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 ملخص تنفيذي

مليون متر مكعب ما  122.6م ب 2021تقدر اجمالي كميات الضخ من آبار المياه الزراعية في العام  .1
مليون متر  244من اجمالي السحب السنوي الكلي للمياه الجوفية والتي قدرت بحوالي  %50نسبته 
 مكعب.

ألف دونم والتي تشكل  190م حوالي 2021وصلت المساحة االجمالية لألراضي الزراعية في العام  .2
حيث احتلت محاصيل الخضروات وأشجار الفاكهة المرتبة األولى من  ،من مساحة قطاع غزة 52%

وفي المرتبة  ،من اجمالي األراضي الزراعية بقطاع غزة لكل منهما %33حيث المساحة ما نسبته 
وفي  ،%10والمرتبة الثالثة هي الحمضيات بنسبة اقل من  ،%24الثانية هي المحاصيل الحقلية بنسبة 

 % من المساحة االجمالية.0.5المرتبة األخيرة من حيث المساحة هي الدفيئات بنسبة أقل من 
% من 24ما نسبته  تمثل محافظة خان يونس المرتبة األولى في استهالك المياه لألغراض الزراعية .3

تليها في المرتبة الثانية محافظتي الشمال  ،م2021إجمالي االستهالك المائي لألغراض الزراعية للعام 
% وفي المرتبة األخيرة هي محافظة رفح ما 18ثم محافظة الوسطى  ،% لكل منهما22وغزة ما نسبته 

 %.14نسبته 
سحبها للمياه الجوفية لألغراض الزراعية خالل محافظة خان يونس هي المحافظة الوحيدة التي تقلصت  .4

مليون متر مكعب في العام  29الى  2017مليون متر مكعب في العام  37الخمس سنوات السابقة من 
 م.2021

شهدت محافظة غزة نموًا أكبر في المساحات الزراعية خاصة في محاصيل الخضروات بأنواعها وبالتالي  .5
مليون متر  26الى  2017مليون مكعب في العام  24السحب من  استهالك للمياه الجوفية حيث زاد

 م. 2021مكعب في العام 
شهدت محافظة الشمال نموًا أكبر في المساحات الزراعية أسوة بمحافظة غزة في جميع أنواع المحاصيل  .6

 27الى  2017مليون مكعب في العام  20وبالتالي استهالك للمياه الجوفية حيث زاد السحب من 
 م. 2021ن متر مكعب في العام مليو 

حافظت كل من محافظة رفح والمحافظة الوسطى على نفس كميات السحب لألغراض الزراعية خالل  .7
مليون متر مكعب  22مليون متر مكعب لمحافظة رفح و 17بمتوسط  ،الخمس سنوات السابقة

 للمحافظة الوسطى.
 Agricultural waterتراوحت عمق المياه الخاصة باالستهالك الزراعي ) ،م2021خالل العام  .8

demand depth) احتلت حيث  ،ملم ضمن مساحاتها الزراعية 680و 630 نلكل محافظة ما بي
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ملم ضمن  680وصلت  والتيمحافظة غزة العمق األكبر من المياه المستهلكة لألغراض الزراعية 
ملم ضمن مساحة أكثر  630المرتبة األخيرة هي محافظة خان يونس ب  وفي ،دونم ألف 39مساحة 

 دونم. ألف 47
ضرورة تنظيمها في ظل  خاصة الزراعيةخلص التقرير إلى ضرورة ترخيص جميع آبار المياه الجوفية  .9

 .ومراقبتها بشكل دوري 
الالزمة في توفير مصادر  والمشاريع تبني السياساتخلص التقرير إلى ضرورة قيام سلطة المياه بدورها  .10

للمياه لالستخدام الزراعي في ظل التدهور الكبير للمياه الجوفية كنتيجة رئيسية للسحب السنوي أخرى 
 الكبير لألغراض الزراعية.

وادراجها كخطة خلص التقرير الى ضرورة زيادة كميات تحلية البحر في تلبية االحتياجات الزراعية  .11
 الكبير على الخزان الجوفي المتدهور.لتخفيف الضغط استراتيجية ل

 

 المقدمة
 ما موزع المتبقي والثلث للزراعة، يذهبان ثلثاها سنويا؛ متر مكعب مليون  X 510 36عالميا يستهلك السكان 

يستهلك سكان قطاع غزة  ومحليا ،المتبقية% 10الـ  تنال التي المنزلية والغايات% 20 بواقع أوال الصناعة بين
االخر  والنصف ،أكثر من نصفها يذهب ألغراض الزراعة ،سنوياً  مليون متر مكعب 250الى  240ما بين 

% 10التي تنال  والتحلية والسياحيةالصناعية  ولألغراض% 40موزع ما بين الغايات المنزلية اوال بواقع 
لتلبية احتياجاتهم  للمواطنينلمصدر الرئيسي للمياه العذبة يعتبر الخزان الجوفي الساحلي لقطاع غزة ا .المتبقية

. هناك استنزاف واضح لمصادر المياه في قطاع غزة حيث تقدر اهمها الزراعية المائية لألغراض المختلفة
مليون متر  60 – 45تقدر بحوالي  والتيالمذكورة سابقا اضعاف التغذية الطبيعية للخزان الجوفي كميات الضخ 
 مكعب سنويا.

 من االسرائيلي االنسحاب أثر على غزة قطاع في الزراعية االراضي نسبة في زيادة لوحظ االخيرة اآلونة في
 2007نسحاب االسرائيلي وفرض الحصار على قطاع غزة في العام االبعد . حيث 2005 عام غزة قطاع

يتم تأجيرها للجمعيات  كبيرة شرعت الحكومة باستثمار أراضي المحررات من خالل تنفيذ مشاريع زراعية
 حيث فية لألغراض الزراعية بشكل مخالفهلية وعليه قامت هذه الجمعيات بحفر آبار مياه جو األوالمؤسسات 

 االستيطان وانهاء تفكيك بعد دونم 192,000 الى دونم 170,000 من في قطاع غزة الزراعية المساحة ازدادت
 شهدت االخيرة السنوات أن اال الزراعية المساحة في االتساع هذا من الرغم وعلى لكن غزة، قطاع في االسرائيلي
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 تفتت و%( 3.3) السكاني النمو تسارع;  اهمها من متعددة ألسباب الزراعية الرقعة في مضطردا تراجعا
 االراضي شراء على الطلب وتزايد الحضري  العمراني والتمدد( الواحد للمزارع دونمات 3-1) الزراعية الملكيات

)  غزة قطاع حدود طول على العازلة المنطقة بإقامة االسرائيلي االحتالل اجراءات جانب الى المساكن لبناء
 تعتبر والتي القطاع في الزراعية األراضي من 1%15 العازلة المناطق تعادل حيث( دونم 000,17 حوالي
ارغمت الكثير  بالتاليو  الزراعية المساحة تراجع الى أدت  االسباب هذه كل ، بالزراعة خاصة خصبة أراض

من المزارعين على مضاعفة اعداد العروات في السنة الواحدة لنفس المساحة الزراعية و بسحب مياه أكبر 
المحافظة على ايضا  العام للمزارعين ولتعويض عن نقص في المساحات الزراعية و ذلك للمحافظة على الدخل 

عدم تواجد الخزان الجوفي في المنطقة الشرقية اضاقتا الى ذلك .2الزراعية المنتجات بعض في الذاتي االكتفاء
من محافظة رفح وكذلك جنوب شرق محافظة خانيونس حيث أدى ذلك إلى انتشار ظاهرة حفر آبار مياه جوفية 

