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       الحمد والشكر ل على نعمه الجزيلة وعلى ما مّن به علي من الصحة والعافية؛ ما مكنني من

المثابرة ومواصلة البحث لنجاز هذه الدراسة.

        ثم الشكر والتقدير لستاذي الفاضل الدكتور عثمان علي شركس الذي كسسان نعسسم السسستاذ

 المساعد والمساند والمشرف، وكذلك إستاذي الفاضل الدكتور كمال عبد الفتاح الذي كان أخا كسسبيرا

 ناصحا ومرشدا، والدكتور أحمد حّماد الذي كان الخ الوفي، وأشكر لجنة المناقشة الدكتور مسسروان

 غانم، والدكتور محمد أبو صفط، وكذلك أشكر جميع أساتذة دائرة الجغرافيا في جامعسسة بيرزيسست

 وأخص بالذكر الستاذ المهندس عبد ال عبد ال، والستاذ المهندس أحمد النوبسساني، و د. حسسسين

الريماوي والستاذ خليل عمر.

      كما وأقدم شكري وخالص تقديري إلى كل الخوة والزملء والصدقاء وأخص بالذكر الستاذ

 حسن الصادق، لنه كان نعم الخ والصديق الذي ما بخل بشيء علي، والستاذ مروان زهد لجهوده

 الكبيرة، والشكر الكبير للمشرف التربوي والمحرر اللغوي الستاذ حسن عميره، والشكر الكبير

 للخ المشرف التربوي الستاذ محمد صبحي أبو حطب، والشكر للخت ندى نبهان لجهودها

الطيبة. 

       كما وأشكر كل من قدم لي العون والمساعدة في مختلف مؤسساتنا الوطنية، ومنها مجموعة

الهيدرولوجيين الفلسطينيين، ووزارة الزراعة، ودائرة الحصاء المركزية.

       وشكري الجزيل ومحبتي لزوجتي، وأبنائي العزاء؛ لمساهمتهم الفعالة في جميع مراحل

إعداد البحث وحتى طباعته.

المحتويات  قائمة
الصفالعنوان

حة
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الرسالة  ملخص

  : دراسية       حالة الوسطى فلسطين جبال في الزراعية الرضي  تدهور

غرب    شمال لمنطقة
ا  افظةمح رام

أبوشمة:     حمدان محمد محمود إعداد

  . شركس:  عثمان د إشراف

      كثيرة هي الموارد التي منحها ا سبحانه وتعالى لبني البشر، إل أن التفاوت في

 الهمية بين مورد وآخر إنما يعود إلى مدى اثر ذلك المورد في مختلف مظاهر الحياة،

 فهنالك العناصر الرئيسة الثلث لظهور الحياة البشرية والنباتية والحيوانية وهي: الماء

 والهواء والتربة، وليس غريبا أن تكون التربة هي الوعاء الحافظ للماء، والمنتج

 للكسجين من خلل عمليات النبات؛ لهذا أصبحت التربة منذ وقت ليس بقصيرهي

 محطة اهتمام وعناية لمختلف بني البشر؛ لن صيانة التربة والمحافظة عليها ما هو إل

 صيانة وحماية لموارد أساسية من موارد الحياة ، وبما أن النسان وما ينتج عن

 نشاطاته المتنوعة هو المسؤول بدرجة كبيرة عن كثير من مظاهر تناقص وضعف
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 القدرات النتاجية للرض إذ ل بد وأن يكون المسؤول أيضا عن سبل الحماية

 والمحافظة عليها؛ لن المر أصبح متعلق بإنتاج وتوفير غذائة الذي أصبحت الحاجة له

 والطلب عليه تزداد يوما بعد آخر، ول ننسى العوامل الطبيعية التي تساهم في تدهور

 الرض ، وإضعاف قدرتها النتاجية، وذلك بفعل عمليات النجراف بوساطة المطار

 سواء كان ذلك بالجريان السطحي أو بالتناثر ، وانجراف التربة إنما يعني إزالة

 وإضعاف قدرة الرض على النتاج، إذن ليس غريبا أن تلتقي العوامل البشرية مع

 العوامل الطبيعية، وتتفاعل مع بعضها البعض؛ لتدمير وإضعاف أهم الموارد الطبيعية

وهي التربة.

      أما بخصوص التربة في منطقة الدراسة فهي ليست مورد لنتاج الغذاء فحسب بل

 إنها تعني للنسان الفلسطيني: النتماء للوطن والرض؛ لهذا إن الهتمام بمورد التربة

ل يقل أهمية عن الهتمام بالهوية الوطنية.

ِه الدراسة؛ للمساهمة في التعرف على العوامل       وكمحاولة متواضعة قام الباحث بهذ

 الطبيعية والبشرية التي تساعد على تدهور الراضي الزراعية، ولضافة حلقة في

 سلسلة حلقات دراسة علمية متخصصة في هذا المجال. ولتحقيق ذلك، قام الباحث

 بتحديد منطقة الدراسة، وهي منطقة شمال غرب رام ا كجزء من منطقة جبال

 فلسطين الوسطى، وتم تحديد متغيرات الدراسة البشرية، المتعلقة بالنشاطات البشرية

 المختلفة، ومتغيرات الدراسة الطبيعية المتعلقة بانجراف التربة بفعل الجريان السطحي،

وذلك للبحث في العلقة المتفاعلة بين هذه المتغيرات.

 الدراسة: أن للعوامل البشرية المختلفة أثر كبير على تراجع هذه      وكانت أبرز نتائج
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 وتدهور الراضي الزراعية مثل: ملكية الرض ونظام الرث، والقيمة النتاجية

 والقتصادية للرض الزراعية، واستصلح وصيانة الرض الزراعية، إضافة للعوامل

السياسية ، والقتصادية،و الفنية والداريه، والجتماعية ومنها: الهجرة والتغير الوظيفي.

        كما وأن للعوامل  الطبيعية المختلفة أثر كبير على تراجع وتدهور الراضي الزراعية

 ، فمثل: كانت كمية التربة المنجرفة بفعل الجريان السطحي في مناطق الرض البور قد

  كغم/دونم سنويا وهي أكثر المناطق بالنسبة للنجراف. بينما في الرض475بلغت 

  كغم/دونم سنويا، وبلغت في الرض ذات الستخدام338ذات الغطاء النباتي فقد بلغت 

 كغم/دونم سنويا.     243الزراعي الشجري 
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Degradation of Farmland Area in the Central Mountains of Palestine: A Case Study 

about the North-West Region of Ramallah 

Abstract

       Various are the resources that are granted by God to human beings. Nevertheless, they 

are not equally important; the difference in their value and importance refers to the extent 

to which a resource affects the various aspects of human life. Among these resources are 

the three basic resources that are essential for the existence of man, animals, and plants on 

earth. 

      These resources are water, land, and oxygen. it is not strange then that, the land or soil 

is the most important resource of them since it is the vessel that preserves water and the 

production source of oxygen through the vegetation process. Hence, land, from the early 

beginnings  of  mankind  on  earth,  has  received  the  greatest  attention  and  care,  simply 

because taking care of it means preserving the scarce resources available for mankind.

      Since  man through his  various  activities  is  responsible  for  the deterioration  and 

decrease  in  land  productivity,  he  should  be  responsible  for  the  process  of  protection, 

maintenance, reclamation, and preservation of land. 

      This responsibility of preserving the land should be given the priority since it  is 

associated with preserving the food that is increasingly demanded. There are of course 

other factors responsible for the deterioration of land and its productivity;  these factors 

include soil erosion by rain either as surface flow or soil dispersion. In sum, both human 

and natural factors interact to damage land, and this should be faced by a greater sense of 

responsibility towards preserving the most important resource that man has on earth.

      As an attempt preserve this important resource, the researcher has conducted this study, 

taking into account the added importance that land has for Palestinians. It does not only 

mean  the  source  of  food,  but  it  also  means  national  identity  and  existence. 

Hence, this study tries to identify the human and natural factors that are responsible for the 

deterioration  of  farmland  in  the  Palestinian  midland  mountains.  To  achieve  this,  the 

researcher has chosen the region of North-western Ramallah as a representative area of 

Palestinian  midland  mountains.  He  has  also  identified  the  various  human  and  natural 

variables affecting the erosion of soil in the area so as to study the relationship between 
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these variables and soil erosion.

      The study concludes that the various human factors such as land ownership, inheritance 

system, economic value of land, farmland reclamation, political and, 

economic  variables,  technical  and  management  variables,  immigration,  and 

change of profession result in the deterioration of farmland in the area of study. The same 

can be said about the natural factors such as the surface flow of rainwater that cause soil 

erosion. 

      This study has demonstrated that amount of the annual soil erosion is 475 kilogram’s 

per  donnum in  the  wasteland,  338 kilogram’s   per  donnum in  the  farmland,  and  243 

kilogram’s  per donnum in the forest land.
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الول  الفصل

وأهدافها    واهميتها الدراسة مشكلة

:المقدمة1.1

        الكثير من المساحات الزراعية في العالم أخذت تتراجع وتتدهور سسسواء بسسسبب

ًل: قلسسص  النسسسان ونشسساطاته المتنوعسسة أو بسسسبب العوامسسل الطبيعيسسة المختلفسسة. فمث

 النسان الكثير من الراضي الزراعية التي تزرع فعليا أوحتى الصالحة للزراعة؛ نظسسرا

 لتعدد نشاطاته مثل: إقامة المنشآت، والمصانع، والماكن السكنية، وسسسوء اسسستغلل

 الرض، وتخريبها كإقامة مكبات النفايات عليها، أو مقالع الحجارة، أو الكسارات. ومسسا

إلى غير ذلك من الممارسات الخاطئة، لذلك نجد أن الكثير من

 ،1995، خفسساف، 1984المساحات الزراعية تراجعت في مختلف دول العالم (جبور، 

ًة كما هو الحسسال فسسي السسدول1995، عبد القادر، 1989الريحاني    )، النامية منها خاص

 الفريقية مثل: جنوب أفريقيا، والدول السسسيوية مثسسل: الصسسين، والباكسسستان وهسسذا مسسا

 ينطبق على فلسطين كما في منطقة غزة، حيث حولت الكثير من الدونمات الزراعية

 إلى مناطق سكنية بالضافة إلى الكثير من المساحات الزراعية فسسي الضسسفة الغربيسسة

).1986، عورتاني، 1999(عليان، 

       وكسسانت لسياسسسة الحتلل الصسسهيوني المتمثلسسة: بمصسسادرة الراضسسي؛ لقامسسة

 المستوطنات عليهسسا، وسياسسسة التخريسسب، والتسسدمير لمسسساحات واسسسعة مسسن الراضسسي
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 ، معهسسد1997الزراعية دور في تدهور الراضي الزراعية، ( دائرة الحصاء المركزية، 

 ، ومقابلت شخصية). وهنالك الكثير من المسسساحات2001البحاث التطبيقية (أريج)، 

 الزراعية قد تم تقليصها بسبب سوء استغللها، واسسستخدامها، حيسسث تراجعسست القسسدرة

 النتاجية لها، فكثير من المحاصيل الزراعية في منطقة الدراسسسة تراجعسست مسسساحتها،

 وانتاجيتها، مثل: أشجار العنب، والتين، ولم يبقسى كمحصسول سسنوي وشسجري سسوى

 شجرة الزيتون التي هي أيضا عانت، ومسسا زالسست تعسساني كبسساقي المحاصسسيل الزراعيسسة

 سواء من حيث تراجع طاقتها النتاجية، أو من حيث تراجع مساحة الرض المزروعة

بها.

          أما فيما يتعلق بنمط الزراعة السائدة في منطقة الدراسة فهي علسسى الغلسسب

 زراعة بعلية تعتمد على المطار. وبما أن أمطار فلسطين متذبذبة من حيث الموعسسد،

 والكمية، والتوزيع من سنة لخرى، فإن ذلك يؤدي إلى تذبسسذب فسسي النتسساج الزراعسسي

ايضا من سنة لخرى.

