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 ملخــــص

يات خمتلفة متزامنة مع التغريات املناخية الـسائدة        يواجه حتد إن القطاع الزراعي النبايت يف اململكة األردنية اهلامشية         
 ، مصاحبة بتفتت احليازات الزراعيـة     ،املياه مما يزيد من عبء حتول األراضي البعلية إىل أراضي مروية          شح  املقترن ب 

 إىل تعدد املعوقات يف نظـم  أدى وتكثيف الزراعة على بعض أنواع احملاصيل والذي         ،والتغري يف استخدام األراضي   
  .التطور مع الزمن

الدراسة إىل حتديد مدى تطور القطـاع       هدفت   حيث   ،2007ام   التعداد الزراعي لع    نتائج بنيت هذه الدراسة على   
النبايت يف اململكة من خالل دراسة خصائص حائزي الثروة النباتية ومدى استخدام األراضي الزراعية ضمن حقول                

 ومدى تطبيق نظم الزراعـة احلديثـة كبـادرة          ،يف استخدامات األراضي    حمددة مدى التغري   ،االستغالل املختلفة 
لتنمية اإلقتصادية واإلجتماعيـة ورسـم الـسياسات        ة يف التخطيط والبحث وإختاذ القرار املناسب حنو ا        للمسامه

  .  يف اململكةالزراعية اليت تساهم يف تطوير القطاع النبايت
 جـزء مبجمـوع مـساحة      85,801نتائج أن عدد أجزاء احليازات النباتية يف اململكة قد بلغ           البينت  وبشكل عام   

 ،ضـمن إقلـيم الـشمال     % 41.4 متمثلة مبا نسبته     ،من مساحة يابسة اململكة   % 2.9ا يعادل   ومبمن  دو 2,579,586
   . ضمن إقليم اجلنوب%24.5 و،ضمن إقليم الوسط% 34.1و
 30.1دومن مبتوسط حسايب يبلغ      50,000دومن إىل    0.12مساحة أجزاء احليازات النباتية يف اململكة ما بني         تراوح  تو

 مـدى   حمـدداً إلقليم واحملافظة واللواء ونوع الزراعة املستخدم       ا حسب خيتلف معنوياً    ، فقط دومن 8دومن ووسيط   
  . تشتت احليازات النباتية يف اململكة

 سـنة   98سـنة و   18حليازات النباتية يف اململكة ما بـني        جزاء ا ومن حيث الدميوغرافية، فيتراوح عمر احلائزين أل      
سـنة عـدا يف      59-46 النباتية هي    السائدة يف احليازات  فئة العمرية   أن ال ، حيث   سنة 54مبتوسط حسايب ووسيط    

معظم حائزي احليازات النباتية هم     كما أن   ). سنة 45-32(سودها األعمار الصغرية    تحمافظيت العاصمة والعقبة واليت     
هنة الرئيـسية    أن امل  النتائج ولقد بينت     .فقط% 4 اإلناث ما نسبته     ون احلائز يشكل بينما   ،%96من الذكور بنسبة    

املستوى التعليمي حلائزي الثروة النباتيـة يف       كما أن   . %83احليازات النباتية ليست زراعية مبا نسبته        ملعظم حائزي 
ـ فد األساسية املرحلة  حبيث أن نسبة املستويات التعليمية اليت تقل عن  ،اململكة متدين   بينمـا نـسبة   ،%53 تبلغ

 والذي إنعكس سلبياً مبدى تطبيـق األسـاليب         ،%1.2 زراعي هي فقط     املتعلمني مبؤهل ثانوي ودبلوم وجامعي    
 أن أظهـرت النتـائج  قد  أيضاً عدم استدامة التمويل يف احليازات النباتية، فل      النتائجولقد بينت   . احلديثة يف الزراعة  

 احليـازات  ئزيحـا من % 86 إال أن ، احليازات النباتية متول نفسها ذاتياً من خالل بيع املنتج         أجزاء من% 14فقط  
  .النباتية يستخدمون مصادر خارجية لدخل أسرة احلائز خصوصاً من ذوي فئات املساحة الكبرية
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% 24.3 بنـسبه دومن   5-2 مـساحة  ضمن فئـة     تقع احليازات النباتية     أجزاء معظم أن   كما وأظهرت النتائج أيضاً   

يف املساحات اليت تزيد عن     % 0.09تصل   مع كرب املساحة ل    النسبة وتقل هذه    ،خصوصاً ضمن حمافظيت إربد وجرش    
حسب الكيان القانوين ألجزاء احليازات النباتية، فلقد أظهـرت       و .  يف حمافظة العقبة   تقع معظمها واليت   دومن 2000

والواقعة معظمها  من حيث املساحة    % 79.3 كيان األفراد بنسبة     تقع ضمن احليازات النباتية   أجزاء  معظم  النتائج أن   
 الواقعة معظمها ودومن   2000 اليت تفوق    ضمن فئات املساحة  احلكومية  و ءالشركاكيان   يقع بينما   ،دحمافظة إرب يف  

دومن أيضاً خصوصاً  2000ها كيان الشركات يف فئات مساحة تفوق ي يل،يف حمافظات املفرق ومعان وإربد والزرقاء
 عدا نظام االستئجار مقابل املـال مبـا   كما ويسود نظام التملك يف مجيع احملافظات   . ضمن حمافظيت معان والعقبة   

فلقـد  ،  أجزاء احليـازات النباتيـة   أما من حيث إدارة  .من أجزاء احليازات النباتية يف حمافظة العقبة      % 62.4نسبة  
مـساحة   تكون من قبل احلائز نفسه إال أن اإلدارة املستأجرة تقع ضمن فئـات               ةمعظم اإلدار أظهرت النتائج أن    

 واليت تتزامن مع كيان الشركات واملستأجرة مقابل املال كما هو يف حمافظـة              ،دومن 2000  عن تزيداليت  احليازات  
  . العقبة

جممـوع  مـن   % 57 أن   النتـائج القطاع الزراعي النبايت من القطاعات االستثمارية يف اململكة، بينـت           وبإعتبار   
يسود االستهالك األسري    حبيث   ،لة للبيع مستغ% 43احليازات النباتية مستغلة لإلستهالك املرتيل و     أجزاء  مساحات  

أجزاء احليازات النباتية املستخدمة    بينما تسود الفئات الكبرية      ،دومن 5-2 واليت تتراوح ما بني      فئات مساحة الصغرية  
أجـزاء  لغرض البيع خصوصا يف حمافظة العقبة واليت تعترب حمافظة استثمارية حيث يتجاوز نسبة جمموع مـساحة                 

  .%94عن فيها اتية املستغلة لغرض البيع احليازات النب
احليازات النباتية مستغل فعلياً مبـا نـسبته        أجزاء  من اموع الكلي ملساحة     % 89أن  أيضاً  دراسة  الولقد أظهرت   

، دومن خصوصاً ضمن حمافظة إربـد      20-10 ضمن فئة مساحة     تقع معظمها شجارالثمرية واليت   األبزراعة   31.5%
، خصوصاً يف حمافظـة املفـرق      200-100ضمن فئة مساحة     تقع معظمها واليت  ل احلقلية   اصي احمل بزراعة% 27.7و
بينمـا  . دومن خصوصاً يف حمافظة البلقاء     40-30  مساحة ةضمن فئ  تقع معظمها واليت   اخلضراوات   بزراعة% 10.8و

بينـت   كما و   .تيةجمموع مساحة أجزاء احليازات النبا    من   %16.7 تقد بلغ نسبة األراضي البور اهزة للفالحة      
موع الكلي لعـدد أجـزاء      امن  % 76 دومن مبا نسبته   65,266بلغ  قد   البعلية   النباتية احليازات   مساحةالنتائج أن   
ضـمن  تقـع    احليازات البعليـة      أجزاء  معظم ، حيث أن   دومن 1,320,881يف اململلكة ومبا يعدل      النباتيةاحليازات  

   .حمافظات إربد واملفرق والعاصمة والكرك
من املـساحة   % 65دومن مبا نسبته     468,411قد بلغت   حصول الشعري   املزروعة مب  ولقد أظهرت النتائج أن املساحة    

يليها حمصول القمح   ،  حمافظة العاصمة يف  % 24حمافظة املفرق و  يف  % 29 موزعة بنسبة    ،اإلمجالية للمحاصيل احلقلية  
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 حمافظة إربـد    يف للمحاصيل احلقلية والذي يقع معظمها    من املساحة اإلمجالية     %29دومن وبنسبة    207,635مبساحة  
 812,815 باألشـجار املثمـرة    املزروعةساحة   إمجايل امل  كما وقد بلغ  . %23 بنسبة   حمافظة الكرك يف  و% 24بنسبة  

 5-2ضمن فئة مساحة    والواقعة معظمها    %74، حيث أن نسبة املساحات املزروعة بأشجار الزيتون قد بلغت           دومن

حمافظة إمتازت  وقد  .  دومن 20 و 2 مساحة تتراوح ما بني      اتضمن فئ والواقع معظمه    %4ا العنب بنسبة    يتبعه،  دومن
أشـجار  املزروعـة ب   اتساحإمجايل امل  من% 28 نسبتهمبا  مزروعة باألشجار املثمرة    إحتوائها أكرب مساحة    بإربد  
  .%11والعاصمة بنسبة  %12 مث الزرقاء بنسبة ،%15ها حمافظة املفرق بنسبة ، تلي يف اململكةالفاكهة

جزء مبـساحة إمجاليـة      16,022  باململكة اخلضراوات زراعةبلغ عدد أجزاء احليازات النباتية املستخدمة يف        كما  
 ،%3 حسب أسلوب الزراعة إىل بعلية بنـسبة         اخلضراوات وتنقسم األراضي املستخدمة لزراعة       .دومن 278,917

ولقـد بينـت النتـائج أن        . %8 وبيوت بالستيكية بنسبة     ،%5بنسبة   وأنفاق بالستيكية    ،%84ومكشوفة بنسبة   
ـ    اخلضراوات قد حظي باملساحة األعلى من جمموعة حماصيل         حمصول البندورة   مبحـصول   ساحة، حيث بلغت امل

 يليها حمصول البطاطـا بنـسبة       ، يف اململكة  اخلضراواتمن إمجايل مساحة    % 68 تهنسبدومن مبا    92,598البندورة  
املساحات املروية  نسبة   وتشكل كما    .%10 واخليار بنسبة    ،%16 مث الكوسا بنسبة     ،%20اذجنان بنسبة    فالب ،25%

 مبـا نـسبته    حمافظة البلقاء    حظيتحيث    . يف اململكة  اخلضراواتإمجايل مساحة    من   %82 باخلضراواتاملزروعة  
   .%13 فاملفرق بنسبة ،%14 يليها حمافظيت الكرك بنسبة ، يف اململكةاخلضراواتإمجايل مساحة من % 36

من مساحة اليابسة الكلية    ، فبلغ نصيب الفرد     2007 باإلعتماد على التقدير السكاين لعام       ومع حتديد نصيب الفرد   
كما وأظهرت النتـائج    .  دومن 1.49دومن للفرد الواحد، أما نصيب الفرد من املساحة القابلة للزراعة فقد بلغ              15.5

 وحصته من ،دومن للفرد الواحد 0.45احة أجزاء احليازات النباتية يف اململكة قد بلغ  أن نصيب الفرد من جمموع مس     
من املساحات املزروعة حسب     ولقد توزع نصيب الفرد    . دومن فقط  0.4قد بلغت    2007املساحات املزروعة لعام    

 دومن  0.05ل احلقلية و   دومن من مساحة احملاصي    0.12دومن من مساحة األشجار الثمرية و      0.14استخدام األرض حنو    
   .اخلضراواتمن مساحة 

 يف  اسـتخداماً ري إال أن اآلبار اإلرتوازية تعترب هي األكثـر          ال مصادر املياه املتاحة واملستخدمة يف       اختالفومع  
،  بينما تستغل حمافظة البلقاء معظم مياه الري مـن الـسدود           ،حمافظات العاصمة والزرقاء واملفرق ومعان والعقبة     

أما حمافظـة   ،  تستغل حمافظة إربد مياه قناة امللك عبداهللا      يف عمليات الري، بينما     افظة مادبا مياه الينابيع     تستغل حم و
 .الكرك فتستخدم مياه األودية اجلارية كمصدر رئيسي للري

ـ  بينتوبناءاً على الدراسة التفصيلية للتغريات يف استخدامات األراضي يف اململكة،     ي  النتائج بأن جممـوع األراض
حبيث أن معدل التغري يف مساحة احملاصيل احلقليـة         ،  سنوياً% 1.2دومن مبا نسبته     41,248الزراعية تقل سنوياً مبقدار     

 9,228 سنوياً مبقدار    املزروعة فتقل املساحة    اخلضراوات أما   ،سنوياً% 1.7دومن وبنسبة    34,903تقل سنوياً مبساحة    
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مبـا  ودومن   17,501 مبقدارشجار املثمرة سنوياً    املزروعة باأل األراضي   مساحةوباملقابل تزداد   . %3.8دومن وبنسبة   
سـنوياً   14,617تتناقص مساحة األراضي البور اهزة للعمليات الزراعية للعام املقبل مبساحة           ، بينما   %5.8 تهنسب

بسبب الراهنة واخية نقص وشح املياه واملصاحب للتغريات املنويعزى هذا التغري لعدة أسباب أمهها         .%1.9وبنسبة  
الدارج بني املزارعني وتوجه احليازات الزراعية اجلديدة حنو سهولة تطبيق أساليب والعمليـات         الزراعي  تغري النمط   

  . املائيةاياجاتالزراعية ضمن الفاكهة لقلة إح
تبني أن معظـم    ،  ةومن خالل التحليل اإلحصائي لبيانات تطبيق األساليب الزراعية احلديثة ضمن احليازات النياتب           

احليازات ال يطبق فيها مفهوم التكنولوجيا الزراعية وذلك يعود لعديد من األسباب املتوقعة مثل عدم كفاءة نقـل                  
 ،التكنولوجيا وتوصيل اخلربة عرب اإلرشاد احلايل وإخنفاض املستوى التعليمي لدى معظم احلائزين والعاملني الدائمني

 ولقـد مت يف ايـة     .%92رشاد املستخدم هي من اخلربات الشخصية بنـسبة         حيث أشارت النتائج أن معظم اإل     
 ،الدراسة وضع مقترحات لتطوير القطاع الزراعي النبايت بصورة أمثل متضمناً زيادة الرقع اخلـضراء يف اململكـة                

بتكـاليف   وذلك من خالل توفري املدخالت الزراعيـة         ،وبالتايل رفع نصيب الفرد األردين من األراضي الزراعية       
 ،ميسرة قدر اإلمكان من خالل ختفيض الرسوم اجلمركية على اآلليات واملعدات الزراعية واملـدخالت األخـرى               

ووضع استرتيجيات وطنية لتحديد كميات مياه الري ونوع احملصول الذي سيتم زراعته ضمن فئات حمددة تبعـاً                 
 ، التحفيز باستخدام احملاصيل ذات اإلحتياجات املائية القليلة        وباستبدال أو  ،لنوعية املياه املتوفرة يف املنطقة الزراعية     

 وتوفري سبل التمويل من خالل توفري       ،وتوطيد مفهوم الري من املياه املستصلحة ضمن التشريعات املصاحبة لذلك         
 يف  القروض الزراعية من مصادر التمويل املختلفة بفوائد خمفضة وبشروط أقل لتحفيز احلائزين على االسـتمرارية              

رفع املستوى التعليمي للحائزين من خالل وسائل التدريب والتعليم اإلجتمـاعي واألسـري       و ،العمليات الزراعية 
 وتطبيق املفاهيم   ، وزيادة التوعية الزراعية لدى احلائزين من خالل تكثيف مصادر اإلرشاد بنقل املعلومات            ،املختلفة

ة للحائزين توضح حقيقة ومدى تطور التكنولوجيا الزراعيـة         الزراعية احلديثة عرب وضع خمططات وتدريبات جماني      
 .وسهولة إمكانية التطبيق بشكل آمن ومرئي عرب اجلهات الرمسية املختلفة
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  :ةـــــمقدم
يسعى بكل إمكانياته إىل حتقيق مبدأ التنمية املـستدامة           طموحة ناميةإن األردن وهو يقف على أبواب مرحلة        

 القطـاع  عتـرب يف  .ستغاللواإل معتمداً على إحداث التوازن املمكن بني سياسات التطوير ،واإلكتفاء الذايت
متمثلة يف إنتاج املـستهلكات   للمملكة اإلقتصاديتوى املسدعم يف  تساهم اليت اهلامة القطاعات من الزراعي

ويواجه هذا القطاع . وأسرهم الزراعيني احلائزين من برية كألعداد العاملة األيدي وتشغيل، األساسية للمواطن
وتكثيف الزراعـة   ،  تدهور األراضي و،  بتفتت احليازات الزراعية  تتمثل   يات كثرية ومتنوعة  اهلام يف األردن حتد   

 .وخسارة يف خصوبة التربة  استخدام األراضي يف تغري أدى إىلمما أنواع احملاصيل على بعض
 ومن منطلق املسؤولية العامة اإلحصاءات دائرة قامت الزراعي النبايت يف اململكة، القطاعولتحديد مدى تطور 

 وميكن مـن   .سليمة علمية أسس على ومبنية مدروسة بطرق2007  عام ملاش زراعي دتعدا بإجراءالوطنية 
،  النبايت  القطاع الزراعي  ة يف تطور  يحتديد العوائق الرئيس  السابقة   والتعدادات التعداد   اخالل اإلعتماد على  هذ    

ورسـم  املستدامة،  لتنمية اإلقتصادية واإلجتماعية     حنو ا  واملسامهة يف التخطيط والبحث وإختاذ القرار املناسب      
 . يف اململكة النبايتلقطاع الزراعيالسياسات الزراعية اليت تساهم يف تطوير ا

 
 

  :دافــــــاأله
  :العامة التاليةهداف األ التحليلي التقريرتضمن ي

 .)، مصدر الدخل، العمالةالدميغرافية(دراسة خصائص حائزي الثروة النباتية  
 .ستخدامات أراضي احليازات الزراعيةإ يف حتديد التغري 
 .النباتية  الزراعيةةنصيب الفرد من املساححتديد  
  .املستخدمة حسب احملاصيل الري ساليبأنظم الزراعة ودراسة  
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   :لــــة العمـــآلي

 والدراسـات اإلحـصائية     للياتح مجيع ال  ةتضمناملآليات العمل   ستخدام  ا  مت ة،باملطلول إىل األهداف    ووللوص
  :التالية املساندة

 الـسادس   الزراعي لتعدادل  تفصيلية عرب دراسة تية  حليازات الزراعية النبا  لدميغرافية ا اإلطار العام   حتديد   
جنسية احلائز، عمر احلائز، جنس احلائز، مهنة احلائز، املستوى التعليمـي           :  شامالً ما يلي   2007لعام  

احليـازة،  أجـزاء   ، إدارة   )اللغحق االست (حيازة اجلزء   يازة، نظام   جزاء احل للحائز، الكيان القانوين أل   
احليازات ضمن النقاط السابقة عرب     أجزاء  ع  ي حتديد اهليكلية بناءاً على توز     وميكن .  إخل ....،كةالشرا

  .لتعدادلاستخدام نظام التحليل الوصفي 
حـسب  العمالة املؤقتة والدائمـة      متضمناًاحليازات الزراعية النباتية    أجزاء  لعمالة يف   دراسة تفصيلية ل   

 .واملستوى التعليمياجلنس واجلنسية 
تمويل الصادر  تفصيلية مل  الزراعية النباتية عرب دراسة      اتاحليازأجزاء  ية التمويل يف    مدى استقالل دراسة    

 .املستخدمة
 ،متـضمناً احملاصـيل احلقليـة     يف اململكة     النباتية ات احلياز  أجزاء ستخدامات أراضي إحتديد مدى     

 ،بـور الاضي   وأر ،غاباتلا و ،راعيامل و ،قطفال وأزهار   ،تلاشامل و ،الثمريةشجار  األ و ،ضراواتواخل
منذجـة  ، ومن مث    السكنيةنشآت غري   املباين و امل و ،صاحلةالغري  املساحات   و ،ستغلةاملغري  واملساحات  

من خـالل   وذلك   ،احليازات الزراعية عرب الزمن   أجزاء   أراضي   اتستخدامإعلى  التغريات املصاحبة   
 .1975و  1983و  1997  السابقة ألعوامتاتعدادالاملقارنة مع 

املـستغلة   ةحا من خالل التوليف ما بني املس      النباتيةاألراضي الزراعية   من  الفرد األردين   تقدير نصيب    
 .2007 لعام ة السكانيالتقديراتستخدام مع إلكل 

 ، واألمسـدة الكيماويـة    ،مقترناً مع استخدامات البذور احملـسنة      النظم الزراعية    تطبيقدراسة مدى    
 .ومصادر اإلرشاد ، والعالجات، واملبيدات،العضويةاالمسدة و
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  :مفهوم احليازة الزراعية واجلزء من احليازة

مجيع  وتشمل واحدة إلدارة ختضع الزراعي لإلنتاج قتصاديةإ الزراعية بأهنا وحدة احليازةميكن تعريف  •
 القانوين الشكل أو امللكية عن بغض النظر الزراعي، اإلنتاج ألغراض جزئياً أو كلياً املستعملة األراضي

 أو شخـصان  فيهـا  يشترك قد أو أسرة واحد شخص بيد الواحدة اإلدارة تكون وقد  .ساحةامل أو
 مجعية أو شركة مثل عتباريةإ ا شخصية تضطلع قد أو قبيلة أو عشرية تتوالها وقد كثر،أ أو أسرتان
 كثـر أ أو) من احليازةجزء ( واحدة من قطعة احليازة أراضي تتكون وقد. حكومية وكالة أو تعاونية
 أو اإلقليميـة  من األقـسام  أكثر أو واحد يف أو املنفصلة املناطق من كثر أأو واحدة منطقة يف تقع

 أو العمال مثل تستخدمها احليازة اليت اإلنتاج وسائل نفس يف األرض قطع تشترك أن بشرط اإلدارية،
ـ  نفس وسائل يف يكون اإلشتراك أن وجيب. اجلر حيوانات أو اآلالت أو املباين  إىلظـاهراً   اجاإلنت
 الوحـدات  تعـد  وال  .قتصادية واحـدة إ وحدة يف عناصر مبثابة القطع خمتلف عتبار إتربر درجة
 هـذه  أن حيـث  زراعية، التالية حيازات قتصاديةاإل النشاطات على شتغاهلاإ يقتصر اليت قتصاديةاإل

 :الزراعة نطاق خارج تقع قتصاديةاإل النشاطات
 .الصيد حيوانات وتربية والقنص الصيد 
 .اخلشب قطع أو الغابات استغالل 
 .األمساك صيد 
 .الزراعية اخلدمات 

زة سواء كان ذلك بأرض ليست حتت       اهو أي أرض منفصلة عن بقية أراضي احلي       : ةاحليازمن  اجلزء   •
  .تصرف احلائز أو بسكة حديد أو بطريق عام أو بغابات أو ما شابه ذلك

 إدخال عدم وينبغي، احليازة منها تتألف اليت القطع لك مساحات جمموع هو :احليازة مساحة جمموع •
 فنـاء  احليـازة  مساحة وتضم، احليازة مساحة جمموع يف الغري إىل ويؤجرها احلائز ميتلكها ارض أي

 احليازة جمموع يف احلائز مسكن مساحة كذلك وحتسب، املزرعة مباين تشغلها اليت واألرض املزرعة
 مل ، وما)قريبة أو مبدينة بقرية سكنية منطقة يف املثال سبيل على أي (احليازة خارج مقاما يكن مل ما

 أثناء باحملاصيل املساحة املزروعة من احليازة كل مساحة جمموع يتضمن أن وينبغي. فقط للسكن يكن
 املهجورة األرض منه تستبعد وينبغي أن بعد، تزرع مل واليت للزراعة املعدة واملساحة، املرجعية الفترة
 املـشاع  الرعـي  أراضي ستخدامإ الذين يستطيعون احلائزون يدخل أال وينبغي. ةاملرجعي لفترةا قبل

 جممـوع  يـساوي  أن وينبغي. حيازم جمموع مساحة يف األراضي هذه مثل من التقديري نصيبهم
 .فئات االستخدام خمتلف حتت األراضي مساحة جمموع احليازة



4 
 

املؤقتـة،   الزراعـات  تـشمل أراضـي   حيث األرض، ستخداماتإ معظم تغطي: ةالزراعي األراضي •
 واألراضـي ، البـور األراضي و الدائمة، املراعي حتت واألراضي الدائمة، احملاصيل حتت واألراضي

 .آخر مكان أي يف حتدد مل األخرى اليت
 أي حمـصول  لزراعة تصلح وال للحيازة، الكلية املساحة من جزء هي :للزراعة الصاحلة غري املساحة •

 .االحندار واألراضي شديدة الصخرية واألراضي امللحية األراضي مثل مؤقت أو دائم مانع بسبب نبايت
الزراعي  العمل يف ومستمر منتظم بشكل خدماته ويقدم بأجر يعمل الذي الشخص هو :الدائم العامل •

 .الزراعية السنة خالل باحليازة
 العـام  مـن  العمل مدة ثلثي إىل ثلث وحدة تترامل بأجر احليازة يف يعمل من كل هو :املؤقت العامل •

 .شهر) 8-4 (من لفترة الزراعي أي
  

  :نبذه عن مساحة اململكة والكثافة السكانية
ميـاه إقليميـة    % 0.6 يابسة و  %99.4 إىل ما نسبته      طبيعياً  مقسمة 2 كم 89,342املساحة الكلية للمملكة    تبلغ  

،  الكليـة   من نسبة اليابسة   %78.8عادل  توية مبا    أراض شبة صحرا   تصنف بأهنا أن يابسة اململكة    ). 1جدول  (
اجلنوب أكرب   ويشكل إقليم    . من مساحة اليابسة   %21.2 نسبة املرتفعات والسهول واألخدود تعادل فقط        بينما

إقليم مث  ،  %32.6 أقليم الشمال بنسبة     يليه ، من جممل املساحة الكلية    %51.2ا نسبته   إقليم من حيث املساحة مب    
  . فقط% 16.2الوسط بنسبة 

  

  2007حسب التضاريس لعام  املساحة الكلية للمملكة :)1(جدول 
 )2كم(املساحة  البيان
  89,342  املساحة الكلية للمملكة

  88,802  مساحة اليابسة

  550  مساحة املرتفعات

  10,000  مساحة السهول

  8,252  مساحة األخدود

  70,000  مساحة البادية

  540  مساحة املياه اإلقليمية

  446 احة البحر امليتمس

  94 مساحة خليج العقبة

  .، دائرة اإلحصاءات العامة2007األردن باألرقام : املصدر

  

بكثافة سـكانية    نسمة   مليون 5.723، يبلغ عدد سكان اململكة حوايل       2007لعدد السكان املقدر لعام     تبعاً  و
سط أكثف إقليم سكاين مبا نـسبته       شكل إقليم الو  وي. %2.2 عدل منو سكاين  مبو،  2 لكل كم  فرد 64.5تعادل  
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علـى  % 9.4 و   %27.8 إقليم الشمال فاجلنوب بنـسب       يليه ،)2 جدول( نية الكلية ا من الكثافة السك   62.8%
وسوء تطبيـق مفهـوم التنميـة       ،  واملصاحب للتغريات املناخية الراهنة   نظراً للنمو السكاين السريع     و  .لتوايلا