مخالفة في المناطق الغربية لتلك المحافظتين ) قيزان أبو رشوان وقيزان النجار  "ألغراض الزراعة" تجارية
عين أو مستثمرين بهدف تزويد المزارعين في المناطق الشرقية بالمياه لألغراض الزراعية المزار وعربية( من قبل 

 منطقة عريبة. تحت مستوى البحر( خاصة اسفل 20و التي لها دور كبير في هبوط منسوب المياه الجوفية )

% 70 حوالي المواطنين من كبيرة نسبة فان )كمًا و نوعًا( العذبة المياه شح من االوضاع هذه مثل وفي
 ألالف العائلية االعباء زيادة الى ادى الذي االمر  المنزلي واالستخدام الشرب ألغراض المياه لشراء يضطرون 

 ما ، سنويا للفرد مكعب متر 500 المدقع المائي الفقر حد ان على تؤكد التي العالمية بالمعايير مقارنة ، األسر
 محلية و حكومية مجتمعية مبادرات لتحقيق ماسة حاجة هناك فإن وبالتالي ، يوميا مكعب متر 1.3 يعني

 الصرف ومياه الرمادية، المياه ومعالجة االمطار مياه حصاد مشاريع بعض مثل االيجابي التكيف الستراتيجيات
 .و التي اصبحت مشاريع ملحة مع مرور الوقت في قطاع غزة الزراعية لالستخدامات الصحي

 الهدف من التقرير

 يهدف هذا التقرير إلى اآلتي:

الحيوانية( من  والثروةكميات االستهالك السنوي للمياه لألغراض الزراعية )الري إعداد احصائية حول  .1
 االستهالك لجميع محافظات في قطاع غزة. واجماليم لكل محافظة 2021الى العام  2017العام 

الخاصة البيئة  وجودةاإلجراءات الواجب اتخاذها من قبل سلطة المياه الخروج بتوصيات بخصوص  .2
 بالحد من االستنزاف الكبير للمياه الجوفية التي تستخدم لألغراض الزراعية.

 
                                                           

  1منتدى غزة للزراعة الحضرية و الغير حضرية  

  2م"   2022-الجوفية لمياها من السنوي الزراعي االستهالك مع وزارة الزراعة بعنوان" محضر اجتماع سلطة المياه 
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 تعريفات

الدواجن  وزراعةاالسماك  وزراعةمياه ألغراض الري هو البئر الذي تم حفره بهدف التزود بالالبئر الزراعي: 
 والمواشي.

أو  ،الالزمة سنويا لكل دونم لكل نوع محصول زراعي )بالمتر المكعب( قيمة االستهالك المائي وهي: الزراعية الكوتا
 . قيمة االستهالك السنوي الالزمة سنويا لكل نوع حيواني )مواشي او طيور(

 التقرير/الدراسةمبررات هذا 

 التالية:تعود أهمية هذه الدراسة إلى األسباب  

 م جود قياسات حقيقيةظل عد الزراعي فيخالل القطاع  هلكة منالمستضرورة تحديد كميات المياه  .1
 .اآلبار الزراعية الضخ من لكميات ودورية

 الجوفي.بنمذجة الخزان  الدراسات الخاصةضرورة تحديد هذه الكميات في اجراء  .2
التي تستخدم لألغراض  والمستقبليةاالحتياجات المائية الحالية  الكميات لتحديدهذه  ضرورة تحديد .3

 .االستراتيجيةالزراعية لزوم اعداد الخطط 
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 الكوتا الزراعية الخاصة بقطاع غزة

 المساحات اعتمادًا علىعلى طريقة الكوتا الزراعية الخاصة بقطاع غزة وذلك  المياه كميات احتساب تم
الحيوانية  الثروة وأنواع وكذلك اعداد محصول كل يحتاجها المياه التي وكميات المحاصيل هذه ونوعية المزروعة

 .المياه منالسنوي  واستهالكها

فإن أكثر  خالل الخمس سنوات السابقة االحصائيات الزراعية الواردة الينا من قبل وزارة الزراعة استنادا الى
تشكل  والتي والزيتون الفاكهة  ومحاصيلالمساحات الزراعية في قطاع غزة هي مساحات محاصيل الخضروات 

 بين ما موزع المتبقي والثلث ،االجمالية()ثلثي المساحة  % من اجمالي المحاصيل الزراعية لكل منهما33
للدفيئات اقل من  والباقي ،%9.5 الـ تنال التيثانيا محصول الحمضيات و  ،%24 بواقع أوال المحاصيل الحقلية

 % من اجمالي المساحات الزراعية في جميع محافظات غزة.0.5

الكوتا الزراعية  واعتمادلمناقشة  الزراعة ووزارة البيئة وجودة المياه بسلطة الخاصة السابقة االجتماعات من خالل
تم اعتماد الجدول التالي في تحديد قيمة االستهالك  ،لكل نوع محصول باإلضافة الى انواع الثروة الحيوانية

 نوع:المائي لكل 
 3نوع من الثروة الحيوانية ولكل: الكوتا الزراعية الخاصة لكل صنف محصول  1 جدول

 أوال: احتياج المحاصيل الزراعية

 سنة(/3االحتياج للمياه لكل دونم )م الصنف م.

 700 الخضار  1

 470 المحاصيل الحقلية  2

 600 الفاكهة  3

 900 الحمضيات  4

 950 الدفيئات  5

 احتياج الثروة الحيوانية ثانيا:

 سنة(/3االحتياج للمياه لكل نوع )م النوع م.

 25.55 األبقار 1

 13 العجول 2

 1.825 االغنام 3

 1.5 الماعز 4

 9.125 الجمال 5

 93 (الدجاج الالحم )باأللف طير 6

 216 (الحبش )باأللف طير 7

                                                           
  محضر اجتماع سلطة المياه ووزارة الزراعة فبراير- 2022م3  
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 م2022 عام وحتى 2017 عام من السنوات على غزة موزعمحافظة شمال  في الزراعة استهالك قطاع إجمالي
هي م 2021للعام  الشمالية المحافظةأكبر محصول يتم زراعته في  الزراعة أنتشير البيانات الواردة من وزارة 

% من المساحة االجمالية لألراضي 40تشكل  والتي وأنواعهاالمكشوفة بشتى أصنافها  محاصيل الخضروات
المحاصيل أما في المرتبة الثانية من حيث المساحة المزروعة فتأتي  ،زراعتها سنة بعد أخرى  وتتوسع الزراعية
الحمضيات في  وجاءت ،المحافظةبشكل واسع في  والمنتشرة% من المساحة االجمالية 27تشكل  والتيالحقلية 

. هناك زيادة سنوية مضطردة في المساحات الزراعية للمحافظة المرتبة الثالثة من حيث مقدار المساحة المزروعة
 10,500بمقدار  2021الى  2017( إذ تمت الزيادة من عام 2)  رقم هذا ما تم مالحظته في الجدول و  الشمالية

اعداد المواشي والطيور فال يوجد تغير أما  خالل السنوات الخمس السابقة. % 6.5 دونم أي زيادة سنوية بمعدل
ألف  350ملحوظ على اعدادها وكذلك كميات استهالكها للمياه حيث تراوحت استهالكها السنوي للمياه ما بين 

 ألف متر مكعب من المياه خالل السنوات الخمس المنصرمة.  400الى 

في محافظة  المتنوعة ألغراض الري للمزروعاتحساب االستهالك المائي ( في 1استنادًا الى جدول رقم )
مليون متر  20فهناك زيادة مضطردة في استهالك المياه من  ،الشمال حسب أصناف المحاصيل ومساحاتهم

