الزراعة العائلية هي السائدة

  
 %42 – 11 وتتراوح نسب استخدام هذه املصادر بني  املناطق املروية تظهر النتائج أن مصادر اإلرشاد أكثر أمهية يف         

وهذا يؤشر على ضعف مصادر البحث واإلرشاد يف توفري معلومات حديثـة            .  املناطق البعلية  يف   %22 – 1مقابل  
مـن  املدخالت  يعترب توفر خدمات توريد     و.  احلائزينوقابلة للتطبيق ميكن أن تنعكس إجيابياً على دخول         ومفيدة  

املناطق  يستخدمون البذور احملسنة بصورة دائمة يف        %31 وقد وجد أن     .تحقيق التنمية الزراعية  ساسية ل العوامل األ 
 %8، مقابل   املناطق املروية العضوية بصورة دائمة يف      األمسدة   %45ويستخدم  . املناطق البعلية  يف   %5، مقابل   املروية

. املناطق البعلية  يف   %3، مقابل   املناطق املروية  األمسدة الكيماوية بصورة دائمة يف       %35ويستخدم  . املناطق البعلية يف  
.  ات احليويـة  تقوم بتحليل التربة، أو تستخدم أساليب وقاية النب املناطق املروية  يف   احلائزينوهناك نسبة حمدودة من     

خدمات البحث واإلرشاد   وتعكس هذه األرقام اخنفاض مستويات استخدام املدخالت احلديثة، واحلاجة إىل تطوير            
وقد أظهرت نتائج التعداد تدين مستوى االعتماد على مصادر التمويل          . قيق التنمية الزراعية  لإلسهام يف حت  الزراعي  
 ومن البنوك التجارية    ،%8.1قروض من مؤسسة اإلقراض الزراعي      وكانت أعلى نسبة ملن حصلوا على       . املؤسسية

ويعود تدين مـستوى    . مصادر مؤسسية بعضها   متعددة من مصادر    %14 و   %2.5 ومن الشركات الزراعية     4.9%
االعتماد على مصادر التمويل املؤسسية إىل أن أكثر من نصف احلائزين يقومون باإلنتاج ألغراض غـري جتاريـة،                  

احليازات صغرية أو هامشية يف مناطق ال حتتاج إىل متويل كبري، فضالً عن قيام  أفراد من أسرة احلـائز                    والكثري من   
 .  مبعظم العمل

  
وبلغ معامل  .  من أعداد احليوانات   %82متثل  )  رأس فأكثر  200(من احليازات الكبرية للضأن     % 27تظهر النتائج أن    

 ،0.49وبلغ معامل جـيين     .  من أعداد احليوانات   %23ماعز متثل    من احليازات الكبرية لل    %2.9، و   )0.603(جيين  
متثل )  رأس فأكثر  100( من احليازات الكبرية من األبقار       %4.8وهو أقل بكثري من معامل جيين لتوزيع الضأن، وأن          

 وهو يؤشر على تدين درجة العدالـة يف هـذه توزيعـات             ،0.71 من أعداد احليوانات، وبلغ معامل جيين        44%
  . اناتاحليو

  
، الطيـور  من أعداد    %40متثل  )  ألف طري فأكثر   30( من احليازات الكبرية للدجاج الالحم       %9وتظهر النتائج أن    

 من أعداد الطيـور، وبلـغ       %58 متثل   البياضمن احليازات الكبرية لدجاج     % 26، وأن   )0.48( معامل جيين    وبلغ  
 من أعداد الطيور، وبلغ %27متثل )  ألف طري  30 -15( من حيازات دجاج األمهات      %32 وأن   ،0.49معامل جيين   
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ويؤشر معامل جيين على درجة متوسطة يف العدالة يف هذه التوزيعات، إذ ال ميكن وال يتوقـع                 . 0.38معامل جيين   
  .   اقتصادياً أن يكون التوزيع مثالياً

 
ميلكون آالت ومعـدات كـثرية       الزراعيون على اجلرارات ووسائط النقل الصغرية، وال         احلائزونيتركز ما حيوزه    

 مـن إمجـايل     %70 ألـف دومن، وأن      23 تشكل ألف بيت بالستيك     47وأظهرت النتائج وجود    .  خالف ذلك 
ألف  32وكذلك وجود   .  املساحة املروية حتت الري بالتنقيط، وحوايل ربع املساحة املروية حتت الري بالرشاشات           

 ويالحظ أن هـذه املبـاين    . حملبا2,710ً جاروشة، و 1,482 مستودع لألعالف، و     2,500حظرية للحيوانات، و  
  .  احليازات احليوانية هي عملياً حيازات بدون أرض زراعيةفإنواملعدات تتركز يف فئة احليازة الصغرية، وبالتايل، 
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  التوصيات
  