تعلقة بتأمني وتـوفري الغـذاء مـن        املد من املعوقات اإلقتصادية اهلامة      يعداليتوقع أن تواجه اململكة     املستدامة،  
 الزراعة املصاحب لشح املياه والتقدم      منط احملدودة نظراً لتغري     وتفتت امللكيات الزراعية  ،  اإلنتاج الزراعي احمللي  

  .العمراين واإلقتصادي وغريها
  

  2007 لعام احملافظة واإلقليم حسب املساحة وعدد السكان والكثافة السكانية :)2(جدول 
  )2كم(الكثافة السكانية   )ألف نسمة(السكان )2كم(املساحة  اإلقليم واحملافظة
 249.7  3,595.2  14,399  إقليم الوسط

  292.4  2,216.0  7,579  العاصمة

  342.6  383.4  1,119  البلقاء

  179.1  852.7  4,761  الزرقاء

  152.2  143.1  940  مادبا

  55.0  1,591.0  28,943  إقليم الشمال

  648.0  1,018.7  1,572  إربد

  10.1  269.0  26,541  املفرق

  418.8  171.7  410  جرش

  313.3  131.6  420  عجلون

  11.8  536.8  45,436  إقليم اجلنوب

  63.9  223.2  3,495  الكرك

  36.3  80.1  2,209  الطفيلة

  3.3  108.8  32,832  معان

  18.1  124.7  6,900  العقبة

  64.5  5,723.0  88,778  اململكة

  .، دائرة اإلحصاءات العامة2007األردن باألرقام : املصدر
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    : بشكل عاميف اململكةحليازات الزراعية ا

 80,152يف اململكة قـد بلـغ       بشكل عام   أن عدد احليازات الزراعية      ب 2007لعام  الزراعي  التعداد  بينت نتائج   
 .  الكليـة  من مـساحة اململكـة    فقط   %3  حوايل همبا نسبت و ، دومن 2,615,076مبساحة إمجالية بلغت    ،  حيازة
الثـروة  وحيازات  الثروة النباتية   حيازات   يهة  يىل ثالث أقسام رئيس    إ لنوعحسب ا   الزراعية اتقسم احلياز وت

  . )نباتية وحيوانية(واحليازات املختلطة احليوانية 
حيـث إمتـاز     .واألقليمة  افظحملنوع وا ال حسباحليازات الزراعية    ةحاسعدد وم أدناه  ) 3 ( رقم وميثل جدول 

 من جمموع عدد احليازات الكلي      %58.1دل  اعدد من احليازات الزراعية مبا يع     إقليم الشمال بإحتوائه على أكرب      
إقليم الوسـط بنـسبة     من حيث املساحة     يليه. حيث املساحة  من   %41.1 تهنسبيف اململكة، والذي يعادل ما      

   .%24.2إقليم اجلنوب بنسبة ، مث 34.7%
  

  األقليم ة وحملافظ وا احليازةحسب نوعحة احليازات الزراعية اعدد ومس): 3(جدول 
نباتية حيوانية نباتية وحيوانية  اموع

مساحة عدد مساحة عدد مساحة عدد مساحة  عدد
اإلقليم واحملافظة  

إقليم الوسط 20,272 906,475 1,3897 723,762 4,793 25,617 1,582 157,096
العاصمة 5,447 296,366 3,210 203,234 1,676 2,353 561 90,779
البلقاء 8,271 242,980 6,713 229,824 1,227 575 331 12,581
الزرقاء 3,417 295,802 1,739 239,397 1,380 22,234 298 34,171
مادبا 3,137 71,327 2,235 51,307 510 455 392 19,565

إقليم الشمال 46,560 1,075,378 34,186 791,839 7,446 2,958 4,928 280,581
اربد 26,133 426,805 20,478 354,194 3,250 820 2,405 71,791

املفرق 7,981 461,965 3,532 284,783 3,153 1,880 1,296 175,302
جرش 6,079 108,833 4,743 84,494 614 159 722 24,180
عجلون 6,367 77,775 5,433 68,368 429 99 505 9,308

إقليم اجلنوب 13,320 633,223 8,068 408,691 3,275 1,582 1,977 222,951
الكرك 6,273 235,924 4,605 167,528 900 1,173 768 67,223
الطفيلة 1,978 47,353 1,299 29,083 483 157 196 18,114
معان 4,168 263,023 1,954 182,918 1,314 58 900 80,047
العقبة 901 86,923 210 29,162 578 194 113 57,567

اموع 80,152 2,615,076 56,151 1,924,291 15,514 30,157 8,487 660,628
  .2007النتائج العامة للتعداد الزراعي : املصدر
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ن حمافظة إربد حتتوي على أكرب عدد من احليازات الزراعية لقد أظهرت النتائج أأما على مستوى احملافظات، ف
 حمافظة البلقاء بنسبة تليها ، من جمموع عدد احليازات الزراعية الكلية يف اململكة بشكل عام%32.6 بةبنس

 جمموع مساحة حيازات زراعية تتواجد يف حمافظة أكربمن حيث املساحة، فقد بينت النتائج أن أما   %.10.3
  %.16.3 حمافظة إربد بنسبة يهاتل من جمموع مساحة احليازات الزراعية الكلي، %17.7مبا نسبته املفرق 

  من جمموع مساحة احليازات %73.6 بلغتاملنفردة  نسبة مساحة احليازات الزراعية النباتية بينت النتائج ان
 . %25.3 وايلحبتها نسبقدر تف مع الثروة احليوانية ، أما املختلطةالزراعية بشكل عام

جممـوع  مستوى احملافظات من خـالل قـسمة        على  الزراعية  من خالل حساب متوسط مساحة احليازات       و
خيتلف  الزراعية   ات احلياز  أجزاء ةأن متوسط مساح  ، جند   احليازاتأجزاء  احليازات الزراعية على عدد     ة  مساح

 96.5 إىليف حمافظة عجلون    دومن   12.2ما بني   متوسط املساحة   تراوح  يات، حيث   على مستوى احملافظ  معنوياً  
ختتلـف معنويـاً    أن متوسط مساحة احليازة الزراعية      أيضاً   وتظهر النتائج    .)4جدول  (يف حمافظة العقبة    دومن  

 44.7 دومن، يتبعها إقليم الوسط مبتوسط مساحة        47.5دل  ا يف إقليم اجلنوب مبا تع     ترتفعحسب األقليم، حيث    
إخـتالف  مـدى   مما يعطي إنطباع مبدئي عن       دومن،   23.1 يف إقليم الشمال مبتوسط مساحة       وتنخفضدومن،  

حمافظات عجلـون وإربـد     إقليم الشمال وضمن    وتشتت احليازات الزراعية يف حمافظات اململكة خصوصاً يف         
  .وجرش

  قليم واإلةحملافظحسب احليازات الزراعية ا حجمحة ومتوسط اعدد ومس): 4(جدول     
 )دومن (املساحةحجم  متوسط)دومن ( احليازاتمساحةاحليازاتعدد اإلقليم واحملافظة

 44.7 906,475 20,272 م الوسطإقلي
 54.4 296,366 5,447 العاصمة
 29.4 242,980 8,271 البلقاء
 86.6 295,802 3,417 الزرقاء
 22.7 71,327 3,137 مادبا

 23.1  1,075,378 46,560 إقليم الشمال
 16.3 426,805 26,133 اربد
 57.9 461,965 7,981 املفرق
 17.9 108,833 6,079 جرش
 12.2 77,775 6,367 عجلون

 47.5 633,223 13,320 إقليم اجلنوب
 37.6  235,924 6,273 الكرك
 23.9 47,353 1,978 الطفيلة
 63.1 263,023 4,168 معان
 96.5 86,923 901 العقبة
 32.6 2,615,076 80,152 اموع

  .، دائرة اإلحصاءات العامة2007األردن باألرقام : املصدر
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  :النباتية اتاحليازاء أجزمساحة عدد و

 مع الثـروة    خمتلطةبشكل عام سواء كانت نباتية فقط أو        ن عدد أجزاء احليازات النباتية      لقد أظهرت النتائج أ   
 من مساحة اململكة    %2.9ادل  يعومبا   دومن 2,579,586 مبساحة إمجالية تقدر بـ      جزء 85,801قد بلغ   احليوانية  
 جـزء   54,686بلغـت   باتية  نل على أكرب عدد من أجزاء احليازات ال       وحيتوي إقليم الشما    .)5جدول  (ة  الكلي

 جزء  15,289  بينما حيتوي إقليم الوسط على     ،ة من جمموع عدد أجزاء احليازات النباتية يف اململك        %63.7بنسبة  
  جـزء  13,226بعدد اجزاء     إقليم اجلنوب  ويليه،  عدد أجزاء احليازات النباتية   جمموع   فقط من    %17.8 وبنسبة  

  . فقط%15.4بنسبة و
  

    األقليمة وحملافظحسب ااحليازات الزراعية أجزاء حة امسو عدد): 5(جدول 
)دومن (مساحة اإلقليم واحملافظة عدد أجزاء   

إقليم الوسط 15,289 879,621
العاصمة 4,331 293,362
البلقاء 8,166 242,272
الزرقاء 2,177 273,363

مادبا 615 70,624
إقليم الشمال 54,686 1,069,221

اربد 31,568 425,179
املفرق 5,984 458,736
جرش 8,459 107,730

عجلون 8,675 77,576
إقليم اجلنوب 13,226 630,746
الكرك 8,029 234,075

الطفيلة 1,552 47,108
معان 3,289 262,864

العقبة 356 86,699
اموع 85,801 2,579,586

  .2007زراعي لعام الالتعداد : املصدر

  
 ،حملافظة واإلقلـيم يف اململكـة     ا حسب  النباتية احليازاتأجزاء  مساحة  ونسب  موع  جم) 6(رقم  ميثل جدول   و

مـن جممـوع    % 41.4بنسبة   دومن   1,069,221 إقليم الشمال    بلغت مساحة اجزاء احليازات النباتية يف     حيث  
أما   .%24.5 مث إقليم اجلنوب بنسبة   ،  %34.1 وسط بنسبة قليم ال إيتبعها  ،  احليازات النباتية الكلية  أجزاء  مساحة  

 يتبعها  ،من حيث املساحة %27ن حمافظة إربد تشهد كثافة زراعية بنسبة حسب احملافظات، فتبني النتائج أ
كثافة % 0.8 بينما تتدىن حمافظة معان بإحتوائها على فقط         ،%21.7 والبلقاء بنسبة    ،%26.3حمافظة جرش بنسبة    

  .تيةزراعية نبا
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كل من أجزاء احليازات النباتية واملساحة ل ة املئويةنسبالواحليازات النباتية املساحة الكلية ومساحة أجزاء ): 6(جدول 
  حملافظة واإلقليمالكلية حسب ا

أجزاء ساحة مل  املئويةنسبةال
احليازات النباتية من املساحة 
  الكلية للمحافظة أو اإلقليم

اء أجزساحة ملاملئويةنسبةال
من جمموع احليازات النباتية 

مساحة أجزاء احليازات 

 حليازاتأجزاء امساحة 
  )دومن (النباتية

املساحة الكلية 
  )2كم(

   اإلقليم
 واحملافظة

 إقليم الوسط  14,399 879,621 34.1 6.1
 العاصمة  7,579 293,362 11.4 3.9

 البلقاء  1,119 242,272 9.4 21.7
 الزرقاء  4,761 273,363 10.6 5.7
 مادبا  940 70,624 2.7 7.5
  إقليم الشمال  28,943 1,069,221 41.4 3.7

 اربد  1,572 425,179 16.5 27.0
 املفرق  26,541 458,736 17.8 1.7

 جرش  410 107,730 4.2 26.3
 عجلون  420 77,576 3.0 18.5

  إقليم اجلنوب  45,436 630,746 24.5 1.4
 الكرك  3,495 234,075 9.1 6.7
 الطفيلة  2,209 47,108 1.8 2.1
 معان  32,832  262,864 10.2 0.8
 العقبة  6,900 86,699 3.4 1.3
 اموع  88,778 2,579,586 100.0 2.9

  .، دائرة اإلحصاءات العامة2007األردن باألرقام : املصدر
  .2007 الزراعي لعام  التعدادبيانات 

  
تظهر  حيثحملافظة،  حسب ا احليازات النباتية   أجزاء  ب جمموع عدد ومساحة     نس) 2  و 1( رقم   نيشكلاليبني  و

 من جممـوع أجـزاء      %36.8 بنسبة    النباتية  احليازات  أجزاء على أكرب عدد من   حتتوي   حمافظة إربد    النتائج أن 
 حمافظـة  وذتستح بينما .ة من جمموع مساحة احليازات النباتية الكلي   %16.5مبا نسبته   ، و ةاحليازات النباتية الكلي  

 من جمموع املساحة الكلية     %17.8نباتية مبا يعادل    أجزاء احليازات ال  مساحة  من جمموع    أكرب نسبة     على املفرق
حتتوي حمافظة عجلون علـى      بينما   .  من جمموع عدد أجزاء احليازات النباتية      %7مبا نسبته   و،  للحيازات النباتية 

 . مساحة احليازات النباتية   فقط من جمموع     %3بته   ما نس  ساحة تعادل احليازات مب عدد   من جمموع    %10.1نسبة  
 فقط من جمموع    %0.4و %0.7 مبا يعادل     املستخدمة دبا والعقبة بعدد أجزاء احليازات النباتية     أوتتدىن حمافظيت م  
  . على التوايل%3.4و %2.7بنسب تعادل و الكلي  النباتيةأجزاء احليازات
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 دومن مبتوسـط    50000 وحـىت  دومن   0.12 ما بني  تتتراوح   النباتيةاحليازات  أجزاء  ن مساحة   أظهرت النتائج أ  
إلقلـيم  ا حسب %99 ثقةمبستوى   معنوياً   ، خمتلفا  دومن فقط    8 دومن ووسيط    30.1بلغ   حلجم احليازة    حسايب

  . مما يعطي إنطباع واضح عن مدى تشتت احليازات النباتيـة يف اململكـة             ،واحملافظة ونوع الزراعة املستخدم   
مقارنـة  ، متت    وإربد وجرش  ت عجلون ايف حمافظ خصوصاً  احليازات النباتية   أجزاء   مدى تشتت    من وللتاكد
 Tukey-Kramer ( التحليل االحـصائي  إحصائياً باستخدامتبعاً للمحافظاتالنباتية  املساحات اتمتوسط

HSD(  وإربد وجرش   عجلون يف حمافظات احليازات النباتية   أجزاء  متوسط مساحة    النتائج أن    ، حيث أظهرت  
 كل مـن حمافظـة      كان هناك دالالت يف    بينما   ،)7جدول  ( مبقدار الضعف إىل الضعفني   تقل عن املعدل العام     

املتوسـط   أضعاف   8 إىل   4احليازات النباتية مبا يعادل     أجزاء   متوسط مساحة    إرتفاعتشري اىل   العقبة والزرقاء   
   .%95 ثقة، واليت ختتلف مبستوى العام
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حملافظةحسب ا النباتية احليازة مساحة متوسط): 7(جدول     
متوسط مساحة احليازة النباتية 

  )دومن(
 احملافظة

 العاصمة 67.7
 البلقاء 29.7

 الزرقاء 125.6
 مادبا 22.0
 اربد 13.5
 املفرق 76.7
 جرش 12.7

 عجلون 8.9
 الكرك 29.2
 الطفيلة 30.4
 معان 79.9

 العقبة 243.5
  سبت من قبل الباحثح: املصدر

  
ساحة، مت تقـسيم مـساحة      النباتية من حيث العدد وامل     اتيف أجزاء احلياز  أو املنوال   ركز  تمولتحديد مدى ال  

علماً بأن عدد ومساحة أجزاء احليازات النباتية يف اململكـة ال            ،غري متساوية إىل فئات   النباتية  احليازات  أجزاء  
 واملتوسط  ، والوسيط ،أظهرت النتائج أن املنوال    . )3(شكل رقم   يف   ضمن التوزيع الطبيعي كما هو مبني        تقع

أجـزاء  أن أكثـر     )3(رقـم   الشكل  يبني  لعدد ومساحة أجزاء احليازات النباتية غري متساوي طبيعيا، حيث          
 مـع كـرب     النسبهقل هذه   ت و ،%24.3 بنسبه دومن   5-2 ضمن فئة حيازة     تتمركزاحليازات النباتية بشكل عام     

 من حيث املـساحة فتتمركـز معظـم         أما  . دومن 2000 يف املساحات اليت تزيد عن       %0.09صل  املساحة لت 
موع املساحة يف أعلى فئة وتقل يف        وترتفع جم  دومن 100-50و 50-40 و 40-30املساحات ضمن فئات مساحة     

  .أدىن فئة
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  : دميوغرافية احليازات النباتية
  .صدر الدخل والعمالةويتضمن هذا اجلزء خصائص احليازة واحلائزين وم

    يف اململكة حليازات النباتية اخصائص: أوالً
 الكيان القانوين للحائز )1

مما يعطي  ،%90.6فراد بنسبة األ / القانوينضمن كيانتقع احليازات النباتية  أجزاء معظملقد أظهرت النتائج أن 
 فقط من جمموع عدد %4.1 ما نسبته ثل حيازة األسرمتبينما .  احليازات على مستوى الفردباستقالليةإنطباع 

الشركات املسجلة / القانوين كيانال  أما .%4.9شركاء بنسبة ال/ الكيان القانوين يتبعها  النباتية،أجزاء احليازات
من جمموع عدد أجزاء احليازات النباتية الكلي % 0.4 أكثر من تشكلال فاألخرى / القانوين كيانالواحلكومية و

من % 79.3ما نسبته تشكل  احليازات الفردية أن) 5(، فيبني شكل رقم حيث املساحة اما من  ).4شكل (
 ،%5.3والشركات املسجلة بنسبة ، %8.3شركاء بنسبة الالنباتية يليها أجزاء احليازات جمموع مساحات 

  ).5شكل  (%2.7تجاوز نسبة املساحة عن توأما احلكومية واألخرى فال . %4.4واألسر بنسبة 
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ن معظم أ )6 (تبني النتائج يف شكل رقمفئة املساحة، حسب  النباتية  احليازات أجزاءعددوزيع قارنة تمبو
والشركاء  معظم احليازات احلكومية تقع دومن، بينما 5-2ضمن فئة مساحة  تقع )األفراد واألسر(احليازات 
 40-30فتتمركز ضمن فئة مساحة ا بالنسبة للشركات املسجلة قانونياً مأ  . دومن20 – 2ة  مساحاتضمن فئ

  .دومن
يظهر شكل رقم فئة املساحة، فحسب الكيان القانوين للحائز وأجزاء احليازات النباتية ة جمموع مساحومبقارنة 

أجزاء احليازات  الشركات واحلكومية حتتلن الكيان القانوين لألفراد هو السائد على مجيع الفئات، بينما أ )7(
  . دومن10الشركاء يف فئات مساحة تفوق كيان ها ي يل، دومن2000 تفوق ةاحمسالنباتية ذات فئات 
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) 8 ( رقم جدولومبقارنة جمموع مساحة أجزاء احليازات النباتية حسب الكيان القانوين للحائز واحملافظة، يبني             
جمموع من   %80ـ  تقدر ب ة   مجيع احملافظات بنسب متباين    سائدة يف  األفراد / القانوين كيانالبأن احليازات ذات    

، مما ينعكس على مدى     %91ولكنها تتمركز مبحافظة إربد بنسبة       ،ل حمافظة لكمساحة أجزاء احليازات النباتية     
 %25نـسبة    األفراد يشكل  / القانوين كيانال حيث،   يف حمافظة العقبة   متاماً   والعكس  .تشتت أجزاء احليازات  

  . زاء احليازات النباتية يف حمافظة العقبة كما سنرى الحقاًبظهور الرأمسالية ضمن أجهذا مؤشر  ،فقط
 والزرقاء مبا نسبته    املفرق ومعان وإربد   حمافظات   أن معظم احليازات احلكومية تتمركز يف      أظهرت النتائج كما  
  والعقبة  معان يت معظم الشركات ضمن حمافظ    بينما تتمركز  .  من جمموع احليازات احلكومية يف اململكة      87.5%
حيازات األسـر    أن   وتبني النتائج كما  . حيازات الشركات يف اململكة   مساحة أجزاء   ع  ومجم من   %86سبة  بن

 مـن   %28 وبنسبةحمافظة الطفيلة     يف معظمهاتقع  واليت  ،   يف اململكة  النباتية من جمموع احليازات     %4متثل فقط   
  . جمموع احليازات النباتية يف الطفيلة

  
  ةاحملافظولكيان القانوين للحيازة حسب اات النباتية مساحة أجزاء احلياز): 8(جدول 

 )دومن(لكيان القانوين للحيازة حسب امساحة أجزاء احليازات النباتية 
 احملافظة

أفراد شركاء أسرة فرد
شركة مسجلة وفق 
 قانون الشركات

 اموع أخرى حكومية

 293,362 18 505 7,364 29,981 20,724 234,770 العاصمة
 242,272 1,967  730 1,031 17,037 5,592 215,914 البلقاء
 273,363 130 8,256  4,318 32,981 12,406 215,272 الزرقاء
 70,624 14 0 32 11,234 4,478 54,866 مادبا
 425,179 415 10,266 115 25,612 18,890 369,882 اربد
 458,736 18 16,262 5,633 41,133 10,618 385,072 املفرق
 107,730 0 14 236 3,112 6,862 97,507 جرش
 77,576 3 46 0 13,048 1,570 62,909 عجلون
 234,075 442 577 135 21,247 10,547 201,126 الكرك
 47,108 0 1,623 0 3,217 13,489 28,779 الطفيلة
 262,864 2,247 17,371 64,364 14,271 8,097 156,515 معان
 86,699 4,818 3,951 54,758  716 483 21,974 العقبة

 2,579,586 10,071 59,600 137,985 213,589 113,756 2,044,584 اموع 
  .2007لتعداد الزراعي لعام ا بيانات:املصدر
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 )حق االستغالل(نظام حيازة اجلزء  )2
حـق  (  حيـازة اجلـزء    نظامحسب  لعدد ومساحة أجزاء احليازات النباتية      الوصفي  يبني التحليل اإلحصائي    

من جمموع عدد أجزاء احليازات النباتية هي       % 95.2إن ما نسبته    ) 8(شكل رقم   الكما هو مبني يف      )ستغاللاإل
اإلستئجار ، حبيث يشكل نظام     أخرىحقوق استغالل   تقع ضمن   فقط   %5 بينما   ،مملوكة أو يف حكم اململوكة    

أجزاء حسب املساحة، فيشكل نظام     أما    .النباتيةأجزاء احليازات   عدد   من جمموع    %3.4ما نسبته   مقابل املال   
يشكل نظـام  بينما   أجزاء احليازات النباتية يف اململكة،        من جمموع مساحة   %85.6ما نسبته   ملوكة  املاحليازات  

 األخرى مثل وضع اليد واإلستئجار مقابـل        األنظمةفقط تقع ضمن    % 2.4، و  %12.2 الاملمقابل  االستئجار  
  .)9 شكل (حصة من اإلنتاج واألخرى

من حيـث   بأن معظم احليازات اململوكة     ) 10 (شكلالساحة، فيظهر   امل فئة   حسبمبقارنة نظام حيازة اجلزء     و
كما وتـبني   .  دومن 5-2 معظم احليازات ذات وضع اليد ضمن فئة         تقع بينما   ، دومن 20-2 ضمن فئة    تقعالعدد  

حصة  مقابل   ارجئتينما نظام االس  ، ب  دومن 40-30 ضمن فئة مساحة     يقعر مقابل املال    اجئستالنتائج أن نظام اال   
جممـوع  معظـم   ن  أما باملقارنة من حيث املساحة، فإ       . دومن 20-10كز ضمن فئة مساحة     رتمفيصول  من احمل 
ساحة وخصوصاً ضمن فئات مساحة     املمجيع فئات   تسود  اململوكة  لنظام  لنباتية التابع   ة أجزاء احليازات ا   مساح

ـ       تستغلبينما   .  دومن 2000 وأكثر من    1000-500 و   200-500  ات معظم احليازات املستأجرة مقابل املال فئ
يازات املستأجرة مقابل جزء من احملصول ضـمن        احل معظم   وتستغل  . دومن 2000 تكون اكرب من   اليت   املساحة

 أما بالنسبة إىل األراض اململوكة بوضع اليد فهي تتبـاين يف محيـع فئـات                ، دومن 2000-200 املساحةات  فئ
  ).11 شكل(املساحة 
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ـ و) حق االستغالل (نظام حيازة اجلزء    حسب  احليازات النباتية   أجزاء  مساحة  ) 9 ( رقم  جدول يبني  ،ةاحملافظ

 يسودها نظام   يت حمافظة العقبة وال   ا تقريباً عد  %84بنسبة   يسود نظام امللكية ضمن مجيع حمافظات اململكة      حيث  
أما بالنسبة لنظام وضع اليد فهـي       .  احملافظة اتجمموع مساحة حياز   من   %62.4االستئجار مقابل املال بنسبة     

. لتوايلعلى ا % 2.1 و %2.7 يف حمافظيت العقبة والعاصمة بنسبة       وترتفع فقط   %1 بنسبة  ما بني احملافظات   تتباين
. %2حملافظات عـن    حسب ا ه  تزيد نسب ت حبيث ال  ، غري متداول   من االنتاج  ويبقى نظام االستئجار مقابل حصة    

 %8 تبلـغ االستئجار مقابل املال    نسبة جمموع مساحة أجزاء احليازات النباتية التابعة لنظام         مللفت للنظر بأن    وا
هـذا  حمافظة عدا حمافظيت العقبة ومعان واليت يسود فيهمـا          كل   ات النباتية يف  يازأجزاء احل من جمموع مساحة    

 .م االستئجار مقابل املال ضمن نظاالنباتية من جمموع مساحة احليازات %36النظام بنسبة 
    

  ةاحملافظو )حق االستغالل (نظام حيازة اجلزءحسب مساحة أجزاء احليازات النباتية ): 9(جدول 
)دومن ()حق االستغالل (نظام حيازة اجلزءحسباحليازات النباتية أجزاءمساحة  احملافظة

 أخرىة مقابل حصة مستأجرمستأجرة مقابل مالوضع اليدمملوكة أو يف حكم
 12 4,294 29,572 6,176 253,308 العاصمة
 74 712 31,684 546 209,256 البلقاء
 13 548 12,055 2,234 258,514 الزرقاء
 180 795 5,778 379 63,491 مادبا
 566 8,285 36,230 1,996 378,101اربد
 4,026 2,840 47,341 1,811 402,719 املفرق
 517 2,170 3,485 548 101,010 جرش
 55 1,697 1,858 290 73,676 عجلون
 816 3,397 33,115 4,296 192,451 الكرك
 0 666 20 303 46,119 الطفيلة
 455 577 58,433 2,797 200,602 معان
 150 0 54,068 2,342 30,139 العقبة
 6,861 25,981 313,639 23,717 2,209,387 اموع
  .2007 التعداد الزراعي لعام بيانات:املصدر
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 إدارة احليازة )3