 1.5بزيادة قدرت ب م 2021مليون متر مكعب حتى نهاية العام  27م الى 2017مكعب من المياه في العام 
والتي المائي  االستهالك فياحتل محاصيل الخضروات بأنواعها المرتبة األولى حيث  ،كعب سنويامليون متر م

  ،% من اجمالي استهالك مياه الري في محافظة الشمال44مليون متر مكعب أي حوالي  11.5قدرت بحوالي 
 مليون متر مكعب لكل منهما. 5يليها المحاصيل الحقلية وأشجار الحمضيات ب 

)الري والثروة الحيوانية( واجمالي االستهالك ( يوضح التغير السنوي لالستهالك الزراعي 1الرسم التوضيحي رقم )
حيث ان نسبه استهالك الثروة الحيوانية مقارنة باستهالك الري تعتبر  ،م2021م وحتى العام 2017من العام 

 السابقة.% خالل السنوات الخمس 1.9% الى 1.4صغيرة بنسبة تراوحت بين 

 
 م.2021الى  2017: استهالك المياه لألغراض الزراعية في محافظة الشمال من العام  2 جدول

 العام 
 االجمالي  االستهالك الحيواني االستهالك النباتي المساحة الزراعية 

3مليون م دونم  3مليون م  3مليون م   

2017 30،949 20.16 0.39 20.55 

2018 39،984 25.74 0.39 26.13 

2019 43،065 27.92 0.35 28.28 

2020 40،095 25.89 0.37 26.26 

2021 41،520 26.90 0.40 27.30 
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 م.2021الى  2017التغير في االستهالك المائي لألغراض الزراعية لمحافظة الشمال من العام :  1رسم توضيحي 

 م2022 عام وحتى 2017 عام من السنوات على غزة موزعمحافظة  في الزراعة استهالك قطاع إجمالي
م هي 2021البيانات الواردة من وزارة الزراعة أن أكبر محصول يتم زراعته في محافظة غزة للعام  أوضحت

 والتي لألراضي الزراعية% من المساحة االجمالية 39 تشكل والتي وأنواعهابشتى أصنافها  أشجار الفاكهة
أما في المرتبة الثانية من حيث  ،دونم خالل السنوات الماضية 15,000حافظت على نفس المساحة ما يقارب 

% من المساحة االجمالية والمنتشرة 35 ما يقارب والتي تشكل محاصيل الخضرواتالمساحة المزروعة فتأتي 
عدا . المرتبة الثالثة من حيث مقدار المساحة المزروعة الحمضيات في وجاءت ،ةفي شرق المحافظبشكل واسع 

دونم  ألف 40و 38تراوحت ما بين  والتيال يوجد تغير ملموس في المساحات الزراعية االجمالية  ،2017العام 
أما اعداد المواشي والطيور فال يوجد تغير ملحوظ على اعدادها  (.3)  ما تم مالحظته في الجدول رقم  وهذا

ألف متر  370ألف الى  350وكذلك كميات استهالكها للمياه حيث تراوحت استهالكها السنوي للمياه ما بين 
 مكعب من المياه خالل السنوات الخمس المنصرمة. 

الري للمزروعات المتنوعة في محافظة  ( في حساب االستهالك المائي ألغراض1استنادًا الى جدول رقم )
مليون متر  26بمتوسط  استهالك المياه فارق بسيط في فهناك ،الشمال حسب أصناف المحاصيل ومساحاتهم

 بأنواعها المرتبة األولى في ومحاصيل الفاكهة محاصيل الخضروات كل من حيث احتل ،مكعب سنويا
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 % من اجمالي استهالك مياه الري 35مليون متر مكعب أي حوالي  9المائي والتي قدرت بحوالي  االستهالك
 مليون متر مكعب. 5.5أشجار الحمضيات ب  الشمال، يليهافي محافظة  لكل كنهما

( يوضح التغير السنوي لالستهالك الزراعي )الري والثروة الحيوانية( واجمالي االستهالك 2الرسم التوضيحي رقم )
حيث ان نسبه استهالك الثروة الحيوانية مقارنة باستهالك الري تعتبر  ،م2021 م وحتى العام2017من العام 

 % خالل السنوات الخمس السابقة.1.5% الى 1.3صغيرة بنسبة تراوحت بين 
 

 . م2021 الى 2017 العام من غزة محافظة في الزراعية لألغراض المياه : استهالك 3 جدول

 العام 
 االجمالي  االستهالك الحيواني االستهالك النباتي المساحة الزراعية 

3مليون م دونم  3مليون م  3مليون م   

2017 36،840 23.98 0.37 24.35 

2018 39،136 25.92 0.35 26.27 

2019 39،992 26.75 0.35 27.10 

2020 38،157 25.42 0.34 25.76 

2021 38،841 25.91 0.36 26.27 

 

 

 م.2021الى  2017التغير في االستهالك المائي لألغراض الزراعية لمحافظة غزة من العام :  2رسم توضيحي 
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(3مليون م)االستهالك النباتي 

(3مليون م)االستهالك الحيواني 

(3مليون م)اجمالي االستهالك 
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 م2022 عام وحتى 2017 عام من السنوات على موزع الوسطىالمحافظة  في الزراعة استهالك قطاع إجمالي
م هي 2021أن أكبر محصول يتم زراعته في المحافظة الوسطى للعام تشير البيانات الواردة من وزارة الزراعة 

والتي  % من المساحة االجمالية لألراضي الزراعية45 تشكل والتي وأنواعهابشتى أصنافها  أشجار الفاكهة
أما في المرتبة الثانية من  ،دونم خالل السنوات الماضية 15,000على نفس المساحة ما يقارب  تقريا حافظت

% من المساحة االجمالية 25حيث المساحة المزروعة فتأتي محاصيل الخضروات والتي تشكل ما يقارب 
في المرتبة الثالثة من حيث مقدار  المحاصيل الحقلية وجاءت ،ةالمحافظ ووسط والمنتشرة بشكل واسع في شرق 

 33تراوحت بين  ملموس في المساحات الزراعية االجمالية والتيال يوجد تغير  .االجمالية المساحة المزروعة
وهذا ما تم مالحظته في الجدول رقم  خالل السنوات الخمس المنصرمة ألف دونم 34.5 ألف دونم بمتوسط 35و
أما اعداد المواشي والطيور فال يوجد تغير ملحوظ على اعدادها وكذلك كميات استهالكها للمياه حيث  (.4)  

ألف متر مكعب من المياه خالل السنوات الخمس  580ألف الى  510استهالكها السنوي للمياه ما بين تراوحت 
 . السابقة

( في حساب االستهالك المائي ألغراض الري للمزروعات المتنوعة في محافظة 1استنادًا الى جدول رقم )
مليون متر  22لمياه بمتوسط فهناك فارق بسيط في استهالك ا ،الشمال حسب أصناف المحاصيل ومساحاتهم

المائي والتي قدرت  االستهالك المرتبة األولى في المختلفة الفاكهة بأنواعها احتلت اشجارحيث  ،مكعب سنويا
 الشمال، يليها% من اجمالي استهالك مياه الري في محافظة 43مليون متر مكعب أي حوالي  9بحوالي 

 .% من اجمالي استهالك المحافظة28والتي تشكل  مليون متر مكعب 6ب  محاصيل الخضروات

( يوضح التغير السنوي لالستهالك الزراعي )الري والثروة الحيوانية( واجمالي االستهالك 3الرسم التوضيحي رقم )
حيث ان نسبه استهالك الثروة الحيوانية مقارنة باستهالك الري تعتبر  ،م2021م وحتى العام 2017من العام 