 اإلنتاجيـة  درة األرض قوالتمييز بني املزارع التجارية وغري التجارية       حبيث يراعى   يازة الزراعية   احلإعادة تعريف    
 عالية من احليازات الزراعية من      هناك نسبة عية موجهة لالستهالك الشخصي فقط و     احيث أن هناك نشاطات زر    

 100، وخاصة اليت تزيد فيها املساحة عن         مل 200يث العدد أو املساحة، تقع يف املنطقة املطرية اليت تفل عن            ح
  . دومن

  
. مساحة احليازة هو أمر غـري واقعـي  على عتماد ال حيث أن ا،م احليازةلتحديد حج بديل  ة ملقياس   هناك حاج  
املناطق الزراعية يف األردن يف ثالثة مناطق بيئية خمتلفة ختتلف فيما بينها اختالفا بينـاً يف                يرجع ذلك إىل وقوع     و

اس مساحة احليـازة     مقي فإنوبالتايل،  .  توزيع املساحات، ويف الظروف البيئية والتقنيات املستخدمة يف اإلنتاج        
مقياس ضعيف حلجم احليازة الزراعية نظراً للتفاوت الكبري يف خصائـصها ونوعيتـها، وال يعكـس بـشكل           
موضوعي التباين يف الطاقة اإلنتاجية، وال يشكل مقياسا مناسبا لقياس أحجام املزارع يف كثري مـن احلـاالت،    

.  ساحات خمتلفة بشكل كـبري يف منـاطق متعـددة   ومن املمكن احلصول على كمية أو قيمة إنتاج معينة من م      
أمراً   أو املبيعات  توليد العمل أو الدخل    تستند على القدرة على      استخدام مقاييس موضوعية حلجم احليازة    ويعترب  

 استخدام  فإنحيوياً للسياسات الزراعية املتعلقة بالقوى العاملة يف الزراعة وحتسني مستويات دخول املزارعني،             
  :ومن بني املقاييس املستخدمة. يلةمقاييس بد

    إىل فئات على أساس هامش ESUوتصنف . European Size Units (ESU) وحدة احلجم األوروبية
  وحيسب هامش  ).Standard Gross Margin (SGM)) SGM 1000  ،SGM 2000الدخل القياسي 

  .  احليواناتعلى أساس املساحة أو عدد معامل لكل منطقةباستخدام الدخل القياسي 

  .Standard Labor Requirement (SLR) احتياجات العمل القياسية 

 . حجم املبيعات يف الواليات املتحدة

من شأن استخدام مقاييس بديلة وضع حد أدىن أليام العمل يف الزراعة أو للدخل الزراعي أو للمبيعات الزراعية                  و
، األمر الذي من شأنه أن يوفر على دائرة اإلحصاءات العامة الكثري            عند إجراء املسوح السنوية والتعدادات الزراعية     

من الوقت واجلهد يف مجع معلومات كثرية عن حيازات هامشية صغرية ال تسهم يف توليد العمل أو الدخل مـن                    
 وميكن استثمار هذا اجلهد والوقـت        .ناحية، وال تساهم بشكل يذكر يف كمية اإلنتاج الزراعي من ناحية أخرى           

يف حتسني نوعية املعلومات الزراعية اليت جتمع حول النشاطات الزراعية، ومصادر الدخل الزراعي وغري الزراعي أو                
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وتسمح مثل هذه البيانات بتصنيف األسر اليت متـارس         . العمل املستأجر أو العائلي يف النشاطات اإلنتاجية املختلفة       
رى تشكل الزراعة هلا مصدراً إضافياً للـدخل وإىل مـدى           الزراعة إىل أسر تعتمد على الزراعة بشكل رئيس وأخ        

اعتماد الزراعة على العمالة العائلية، والتعرف على النشاطات الزراعية األكثر أمهية من حيث الـدخل أو القـدرة    
على توليد العمل، مما يسمح بتبين السياسات الزراعية املالئمة يف جماالت هامة مثل البحث العلمـي واإلرشـاد                   

  .راعي وحتسني دخول األسر الريفيةالز
  

  Annual Work Unitفوحدة العمل الـسنوي  .  م وحدات قياسية للعمل الزراعي وحليوانات املزرعةا استخد
،  وتصنف احليـازات الزراعيـة       )مع استبعاد أيام العطل   ( يوم عمل    225 أي   ، أيام يف األسبوع   5تعادل عمل   

  . حسب االحتياجات من أيام العمل
 طري 1000وي بقرة أو  حيث الوحدة تسا،Livestock Standard Unitsم الوحدات القياسية احليوانية اتخداس 