وتبني النتـائج العامـة     . ينقسم مفهوم إدارة حيازة اجلزء إىل احلائز نفسه أو أحد أفراد أسرته أو مدير مأجور              
بنسبة وتدار من قبل احلائز نفسه      ات النباتية    من عدد أجزاء احلياز    %95بأن   ات النباتية لحيازلالوصفي  للتحليل  

من قبل أحـد  من جمموع عدد أجزاء احليازات النباتية  فقط %3 ما نسبته تداربينما  . حيث املساحة من  77%
عدد أجزاء احليـازات    فقط من    %2 النتائج أن     وبينت .  من حيث املساحة   %6 واليت تعادل  ،أفراد أسرة احلائز  

  ). 13 و 12 شكل( من حيث املساحة %17عادل  واليت ت،جرتأسممدير  تدار عن طريق النباتية
  

  
  

 األجـزاء النباتيـة حـسب       مساحةوجمموع   ات النباتية  عدد أجزاء احلياز   توزيعالشديد ما بني    تباين  لونظراً ل 
احليـازة  جـزء   مساحة  حسب  وجود متيز وإحنراف بإسلوب إدارة احليازة       يبني   الذيسلوب إدارة احليازة،    أ

  . النباتية
اإلدارة املستأجرة ضمن فئيت    احليازات النباتية تستخدم أسلوب     من أجزاء   أن أكرب عدد    ) 14(رقم   شكليظهر  

اإلدارة املستأجرة ضمن   أن عدد أجزاء احليازات النباتية اليت تستخدم         و . دومن 40-30و  دومن   20-10مساحة  
إدارة أحـد   عدد أجزاء احليازات اليت تستخدم       ضعف هي دومن   2000 احليازية اليت تفوق      األجزاء  مساحة ةفئ

ع بـأن معظـم     امما يعطي إنطب  ،  احلائز بنفسه عدد أجزاء احليازات اليت تدار من        نصفوتعادل  ،   األسرة أفراد
يتبع نظـام اإلدارة املـستأجرة      وبالتايل  يصعب على احلائز نفسه إدارا      ذات فئات املساحة الكبرية     احليازات  

ساحة احليازات اليت يـديرها      جمموع م   ملحوظ يف  تزايدوجود   ب )15(رقم   شكل ويبني. عبءالللتخفيف من   
احليازات اليت يـديرها    أجزاء  تجاوز جمموع مساحة    ياحليازة، حيث   جزء  املدير املستأجر مع زيادة فئة مساحة       

  .مدير مأجور عن ضعفي مساحة احليازات اليت يديرها احلائز بنفسه
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يف رة األسرة تـزداد معنويـاً       إدانسبة جمموع اجزاء احليازات النباتية اليت تقع ضمن كيان          وكذلك األمر فإن    
  . دومن بينما تتالشى بفئات املساحة اليت تقل عن ذلك50 تزيد عن  اليتاملساحةفئات 

  

  

  
  

من خالل مقارنة جمموع مساحة أجزاء احليازات النباتية حسب أسلوب اإلدارة واحملافظة كما هو مـبني يف                 
تتباين نسبة  حيث  .  وأسلوب اإلدارة  ةما بني احملافظ   ا واضح ا تباين ان هناك   ، أظهرت النتائج    )10(جدول رقم   

 يف حمافظة عجلـون   %95 يف حمافظة العقبة وحىت      %21 من   ةحملافظحسب ا إدارة احليازات من قبل احلائز نفسة       
 من جمموع مساحة احليـازات      %77مبعدل يقارب   وباملقارنة مع مساحة احليازات الزراعية التابعة لكل حمافظة         
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احليازات النباتية تدار مـن أحـد       أجزاء   من جمموع مساحة     %6وبشكل عام فإن      . لكل حمافظة  النباتية التابع 
  . أيضاً%9 والطفيلة بنسبة %9حمافظيت العاصمة بنسبة ، وترتفع النسبة يف أفراد أسرة احلائز

حـق  (جلـزء ونظام حيازة ا   ، الشركات /الكيان القانوين يسودها  اليت  ومن اجلدير بالذكر بأن حمافظة العقبة        
 مـن جممـوع     %78 نظام اإلدارة من مدير مستأجر بنسبة         ايضا  يسودها ،املستأجرة مقابل املال  )/ االستغالل
  . %30مث حمافظة الزرقاء بنسبة ، %34 حمافظة معان بنسبة تليها ، يف حمافظة العقبةالنباتيةاحليازات أجزاء مساحة 

    
  ةاحملافظودارة اسلوب اإلحسب مساحة أجزاء احليازات النباتية ): 10(جدول 

 احملافظة )دومن(دارةاسلوب اإلحسب احليازات النباتية أجزاءمساحة
 مدير مأجورأحد أفراد األسرةاحلائز نفسه

 49,012 26,686 217,664 العاصمة

 19,670 17,344 205,258 البلقاء

 81,596 21,764 170,003 الزرقاء

 2,811 3,025 64,788 مادبا

 16,150 12,354 396,675 اربد

 87,012 25,700 346,024 املفرق

 9,319 5,934 92,478 جرش

 973 2,866 73,737 عجلون

 7,756 10,192 216,127 الكرك

 2,551 4,254 40,303 الطفيلة

 91,364 21,064 150,435 معان

 67,666 479 18,554 العقبة

 435,878 151,660 1,992,048 اموع

  .2007 التعداد الزراعي لعام اتبيان:املصدر
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 الغرض من اإلنتاج
 هو احليازات النباتية انتاج   من   %80لغرض من اإلنتاج بأن ما نسبته       حسب ا تبني نتائج حتليل احليازات النباتية      

احليازات النباتيـة   جمموع   من   %20 اساسااحليازات النباتية للبيع    انتاج   تشكلبينما  ،   اساسا لالستهالك املرتيل 
وتبعـاً  . ، هذا بالنسبة اىل مساحة احليازات النباتية ، اما من حيث اعداد احليازات النباتيـة              )16 شكل(كلي  ال

حليـازات النباتيـة مـستغلة      اعدد   من   %57احليازات النباتية املستغلة لغرض اإلنتاج، فإن       أجزاء   عددلنسب  
  ).17 شكل(اساسا  مستغلة للبيع %43اساسأ، ولإلستهالك املرتيل 

 

  
   

  

املقارنة ما بني عدد أجزاء احليازات النباتية وفئة مساحة اجلزء حسب الغرض من اإلنتـاج،               ) 18(شكل  ويبني  
 دومن  2أقـل مـن     من  اً  غرية إبتداء ص ال  األجزاء احليازية  اإلنتاج لالستهالك األسري فئات مساحة    يسود  حيث  

ومن الطبيعي أن يسود اإلنتـاج      .  دومن 5-2فئة مساحة    ضمن   ، ولكنها تتوسط   دومن 30-20وحىت فئة مساحة    
 دومن  20-10فئة مساحة   وتتوسط ضمن    ، دومن 5الكبرية واليت تزيد عن     املتوسطة و لغرض البيع فئات املساحة     

جمموع مساحة أجزاء   أن  فتبني النتائج   ،   النباتية ة أجزاء احليازات  مساحمن حيث جمموع    أما  . من حيث العدد  
النباتية املستغلة لغرض اإلنتاج قارنة مع جمموع مساحة أجزاء احليازات ملابغرض البيع   املستغلة ل النباتية   احليازات
 ضعف عند 15مث تبدأ بالتضاعف مع فئة املساحة حىت تصل إىل          ،   دومن 20-10عند فئة مساحة      تقريباً  تتساوى  

  ).19شكل ( دومن 2000تزيد عن اجلزء اليت فئة مساحة 
 النباتية املـستغلة لإلنتـاج تقـع ضـمن     أجزاء احليازات ةمساحجمموع من   %92ن ما نسبته    النتائج أ ظهر  ت

النباتيـة  ة أجزاء احليـازات     اح من جمموع مس   %72حوايل  نسبتها  واليت تقدر   ،   دومن   20مساحات أكرب من    
 18 لالستهالك األسري قد تـصل إىل        ة األجزاء احليازية النباتية املستغلة    مساحجمموع   نسبة   كما أن   .الكلي
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ضمن فئـات املـساحة الـصغرية       ، واليت تقع    لبيعا ة لغرض ستخدم احليازات امل   أجزاء مساحةجمموع  ف  ضع
  .  دومن2وخصوصاً اليت تقل عن 

 
 

  

  
  

  

  مـن  %22 حسب احملافظات، فإن     جلغرض من اإلنتا  حسب ا احليازات النباتية   أجزاء  ومبقارنة عدد ومساحات    
 يليها حمافظة املفـرق     ، االستهالك األسري تقع ضمن حمافظة إربد       املستغلة لغرض  النباتيةاحليازات  أجزاء   عدد

   .%15وحمافظة معان بنسبة ، %16بنسبة 
املستغلة لغرض البيع تقع ضـمن      ة أجزاء احليازات النباتية      من جمموع مساح   %15ن ما نسبته    بينت النتائج أ  و

  .)11جدول ( %12 والزرقاء بنسبة ،%13 يليها حمافظة العاصمة بنسبة ،حمافظة إربد
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 بنسبةتقدر   اتافظمجيع احمل  املستغلة لغرض البيع يف       النباتية احليازاتأجزاء  نسبة  متوسط   واجلدير بالذكر بأن    
ملستغلة لغرض البيع    ا  النباتية احليازاتأجزاء  ة  مساحجمموع   حيث يتساوى    ، عدا حمافظيت جرش وعجلون    82%
 اجلدير بالذكر حمافظة العقبة     و . ة لغرض االستهالك األسري   املستغلالنباتية  احليازات  أجزاء  جمموع مساحة   مع  

عن فيها  النباتية املستغلة لغرض البيع     احليازات  أجزاء  جمموع مساحة   تجاوز نسبة   تحيث  تعترب حمافظة استثمارية    
  .يف حمافظة العقبةة أجزاء احليازات النباتية  من جمموع مساح94%
  

 ةاحملافظولغرض من اإلنتاج حسب اباتية مساحة أجزاء احليازات الن): 11(جدول 
)دومن(أجزاء احليازات النباتيةمساحة  احملافظة

إنتاج للبيع أساساًإنتاج لإلستهالك األسري
 260,922 32,440  العاصمة
 217,898 24,373 البلقاء
 249,382 23,981 الزرقاء
 53,497 17,127 مادبا
 307,617 117,562 اربد
 377,340 81,396 املفرق
 62,074 45,656 جرش
 36,981 40,595 عجلون
 191,252 42,822 الكرك
 34,399 12,708 الطفيلة
 190,566 72,298 معان
 81,891 4,808 العقبة
 2,063,820 515,766 اموع

  .2007 التعداد الزراعي لعام بيانات:املصدر
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  خصائص احلائزين يف اململكة: ثانياً
 عمر احلائز  )1

 54 سنة مبتوسط حسايب ووسـيط       98 سنة و  18حليازات النباتية يف اململكة ما بني       جزاء ا يتراوح عمر احلائز أل   
أظهرت توزيع احلائزين حسب األعمار حيث      ) أ20 (شكلوميثل  .  سنة تقريباً  14 سنة ومبعدل إحنراف معياري   

 سنة بـإحنراف    45عمر احلائزين الذكور    ويتوسط  . طبيعي إحصائياً ومعنوياً  أعمار احلائزين   توزيع  النتائج أن   
    سـنة  12 سنة بـإحنراف معيـاري       58بينما يتوسط عمر احلائزين اإلناث      ،  ) ب20 شكل( سنة   14معياري  

  ).ج20 شكل(
 

   بشكل عاماحلائز احلائزين الذكور احلائزين اإلناث

20 30 40 50 60 70 80 90 100 20 30 40 50 60 70 80 90 100 20 30 40 50 60 70 80 90 100

 )أ( )ب( )ج(
    احلائزوعمر جنسحسب ية يف اململكة حليازات النباتجزاء اتوزيع عمر احلائزين أل): 20 (شكل

  
 فيبني شكل رقم     . احلائزين الناتج من  راف املعياري حنلإلولقد مت تقسيم أعمار احلائزين إىل فئات متساوية تبعاً          

ـ كاألسـنة    59-46 يةعمرالفئة  شكل ال تالعمر، حيث   فئة  توزع عدد أجزاء احليازات النباتية حسب       ) 21( ر ث
 سـنة بنـسبة     73-60فئة عمر   ي ذلك   ل، ي %33مبا نسبته    أجزاء احليازات النباتية      عدد جمموععددا من حيث    

حـسب   النباتيةاحليازات  أجزاء  ة  نسب مساح ) 22 (شكل ويبنيكما  .  من عدد أجزاء احليازات النباتية     30%
حـائزي  فأغلبيـة   .  فئة العمـر   أجزاء احليازات من حيث   تطابق املساحة مع عدد     تحيث  ،  احلائزينعمر  ة  فئ

ها يل، ي  احليازات النباتية الكلي   ائزي من جمموع حم   %32 مبا نسبته    59-46 يةعمرالفئة  ال من   هماحليازات النباتية   
  %.29مساحة جمموع  سنة بنسبة 73-60 الفئة العمرية
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عمـر  فئـة  و جزء احليازة فئة مساحةحسب أجزاء احليازات النباتية وجمموع مساحة  عدد  خالل مقارنة   من  و

 اليت تقل عن     أجزاء احليازة   مساحة ات فئ هي دائماً السائدة يف مجيع     سنة   59-46فئة العمر    فقد تبني أن     ،احلائز
بينما تكون فئـة    ،  أجزاء احليازات النباتية   دومن من حيث العدد وجمموع مساحة        200 دومن واليت تزيد عن      20

  .)24 و   23شـكل    (دومن 200و   20  تقع ما بني   سنة هي السائدة على مجيع فئات املساحة اليت          73-60العمر  
 سنة هي الفئات احلائزة على أكـرب        73 و   32 الفئات العمرية للحائزين اليت تقع ما بني         وبالتايل ميكن القول أن   

، أي أن    الكلي النباتيةاحليازات  أجزاء   من جمموع مساحة     %71 مبا نسبته     نباتية اتحيازأجزاء  مساحة  جمموع  
 النباتيـة احليازات  أجزاء  جمموع مساحة   فقط من   % 29الصغرية ال حتوز إال ما نسبته       الفئات العمرية الكبرية و   

   .الكلي
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ة كما هو مبني يف جـدول رقـم         حملافظحسب ا احليازات النباتية   أجزاء  ومبقارنة فئات عمر احلائزين ومساحة      
مساحة أجزاء احليازات النباتية    هي احلائزة على أكرب جمموع       سنة   73-60فئة عمر   فلقد بينت النتائج أن      ،)12(

 ومن اجلدير بالـذكر بـأن        .قليماإل إقليم الوسط ومجيع حمافظات      يفحمافظة العاصمة   يف مجيع احملافظات عدا     
)  سنة 45-32( عمر صغرية    ات من فئ  هي للحائزين النباتية يف حمافظة العاصمة     ة أجزاء احليازات    مساحجمموع  
وكذلك األمر يف حمافظـة العقبـة   . حليازات النباتية يف حمافظة العاصمةاأجزاء  من جمموع مساحة %33بنسبة  

 ،  احليازات النباتية يف حمافظـة العقبـة        أجزاء  من جمموع مساحة   %37 تبلغ نسبتها  سنة   45-32حيث فئة عمر    
الطفيلـة  يف حمافظيت   احليازات النباتية   أجزاء   من جمموع مساحة     %40تقريباً  تبلغ  )  سنة 49-46(بينما فئة العمر    

  . ومعان
  ةاحملافظو حلائزاحسب فئة عمر مساحة أجزاء احليازات النباتية جمموع ): 12(جدول 

 احملافظة حلائزاعمرفئة
 غري مبني 74أكرب من  18-3132-4546-5960-73

 7,887 24,678 69,615 88,731 95,384 7,067 العاصمة
 119,459 6,043 40,488 30,474 28,086 17,722 البلقاء
 12,704 26,706 37,911 100,739 88,150 7,152 الزرقاء
 46 7,041 22,167 19,193 19,319 2,858 مادبا
 92,360 39,883 113,836 101,237 65,275 12,587 اربد
 21,913 37,690 135,193 123,630 108,148 32,162 املفرق
 249 9,564 41,885 31,177 19,309 5,546 جرش
 49 8,895 27,329 24,723 13,454 3,126 عجلون
 43,521 20,067 60,974 60,633 41,372 7,508 الكرك
 1,623 2,708 14,688 18,062 7,717 2,310 الطفيلة
 83,982 9,315 39,848 71,344 48,059 10,316 معان
 63,526 538 5,786 5,449 8,503 2,897 العقبة
 447,319 193,127 609,719 675,392 542,776 111,252 اموع

 .2007 التعداد الزراعي لعام بيانات:املصدر
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 جنسية احلائز )2
من حيـث   % 99.5و% 99.1 حلائزين أردنيني بنسبة     تعودية  تالنباأجزاء احليازات   معظم  لقد أظهرت النتائج أن     

 مـن   %0.5  نـسبته  عدد احلائزين من اجلنسيات االخرى تشكل ما      ، بينما   توايلعلى ال املساحة  جمموع  العدد و 
   .)26 و 25 شكل( من حيث جمموع املساحة %0.9 حيث العدد و

  
  

 أن معظـم   عدد ومساحة أجزاء احليازات النباتية حسب فئة املساحة وجنسية احلائز، حيث             )13(ويبني جدول   
 ، دومن 30ن  عقل  واليت ت تقع ضمن فئات املساحة الصغرية       للحائزين من اجلنسية العراقية   النباتية   احليازات   أجزاء

 إذا ما قورنت مع حيازات      أجزاء احليازات النباتية   جمموع مساحة عدد و هامشية من حيث    تها  واليت تعترب نسب  
 21,105 مبساحة قدرها     جزء 404 أما احلائزين من اجلنسيات األخرى، فيبلغ عدد أجزاء حيازام            .نياألردني

  . دومن5-2دومن، تتوسط ضمن فئة مساحة 
 

  فئة املساحة وجنسية احلائزحسب ومساحة أجزاء احليازات النباتية عدد ): 13(جدول 
)دومن(املساحة عدد األجزاء  غري مبني أخرى عراقي أردينغري مبنيأخرىعراقيأردين حليازةجزء افئة مساحة  

 81 3 11,681 26 66 2 9,535 23 2أقل من 

2-5 29 20,736 3 72 77  61,393 8 193 
5-10 31 15,808 4 26 204 103,251 27 174 

10-20 39 15,352 5 65 559 195,361 60 883 
20-30 28 6,695 2 32 703 154,921 47 732 
30-40 97 7,491 0 43 3,136 242,493 0 1,366 
40-50 20 2,468 0 22 869 103,962 0 961 
50-100 26 3,505 0 39 1,658 218,764 0 2,571 

100-200 22 1,616 1 21 2,867 202,333 190 2,656 
200-500 25 1,102 1 9 8,698 310,015 200 2,669 
500-1000 21 436 0 5 13,499 276,585 0 2,820 
1000-2000 12 184 0 3 15,581 226,552 0 3,000 

 3,000 0 242,978 159,779 1 0 67 11 2000أكثر من 

 21,105 535 2,350,289 207,657 404 18 84,995 384 اموع
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 جنس احلائز )3
 تـشكل بينما ، %96ن معظم حائزي أجزاء احليازات الزراعية النباتية هم من الذكور بنسبة    ألقد بينت النتائج    
لـذكور  لأجزاء احليـازات    ومن حيث املساحة فإن جمموع مساحة        ). 27 شكل( فقط   %4اإلناث ما نسبته    

ناث ما  لإلمساحة أجزاء احليازات     تشكل جمموع  بينما   ،باتية الكلية ناحليازات ال أجزاء   من جمموع    %98 تشكل
  . )28شكل  ( فقط%2نسبته 

  
    

احليازة وجنس  جزء  فئة مساحة   حسب  زاء احليازات النباتية    مساحة أج جمموع   لعدد و  الوصفيويبني التحليل   
 تدرجيياً مع زيادة فئـة       النسبة وتقل،   دومن 5-2 مساحة ضمن فئة    تقعث  ان حيازات اإل   أجزاء احلائز بأن معظم  

  ).14جدول (من حيث عدد األجزاء وجمموع املساحة  %4ال تتجاوز ، ويف حاالا القصوى املساحة
  

  فئة املساحة وجنس احلائزحسب احة أجزاء احليازات النباتية عدد ومس): 14(جدول 
)دومن(املساحة عدد األجزاء  أنثى ذكر غري مبني اموعأنثىذكرغري مبنياموع حليازةجزء افئة مساحة  

 786 10,979 26 11,791 641 8,962 23 9,626 2أقل من 
2-5 20,840 29 19,688 1,123 61,671 77 58,321 3,273 
5-10 15,869 31 15,052 786 103,655 204 98,291 5,160 

10-20 15,461 38 14,789 634 196,863 544 188,241 8,078 
20-30 6,757 26 6,501 230 156,403 654 150,605 5,144 
30-40 7,631 88 7,364 179 246,995 2,866 238,372 5,757 
40-50 2,510 20 2,429 61 105,793 869 102,367 2,556 
50-100 3,570 26 3,456 88 222,993 1,658 215,845 5,491 

100-200 1,660 22 1,606 32 208,046 2,867 201,279 3,900 
200-500 1,137 25 1,099 13 321,582 8,698 309,442 3,442 
500-1000 462 21 435 6 292,904 13,499 275,096 4,309 
1000-2000 199 12 186 1 245,133 15,581 227,952 1,600 

 4,000 241,978 159,779 405,757 1 67 11 79 2000أكثر من 

 53,496 2,318,768 207,323 2,579,586 3,795 81,634 372 85,801 اموع
 .2007 التعداد الزراعي لعام بيانات:املصدر
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ة كما هو يف جدول رقم افظواحملجنس احلائز حسب مقارنة مساحة أجزاء احليازات الزراعية النباتية عند و
، %9 إال يف حمافظة جرش واليت قدرت بنسبة %2بأن نسبة احلائزين اإلناث للذكور ال تتجاوز تبني ، )15(

 حمافظة ويبني اجلدول تدين النسبة يف  .%3 ومعان حوايل إربد يت وحمافظ،%5يليها حمافظة عجلون بنسبة 
 تتجاوز نسبة احلائزين اإلناث ، فلمباتية من جنس الذكورالنيازات احل حمافظة العقبة أجزاء يسود، حيث العقبة

  .من حيث املساحةفقط  %0.5 ـإىل الذكور ب
  

أجزاء حيازاتمساحة   نسبةجنس احلائز وحسب مساحة أجزاء احليازات النباتية ): 15(جدول   
احملافظةحسب  إلناث إىل الذكورا  

)دومن(املساحة  احملافظة
 غري مبنيأنثىذكر

اء حيازاتأجزمساحة  نسبة  
% إلناث إىل الذكورا  

 1.5 7,887 4,293 281,182 العاصمة
 1.7 3,728 3,928 234,616 البلقاء
 1.5 12,704 3,752 256,907 الزرقاء
 1.9 46 1,343 69,235 مادبا
 3.2 10,796 12,800 401,584 اربد
 1.4 21,913 6,226 430,597 املفرق
 8.7 249 8,611 98,870 جرش
 5.2 49 3,815 73,712 عجلون
 1.6 820 3,647 229,608 الكرك
 1.4 1,623 608 44,876 الطفيلة
 2.5 83,982 4,348 174,533 معان
 0.5 63,526 125 23,048 العقبة
 2.3 207,323 53,496 2,318,768 اموع

  .2007 التعداد الزراعي لعام بيانات:املصدر

 

   التعليمي للحائزواملستوىهنة امل )4
هـن احلـائزين    احليازات النباتية من خالل دراسة تفصيلية مل      أجزاء  ئزي  امي واملهين حل  يعلت ال املؤهلمت دراسة   
احليازات أجزاء  املهنة الرئيسية ملعظم حائزي     لقد أظهرت النتائج بأن      و  . والثانوية واملستوى التعليمي   الرئيسية

 وهذا ما   ، فقط %17ة عدد أجزاء احليازات النباتية اليت حيوزها زراعيون         قدر نسب ت حيث   ،النباتية ليست زراعية  
 على  دل هذا  وإن    .)30 و   29شكل   (احليازات النباتية الكلية  أجزاء   من جمموع مساحة     %38ته  بيعادل ما نس  

 يعـود   لرمبا، و هن غري زراعية  املذوي  من   أشخاص   احلائزين فيها هم  أن الزراعة يف اململكة     على  شيئ فإنه يدل    
واخلوف يف هذا األمر بأن     .  وغريه املرياثأو من خالل    ) االستثمار(زيادة الدخل   منها  لعدد من األسباب    ذلك  

  .يكون معظم احلائزين غري متمرسني زراعياً
هـي   من حائزي أجزاء احليازات النباتية مهنتهم الثانوية         %32وبدراسة املهنة الثانوية للحائزين، تبني أن فقط        

  . )31 شكل( غري زراعيني %13و،  ليس لديهم أي مهنة ثانوية%55بينما  ،الزراعة
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ن احلـائزين    أجزاء احليازات النباتية، فلقد أظهـرت النتـائج أ         مساحةمن حيث جمموع    قارنة  من خالل امل  و

 %35 مالذين مهنتهم الثانوية هي الزراعةبلغت نسبتة املساحة الزراعية للحيازات الزراعية اليت لـديه            الزراعيني  
 بـال مهنـة     %48و مهنتهم الثانوية غري الزراعة    %17احليازات النباتية باملقارنة مع     أجزاء  من جمموع مساحة    

وهذا يعين أن جمموع أجزاء احليازات الزراعية النباتية اليت حيوزها من لديهم مهنة الزراعة سـواء                ). 32 شكل(
 مبـساحة ون جمموع عدد أجزاء احليازات النباتيـة        م %44ا نسبته   مب جزء   37,836 أو ثانوية هو     رئيسيةكانت  
  . احليازات النباتية الكليةأجزاء  من جمموع مساحة %60  دومن أي ما يعادل1,559,324 تقدر بـ
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حائزي أجزاء معظم قد بينت النتائج أن فالثروة النباتية يف اململكة، ستوى التعليمي حلائزي امل عنأما 
من حيث عدد األجزاء  %53بنسبة ة وساسيعن املرحلة األتعليمية ال ممستوياتقل احليازات النباتية 

ستوى امل  احلائزين منأن النتائج تبينو ). 34 و 33 شكل( من حيث املساحة %54واليت تعادل 
وتظهر   .يث عدد أجزاء احليازات ومن حيث املساحة أيضاًح من %12 ـيقدر ب" األمي "يالتعليم
من % 8أي من يستطيع القراءة والكتابة حيوزون ما نسبته " امللم" أن املستوى التعليمي أيضاً النتائج

النباتية ة أجزاء احليازات  من جمموع مساح%12بنسبة مساحة تعادل وعدد أجزاء احليازات النباتية 
  من حيث%1.2املتعلمني مبؤهل ثانوي ودبلوم وجامعي زراعي فقط احلائزين قدر نسبة تو. الكلية
مي للحائزين والذي يعلتاملستوى ال عن سليبوهذا يعطي إنطباع .  من حيث املساحة%1.1العدد و