 خالل السنوات الخمس السابقة. %2.5 متوسطة صغيرة بنسبة
 

 . م2021 الى 2017 العام من المحافظة الوسطى في الزراعية لألغراض المياه : استهالك 4 جدول

 العام 
 االجمالي  االستهالك الحيواني االستهالك النباتي المساحة الزراعية 

3مليون م دونم  3مليون م  3مليون م   

2017 34،628 21.67 0.58 22.25 

2018 35،039 21.73 0.52 22.24 

2019 35،239 22.02 0.52 22.54 

2020 33،900 21.08 0.51 21.59 

2021 35،066 21.71 0.54 22.25 
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 م.2021الى  2017الوسطى من العام التغير في االستهالك المائي لألغراض الزراعية المحافظة :  3رسم توضيحي 

 

 

 عام وحتى 2017 عام من السنوات على موزع يونسمحافظة خان  في الزراعة استهالك قطاع إجمالي

 م2022
م 2021البيانات الواردة من وزارة الزراعة أن أكبر محصول يتم زراعته في حافظة خان يونس للعام  اوضحت

والتي  % من المساحة االجمالية لألراضي الزراعية34تشكل  والتي وأنواعهابشتى أصنافها  أشجار الفاكهةهي 
أما في المرتبة الثانية من حيث المساحة م. 2017دونم مقارنة بالعام  3,500تقلصت مساحتها ب مقدار

شرق % من المساحة االجمالية والمنتشرة بشكل واسع في 30والتي تشكل  محاصيل الخضرواتالمزروعة فتأتي 
. هناك في المرتبة الثالثة من حيث مقدار المساحة المزروعةالمحاصيل الحقلية  وجاء ،المحافظةط وغرب ووس

( إذ تم 5)  وهذا ما تم مالحظته في الجدول رقم  لمحافظة الشمالفي المساحات الزراعية  ملحوظسنوي  تقلص
خالل  دونم 2,470مقدارب  تقلص سنوي دونم أي  12,350بمقدار  2021الى  2017من عام  التقلص

أما اعداد المواشي والطيور فال يوجد تغير ملحوظ على اعدادها وكذلك كميات  السنوات الخمس السابقة.
ألف متر مكعب من المياه  800ألف الى  700استهالكها للمياه حيث تراوحت استهالكها السنوي للمياه ما بين 

 خالل السنوات الخمس المنصرمة. 
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( في حساب االستهالك المائي ألغراض الري للمزروعات المتنوعة في محافظة 1جدول رقم )استنادًا الى 
مليون متر  37في استهالك المياه من  واضح تقلصفهناك  ،الشمال حسب أصناف المحاصيل ومساحاتهم

ون ملي 1.5 مقداربم 2021مليون متر مكعب حتى نهاية العام  29.5م الى 2017مكعب من المياه في العام 
في العام  المائي االستهالك حيث احتل محاصيل الخضروات بأنواعها المرتبة األولى في ،متر مكعب سنويا

% من اجمالي استهالك مياه الري في محافظة 35مليون متر مكعب أي حوالي  10والتي قدرت بحوالي  2021
اجمالي استهالك الري % من 33أي حوالي مليون متر مكعب  9.5ب  أشجار الفاكهةيليها   ،الشمال

 .بالمحافظة

( يوضح التغير السنوي لالستهالك الزراعي )الري والثروة الحيوانية( واجمالي االستهالك 4الرسم التوضيحي رقم )
 840تقلصت بشكل طفيف من  حيث ان نسبه استهالك الثروة الحيوانية ،م2021م وحتى العام 2017من العام 

باإلضافة ان نسبة استهالك الثروة  ،م2021كوب في نهاية العام  ألف 760الى  2017كوب في العام  ألف
% خالل السنوات الخمس 2.6% الى 2.3مقارنة باستهالك الري تعتبر صغيرة بنسبة تراوحت بين  الحيوانية
 السابقة.

 

 . م2021 الى 2017 العام منخان يونس  المحافظة في الزراعية لألغراض المياه : استهالك 5 جدول

 العام 
 االجمالي  االستهالك الحيواني االستهالك النباتي المساحة الزراعية 

3مليون م دونم  3مليون م  3مليون م   

2017 59،703 36.48 0.84 37.32 

2018 49،824 31.29 0.74 32.03 

2019 51،451 32.56 0.76 33.32 

2020 48،967 30.85 0.74 31.59 

2021 47،346 28.90 0.76 29.66 
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 م.2021الى  2017التغير في االستهالك المائي لألغراض الزراعية  لمحافظة خان يونس من العام :  4رسم توضيحي 

 م2022 عام وحتى 2017 عام من السنوات على موزع رفحمحافظة  في الزراعة استهالك قطاع إجمالي
م هي 2021تشير البيانات الواردة من وزارة الزراعة أن أكبر محصول يتم زراعته في محافظة رفح للعام 

والتي  % من المساحة االجمالية لألراضي الزراعية33 تشكل والتي وأنواعهابشتى أصنافها  محاصيل الخضروات
أما في المرتبة الثانية من  ،دونم خالل السنوات الماضية 9,000ا على نفس المساحة ما يقارب بحافظت تقري

لكل منهما  % 30والتي تشكل ما يقارب  أشجار الفاكهة و المحاصيل الحقليةحيث المساحة المزروعة فتأتي 
في المرتبة  أشجار الحمضيات وجاءت ،ةمن المساحة االجمالية والمنتشرة بشكل واسع في شرق ووسط المحافظ

االجمالية. ال يوجد تغير ملموس في المساحات الزراعية االجمالية  يث مقدار المساحة المزروعةالثالثة من ح
ألف دونم خالل السنوات الخمس المنصرمة وهذا ما تم مالحظته في الجدول رقم  27و 26والتي تراوحت بين 

أما اعداد المواشي والطيور فال يوجد تغير ملحوظ على اعدادها وكذلك كميات استهالكها للمياه حيث  (.6)  
ألف متر مكعب من المياه خالل السنوات الخمس  650ألف الى  550تراوحت استهالكها السنوي للمياه ما بين 

 . مع تقلص طفيف في السنوات االخيرة السابقة

 رفحفي حساب االستهالك المائي ألغراض الري للمزروعات المتنوعة في محافظة ( 1استنادًا الى جدول رقم )
مليون متر مكعب  17فهناك فارق بسيط في استهالك المياه بمتوسط  ،حسب أصناف المحاصيل ومساحاتهم

المائي والتي قدرت  االستهالك بأنواعها المختلفة المرتبة األولى في محاصيل الخضرواتحيث احتلت  ،سنويا
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(3مليون م)اجمالي االستهالك 
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تليها أشجار  ،رفح% من اجمالي استهالك مياه الري في محافظة 38مليون متر مكعب أي حوالي  6بحوالي 
 % من اجمالي استهالك المحافظة.30مليون متر مكعب والتي تشكل  5ب  الفاكهة

الستهالك ( يوضح التغير السنوي لالستهالك الزراعي )الري والثروة الحيوانية( واجمالي ا5الرسم التوضيحي رقم )
حيث ان نسبه استهالك الثروة الحيوانية مقارنة باستهالك الري تعتبر  ،م2021م وحتى العام 2017من العام 