 أما المساحات الزراعية المرويه فهي تكاد تكون نقاط متناثرة هنا وهنسساك ول تمثسسل:

 بأي حال من الحوال نطاقات زراعية متكاملة، وهي أيضا لهسسا مشسساكلها، وذلسسك مسسن

 حيث صعوبة توفير مياه الري لها، وارتفاع أسعار المياة، وصعوبة التسويق، وضسسعف

 النتاج، كما تتعسسرض التربسسة لعمليسسات النجسسراف مسسع كسسل فصسسل شسستاء بفعسسل الميسساة

 الجارية، وهذا يساهم في تدهور وتراجع فسسي مسسساحة الراضسسي الزراعيسسة، كمسسا أن

 الرعي الجائر والتحطيب غير المسؤول من ممارسات النسان الخاطئة علسسى الرض
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الزراعية وغطائها النباتي.  

          من هنا فالتربة تعتبر أحد أهم الموارد الطبيعية؛ لنها تشكل المصدر الرئيسي

 لنتاج الغذاء، خاصسسة وان هنسساك طلسسب متزايسسد علسسى الغسسذاء؛ نظسسرا للنمسسو السسسكاني

 المتزايد لهذا يعتبر توفير الغذاء من اكبر تحسسديات المجتمعسسات البشسسرية: الناميسسة منهسسا

خاصة.

       أما بخصوص التربة في فلسسطين بشسكل عسام، وفسي منطقسة الدراسسة بشسكل

 خاص فهي تعني الرض، والنتماء. ومن جانب آخر تعتبر التربسسة أحسسد أهسسم وسسسائل

جمع وحماية وتخزين المياة، التي يستفاد منها عن طريق النبات الزراعي.

          إن دراسة طرق حماية التربة والمحافظة عليها أخسسذت تقلسسق بسسال المختصسسين

 على مستوى العالم كافة؛ لن تسسدهور الراضسسي الزراعيسسة يعتسسبر أحسسد أهسسم مشسساكل

 العصر الحالي؛ لذا كانت هنالك عدة دراسات لهذا الموضوع على المستوى العالمي،

 ن فسسيأوالقليمي، وأخسسرى علسسى المسسستوى المحلسسي، ومسسن أمثلسسة هسسذه الدراسسسات: 

 الوليات المتحدة أجريت عدة دراسات، وأبحاث بينت أن الوقت اللزم لتكسسوين طبقسسة

  ألسسف سسسنة  بينمسسا قسسد ل50سم) في أرض بور، قد يصل إلسسى 20من التربة سمكها (

 الطبقة عدة سنوات، وربما عدة ساعات من المطسسر العاصسسف ) يستغرق جرف هذة

 ) . 1999هاوز ،

  ) إلسسى أن تشسسكل طبقسسة مسسن التربسسة1981       أما إقليميا فتوصلت دراسسسة (رشسسيد ،

  قسسرون، وذلسسك حسسسب طبيعسسة الرض،10 إلسسى 4سسسم) قسسد تحتسساج مسسابين 3سمكها (
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والغطاء النباتي، والعوامل المؤثرة في ذلك. 

      وتعمل هذه الدراسة على إظهار أهم العوامل البشرية والطبيعية التي تعمسسل أو

 تساهم في تدهور وتراجع مساحة الراضي الزراعية في منطقة الدراسسسة، وبالتسسالي

 ضسسعف طاقتهسسا النتاجيسسة، ولمعرفسسة كميسسة التربسسة المنجرفسسة سسسنويا بفعسسل الجريسسان

 السسسطحي، خاصسسة أن الطبقسسة السستي تتعسسرض للنجسسراف؛ هسسي السستي تتواجسسد فيهسسا

 المغذيات اللزمة للنبات والنتاج الزراعي؛ لذلك لم يقتصر البحث فسسي هسسذا المجسسال

 على الدراسات النظرية، بل تجاوزها إلى إجراء الدراسات الميدانية المتمثلسسة: بتوزيسسع

 الستبانات البحثية، والمقسابلت الشخصسية، والمشسساهدات المباشسرة، والصسسور، وفسسي

 الجانب الطبيعي اعتمد الباحث على القياسات الميدانية، والمخبريسسة للتربسسة؛ للوصسسول

 إلى عملية ربط مشترك بين العوامل البشرية، والطبيعية وما لهذا الربسسط مسسن علقسسة

تفاعلية تساهم في تدهور الراضي الزراعية في منطقة الدراسة.

         من هنا تأتي كبر المسؤولية على كافسسة المؤسسسسات فسسي المجتمسسع والمعنييسسن

 والباحثين؛ من أجل بناء أرضية فكرية بحثية، تتناول العوامل التي تساعد على تدهور

 الراضي الزراعية، والوقوف على أهم السبل والطرق الممكن توفيرها واستخدامها

 في صيانة وحماية التربة والنهوض بالزراعة ليس في منطقة الدراسسسة فحسسسب، بسسل

بشكل متكامل في كافة مناطق فلسطين.

 

الدراسة:   2.1 لة وأسئ مشكلة
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          إن منطقة الدراسة المتمثلة بالجزء الشمالي الغربسسي مسسن محافظسسة رام اسس،

 هي جزء ل يتجزأ من البناء الجغرافي والطوبوغرافي لجبال المنطقة الوسطي مسسن

 فلسطين، وتخضع لنفس الظروف المناخية السائدة فيها؛ ولهسسذا فهسسي تتسسأثر بالعديسسد

 من العوامل الطبيعية والبشرية التي تساهم في تسسدهور الراضسسي الزراعيسسة، ولسسذلك

 يمكن القول: أن العوامسسل الطبيعيسسة المتمثلسسة بالمنسساخ وعناصسسرة المختلفسسة، وارتفسساع

 وشدة انحدار التضاريس، ونوع التربة ، تؤثرعلى تدهور الراضي الزراعية، من خلل

أثرها على انجراف التربة في منطقة الدراسة.

          أما العوامسسل البشسسرية المتمثلسسة بسسالهجرة الداخليسسة والخارجيسسة، وقلسسة المسسردود

 المادي للنتاج الزراعي، بالضافة إلسسى أثسسر الزحسسف العمرانسسي والعوامسسل السياسسسية،

 ونظسسام الرث وملكيسسة الرض، ومسسا لهسسذه العوامسسل مسسن دور فسسي تسسدهور الراضسسي

 الزراعية في منطقة الدراسة، وبهذا تجسدت مشكلة الدراسة على النحو التي:

شسمال          ( فسي الزراعيسة الراضسي تسدهور إلسى ادت لستي ا العوامل هي  ما

ا   رام ؟)غرب

  أما أسئلة الدراسة فهي كما يلي:

 - ما هي العوامل الطبيعية التي تساهم في تدهور الراضي الزراعيسسة فسسي شسسمال1

غرب               رام ا ؟. 

  هل للعواصف المطرية دور في تدهور الراضي الزراعية في شمال غسسرب رام-  أ

 ا ؟.          ب- هل للمظهر الطبوغرافي دور في تدهور الراضسسي الزراعيسسة فسسي
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 شمال غرب رام ا؟.

     ج- هل لنوع التربة وخصائصها دور فسسي تسدهور الراضسسي الزراعيسسة فسسي منطقسسة

الدراسة؟.

 - ما هي العوامل البشرية التي تساهم في تدهور الراضي الزراعية في شمال2  

غرب رام           ا ؟.

    أ- هل لهجرة السكان من الرياف إلسسى المدينسسة، أو إلسسى خسسارج السسوطن دور فسسي

تدهورالراضي الزراعية ؟. 

    ب- هل للتغير الوظيفي والمهني دورفي تسسدهور الراضسسي الزراعيسسة فسسي شسسمال

غرب رام 

       ا ؟.             

 - ما هي العوامل السياسية التي تساهم فسسي تسسدهور الراضسسي الزراعيسسة فسسي3  

شمال غرب                رام ا ؟. 

   أ- هل لسياسة الحتلل وممارساته دورفي تدهور الراضي الزراعية فسسي منطقسسة

الدراسة ؟.  

   ب- هل لمصادرة الراضي ولنشطة الستيطان اليهودي دور في تدهور الراضي

الزراعية في منطقة الدراسة ؟. 

    ج- هل لسسسوق العمسسل السسسرائيلي للقسسوى العاملسسة الفلسسسطينية أثسسر فسسي تسسدهور

الراضي                      الزراعية في منطقة الدراسة ؟.   
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    د- هل لسياسة منع التصدير للمنتجات الزراعية أثر في تدهور الراضسسي الزراعيسسة

في                 منطقة الدراسة ؟. 

  - ماهي العوامل الجتماعية والقتصادية التي تسسساهم فسسي تسسدهور الراضسسي4  

الزراعية                  في منطقة الدراسة ؟.

    أ- هل لممارسة نمط الزراعة الموسمية أثر فسسي تسدهور الراضسسي الزراعيسسة فسسي

منطقة                    الدراسة ؟.

    ب- هل لتفتت ملكية الراضي الزراعيسسة أثسسر فسسي تسسدهور الراضسسي الزراعيسسة فسسي

منطقة                  الدراسة ؟. 

   ج- هل للرعي الجائر دور في تدهور الراضي الزراعية في  منطقة الدراسة ؟.

    د- ما أثسسر ارتفسساع تكسساليف النتسساج وقلسسة النتاجيسسة الزراعيسسة فسسي تراجسسع الراضسسي

الدراسة ؟. الزراعية في منطقة

 تكاليف صيانة التربة والراضي الزراعية أثسسر فسسي تسسدهور وتراجسسع لرتفاع    ه- هل

ية ؟ .الراضي الزراع

الدراسة:     3.1 أهمية

          تعود أهمية الدراسة إلسسى الحالسسة المسسستمرة مسسن السستراجع والتسسدهور بالنسسسبة

 للراضي الزراعية في فلسطين بشكل عام، وفسسي منطقسسة الدراسسسه بشسسكل خسساص؛

 نظرا للتراجع الكبير في عمليات إعمار واستصلح الراضي الزراعية،  وبما أن محسسور
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 الصسسراع فسسي فلسسسطين هسسو الرض؛ لمسسا تمثلسسة مسسن حالسسة شسسد وانتمسساء للنسسسان

 الفلسطيني عبر التاريخ؛ لهذا اصبح ل بد مسسن الهتمسسام بسسالرض والعسسودة اليهسسا مسسن

جديد.

 لن مظسساهر        لفتح آفاق بحثية أخرى تتعلسسق بالراضسسي الزراعيسسة، واستصسسلحها؛

 أي بعسسدسسس التدهور أخذت تظهر على الرض الزراعيسسة خلل الثلثيسسن عامسسا الماضسسية 

  س حيث اصبح الكثير من المسسساحات الزراعيسسة متروكسسا1967الحتلل السرائيلي عام 

 بورا وغير قادرة على النتاج مجددا، لظهسسار الممارسسسات الصسسهيونية بحسسق الراضسسي

 الزراعيسسة الفلسسسطينية فسسي منطقسسة الدراسسسة مثسسل: مصسسادرة مسسساحات واسسسعة مسسن

 الراضسسي الزراعيسسة مسسن قبسسل الحتلل الصسسهيوني، وتحويلهسسا إلسسى مسسستوطنات،

 ومعسكرات لجيش الحتلل، وشق الطسسرق اللتفافيسسة فسسي المنسساطق الزراعيسسة فسسي

منطقة الدراسة.    

الدراسة:  4.1 أهداف

  أ- تهدف الدراسة إلى فهم و معرفة أسباب تدهور الراضسسي الزراعيسسة فسسي منطقسسة

الدراسة.  

 ب- تهدف الدراسة إلى التعسسرف علسسى آثسسار تسسدهور الراضسسي الزراعيسسة علسسى سسسكان

منطقة          الدراسة من الناحية القتصادية والجتماعية. 

 ج- تهدف الدراسة إلسسى التعسسرف علسسى أفضسسل السسسبل والطسسرق الممكسسن اسسستخدامها
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 لمقاومة تدهور الراضسسي الزراعيسسة والمحافظسسة وتطبيقها على       منطقة الدراسة؛

عليها.   