سينعكس سلبياً مبدى تطور الزراعة ومدى قبول التكنولوجيا الزراعية حلديثة ضمن الثروة النباتية يف 
  .اململكة
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 احليـازة    جـزء   مساحة ةفئحسب   ولدراسة املوضوع بعمق أكرب، فقد مت دراسة املستوى التعليمي للحائزين         

احلائزين أن   بينت النتائج     حيث . ختصة زراعياً املفئة  ال من   حائزوهاهملتحديد إذا ما كانت احليازات الكبرية       
مـن  % 50 يف مجيع فئات املساحة بنسب تفوق        يوزعون الثانوية    مرحلة املستويات التعليمية اليت تقل عن    من  

ومن اجلدير   . )35شكل   (دومن 2000 فئة املساحات الكبرية اليت تفوق       جمموع املساحات الكلية وخصوصاً يف    
، إن املستويات التعليمية الزراعية من ثانوية ودبلوم متوسط وجامعية حيوزون فئات املساحة الكـبرية             بالذكر ب 

ا بينم،   الثانوي والدبلوم   التعليمي ملستوىمن ذوي ا  دومن خصوصاً    500-200معظمهم فئة مساحة    يسود  حيث  
  .دومن 1000-500يسود اجلامعيني فئة مساحة 
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احليـازات النباتيـة    أجزاء  ولتقدير مدى إرتباط املستوى التعليمي باحملافظات، فلقد مت حتليل جمموع مساحة            
نـسبة   ويبني التحليل بأن متوسـط        ).36( رقم   شكلال يف   كما هو مبني  ملستوى التعليمي واحملافظة    حسب ا 
املرحلة  من ذوي املستويات التعليمية اليت تقل عن         حائزوهاات النباتية يف مجيع احملافظات      حليازة أجزاء ا  مساح

 بينما احلـائزين مـن       .%70 لتصل الطفيلة وجرش واملفرق      حمافظة يف هذه النسبة    وترتفع،  %58 هيالثانوي  
، يف مجيع احملافظات  باتية  أجزاء احليازات الن  من جمموع مساحة    % 18املستوى التعليمي الثانوي حيوزون تقريباً      

ـ   أما احلائزين من املستوى التعليمي دبلوم متوسـط         . دباأحمافظيت الزرقاء وم   يف   تقريباً% 24 وترتفع النسبة ل
 واليت العقبةالنباتية الكلية يف كل حمافظة عدا حمافظة        ة أجزاء احليازات    من جمموع مساح  % 8 نسبة    ما زونوفيح

قدر نـسبة   تاحلائزين من املستويات التعليمية اجلامعية      أن   ما وأظهرت النتائج  ك . %28عن  النسبة فيها   تزيد  
العقبـة  يف  وأقلها  ،  %20واليت تزيد عن    وإربد  دبا  أيف كل حمافظة عدا حمافظيت العاصمة وم      % 16ـ  حيازم ب 

ـ  نييازات املختـصني الـزراعي    أجزاء احل مساحة  جمموع  متوسط  واجلدير بالذكر بأن    .  فقط% 2بنسبة   ن  م
، فقط على مستوى احملافظات   % 1.4 ـاملستويات التعليمية الثانوية والدبلوم املتوسط واجلامعية الزراعية تقدر ب        

حمافظيت الطفيلة بنسبة   يف  وأقلهما  ،  %2.6البلقاء بنسبة   حمافظة  مث  ،  %2.9الكرك بنسبة   حمافظة  حمافظة  يف  أعالها  
  .فقط% 0.6والعقبة بنسبة % 0.4
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  ومصادر التمويلر الرئيسي لدخل األسرةاملصد: ثالثاً

 

أن بينت النتائج   ولقد  ،   ومصادر متويل حائزي الثروة النباتية يف اململكة        لدخل األسرة  مت دراسة املصدر الرئيسي   
من عدد أجزاء   % 86إال أن   ،  املنتجمتول نفسها ذاتياً من خالل بيع       فقط من عدد أجزاء احليازات النباتية       % 14

حـسب   وإذا ما قورن ذلـك        ).37 شكل(دخل أسرة احلائز    ل مصادر خارجية    ونستخدمياتية  احليازات النب 
مصدر الكلي ملساحة أجزاء احليازات تستخدم ك     من جمموع   % 38 احليازات النباتية، فإن      أجزاء مساحةجمموع  

لدخل رى  احليازات النباتية تستخدم مصادر أخ    أجزاء  من جمموع مساحة    % 62بينما  ،  سرهمأدخل للحائزين و  
   .األسرة

واجلدير بالذكر أن احلائزين املعتمدين على حيازام النباتية كمصدر دخل لألسرة يستخدمون مصادر متويلية              
كمـا أن   . م تستغل يف اإلنتاج للبيـع     احيازأجزاء  من جمموع مساحة    % 27حبيث أن   ،  %95 شخصية بنسبة 

-500وتتمركز عند فئة مـساحة      ،  دومن 100 تزيد عن   فئات املساحة املستغلة لديهم هي الفئات الكبرية واليت       

 من احلائزين املعتمدين على حيازام النباتية كمـصدر دخـل لألسـرة     % 68بينت النتائج أن    و  .دومن 1000
منهم فقط لديهم   % 14 كما أن  ،%20 بنسبةمبستوى تعليمي زراعي    ، و هي الزراعة  أو الثانوية    الرئيسيةمهنتهم  

ـ كمـصدر   خارجيـة   متويل  أما احلائزين الذين يعتمدون على مصادر         .شركاء يف احليازة    ألسـرة، ادخل  ل
حيازم تستغل  موع مساحة أجزاء    من جم % 68وأكثر من   ،  %96الشخصية بنسبة    التمويل   يستخدمون مصادر ف

 لزراعـة ا ليست   الرئيسيةمهنتهم   ولقد بينت النتائج أيضاً أن    ،  للبيع ضمن مجيع فئات املساحة بالتساوي تقريباً      
ومستواهم التعليمي األعلى من الثانويـة يفـوق        ،  %18  نسبة اجلامعي يفوق التعليمي  ومستواهم  ،  %91بنسبة  

   .عمال مؤقتني% 35و، فقط شركاء يف احليازة% 5ولديهم ، 43%
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حيث أظهرت النتـائج أن      مصادر التمويل،    حسب احليازات النباتية     أجزاء نسب عدد ) 39(يبني شكل رقم    و
ؤسـسات  املأما مـصادر التمويـل مـن        ،  %88وبنسبة  شخصية  الصادر  ر مصادر التمويل شيوعاً هي امل     أكث
فقط من جمموع عـدد أجـزاء       % 4  نسبتها عن  كومية فال تتجاوز  احلكومية وغري   احلشركات  المعيات و اجلو

 ء احليـازات   أجزا  من جمموع مساحة   %80 احليازات النباتية، فإن  أجزاء   ومن حيث جمموع مساحة       .احليازات
ؤسـسات  املومتـول  ، فقط من اموع الكلي % 5ول مؤسسة اإلقراض الزراعي     متبينما  ،  الكلية متول شخصياً  

متـول  % 11و،  أيضاً من جمموع املساحة الكلي    % 5  ما نسبته  كوميةاحلكومية وغري   احلشركات  المعيات و اجلو
  ).40 شكل (متعددةمن مصادر 
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فئات املساحة املستهدفة ضـمن      حتليل   فقد مت ات مساحة أجزاء احليازة،     لتحديد مصادر التمويل حسب فئ    و
هـي   الشخصي التمويل   مصدرأن  بينت النتائج   و،  )41(رقم   شكلكما هو مبني يف     مصادر التمويل املختلفة    

كما  . دومن 10-5دومن و  5-2السائدة يف مجيع فئات املساحة وخصوصاً ضمن فئات املساحات الصغرية مثل            
 100و   2ة اإلقراض الزراعي متول مجيع فئات املساحة وخصوصاً ضمن الفئات اليت تتراوح ما بـني                مؤسس أن

بينمـا يتمركـز متويـل       . تزال األكثر متويالً ما بني مجيع املؤسسات ضمن مجيع فئات املساحة           ال ، هي دومن
ـ   ضمن فئيت متويل البنوك التجارية وإحتاد املزارعني      واجلمعيات واملؤسسات اخلريية      10-5دومن و  5-2ساحة  امل

-2دومن و    2قل من   األساحة  امليتمركز ضمن فئيت    متويل صندوق التنمية والتشغيل     وأظهرت النتائج أن     . دومن

املساحية اليت تقل   األجزاء  ومن اجلدير بالذكر بأن الوسطاء والشركات الزراعية اخلاصة ميولون فئات           . دومن 5
ة وإذا ما قورن ذلك مع جمموع مساح       . ما قورنت مع بقية مصادر التمويل     دومن بنسب قليلة جداً إذا       500عن  

املمولة من خمتلف مصادر التمويل، فإن التمويل الشخصي هو السائد علـى مجيـع فئـات                أجزاء احليازات   
مـن  % 16 كما أن متويل البنوك التجارية ومؤسسة اإلقراض الزراعي يزداد مع فئة املساحة ليصل إىل                ،املساحة
  .)42شكل ( دومن 2000 اليت تزيد عنالنباتية املمولة ضمن فئة مساحة ة أجزاء احليازات وع مساحجمم
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 ةـــــالعمال: رابعاً
العدد واجلـنس   ومن حيث نوع العمالة     يف أجزاء احليازات النباتية     قامت الدراسة على حتليل  العمالة الزراعية        

 يف أجزاء احليـازات النباتيـة تـتم         األعمال الزراعية  أن معظم    تائجبينت الن ، ولقد   واجلنسية ومستوى التعليم  
مـن حيـث    % 51  واليت متثل  ،النباتيةمن حيث عدد األجزاء     % 84عن  تزيد  بواسطة أفراد أسرة احلائز بنسبة      

من حيث عدد األجـزاء املـستخدمة       % 16 املستأجرة ما نسبته  ثل العمالة   متبينما   ). 44و   43 شكل(املساحة  
  وجمموع مـساحة   عددحسب   توزيع العمالة    )16 ( رقم ويبني جدول   .من حيث املساحة   %49تعادل  واليت  

ة املستأجرة   معظم العمال  أظهرت النتائج أن  ، حيث   اجلزءأجزاء احليازات النباتية املستخدمة حسب فئة مساحة        
بينما معظـم   ،  مندو 40-30وتتمركز حول فئة مساحة      كبريةات ال يازاحل  أجزاء تستخدم ضمن فئات مساحة   

 بنـسبة   دومن 5-2مساحة   باملساحة خصوصاً ضمن فئة      الصغرية يف احليازات    تقع من أفراد أسرة احلائز      العمالة
العمالـة  كون نسبة   تاحليازات النباتية الكبرية    أجزاء   يف فئات مساحة     هأنوأظهرت النتائج    كما  .%27تتجاوز  

  .فراد أسر احلائزينأ  عمالةضعف إىل ضعفيفيها الدائمة املستأجرة 
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  نوع العمالة املستخدمة وفئة املساحةحسب أجزاء احليازات النباتية ومساحة عدد ): 16(جدول 
  احليازةجزءفئة مساحة  )دومن(ساحة جمموع املعدد األجزاء

 أفراد أسرة احلائز أشخاص يعملون بأجرأفراد أسرة احلائزأشخاص يعملون بأجر
 0 0 0 0 بدون أرض

 11,451 341 9,354 272 2أقل من 

2-5 1,095 19,745 3,438 58,234 

5-10 1,293 14,576 8,719 94,937 

10-20 2,076 13,385 27,181 169,682 

20-30 1,607 5,150 39,867 116,536 

30-40 3,679 3,952 120,059 126,936 

40-50 999 1,511 42,296 63,496 

50-100 1,027 2,543 65,595 157,399 

100-200 595 1,065 77,445 130,601 

200-500 567 570 168,957 152,625 

500-1000 309 153 200,852 92,051 

1000-2000 137 62 171,791 73,342 

 62,570 343,187 21 58 2000أكثر من 

 1,309,860 1,269,726 72,087 13,714 اموع

  .2007م  التعداد الزراعي لعابيانات:املصدر

 
من % 42أن  الوصفي لعدد العمالة املؤقتة املستخدمة يف أجزاء احليازات النباتية            اإلحصائي  التحليل ولقد أظهر 

 45 شكل( من حيث املساحة  % 66.4 تهنسبواليت تعادل ما    ه  ؤقتة امل عمال ال ستخدمتعدد أجزاء احليازات النباتية     

ة اسـتخدام   تالشى نـسب  تحيث  ،  ستخدمة للعمالة املؤقته   امل  اجلزء فئات مساحة ) 17( ويبني جدول     ).46و  
يف ذروـا  ولكنها تتضاعف مع زيادة فئة املساحة حبيث تـصل إىل        ،  الصغريةة  يف فئات املساح  العمالة املؤقته   

  .دومن 2000فئات املساحة اليت تزيد عن 
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   املؤقتهاستخدام العمالةحسب أجزاء احليازات النباتية ومساحة عدد ): 17(جدول 

 )دومن(مساحة  عدد أجزاء
  حليازةجزء افئة مساحة 

 ال يستخدم عمال مؤقتني يستخدم عمال مؤقتنيال يستخدم عمال مؤقتني يستخدم عمال مؤقتني
 0 0 0 0 بدون أرض

 9,522 2,269  7,852 1,774 2أقل من 

2-5 5,537 15,303 17,238 44,433 

5-10 6,116 9,753 40,906 62,749 

10-20 7,351 8,110 95,661 101,202 

20-30 3,879 2,878 92,194 64,209 

30-40 5,722 1,909 186,121 60,874 

40-50 1,677 833 70,848 34,945 

50-100 2,071 1,499 130,636 92,357 

100-200 999 661 127,576 80,470 

200-500 730 407 212,297 109,285 

500-1000 337 125 215,586 77,317 

1000-2000 141 58 178,292 66,841 

 63,000 342,757 17 62 2000أكثر من 

 867,204 1,712,382 49,405 36,396 اموع

  .2007 التعداد الزراعي لعام بيانات:املصدر

  

حيث تبني   أجرينتواملسمن أسر احلائزين    خصائص وعدد العاملني    ، مت دراسة    ولدراسة العمالة بشكل تفصيلي   
من العمالة املـستخدمة    % 94.3حبيث أن   ،  عامل وعاملة  99,801 قد بلغ بشكل عام   أن اموع الكلي للعمالة     

بينمـا  ،  %11.4 بلغـت قد  كما أن نسبة العاملني من خارج أسر احلائزين          . من اإلناث % 5.7 و من الذكور 
 تشكلني  يملني األردن ا نسبة الع  وأظهرت النتائج أن   . من حيث العدد  % 88.6 تشكلالعمالة من أسر احلائزين     
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ومبقارنة العمالة املستأجرة مع عمالة أسر  .من جنسيات أخرى % 9ملني بشكل عام و   اد الع من جمموع عد  % 91
يف عمالة أسر احلائزين، كما     % 94 تبلغتقريباً بينما   % 99  بلغت العمالة املستأجرة يف  احلائزين فإن نسبة الذكور     

   .%28 ني يف العمالة املستأجرة متثل فقطينسبة األردنأن 
حيث ،  احليازة النباتية جزء  فئة مساحة   حسب   واملستأجريند العاملني من فئيت األسر      عد) 47 (شكلويوضح  

ضـمن  املستأجرة  بينما تتمركز العمالة    ،  دومن 5-2أن العاملني من أسر احلائزين يتمركزون ضمن فئة مساحة          
أسر احلـائزين  أعداد العمالة من ) 18( جدول ويبينب. دومن 40-30 وخصوصاً ضمن فئة  الكبريةفئات املساحة   

 احليازات النباتيـة يف اململكـة،        جزء جنس وجنسية العامل املستخدم ضمن فئات مساحة      حسب   املستأجرةو
بنـسبة  ودومن   20-2 أكرب عدد من العاملني بشكل عام يستخدمون ضمن فئة مـساحة             تبني النتائج أن  حيث  
    فئات مـساحة   زاء احليازات ضمن  عدد أج  وهذا يعود بسبب كثرة      ،من اموع الكلي للعاملني   % 59تفوق  

ة لغـرض   مكما أن معظم هذة احليازات مستخد      .  ما قورنت مع بقية الفئات     ادومن إذ  20-10و   10-5و   2-5
 .وبالتايل يكون عدد العاملني فيها أكثر من غريها من فئات املساحة، البيع وليس لالستهالك املرتيل
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   وفئة مساحة جزء احليازةجنس وجنسية العاملحسب املستأجرة وائز  من أسر احلعدد العاملني): 18(جدول 
عمالة دائمة مستأجرةعمالة من أسرة احلائز حليازةجزء افئة مساحة   

 غري أردين أردينغري أردينأردين
 أنثى ذكرأنثى ذكرأنثىذكرأنثىذكر 
 0 54 10 126 12 40 883 9,410 2أقل من 

2-5 20,724 1,618 52 10 443 42 233 1 

5-10 15,704 1,092 35 5 562 35 444 9 

10-20 14,796 895 57 4 707 21 1,014 4 

20-30 5,828 316 113 24 415 13 1,378 6 

30-40 4,498 189 387 35 576 7 4,674 4 

40-50 1,761 56 97 12 227 5 1,457 2 

50-100 2,902 114 82 2 377 9 1,035 4 

100-200 1,194 40 13 0 239 3 390 2 

200-500 642 22 8 0 178 5 397 3 

500-1000 136 4 0 0 107 0 202 0 

1000-2000 61 1 0 0 61 40 61 0 

 0 181 1 147 0 1 0 15 2000أكثر من 

 35 11,520 191 4,165 104 885 5,230 77,671 اموع

  .2007 التعداد الزراعي لعام بيانات:املصدر

املستوى التعليمي لدى   بتدين  أظهرت النتائج   مستوى التعليمي لدى العاملني،     ومن خالل الدراسة التفصيلية لل    
، %61قد بلغت   املستويات التعليمية اليت تقل عن الثانوية     ملني من ذوي    الع نسبة ا  حيث أن ،  العمالة بشكل عام  

% 1.8 بالتعليم الزراعي سواء كان ثانوي أو دبلوم متوسط أو جامعي زراعي تقل عـن                نسبة املؤهلني أن  كما  

 ألسـر % 1.5للعمالة املستأجرة و  % 4.6 تتفاوت حسب نوع العمالة حبيث اهنا تبلغ      وهذه النسبة   ،  بشكل عام 
نـسب   تفـوق  أن نسب املستويات التعليمية لدى العـاملني املـستأجرين           وأظهرت النتائج ما  ك  .احلائزين

  .)19جدول (العاملني من أسر احلائزين املستويات التعليمية لدى 
  

  نوع العمالةواملستوى التعليمي  عدد العاملني حسب ):19(دول ج

 ينستأجرني اململاع العددمن أسرةعدد العاملنييمستوى التعليم
 2,113 8,804أمي

 1,998 5,592ملم

 1,929 11,479إبتدائي

 1,526 15,051إعدادي

 798 5,021أساسي

 253 529 ثانوي زراعي

 736 16,338 ثانوي آخر

 177 208 دبلوم متوسط زراعي

 506 4,250 دبلوم متوسط آخر

 38 454 مؤهل جامعي زراعي

 135 11,608 مؤهل جامهي آخر

 10,209 79,334اموع

 .2007لتعداد الزراعي لعام  ابيانات: املصدر
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من حيـث   تفاوت العمالة املستخدمة    ) 48(رقم   شكل، يبني   ةومن خالل دراسة العمالة على مستوى احملافظ      
 فمن املتوقع   لكة،املمنباتية يف   اليازات  أجزاء احل أكرب نسبة من     حمافظة إربد على     إلحتواء ونظراً   ،العدد والنوع 

عامل من أسـر     33,353هو األكرب، حيث بلغ عدد العمالة يف حمافظة إربد          يف احملافظة   عمالة  الأن يكون عدد    
 حمافظـة البلقـاء     تليها  .من جمموع العمالة بشكل عام يف اململكة      % 33ة مبا نسبته    املستأجرالعمالة  احلائزين و 

لوحظ و  .من جمموع عدد العمالة يف اململكة% 14امل مبا نسبته ع14,216 حيث بلغ عدد العمالة يف احملافظة 
عدا يف حمافظة البلقاء حيث أن      % 20 إىل العمالة من أسر احلائزين هو تقريباً         ة املستأجر ةأن متوسط نسبة العمال   

 أن معظـم  مما يعين    ،%7ن  عقل  النسبة ت أما يف حمافظات الكرك وعجلون وجرش والطفيلة ف         .النسبة متساوية 
  . العمالة املستخدمة من أسر احلائزين
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 احليازات الزراعية النباتيةيف استخدامات األراضي 
نوع احملـصول   حسب  ويضم هذا اجلزء دراسة مفصلة الستخدامات األراضي النباتية متضمناً العدد واملساحة            

ستخدام احلقيقي  مساحة اال يد  احليازة واحملافظة وغريها وذلك بإعتبار وضع احملصول منفرد لتحد        مساحة  وفئة  
  :ويقسم هذا اجلزء إىل األقسام التالية. املقترنة أو املتعاقبةاملزروعة ضمن العروات املساحة الدائم وليس 

  
  الوضع العام الستخدامات األراضي النباتية.1

 بلغـت  جـزء مبـساحة إمجاليـة      85,801 قد بلغ لقد ذكر سابقاً بأن جمموع عدد أجزاء احليازات النباتية          
  .من املساحة الكلية للمملكةفقط % 2.9دومن واليت تعادل فقط  2,579,586

من جمموع مساحة أجزاء احليازات النباتية يف اململكة قـد          % 31.5لتعداد أن   لأظهرت نتائج التحليل الوصفي     
اصـيل  احملجمموع مساحة أجزاء احليازات النباتية زرعت ب      من   %27.7، وأن   ثمريةالشجار  استغلت بزراعة األ  

جمموع مساحة أجـزاء احليـازات      من   %10.8 ضراوات بينما بلغت نسبة املساحة املستغلة بزراعة اخل       ،قليةاحل
ـ       من  % 1.4 استغلت   فقد وملزيدمن االيضاح النباتية، ضراوات جمموع مساحة أجزاء احليازات النباتية بزراعة اخل

جمموع مساحة أجزاء احليازات النباتية قد تركت       من   %16.7 أن    وتبني . كشوفةاملضراوات  باخل% 9.4و ميةاحمل
وهي املساحة اليت يتركها املزارع دون زراعة متعمداً حبيث تزرع           ،2006/2007اً للراحة يف العام الزراعي      بور

  .)20جدول  (يف العام الالحق
اعة املراعـي   فقط من جمموع مساحة أجزاء احليازات النباتية قد استغلت بزر         % 0.5أظهرت نتائج التعداد أن     

فقط من جممـوع مـساحة أجـزاء        % 0.03، بينما   املشاتلفقط استغلت لغايات    % 0.1ان  ئمة واملؤقتة، و  االد
 النباتيـة احليـازات   أجزاء  ضمن  الواقعة  نسبة الغابات    اما  .قطفالأزهار  احليازات النباتية استغلت يف زراعة      

األراضـي الـيت مل      كما بينت النتائج ان   .  اململكة  يف من جمموع مساحة أجزاء احليازات النباتية      %0.5 فبلغت
جمموع من  % 6.6 ستغلةاملاألراضي الزراعية غري    بلغت نسبة   بينما  ،  %1.1نسبتها   بلغتتصنف يف مكان أخر     

شكل (مباين ومنشأت غري سكنية     % 0.2، و أراضي غري صاحلة للزراعة   % 4.4 و ،مساحة أجزاء احليازات النباتية   
 يف مستغل فعلياً    يف اململكة النباتية  احليازات  أجزاء  من جمموع مساحة    % 89فقط  القول أن   وبالتايل ميكن    ).49

  .أراضي زراعية وميكن تصنيفها كاستخدامات زراعية
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حسب استخدام األرضمساحة احليازات النباتية يف اململكة ): 20(جدول   
)دومن(املساحة البند

  812,815              شجار مثريةأ
  714,841              اصيل حقليةحم

  243,041              خضراوات مكشوفة
  35,930                خضراوات حممية

  431,413              بور للفالحة
  10,849                 مراعي دائمة
  2,653                  مراعي مؤقته

297                     زهار قطف مكشوفةأ       
   355                      زهار قطف حمميةأ

 1,763                 مشتل
  12,410                غابات

  27,221               رض مل تصنف يف مكان اخرأ
  168,856              رض غري مستغلةأ
  113,009              رض غري صاحلة للزراعةأ

  4,133                  غري سكنيةمباين ومنشأت 
  2,579,586          اموع
  .2007 التعداد الزراعي لعام بيانات:املصدر

 
  

  
  

، جند أن    اجلزء مساحةة  فئواستخدام األرض   النباتية حسب   احليازات  أجزاء  مساحة  ومن خالل مقارنة جمموع     
دومن وذلك مبـا     20-10 ضمن فئة مساحة     تقعالفاكهة  أشجار  النباتية املستغلة لزراعة    احليازات  أجزاء  معظم  
النباتيـة املزروعـة    احليـازات   أجزاء  معظم  أما   . ساحة املزروعة باألشجار الثمرية   املمن جمموع   % 14 نسبته
دومن مبـا    200-100ضمن فئة مساحة    دومن وخصوصاً    50 تزيد عن  ضمن مساحة    فاهنا تقع احملاصيل احلقلية   ب
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 ضمن  تقع املكشوفة   ضراواتاخللوحظ أن   و ).50شكل  (ساحة املزروعة باحملاصيل    ملامن جمموع   % 19 نسبته
ـ   املمن جمموع   % 27 نسبتهدومن مبا    40-30ساحة  املفئة   اتأجزاء احليازات من ذ     ضراواتساحة املزروعة باخل

دومن  40-30ساحة  املفئة  ذات  أجزاء احليازات من    ضمن   تقع احملمية   ضراواتخلفإن ا املكشوفة، وكذلك األمر    
  . احملميةضراواتساحة املزروعة باخلاملمن جمموع % 37 نسبتهمبا 

أجزاء احليازات النباتية مـن     ملراعي الدائمة تقع ضمن     من جمموع مساحة ا   % 92ولقد أظهرت النتائج أيضاً أن      
 مـساحة   ئـة ف أجزاء احليازات النباتية من       ضمن تقعملراعي املؤقته فهي    ، أما ا  دومن 2000 من   فئة مساحة أكرب  

أجزاء  املشاتل الزراعية ضمن      وتقع  .من اموع الكلي ملساحة املراعي املؤقته     % 46 مبا نسبته دومن   500-1000
. من جمموع املساحة الكلية املستخدمة للمـشاتل      % 44 نسبتهدومن مبا    30-20فئة مساحة   احليازات النباتية من    

 ضمن فئة   وتقعءاً كانت مكشوفة أو حممية فنسبتها هامشية        وبالنسبة إىل األراضي املزروعة بأزهار القطف سوا      
  .دومن 40-30مساحة 
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داد نسبها مع   تزأما بالنسبة إىل األراضي البور واملخصصة للزراعة املتعاقبة كنمط حلماية التربة وإعادة التأهيل ف             
تزيد لبور ضمن فئات املساحة اليت      من جمموع مساحة األراضي ا    % 28زيادة فئة املساحة لتصل إىل ما يقارب        