 خالل السنوات الخمس السابقة. %3.5 صغيرة بنسبة متوسطة
 

 . م2021 الى 2017 العام من محافظة رفح في الزراعية لألغراض المياه : استهالك 6 جدول

 العام
 االجمالي االستهالك الحيواني االستهالك النباتي المساحة الزراعية

3مليون م دونم 3مليون م  3مليون م   

2017 28،107 17.27 0.65 17.92 

2018 27،143 16.59 0.62 17.21 

2019 28،022 17.25 0.60 17.85 

2020 26،606 16.29 0.55 16.84 

2021 26،931 16.55 0.57 17.13 
 

الى  2017كميات االستهالك الزراعي اإلجمالي لكل محافظة من العام يوضح  (6الرسم التوضيحي رقم )
حيث ان كميات االستهالك الزراعي )الري( لمحافظة خان يونس شهد تقلصا ملحوظا خالل السنوات  ،م2021

الخمس السابقة و يعزي ذلك الى تقلص مساحات الفاكهة و الحمضيات بشكل رئيسي و التي تستهلك المياه 
ان يونس أكثر و بالرغم من التقلص السنوي تعتبر محافظة خ بشكل كبير مقارنة بباقي أنواع المحاصيل

 تدريجي اكبر في حين شهدت محافظتي الشمال و غزة استهالك ،المحافظات استهالكًا للمياه لألغراض الزراعية
لجميع المحاصيل خاصة  4مع مرور السنوات كنتيجة للزيادة المساحات الزراعية مع عدد عروات أكبرللمياه 

لى نفس كميات االستهالك السنوي تقريبا و فيما حافظت محافظتي رفح و الوسطى ع ،محاصيل الخضروات
 ذلك خالل السنوات الخمس السابقة.

                                                           
 م2022-2محضر اجتماع سلطة المياه ووزارة الزراعة  4
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 م.2021الى  2017التغير في االستهالك المائي لألغراض الزراعية  لمحافظة رفح من العام :  5رسم توضيحي 

 

 

 

 م.2021الى  2017من العام  من محافظات قطاع غزة االستهالك الزراعي اإلجمالي لكل محافظةكميات :  6رسم توضيحي 
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 وحتى 2017 عام من السنوات على موزعلجميع محافظات قطاع غزة  الزراعة قطاعل المياه استهالك إجمالي

 م2022 عام
والثروة الحيوانية( وذلك استنادًا الى ( يوضح اجمالي استهالك المياه لألغراض الزراعية )الري 7جدول رقم )

المساحات الزراعية المتنوعة واعداد المواشي والطيور لكل سنة الواردة الينا من وزارة الزراعة وباستخدام الكوتا 
ان هناك تذبذب  (7التوضيحي رقم ) والرسم (7يالحظ من جدول رقم ) .(1الزراعية الموضحة في جدول رقم )

مليون كوب  123.5مليون كوب الى  121بنسبة قليلة ما بين  ولكنفي كميات االستهالك الزراعي للمياه 
الذي شهد استهالك وصل  2019مليون كوب في السنة خالل السنوات الخمس السابقة عدا العام  122بمتوسط 

احات الزراعية الواردة الي من وزارة الزراعة ذلك الى احتمالية ان المس ويعزي مليون كوب  129الى أكثر من 
ال تشهد تغير ملموس في مساحاتها  2019العام  وبعدخصوصا ان المساحات الزراعية قبل غير دقيقة 

 المختلفة. وبأنواعها

 

 

 م .2021الى  2017من العام  لجميع محافظات قطاع غزةاستهالك المياه لألغراض الزراعية :اجمالي 7جدول 

 العام
 االجمالي االستهالك الحيواني االستهالك النباتي المساحة الزراعية

3مليون م دونم 3مليون م  3مليون م   

2017 190،137 118.72 2.83 121.55 

2018 191،036 121.27 2.61 123.87 

2019 197،680 126.50 2.58 129.08 

2020 187،635 118.69 2.50 121.20 

2021 189،614 119.98 2.63 122.60 
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 م.2021م الى 2017اجمالي المساحات الزراعية واالستهالك المائي ألغراض الزراعة من العام :  7رسم توضيحي 

 

تبرز المساحات الزراعية و التي تم رصدها ب  (8الخريطة الموضحة في الرسم التوضيحي رقم )
((Remote sensing|  و اجمالي عمق مياه االستهالك الزراعي )ري و ثروة حيوانية بالمليلتر لكل محافظة من

 ضحيث احتلت محافظة غزة العمق األكبر من المياه المستهلكة لألغرا ،م2021محافظات غزة و ذلك للعام 
و في المرتبة الثانية هي محافظة الشمال و  ،الف دونم  39ضمن مساحة  ملم 680الزراعية و التي وصلت 

و في المرتبة األخيرة هي  ،ابالف دونم تقري 41ملم ضمن مساحة  660التي وصل فيها عمق المياه اكثر من 
  الف دونم. 47ملم ضمن مساحة أكثر  630محافظة خان يونس ب 
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 م.2021ثروة حيوانية( لكل محافظة للعام وخريطة توضح اجمالي عمق مياه االستهالك الزراعي )ري  8رسم توضيحي 
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 الخالصة 
ما  مليون متر مكعب 122.6م ب 2021الزراعية في العام كميات الضخ من آبار المياه  اجمالي تقدر .1

مليون متر  244بحوالي  قدرت والتي% من اجمالي السحب السنوي الكلي للمياه الجوفية 50نسبته 
 مكعب.

تشكل  والتيدونم  ألف 190م حوالي 2021وصلت المساحة االجمالية لألراضي الزراعية في العام  .2
محاصيل الخضروات وأشجار الفاكهة المرتبة األولى من حيث احتلت  ،% من مساحة قطاع غزة52

وفي المرتبة  ،بقطاع غزة لكل منهما % من اجمالي األراضي الزراعية33حيث المساحة ما نسبته 
وفي  ،%10والمرتبة الثالثة هي الحمضيات بنسبة اقل من  ،%24الثانية هي المحاصيل الحقلية بنسبة 

 % من المساحة االجمالية.0.5المرتبة األخيرة من حيث المساحة هي الدفيئات بنسبة أقل من 
% من 24ما نسبته  المياه لألغراض الزراعيةاستهالك  المرتبة األولى فيمحافظة خان يونس  تمثل .3

تليها في المرتبة الثانية محافظتي الشمال  ،م2021االستهالك المائي لألغراض الزراعية للعام إجمالي 
المرتبة األخيرة هي محافظة رفح ما  وفي% 18ثم محافظة الوسطى  ،% لكل منهما22ما نسبته  وغزة

 %.14نسبته 
فظة الوحيدة التي تقلصت سحبها للمياه الجوفية لألغراض الزراعية خالل محافظة خان يونس هي المحا .4

مليون متر مكعب في العام  29الى  2017العام مليون متر مكعب في  37الخمس سنوات السابقة من 
 م.2021

شهدت محافظة غزة نموًا أكبر في المساحات الزراعية خاصة في محاصيل الخضروات بأنواعها وبالتالي  .5
مليون متر  26الى  2017مليون مكعب في العام  24للمياه الجوفية حيث زاد السحب من  استهالك

 م. 2021مكعب في العام 

 في جميع أنواع المحاصيلأسوة بمحافظة غزة نموًا أكبر في المساحات الزراعية  الشمالشهدت محافظة  .6
 27الى  2017مليون مكعب في العام  20وبالتالي استهالك للمياه الجوفية حيث زاد السحب من 

 م. 2021مليون متر مكعب في العام 
حافظت كل من محافظة رفح والمحافظة الوسطى على نفس كميات السحب لألغراض الزراعية خالل  .7

مليون متر مكعب للمحافظة  22مليون متر مكعب لمحافظة رفح و 17بمتوسط  ،الخمس سنوات السابقة
 الوسطى.
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 التوصيات

في توفير مصادر مياه غير تقليدية  بالعمل على بإعطاء األولوية القصوى ضرورة قيام سلطة المياه  .1
 لألغراض الزراعية والتي تعتبر أكثر الفئات استنزافًا للمياه الجوفية من حيث الكمية والجودة.