الدراسة:  5.1 حدود

 - الحدود المكانية: وتشمل دراسة المنطقة الزراعية الواقعة شسمال غسسرب رام اسس1

 ترمسسسعيا، وسسسنجل، وجلجليسسا، وعبسسوين، وعسساروره، ومسسزارع: وتضسسم أراضسسي قسسرى

 النوباني، وقرأوه بني زيد، وبيت ريما، وديرغسانه، والنسسبي صسالح، وديسر نظسام، وأبسو

ّبن الغربي، ورنتيس، ،وشقبا، وبيتللو، والمزرعة القبليسسة، وكسسوبر،  شخيدم، وعابود، والل

 وبير زيت، وعين سينيا، وجفنا، ودير عمار، ودورا القرع، والمزرعة الشرقية، وسسسلواد،

 وعجول، ودير السودان، وعطارة، وأم صفا، وبرهسسام ،وجيبيسسا، وكفرعيسسن، وديسسر أبسسو

). 1مشعل. خريطة رقم (

 - الحدود الزمانية: تشمل الدراسة حالة الرض الزراعية في منطقة الدراسسسة خلل2

الفترة 

.2005 - 1967    الممتدة من عام 

 - الحدود البشرية: دراسة عينات سكانية من مزارعي منطقة الدراسة .3

الدراسة:    6.1   ومحددات  صعوبات

وهي المعوقات التي تعترض الدراسة وتشمل التية:                     

 أ- معوقات مادية نظرا لرتفاع تكاليف الدراسة وما يلزمها من تنقل وسفر بين هسسذه
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القرى.

 ب- معوقات أمنية وخاصة في ما يتعلق بالمخاطر على الطرق وفسسي الميسسدان نظسسرا

للظروف 

    المنية التي نعيشها جميعا.

 ج- معوقات علمية تتمثل: بقلة المراجسسع والدراسسسات السسسابقة عسسن موضسسوع منطقسسة

الدراسة.

الدراسة:  7.1 فرضيات

 - تفترض الدراسة: أن العوامل الطبيعيسسة المختلفسسة تسسساهم فسسي تسدهور الراضسسي1

الزراعية في 

    شمال غرب رام ا .

 - تفترض الدراسة: أن العوامسسل البشسسرية المختلفسسة تسسساهم فسسي تسدهور الراضسسي2

الزراعية في 

 .     شمال غرب رام ا

 - تفترض الدراسة: أن العوامل السياسية المختلفسسة تسسساهم فسسي تسسدهور الراضسسي3

الزراعية في 

 .     شمال غرب رام ا

 - تفسسترض الدراسسسة: أن للعوامسسل الجتماعيسسة والقتصسسادية تسسساهم فسسي تسسدهور4 
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الراضي الزراعية. 

الدراسة:   8.1 وأدوات منهجية

      اعتمد الباحث في دراستة على الدراسة الميدانيسسة والعينسسات المخبريسسة، بالضسسافة

 ) والملحظسسةSPSSإلسسى السسستبانة والمقسسابلت الشخصسسية والتحليسسل الحصسسائي (

 واسسستعان البسساحث بسسالخرائط والصسسور. وبعسسد أن تسسم تحديسسد منطقسسة الدراسسسة علسسى

 الخريطة وميدانيا قام الباحث بجمع المعلومات المتعلقسسة بسسالظروف البيئيسسة الطبيعيسسة

والبشرية لمنطقة الدراسة.

       فمن حيسث الخصسائص الطبيعيسة تسم دراسسة العناصسر التاليسة: الموقسع لمنطقسة

 الدراسسسة، والمنسساخ، ومظسساهر السسسطح، والتربسسة، وجيولوجيسسة،  وجيومورفولوجيسسة

المنطقة، والمياه والنبات.

       وبشريا تم دراسة العناصر التالية: عدد التجمعات السكانية في منطقة الدراسسسة،

 وعسسدد السسسكان فسسي تلسسك التجمعسسات، والنشسساطات القتصسسادية لمنطقسسة الدراسسسة،

ًل للدراسسسة قسسام البسساحث بتصسسميم اسسستبانه  واستخدامات الراضي الزراعية. واسسستكما

بحثيه تضمنت عدة متغيرات هي :

.ملكية الرض ونظام الرث•

.القيمة النتاجية والقتصادية للرض الزراعية•

.استصلح وصيانة الرض الزراعية•

.العوامل السياسية المؤثرة على منطقة الدراسة•
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. دعم الراضي الزراعية•

.العوامل الجتماعية ومنها: الهجرة  والتغير الوظيفي•

   وذلك للخروج بمدى أثر هذه العوامل على تدهور الراضسسي الزراعيسسة فسسي منطقسسة

  اسستمارة190          أما بخصوص استبيانات الدراسسة فقسسد وزع البساحث  الدراسة .

  تجمع  في منطقة الدراسسسة، وهسسذا العسسدد مسسن34 تجمع سكاني من أصل 19على 

  اسسستمارة؛18%) من مجتمع الدراسسسة، وقسسد تسسم إسسسقاط 70العينات يشكل حوالي (

  اسسستمارة للتحليسسل172لعدم توفر معايير الثبات، والصحة فيها، وبالتسسالي تسسم اعتمسساد 

 الحصائي، وقد روعي فسسي اختيسسار عينسسات الدراسسسة: عسسدد السسسكان فسسي كسسل تجمسسع

سكاني، والتوزيع الجغرافي لهذه التجمعات، ونمط الزراعه السائده.  

      وبعد أن تسم جمسع المعلومسسات الوليسة المتعلقسة بالعناصسر المسذكورة؛ اسستعدادا

 للقيام بالدراسة الميدانيسسة قسسام البسساحث بعسدة زيسسارات ميدانيسسة؛ لتحديسسد منسساطق أخسسذ

العينات من التربة لفحصها بالضافة إلى الصور الميدانية.

       أما في المجال الطبيعي الميداني وهو انجراف التربسسة والعوامسسل المسسؤثرة فسسي

 ذلك فتسم التعسرض للعديسد مسن المتغيسرات مثسل: درجسة النحسدار، والغطساء النبساتي

 الطبيعي، وحراثة الرض، والجدران الستنادية، ومكونات التربة، والسستركيب العضسسوي

 لها، وكمية المطر الساقطة، وشدة الغزارة، واتجسساة السسسفوح، والجريسسان السسسطحي،

وطول فترة الجفاف. 

       وتحقيقا للدراسة في المتغيرات المذكورة، ولتحديد كمية المياه الجاريسسة، وكميسسة
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 12التربة المنجرفة في كل منطقسسة مسسن منسساطق الدراسسسة، فقسسد تسسم إعسسداد وتجهيسسز 

 منطقة اختبارية؛ لقياس كمية الجريان السطحي، وكمية انجراف التربة في كل منهسسا،

 وذلك من خلل تصميم إطار معدني على شكل مثلث قاعدته إلى أعلى ورأسه إلسسى

 سم وقد تسسم اختيسسار كسسل منطقسسة12سم مربع، وارتفاع جوانبه 300أسفل وبمساحة 

 حسب المواصفات والقياسات الميدانية المطلوبة من حيث النحدار، ونوع الستخدام

للرض.

        تم تثبيت كل مثلث في منطقتة الختبارية مع توصيل أنبوب بلستيكي مسسن رأس

  لسستر لكسسل منهسسا، كمسسا تسسم حفسسر2المثلث السفلي، إلى قنينة أو زجاجة فارغسسة بسسسعة 

 خندق حول المثلث؛ لتجنب تدفق الميسساه مسسن الجسسوانب، ولعسسزل منطقسسة الختبارعمسسا

 يجاورها؛ وذلك ليجاد حوض تصريف فقط في مساحة كل مثلث،  الصسسورة رقسسم  (

1( 

 ) أحد المثلثات المستخدمة في جمع التربة.1الصوره رقم ( 
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          أما بخصوص اختيار مواقسسع قيسساس الدراسسسة فتسسم مراعسساة العناصسسر الطبيعيسسة

 الرئيسة المؤئرة في ذلك الختيار، مثل: التنوع في مظاهر سسسطح الرض مسسن حيسسث

 النحدار، حيث تم اعتماد أربعة مسسستويات مسسن النحسدار لكسل منطقسسة، وكسذلك المسسر

 بالنسبة لنوع استخدامات الراضي، وإجراءات الصيانة؛ لمنع انجراف التربة، وقسسد تسسم

تحديد مواقع الدراسة على النحو التي:

    )     :  : بيسر  غسرب الجمسل عيسن منطقسة رعوية بور ارض ويمثل الول  الموقع

.( زيت 
  نقاط قياس تتمثل: بأرض بسسور تسسستخدم للرعسسي. ولكسسل4        يضم الموقع الول 

 نقطة قياس درجة انحدار مع مثلث معسسدني،  بالضسسافة السسى وعسساء محكسسم؛ لتجميسسع

 الماءالجاري والتربة المنجرفة لكسسل نقطسسة قيسساس، وصسسنفت نقطسسة القيسساس الولسسى
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  درجات)،  والثالثة من (10 - 5 درجات) والثانية من ( 5 - 0بدرجة انحدار ما بين( 

 درجة. 15  درحة)، والخيرة أكثر من 15 - 10

        أما مسسن حيسسث اسسستخدام الرض فهسسذه المنطقسسة تسسستخدم للرعسسي نظسسرا؛ لنمسسو

 العشاب الرعوية فيها أثناء فصل الشتاء، والربيع ول يوجد اية اجراءات لصيانة التربة

  -سسسم10فيها أما نوع التربة فهي تربة طينية حمراء (السمقة) يتراوح سمكها مابين (

) . 2سم)، الصورة رقم (40

) بعض المناطق الرعوية في منطقة الدراسة.2الصورة رقم  (

.(    )     :  : ا   ي ب جي منطقة طبيعي نبات أرض ويمثل ثاني ال الموقع

        يحتوي هذا الموقع على اربع نقاط قياس تحتوي كل منها علسسى مثلسسث معسسدني

   لتحديد منطقة القياس، وما يجري فيها من مياه سطحية، وما2 سم300بمساحة    
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 يتم فيها من انجراف للتربة، وقد تم تصنيف نقاط القياس ايضا حسب درجة النحدار

 15 ) والخيرة أكثر من 15- 10 ) ومن ( 10 - 5 درجات ) ومن (5وهي من (صفر- 

درجة .

         وقد حددت درجات النحدار بنفس الطريقسسة السستي حسسددت فيهسسا نقسساط الموقسسع

 أما نوع التربة فهي تربة حمراء ( السمقة )، أما من حيسسث مجسسالت اسسستخدام ، الول

 أراضي هذا الموقع فهي غيسسر مسسستغلة، وفقسسط تظهسسر فيهسسا النباتسسات الطبيعيسسة مثسسل:

ّسويد، والخروب والقوص، والكتيلي، والبلسسوط القصسسير، الصسسورة  النتش، ( البلن ) وال

) .3رقم (

) بعض مظاهر الغطاء النباتي الطبيعي  في منطقة الدراسة.3الصورة رقم (

  )      :  : عيساش   وادي الزيتسون بشسجر مزروعسة منطقة ويمثل ثالث ال  الموقع
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.( بيرزيت   غرب

       يضم هذا الموقع أربع نقاط قياس تحتوي كل منها على مثلث معسسدني بمسسساحة

 سم) مربع؛ لتحديد كمية المياه الجارية وحجم التربسسة المنجرفسسة؛ وذلسسك حسسسب300(

 كل درجة انحدار، حيث تم تحديد درجات النحدار بنفس طريقة تحديدها في الموقع

الول والثاني. 