% 45ستغلة أيضاً تزداد مع فئة املساحة لتصل حـىت          املنسبة األراضي غري    وكذلك األمر فإن     . دومن 2000 عن

وذلك ناجم عن عدد من اإلحتماالت منها عدم توفر مصادر          ،  دومن 2000 تزيد عن ضمن فئات املساحة اليت     
خنفاض املستوى التعليمي، عدم توفر جهات التمويل وخصوصاً كما مت ذكره           املياه املتاحة للري، قلة العمالة، إ     
 ضمن أجزاء احليازات النباتية     صاحلة للزراعة الاألراضي غري   نسبة   كما وتزداد     .سابقاً يف فئات املساحة الكبرية    

اً أمـاكن    وذلك يتبع جغرافي   ،دومن 2000 تزيد عن ضمن فئة املساحات اليت     % 37ساحة لتصل حىت    املفئة  مع  
  .وجود هذه احليازات كما سنرى الحقاً
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حمافظـة  قد مت دراسة توزيع مساحة األراضي حسب استخدام األرض واحملافظة، حيث أظهرت النتائج أن               ول
حليازات النباتية خصوصاً باحملاصيل احلقليـة بنـسبة        جزاء ا من جمموع املساحة الكلية أل    % 82العاصمة تستغل   

حملاصيل احلقلية  املستغلة لزراعة ا  من جمموع مساحة األراضي     % 19ومبا يعادل   ،  الكليةتقريباً من املساحة    % 46
واجلدير بالذكر أن حمافظة العاصمة تضم أكرب        ). 21جدول  (% 29 يتبعها األشجار الثمرية بنسبة      ،يف اململكة 

 يف زراعة أزهـار     املستغلةمن اموع الكلي للمساحات     % 34أزهار القطف بنسبة    زراعة   يف   مستغلةمساحة  
  . القطف يف اململكة

من جمموع املـساحة الكليـة      % 42من أهم احملافظات الزراعية يف اململكة، حيث تستغل         حمافظة البلقاء   وتعترب  
من جمموع األراضي املـستغلة يف زراعـة        % 36، واليت تشكل    ضراواتزراعة اخل يف  حليازات النباتية   جزاء ا أل
حليازات النباتية  جزاء ا جمموع املساحة الكلية أل   من  % 30تستغل حمافظة البلقاء    كما و  .  يف اململكة  ضراواتاخل
مـن جممـوع    % 55للمشاتل مبا نسبته    وتعترب حمافظة البلقاء أكرب حمافظة مستغلة        . األشجار املثمرة زراعة  يف  

زراعة أزهار القطـف    مساحة األراضي املستغلة للمشاتل يف اململكة، وتعترب أيضاً ثاين أكرب حمافظة مستغلة يف              
  . زراعة أزهار القطف يف اململكةاملستغلة يف من اموع الكلي للمساحات % 32بنسبة 

زراعـة  مـستغلة يف    حليازات النباتية   جزاء ا جمموع املساحة الكلية أل   من  % 37فإن  بالنسبة حملافظة الزرقاء،    أما  
مـن جممـوع    % 24يف احملافظة   يازات النباتية   الواقعة ضمن أجزاء احل   الغابات  وتقدر نسبة     .األشجار الثمرية 

 فعلياً يف   املستغلةواجلدير بالذكر أن نسبة األراضي النباتية        . مساحة األراضي الواقعة ضمن الغابات يف اململكة      
% 9مستغل و غري  حليازات النباتية   جزاء ا جمموع املساحة الكلية أل   من  % 14، بينما   %77حمافظة الزرقاء هي فقط     

  .للزراعةغري صاحل 
مـستغلة يف   دبا  أحمافظة م يف  حليازات النباتية   جزاء ا جمموع املساحة الكلية أل   من  % 59ولقد أظهرت النتائج أن     

من جمموع األراضي املستغلة يف زراعة احملاصـيل احلقليـة يف           % 6ولكنها تعادل فقط    قلية  احلاصيل  زراعة احمل 
املستغلة يف زراعـة    زراعية  الراضي  من مساحة األ   نسبة   حمافظة إربد بإحتوائها على أكرب     وقد حظيت     .اململكة

% 28واليت تعادل   ،  يف احملافظة حليازات النباتية   جزاء ا املساحة الكلية أل  من جمموع   % 54ألشجار الثمرية بنسبة    ا

ويبلغ نسبة مساحة االسـتخدام     . يف اململكة الثمرية  ألشجار  املستغلة يف زراعة ا   من جمموع مساحة األراضي     
  %. 95  إربدقي لألراضي الزراعية النباتية يف حمافظةاحلقي

يف زراعـة   حليـازات النباتيـة     جزاء ا جمموع املساحة الكلية أل   من  % 35 تهنسبمبا  حمافظة املفرق   وقد حظيت   
مـن  % 22من حيث املساحة مبا نسبته       واليت تعترب أكرب حمافظة مستغلة لزراعة احملاصيل احلقلية        احملاصيل احلقلية 

 كل من حمافظة جرش وعجلون      وحتظى  .احملاصيل احلقلية يف اململكة   لزراعة   املستغلة الكلي للمساحة    اموع
،  األشجار الثمرية نظراً ملوقعها اجلغـرايف       زراعة  يف املستغلة األراضي    مساحة منعلى التوايل   % 52و% 63على  

األشجار الثمريـة يف    زراعة   يف   املستغلة جمموع مساحة األراضي     من% 5و% 8إال أن هذه النسب تعادل فقط       
، فتشهد حمافظة عجلون بإحتوائهـا علـى         أجزاء احليازات النباتية   الواقعة ضمن الغابات   أما مساحة     .اململكة
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أجزاء احليازات  الواقعة يف   ساحات الغابات   من اموع الكلي مل   % 29أعلى نسبة على نطاق اململكة مبا يعادل        
مـوع  امن  % 19تبلغ  جلون  ة ع ستغلة يف حمافظ  امل األراضي غري    ة بالذكر أن نسب   واجلدير . يف اململكة النباتية  
  . يف احملافظةحليازات النباتيةأجزاء اساحة الكلي مل

احليازات النباتيـة يف إقلـيم      أجزاء  حيث حتتوي   ،  واضحة بصورة   املستغلةغري  من األقاليم   ويعد إقليم اجلنوب    
 ، يف حمافظيت معان والعقبـة     للزراعة خصوصاً صاحلة  الستغلة وغري   امل اجلنوب على أكرب نسب من األراضي غري      

. على التوايل % 52و% 17  والعقبة معانيت   حمافظ يفصاحلة  ال  املستغلة وغري  األراضي غري  نسبجمموع  لغ  فلقد ب 
 يفاحليـازات النباتيـة     أجزاء    جمموع مساحة  من% 50و% 57 ما نسبته حمافظيت الكرك والطفيلة    بينما تستغل   

مراعي املستغلة ك راضي  من جمموع مساحة األ   بينما حتوز حمافظة معان على أكرب نسبة        . احملاصيل احلقلية زراعة  
  .ساحات املراعي يف اململكةاموع الكلي ملمن % 75 مبا نسبته يف اململكة
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21جدول  يتبع  
 غابات ازهار قطف حممية ازهار قطف مكشوفةمراعي مؤقتهمراعي دائمةمشتل اللواءاإلقليم واحملافظة

 5,854 264 1,044346693167إقليم الوسط
 10 6 0000 قصبة عمان
 0 0 0000 ماركا
 5 1 14005 القويسمة
 0 0 254410 اجلامعة

 31 0 10306 وادي السري
 0 0 0000 سحاب
 2,658 139 2605054 اجليزة
 9 0 0000 املوقر
 0 0 504800 ناعور

 العاصمه

 2,713 146 70456475 اموع
 49 0 212203 قصبة السلط
 86 0 17922034 الشونة اجلنوبية
 4 66 70405452 ديرعال
 0 52 89000 عني الباشا

 3 0 0000 ماحص والفحيص

 لقاءالب

 141 118 974347489 اموع
 2,960 0 030802 قصبة الزرقاء
 31 0 1001 الرصيفة
 7 0 00250 اهلامشية

 الزرقاء

 2,999 0 1308253 اموع
 0 0 0000 قصبة مادبا
 مادبا 2 0 00300 ذيبان
 2 0 00300 اموع

 6,085 81 4614031,81841إقليم الشمال
 0 3 00270 قصبة اربد
 218 0 60450 الرمثا
 226 0 0001 الكورة
 495 0 0000 بين آنانة

 25 33 3642004 ألغوار الشماليةا
 12 0 001700 بين عبيد

 16 0 003130 املزار الشمايل
 20 0 050370 الطيبة
 0 0 48000 الوسطية

 اربد

 1,011 35 418705925 اموع
 35 45 0110351 قصبة املفرق
 29 0 2000 البادية الشمالية

 815 0 01801,0092 ة الغربيةالبادية الشمالي
 0 0 0000 الرويشد

 املفرق

 879 45 22901,0443 اموع
 جرش 581 1 39431566 قصبة جرش
 581 1 39431566 اموع

 3,478 0 302727 قصبة عجلون
 عجلون 136 0 0000 كفرجنة
 3,614 0 302727 اموع

 470 11 25810,10114289إقليم اجلنوب
 28 0 4023 قصبة الكرك
 63 0 0000 املزار اجلنويب
 0 0 0000 القصر

 36 11 14001 األغواراجلنوبية
 0 0 0000 عي
 0 0 0000 فقوع
 0 0 0000 القطرانة

 الكرك

 127 11 18024 اموع
 207 0 4729080 قصبة الطفيلة
 0 0 0000 ابصري
 7 0 0000 احلسا

 الطفيلة

 214 0 4729080 اموع
 18 0 700255 قصبة معان
 7 0 0000 البتراء
 8 0 13000 الشوبك
 3 0 010,072800 احلسينية

 معان

 35 0 8310,0721055 اموع
 العقبة 55 0 100350 قصبة العقبة
 40 0 100000 القويرة
 95 0 1100350 اموع

 12,410 355 1,76310,8492,653297اموع الكلي
  .2007التعداد الزراعي لعام  بيانات: املصدر
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21 جدول يتبع  
 موعا مباين ومنشأت غري سكنية اراض مل تصنف يف مكان اخرارض غري مستغلةارض غري صاحلة للزراعةبور للفالحة اللواءاإلقليم واحملافظة

 879,620 2,279 139,48431,70150,6799,389إقليم الوسط
 5,451 5 1,591365358 قصبة عمان
 3,264 1 1,371159216 ماركا
 9,922 9 167229621,049 القويسمة
 5,211 16 34957720 اجلامعة

 12,227 47 44032627970 وادي السري
 12,802 6 26111718281 سحاب
 163,167 200 27,4731,1745,649479 اجليزة
 59,278 21 5,27348331955 املوقر
 22,040 23 3,83742942271 ناعور

 العاصمه

 293,362 329 40,7623,1416,9542,048 اموع
 45,630 58 6,8729681,223233 قصبة السلط
 71,908 529 14,2371,2181,3241,674 الشونة اجلنوبية
 103,184 993 9,5811,2932,4164,455 ديرعال
 18,512 26 4,8819125456 عني الباشا

 3,038 6 42287330 ماحص والفحيص

 البلقاء

 242,272 1,613 35,6123,5985,2896,448 اموع
 256,066 231 56,44423,91836,577705 قصبة الزرقاء

 1,583 19 6258939 رصيفةال
 15,714 25 3,9357381,19527 اهلامشية

 الزرقاء

 273,363 275, 60,44024,71437,864741 اموع
 36,737 43 1,262117179115 قصبة مادبا
 مادبا 33,887 19 1,40813039338 ذيبان
 70,624 62 2,670248572153 اموع

 1,069,221 1,055 163,56242,66749,17814,837إقليم الشمال
 54,325 21 4,6341,093939423 قصبة اربد
 65,180 26 8,9535,470712218 الرمثا
 30,532 6 3,8752,397364244 الكورة
 61,587 9 4,6812,2061,030181 بين آنانة

 131,220 627 10,1451,7241,03811,008 األغوار الشمالية
 42,001 5 4,60958647464 بين عبيد

 11,814 2 8134718334 املزار الشمايل
 14,258 7 1,301388296113 الطيبة
 14,261 3 88489622336 الوسطية

 اربد

 425,179 707 39,89515,2325,15912,320 اموع
 103,152 67 15,4433,52512,196206 قصبة املفرق
 164,983 102 33,8273,9491,8821,605 البادية الشمالية

 154,872 88 16,9396,8627,264372 البادية الشمالية الغربية
 35,728 1 34,6000011 الرويشد

 املفرق

 458,736 258 100,80814,33621,3422,194 اموع
 جرش 107,730 70 14,3967,1947,653260 قصبة جرش
 107,730 70 14,3967,1947,653260 اموع

 63,561 18 6,7594,48813,26352 قصبة عجلون
 عجلون 14,015 3 1,7051,4171,76012 كفرجنة
 77,576 20 8,4645,90515,02364 اموع

 630,745 799 128,36638,64168,9992,995إقليم اجلنوب
 64,526 57 5,4711,2291,867476 قصبة الكرك
 40,911 24 6,9001191,0548 املزار اجلنويب
 49,755 19 3,97018853314 القصر

 54,584 472 6,6434,8331,057618 األغواراجلنوبية
 3,320 3 30810421328 عي
 10,330 11 855403380 فقوع
 10,649 4 1,37327556911 القطرانة

 الكرك

 234,075 590 25,5196,7865,6321,155 اموع
 31,259 32 7,1602,1571,32927 قصبة الطفيلة
 11,715 5 2,5957181,0851 بصريا
 4,133 8 11011110 احلسا

 الطفيلة

 47,108 44 9,8652,8862,42428 اموع
 179,330 37 65,3613,86636,6201,695 قصبة معان
 20,614 5 8,87922734440 البتراء
 34,324 24 8,6189241,71519 الشوبك
 28,595 5 3,2332245684 احلسينية

 معان

 262,864 71 86,0915,24139,2481,758 اموع
 6,044 14 756751,1771 قصبة العقبة
 العقبة 80,655 79 6,13623,65220,51852 القويرة
 86,699 93 6,89223,72721,69553 اموع

 2,579,586 4,133 431,413113,009168,85627,221اموع الكلي
  .2007التعداد الزراعي لعام  بيانات: املصدر
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د أجزاء بينت النتائج أن عدإلحتياجات املائية، حسب ااحليازات الزراعية عدد وجمموع مساحة أجزاء ومبقارنة 
يف موع الكلي لعدد أجزاء احليازات الزراعية امن % 76 مبا نسبته 65,266احليازات الزراعية البعلية تبلغ 

 كما وأظهرت النتائج أن . من اموع الكلي% 24 احليازات املروية تشكل نسبة عدد أجزاءبينما اململكة، 
أما  ).51شكل (من جمموع احليازات البعلية % 41 إربد بنسبة ةضمن حمافظتقع  احليازات البعلية  أجزاءمعظم

بلغ قد  البعلية أجزاء احليازاتمساحة جمموع ن لقد بينت النتائج أاملساحة، فمن حيث   دومن مبا 1,320,881
 معظمها ضمن حمافظات إربد واملفرق تقعواليت ،  الكليالنباتيةاحليازات أجزاء من جمموع مساحة % 51نسبته 

ضمن حمافظات الزرقاء واملفرق والبلقاء ومعان معظم مساحة األراضي املروية  بينما تقع  .والعاصمة والكرك
). 52شكل (  
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  :دى استخدام األراضي النباتيةمل متعمقةدراسة فيما يلي و
 احملاصيل احلقلية )1

جزء مبـساحة إمجاليـة      14,222  يف اململكة  حملاصيل احلقلية لزراعة ا املستغلة  النباتية  احليازات  جزاء  أبلغ عدد   
فقـط  % 6 املروية   تشكل املساحة بينما   ،%94ما يقارب   منها  املساحة البعلية   نسبة   حيث تبلغ    ،دومن 714,841

مساحة احليـازات   ) 22(ويبني جدول   .  بالتنقيط% 0.5بالرشاشات و % 2بالري السطحي و  % 4مقسمة إىل   
 دومن 466,562حصول الشعري   املزروعة مب  بلغت املساحة املستخدمة ضمن كل نوع من احملاصيل احلقلية، حيث         

دومن وبنـسبة    206,172مبساحة  يليها حمصول القمح    ،  احلقليةمن املساحة اإلمجالية للمحاصيل     % 65مبا نسبته   
واجلدير بالذكر أن حمصول الربسـيم احلجـازي        ). 53 شكل( من املساحة اإلمجالية للمحاصيل احلقلية     29%

 بينمـا   ،مروية يف اململكة  % 100ن  والذرة الصفراء والبيضاء وفول الصويا والفصة هي حماصيل أقرب بأن تكو          
  .يف اململكة بعلية% 100حماصيل العدس والشعري والكرسنة والدخان واحللبة هي أقرب ما تكون 

  
  نوع احملصول ونظام الريحسب احملاصيل احلقلية ساحة املزروعة بجمموع امل): 22(جدول 

 املساحة البعلية جمموع املساحة احملصول املساحة املروية
 رشاشات تنقيط حيسط

 414 233 10,920 194,606 206,172 قمح

 2,689 141 4,230 459,503 466,562 شعري

 11,469 150 9,597 0 21,216 برسيم حجازي

 2 0 453 6,380 6,834 محص

 10 0 26 3,440 3,476 كرسنه

 8 2,437 1,436 0 3,881 ذرة صفراء

 0 0 48 2,551 2,599 عدس

 15 413 237 429 1,094 يانسون

 100 0 50 1,931 2,081 بيقيا

 0 0 18 254 272 مسسم

 0 88 364 0 452 ذرة بيضاء

 0 20 31 15 66 ذرة مكانس

 0 0 47 4 51 فصة

 0 0 0 61 61 دخان هيشه

 0 4 0 2 6 عباد الشمس

 0 0 0 5 5 حلبه

 0 0 0 4 4 دخان أمحر

 0 10 0 0 10 فول الصويا

 14,707 3,495 27,456 669,183 714,841 اموع

  .2007التعداد الزراعي لعام  بيانات: املصدر
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 احملاصيل احلقلية مع فئة املساحة، جند أن معظم         لزراعة عدد أجزاء احليازات النباتية املستغلة       دراسةومن خالل   
 فئة مساحة   ليهاي،  األجزاءعدد  من جمموع   % 20دومن بنسبة    20-10احليازات تتمركز ضمن فئة مساحة      أجزاء  

  ).54شكل ( %13دومن بنسبة  50-100
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املساحات  أن معظم تبني النتائج ،فئة املساحةوالري املزروعة باحملاصيل احلقلية حسب نظام ومبقارنة املساحات 
تقع سطحي ال املساحات املروية بنظام الريدومن بينما  500-200 ضمن فئات مساحة تقع البعلية املزروعة
ومع  ). 55شكل (  دومن 2000 ضمن فئة مساحة تفوق تقعالتنقيط بنظام الري بو ،40- 30 مساحة ضمن فئة

الري بالتنقيط سوى لبعض احملاصيل مثل نظام العلم بأنه ليس من الدارج زراعة احملاصيل احلقلية مستخدماً 
. املياه املعاجلة لري احملاصيل العلفيةالذرة وغريها وذلك يعتمد فعلياً على توفر املياه ولرمبا األغلبية عند استخدام  

  

  
  

  
 موقـع  نييتبـا  حيث   ،فئة املساحة وصول  احملنوع  املزروعة حسب   جمموع املساحة   ) 23(رقم  ويبني جدول   

 ،دومن 500-200 معظم زراعات حمصول الشعري ضمن فئة مساحة         فتقع. احملاصيل احلقلية ضمن فئات املساحة    
الربسيم ضمن فئـات    زراعة    وتقع . دومن 500و   50 مساحة تتباين ما بني       زراعة القمح ضمن فئات    تقعبينما  

 تقعاحلمص والكرسنه والبيقيا    حمصول  كل من   كما وأظهرت النتائج أن زراعة       . دومن 2000 تزيد عن مساحة  
 40-30حمصول الذرة بنوعيه والسمسم ضمن فئة مـساحة         زراعة   تقع بينما   ،دومن 100-50ضمن فئة مساحة    

  .دومن
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ة، جند أن حمافظة املفرق قد حظـت بـأعلى          حملافظحسب ا احملاصيل احلقلية   املزروعة ب  املساحةومبقارنة نسبة   
الكـرك  حمافظة  ها   املساحة املزروعة باحملاصيل احلقلية يف اململكة، يلي       يلمن إمجا % 22مساحة مزروعة مبا نسبته     

  ). 56شكل ( %19يف كل منها حيث بلغت هذه النسبة والعاصمة 
بينـت   حيـث    ،حملافظة ونوع احملصول  حسب ا حملاصيل احلقلية   با املزروعةساحة  املجمموع  ) 24(وبيني جدول   

حمافظـة  يف  % 24حمافظة املفـرق و   يف  % 29موزعة بنسبة    أن املساحة الكلية املستخدمة لزراعة الشعري        النتائج
 ،%.23 بنـسبة    حمافظة الكرك يف  و،  %24 حمافظة إربد بنسبة     يف تقع القمحاملزروعة ب ساحة  املبينما   . العاصمة

أمـا   . على التوايل % 23و ،%33ن والعقبة بنسب    ا املزروعة بالربسيم ضمن حمافظيت مع     املساحات وتقع معظم 
إمجايل املساحة املزروعة   من  % 81-26 ا بني  ضمن حمافظة إربد بنسب تتراوح م      تقعبالنسبة لبقية احملاصيل فهي     

 وهذا داللة على أمهية مناخية املناطق بإعتبار معظم هذه احملاصيل بعلية عدا حمصول فول الصويا                ،كل حمصول ل
والدخان والذرة الصفراء ضمن حمافظة البلقاء بنـسب         ،%91 ضمن حمافظة الكرك بنسبة      يزرع معظمه الذي  

  .على التوايل %86و  63%
املفرق ووالزرقاء العاصمة ات  حمافظيفحملاصيل احلقلية زراعة ا لاألراضي املستخدمةولقد بينت النتائج أن معظم    

فتـستغل  دبا وإربد وعجلون    أبينما حمافظات م   . على التوايل % 87و% 83و %85 بنسب   الشعريتستغل لزراعة   
% 58و% 57و% 59القمح مبا نـسبته     فيها بزراعة حمصول    حملاصيل احلقلية   زراعة ا األراضي املستخدمة ل  معظم  

حمافظـة العقبـة    يف  حملاصيل احلقلية   زروعة با ملا من جمموع املساحة   %97ومن اجلدير بالذكر أن     . وايلعلى الت 
 .حمصول الربسيمبزراعة تستخدم 
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نوع احملصول واحملافظةحسب احملاصيل احلقلية جمموع املساحة املزروعة ب): 24(جدول   
 احملافظة

 احملصول
 العقبة معان الطفيلة الكرك عجلون جرش املفرق دارب دباأم الزرقاء البلقاء العاصمه

 96 32,089 14,129 81,447 725 4,865 139,269 28,041 16,142 29,069 6,370 114,321 شعري

 40 22,993 9,305 48,896 2,309 3,471  19,872 50,472 24,608 2,340 3,186 18,679 قمح

 5,053 7,045 39 347 0 0 877 2,308 400 2,699 2,280 169 برسيم حجازي

 0 63 37 2,288 353 213 230 3,321 133 0 26 170 محص

 42 31 0 77 5 3 8 101 0 641 2,602 372 ذرة صفراء

 0 0 0 746 92 176 245 1,702 12 50 217 237 كرسنه

 0 129 71 299 48 36 214 1,335 100 2 53 312 عدس

 0 150 0 63 320 28 0 1,022 40 0 129 330 بيقيا

 0 259 0 22 119 87 56 325 32 15 60 120 يانسون

 0 0 0 9 0 0 0 266 0 142 35 0 ذرة بيضاء

 0 0 0 0 0 0 0 237 0 0 35 0 مسسم

 0 0 0 4 0 0 35 17 0 1 4 5 ذرة مكانس

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61 0 دخان هيشه

 0 0 0 0 0 0 0 51 0 0 0 0 فصة

 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 فول الصويا

 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 3 0 عباد الشمس

 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 حلبه

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 دخان أمحر

 5,231 62,759 23,581 134,207 3,970 8,878 160,806 89,204 41,468 34,960 15,063 134,715 اموع

 .2007التعداد الزراعي لعام  بيانات: املصدر

  

 نـسبة احلـائزين      احملاصيل احلقلية فلقد تـبني أن       زراعة يود احلائزين لألراضي املستخدمة يف    وبالرجوع إىل ق  
 ونـسبة   ،%84من احليازات النباتية مملوكة بكيان حيازي قانوين فردي بنـسبة           % 80، كما أن    %99 الذكور

الل أفراد األسـرة    كما أن معظم العمليات الزراعية تتم من خ       . %13احليازات ال تزيد عن      الشراكة يف أجزاء  
زراعـة  بلغ نسبة األراضي املـستخدمة يف       تو. %98 ومعظم احليازات يديرها احلائز بنفسه بنسبة        ،%67بنسبة  

مـصادر امليـاه املـستخدمة يف       من  % 11ومن اجلدير بالذكر أيضاً أن      . %86احملاصيل احلقلية من أجل البيع      
من أجزاء احليازات اليتوفر لديها مصادر      % 83، بينما   وازيةآبار إرت هي من   األراضي املزروعة باحملاصيل احلقلية     

 ). 57شكل (املياه 
أن معظـم   بينت النتائج   فلقد  الدراسة التفصيلية ملصادر املياه املستخدمة يف ري احملاصيل احلقلية،          ومن خالل   

وصاً ضمن حماصيل الشعري    خص) بعلية(طر   مياه امل  تعتمد على املزروعة باحملاصيل احلقلية    احليازات النباتية   أجزاء  
جـدول   (من حيث املساحة   %90والقمح واحلمص والكرسنة والعدس والبيقيا والدخان واحللبة بنسب تفوق          

وتـستخدم حماصـيل     ،%40 حماصيل الذرة الصفراء وعباد الشمس من السدود بنسبة تفوق           تروىبينما  ). 25
حمصول الفصة من قناة امللك عبـداهللا       معظم   وىوير. %40الربسيم والذرة من آبار إرتوازية بنسب تزيد عن         

  . فول الصويا من األودية اجلارية املوجودة يف الكرك، بينما تروى معظم حماصيل%90بنسبة تزيد عن 



61 
 

  
  

 
  