دقة وواقعية الزراعة وذلك لتوفير معلومات أكثر ضرورة فرض تركيب عدادات المياه على جميع آبار  .2
 .بخصوص السحب الزراعي في جميع محافظات غزة

ضرورة قيام سلطة المياه تبني سياسات واضحة بخصوص ترخيص آبار المياه لألغراض الزراعية  .3
)أعلى كمية سحب من المياه الجوفية( في ظل تبنيها خطط مائية تعتمد بشكل أساسي عل إعادة 

 ( لهذا الغرض.Treated Wastewater reuseاستخدام المياه العادمة )
لتخفيف الضغط  الزراعيةحتياجات االفي تلبية  كشروع استراتيجي ضرورة زيادة كميات تحلية مياه البحر .4

 الكبير على الخزان الجوفي المتدهور.
 

 المراجع

i.  حضرية   والغيرمنتدى غزة للزراعة الحضرية 
ii.  م"2022-محضر اجتماع سلطة المياه مع وزارة الزراعة بعنوان" بخصوص االستهالك الزراعي السنوي للمياه الجوفية. 

iii. اإلدارة العامة للسياسات والتخطيط.-أرشيف البيانات الواردة من وزارة الزراعة    

 

 

 المرفقات 

 

 



 (.2021 ،)وزارة الزراعة 2021الى  2017: اجمالي المساحات الزراعية بأنواعها و االستهالك المائي لمحافظة الشمال  من العام  1جدول مرفق  

 االستهالك النباتي

2017 2018 2019 2020 2021 

اجمالي استهالك  المساحة  
 المياه 

 المساحة 
 اجمالي استهالك المياه 

اجمالي استهالك  المساحة 
 المياه 

اجمالي استهالك  المساحة  
 المياه 

اجمالي استهالك  المساحة 
 المياه 

 السنة /3م دونم   السنة /3م دونم   السنة /3م دونم   السنة /3م دونم   السنة /3م دونم  

 11،760،000 16،800 10،957،335 15،653 12،785،316 18،265 10،626،000 15،180 8،963،500 12،805 الخضار

 5،358،000 11،400 5،444،016 11،583 5،659،156 12،041 5،362،700 11،410 4،003،904 8،519 المحاصيل الحقلية

 4،260،000 7،100 4،012،006 6،687 3،855،265 6،425 4،450،800 7،418 2،792،111 4،654 الفاكهة

 5،466،600 6،074 5،423،343 6،026 5،569،176 6،188 5،247،000 5،830 4،342،971 4،826 الحمضيات

 53،200 56 53،200 56 53،200 56 53،200 56 53،200 56 الدفيئات

 26،897،800 41،430 25،889،900 40،005 27،922،112 42،975 25،739،700 39،894 20،155،685 30،859 االجمالي )النباتي(

   عدد   عدد   عدد   عدد   عدد االستهالك الحيواني

 24،784 970 24،273 950 10،220 400 24،656 965 25،550 1،000 األبقار

 35،100 2،700 34،450 2،650 15،600 1،200 39،000 3،000 26،000 2،000 العجول

 35،314 19،350 34،675 19،000 18،250 10،000 40،150 22،000 31،938 17،500 االغنام

 3،825 2،550 3،750 2،500 3،150 2،100 2،475 1،650 3،750 2،500 الماعز

 1،278 140 1،141 125 1،643 180 1،369 150 1،369 150 الجمال

الدجاج الالحم )باأللف 
 288،300 3،100 260،400 2،800 297،600 3،200 256،680 2،760 294،657 3،168 طير(

 10،800 50 8،640 40 6،480 30 23،009 107 10،800 50 الحبش )باأللف طير(

 399،400 - 367،328 - 352،943 - 387،338 - 394،064 - االجمالي )الحيواني(

 27،297،200 - 26،257،228 - 28،275،054 - 26،127،038 - 20،549،749 - نياتي+حيواني(االجمالي )

 

 

 

 

 

 



 30من  1الصفحة 
 

 (.2021 ،)وزارة الزراعة 2021الى  2017من العام  غزةاجمالي المساحات الزراعية بأنواعها و االستهالك المائي لمحافظة  : 2جدول مرفق  

 النباتياالستهالك 

2017 2018 2019 2020 2021 

اجمالي استهالك  المساحة  
 المياه 

اجمالي استهالك  المساحة 
 المياه 

اجمالي استهالك  المساحة 
 المياه 

اجمالي استهالك  المساحة  
 المياه 

اجمالي استهالك  المساحة 
 المياه 

 السنة /3م دونم   السنة /3م دونم   السنة /3م دونم   السنة /3م دونم   السنة /3م دونم  

 9،380،000 13،400 8،661،203 12،373 10،106،127 14،437 8،399،300 11،999 7،011،900 10،017 الخضار

 1،974،000 4،200 2،175،698 4،629 2،261،678 4،812 2،143،200 4،560 2،781،129 5،917 المحاصيل الحقلية

 9،120،000 15،200 8،919،654 14،866 8،571،182 14،285 9،895،200 16،492 9،267،335 15،446 الفاكهة

 5،420،700 6،023 5،643،814 6،271 5،795،575 6،440 5،460،302 6،067 4،897،946 5،442 الحمضيات

 17،100 18 17،100 18 17،100 18 17،100 18 17،100 18 الدفيئات

 25،911،800 38،841 25،417،469 38،157 26،751،661 39،992 25،915،102 39،136 23،975،410 36،840 االجمالي )النباتي(

   عدد   عدد   عدد   عدد   عدد االستهالك الحيواني

 10،348 405 9،709 380 10،220 400 11،830 463 9،709 380 األبقار

 15،600 1،200 14،950 1،150 15،600 1،200 16،900 1،300 14،300 1،100 العجول

 17،703 9،700 17،338 9،500 18،250 10،000 19،163 10،500 17،885 9،800 االغنام

 3،150 2،100 3،000 2،000 3،150 2،100 3،300 2،200 3،000 2،000 الماعز

 1،734 190 1،688 185 1،643 180 1،825 200 1،825 200 الجمال

الالحم )باأللف الدجاج 
 297،600 3،200 283،650 3،050 297،600 3،200 278،070 2،990 319،212 3،432 طير(

 9،720 45 7،560 35 6،480 30 21،365 99 5،400 25 الحبش )باأللف طير(

 355،854 - 337،895 - 352،943 - 352،452 - 371،331 - االجمالي )الحيواني(

االجمالي 
 26،267،654 - 25،755،364 - 27،104،604 - 26،267،554 - 24،346،741 - )نياتي+حيواني(
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 (.2021 ،)وزارة الزراعة 2021الى  2017من العام الوسطى اجمالي المساحات الزراعية بأنواعها و االستهالك المائي لمحافظة :  3جدول مرفق  

 االستهالك النباتي

2017 2018 2019 2020 2021 

اجمالي استهالك  المساحة  
 المياه 

اجمالي استهالك  المساحة 
 المياه 

اجمالي استهالك  المساحة 
 المياه 

اجمالي استهالك  المساحة  
 المياه 

اجمالي استهالك  المساحة 
 المياه 

 السنة /3م دونم   السنة /3م دونم   السنة /3م دونم   السنة /3م دونم   السنة /3م دونم  