Terra     أما نوع التربة في هذا الموقع فهي أيضسسا تربسسة حمسسراء (السسسمقة)   rossa 

 أما مجالت الستعمال لراضي هذا الموقع  سم).90 - 40وبمعدل سمك ما بين (

 فهي مزروعة بأشجار الزيتون وتستخدم فيها الحراثة والصسسيانة للجسسدران السسستنادية،

). 4الصورة رقم (

) منطقة مزروعة بشجر الزيتون(وادي عياش ).4الصورة رقم (
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يانات:     9.1 ب ل ا وتدوين العينات جمع

       قام الباحث في هذه المرحلة بإعداد نماذج خاصة ومؤرخة لنقاط القيسساس فسسي

 مواقعها الميدانية، وذلك حسب إن كسان يوجسد تربسة منجرفسة، أو ميساه متجمعسة مسن

 الجريسسان السسسطحي فسسي أوعيسسة التجميسسع، وقسسد اعتمسسد البسساحث فسسي قياسسساته علسسى

عاصفتين مطريتين هما على النحو التي:

ًل:  الولى   أو المطرية العاصفة

 ، وهسسي ثسساني عاصسسفة مطريسسة فسسي موسسسم17/12/2005+16+15     كانت بتاريسسخ 

  وكسان السسبب فسي عسدم رصسد العاصسفة الولسى مسن الموسسم2005/2006شتوي 

  هو قلة إمكانية حدوث الجريان السطحي، أو النجسسراف2006- 2005الشتوي عام

 للتربة في أول عاصفة مطرية، نظرا لجفاف التربة وتشققها وقدرتها علسسى اسسستيعاب

 كميات كبيرة من المياه، وهذا ما جعل الباحث يركز على العاصسسفة المطريسسة الثانيسسة،

والثالثة من الموسم.

       تم تسجيل إثنتي عشرة قراءة في العاصفة المطريسسة الولسسى، ولكسسن تسسم رصسسد

 خلل في قياس أحد المواقع فسسي المنطقسسة الولسسى ذات الرض البسسور وعلسسى درجسسة

- 10انحدار ما بين (   درجة) فقد لوحظ أن مثلث القياس قد تزحزح عن مسسوقعه15 

 في أثناء العاصفة المطرية، وقد يكون السبب في ذلسسك هسسو شسسدة الريسساح ومواجهسسة

 المنحدر لتلك الرياح من جهة، وبسسسبب قسسرب نقطسسة القيسساس تلسسك مسسن طريسسق مسسرور

الغنام والرعاة من جهة اخرى.
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ا  ني نية   ثا ا لث ا المطرية العاصفة

  حيسسث تسسم تسسسجيل البيانسسات24/12/2005+23+22      كانت هذة العاصسسفة بتاريسسخ 

 المتعلقة بكميسسات الميسساه السسساقطة فسسي هسسذة العاصسسفة، وبعسسد أن انتهسست العاصسسفة

 المطرية الولى قام الباحث بنزع الوعيسة المخصصسة لجمسع الميساه الجاريسة والتربسة

 ) وعسساء مسسع تسسسجيل بيانسسات كسسل نقطسسة قيسساس مسسن حيسسث12المنجرفسسة، وعسسددها (

خصائص ومواصفات كل نقطة، وبشكل خاص درجة النحدار ونوع استخدام التربة.

ًل للعاصفة المطرية الثانيسسة السستي12      ثم وضع الباحث محلها(  ) وعاء جديدا استقبا

  فقد تمكسسن البسساحث مسسن أخسسذ قياسسسات كامسسل نقسساط24/12/2005-22حدثت بتاريخ 

 الدراسة، وهي اثنتا عشرة نقطة وذلك بفضل إجراء بعض التعديلت والصيانة علسسى

 أجهزة القياس مثل: تثبيتها في التربة بشكل اقوى مع وضع بعض القضبان المعدنية

 حول المثلثات المعدنية من الخارج، وهذا مسسا سسساعد علسسى بقسساء الجهسسزة ثابتسسة دون

اقتلعها.

       وظهرت القياسات: وهي مجموع كمية التربة المنجرفة بفعل الجريان السطحي

 لكل نقطة قياس، وحسب درجة انحدارها مع كمية الجريسسان السسسطحي، ومسسا يمثسسل:

هذا الجريان من مجموع كمية المطار الساقطة في كل عاصفة مطرية. 

الوزان:    10.1 وقياس لتربة ا  تجفيف

    قام الباحث بعملية تجفيف لتربة كل عبوة بعد أن تم سحب المياه المتجمعة     

 من الجريان السطحي في كل عبوة بوساطة مضخه خاصة؛ وذلك لرصد كمية المياه
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 السطحية الجارية وربطها مسسع كميسة التربسة المنجرفسسة لكسسل نقطسة قيسساس ، ثسم قسام

 الباحث بتجفيف التربة بتعريض أوعية تجميع التربة لشعة الشمس المباشسسرة، حسستى

 جففت بالكامل، ثم عمل الباحث جداول تفريغ خاصة لكل نقطسسة قيسساس، وتسسم وزن

 كل عينه لمعرفة حجم النجراف، والعوامل المؤثرة في انجراف تربة كل نقطة مسسن

). 5نقاط عينه الدراسة، الصور رقم (

) عينات من التربة المنجرفة اثناء تجفيفها5الصورة رقم (

السطحي:        11.1   الجريان عن ناتجة ل ا المياه كمية قياس

       قام الباحث بسحب المياه المتجمعة والناتجة عسسن الجريسسان السسسطحي فسسي كسل

 عبوة؛ بوساطة مضخة وتسسم قيسساس كسسل كميسسة منهسسا؛ للوقسسوف علسسى حجسسم الجريسسان

 السطحي في منطقة الدراسسسة، ونسسسبة مسسا يمثسسل هسسذا الجريسسان مسسن كميسسة المطسسار

 الساقطة على منطقة الدراسة. كما قام الباحث بدراسة العوامل المؤثرة فسسي كميسسة

20



 المياه الجارية مثل: الغطاء النباتي العشبي، والشجري، ونوع استخدام الرض مثسسل:

الرض البور والرض المزروعة بشجر الزيتون ودرجة انحدار السفوح.

المخبري:   12.1  الفحص نات عي

        قام الباحث بفحص ثلثة عينات من التربة تمثسسل: الولسسى منطقسسة الرض البسسور

 الرعويه، والثانية منطقة الغطاء النباتي الطسسبيعي، والثالثسسة الرض المزروعسسة بشسسجر

 الزيتون؛ لمعرفة مكونات التربة من حيث نسبة الطين، والغرين، والرمل، والمحتسسوى

 العضوي في كل منطقة، وقد تم فحص العينات في مختبر التربة في جامعة الخليل

 (.Pipetس كلية الزراعه س، واستخدم في فحص عينات التربة طريقة (

السابقة:  13.1 الدراسات

      هناك عدة دراسات عالمية وأخرى عربية، وقليلسسة هسسي الدراسسسات المحليسسة السستي

 أجريت على انجراف التربة. وقد تناولت معظم هذه الدراسسسات انجسسراف التربسسة فسسي

 دول ومناطق تختلف تمأما في ظروفها الطبيعية والبشرية عن طبيعة وظروف البيئة

 الفلسطينية، وهنالك فقط بعض الدراسات التي أجريت في البيئة الردنية قسسد تكسسون

 مشابهة في بعض ظروفهسسا للسسبيئة الفلسسسطينية. كمسسا تنسساولت هسسذه الدارسسسات سسسواء

 العالميسسة أو العربيسسة أثرعامسسل واحسسد أو مجموعسسة مسسن العوامسسل فسسي بيئة محسسدده

 باستخدام أسلوب البحث العلمي الميداني والمباشر؛ لقياس كميات التربسسة المنجرفسسة

وفيما يلي عرض لبعض هذه الدراسات : 

 )، تناول فيها دراسة العديد مسسن العوامسسل المسسؤثرة علسسى2004- دراسة (أبو حماد، 1
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 الراضي الزراعية والنتاج الزراعي في المنطقة الوسطى من جبال فلسسسطين، فقسسد

 تعرض لدور المصاطب والجدران الستنادية في رطوبة التربة، واثر ذلسسك فسسي تسسوفر

 الظسسسروف والسسسبيئة المناسسسسبة لعمليسسسات النتسسساج الزراعسسسي، والعوامسسسل القتصسسسادية،

 والجتماعيسسة، ونظسسام الملكيسسة للرض، وأثسسر كسسل ذلسسك علسسى إدارة الرض وإنتاجهسسا

 الزراعي، وقسسد أظهسسرت النتسسائج أن لهسسذه العوامسسل دورا كسسبيرا فسسي تسسدهور الراضسسي

الزراعية في المنطقة الوسطى من جبال فلسطين .

 )، حسسول أثسسر الحتلل الصسسهيوني وسياسسسته فسسي تسسدهور2005-  دراسة ( شركس، 2

 الراضي الزراعية في فلسطين. فقد تطرق إلسسى الممارسسسات السسسرائيلية السستي أدت

 إلى مصادرة الراضي الزراعية؛ لبناء المستوطنات من جهة وكذلك إصدار العديد من

  العسكرية؛ لغلق منسساطق أخسسرى، وتعسسرض الكسسثير مسسن الراضسسي لعمليسساتالوامر

 التجريف، والتخريب مما أدى إلى تدهور الراضي الزراعية وتراجع انتاجيتها. وتراجسسع

ّلست محلهسا  الكثير من النباتسات مثسل: السوسسنيات، والنباتسات المستسساغة للرعسي، وح

 النباتات غير المستساغة س أي السامة بالنسبة للحيوانات س مثل: نبات البلن محل نبات

السوسن . 

 )، والتي قام فيها بإجراء اختبسسار بحسسثي علسسى منطقسستين1998دراسة (أبو صفط،  -3

 دراسيتين مختلفتين من حيث الخصائص العامسة للسستخدام والتربسة، وقسد تسم رصسد

 كمية الجريان السطحي في كل منهما وقد حدد العديد من العوامل التي تتحكم في

 الجريان السطحي مثسسل: الغطسساء النبسساتي العشسسبي، وإجسسراءات صسسيانة الرض مثسسل:
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الحراثة وغيرها، ومن نتائج دراسته ايضا ان نسبة الجريان السطحي تتراوح ما بيسسن (

%) من مجموع كمية المطار الساقطة.25 - 0

 )، قسسدرت كميسسة الرواسسسب المنقولسسة بفعسسل1969- دراسسسة (شسسموط، والحسسسيني، 4

  مليون طن لحواض:1.04 بحوالي 1964/ 1963الجريان السطحي للعام المطري 

 وادي شعيب، والزرقاء، ومنطقسسة والسسواله فسسي الردن، وقسسدرت الدراسسسة أن الطبقسسة

 سم)، قسسد تتعسسرض للنجسسراف خلل قسسرن إذا بقيسست14السطحية من التربة ولعمق (

معدلت النجراف للتربة على هذا الحد .

 )، فقد قاما بتقدير كمية التربة المنجرفسة بفعسل1983- دراسة ( بطيخي، وعريبات، 5

 المياه والرياح لمختلف المناطق في الردن ما بين اربد ومعان وتسسم توزيسسع المنطقسسة

 ) عينة دراسية وقد أظهرت النتائج أن كمية النجراف كانت كما يلي  :331على (

 كغم/ دونم/سنويا1000  – 0 عينة معدلت النجراف فيها ما بين  242•

.

-1000 عينسسسسسة معسسسسسدلت النجسسسسسراف فيهسسسسسا مسسسسسا بيسسسسسن 66•   

كغم/دونم/سنويا. 5000

-5000 عينسسسسسة معسسسسسدلت النجسسسسسراف فيهسسسسسا مسسسسسا بيسسسسسن 17•   

كغم/دونم/سنويا.20000

كغم/دونم/سنويا.20000 عينات معدلت النجراف فيها تزيد عن 6•

 )، حسسول قابليسسة التربسسة للنجسسراف فسسي منطقسسة منخفسسض1985- دراسة ( أبو حلسسو، 6
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 البقعة وقد اعتمد في دراسته على أسلوب المسسسح الجيومورفولسسوجي، وفقسسا لنظسسام

 المعهد الدولي لمسوحات الفضاء وعلوم الرض، وقد بينت دراسته أن قابليسسة التربسسة

 للنجسسراف تتسسأثر بعسسدة عوامسسل منهسسا: نسسسيج التربسة ، انحسسدار الرض، طسسول السسسفح،

الغطاء النباتي، المطر. 

