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المفكرة 

الزراعيــــة
تتمتع الضفة الغربية وقطاع غزة كما تتمتع فلسطني ككل بظروف مناخية متنوعة تختلف يف منطقة عن 

األخرى مما يتيح الفرصة للمزارعني الفلسطينيني إلنتاج املحصول الواحد يف مواعيد مختلفة يف الظروف 

إىل  منطقة  من  تختلف  املحاصيل  زراعة  مواعيد  فإن  املناخية  الظروف  يف  لالختالف  وكنتيجة  الطبيعية. 

أخرى حيث تتقدم زراعة نفس املحصول يف منطقة بأسابيع أو أشهر عن زراعته يف منطقة أخرى. وهذه 

امليزة التي تتمتع بها أرايض الضفة الغربية وقطاع غزة تجعل تدفق املنتجات الزراعية التي يتم انتاجها 

محلياً متواصل خالل معظم أشهر السنة. تجدر اإلشارة هنا إىل أن مواعيد الزراعة الواردة هنا قد تختلف 

داخل املحافظة الواحدة، فلو أخذنا عىل سبيل املثال محافظة البرية ورام الله فإننا نجد فرقاً بني موعد زراعة 

البندورة أو الكوسا يف بيتونيا عنها يف بيت لقيا، حيث يصل الفرق يف املوعد نحو شهرين، إذ تتم الزراعة يف 

بيت لقيا قبل شهرين عن الزراعة يف بيتونيا.

إن هذا االختالف يف الظروف املناخية، يعد ميزة تتميز بها املناطق الفلسطينية املختلفة يمكن االستفادة 

من خالل  املختلفة،  املناطق  يف  املزارعني  بني  االنتاجية  العملية  تنظيم  عىل  العمل  تم  حال  يف  فقط،  منها 

التخطيط املدروس، الذي يسمح بتواصل اإلنتاج خالل معظم أشهر السنة للمحصول الواحد، وهذا يتطلب 

عمل جهات مختصة قادرة عىل التنسيق والتنظيم والتأثري يف املزارعني لالستفادة من هذا التنوع املناخي. 

تعترب هذه املفكرة الزراعية مرشداً عاماً وال تنفي وجود تباين يف املواعيد هنا وهناك، ولكن يمكن االسرتشاد 

بما ورد والقياس عليه بتقديم أو تأخري موعد الزراعة حسب التباين بني املناطق داخل املحافظة الواحدة. 

كما أن تأخر هطول املطر أو تقدمه قد يُحدث بعض التغيري يف املواعيد بالنسبة للزراعات املعتمدة عىل مياه 

األمطار، سواء كانت محاصيل حقلية أو خضار، ففي بعض السنني يتواصل هطول املطر إىل أواخر شهر 

نيسان وبداية أيار، ما يعني تأخرياً يف الزراعات الصيفية، أو قد ينقطع املطر يف بداية آذار فيتم تقديم موعد 

الزراعة.

لقد خرب املزارع الفلسطيني املواعيد الزراعية منذ قرون من الزمن ووثق هذه الخربة واملعارف الزراعية 

املتعلقة بتلك املواعيد من خالل األمثال الشعبية واألهازيج، التي شكلت معالم الرتاث الزراعي الفلسطيني 

األرض  مواقيت حركة  الفلسطيني  الفالح  وقد عرف  هذا  يومنا  الكنعانيني وحتى  عهد  منذ  العصور  عرب 

التغريات  ومع  الفصول  تلك  مع  متناغمة  الزراعية  نشاطاته  فجعل  العام،  األربعة خالل  الفصول  وتتابع 

املحتملة خاللها. كانت نهاية الصيف عند الفالح هي فرتة حلول الصليب »27 أيلول«، وهي فرتة انتهاء 
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محافظات: رام الله والبرية، بيت لحم، الخليل، نابلس

املحصول#
تاريــخ الزراعــة

مالحظاتللزراعة املحميةللزراعة املروية املكشوفةللزراعة البعلية

3، 4، 5 4،5بندورة1.
للعروة الترشينية يف شهر 7

9

3،4،5خيار2.
للعروة الترشينية شهر 7

عىل مدار العام

4،5،62،3----فلفل3.

---4---باذنجان4.

3، 3،7فاصوليا5.
للعروة الترشينية 

7،8

4،54بامية6.

3، العروة الترشينية 4،53،4،5لوبيا7.

4،53،4،5فقوس8.

3،4 4،5كوسا9.
العروة الترشينية 7،8

53،4يقطني10.

5،6الليف11.

التوت االريض 12.
)فراولة(

99

1111،12،2،3جرجري13.

11،1211،12،1،2،3هندباء14.

11،1211،12،1،21،2عني جرادة15.

11،12،1،211،12،1،212،1رشاد16.

12،1،210،11،12،1،2،3،4فجل17.

1،11،129،10،11،12،1،2،311،12،1سبانخ18.

البلدية 10-11،12،1،29،10،11،12،1،2،3،47زهرة19.

11،12،110،11،12،1،2ملفوف20.