 6،216،000 8،880 6،548،415 9،355 7،640،868 10،916 6،350،400 9،072 7،677،600 10،968 الخضار

 3،713،000 7،900 3،444،855 7،329 3،580،991 7،619 3،393،400 7،220 3،303،016 7،028 المحاصيل الحقلية

 9،360،000 15،600 8،825،547 14،709 8،480،751 14،135 9،790،800 16،318 8،579،266 14،299 الفاكهة

 2،295،000 2،550 2،133،058 2،370 2،190،415 2،434 2،063،700 2،293 1،977،867 2،198 الحمضيات

 129،200 136 129،200 136 129،200 136 129،200 136 129،200 136 الدفيئات

 21،713،200 35،066 21،081،075 33،900 22،022،225 35،239 21،727،500 35،039 21،666،949 34،628 االجمالي )النباتي(

   عدد   عدد   عدد   عدد   عدد االستهالك الحيواني

 9،581 375 9،454 370 9،709 380 10،016 392 9،454 370 األبقار

 11،050 850 9،750 750 10،010 770 10،400 800 9،750 750 العجول

 14،965 8،200 14،600 8،000 14،965 8،200 15،513 8،500 14،600 8،000 االغنام

 2،175 1،450 2،025 1،350 2،100 1،400 1،200 800 1،950 1،300 الماعز

 365 40 365 40 365 40 456 50 456 50 الجمال

الدجاج الالحم )باأللف 
 492،900 5،300 465،000 5،000 474،300 5،100 470،580 5،060 540،205 5،809 طير(

 8،640 40 7،560 35 6،480 30 8،217 38 5،400 25 الحبش )باأللف طير(

 539،676 - 508،754 - 517،929 - 516،382 - 581،815 - االجمالي )الحيواني(

االجمالي 
 22،252،876 - 21،589،828 - 22،540،154 - 22،243،882 - 22،248،764 - )نياتي+حيواني(
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 (.2021 ،)وزارة الزراعة 2021الى  2017من العام  خان يونساجمالي المساحات الزراعية بأنواعها و االستهالك المائي لمحافظة :  4جدول مرفق  

 االستهالك النباتي

2017 2018 2019 2020 2021 

اجمالي استهالك  المساحة  
 المياه 

اجمالي استهالك  المساحة 
 المياه 

اجمالي استهالك  المساحة 
 المياه 

اجمالي استهالك  المساحة  
 المياه 

اجمالي استهالك  المساحة 
 المياه 

 السنة /3م دونم   السنة /3م دونم   السنة /3م دونم   السنة /3م دونم   السنة /3م دونم  

 الخضار
15،83

3 11،083،100 

13،96

8 9،777،600 

16،80

6 11،764،512 

14،40

4 10،082،481 

14،75

0 10،325،000 

 المحاصيل الحقلية
19،08

9 8،971،905 

13،21

5 6،211،050 

13،94

6 6،554،403 

13،41

5 6،305،229 

13،80

0 6،486،000 

 الفاكهة
19،63

8 11،782،755 

16،96

3 10،177،800 

14،69

3 8،815،969 

15،29

1 9،174،394 

16،15

0 9،690،000 

 2،076،300 2،307 4،966،850 5،519 5،100،408 5،667 4،805،350 5،339 4،323،349 4،804 الحمضيات

 322،050 339 322،050 339 322،050 339 322،050 339 322،050 339 الدفيئات

 االجمالي )النباتي(
59،70

3 36،483،159 

49،82

4 31،293،850 

51،45

1 32،557،341 

48،96

7 30،851،004 

47،34

6 28،899،350 

   عدد   عدد   عدد   عدد   عدد االستهالك الحيواني

 10،476 410 10،220 400 9،709 380 7،895 309 9،198 360 األبقار

 9،100 700 8،450 650 9،100 700 15،600 1،200 8،840 680 العجول

 االغنام
12،00

0 21،900 

12،70

0 23،178 

13،00

0 23،725 

12،80

0 23،360 

13،15

0 23،999 

 2،700 1،800 2،625 1،750 2،850 1،900 3،750 2،500 3،000 2،000 الماعز

 3،650 400 2،281 250 2،190 240 2،281 250 2،281 250 الجمال

الدجاج الالحم )باأللف 
 632،400 6،800 613،800 6،600 632،400 6،800 620،310 6،670 712،089 7،657 طير(

 77،760 360 74،520 345 77،760 360 62،452 289 81،000 375 الحبش )باأللف طير(

 760،084 - 735،256 - 757،734 - 735،466 - 838،308 - االجمالي )الحيواني(

 29،659،434 - 31،586،260 - 33،315،075 - 32،029،316 - 37،321،467 - االجمالي )نياتي+حيواني(

 

 



 30من  4الصفحة 
 

 

 

 

 (.2021 ،)وزارة الزراعة 2021الى  2017من العام  رفحاجمالي المساحات الزراعية بأنواعها و االستهالك المائي لمحافظة :  5جدول مرفق  

 االستهالك النباتي

2017 2018 2019 2020 2021 

اجمالي استهالك  المساحة  
 المياه 

اجمالي استهالك  المساحة 
 المياه 

اجمالي استهالك  المساحة 
 المياه 

اجمالي استهالك  المساحة  
 المياه 

اجمالي استهالك  المساحة 
 المياه 

 السنة /3م دونم   السنة /3م دونم   السنة /3م دونم   السنة /3م دونم   السنة /3م دونم  

 6،300،000 9،000 5،928،366 8،469 6،917،378 9،882 5،749،100 8،213 6،197،100 8،853 الخضار

 3،760،000 8،000 3،681،032 7،832 3،826،502 8،141 3،626،050 7،715 3،886،387 8،269 المحاصيل الحقلية

 4،920،000 8،200 5،220،799 8،701 5،016،834 8،361 5،791،800 9،653 5،429،533 9،049 الفاكهة

 1،260،000 1،400 1،145،135 1،272 1،175،927 1،307 1،107،900 1،231 1،444،468 1،605 الحمضيات

 314،450 331 314،450 331 314،450 331 314،450 331 314،450 331 الدفيئات

 االجمالي )النباتي(
28،10

7 17،271،938 

27،14

3 16،589،300 

28،02

2 17،251،090 

26،60

6 16،289،783 

26،93

1 16،554،450 

   عدد   عدد   عدد   عدد   عدد االستهالك الحيواني

 3،449 135 3،322 130 3،194 125 3،398 133 2،811 110 األبقار

 39،000 3،000 37،700 2،900 39،000 3،000 41،600 3،200 32،500 2،500 العجول

 16،060 8،800 15،695 8،600 16،425 9،000 17،520 9،600 14،600 8،000 االغنام

 3،000 2،000 2،850 1،900 3،000 2،000 3،150 2،100 2،850 1،900 الماعز

 639 70 456 50 593 65 548 60 548 60 الجمال

الدجاج الالحم )باأللف 
 502،200 5،400 488،250 5،250 530،100 5،700 513،360 5،520 589،315 6،337 طير(

 6،480 30 5،400 25 4،320 20 36،156 167 5،400 25 الحبش )باأللف طير(

 570،828 - 553،673 - 596،632 - 615،732 - 648،023 - االجمالي )الحيواني(

 17،125،278 - 16،843،455 - 17،847،722 - 17،205،032 - 17،919،961 - االجمالي )نياتي+حيواني(
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 م2021الى  2017: اجمالي استهالك الزراعة لجميع محافظات غزة من العام  6جدول مرفق  