  نوع احملصول ومصدر املياهاملزروعة باحملاصيل احلقلية حسب ساحة امل): 25(جدول 

 احملصول
بئر 
 إرتوازي

بئر 
 نزاز

بئر 
 جتميع

 سدود يعيناب
سدود 
ترابية 

الشبكة 
 العامة

قناة امللك 
 عبداهللا

مصادر 
 أخرى

 اليوجد
أودية 
 جارية

 15 394,851 13,165 1,648 538 30 845 638 119 174 54,540 شعري

 140 184,422 3,125 9,095 477 0 1,089 202 152 50 7,420 قمح

 22 185 1,659 2,235 112 0 1,851 10 0 596 14,547 برسيم حجازي

 0 6,264 1 434 15 0 71 0 0 0 50 محص

 82 3 2 140 42 10 1,784 0 0 19 1,800 ذرة صفراء

 0 3,426 12 25 3 0 0 0 0 0 10 كرسنه

 0 2,444 50 29 6 0 20 0 0 0 50 عدس

 0 1,931 100 0 0 0 0 0 0 0 50 بيقيا

 25 429 56 123 2 0 26 42 2 0 390 يانسون

 11 4 100 160 0 0 35 3 0 0 140 ذرة بيضاء

 0 254 3 0 0 0 15 0 0 0 0 مسسم

 4 15 6 2 0 0 4 0 0 0 35 ذرة مكانس

 0 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 دخان هيشه

 0 4 0 47 0 0 0 0 0 0 0 فصة

 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 فول الصويا

 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 1 عباد الشمس

 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 حلبه

 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 خان أمحرد

 309 594,302 18,279 13,936 1,195 40 5,742 894 272 839 79,032 اموع

  .2007 التعداد الزراعي لعام بيانات:املصدر
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 األشجار المثمرة
% 31.5بة  نسبدومن   812,815  قد بلغت  مساحة األراضي املزروعة باألشجار املثمرة    تشري نتائج التعداد إىل أن      

بلغ عـدد   ، يف حني    جزء 77,308 موزعة على  ،يف اململكة حليازات النباتية   جزاء ا ساحة الكلية أل  جمموع امل من  
 . شجرة سواء كانت مروية أو بعلية أو كانت يف سن اإلنتاج أو دون ذلـك               21,638,288األشجار املزروعة   

 نيـث أ  نوع، ح حسب ال  النباتية   احليازاتأجزاء  مساحة وعدد األشجار املزروعة ضمن      ) 26(ويبني جدول   
املساحات  نسبة   تفلقد بلغ   .ةاحعدداً ومس هو األكثر   من بني مجيع حماصيل األشجار الثمرية       حمصول الزيتون   

يتبعها العنب بنسبة   ،  اململكة يف   أشجار الفاكهة ات  مساحإمجايل  من  % 74الزيتون ما يقارب    املزروعة بأشجار   
 أعتمد   بينما ،مروية هي مساحات     الفاكهة بأشجاراملزروعة  ات  املساحن  م %53 ومن اجلدير بالذكر أن     .4%

كما أن نسبة األشجار الـيت دون سـن         . )بعلية(املثمرة على مياه املطر     شجار  ات األ مساحإمجايل  من  % 43
فوق سـن   % 90ضمن مجيع احليازات النباتية و    املثمرة  جمموع األشجار   إمجايل  فقط من   % 10اإلنتاج تقارب   

  .جاإلنتا
إمتازت ، حيث   ةافظاملزروعة باألشجار املثمرة حسب احمل    عدد األشجار ومساحة األراضي     ) 27(يبني جدول   
 أشـجار   اتمـساح إمجايل   من% 28 نسبتهمبا  مزروعة باألشجار املثمرة    إحتوائها أكرب مساحة    بحمافظة إربد   

 ). 58شكل  (% 11والعاصمة بنسبة    %12ة   مث الزرقاء بنسب   ،%15ها حمافظة املفرق بنسبة     ليت،   يف اململكة  الفاكهة
تتباين مـا    يف اململكة    أشجار الفاكهة املزروعة ب  اتساحملامجايل  إاملروية من   املساحات   أن نسب    من املالحظ 

 يف حمافظة العقبة، علمأ بأن حمافظة العقبة هي أقل حمافظـة إحتـواءاً              %99.8يف حمافظة عجلون حىت     % 7بني  
 امهالزرقاء  ومعان  يت  يف حمافظ ات املروية   املساحنسب   كما أن     .املساحة املزروعة  من حيث    املثمرةباألشجار  

  . على التوايل%84 و 96%
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حسب نوع ودون سن اإلنتاج ويف سن اإلنتاج عدد األشجار املروية والبعلية جمموع واملروية والبعلية املساحة املزروعة ): 26(جدول 

  احملصول
 احملصول عدد األشجاراملساحة

 يف سن االنتاج دون سن االنتاج بعلي مروياموعبعليمروي اموع
 10,027,086 1,094,930 5407,963 5,714,053 11,122,016 354,684 246,520 601,203 زيتون

 2,112,783 275,163 467,502 1,920,444 2,387,946 9,973 20,920 30,893 عنب

 1,502,987 43,331 181,187 1,365,131 1,546,318 5,084 17,825 22,909 تفاح

 888,178 83,360 58,619 912,919 971,538 1,662 15,982 17,644 دراق

 489,497 40,609 5,670 524,436 530,106 189 16,838 17,026 ليمون

 174,103 76,473 0 250,576 250,576 0 15,727 15,727 خنيل

 1,293,845 167,045 0 1460,890 1460,890 0 15,418 15,418 موز

 401,080 17,146 125 418,101 418,226 4 13,130 13,134 كلمنتينا

 329,325 50,216 817 378,724 379,541 23 11,790 11,813 برتقال أبوصرة

 289,020 38,838 17,306 310,552 327,858 606 8,375 8,981 مشمش

 194,125 7,189 55 201,259 201,314 2 6,343 6,345 مندلينا

 448,320 24,196 25 472,491 472,516 1 5,922 5,923 نكتارين

 176,066 25,409 82,510 118,965 201,475 2,686 2,863 5,549 خوخ وبرقوق

 122,630 13,244 50 135,824 135,874 2 4,304 4,306 برتقال مشوطي

 97,866 6,561 35 104,392 104,427 1 3,380 3,381 بوملي

 155,407 26,696 9,177 172,926 182,103 313 2,978 3,291 اجاص

 93,672 7,701 0 101,373 101,373 0 3,180 3,180 برتقال موردي

 88,422 14,926 52,787 50,561 103,348 1,868 1,260 3,128 لوز

 58,637 16,085 7,078 67,644 74,722 326 2,577 2,903 فستق حليب

 82,310 10,213 0 92,523 92,523 0 2,855 2,855 برتقال فلنسيا

 80,544 3,980 8,583 75,941 84,524 336 2,044 2,379 رمان

 48,073 15,456 1,135 62,394 63,529 35 1,970 2,005 جوافة

 58,004 3,671 0 61,675 61,675 0 1,967 1,967 جريب فروت

 38,939 8,603 21,353 26,189 47,542 927 1,024 1,952 تني

 52,329 5,305 2,090 55,544 57,634 74 1,873 1,947 تقال بلديبر

 51,738 3,665 55 55,348 55,403 2 1,773 1,774 برتقال فرنساوي

 89,772 1,108 3,918 86,962 90,880 181 1,289 1,469 صرب

 38,813 1,586 16,394 24,005 40,399 552 752 1,304 كرز أمحر

 17,881 1,360 61 19,180 19,241 3 680 683 محضيات أخرى

 10,924 7,115 2,664 15,375 18,039 96 532 628 اسكدنيا

 1,308 3,878 0 5,186 5,186 0 175 175 خشخاش

 3,296 850 440 3,706 4,146 22 135 157 صنوبر

 1,871 150 25 1,996 2,021 1 80 81 ليمون حلو

 467 982 279 1,170 1,449 13 49 62 جوز

 1,634 165 0 1,799 1,799 0 60 60 فندييوسف أ

 820 330 0 1,150 1,150 0 55 55 منجا

 1,093 42 0 1,135 1,135 0 47 47 قشطة

 360 300 0 660 660 0 29 29 كاكا

 830 20 50 800 850 3 20 23 نارنج

 525 15 0 540 540 0 20 20 أفوكادو

 278 71 154 195 349 4 16 20 توت

 185 0 160 25 185 12 1 13 خروب

 355 0 0 355 355 0 12 12 كباد

 120 0 0 120 120 0 12 12 كيوي

 300 20 0 320 320 0 11 11 بيكان
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  حسب نوع احملصولودون سن اإلنتاج ويف سن اإلنتاج عدد األشجار املروية والبعلية جمموع واملروية والبعلية املساحة املزروعة ): 26(جدول  /يتبع
صولاحمل عدد األشجار املساحة  

 يف سن االنتاج دون سن االنتاجبعلي مروياموعبعليمروي اموع
 240 0 0 240 240 0 9 9 ترنج

 251 40 45 246 291 1 6 7 سفرجل

 60 0 0 60 60 0 3 3 جوز هند

 0 30 30 0 30 2 0 2 كستناء

 30 0 0 30 30 0 1 1 باباي

 6,006 7,810 2,525 11,291 13,816 79 222 300 أخرى

   19,532,405 2,105,883 6,350,867 15,287,421 21,638,288 379,764 433,052 812,815 اموع
  .2007 التعداد الزراعي لعام بيانات:املصدر   
 

  
يف سن اإلنتاج ودون سن اإلنتاج وعدد األشجار املروية والبعلية جمموع واملروية والبعلية ساحة جمموع امل): 27(جدول 

  حملافظةحسب ا
 عدد األشجار  املساحة

احملافظة
يف سن االنتاجدون سن االنتاج بعلي مروي اموع بعلي مروي اموع

 1,829,513 214,239 565,187 1,478,565 2,043,752 26,903 58,387 85,291العاصمه

 1,990,818 237,027 611,198 1,616,647 2,227,845 37,099 35,092 72,190 البلقاء

 2,594,665 250,863 347,142 2,498,386 2,845,528 15,883 85,148 101,031 الزرقاء

 449,706 52,779 366,148 136,337 502,485 18,257 4,515 22,772 مادبا

 4,385,008 386,437 2,269,404 2,502,041 4,771,445 154,372 75,271 229,643 اربد

 3,940,542 412,126 287,842 4,064,826 4,352,668 19,845 101,047 120,891 املفرق

 1,022,627 60,947 796,305 287,269 1,083,574 54,951 12,713 67,664 جرش

 738,109 118,962 791,139 65,932 857,071 37,111 2,989 40,100عجلون

 636,094 153,895 208,193 581,796 789,989 10,536 11,008 21,544 الكرك

 114,557 37,752 79,508 72,801 152,309 3,633 3,656 7,290الطفيلة

 1,505,999 71,072 28,598 1,548,473 1,577,071 1,155 31,383 32,538 معان

 324,767 109,784 203 434,348 434,551 19 11,843 11,862 العقبة

 19,532,405 2,105,883 6,350,867 15,287,421 21,638,288 379,764 433,052 812,816اموع

  .2007 التعداد الزراعي لعام بيانات:املصدر     
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من أجزاء احليـازات    األكرب  عدد  ال فإن   ،أشجار الفاكهة بشكل عام   بزراعة  وبالنظر إىل فئات املساحة املستغلة      

 أجـزاء   إمجـايل عـدد   من  % 24 نسبتهدومن مبا    5-2قع ضمن فئة مساحة     لزراعة األشجار املثمرة ي   املستغلة  
تقريبـاً  % 17و% 18دومن بنسب    20-10دومن و  10-5يتبعها فئات   لزراعة األشجار املثمرة،    املستغلة  احليازات  

جزء تقـع    52,770أشجار الزيتون واليت تبلغ     تزرع ب ومن حيث العدد فإن معظم احليازات اليت        ). 59شكل  (
  والـيت بلغـت    أشجار العنب زاء احليازات النباتية املزروعة ب    ج أما بالنسبة أل   ،%31دومن بنسبة    5-2ضمن فئة   

% 67 دومن بنسبة إمجاليـة      20 و 2ضمن فئة مساحة تتراوح ما بني       تقع  احليازات  أجزاء  فمعظم  جزء،   3,960

-30 ضمن فئة مساحة     تقعوبالنسبة إىل أجزاء احليازات املستغلة يف زراعة احلمضيات فمعظمها          ). 28جدول  (

دومن  10-5و 5-2حيازاا تتمركز ضمن فـئيت      أجزاء   أما بالنسبة للتفاحيات فمعظم       .%40سبته  دومن مبا ن   40
.  دومن 20-10حيازاا ضمن فئة مساحة     أجزاء   فتقع بينما اللوزيات     .من جمموع أجزاء احليازات   % 45بنسبة  
  .%45تزيد عن دومن بنسب  40-30املوز ضمن فئة مساحة حمصول  النخيل و حمصول كل منيقعوأخرياً 

صول حسب نوع احمل   املثمرةشجار  األمدى استغالل األراضي يف     ) 29(أما من حيث املساحة ، فيبني جدول        
دومن  20-10زراعة الزيتون تقع ضمن فئة مساحة       مستغلة ب أكرب مساحة   فلقد أظهرت النتائج أن     . وفئة املساحة 

 تزيد عـن  من فئات املساحة اليت     جزاء احليازات أ بينما تستغل معظم زراعات العنب والتفاحيات        ،%17بنسبة  
  . دومن 500

تـستغل   بينمـا    ،دومن 40-30فئة مساحة   من  أجزاء احليازات   يف   معظم احلمضيات واملوز     تقعكذلك األمر   
  ملوقع ضمن فئات مـساحة    حسب ا أما النخيل فتستغل األراضي      . دومن 1000-200 فئة مساحة     يف اللوزيات

  .دومن 1000دومن وأكثر من  30-40
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نوع احملصول وفئة املساحةحسب أشجار الفاكهة لزراعة عدد أجزاء احليازات النباتية املستخدمة ): 28(جدول   
فئة املساحة الكلية للحيازة  احملصول

2000أكثر من 2000-10001000-500500-200200-100100-50 50-40 40-3030-20 20-10 10-5 5-2 2أقل من 

 36 229 95 385 470 1,119 698 1,454 3140 9,700 11391 16,401 7,652زيتون

 13 75 36 72 61 132 87 198 346 917 899 837 287عنب

 4 4 5 19 25 161 214 972 406 329 136 57 18ليمون

 1 1 0 5 14 149 214 895 312 215 68 15 0 برتقال أبوصرة

 0 2 0 3 13 147 201 886 326 221 58 17 2كلمنتينا

 12 40 15 39 22 30 19 52 137 391 389 360 170تفاح

 0 1 0 4 9 116 141 626 206 136 24 6 0مندلينا

 0 2 0 1 9 101 121 530 163 100 19 3 1برتقال مشوطي

 7 20 10 17 12 19 15 40 94 299 206 139 59خوخ وبرقوق

 0 2 1 2 10 93 119 466 156 68 13 2 0بوملي

 0 0 0 1 5 61 107 409 148 67 20 0 0 تقال مورديبر

 2 5 6 6 13 24 22 35 60 154 155 227 103تني

 0 5 1 10 15 42 24 452 145 61 17 7 2موز

 4 11 7 13 11 35 23 45 78 182 156 121 35لوز

 0 0 0 1 4 55 70 327 109 46 9 1 0برتقال فلنسيا

 0 1 0 1 4 69 77 328 97 34 3 1 0جريب فروت

 9 45 13 49 20 30 11 34 57 116 78 109 31مشمش

 0 0 0 1 3 46 66 258 95 48 6 1 0برتقال فرنساوي

 11 56 15 61 32 17 2 24 34 91 55 38 15دراق

 1 8 12 14 17 23 14 45 37 48 55 107 69رمان

 8 13 9 21 17 53 75 177 46 14 5 4 1خنيل

 1 0 1 4 4 33 41 159 75 49 17 11 1برتقال بلدي

 8 25 10 17 17 12 6 12 29 59 39 39 18اجاص

 0 2 2 0 3 23 25 103 38 42 20 11 6جوافة

 2 5 0 9 2 2 5 17 10 41 28 16 8كرز أمحر

 0 1 1 0 4 16 16 63 20 1 2 1 4محضيات أخرى

 0 2 5 3 10 14 5 18 4 9 11 14 11صرب

 6 24 7 24 6 2 0 0 1 1 1 0 0نكتارين

 0 1 3 2 3 6 3 13 6 12 10 3 2اسكدنيا

 3 5 7 8 8 7 1 5 5 8 4 1 0فستق حليب

 0 0 0 0 0 2 1 16 3 3 1 0 0يوسف أفندي

 0 0 0 0 1 4 3 9 3 3 0 0 0خشخاش

 0 0 2 1 1 0 1 1 5 5 3 0 3جوز

 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 3 5 2توت

 0 2 0 5 3 0 0 0 2 1 0 1 1صنوبر

 0 0 0 0 0 2 1 5 1 1 0 1 0طةقش

 0 0 0 2 1 3 1 1 0 0 2 0 0ليمون حلو

 0 0 0 0 0 1 2 4 1 0 0 0 1منجا

 0 0 0 0 0 1 1 5 1 0 0 0 0أفوكادو

 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 1 1سفرجل

 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0نارنج

 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0خروب

 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0بيكان

 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0كاكا

 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0كباد

 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0جوز هند

 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0باباي

 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0ترنج

 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0كستناء

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0كيوي

 0 2 1 1 3 6 6 8 3 6 4 6 3أخرى

 128 589 266 802 854 2,658 2,441 8,699 6403 13,487 13911 18,564 8,506اموع
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  نوع احملصول وفئة املساحةحسب أشجار الفاكهة املزروعة بساحة امل): 29(جدول 
فئة املساحة الكلية للحيازة  احملصول

2000كثر من 2000-10001000-500500-200200-100100-5050-4040-3030-2020-1010-5 5-22أقل من 
 32,121 39,953 62,535 60,506 34,055 46,618 19,789 32,951 54,196 100,506 64,469 44,433 9,072زيتون

 4,844 3,594 4,932 2,575 1,052 1,754 844 1,816 2,245 3,649 2,198 1,193 198عنب

 5,378 2,989 5,907 3,498 795 449 109 287 638 1,376 837 516 129تفاح

 2,679 2,580 4,808 5,444 1,271 215 11 152 119 226 98 36 6دراق

 305 63 75 581 458 1,546 1,877 7,113 2,903 1,571 434 89 10ليمون

 1,632 2,830 552 2,397 515 1,605 1,794 3,513 783 90 13 4 1خنيل

 0 200 1,490 2,097 820 1,369 446 6,667 1,762 475 72 18 2موز

 0 0 55 37 92 1,684 1,794 6,454 2,086 758 151 23 1كلمنتينا

 10 0 100 122 174 1,531 1,897 5,663 1,519 612 162 24 0برتقال أبوصرة

 2,244 1,061 2,379 1,686 386 219 33 123 237 333 127 130 24مشمش

 0 0 7 58 37 878 857 3,278 875 314 38 4 0مندلينا

 1,507 450 1,981 1,645 289 46 0 0 2 2 1 0 0نكتارين

 1,507 490 868 422 212 146 127 175 361 765 304 137 35خوخ وبرقوق

 0 0 63 10 34 645 605 2,130 568 212 35 4 1برتقال مشوطي

 0 25 54 12 33 547 549 1,535 459 137 26 6 0بوملي

 479 649 1,084 495 176 41 33 33 98 108 54 35 8اجاص

 0 0 0 2 44 328 525 1,662 447 127 47 0 0برتقال موردي

 163 227 315 441 240 263 151 243 228 430 263 141 22لوز

 300 1,026 825 336 214 46 42 47 38 27 2 0 0فستق حليب

 0 0 0 2 44 361 423 1,491 432 90 12 1 0برتقال فلنسيا

 100 206 169 193 127 323 88 333 257 210 154 165 55انرم

 0 24 34 0 33 290 292 766 253 225 62 23 3جوافة

 0 0 5 10 33 300 281 1,042 232 59 5 1 0جريب فروت

 207 84 141 203 88 85 94 104 151 255 225 254 62تني

 110 25 0 65 20 215 238 817 286 127 34 9 1برتقال بلدي

 0 0 0 2 18 225 285 854 272 106 11 1 0برتقال فرنساوي

 0 245 18 76 276 189 126 452 16 30 18 18 6صرب

 750 0 28 155 3 9 53 78 33 112 54 22 8كرز أمحر

 0 150 5 0 31 72 102 233 81 1 5 1 3محضيات أخرى

 0 140 50 37 24 109 38 107 33 44 39 5 2اسكدنيا

 0 0 0 0 3 26 35 92 13 6 0 0 0خشخاش

 0 0 16 97 31 0 0 0 10 1 . 0 2صنوبر

 0 0 0 53 1 13 5 5 0 0 4 0 0ليمون حلو

 0 30 0 5 2 0 1 4 9 8 1 0 2جوز

 0 0 0 0 0 4 2 36 11 6 1 0 0يوسف أفندي

 0 0 0 0 0 25 10 18 1 0 0 0 1منجا

 0 0 0 0 0 25 1 16 1 2 . 2 0قشطة

 0 20 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0كاكا

 0 0 0 0 20 0 0 1 0 1 1 1 0نارنج

 0 0 0 0 0 4 1 12 3 0 0 0 0أفوكادو

 0 0 0 0 0 0 0 7 2 4 2 5 0توت

 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 11 0 0خروب

 0 0 0 0 0 0 2 10 0 0 0 0 0كباد

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0كيوي

 0 0 0 0 5 5 0 0 0 1 0 0 0بيكان

 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0ترنج

 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0 0 0سفرجل

 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0جوز هند

 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0كستناء

 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0باباي

 0 10 21 20 11 84 56 28 27 27 5 11 4أخرى

 54,335 57,070 88,516 83,282 41,662 62,293 33,630 80,349 71,693 113,046 69,972 47,309 9,658اموع

  .2007 الزراعي لعام بيانات التعداد:املصدر
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ن بينـت النتـائج أ    ،  ةافظمن خالل دراسة املساحات املزروعة باألشجار املثمرة حسب نوع احملصول واحمل          و
من جمموع  % 13يتون مبا نسبته    من املساحة املزروعة باألشجار ضمن حمصول الز      % 93حمافظة العاصمة تستغل    

إمجايل مساحة األشـجار    من  % 55 البلقاء    حمافظة  بينما تستغل  ،املساحات الكلية املزروعة بالزيتون يف اململكة     
وتقدر نسبة  ). 30جدول  (نخيل  بزراعة أشجار ال  % 10وأشجار املوز   زراعة  ب% 15الزيتون و املثمرة فيها بزراعة    

% 8وإمجايل مساحة األشـجار املثمـرة فيهـا         من  % 83 حمافظة الزرقاء    تون يف املساحة املزروعة بأشجار الزي   

زراعة يف  % 6الزيتون و من إمجايل مساحة األشجار املثمرة فيها بزراعة        % 88دبا  أبينما تستغل حمافظة م    ،بالعنب
  . العنب

ـ مزروعـة   حمافظة إربد   إمجايل مساحة األشجار املثمرة يف      من  % 71ولقد بينت النتائج أن      % 25 و ،الزيتونب

بزراعة الزيتـون    إمجايل مساحة األشجار املثمرة فيها    من   %83 تستغل حمافظة املفرق  ، بينما   حلمضياتبزراعة ا 
  .باللوزيات% 15و

 بينما يف حمافظة عجلون فـإن       ،الزيتون مزروعة ب  افيهألشجار املثمرة   مساحات ا حمافظة جرش فمعظم    يف  أما  
مستغلة يف زراعـة    % 12يليها   إمجايل مساحة األشجار املثمرة فيها    من   %74 الزيتون هي    مساحة أشجار نسبة  

  . يف التفاحيات% 10والعنب 
الكـرك  يف حمافظة   % 77إىل  حمافظة الطفيلة   يف  % 80أشجار الزيتون من    مساحات  يف إقليم اجلنوب تقل نسبة      

  حمافظـة  يف بأشجار املـوز     تشكل املساحات املزروعة  لعقبة، بينما   يف حمافظة ا  % 36معان و يف حمافظة   % 39و
يف حمافظة الطفيلة   وتقدر نسبة املساحة املزروعة بالعنب      . من إمجايل مساحة األشجار املثمرة فيها     % 13الكرك  

من إمجايل مـساحة    % 60حمافظة معان   يف  التفاحيات واللوزيات   بينما تبلغ نسبة املساحات املزروعة ب      . 11%
مزروعة بأشجار   من إمجايل مساحة األشجار املثمرة فيها     % 34ة العقبة فإن     أما يف حمافظ    .األشجار املثمرة فيها  

  . النخيل
مـن  % 80وزيتون يف اململكة    املساحات املزروعة بال  من  % 27  مبا نسبته  حظيتوميكن القول أن حمافظة إربد      

  حمافظـة  ظيـت حاحلمضيات يف اململكة باإلضافة إىل معظم األشجار اإلستوائية، بينما          املساحات املزروعة ب  
اللوزيات يف  املساحات املزروعة ب  من  % 70 و يف اململكة  عنباملساحات املزروعة بال  من  % 25 مبا نسبته  الزرقاء
، بينمـا   يف اململكـة   املساحات املزروعة بالتفاحيات  من  % 50حبتوائها ما نسبته    افظة معان   وتتميز حم . اململكة
املـساحات  إمجايل  من  % 69ويف اململكة    املزروعة بالنخيل املساحات  من  % 47 ما نسبته   حمافظة البلقاء  حظيت

املـساحات  عظم  مب حمافظة جرش    فلقد حظيت  ،أما األشجار احلجرية أو الكستنائية    . يف اململكة  املزروعة باملوز 
  .يف اململكةاملزروعة 
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نوع احملصول واحملافظةحسب  املثمرةألشجار لمساحة األراضي املستخدمة ): 30(جدول   
 العقبة معانالطفيلة الكرك عجلون جرشاملفرقاربدمادباالزرقاءالبلقاء العاصمه ولاحملص
 3,035 12,828 5,805 16,684 29,861 61,243 85,576 162,891 19,935 84,029 39656 79,660 زيتون
 1,886 1,186 814 1,302 4,887 1,509 5,284 1,828 1,399 7,821 1764 1,211عنب
 650 11,603 110 109 2,924 407 3,859 250 161 1,627 187 1,023تفاح
 487 899 72 9 104 489 12,575 235 170 532 646 1,428دراق
 155 109 0 53 95 699 8 13,195 3 169 2447 94 ليمون
 4,083 1,359 0 351 0 0 2 966 0 1,501 7465 0خنيل
 0 0 0 2,700 0 0 0 2,146 0 0 10572 0موز
 0 0 0 2 7 48 0 11,239 0 0 1826 13 ناكلمنتي

 0 0 0 4 22 81 0 10,082 0 7 1616 1 برتقال أبوصرة
 843 1,451 33 7 82 1,153 4,092 180 69 702 75 296 مشمش
 3 1 0 0 1 32 0 5,225 0 0 1076 8 مندلينا
 190 34 0 0 1 0 5,408 115 0 71 0 104 نكتارين

 130 291 54 19 824 476 1,977 303 345 852 92 186 خوخ وبرقوق
 0 0 0 0 3 31 0 3,431 0 0 781 60 برتقال مشوطي
 4 0 0 7 8 28 0 2,312 0 0 1018 5 بوملي
 243 4 11 0 190 298 794 177 0 1,338 4 234 اجاص

 0 0 0 0 0 0 0 3,142 0 0 38 0 برتقال موردي
 0 304 36 28 442 262 277 752 152 458 253 165لوز
 0 2,075 212 12 5 26 17 188 0 213 30 126 تق حليبفس

 0 0 0 0 2 40 0 2,728 0 0 85 0 برتقال فلنسيا
 1 30 0 14 119 109 71 1,225 0 665 120 27رمان
 7 26 64 181 15 0 0 1,287 178 1 244 4 جوافة