 )، حيسسث قسسام بدراسسسة الناتسسج الرسسسوبي لحسسوض وادي1986- دراسسسة ( العنسسانزة، 7

 كفرنجة، وذلك باستخدام مصيدة التناثر، وصندوق جمع رواسسسب الجريسسان السسسطحي

 على عينة من الحوض الوسط للوادي، خلل الفترة الواقعسسة مسسا بيسسن تشسسرين ثسساني

  أمتار مربعة،  في تربة محروثة وأخرى غيسسر4، ولمساحة 1986 وشهر نيسان 1985

 محروثة ، وعلى انحدار عشرين درجسة، وكسانت التربسسة المحروثسة طينيسة رمليسسة وغيسر

 المحروثة تربة طينية ، وكانت نتائج دراسته أن معدل النجراف في الرض المحروثة

  كغم /دونم سنويا)، وفسسي959.5 متر مربع) وهذه تساوي (4 غم /3838.5حوالي (

  مسستر مربسع)4غسم/1359.7الرض غير المحروثة كانت كمية التربة المنجرفة حوالي (

  كغم/دونم سسسنويا)، كمسسا توصسسل إلسسى أن لعامسسل المنسساخ الثسسر339.7وهذه تساوي (

الكبر في التأثير على معدلت النجراف في الحوض.  

  )، حول قابلية التربة للنجراف في حسسوض وادي شسسعيب1989- دراسة ( الظاهر، 8

 وذلك باستخدام المسسسح الجيومورفولسسوجي  والصسسور الجويسسة وفسسق أسسسلوب المسسسح

 الهولندي، واختبار ذلك إحصسسائيا ومقارنسة نتسائج دراسسته مسسع نتسائج دراسسة منخفسسض
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 البقعة؛ وذلك بالعتماد على اثر درجة ميل السفوح، والغطاء النباتي، وعامسسل التربسسة

على كمية النجراف. 

  )، فقد قام بدراسة التربة فسسي منطقسسة المسسوقر، وتعسسرف1989- دراسة ( طعيمة، 9

 على انواع التربة السائدة وتوزيعهسسا، وتحديسسد السسستعمال المثسسل لهسسا، واعتمسسد علسسى

 تحليل آفاق التربة وتحديد مكوناتها من المعادن، وقسسد بينسست الدراسسسة أن التربسة فسي

 منطقة الموقر لها قابلية شديدة للنجراف، وخاصة الصفيحي منه في تلك المنطقسسة؛

بدليل انتشار الحصى الصغيرة على سطح التربة.

  )، حول انجراف التربة في منطقسسة السسسلط، حيسسث قسسام1994- دراسة ( الدباس، 10

 الباحث بقياس انجراف التربة بفعل الجريان السطحي، وبفعل تناثر قطسسرات المطسسر

 بالعتماد على القياس الميسسداني للنجسسراف وخلسسص إلسى أن العوامسسل المسسؤثرة فسي

 انجراف التربة في منطقة الدراسة هي عامسسل اجسسراءات الصسسيانة للرض، والغطسساء

.النباتي، وعامل التربة، والمطر، وعامل الحصى 

  )، تبين أن أهم العوامل المسسؤثرة فسسي انجسسراف التربسسة1995-  دراسة ( جوابرة، 11

 في منطقة الموقر في الردن هي كميسسة المطسسر، وشسسدة المطسسر، وشسسكل المنحسسدر،

ونسبة الحصى، ودرجة انحدار السفح، وإجراءات صيانة الرض، وطول المنحدر.

  )، حول انجراف التربة في منطقة الزرق في الردن،1996- دراسة ( الحمدان، 12

 حيث دلت نتائج الدراسة أن كمية التربة المنجرفسسة فسسي منطقسسة الزرق سسسواء بفعسسل

 الجريسسسسان السسسسسطحي أو بالتنسسسساثر هسسسسي كميسسسسات قليلسسسسة، إذ تقسسسسدر بحسسسسوالي (
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 كغم/دونم/سنويا )، ولعل السبب في انخفاض كمية التربة المنجرفسسة فسسي هسسذه480

المنطقة هو جفاف المنطقة وصحراويتها.

       يتضح من الدراسات السابقة أن المناطق شسسبه الرطبسسة وشسسبه الجافسسة تتعسسرض

 لعمليات النجراف سنويا سواء بفعسسل الجريسسان السسسطحي، أو بفعسسل  تنسساثر قطسسرات

 المطر، نتيجة اصطدامها بسطح الرض، والنتيجة هي فقدان كمية كسسبيرة مسسن التربسسة

 السطحية، وهذا ما يجعل عملية النجراف هي إحدى أهم عوامل تسسدهور الراضسسي

 وعلى وجه الخصوص الزراعية منها، وهذا لسسه أثسساره السسسلبية علسسى مختلسسف عمليسسات

 النتاج الزراعي؛ لذلك إن هذه الشكالية تتطلب تضسسافر الجهسسود الفرديسسة والجماعيسسة

 والحكومية والهلية كافة؛ للمساعدة في الحد منها، والتخفيسسف مسسن نتائجهسسا خاصسسة؛

 وأن إزالة طبقة رقيقة سطحية من التربسسة يعنسسي: إزالسسة معظسم المكونسسات العضسسوية

 والمخصبات اللزمة للنبات. لذلك تعتبر هذه المشكلة إحدى أهم العوامل الطبيعيسسة

 التي ساهمت في تدهور مساحات كبيرة من الراضسسي الزراعيسسة فسسي منطقسسة جبسسال

 فلسطين الوسطى، وخاصة في منطقة الدراسة، اذ أصسسبح هنسساك تفاعسسل بيسسن هسسذه

 العوامل الطبيعية والبشسسرية. وكسسانت النتيجسسة تسسدهور مسسساحات كسسبيرة مسسن الراضسسي

الزراعية وإهمالها وتركها.  

الدراسة:   14.1 محتويات

         تضمنت الدراسة أربعة فصسسول، حيسسث احتسسوى الفصسسل الول علسسى اسسستعراض
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 لمشكلة الدراسة وأهميتها وأهدافها كذلك تم التعرض إلى حدود الدراسسسة المكانيسسة

 والزمانية والبشرية،كما تعرض الباحث إلى المعوقات والصعوبات التي واجههسسا قبسسل

 وأثناء الدراسة. بالضافة إلى ذلسسك تعسسرض البسساحث إلسسى فرضسسيات ومنهجيسسة وأدوات

 الدراسة واصفا الدراسة وخطوات تنفيذها، كما تم تناول الدراسات السسسابقة القريبسسة

والمتعلقة بموضوع الدراسة .

          أما الفصل الثساني، فقسد اشستمل علسى الخصسائص البيئيسة الطبيعيسة والبشسرية

 لمنطقة الدراسة، فهنالك وصف لموقسسع وأهميسسة منطقسسة الدراسسسة، وتطسسرق البسساحث

 لجيولوجية وطبوغرافية وتربة وجيومورفولوجيسسة منطقسسة الدراسسسة، بالضسسافة للمنسساخ

 والمياه والنبات فيها. أما الخصائص البشرية، فتعسسرض البسساحث للخصسسائص السسسكانية

من حيث: عدد التجمعات السكانية، والخصائص القتصادية لمنطقة الدراسة .

        أما الفصل الثالث، فيضم النتائج والمناقشة، فقد تنسساول البسساحث فيسسه خصسسائص

 الرض الزراعية، والقيمسسة القتصسسادية للزراعسسة، واسسستعمالت الراضسسي فسسي منطقسسة

 الدراسسسة. والعوامسسل البشسسرية السستي تسسساهم فسسي تسسدهور الراضسسي الزراعيسسة ، مثسسل

 العوامل القتصادية والجتماعية، والتنوع فسسي اسسستخدام الرض، والعوامسسل الداريسسة

 والفنية، وسعر وقيمة الرض الزراعية، ونظام الرث والملكية ، والحيوانسسات والرعسسي

ّعم الباحث دراسته بالعديد من الجداول والصور،  الجائر، والحتلل السرائيلي. وقد د

 كما تعرض الباحث للعوامل الطبيعية التي تسسساهم فسسي تسسدهور الراضسسي الزراعيسسة،

ًل: هناك النتائج المخبريه لفحص التربة فسسي ثلثسسة مواقسسع مسسن منطقسسة الدراسسسة  فمث
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 وهسسي: منطقسسة الرض البسسور الرعويسسة، ومنطقسسة ذات غطسساء نبسساتي طسسبيعي، وثالثسسة

مزروعة بشجر الزيتون.

        وقد اعتمد الباحث على قياس كمية التربة المنجرفة بفعسسل الجريسسان السسسطحي

-2005من خلل عاصفتين مطريتين في الموسم الشتوي   ، وتم قياس كميسسة2006 

 التربة المنجرفة في كل موقع، وذلك حسب درجة النحسسدار، وحسسسب نسسسبة الجريسسان

 السطحي، وتطرق الباحث إلى قياس كمية النجراف السنوي فسسي وحسسدة المسسساحة

. لكل منطقة، وتعرض أيضا إلى اشكال النجراف في منطقة الدراسة

        أما الفصل الرابع، فيضسم الخاتمسة الستي تطسرق فيهسا البساحث إلسى طسرق علج

وصيانة الرض الزراعية، والستنتاجات التي توصل اليها.

       وأخيرا اختتم الباحث دراسته بأهم التوصيات التي يمكن أن تساهم فسسي تطسسوير

 هذا النوع من الدراسة الحديثة في فلسسسطين وتسسساهم فسسي التخفيسسف مسسن مشسساكل

تدهور الراضي الزراعية فيها.

28



لثاني  ا الفصل

الدراسة     لمنطقة والبشرية ئيةالطبيعية ي ب ل ا الخصائص

2.1 : المقدمة:  

       يتم التطرق في هذا الفصل إلى الخصائص البيئية الطبيعيسسة والبشسسرية لمنطقسسة

 الدراسة، فهنالسسك وصسسف لموقسسع وأهميسسة منطقسسة الدراسسسة، وسسسيتم دراسسسة الوضسسع

 الجيولوجي، والطبسسوغرافي،  وتربسسة، وجيومورفولوجيسسة منطقسسة الدراسسسة، بالضسسافة

 للمناخ بعناصرة المختلفة من أمطار، وحرارة ورطوبة، ورياح،  وكذلك سسسيتم توضسسيح

ًء الميسساه السسسطحية أو الجوفيسسة، وأيضسسا سسسيتم  الوضع المائي لمنطقة الدراسسسة سسسوا

التعرف على الغطاء النباتي لمنطقة الدراسة.

       أما الخصائص البشرية فسيتم التعسسرض للخصسسائص السسسكانية، مسسن حيسسث عسسدد

التجمعات السكانية، وعدد سكان هذه التجمعات، والخصائص القتصادية لهم.  

2.2      : الدراسة  لمنطقة الطبيعية ية ئ ي ب ل ا الخصائص أول

1.2. الدراسة:    2 منطقة موقع

: الجغرافي   الموقع
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 %) مسسن محافظسسة رام اسس، وتقسسع41        إن المنطقه المدروسه تشكل ما نسبتة (

 في الجزء الشمالي الغربي منها، وتمتد جغرافيا من الشرق مع خسط تقسسسيم الميسساه

 كم)، وتمتد من جهة الشمال مسسع خسسط13مع ذرى جبال فلسطين الوسطى بطول ( 

 تقسيم المياه لحد روافد وادي سريده وهو ما يعرف بوادي الشسساعر، السسذي يحسساذي

 13.5 كم)، أما من جهة الغسسرب فتمتسسد بطسسول ( 31.5حدود محافظة سلفيت بطول (

 350كم) وهي بهسسذا تشسسغل مسسا مسسساحته (22كم)، ومن جهة الجنوب فتمتد بطول ( 

) 2كم

الفلكي  : الموقع

 ) شرق خط35 °'18'  – 01° 35     تمتد منطقة الدراسة فلكيا ما بين خطي طول (

 ')، شمال خط الستواء الخريطة. أما03° 32°  –  31' 58غرينتش ودائرتي عرض (

 الموقسسع المسسساحي لمنطقسسة الدراسسسة، فتقسسع علسسى شسسبكة الحسسداثيات المسسساحية

 إلسسى152)،  وما بين خطي شسسمال (165 إلى 152الفلسطينية ما بين خطي شرق (

).1 ). الخريطة رقم (177

  ) خريطة محافظة رام ا ومنطقة الدراسة .1الخريطة رقم ( 
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المصدر: المركز الجغرافي الفلسطيني.