 2018قطاع غزة لعام استهالك المحاصيل الزراعية لجميع محافظات   2017استهالك المحاصيل الزراعية لجميع محافظات قطاع غزة لعام 

 الصنف  م.
المساحة 
 )دونم (

االحتياج للمياه لكل 
 سنة(/3دونم )م

اجمالي االحتياج لكل صنف 
  (3محصول )م

االحتياج للمياه لكل  المساحة )دونم ( الصنف  م.
 سنة(/3دونم )م

اجمالي االحتياج لكل 
صنف محصول 

 (3)م

 40،902،400.0 700 58،432 الخضار  1  40،933،200.0 700 58،476 الخضار  1

 2  22،946،340.0 470 48،822 المحاصيل الحقلية  2
المحاصيل 

 20،736،400.0 470 44،120 الحقلية 

 40،106،400.0 600 66،844 الفاكهة  3  37،851،000.0 600 63،085 الفاكهة  3

 18،684،251.8 900 20،760 الحمضيات  4  16،986،600.0 900 18،874 الحمضيات  4

 836،000.0 950 880 الدفيئات  5  836،000.0 950 880 الدفيئات  5

 120،429،451.8 (3االجمالي )م  118،717،140.0 (3االجمالي )م

 2018استهالك الثروة الحيوانية لجميع محافظات غزة لعام   2017استهالك الثروة الحيوانية لجميع محافظات غزة لعام 

االحتياج للمياه لكل  العدد  الصنف  م.
 سنة(/3نوع)م

اجمالي االحتياج لكل نوع  
  (3)م

االحتياج للمياه لكل  العدد  الصنف  م.
 سنة(/3نوع)م

اجمالي االحتياج لكل 
 (3نوع  )م

 57،794.1 25.55 2،262.0 األبقار 1  56،721.0 25.55 2،220.0 األبقار 1

 123،500.0 13 9،500.0 العجول 2  91،390.0 13 7،030.0 العجول 2

 115،522.5 1.825 63300 االغنام 3  100،922.5 1.825 55300 االغنام 3

 13،875.0 1.5 9،250.0 الماعز 4  14،550.0 1.5 9،700.0 الماعز 4

 6،478.8 9.125 710.0 الجمال 5  6،478.8 9.125 710.0 الجمال 5

6 
الدجاج الالحم )باأللف 

 6  2،455،479.0 93 26،403.0 طير(
الدجاج الالحم 
 2،139،000.0 93 23،000.0 )باأللف طير(

 7  108،000.0 216 500.0 الحبش )باأللف طير( 7
الحبش )باأللف 

 151،199.8 216 700.0 طير(

 2،607،370.1 (3االجمالي )م  2،833،541.3 (3االجمالي )م

 سنة(/3)مليون م 2018اجمالي االستهالك للقطاع الزراعي لجميع محافظات غزة لعام   سنة(/3)مليون م 2017اجمالي االستهالك للقطاع الزراعي لجميع محافظات غزة لعام 
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121.55  123.04 

 

 2020استهالك المحاصيل الزراعية لجميع محافظات قطاع غزة لعام   2019استهالك المحاصيل الزراعية لجميع محافظات قطاع غزة لعام 

 الصنف  م.
المساحة 

 دونم()
االحتياج للمياه لكل دونم 

 سنة(/3)م
اجمالي االحتياج لكل 

  (3صنف محصول )م

 الصنف  م.
المساحة 

 دونم()
االحتياج للمياه لكل 

 سنة(/3دونم )م

اجمالي االحتياج لكل 
صنف محصول 

 (3)م

 42،177،800.0 700 60،254 الخضار  1  49،214،200.0 700 70،306 الخضار  1

 21،050،830.0 470 44،789 المحاصيل الحقلية  2  21،882،730.0 470 46،559 المحاصيل الحقلية  2

 36،152،400.0 600 60،254 الفاكهة  3  34،740،000.0 600 57،900 الفاكهة  3

 19،312،200.0 900 21،458 الحمضيات  4  19،831،500.0 900 22،035 الحمضيات  4

 836،000.0 950 880 الدفيئات  5  836،000.0 950 880 الدفيئات  5

 118،693،230.0 (3االجمالي )م  126،504،430.0 (3االجمالي )م

 2020استهالك الثروة الحيوانية لجميع محافظات غزة لعام   2019استهالك الثروة الحيوانية لجميع محافظات غزة لعام 

االحتياج للمياه لكل  العدد  الصنف  م.
 سنة(/3نوع)م

اجمالي االحتياج لكل 
  (3نوع  )م

االحتياج للمياه لكل  العدد  الصنف  م.
 سنة(/3نوع)م

اجمالي االحتياج لكل 
 (3منوع )

 56،976.5 25.55 2،230.0 األبقار 1  56،337.8 25.55 2،205.0 األبقار 1

 105،300.0 13 8،100.0 العجول 2  108،810.0 13 8،370.0 العجول 2

 105،667.5 1.825 57900 االغنام 3  109،865.0 1.825 60200 االغنام 3

 14،250.0 1.5 9،500.0 الماعز 4  15،000.0 1.5 10،000.0 الماعز 4

 5،931.3 9.125 650.0 الجمال 5  6،068.1 9.125 665.0 الجمال 5

6 
الدجاج الالحم )باأللف 

 6  2،213،400.0 93 23،800.0 طير(
الدجاج الالحم )باأللف 

 2،111،100.0 93 22،700.0 طير(

 103،680.0 216 480.0 الحبش )باأللف طير( 7  104،760.0 216 485.0 الحبش )باأللف طير( 7

 2،502،905.3 (3االجمالي )م  2،614،240.9 (3االجمالي )م

 سنة(/3)مليون م 2020للقطاع الزراعي لجميع محافظات غزة لعام  اجمالي االستهالك  سنة(/3)مليون م 2019اجمالي االستهالك للقطاع الزراعي لجميع محافظات غزة لعام 

129.12  121.20 
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 2021استهالك المحاصيل الزراعية لجميع محافظات قطاع غزة لعام 

 الصنف  م.
المساحة )دونم 

) 
االحتياج للمياه لكل دونم 

 (3اجمالي االحتياج لكل صنف محصول )م سنة(/3)م

 43،981،000.0 700 62،830 الخضار  1

 21،291،000.0 470 45،300 المحاصيل الحقلية  2

 37،350،000.0 600 62،250 الفاكهة  3

 16،518،600.0 900 18،354 الحمضيات  4

 836،000.0 950 880 الدفيئات  5

 119،976،600.0 (3االجمالي )م

 2021استهالك الثروة الحيوانية لجميع محافظات غزة لعام 

 العدد  الصنف  م.
 (3اجمالي االحتياج لكل نوع  )م سنة(/3االحتياج للمياه لكل نوع)م

 58،637.3 25.55 2،295.0 األبقار 1

 109،850.0 13 8،450.0 العجول 2

 108،040.0 1.825 59200 االغنام 3

 14،850.0 1.5 9،900.0 الماعز 4

 7،665.0 9.125 840.0 الجمال 5

6 
الدجاج الالحم )باأللف 

 2،213،400.0 93 23،800.0 طير(

 113،400.0 216 525.0 الحبش )باأللف طير( 7

 2،625،842.3 (3االجمالي )م

 سنة(/3)مليون م 2021اجمالي االستهالك للقطاع الزراعي لجميع محافظات غزة لعام 

122.60 

 