»التعزيب« يف األرض والعودة للبيت ألن الجو يصبح غري مالئم للبقاء والنوم يف الحقل واملثل املعرب عن ذلك 

يقول: »بعد الصليبيات مالك صيفيات«، أي بعد حلول أيام الصليب ال يتبق للمزارع مجال للنوم يف عزبته 

يصادف  الذي  »لد«  كعيد  دينية  بمناسبات  الحراثة  أعمال  بداية  الفلسطيني  الفالح  ربط  كما  الحقل.  يف 

11/16 حيث يقول املثل الشعبي« يف عيد ِلد، اليل ما شد يشد« أي من لم يجهزه دابته للحرث عليه القيام 

بذلك حاالً ليبدأ حراثة أرضه، مع ربط ذلك بنزول املطر من خالل املثل القائل: »إن أوسمت )أي أمطرت( 

يف عيد لد، أحرث وقد«.

وقد قادت نباهة الفالح الفلسطيني إىل قدرته عىل توقع األمطار واملواسم بربطها بالظواهر املختلفة، كأن 

يربط هجرة الطيور بتوقع حالة الجو وخصوبة املوسم، فهو يربط بني ظهور طائر الزرزور، الذي كان 

يعني ظهوره أن موسماً جيداً يلوح يف األفق وكان الفالح مدعواً لبذر الحبوب يف شهر )11( ترشين ثاني 

ويقول املثل: سنة الزرزور إرمي الحب )البذار( يف البور«. ومع أن الكثريين يستغربون عدم نزول املطر 

يف فرتة »املربعنية« يف أيامنا هذه، إال أن تراثنا الزراعي الذي نقله لنا األجداد يفيد بأن هذه ظاهرة طبيعية 

كانت معروفة لديهم كما يفيد املثل الشعبي القائل: »املربعينية يا شمس تحرق يا مطر يغرق«.

أما فيما يتعلق باملوعد النهائي لبذر الحبوب فقد ربطه الفالح بظهور شقائق النعمان من خالل املثل القائل: 

»ملا يطلع الحنون، ظب بذارك يا مجنون«، وهذا يعني أن البذر وقت ظهور شقائق النعمان ــ الحنون 

يكون متأخراً، بينما يتوقف الحرث حسب التقويم الشعبي الفلسطيني يف شهر نيسان ويدل عىل ذلك املثل 

القائل: »يف نيسان ظب الِعدة والفدان«.

مما تقدم نرى أن املزارع الفلسطيني قد صنع رزنامته السنوية من خالل األمثال الشعبية املبنية عىل الخربة 

الطويلة واملالحظة الدقيقة وقد بدأت هذه األمثال الرتاثية تغيب عن ذاكرة الجيل الجديد. 

الجداول أدناه تبني مواعيد الزراعة للمحاصيل املختلفة يف املحافظات املتعددة للضفة الغربية وقطاع غزة

المفكرة الزراعيــة
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11،1211،12،1،2بروكويل21.

بذور: 1،12بصل22.
قنار:10،11،12

بذور: 1،12
قنار:10،11،12،1،2

11،12،29،11،2بطاطا23.

11،12،1،29،10،11،12،1،2،3،4خس24.

129،10،11،12شومر25.

1211،12،1،2زعرت26.

1211،12،1،2مريمية27.

11،12،1قمح28.

11،12،1شعري29.

12،110،11فول30.

1211،12،1،2بازيال31.

12 )البلدي 2(حمص32.

12،1بيقا33.

12،1كرسنة34.

12،1فصة35.

بداية 4سمسم36.

11،12،1،2قزحة37.

1،2،11،12يانسون38.

33كراوية39.

3،4،5ذرة صفراء40.

3ذرة بيضاء41.

3،4ذرة مكانس42.

11،12،1عدس43.

محافظة جنني

املحصول#
تاريــخ الزراعــة

مالحظاتللزراعة املحميةللزراعة املروية املكشوفةللزراعة البعلية

3، 4، 5 15/4-1بندورة1.
للعروة الترشينية يف شهر 8

عىل مدار العام

15/43-1خيار2.
للعروة الترشينية شهر 7

عىل مدار العام

42،3----فلفل3.

---4---باذنجان4.

3، 3فاصوليا5.
للعروة الترشينية 

شهر 7،8

4،52،3بامية6.

3، العروة الترشينية 4،53لوبيا7.
7،8

4،53فقوس8.

3، العروة الترشينية 4،57،8كوسا9.

3، العروة الترشينية 3، العروة الترشينية يف 57،8يقطني10.
يف 7،8

5الليف11.

التوت االريض 12.
)فراولة(

99

113،4،5،9،102،3،9،10،11،12جرجري13.

11،122،3،42،3هندباء14.

11،1211،12،1،21،2عني جرادة15.

11،12،1،211،12،1،212،1رشاد16.

مدار العام1،2،12فجل17.

1،11،128،9،1011،12،1سبانخ18.

مدار العام11،12،1زهرة19.

مدار العام11،12،1ملفوف20.