2.2. الدراسة     2 منطقة أهمية

       تعتبر محافظة رام ا بشكل عام ومنطقة الدراسة بشسسكل خسساص ذات أهميسسة

 بالغة سواء من حيث الموقع المتوسط لها من فلسطين، أو كونهسسا معسسبرا لفلسسسطين

ًل أو جنوبا أو حتى شرقا أو غربا، وتعتبر مدينسسة رام اسس محسسط اهتمسسام  بالتجاه شما

الجميع؛ لكونها تمثل: العاصمة السياسية المؤقتة لفلسطين.
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        كما تعتبر منطقة الدراسة وهي شمال غرب رام ا من المناطق الكسسثر فقسسرا

 خاصة التجمعات السكانية الواقعة إلى الغرب من منطقة الدراسة. وهي بسسذلك مسسن

 المناطق الستي تسستحق الدراسسة والعنايسة بهسا؛ للتعسرف علسى احتياجاتهسا ومشساكلها

 المتنوعة؛ لكسي تصسسبح مسسن ضسمن أولويسات اهتمسام البسساحثين والمسسسؤولين وتقسسديم

الحلول لها .

3.2. الجيولوجي:   2 الوضع

         تشكلت منطقة الجبال الوسطى ومنها منطقة الدراسة ببيئتهسسا الجيولوجيسسة كمسسا

 هو الحال في بناء مختلف مناطق فلسسسطين بشسسكل عسسام عسسبر العصسسور الجيولوجيسسة

 المختلفة. ففي حقب ما قبل الكامبري تكونت القاعدة الغرانيتيسسة الصسسلبة لفلسسسطين،

 وقد ظهرت ثلث مجموعات من الصخور هي الصخور الغرانيتية، وتظهر فسسي جنسسوب

 فلسطين في منطقة النقب ووادي عربسسة، ومجموعسسة الصخورالرسسسوبية وتظهسسر فسسي

 جنوب فلسطين مثل: الصخر الرملي، والطيني، ومجموعة الصخور المتحولسسة وتظهسسر

 أيضا في جنوب فلسطين ومن أهم صخورها صخر الشيست، والنايس. وفسسي حقسسب

 الحياة القديمة التي تضم العصر الكامبري، والبرمي، تكونت الصخور الرسوبية مثسسل:

م).480- 370الحجر الرملي، والطيني وتوجد هذه الصخور على أعماق ما بين (

        أمسسا حقسسب الحيسساة المتوسسسطة والسستي تضسسم العصسسر الترياسسسي، والجوراسسسي،

 والكريتاسي؛ وصخور هذه العصور هي صخور رملية طينية. أمسسا العصسسر الكريتاسسسي
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 فتنتشر تكويناته على مساحة كبيرة من فلسطين خاصة في جنوب ووسط فلسسسطين

 كما هو الحال في منطقة القسدس، و رام اس، والخليسل. أمسا حقسب الحيساة الحديثسة

 فتضم الزمن الجيولوجي الثسسالث والرابسسع ومعظسسم تكوينسسات هسسذه الحقبسسة هسسي مسسن

 الصخور الطباشيرية الطينية، وتنتشر في معظم فلسطين من شمالها إلى جنوبها .  (

).64- 47، ص 1999عابد، والوشاحي، 

         أما تكوينات المنطقة الوسطى من فلسطين فتتكون مسسن طبقسسات سسسفلية مسسن

 الحجر الجيري السميك، الذي قد توجد فيه بعض المستحاثات. أما الطبقات الوسطى

 فمكونة من ترسيبات متعاقبة على شكل طبقات رقيقة من الحجر الجيسسري، وبعسسض

 طبقات أخرى من الغضار والمارل، أما الطبقات العليسسا فتتكسسون مسسن الحجسسر الجيسسري

 الغني بالقواقع؛ لهسسذا يغلسسب علسسى التكسسوين الجيولسسوجي للمنطقسسة الوسسسطى الحجسسر

 الجيري الدولوميتي مع كميات قليلة من صسسخور المسسارل والغضسسار، كمسسا وتوجسسد كتسسل

 م).20- 15سميكة من الحجر الجيري حيث تشكل جروفا بسمك (

        وتعتبر مرتفعات منطقة القدس ورام ا جزءا من الطيسسة المحدبسسة السستي يمتسسد

 طرفها الجنوبي في منطقة جبال الخليل وحلحول بينمسسا يمتسسد طرفهسسا الشسسمالي فسسي

 م) فسسوق مسسستوى1016منطقة شمال رام ا عند تل العاصور الذي يرتفع حسسوالي( 

 سطح البحر، ويرجح الجيولوجيسسون أن أصسسول هسسذه الطيسسة تعسسود إلسسى حقبسسة الزمسسن

 ،2003الجيولوجي الثالث، حيث أخذت منطقة رام ا شسسكلها النهسسائي.( الحمامسسده، ،

).35ص
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4.2. الطبوغرافي:    2 الوضع

       تتكون المرتفعات الوسطى من فلسطين من مجموعة من الجبسسال مثسسل: جبسسال

 الخليسسل فسسي الجنسسوب، وجبسسال القسسدس ورام اسس فسسي الوسسسط، وجبسسال نسسابلس فسسي

 الشمال. وتمتد هذه السلسلة الجبلية الوسطى باتجاه شمالي جنوبي بطسسول حسسوالي

 كم) ، كما وتضم المرتفعسسات50كم) وبمتوسط عرض من الشرق إلى الغرب( 130(

 الوسطى مجموعة من المقعرات مثل: مقعر بيت ساحور، وبيت فجار جنوب القدس

 م) فسسوق مسسستوى900م إلسسى 800، ويتراوح متوسط ارتفسساع هسسذه الجبسسال مسسا بيسسن (

 سطح البحر يعلوها في جبال الخليل قمسة جبسل النسبي يسونس فسي منطقسة حلحسول

م) ويليه قمة جبل تسسل العاصسسور شسسمال رام اسس السسذي يرتفسسع (1027والذي يرتفع (

 م، وتسهيل للدراسسسة يمكسسن940م) وفي منطقة نابلس يرتفع جبل عيبال الى 1016

تقسيم المنطقة الوسطى إلى:

الشرقية-  1 السفوح

       تنحدر السفوح الشرقية من أعالي مناطق خط تقسيم المياه في وسط منطقسسة

 م)900الجبال الوسطى باتجاه حفرة النهدام وبمتوسط ارتفاع لهذه السسسفوح مسسن (

 م) عنسسد مسستوى سسطح412فوق مستوى سطح البحر المتوسط وتنخفسض إلسسى( سسس 

 كسسم) باتجسساه الشسسرق، حيسسث تطسسل40البحر الميت، ول يزيد طول هذه السفوح عسسن (

 على منطقة الغور بجروف حادة وأخاديد وعرة؛ نظرا لعمليات التصدع السستي رافقسست

نشأة إنهدام البحر الميت.
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الغربية-    2 السفوح

        تمتد السفوح الغربية من ذرى الجبسسال الوسسسطى أي خسسط تقسسسيم الميسساه علسسى

 م) بسسالقرب مسسن المزرعسسة1016جبال شمال رام اسس عنسسد قمسة جبسسل تسسل العاصسسور(

 م) عسسن مسستوى سسطح400الشرقية وسلواد وتنتهي تدريجيا غربا بارتفاع ل يتجاوز (

ّبن الغربي، وديرأبومشعل، وشقبا. البحر بالقرب من قرى رنتيس والل

         وأهم ما يميز السفوح الغربية لمنطقة الدراسسسة؛ بأنهسسا متدرجسسة الرتفسساع كلمسسا

 ابتعدنا عن البحر المتوسط بالتجاه شرقا وتضم العديد مسسن الوديسسة السستي لهسسا عسسدة

 مسميات محلية مثل: وادي عجسسول، وادي البلط، وادي سسسريده السسذي تقسسدر مسسساحة

 ).6 )، (الصوره رقم 372 ص-1991، (عابد،  والوشاحي، 2كم331حوضة بحوالي 

 ) بعض مظاهر طبوغرافية منطقة الدراسة .6 (الصوره رقم 
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5.2. لتربة:   2 ا نواع ا

  تعتبر التربة الوسط الحيوي الضروري؛ لتفاعل مختلسف العناصسر والعمليسات     

 اللزمة لقيام الحياة النباتية عليها. وهي بسسذلك تعتسسبر بمكوناتهسسا المختلفسسة: مسسن مسساء،

 وهواء، ومواد معدنية، وعضوية، وأملح عنصرا أساسيا مسسن عناصسسر النظسسام الحيسسوي

 وبهذا تتكون التربة بمختلف خصائصها الكيميائية والفيزيائية من تفاعسسل عسسدة عوامسسل

هي:

الم-   1 صخر

التجوية وتحولها إلى      التربة بعد عمليات  تتكون منها  التي  المادة الولية    هي 

 )، كما ويظهر أثسسر صسسخور الم74، ص1999حطام صخري بمختلف الحجام (هاوز،

 على نسيج التربة، وهذا ما يتضح من تربة فلسسسطين بشسسكل عسسام ومنطقسسة الدراسسسة

 بشسسكل خسساص، فتربتهسسا مشسستقة مسسن الصسسخور الجيريسسة والطباشسسيرية، والدولوميتيسسة،

 والمارل، والحجر الرملي، ولهذه التكوينات أثر كبير في تشكيل مختلسسف انسسواع التربسسة

 في منطقة الدراسة مثل: التربة الحمراء التيراروزا، وتربة الرندزينا  ذات اللسسون البنسسي

).323، ص1999الغامق. (عابد، والوشاحي، 

المناخ-  2

          يعتبر المناخ بعناصره المختلفة: من حرارة، وأمطسار، ورطوبسة، وريساح، وتبخسر

 من أهم العوامسسل المشسسكلة للتربسسة، وتعتسسبر المطسسار أحسسد العوامسسل المسسساعدة فسسي

 تشكيل تربة منطقة الدراسة وذلك من خلل سسسقوط المطسسار واصسسطدامها المباشسسر
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 بالصخور؛ مما يضسعف مسن تماسسك الصسخر وبالتسالي تسسهل عمليسة تفتتسه وتكسسره

 وتحلله بوساطة عمليات التجوية الميكانيكيسسة والكيميائيسسة، وكسسذلك المسسر بعسسد حسسدوث

 الجريان السسسطحي للميسساه ومسسا ينتسسج عسسن احتكسساك الميسساه الجاريسسة المباشسسر بسسطح

 ). وكون المنطقسسة الوسسسطى ومنطقسسة الدراسسسة200، ص1991الصخور ( أبوسمور،

 ملم /سسسنويا)، تسسوزع900-400هي من المناطق التي تتساقط عليها المطار بمعدل (

 على فصل الشتاء مما يجعل العواصف المطرية لها الثر الواضح والكبير في تشكيل

ًء مسسن خلل الصسسطدام المباشسسر لقطسسرات المطسسر بالصسسخور  تربة هذه المناطق سوا

 والتربة، أو من خلل الجريان السطحي لسسسيما وأن الجريسسان السسسطحي، فسسي هسسذه

المناطق يعتبر من أبرز سماتها.