  . أغنام10أو 
 يف اإلدارة لفرد أو اكثر من األسرة، فإنـه          اً هناك حيازات كثرية تدار من عائلة أو أكثر، وقد يكون هناك دور            

عتباره مديراً للحيازة، وأن جتمع املعلومات منـه فقـط           القرارات با  معظم الفرد الذي يتخذ     يعتمديوصى بأن   
  . باعتباره احلائز للمنشأة الزراعية

، حبيث يكون احلائز الزراعي هو وحـدة        )جزء واحد للخصائص  (استخدام استمارة واحدة للتعداد لكل حائز        
يازة احليوانية ، وحتديد البيانات     املعاينة وليس اجلزء فمثال اذا كانت احليازة حيوانية تستوىف البيانات اخلاصة باحل           

اليت ال تنطبق مثل بيانات اجلزء النبايت ، وبيانات إمجالية،  خاصة حول املساحة الكلية وعدد األجزاء ونظـام                   
 . أظهرت صعوبة التعامل مع ملفات متفرقة2007احليازة وغريها من البيانات اإلمجالية، ألن جتربة التعداد 

، واعتبار ذلك شرطاً من بنود العقـود مـع          SPSSورة قابلة للتحليل يف برامج مثل        ادخال البيانات على ص    
  . الشركات اخلاصة
  : توجيه أسئلة حول

 4 مصادر خدمات اإلرشاد واستخدام مدخالت اإلنتاج احلديثة، ومصادر التمويل على مقيـاس مـن                
  ).نادراً، أحياناً، ودائماال، (درجات 

    الري والتسميد واألعالف والتربية والـصحة للحيوانـات       (االت الفنية    استخدامات احلاسوب يف ا (
 .  واإلدارية

الذي يولد أكثر Majority enterprise  أهم ثالثة نشاطات انتاجية مولدة للدخل، أو النشاط الرئيسي 
ات أهـم النـشاط   وهذا يسمح بالتعرف علـى       من قيمة املبيعات أو القيمة اإلمجالية لإلنتاج،         %50من  
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 أو General crop farmواحليازة اليت ال حتقق هذا الشرط تصنف كحيازة حمـصولية عامـة   .  اإلنتاجية
 .  General livestock farmحيازة حيوانية عامة

نسبة لتقدير  ،  )اخلدمات والصناعات الزراعية  (النشاطات االقتصادية املوازية للقطاع الزراعي      هناك حاجة لقياس     
  . مال الزراعية يف إمجايل الناتج احملليقطاع العمسامهة 
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  جداول عامة: ملحق الدراسة
  توزيع األراضي حسب املناطق املناخية الزراعية: 1جدول 

  املساحة  معدل األمطار السنوي  املنطقة املناخية

  %  مليون دومن  )مللتر(  

  90,5  80,8  200أقــل من   شبه الصحراوية

  5,7  5,1  350 -  200  اجلافة

  2,1  1,9  500 -  350  شبه اجلافة

  1,1  1,0  500أكرب من   شبه الرطبة

  0,6  0,5    املساحة املائية

  100,0  89,3    اجملمــــوع
  .1996و  1973الزراعة  وزارة :املصدر                     

  استعماالت األراضي يف األردن: 2جدول 
  املساحة  طبيعة االستعمال

  %  مليون دومن  

  1,1  1,7  اين واملرافق العامة املب

  5,7  5,1  األراضي الزراعية 

  0,8  0,7  األراضي احلرجية

  0,7  0,6  األراضي املسجلة حراجاً

  90,5  88,7  *املراعي

  0,6  0,5  املساحة املائية

  100,0  89,3  اجملمــــوع

 .1996الزراعة وزارة : املصدر                           

  اضي حسب جماالت االستخدام الزراعي توزيع األر: 3جدول 

 توزيع األراضي  2007  1997
  %النسبة   مليون دونم  %النسبة   مليون دونم

 43.44  813054 30.32  831437  المثمرة إجمالي األراضي المستغلة في األشجار 

 38.68  724064 58.64  1608070  إجمالي األراضي المزروعة بالمحاصيل 

 17.88  334765 11.04  302824  خضار عة بالإجمالي األراضي المزرو

 100.00  *1871883 100.00  2742331  المجموع

 ،) دونم14348(ها المباني تشكل ونضم بقية المساحة األراضي التي . تل واألزهار المكشوفة والمحميةاالمش الخضراوات تشمل مساحة دونم، و 2615076 إجمالي مساحة الحيازات *
  ). دونم141835(، واألراضي األخرى وغير الصالحة ) دونم622589(، واألراضي البور وغير المستغلة ) دونم25952(والمراعي والغابات 
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