 0 0 0 0 0 3 0 1,752 0 0 208 5 جريب فروت
 127 41 7 25 248 339 277 126 11 260 181 309تني

 1 0 0 16 24 117 0 955 0 115 720 1 برتقال بلدي
 0 0 0 0 2 1 0 1,648 0 0 124 0برتقال فرنساوي

 5 120 3 0 17 2 43 55 343 62 663 158صرب
 0 21 61 1 25 75 565 266 0 252 2 36 كرز أمحر

 0 0 0 0 1 0 20 413 0 150 93 6محضيات أخرى
 0 0 0 5 135 165 26 163 5 123 5 2 اسكدنيا
 0 0 0 0 0 0 0 136 0 0 39 0 خشخاش
 0 104 10 1 0 2 2 20 0 18 0 0 صنوبر

 3 0 0 0 1 0 0 1 0 0 26 50 ليمون حلو
 0 30 0 4 6 6 0 7 1 0 0 9جوز

 0 0 0 0 0 0 0 56 0 0 5 0 يوسف أفندي
 1 0 0 11 0 0 0 13 0 0 30 0منجا
 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 34 0قشطة
 0 20 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0كاكا
 0 0 0 0 3 0 20 0 0 0 0 0نارنج
 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 أفوكادو
 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6 12 1توت
 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 9 0 خروب
 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0كباد
 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 كيوي
 0 0 0 1 0 0 0 10 0 0 0 0 بيكان
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0ترنج
 0 1 0 1 0 0 0 0 0 5 0 0 سفرجل
 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 جوز هند
 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 كستناء
 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0باباي
 10 0 0 0 47 22 0 57 0 56 38 71 أخرى
 11,862 32,538 7,290 21,544 40,100 67,664 120,891 229,643 22,772 101,031 72,190 85,291اموع

 .2007 الزراعي لعام بيانات التعداد: املصدر
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شجار املثمرة،  املستغلة يف زراعة األ   احليازات  أجزاء   إىل خصائص احليازات واحلائزين ضمن       الرجوعوإذا ما مت    
  يف الـسائد ان القـانوين    كما أن الكي  . من جمموع أجزاء احليازات   % 93فإن احلائزين الذكور ميثلون ما نسبته       

مـن  % 97.6حبيث أن   ،  %90 بنسبة   الفردكيان  شجار املثمرة هو    بزراعة األ  احليازات املستخدمة    معظم أجزاء 
احليـازات  أجـزاء   قدر نسبة الـشراكة يف      تو. يف حكم اململوكة تبعاً حلق االستغالل       احليازات جمموع أجزاء 

كما .  من احليازات تدار من قبل احلائز نفسه  %94 حبيث أن    ،%22ما نسبته   شجار املثمرة   املستغلة يف زراعة األ   
  .  من جمموع عدد أجزاء احليازات%46 احليازات املستخدمة لغرض اإلنتاج ما يقارب وتشكل أجزاء

 %94 يشكلون شجار املثمرة  املستغلة يف زراعة األ    احليازات يف أجزاء    سبة العمال املؤقتني  أظهرت النتائج أن ن   
املزروعـة  احليـازات   أجزاء   وبالنظر إىل مصادر املياه املستخدمة يف         .احليازات املستخدمة زاء  أجمن جمموع   

مـصادر   تستخدم   %15 بينما   ،احليازات التسخدم أي مصدر من املياه     أجزاء   من   %66فإن  ،  ألشجار املثمرة با
 ،سدودمن ال  %2و،،  رتوازيةإلابار  اآل من %4و،  مياه الشبكة العامة    من %5 و ،قناة امللك عبداهللا   من    الري مياه
 .)60شكل (ينابيع وغريها من ال %2و

 املستخدمة لآلبار اإلرتوازية كمصدر لري أشجار الفاكهة يف حمافظـات           املساحاتواجلدير بالذكر أن نسبة     
تفوق غريها من املصادر األخـرى بإعتبارهـا    ) %72(واملفرق  ) %75(والزرقاء  ) %76(ومعان  ) %90(العقبة  

العاصمة والطفيلة والكرك   و عجلون ومادبا وجرش وإربد      اتبينما تعتمد كل من حمافظ    . لوحيد املتاح املصدر ا 
.  من اآلبار اإلرتوازية بنسب ضـئيلة      ة التكميلي اتالبلقاء بالترتيب على مياه األمطار باإلضافة إىل بعض الري        و

من إمجايل املساحات املزروعة     %24 افظة البلقاء يف حم السدود   وتقدر نسبة املساحات املروية من مصادر     كما  
ويف .  قناة امللك عبـداهللا    تروى من حمافظة إربد    من املساحات املزروعة بأشجار الفاكهة يف      %28 بينما   فيها،

إمجـايل   مـن    %27 التكميلية من آبار التجميع واألودية اجلارية مبا جمموعـة            الري حمافظة الكرك تضخ مياه   
جـدول  ( يف حمافظة الطفيلة فالري التكميلي خيتص من الشبكة العامة مباشرة            بينما املساحات املزروعة فيها،  

31.(  
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  حملافظة ومصدر املياهحسب ا املثمرةشجار األاملساحة املزروعة بجمموع ): 31(جدول 

 سدود ينابيعبئر جتميعبئر نزازبئر إرتوازي احملافظة
سدود ترابية 
 وأحفورية

الشبكة 
 العامة

قناة امللك 
 عبداهللا

مصادر 
 أخرى

 اليوجد
أودية 
 جارية

 368 25569 7627 10 1523 0 0 547 443 259 48944 العاصمه

 79 36857 708 504 232 35 17313 513 944 28 14979 البلقاء

 126 15363 7069 0 1020 0 0 503 490 887 75573 الزرقاء

 21 18127 1764 0 444 0 8 561 617 11 1220 مادبا

 107 153574 5318 63634 646 0 122 1032 1109 22 4080 اربد

 2 19444 8850 0 2762 136 0 51 1631 1100 86916 املفرق

 577 53631 938 0 171 22 2 6864 439 319 4700 جرش

 732 36918 404 0 132 0 60 1418 372 0 63 عجلون

 3131 9994 895 0 1510 47 0 1654 2499 0 1814 الكرك

 0 3577 487 0 793 107 0 631 164 0 1532 الطفيلة

 16 1001 1171 0 2513 0 0 538 921 1684 24694 معان

 0 17 208 0 910 3 0 5 0 0 10720 العقبة

 5159 374070 35439 64147 12655 349 17505 14317 9629 4310 275236 اموع

  .2007 التعداد الزراعي لعام بيانات:املصدر
.  
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خضراواتال  
جـزء مبـساحة إمجاليـة       16,022  باململكة ضراوات اخل زراعة عدد أجزاء احليازات النباتية املستخدمة يف        بلغ

 %3 حسب أسلوب الزراعة إىل بعلية بنـسبة         ضراواتوتنقسم األراضي املستخدمة لزراعة اخل    . دومن 278,917
) 32(ويـبني جـدول     . %8 وبيوت بالستيكية بنـسبة      ،%5  وأنفاق بالستيكية بنسبة   ،%84 ومكشوفة بنسبة 

وتبني النتائج  . نوع احملصول وأسلوب الزراعة والري    حسب   املنفردة   ضراواتجمموع املساحة املزروعة من اخل    
ـ      ضراوات قد حظي باملساحة األعلى من جمموعة حماصيل اخل        البندورةحمصول  أن    ساحة، حيـث بلغـت امل

 يليها حمصول البطاطا ، يف اململكة ضراواتحة اخل إمجايل مسا من  % 68 تهنسب دومن مبا    92,598مبحصول البندورة   
نـسبة   وتـشكل كمـا   . %10 واخليار بنـسبة     ،%16 مث الكوسا بنسبة     ،%20 بنسبة    فالباذجنان ،%25بنسبة  

 . يف اململكةضراواتإمجايل مساحة اخلمن % 82 ضراواتاملزروعة باخلاملساحات املروية 
  

إمجايل من  % 36 مبا نسبته  حمافظة البلقاء    فقد حظيت ،  ةحملافظحسب ا  ضراواتباخلومبقارنة املساحات املزروعة    
بينما تفتقر حمافظـات     .%13 فاملفرق بنسبة    ،%14يليها حمافظيت الكرك بنسبة      ، يف اململكة  ضراواتمساحة اخل 

إمجـايل مـساحة     من   %1 واليت تقل نسبتها عن      ضراواتجرش وعجلون والطفيلة باملساحات املزروعة باخل     
مـن  % 42 يف حمافظة عجلون، إال أن       املزروعةوبالرغم من صغر املساحة     ). 61شكل  (  اململكة  يف ضراواتاخل

 يف حمافظات الزرقاء واملفرق والطفيلة ومعان       ضراوات املزروعة باخل  املساحات بينما   ،هذه املساحة تستغل بعلياً   
 أكثر األسـاليب    هو كما ويعترب أسلوب الزراعة املكشوف    . %99 مروية بنسب تفوق     مساحاتوالعقبة هي   

 املكشوفة تزيد عـن     ضراواتاخلب املساحات املزروعة  حيث أن نسبة      يف اململكة،  ضراوات يف زراعة اخل   شيوعاً
يف حمافظـات إقلـيم     % 90يف مجيع احملافظات وتصل فـوق         يف اململكة  ضراواتإمجايل مساحة اخل   من % 50

  ).33دول ج(اجلنوب باإلضافة إىل حمافظة املفرق من إقليم الشمال 
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املساحة املزروعة باخلضراوات حسب نوع احملصول وأسلوب الزراعة ونظام الري): 32(جدول         
 بعلي املساحة الكلية احملصول بيوت بالستيكية أنفاق بالستيكيةاملكشوفة

 تنقيط سطحي تنقيط سطحيرشاشاتتنقيطسطحي
 5,937 0 2,207 151 7 80,020 3,920 355 92,598 بندورة

 62 0 209 0 11,360 21,428 695 0 33,753 بطاطا

 1,240 0 468 40 200 21,829 2,574 22 26,373 باذجنان

 108 0 2,997 202 10 16,053 1,397 661 21,428 كوسا

 11,412 0 91 1 20 1,247 47 47 12,865 خيار

 0 0 0 0 4,503 2,726 2,902 1,881 12,012 بصل جاف

 0 0 4,337 365 400 5,845 653 9 11,608 بطيخ

 3 0 0 19 35 8,333 2,451 110 10,951 زهرة

 2,067 0 321 24 0 3,683 345 24 6,463 فلفل حلو

 0 0 0 0 105 5,420 907 0 6,432 ملفوف

 580 0 140 0 1 4,109 663 4 5,496 فلفل حار

 0 0 11 0 0 2,058 528 2,388 4,985 باميه

 0 0 0 0 15 4,712 248 3 4,978 خس

 2 0 888 25 450 2,907 282 54 4,607 مشام

 181 0 142 0 0 3,456 539 6 4,324 فاصولياء

 0 0 154 40 0 2,706 1,220 177, 4,297 فول أخضر

 0 0 0 0 0 2,755 376 0 3,131 بقدونس

 0 0 0 0 34 684 1,187 0 1,904 جزر

 0 0 0 0 0 174 125 1429 1,728 فقوس

 126 0 58 0 0 887 622 0 1,693 ملوخية

 0 0 0 0 0 444 168 385 997 بصل أخضر

 0 0 15 0 6 481 330 0 831 سبانخ

 132 0 0 0 0 306 87 244 768 بازيالء

 0 0 0 0 2 396 277 0 674 فجل

 374 0 0 0 0 213 0 0 587 فراولة

 285 0 0 0 0 224 63 5 576 زعتر

 0 0 0 0 0 15 53 353 421 يقطني

 1 0 199 0 0 152 0 3 354 ميةمري

 0 0 0 0 0 305 10 0 315 لفت

 0 0 0 0 0 295 0 0 295 بروكلي

 1 0 1 0 0 102 87 97 287 لوبياء

 0 0 0 0 0 87 151 0 238 جرجري

 0 0 0 0 0 131 83 1 214 نعنع

 8 0 0 0 0 85 78 0 171 شومر

 7 0 0 0 0 100 38 0 145 كزبرة

 0 0 0 0 0 76 0 0 76 بطاطا حلوه

 0 0 9 0 0 37 20 0 66 بقلة

 53 0 0 0 0 0 0 0 53 خرشوف

 0 0 0 0 1 7 43 0 51 رشاد

 0 0 0 0 0 25 24 0 49 قرع عسلي

 0 0 0 0 0 47 0 0 47 هليون

 7 0 0 0 0 0 11 0 18 سلق

 0 0 0 0 0 0 17 0 17 خبيزة

 0 0 0 0 0 15 0 0 15 بابونج

 0 0 0 0 0 2 12 0 14 مشندر

 1 0 0 0 0 1 0 5 7 كرفس

 0 0 0 0 0 0 3 0 3 كرات

 0 0 0 0 0 2 0 0 2 هندباء

 2 0 11 0 0 1 11 29 54 أخرى

 225,85 0 12,245 867 17,149 194,575 23,235 8,261 278,917 اموع

 .2007 الزراعي لعام بيانات التعداد: املصدر
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  حملافظة وأسلوب الزراعة والريحسب ا ضراواتاخلات املزروعة بجمموع املساح): 33(جدول 
 بيوت بالستيكية أنفاق بالستيكية املكشوفة

 بعلي املساحة الكلية احملافظة
  تنقيط  سطحي  تنقيط  سطحي  رشاشات  تنقيط  سطحي

 2,422 0 1,261 30 60 10,842 788 1,150 16,553 العاصمه

 14,234 0 1,918 121 339 75,448 8,798 170 101,028 البلقاء

 30 0 1,432 425 5 5,274 2,837 0 10,002 الزرقاء

 232 0 5 28 0 624 983 776 2,648 مادبا

 4,979 0 1,772 246 0 14,250 3,854 5,788 30,889 اربد

 365 0 1,449 0 22 30,648 3,253 102 35,839 املفرق

 94 0 2 0 23 288 294 89 789 جرش

 3 0 0 0 0 20 185 151 360 عجلون

 152 0 2,345 17 0 35,627 296 44 38,481 الكرك

 1 0 0 0 0 549 52 17 619 الطفيلة

 23 0 1,462 0 9,700 12,161 1,508 4 24,857 معان

 50 0 611 0 7,000 8,844 400 0 16,906 العقبة

 .2007 الزراعي لعام بيانات التعداد: املصدر

  

ـ    ضراواتاملزروعة باخل  املساحة   احملافظات من حيث  ما بني   قارنة  املومن خالل    بينـت  صول،   حسب نوع احمل
 حمافظة  متتاز بينما   ،تقع ضمن حمافظة الكرك   يف اململكة    ةالبندوراملزروعة ب املساحة  من  % 36  مانسبته النتائج أن 

جـدول   ( يليها حمصويل الفجل واليقطني    ،اململكةاملزروعة  من املساحة   % 61  مبا نسبته  العاصمة بزراعة الزعتر  
إمجـايل  مـن   % 37مبا تعـادل    من البطاطا   بأعلى نسب مساحات مزروعة      حمافظة البلقاء    ولقد حظيت . )34

واخليار % 55 بنسبة   اوالكوس% 78 يليها أيضاً كل من الباذجنان بنسبة        ،البطاطا يف اململكة  املزروعة ب  اتاملساح
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ولقد أظهرت  . وغريها الفول األخضر والفلفل احللو والفلفل احلار وامللفوف واخلس والفاصوليا و       % 61بنسبة  
، البطيخ والـشمام يف اململكـة     قد حظيت بأكرب نسبة من املساحات املزروعة ب       حمافظة املفرق   النتائج أيضاً أن    

 اتاملـساح إمجايل  % 28البصل اجلاف بنسبة    بأكرب نسبة من املساحات املزروعة ب      حمافظة العقبة    حظيتبينما  
 احملافظات واليت  ،يف مساحاا املزروعة  فتختلف نسب    ضراواتأما بقية اخل  . لكةيف املم البصل اجلاف   املزروعة ب 

ا ته ذات الطبيعة اإلقتصادية بداللة صغر مـساح       ضراواتست من اخل  ي علماً بأهنا ل   ،%100قد تصل إىل نسبة     
  .وغريهامية يف املفرق والبابونج يف الزرقاء واهلندباء والربوكلي والبقلة واخلرشوف يف البلقاء ريكامل

 معظم  تقعأسلوب الزراعة والري، حيث     حسب   ضراواتخلاراعة  املساحة املستغلة لز  فئات  ) 62(ويبني شكل   
 معظم  تقعبينما  . دومن 30ودومن   2وات ضمن فئات مساحة تتراوح ما بني        ااخلضرب املزروعة البعلية   اتاملساح
   التنقيط أو السطحي ضـمن فئـة مـساحة         سواء كانت ب   واملرويةوات املكشوفة   ااخلضرب املزروعة اتاملساح

دومن والـيت    2000 بينما املروية باستخدام الرشاشات فهي تقع ضمن فئات مساحة اليت تفـوق              ،دومن 20-30
 40-30  مـساحة  ستحل أسلوب الزراعة باألنفاق فئيت    يكما و . تستخدم لزراعة البطاطا والبصل بشكل خاص     

ويسود أسلوب الزراعة   .  والبطيخ والشمام  ا لزراعة البندورة والكوس   دومن واليت تستغل غالباً    1000-200دومن و 
دومن لزراعة اخليار والفلفل بأنواعة والبنـدورة        40-30احليازات ذات فئة مساحة     أجزاء  بالبيوت البالستيكية   

  .بشكل عام
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  نوع احملصول واحملافظةحسب  ضراواتاخلبعة وزراملساحة املجمموع ): 34(جدول 
 احملافظة

 احملصول
 العقبة معان الطفيلة الكرك عجلون جرش املفرق اربد دباأم الزرقاء البلقاء العاصمه

 6,441 6,150 404 3,3137 45 36 15,872 3,739 862 2,167 21,947 1,799 بندورة

 5,100 10,723 0 64 0 0 660 4,537 55 56 12,480 78 بطاطا

 135 158 20 806 7 163 1,516 990 70 1,048 20,690 771 باذجنان

 57 318 30 147 1 52 565 4,542 93 404 11,738 3,480 كوسا

 5 61 74 80 2 73 245 2,255 273 16 7,793 1,987 خيار

 3,310 2,995 0 9 82 24 80 2,287 0 351 2,689 187 بصل جاف

 926 2,357 15 2,094 0 3 3,554 147 1 1,686 434 390 بطيخ

 170 341 25 58 0 51 2,984 853 55 1,991 2,450 1,974 زهرة

 0 39 2 92 5 26 1,777 1,612 122 188 2,342 260 فلفل حلو

 14 155 0 31 3 65 1,788 566 48 400 2,827 535 ملفوف

 0 1 2 209 2 14 1,214 839 113 197 2,686 220 فلفل حار

 0 2 0 58 42 63 352 2,166 526 21 1,102 654 باميا

 31 5 0 132 0 95 338 644 35 0 2,647 1,052 خس

 129 943 30 673 0 2 911 157 146 970 231 416 مشام

 53 293 15 589 13 26 349 1,020 38 0 1,700 228 فاصولياء

 469 211 0 54 86 8 4 1,226 35 155 1,978 70 فول أخضر

 7 6 0 0 0 3 2,413 147 1 96 375 85 بقدونس

 0 0 0 0 0 0 0 10 0 1 1,603 290 جزر

 0 5 0 0 10 14 50 941 36 0 120 552 فقوس

 7 0 0 174 0 0 115 308 0 0 1,014 75 ملوخية

 7 41 1 24 8 22 50 488 7 19 312 17بصل أخضر

 0 26 1 0 0 0 351 208 0 1 35 210 سبانخ

 7 0 0 0 19 30 53 195 55 0 255 155 بازيالء

 0 5 0 0 0 14 50 164 0 47 142 253 فجل

 0 15 0 0 0 0 8 347 0 0 72 145 فراولة

 14 0 0 30 1 0 10 36 0 90 42 352 زعتر

 0 0 0 0 3 0 0 206 25 2 11 173 يقطني

 0 0 0 0 0 0 349 5 0 0 0 1 مريمية

 0 0 0 0 0 0 100 0 0 29 84 102 لفت

 0 0 0 0 0 1 0 4 0 0 290 0 بروكلي

 0 0 0 11 5 0 30 129 54 13 46 0 لوبياء

 0 0 0 0 0 0 0 5 1 19 205 9 جرجري

 0 6 0 0 0 0 20 1 1 16 156 15 نعنع

 7 0 0 0 0 0 0 37 0 0 126 1 شومر

 7 0 0 0 0 1 20 10 0 4 84 19 كزبرة

 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 66 0بطاطا حلوه

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66 0 بقلة

 0 0 0 11 1 0 0 30 0 10 2 0 أخرى

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53 0 خرشوف

 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 47 0 رشاد

 0 0 0 0 24 0 0 25 0 0 0 0 قرع عسلي

 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 42 0 هليون

 7 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10 0 سلق

 0 0 0  0 0 0 0 6 0 1 10 0 خبيزة

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0بابونج

 0 0 0 0 0 5 0 3 0 2 4 0مشندر

 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5 1كرفس

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0كرات

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0هندباء

 16,906 24,857 619 38,481 360 789 35,839 30,889 2,648 10,002 101,028 16,553اموع

 .2007 الزراعي لعامبيانات التعداد:املصدر
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من احليازات النباتية % 80 و، هم من الذكورضراواتمن حائزي األراضي املزروعة باخل% 99وبشكل عام فإن    
احليازات تقع ضـمن حـق      أجزاء  من  % 74 حبيث أن    ،دافراأل ضمن الكيان    تقع ضراوات لزراعة اخل  املستغلة

مـن جممـوع مـساحة احليـازات        % 98ن  ألو. مستأجرة مقابل مال  % 24استغالل يف حكم اململوك بينما      
 مـن   %59 ما نسبته  فتتضمن الشراكة يف احليازات      ،غرض البيع لنتاج   هي من أجل اإل    خضراواتاملستخدمة لل 

 مقابـل   مـستأجرة حليازات تستغل من قبل عمالة      جزاء ا من املساحة الكلية أل   % 77 حبيث أن    ،اموع الكلي 
  . املال

، حيث تبني النتـائج أن      املساحةة  فئاحملصول و نوع   حسب   ضراواتباخل املزروعةاملساحة  ) 35(ويبني جدول   
 ،دومن 40-30ضمن فئة مـساحة     تقع   واخليار وغريها    البندورة والباذجنان والكوس  املزروعة با معظم املساحات   

دومن  2000ضمن فئات مساحة أكثـر مـن      تقع   اجلاف   للبطاطا والبص املزروعة با  معظم املساحات    تقعبينما  
  .نظراً لطبيعة أسلوب الزراعة املتبع كما ذكر سابقاً
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نوع احملصول وفئة املساحةحسب  ضراواتاخلاملزروعة بساحة امل جمموع): 35(جدول   
 2000أكثر من  2000-1000 1000-500 500-200 200-100100-5050-4040-3030-2020-10 10-5 5-2أقل من احملصول

 2,336 6,007 7,351 12,568 7,934 5,079 5,657 29,126 8,308 6,606 1,475 128 22بندورة

 15,850 895 700 810 355 2,128 3,146 7,985 1,578 264 41 3 0بطاطا

 175 854 1,199 3,259 2,226 2,765 3,907 9,581 1,701 534 137 34 3باذجنان

 50 522 1,255 2,471 2,148 2,578 2,998 7,139 1,450 498 190 118 12كوسا

 65 430 537 422 734 1,256 1,618 5,663 1,385 498 195 58 4خيار

 6,160 530 177 150 114 446 524 1,684 754 964 323 174 12بصل جاف

 1,150 1,830 1,945 3,224 1,621 182 86 1,134 260 144 30 2 0بطيخ

 500 1,915 1,045 3,019 1,542 590 417 1,187 414 235 80 9 0زهرة

 90 422 438 842 913 715 587 1,964 331 138 17 7 1فلفل حلو

 0 1,135 463 1,136 685 466 450 1,496 390 175 24 12 0وفملف

 60 90 449 784 426 316 967 1,973 284 136 11 1 1فلفل حار

 50 150 80 72 342 622 700 959 400 588 595 347 80باميا

 0 245 299 599 801 453 450 1,443 534 108 39 9 0خس

 1,150 265 790 742 608 208 133 484 111 81 33 3 0مشام

 150 149 275 292 110 382 454 1,529 499 374 88 18 5فاصولياء

 0 110 225 152 204 592 562 1,566 373 378 96 36 4فول أخضر

 50 135 590 1,465 75 80 195 469 54 6 11 2 0بقدونس

 0 0 0 190 50 163 98 1,122 182 96 3 0 0جزر

 0 200 85 119 221 225 54 90 144 309 158 102 19فقوس

 0 0 0 122 8 114 204 770 326 91 31 28 0ملوخية

 0 85 5 24 17 136 112 314 175 40 74 10 5بصل أخضر

 0 20 175 200 160 27 48 141 46 5 9 1 0سبانخ

 0 0 33 68 132 96 155 13 87 38 79 61 8بازيالء

 0 55 0 87 58 133 30 100 89 91 15 14 3فجل

 0 15 96 0 42 16 0 326 93 0 0 0 0فراولة

 1 40 71 324 3 20 0 51 35 20 3 2 6زعتر

 0 100 0 50 0 40 30 7 35 87 38 27 7يقطني

 0 0 100 249 0 2 0 0 0 2 0 2 0مريمية

 0 0 0 90 100 59 44 0 15 0 4 3 0لفت

 0 0 0 0 0 1 210 38 22 25 0 0 0بروكلي

 0 0 0 20 10 38 44 41 10 39 37 48 1لوبياء

 0 0 0 0 0 25 92 90 24 6 2 0 0جرجري

 0 5 0 0 0 28 52 86 32 7 4 1 0نعنع

 0 0 0 7 0 35 74 34 14 6 1 0 0شومر

 0 0 0 42 10 0 27 62 1 3 0 0 0كزبرة

 0 0 0 0 0 0 0 66 0 10 0 0 0بطاطا حلوه

 0 0 0 0 0 0 14 31 14 7 0 0 0بقلة

 0 0 0 0 0 0 0 53 0 0 0 0 0خرشوف

 0 0 0 0 0 0 0 40 8 1 2 0 0رشاد

 0 0 0 0 0 20 15 12 0 0 0 2 0قرع عسلي

 0 0 0 0 0 5 0 42 0 0 0 0 0هليون

 0 0 0 7 0 0 10 0 0 0 1 0 0سلق

 0 0 0 0 0 6 0 10 0 0 1 0 0خبيزة

 0 0 0 0 0 0 0 0 10 5 0 0 0بابونج

 0 0 0 0 0 0 0 3 4 0 7 0 0مشندر

 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 5 0 0كرفس

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0كرات

 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0هندباء

 1 0 0 0 0 0 2 5 3 31 12 1 0أخرى

 27,838 16,204 18,383 33,605 2,1646 20,045 24,163 78,929 20,191 12,645 3,869 1,261 193اموع