الطبوغرافي-   3 العامل

      يتضح دور التضاريس في تشكيل التربة وذلك من خلل النحدار الشديد، وطسسول

 السفوح، حيث يؤدي سقوط المطار واصسسطدامها مباشسسرة بالسسسفوح المنحسسدرة إلسسى

 زيادة تكسر وتفتسست، وإذابسسة الصسسخور؛ نظسسرا لزيسسادة سسسرعة الجريسسان علسسى السسسفوح

 المنحدرة والطويلة. وهذا ما يساعد على تكسسون التربسسة، وبالتسسالي تجمعهسسا وتراكمهسسا

 بسمك كسسبير فسسي أدنسسى السسسفوح الجبليسسة، بينمسسا يقسسل سسسمك التربسسة ول يتجسساوز بضسسع

  ). وهسسذا مسا يظهسر20، ص 1991سنتمترات في أعالي السفوح الجبليسة (أبوسسمور، 

 على السفوح الجبلية في منطقة الدراسسسة، حيسسث يلحسسظ أن سسسمك التربسسة ل يتجسساوز
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 بضع سنتمترات على سفوح جبال المزرعة الشرقية وسسسلواد وعطسسارة بينمسسا يتحسسسن

 سمك التربة على مدرجات هذة الجبسسال وعلسسى سسسفوحها السسدنيا (عابسسد، والوشسساحي،

).319، ص1999

الحيوي-   4 العامل

      يظهر دور العامل الحيوي من خلل النباتات والحيوانسسات، حيسسث تسسساهم النباتسسات

 في تكوين التربة وذلك من خلل النشسساط الميكسسانيكي لجسسذور النباتسسات السسذي يعمسسل

 على تفكك وتكسر الصخور، كما تقوم النباتسسات بإذابسسة الصسسخور الكلسسسية؛ مسسن خلل

 إفرازها لحماض من جذورها أو من خلل تحلل بقاياهسسا، وهسسذا مسسا يكسسسب التربسسة

اللون الداكن الغامق من جهة ويكسبها الخصوبة والمواد العضوية من جهة أخرى.

       أما دور الحيوانات كالماعز والغنام فيتمثسسل بسسدور ميكسسانيكي مسسن خلل الحركسسة

 والسير على الرض، حيث تعمل الحيوانات علسسى تكسسسر وتفتسست الصسسخور مسسن جهسسة،

 وبدور كيميائي من خلل تحلل البقايا الحيوانية الذي يؤدي بدوره إلى إفراز أحمسساض

 ،1988، نسسديوي والسسسعدون، 1960تذيب الصخور الكلسية من جهة أخرى ( شسسريف، 

 ).1990ومحمود، 

الزمن-   5 عامل

      يعتبر عامسسل الزمسسن ضسسروريا لتكسسوين التربسسة الناضسسجة السستي ترتفسسع فيهسسا القسسدرة

 النتاجية وذلك من خلل تفاعسسل مختلسسف عناصسسر ومكونسسات التربسة ببعضسسها البعسض،
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 ولذلك كلما زاد زمن عمر التربة كلمسسا كسسانت أكسسثر نضسسجا، كمسسا هسسو الحسسال فسسي تربسسة

 ،1991المناطق السهلية التي يزيد عمرها عن بضعة مليين من السنين ( أبوسمور، 

 ).202ص

     أما تربة منطقة الدراسة والناتجة عن تفاعل العوامل السسسابقة فهسسي علسسى النحسسو

التي:

•) الحمراء   ) Terra Rossaالتربة

        تنتشسسرهذه التربسسة فسسي الجبسسال الوسسسطى مسسن فلسسسطين وتسسسود فسسي منطقسسة

 الدراسة. وتكونت هذه التربة من تجوية صخور جيرية، ودولوميتية صلبه والستي تعسسود

 إلى العصرالكريتاسسسي العلسسى، وذلسسك مسسن خلل عمليسسة غسسسل الصسسخور الجيريسسة أو

 الدولوميتية الصلبه بمياه المطار، حيث تذيب هذه المياه كربونات الكالسيوم وبالتالي

 يتركز أكسيد الحديد واللمنيوم والسسسيليكا، وبتفاعسسل هسسذه الكاسسسيد ببعضسسها البعسسض

 حيث تصبح التربة غنية بالمواد المعدنية المختلفسة مسن جهسة، وتكتسسسب التربسة اللسسون

 الحمر من جهة أخرى، وهذا أهم ما يميز تربة منطقة الدراسة حيسسث أنهسسا ذات لسسون

 أحمر مائل إلى البني الفاتح مع كمية قليلة من المواد العضوية، وتعتبر غنيسسة بسسالمواد

%)غرين وأقل مسسن (50%) طين و(30الطينية والغرينية؛ فهي تحتوي على أكثر من(

  ) أما بخصوص سسسمكها فهسسو قليسسل ل يتعسسدى11، ص 2004%) رمل. (أبوحماد، 20

بضعة سنتمترات على السفوح العليا بينما يزداد سمكها على السفوح الدنيا.

• : ا   الرندزين تربة
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      تنشسسأ تربسسة الرنسسدزينا علسسى الصسسخور الجيريسسة الطريسسة أي سسس الصسسخور الطباشسسيرية

 والمارلية س، ولتظهر هذه التربة علسسى الصسسخور الجيريسسة الصسسلبه، وقسسد تشسستمل هسسذه

 التربة على بعض الغرين المنقول بالرياح وأهم ما يميز هذه التربسسة بسسأن لونهسسا بنسسي

 أحمر ، كما أنها أكثر سمكا من التربة الحمراء وأكثر غنى بسسالمواد العضسسوية، وترتفسسع

فيها نسبة الجير. 

      تنتشر هذه التربة في نطاقات ضيقة من الجبال الوسطي وفي منطقسسة الدراسسسة

 وهي مرافقة لمناطق وجود التربسسة الحمسسراء، وتنتشسسر علسسى مسسدرجات الجبسسال وفسسي

- 40سفوحها الدنيا، ويتراوح سمكها من    سم وهذا مسسا يجعلهسسا صسسالحة لظهسسور70 

 بعض النباتات الطبيعية مثل: البلوط، كما وتصسسلح لزراعسسة أشسسجار الزيتسسون، والعنسسب،

 ).42 ،ص2003والتين، واللوزيات. ( الحمامده ، 

6.2. الجيومورفولوجي:    2 الوضع

      تحتوي المنطقة الوسطى من جبال فلسطين ومنطقة الدراسة على العديسسد مسسن

المظاهر الجيومورفولوجية مثل:

       الوديسسة الفصسسلية السستي شسسقت مجاريهسسا باتجسساه الغسسرب نحسسو السسسهل السسساحلي

 الفلسطيني لتصب في البحر المتوسط، ولهذه الودية العديد من المسسسميات المحليسسة

 أهمها وادي الشاعر، ووادي البلط، ووادي عجول. وتتحد هسسذه الوديسسة مسسع بعضسسها

 بالقرب من قرية قراوه بني زيد لتشكل مجسسرى واحسسد وبتسسدفق مسسائي كسسبير، وهنالسسك
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 وادي برقين ووادي عابود وتلتقي جميع هذه الودية ببعضسها؛ لتشسسكل وادي سسسريده

ّبسسن الغربسسي السسذي يتجسسه غربسسا باتجسساه السسسهل السسساحلي  بالقرب من ديسسر بلسسوط، والل

الفلسطيني.

        وهناك أيضا وادي كوبر الذي يصبح  وادي الزرقا ثم يتجه غربا بين قرى ديرأبسسو

ٌء مسسن حسسوض وادي النسساطوف، (عابسسد، والوشسساحي،  مشعل وشقبا وشبتين وهو جسسز

 ). وتتميسز بعسض هسذه الوديسة بسسالكواع النهريسسة العميقسة، وببعسسض372، ص1999

الخوانق كما في وادي البلط، ووادي عجول.

       كما تكثر فسسي المنطقسسة الجسسروف الكارسسستية السستي تنشسسأ عسسن عمليسسات التجويسسة،

 الكيميائية والميكانيكية. حيث تنشط عمليسسات الذابسسة فسسي الصسسخور الكلسسسية، وتظهسسر

 هذه الجروف في  المنحدرات، ومجاري المسيلت المائية كمسسا فسسي وادي الحراميسسة،

-162وقد ينهار قسم منها؛ لتشكل تراجعا فسسي المجسسرى المسسائي، (أبسسو صسسفط ، ص 

). 7)، ( الصورة، رقم175

 ) بعض الجروف الصخرية في منطقة الدراسة.7(الصورة رقم 
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 كما وهنالك العديد مسسن المغسسارات المتنوعسسة فسسي أحجامهسسا وأشسسكالها فسسي المنطقسسة

 ) .8(الصورة، رقم 

 ) أحد المغارات في منطقة الدراسة ،مغارة الناطوف ( شقبا) 8(الصورة، رقم 

        أما فيما يتعلق بالسفوح الجبلية لمنطقة الدراسسسة؛ فيلحسسظ أن درجسسة النحسسدار

 ) درجة في أعالي المرتفعات  كما فسي منطقسة خسط40- 25شديدة تتراوح ما بين (
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 تقسيم المياه، مثل: منحدرات جبل تل العاصور، وجبال سسسلواد، وسسسنجل، وعسسارورة،

 م)، وبالتجسساه غربسسا350م-250وعطارة، بينما طول سفوحها قصير يتراوح مسسا بيسسن( 

  درجسة)، ولكسن يسزداد طسسول المنحسدر25-20يقل انحدارهذه السفوح ليصل ما بين (

 م). وأمسسا ارتفسساع السسسفوح فسسي غسسرب منطقسسة الدراسسسة350ليصسسل إلسسى أكسسثر مسسن ( 

 ) درجسسة.20-15م) ودرجسسة انحسسدارها قليسسل مسسا بيسسن (400-300فأصبحت ل تتجسساوز( 

 وبهذا يلحظ أن السفوح الغربية لمرتفعات منطقة الدراسة هي أقل انحسسدارا، وأكسسثر

ًل من السفوح الشرقية لنفس المرتفعات الغربية؛ ولعل السسسبب فسسي ذلسسك يعسسود  طو

ًء أكسسثر، وهسذا مسسا يسسؤدي  إلى أن السفوح الغربية تتعرض للرياح الغربية الماطرة شسستا

إلى نشاط عمليات التجوية الميكانيكية والكيميائية فيها.

      أمسسا فسسي فصسسل الصسسيف فتتعسسرض هسسذه السسسفوح للتشسسميس، وبالتسسالي للتمسسدد،

 والتقلص، وهذا يؤدي إلسسى تقشسسر وتفتسست الصسسخور، وبحلسسول فصسسل الشسستاء المسساطر

 تنجرف هذه المفتتات لتترسب فسي المنساطق السسفلى مسن المنحسدرات خاصسة؛ وأن

 صخور منطقة الدراسة كلسسسية تسسستجيب لعمليسسات التجويسسة المختلفسسة، بينمسسا السسسفوح

 الشرقية لمنطقة الدراسة فتقع في ظل المطر؛ وهذا يقلل من أثسسر المطسسار والريسساح

الغربية في تسوية انحدار سفوحها بالمقارنة مع السفوح في المنطقة الغربية .

7.2. المناخية:    2 الخصائص

       يعتسسبر منسساخ منطقسسة الدراسسسة المتمثسسل: بمنسساخ المنطقسسة الجبليسسة الوسسسطى مسسن
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 فلسطين جزءا ل يتجزأ من مناخ فلسطين بشكل عام. حيث يتصف بأنه حسسار معتسسدل

ًء، ويمكن توضيح عناصر مناخ منطقة الدراسسسة علسسى  صيفا، ومعتدل دافئ ماطر شتا

النحو التي :

المطار-  1

ًة علسسى مختلسسف         تعتبر المطار من أهم عناصر المناخ حيسسث أن لهسسا آثسسارا واضسسح

 مظاهر الحياة البشرية، والنباتية والحيوانية، فللمطسسار دور كسسبير فسسي تحديسسد مظسساهر

 ومناطق النتشار البشري، والعمراني، والزراعي والتحكم في منسساطق الرعسسي، وأن

 المطار بوفرتها أو نقصها أو تذبذبها هي التي تحدد الرخاء أو الجفسساف، وهسسي أيضسسا

التي تقرر نجاح أو فشل المواسم الزراعية البعلية المعتمدة عليها.