المفكرة الزراعيــة
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11،1211،12،1بروكويل21.

بذور: 1،12بصل22.
قنار:10،11

بذور: 1،12
قنار:10،11

8-2،33بطاطا23.

11،12،1،2مدار العام11،12،1،2خس24.

7،8شومر25.

11زعرت26.

11مريمية27.

11،12،1قمح28.

11،12،1شعري29.

11،12،19،10فول30.

1211بازيال31.

12حمص32.
البلدي 2

1،2بيقا33.

1،2كرسنة34.

1،2فصة35.

بداية 4سمسم36.

11،12،1،2قزحة37.

1،2،11،12يانسون38.

33كراوية39.

33ذرة صفراء40.

3ذرة بيضاء41.

3ذرة مكانس42.

11،12،1عدس43.

قطاع غــزة 

املحصول#
تاريــخ الزراعــة

مالحظاتللزراعة املحميةللزراعة املروية املكشوفةللزراعة البعلية

349بندورة1.

349خيار2.

410--فلفل3.

410---باذنجان4.

44فاصوليا5.

34بامية6.

44لوبيا7.

44فقوس8.

34كوسا9.

34يقطني10.

4الليف11.

التوت االريض 12.
)فراولة(

29

11جرجري13.

1211هندباء14.

10عني جرادة15.

1211،12،1رشاد16.

10،11،12،1،2فجل17.

1،10،11،12سبانخ18.

9،10،11،12زهرة19.

9،10،11،12،1ملفوف20.

9،10،11،12،1بروكويل21.

9،10،11،12،1،2بصل22.

9،2بطاطا23.

المفكرة الزراعيــة
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9،10،11،12،1،2،3خس24.

2،310شومر25.

12،1،210،11،12زعرت26.

12،1،210،11،12،1،2،3،4مريمية27.

1212قمح28.

1111شعري29.

11،12،1،2،311،12،1،2،3،4فول30.

12،1،23،4بازيال31.

24حمص32.

12،1،23بيقا33.

2،34كرسنة34.

2،34فصة35.

34سمسم36.

23قزحة37.

2،33يانسون38.

34كراوية39.

34ذرة صفراء40.

44ذرة بيضاء41.

44ذرة مكانس42.

34عدس43.

محافظات طولكرم وقلقيلية

املحصول#
تاريــخ الزراعــة

مالحظاتللزراعة املحميةللزراعة املروية املكشوفةللزراعة البعلية

44،59بندورة1.

4،5،69خيار2.

4،59فلفل3.

4،59باذنجان4.

5،611فاصوليا5.

3،4بامية6.

4لوبيا7.

3،4فقوس8.

4،5كوسا9.

4يقطني10.

5،6الليف11.

التوت االريض 12.
)فراولة(

99

12،111،12،1جرجري13.

12،111،12،1،2هندباء14.

12،111،12،1،2،3عني جرادة15.

12،111،12،1،2رشاد16.

12،111،12،1،2فجل17.

12،111،12،1،2سبانخ18.

عىل مدار العام12،1زهرة19.

عىل مدار العامملفوف20.

11،12،1بروكويل21.

11بصل22.

10،3بطاطا23.

المفكرة الزراعيــة
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11خس24.

11شومر25.

بداية موسم األمطار10،11،12زعرت26.

بداية موسم األمطار12،110،11،12،1مريمية27.

11قمح28.

11شعري29.

11فول30.

11بازيال31.

11،2حمص32.

11بيقا33.

11كرسنة34.

11فصة35.

3سمسم36.

قزحة37.

يانسون38.

كراوية39.

4ذرة صفراء40.

ذرة بيضاء41.

11ذرة مكانس42.

11عدس43.

محافظة أريحا واألغوار

املحصول#
تاريــخ الزراعــة

مالحظاتللزراعة املحميةللزراعة املروية املكشوفةللزراعة البعلية

99بندورة1.

98،9،10،11،12،1خيار2.

1010فلفل3.

8،99باذنجان4.

911فاصوليا5.

1،2بامية6.

10لوبيا7.

10،11،12فقوس8.

8،9،1كوسا9.

12يقطني10.

2،3الليف11.

التوت االريض 12.
)فراولة(

10،11

12جرجري13.

12هندباء14.

12عني جرادة15.

12رشاد16.

12فجل17.

11سبانخ18.

10،1زهرة19.

10ملفوف20.

11بروكويل21.

11،12بصل22.

12بطاطا23.

المفكرة الزراعيــة
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11خس24.

11شومر25.

11زعرت26.

11مريمية27.

11،12قمح28.

11،12شعري29.

11فول30.

11بازيال31.

حمص32.

بيقا33.

كرسنة34.

فصة35.

سمسم36.

قزحة37.

يانسون38.

كراوية39.

8،3ذرة صفراء40.

ذرة بيضاء41.

ذرة مكانس42.

عدس43.

أتقدم بالشكر لكل من ساعد يف إعداد هذه الرزنامة وأخص بالذكر الزمالء: مجدي دبور، 
فراس فحماوي، عاصم الجعربي، سلطان خلف
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