 .2007 الزراعي لعام ادبيانات التعد:املصدر
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ـ املساحات املزروعة ب  ومع إختالف مصادر املياه املتاحة واملستخدمة يف ري          مـن  % 44 إال أن    ،ضراواتاخل
من أودية جاريـة    % 13 و ،روى من السدود  ت %28 بينما   ، تروى من آبار إرتوازية    إمجايل املساحات املزروعة  

ـ املزروعـة ب  جمموع املساحة   ) 36( جدول   ويبني).  63شكل  (من قناة امللك عبداهللا     فقط  % 9و  ضراواتاخل
ـ  املـساحات املزروعـة   معظم  ولقد أظهرت النتائج أن     . احملافظةولري  مياه ا مصدر  حسب   يف  ضراواتباخل

تـستخدم   بينمـا    ،حمافظات العاصمة والزرقاء واملفرق ومعان والعقبة تستخدم مياه اآلبار اإلرتوازية يف الري           
 املساحات املزروعة معظم  أما  . الري  يف حمافظة البلقاء مياه السدود   يف   ضراواتباخل املساحات املزروعة  معظم
معظـم  ولقد أظهرت النتائج أيـضاً أن       . حمافظة مادبا فتستغل مياه الينابيع يف عمليات الري       يف   ضراواتباخل

حمافظة ، ويف   كر سابقاً مياه قناة امللك عبداهللا كما ذ     تروى من    حمافظة إربد    يف ضراواتباخل املساحات املزروعة 
  .ضراواتباخل املساحات املزروعةالكرك تستخدم مياه األودية اجلارية كمصدر رئيسي لري 

  

  
 حملافظة ومصدر املياهحسب ا ضراواتاخلاملزروعة بساحة املجمموع ): 36(جدول 

أودية  اليوجد مصادر أخرى قناة امللك عبداهللا العامةالشبكة سدود ترابية وأحفورية سدود ينابيع بئر جتميع بئر نزاز بئر إرتوازي احملافظة

 20 556 1,057 0 165 0 0 196 61 170 14,328 العاصمه

 4 175 358 1,158 146 76 76,766 434 74 855 20,982 البلقاء

 50 0 541 0 47 13 0 84 159 84 9,025 الزرقاء

 86 776 214 0 45 0 260 939 38 0 292 مادبا

 67 5,757 57 23,527 45 0 10 719 14 0 693 اربد

 0 2 216 0 0 0 0 45 13 170 35,392 املفرق

 36 90 42 0 2 0 0 257 2 50 311 جرش

 126 151 6 0 6 0 0 63 1 8 0 عجلون

 34,552 44 991 0 348 0 30 300 17 0 2,199 الكرك

 0 17 22 0 21 0 0 7 30 0 522 الطفيلة

 0 5 5 0 11 0 2 22 9 412 24,391 معان

 0 0 419 0 385 190 0 300 119 10 15,483 العقبة

 34,941 7,573 3,926 24,685 1,221 279 77,067 3,365 537 1,759 123,616 اموع

2007 الزراعي لعامبيانات التعداد:املصدر
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  :نصيب الفرد األردين من املساحات الزراعية
احليازات أجزاء  جمموع مساحة   اليابسة واملساحة القابلة للزراعة و    مساحة  مت حساب نصيب الفرد األردين من       

ـ        ) األراضي الزراعية (وجمموع املساحات املزروعة    النباتية   دد حسب استخدام األرض وذلك باملقارنة مـع ع
ولقد أظهرت النتائج أن متوسط حصة أو نصيب         .  مليون نسمة  5.723والذي بلغ    ،2007املقدر لعام   السكان  
دومن للفرد الواحد، أما نصيب الفـرد مـن          15.5ردين من مساحة اليابسة الكلية يف اململكة قد بلغ          الفرد األ 

كما وأظهرت النتائج أن نصيب الفرد من جمموع مساحة أجـزاء        .  دومن 1.49املساحة القابلة للزراعة فقد بلغ      
قـد   2007املساحات املزروعة لعام     وحصته من    ،دومن للفرد الواحد   0.45احليازات النباتية يف اململكة قد بلغ       

قلـة املـساحات الزراعيـة      بسبب   واضح على مدى إخنفاض نصيب الفرد        دليلوهذا   دومن فقط،  0.4بلغت  
 0.14من املساحات املزروعة حسب استخدام األرض حنـو           ولقد توزع نصيب الفرد     .املستخدمة يف اململكة  

 دومن مـن مـساحة      0.05احة احملاصـيل احلقليـة و      دومن من مس   0.12دومن من مساحة األشجار الثمرية و     
  .)37جدول  (ضراواتاخل
  

احليازات النباتية أجزاء  اليابسة واملساحة القابلة للزراعة وجمموع مساحة نصيب الفرد األردين من مساحة): 37(جدول 
  إلقليم واحملافظةحسب ا

اإلقليم واحملافظة
نصيب الفرد من 
مساحة اليابسة 

 )فرد/دومن(

الفرد نصيب 
من املساحة 

القابلة للزراعة 
 )فرد/دومن(

نصيب الفرد من 
جمموع أجزاء 

  النباتيةاحليازات 
 )فرد/دومن(

نصيب الفرد 
املساحات من 

  املزروعة
 )فرد/دومن(

نصيب الفرد من 
مساحة األشجار 

  الثمرية
  )فرد/دومن(

نصيب الفرد من 
مساحة احملاصيل 

  احلقلية
  )فرد/دومن(

نصيب الفرد 
 مساحةمن 
  ضراواتاخل
  )فرد/دومن(

 0.04 0.06 0.08 0.219 0.245 0.38 4.0 إقليم الوسط

 0.01 0.06 0.04 0.126 0.132 0.33 3.4 العاصمة

 0.26 0.04 0.19 0.604 0.632 0.28 2.9 البلقاء

 0.01 0.04 0.12 0.243 0.321 0.54 5.6 الزرقاء

 0.02 0.29 0.16 0.487 0.494 0.63 6.6 مادبا

 0.05 0.17 0.29 0.610 0.672 1.74 18.2 الشمالإقليم

 0.03 0.09 0.23 0.396 0.417 0.15 1.5 إربد

 0.14 0.6 0.45 1.568 1.705 9.46 98.7 املفرق

 0.00 0.05 0.39 0.537 0.627 0.23 2.4 جرش

 0.00 0.03 0.30 0.403 0.589 0.31 3.2 عجلون

 0.15 0.42 0.14 0.972 1.175 8.12 84.6 إقليم اجلنوب

 0.17 0.6 0.10 0.990 1.049 1.50 15.7 الكرك

 0.01 0.29 0.09 0.519 0.588 2.64 27.6 الطفيلة

 0.22 0.58 0.30  2.006 2.416 28.94 301.8 معان

 0.14 0.04 0.10 0.330 0.695 5.31 55.3 العقبة

 0.05 0.12 0.14 0.399 0.451 1.49 15.5 اململكة
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 دومن من مساحة احليازات الزراعية إذا ما قورن مع احملافظات           2.4 إىل   0.1ردين من   ويتراوح نصيب الفرد األ   
فبهذه احلالة يكون أعلى نصيب للفرد يف إقليم         . بإعتبار سكان احملافظة هم ذوي النصاب يف احليازات النباتية        

ويعتـرب  . سكان اإلقليم اجلنوب وليس ذلك بالضرورة لكرب املساحة الزراعية املستخدمة وإمنا بسبب قلة عدد             
ومن حيث احملافظات، فإن أقل      .  مليون نسمة  3.5 علماً بأن عدد السكان يفوق       األقل نصيباً إقليم الوسط هو    

  .نصاب يقع ضمن حمافظة العاصمة وأعالها يف حمافظة معان
     ن نـصيب   احليازات النباتية حسب االستخدام، فنجـد أ      أجزاء  ساحة  موع م ومن خالل الدراسة التفصيلية

 دومن  0.04تراوح حسب احملافظات واألقـاليم مـن        يأشجار الفاكهة    املساحات املزروعة ب   الفرد األردين من  
تراوح تحملاصيل احلقلية   املساحات املزروعة با   بينما نصيب الفرد األردين من       ، دومن باملفرق  0.45بالعاصمة إىل   

 وبالنـسبة إىل    .) 38جـدول    ( املفرق والكـرك    دومن مبحافظيت  0.6 دومن مبحافظة عجلون إىل      0.03ما بني   
 دومن مبحافظة عجلون إىل     0.003ما بني    نصيب الفرد منها     تباينفي ، يف اململكة  ضراواتاخلاملساحات املزروعة ب  

 0.04 املكشوفة هو    ضراواتخلاملساحات املزروعة با   حبيث أن نصيب الفرد األردين من        ، مبحافظة البلقاء  0.27

هزة أما األراضي البور ا.  دومن 0.01  هو احملميةضراواتاخلب املساحات املزروعة الفرد من، بينما نصيب دومن
. دومن إذا ما أعترب هذا اجلزء مستغل مع الـزمن ضـمنياً            0.08 فنصيب الفرد منها هو       للعام الالحق،  للزراعة

أزهار القطف والغابات فهي قليلة املشاتل واملراعي واملستغلة يف بالنسبة إىل نصيب الفرد من مساحة األراضي و
املـشاتل واملراعـي وأزهـار       لكل من    2م 2.17،  0.11،  2.36،  0.31أي فقط   (دومن   0.0005جداً وال تتجاوز    
  ). بالتوايلالقطف والغابات 

  

  استخدام األرضحسب نصيب الفرد األردين من األراضي النباتية ): 38(جدول 

  أخرى بور للفالحةخضراوات حمميةراواتخضحماصيل حقليةاشجار مثرية احملافظة
 0.002 0.039 0.006 0.030 0.063 0.078 إقليم الوسط

 0.002 0.018 0.002 0.006 0.061 0.038 العاصمه

 0.004 0.093 0.043 0.221 0.039 0.188 البلقاء

 0.004 0.071 0.002 0.010 0.041 0.118 الزرقاء

 0.000 0.019 0.002 0.017 0.290 0.159 مادبا

 0.006 0.103 0.006 0.037 0.165 0.288 إقليم الشمال

 0.002 0.039 0.007 0.023 0.088 0.225 اربد

 0.008 0.375 0.007 0.126 0.598 0.449 املفرق

 0.005 0.084 0.001 0.004 0.052 0.394 جرش

 0.028 0.064 0.000 0.003 0.030 0.305 عجلون

 0.021 0.239 0.009 0.142 0.421 0.136 إقليم اجلنوب

 0.001 0.114 0.011 0.161 0.601 0.097 الكرك

 0.005 0.123 0.000 0.008 0.294 0.091 الطفيلة

 0.095 0.791 0.014 0.215 0.577 0.299 معان

 0.002 0.055 0.006 0.130 0.042 0.095 العقبة

 0.005 0.075 0.006 0.042 0.125 0.142 اموع
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 : يف استخدامات أراضي احليـازات الزراعيـةالتغيـر
املـساحات املزروعـة     والتغريات املصاحبة لكل من      النباتيةمت دراسة مدى التغري يف جمموع مساحة األراضي         

 1983و 1975سابقة  ام  وعأل اتالتعداد واألشجار والبور من خالل املقارنة مع          ضراواتاحملاصيل احلقلية واخل  ب
دومن مبا نـسبته     41,248وتشري النتائج بأن جمموع األراضي الزراعية تقل سنوياً مبقدار          . 2007 مع عام    1997و

حبيث أن معدل التغري يف مساحة احملاصيل احلقلية تقل سنوياً مبـساحة            ). 64شكل  و 39جدول  (سنوياً  % 1.2
  . ملكةاحملاصيل احلقلية يف املاملزروعة بساحة املسنوياً من جمموع % 1.7دومن وبنسبة  34,903

من جمموع مساحة األراضـي     % 3.8 دومن وبنسبة    9,228 سنوياً مبقدار    املزروعة فتقل املساحة    ضراواتأما اخل 
 مبقـدار سـنوياً   شجار املثمرة   املزروعة باأل  األراضي   مساحةوباملقابل تزداد   .  يف اململكة  خضراواتالنباتية لل 
وتتناقص مـساحة   .  يف اململكة   املثمرة األشجارعة ب  املزرو ساحةاملمن جمموع   % 5.8 تهنسبمبا  ودومن   17,501

من جمموع مساحة   % 1.9سنوياً وبنسبة    14,617األراضي البور اهزة للعمليات الزراعية للعام املقبل مبساحة         
  .األراضي البور يف اململكة

تتغري النسبة بالتزايـد     1983جند أن يف عام     املزروعة،  وإذا ما مت التمعن يف التغريات السنوية موع املساحات          
شكل ب ولكن    .الشاملاملسح  عن طريق   العينة وليس   املسح ب  عن طريق    بياناتك يعزى آللية مجع ال    لالبسيط وذ 

ـ بينما تزداد جمموع     تقل سنوياً  خضراواتحقلية و  من حماصيل    عام فإن مساحة األراضي الزراعية     ات ساحامل
نقص وشح املياه واملصاحب للتغريات املناخيـة       أسباب أمهها   ويعزى ذلك لعَدة     . ألشجار املثمرة باعة  وراملز

الدارج بني املزارعني وتوجه احليازات الزراعية اجلديدة حنو سهولة تطبيق          الزراعي  بسبب تغري النمط    الراهنة و 
  . املائيةاياجاتساليب والعمليات الزراعية ضمن الفاكهة لقلة إحاأل

 حيـث أن  ،نوع االستخدامحسب ات يف جمموع املساحات الزراعية النمذجة اخلطية للتغري  ) 65(ويبني شكل   
 سواء كان بالتناقص أو بالتزايد،      معامل ميل اخلط يعطي إنطباع عن مدى التغري امللحوظ ضمن كل استخدام           

اخلطية التغري يف   فتعلو معدالت التغري    . موقع اخلط يعطي إنطباع عن نسبة االستخدام من اجلموع الكلي         بينما  
يليهـا  ،  اصيل احلقليـة  والً التغري يف احمل    األرض حسب النسبة أ    ع املساحة الكلي يتبعها من استخدامات     جممو
أما من حيث التغري يف املعدل، فتعلو التغريات يف استخدام األرض يف احملاصيل              . األراضي البور مث   ضراواتاخل

  . ضراواتاخلمث األراضي البور  احلقلية مث
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والسنةنوع االستخدام حسب  املزروعةساحات ملاجمموع ): 39(جدول   
 التعداد الزراعي لعام 

  املؤشر
1975 1983 1997 2007 

 2,238,041 2,892,100 3,941,441 3,314,070 )دومن (املساحات املزروعةجمموع 

 714,841 1,580,443 1,661,277 1,995,750 )دومن(مساحة األراضي املستخدمة يف احملاصيل احلقلية 

 812,815 794,138 425,224 302,668 )دومن(مساحة األراضي املستخدمة يف األشجار املثمرة 

 278,971 284,031 1,107,398 244,025 )دومن (ضراواتمساحة األراضي املستخدمة يف اخل

 431,413 233,488 747,542 771,627 )دومن(مساحة األراضي املتروكة كأراضي بور 

 1997،2007، 1983، 1975 لالعوام الزراعي ادبيانات التعد: املصدر
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  : دراسـة مدى تطبيق تكنولوجيـا الزراعـة

الزراعة يف احليازات الزراعية النباتية، قامت دائرة اإلحـصاءات         احلديثة يف   تكنولوجيا  اللتحديد مدى تطبييق    
تعرب عن مـدى    من األسئلة   موعة   قدر اإلمكان عرب جم    من احليازة  من احلائزين لكل جزء      البياناتالعامة جبمع   

  :تضم املواضيع التاليةتطبيق التكنولوجيا الزراعية يف حيازام واليت 
 استخدام البذور احملسنة  -1
 استخدام األمسدة االكيميائية  -2
 استخدام األمسدة العضوية -3
 إجراء حتاليل التربة -4
 استخدام وسائل غري كيماوية للوقاية -5
 استخدام املبيدات والعالجات -6
 ادر اإلرشاد الزراعيمص -7

 تكفي بأن تكون ممثلة حيث أهنـا        جزاء ال تشمل مجيع أجزاء احليازات، إال أن عدد اال         بياناتومع العلم أن ال   
 بيانـات  ال هومن خالل التحليل اإلحصائي هلذ     .  النباتية يف اململكة    من جمموع أجزاء احليازات    %99جتاوزت  

يطبق فيها مفهوم التكنولوجيا الزراعية وذلك يعـود لعديـد مـن            ميكن إجياز النتائج بأن معظم احليازات ال        
األسباب املتوقعة مثل عدم كفاءة نقل التكنولوجيا وتوصيل اخلربة عرب اإلرشاد احلايل خلدمة احلائزين، إخنفاض               

 اململكة  املستوى التعليمي لدى معظم احلائزين والعاملني الدائمني كما ذكر سابقاً، ومع توفر املراكز البحثية يف              
  . إال أن توجيه املراكز للمزارعني لرمبا يكون غري مثمر بالصورة احلقيقية

وللتأكد من السبب احلقيقي لعدم التطبيق، مت دراسة األنشطة املذكورة سابقاً بطريقة مكثفة تبعاً للمـستوى                
حليـازات  حـائزي ا    عـدد  من% 77 أن   النتائج تالتعليمي لدى احلائزين وعمليات اإلرشاد املتبعة، ولقد بين       

% 56.7واليت تعـادل     (الزراعية النباتية والذين أدلو بأجوبتهم بأهنم ال يستخدمون بذور حمسنة ضمن حيازام           

شـكل   (من حيث املساحة  % 25 واليت تعادل    هم من دائمي االستخدام   % 11 بينما فقط    ،)من حيث املساحة  
66(   

واليت تعـادل    (أجزاء احليازات عدد  من  % 63 أن   النتائجنت  أما بالنسبة الستخدام األمسدة بشكل عام، فلقد بي       
 ال يستخدمون أمسدة كيميائية، وهذا ليس بالضرورة بأن يكون مفهـوم تطبيقـي         )من حيث املساحة  % 46.5
 وال يطبق ضـمن مجيـع       ، علماً بأن استخدام األمسدة الكيميائية هو ليس دائماً إجيابياً لتحسني اإلنتاج           ئخاط

 والبد من حتديد منط وأسلوب االستخدام احلقيقي لألمسدة الكيميائية الستدامة املوارد الطبيعية             ،أنواع األراضي 
والـيت  (عدد أجزاء احليـازات  من % 52وللتأكيد على هذا املضمار فلقد بينت النتائج بأن      . للحيازة الزراعية 

أجزاء احليازات حائزي عدد بة  حبيث أن نس،يستخدمون األمسدة العضويةال ) من حيث املساحة % 39.7تعادل  
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وهـذا يـبني     ،)من حيث املساحة  % 32.5واليت تعادل    (%17الدائمني على استمرار التسميد العضوي ميثلون       
مدى تقبل وتطبيق مفهوم حتسني ظروف التربة وتوفري الغذاء للنبات مع ضمان محايـة املـصادر الطبيعيـة                  

التايل ميكن تفسري استخدام األمسدة العضوية عوضـاً عـن           وب  ).68شكل  (الشحيحة لدى احليازات الزراعية     
استخدام األمسدة الكيميائية بأن تتمثل بعض احليازات بأن تكون مثالية يف التطبيق حبيث تـشابة الزراعـات                 

 ولكن قد بينت النتائج أن مجيع املستخدمني الدائمني لألمسدة العضوية هم من الـدائمني يف                ،العضوية العاملية 
 األمسدة الكيميائية وهذا ينفي ما مت ذكره ويدل على فقط توفر بعض التكنولوجيـا لـدى بعـض                   استخدام

  .قيقي مبفهوم تكنولوجيا التسميداحلائزين مع عدم اإلملام احل
وللداللة على مدى تطبيق التكنولوجيا الزراعية بصورة أوضح وخصوصاً ضمن الوقاية النباتية، فلقد تـبني أن                

 اليت ال تستخدم وسائل غري كيميائية للوقاية من اآلفات واألمراض الزراعيـة  النباتيةيازات  أجزاء احل عدد  نسبة  
ـ  وبالتايل مفهوم التطبيق الوقائي السليم غري متبع وخصوصاً مبا يتعلق بـالطرق احلديثـة غـري             ،%81 تقدر ب

 لتحديد مدى املعرفـة     بياناتالولرمبا كان من األمثل حتديد أمناط الوقاية املتبع ضمن          ). 69شكل  (كيميائية  ال
 بينت النتائج وأيضاً خبصوص استخدام املبيدات والعالجات فلقد        . واإلملام بتكنولوجيا الوقاية الزراعية احلديثة    

وقبـل  ). 70شكل  (من أجزاء احليازات الذين أدلو بأجوبتهم بأهنم ال يستخدمون أي مبيد أو عالج              % 49أن  
 النتائج بأن مجيع مـستخدمي      أظهرتبيد هل هو آمن أو سليم بينياً أم ال،          البدء بتحديد مضمار استخدام امل    

املبيدات بشكل دائم هم أنفسهم املستخدمني الدائمني للألمسـدة العـضوية والكيميائيـة ولكـن مجـيعهم        
وبالتايل ميكن القول بأن املستخدمني للمبيدات هو فقط بـدافع          . كيميائية ال اليستخدمون وسائل الوقاية غري   

الربح وليس له أي مدلول عن مدى مفهوم املكافحة املتكاملة أواملكافحة احليوية أو حىت مفهوم تكنولوجيـا                 
ولإلشارة هنا بأن التحليل اإلحصائي قد بني بـأن مجيـع مـستخدمي             . الوقاية والعالج احلديث بشكل عام    

  .اعية بشكل تام احملالت والشركات الزر خاللأو من يدات قد مت إرشادهم خبربات شخصيةاملب
 األخرى  والعمليات مع مدى تطبيق مفهوم التسميد       يتماشىوأخرياً تطبيق مفهوم فحص التربة والذي جيب أن         

اإلحتياجات النباتية    مثل معرفة مدى مالئمة التربة للزراعة ونوع احملصول وحتديد         بياناتذكورة ضمن ال  املغري  
مـن  % 17.6عـادل   واليت ت أجزاء احليازات   حائزي  من  % 3فقط  أن  النتائج   تأثبتولقد   . من العناصر الغذائية  

ولقد مت ربط هذه النسبة الصغرية مـع بقيـة النـشاطات       ). 71شكل  (قد أجرو فحصاً للتربة     حيث املساحة   
ونسبة مستخدمي املبيـدات     ،%60األخرى وتبني أن نسبة مستخدمي األمسدة الدائمني ضمن هذه الفئة هي            

% 80من وزارة الزراعـة و % 65واإلرشاد املتقارن مع هذه الفئة  ،%41ذور احملسنة ونسبة مستخدمي الب   ،63%

  .من مصادر شخصية
بتدين مستوى تطبيق   ) 72(وإذا نظرنا إىل مدى استخدام مصادر اإلرشاد ضمن احليازات النباتية، فيبني شكل             

من جمموع أجـزاء    % 92ة   حيث بني التحليل أن معظم اإلرشاد املستخدم من خربات شخصية بنسب           ،اإلرشاد
وكذلك األمر  . %20أما نسبة اإلرشاد املستخدم من وزارة الزراعة فهي فقط          . احليازات الذين أدلو بأجوبتهم   
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 بينما نسبة اإلرشاد املتبع     ، فقط %6 و %3نسبة اإلرشاد املستخدم من املؤسسات الرمسية ووسائل اإلعالم هي          ل
وهذا يؤكد إخنفاض القدرة على نقل التكنولوجيا بـاملفهوم          . %27واملزارعني األخرين   % 11من احملالت هي    

ال يعين بتاتاً بأن اجلهات الرمسية التقم بواجبها من حيث اإلرشاد ولكن مدى تقبل اإلرشـاد                ، وهو   الصحيح
  .لتطبيق مفهوم أخر البد من التركيز عليه بصورة علمية وإجتماعيةواالستفاده منه با

ما بني املستوى التعليمي للحائزين ومهنة احلائزين الرئيسية والثانوية مع مدى ولقد متت دراسة العالقة 
 وتبني من خالل . ، اخل.........قات الزراعية املتمثلة يف استخدام البذور احملسنة، األمسدة العضوية، التطبي

ة احلائزين الرئيسية ومهن املعمق بأنه اليوجد أي فروق معنوية ما بني املستوى التعليمي التحليل اإلحصائي
  .%95 )حدود ثقة (والتطيبيقات الزراعية ضمن مستوى داللةوالثانوية 
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:املقترحـــــات  
 

ضمن هذا التقرير فالبد من األخذ بعني اإلعتبار املقترحات         التوصل إليه من خالل الدارسة التحليلية       نظراً ملا مت    
  :ايت بصورة أمثلالتالية لتطوير القطاع الزراعي النب

زيادة الرقع اخلضراء يف اململكة وبالتايل رفع نصيب الفرد األردين من األراضي الزراعيـة خـصوصاً                 -1
ضمن األراضي القابلة للزراعة وذلك من خالل التحفيز باملردود اإلقتصادي ورفع املستوى املعيـشي              

 .لدى احلائزين
ان من خالل ختفيض الرسوم اجلمركيـة علـى         توفري املدخالت الزراعية بتكاليف ميسرة قدر اإلمك       -2

 .اآلليات واملعدات الزراعية واملدخالت األخرى
نظراً لسبب التغري املناخي الراهن ولشح املياه املصاحب واملتزايد يف اململكـة فالبـد مـن وضـع                   -3

استرتيجيات وطنية لتحديد كميات مياه الري ونوع احملصول الذي سيتم زراعته ضمن فئات حمـددة         
نوعية املياه املتوفرة يف املنطقة الزراعية وباسـتبدال أو التحفيـز باسـتخدام احملاصـيل ذات                 حسب

 .اإلحتياجات املائية القليلة وتوطيد مفهوم الري من املياه املستصلحة ضمن التشريعات املصاحبة لذلك
وائـد خمفـضة    توفري سبل التمويل من خالل توفري القروض الزراعية من مصادر التمويل املختلفة بف             -4

وبشروط أقل لتحفيز احلائزين على االستمرارية يف العمليات الزراعية وزيـادة الرقـع الزراعيـة يف                
 .اململكة

رفع املستوى التعليمي للحائزين من خالل وسائل التدريب والتعليم اإلجتماعي واألسري املختلفـة              -5
 .زين صغرية ومكثفة لتوعية وتثقيف احلائ اعالميةسواء كان عرب محالت

زيادة خربات املهن الزراعية من خالل املراكز واملؤسسات احلكومية واخلاصة بتسليح جمموعـة مـن           -6
املتعلمني بااالت الزراعية وخصوصاً املصاحب للتطبيق الزراعي حبيث يتماشى مع حاجة الـسوق             

 .احمللي
املعلومـات وتطبيـق    زيادة التوعية الزراعية لدى احلائزين من خالل تكثيف مصادر اإلرشاد بنقـل              -7

املفاهيم الزراعية احلديثة عرب وضع خمططات وتدريبات جمانية للحائزين توضح حقيقة ومدى تطـور              
 .التكنولوجيا الزراعية وسهولة إمكانية التطبيق بشكل آمن ومرئي عرب اجلهات الرمسية املختلفة

ـ             -8 ن حيـث األرض    إعادة تأهيل األراضي الصحراوية من خالل وضع عروض مغرية لالسـتخدام م
  .واملدخالت املرافقة وإمكانية االستمالك وفق شروط خاصة حمددة زمنياً تؤكد تطبيق إعادة التأهيل



 