       أما بخصوص نوع المطار وموسم سقوطها في منطقسسة الدراسسسة فهسسي أمطسسار

 ناتجسسة عسن مسسرور المنخفضسات الجويسسة القسادمه مسسن البحسسر المتوسسسط الستي تسسقط

ًء على منطقة الدراسة، (جامعة القدس المفتوحه ،  ) .75 ، ص2002أمطارها شتا

أما بخصوص موسم سقوط المطار فهي تسقط على ثلث فترات هي :

   - مبكسرة  خريفية أمطار  : وهي المطار التي تسسسقط فسسي فصسسل الخريسسف وإنا

كانت بكميات جيدة هذا يعني بداية موسم زراعي جيد؛ لطرح البذار مبكرا.

شتوية-  أمطار  :  وتسقط في فصل الشتاء وإن سقطت بكميات وفيسسرة وبتوزيسسعب

جيد فإن هذا يعني أن موسم النبات الزراعي جيد. 

متأخرة-    ربيعية أمطار   : هي التي تسقط في شهر آذار، ونيسان وإن سقطتج
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 بكميات جيدة وبتوزيع جيد هذا يعني أن الموسم الزراعسسي الصسسيفي جيسسد مسسع بدايسسة

 فصل الصيف؛ لن ذلك يوفر الرطوبة للزراعسسة البعليسسة الصسسيفية، وبشسسكل عسسام يمتسسد

 فصل سقوط المطار من شهر أيلول وحتى شهر أيسسار، ولكسسن أمطسسار المنطقسسة غيسسر

 منتظمسسة؛ لنهسسا مرتبطسسة بقسسدوم المنخفضسسات الجويسسة عسسبر البحسسر المتوسسسط. وهسسذه

 المنخفضات غير منتظمة؛ في نشأتها وتكوينها، وهذا يعني أن المطسسار تتذبسسذب فسسي

 سقوطها من حيث المواسم والكميات ومن سنة إلى أخرى وهذا ما يجعسسل الزراعسسة

 المطرية في منطقة الدراسة أيضا متذبذبة، وغير مسسستقرة كمسا هسو حسال أمطارهسسا،

).1( الجدول رقم 

  ) معدل كميات المطار الشهرية / ملم لخمس محطات مدرسية1الجدول رقم ( 

 في منطقة الدراسة ( بيرزيت،  سنجل،  بني زيد،  دير أبو مشعل، المزرعة الشرقية )
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)1997-2005 .(

 المجمسسوع

 السسسسسنوي

ملم

ايار نيسا

ن

اذار شبا

ط

كانو

 ن

ثاني

كانو

 ن

أول

تشري

 ن

ثاني

تشري

 ن

أول

ايلو

ل

السنة

630.3 2 4 176 74 159 139 52.7 23.6 __ 97 - 98

307.1 5 15 106 68 79 28 4 2.1 __ 98 - 99 

428.5 ___ 2 63 65 197 77 24 0.5 __ 99 - 2000  

414 18 ___ 6 121 87 88 36 58 __  2000-2001

644.5 11 92 81 46 198 140 55 21.5 __ 2001-2002

816.5 ___ 33 174 238 133 212 21 5.6 __ 2002-2003

400 1 7 25 101 95 98 38 ___ __ 2003-2004

595 ___ 9 34 161 179 70 142 ___ __ 2004-2005

539 4.6 20 83 109 140.

8

108.

5

46.5 13.9 __ الشهري

100% 0.8% 3.7% 15.5

%

20.5

%

26.8

%

21.1

%

9% 2.6% __ النسبة المؤية

20% 

أمطار الربيع

68.4% 

أمطار الشتاء

11.6% 

أمطار الخريف

 نسبة كل

موسم

المصدر: (البيانات من محطات مدرسية في منطقة الدراسة ).
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      إن المطار في منطقة الدراسة كما هو حال المنطقة الوسسسطى تبسسدأ بالسسسقوط

 في فصسسل الخريسسف، وبكميسسات قليلسسة إلسسى متوسسسطة خاصسسة فسسي شسسهر تشسسرين أول

 ملم) سسسنويا. بينمسسا تحسسسنت13,9وتشرين ثاني، فكانت أمطار تشرين الول بمعدل (

  ملسم) لنفسس الفسترة وهسذه47المطار في شهر تشرين الثاني لتصسل إلسى معسدل (

 % من كمية المطسسار السسساقطة علسسى منطقسسة الدراسسسة. ويلحسسظ أن كميسسات9تمثل: 

 المطار تأخذ بالزدياد بشكل واضسسح فسسي شسسهر كسسانون أول إذ بلسسغ معسسدل التسسساقط

 % مسسن كميسسة21,1ملسسم) وهسسذه تشسسكل مسسا نسسسبته 108,5للفترة المذكورة حسسوالي (

  ملم)، وهسسذه تشسسكل مسسا140.8التساقط، وتزداد الكمية في كانون ثاني لتصل إلى (

 % من كميسة التسساقط،  أمسا المطسسار السساقطة فسسي شسهر شسسباط علسى26.8نسبتة 

 % من مجمسسوع كميسسات15.5ملم) وهذه تشكل ما نسبته 109منطقة الدراسة فهي (

المطار الساقطة على المنطقة ولنفس الفترة الزمنية .

       كما يلحظ أن كميات المطار أخذت تقل بالتدريج في شسسهر آذار ونيسسسان وأيسسار

ًل ان معدل كمية المطار الساقطة على منطقة الدراسة خلل شهر آذار كسسانت ( فمث

 % من مجموع كمية التساقط بينما أمطسسار شسسهر15.5ملم)، وهذه تمثل: ما نسبة 83

 % من الكمية الكلية، أمسا شسهر3.7ملم) أي ما نسبته 20نيسان انخفضت لتصل إلى (

 % مسسن0.8 ملسسم) وهسسي تمثسسل: مسسا نسسسبته 4.6أيار فقد انخفضت الكمية لتصل إلى (

 الكمية الكلية الساقطة على منطقة الدراسة ولنفس الفترة الزمنية. وأهم ما يستنتج

 مسسن هسسذه الرقسسام والنسسسب أن أمطسسار فلسسسطين بشسسكل عسسام والمنطقسسة الوسسسطى
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ومنطقة الدراسة بشكل خاص تقسم إلى ثلث فئات هي:

 % من كمية المطار الساقطة على منطقسسة11.6ا - أمطار الخريف وتمثل: ما نسبته 

الدراسة.

 % من كمية المطار الساقطة على منطقسسة68.4ب - أمطار الشتاء وتمثل: ما نسبته 

الدراسة وهي أشهر كانون أول وثاني وشباط.

 % مسسن كميسسة المطسسار السسساقطة علسسى منطقسسة20ج - أمطار الربيع وتمثل: ما نسبته 

الدراسة وهي أشهر آذار ونيسان وأيار.

      نستنتج مما سبق أن قمة الشتاء في منطقة الدراسة تتمثل: في ثلثة أشهر هي

 الفسسترة السستي تغسسزر فيهسسا المطسسار والسستي تكسسون فيهسسا التربسسة اكسسثر عرضسسة للنجسسراف

 السطحي، خاصة وأن منطقة الدراسسسة جبليسسة منحسسدرة السسسفوح ومتدرجسسة الرتفسساع،

 وهنالك العديد من المناطق الجرداء الفقيرة بغطائها النباتي؛ وهذا ما يسسساعد علسسى

المزيد من النجراف والتعرية لمنطقة الدراسة .

 وبدخول موسم الجفاف الطويل المتمثل: بأشهر حزيسسران وتمسسوز وآب وأيلسسول، السستي

 تتميز بالجفاف وارتفاع درجة الحرارة؛ ما يؤدي إلى تجفسسف التربسسة وتشسسققها، وهسسذا

 بدوره يجعل التربة تستقبل الموسم المطري الجديد بقابلية عالية للنجراف والتعرية

.

الحرارة-  2

      تعتبر الحرارة من الضوابط المناخية الرئيسسسة السستي يظهسسر تأثيرهسسا علسسى مختلسسف
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 مظاهر الحياة البشرية والنباتية والحيوانية بل لها دور رئيسي في رسم نظم الضغط

ًل إلسسى مختلسسف مظسساهر التجويسسة الميكانيكيسسة  الجوي والرياح والتكاثف والتبخر. وصسسو

 والكيميائية، ومن هذه الخلفية فإن مناخ منطقة الدراسة حسسار جسساف صسسيفا ومعتسسدل

ًء، لذلك فالمتوسط السنوي لدرجة الحرارة فيها حوالي (   ) درجة مئويسسه16ماطر شتا

  درجسسة مئويسسه25وهو أقل من معسسدل حسسرارة المنسساطق السسساحلية السستي يصسسل إلسسى 

 ).1998 درجه مئويه، ( دائرة الحصاء المركزيسسة، 24ومنطقة الغوار التي يصل إلى 

 وتتأثر حرارة منطقة الدراسة بنفس العوامل التي تتأثر بهسسا حسسرارة فلسسسطين بشسسكل

عام وهي كالتي:

  - المتوسسط  لبحسر ا   : يكسسون دوره فسسي خلسسق التسسوازن الحسسراري فسسي المنسساطقا

 المجسساورة لسسه وخاصسسة السسساحلية منهسسا، ويمتسسد تسسأثيره ليصسسل إلسسى المنطقسسة الجبليسسة

 الوسطى ومنها منطقة الدراسة، حيث يصل منه نسيم البحر نهارا؛ ليلطف من حسسرارة

النهار وخاصة صيفا.

  - التضاريسسي  الرتفساع  : إن العلقة عكسسية بيسن الرتفساع ودرجسة الحسراره،ب

 فكلما ارتفعنا إلى أعلى تنخفض درجة الحرارة، وبما أن المنطقة الجبليسسة الوسسسطى

 م) هذا ما جعسسل معسسدل الحسسراره السسسنوي1000م إلى 400يتراوح ارتفاعها ما بين (

  ) درجسسة مئويسسة، فسسي جبسسال القسسدس ورام اسس، (عابسسد،17فيها يصل إلسسى حسسوالي ( 

) .363، ص1999والوشاحي، 
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الفلكسي-   الموقسع  : تقع فلسسطين بشسكل عسام ضسمن المنطقسة المداريسة شسبهج

 المعتدلة، وأن المتداد الطولي الكبير لها من الشمال إلسسى الجنسسوب أدى إلسسى تفسساوت

 في درجة الحرارة ما بين المناطق الشمالية والجنوبية؛ نظرا لقرب المناطق الجنوبية

 من المؤثرات المدارية الحارة، وهذا ما أدى إلى ارتفاع حرارة الطراف الجنوبية من

فلسطين بعكس المناطق الوسطى والشمالية التي تتميز باعتدال الحرارة فيها.

  - السائدة  لرياح ا :د

      تهب رياح الخماسين الحسسارة والجافسسة علسسى منطقسسة الدراسسسة فسسي فصسسل الربيسسع

والصيف مؤدية إلى ارتفاع في حرارة المنطقة.  

       وعند دراسة الحرارة تفصيليا من موسم لخر نجدها تنخفض في فصل الشسستاء

  انخفضسست1997إلى أدنى مستوى لها، ففي شهر كسسانون أول وثسساني وشسسباط لعسسام 

  ) درجة مئويه، فسسي هسسذه الشسسهور وهسسي درجسسة منخفضسسة؛7,7الحرارة إلى معدل (

 ولهذا النخفاض أثر كبير على نمو النباتات وعلى نوعها وتوزيعها الجغرافسسي، خاصسسة

 وأن هذا النخفاض في درجة الحرارة في هسسذه الشسسهور يسسترافق مسسع قمسسة موسسسم

  ملم) وهذه الكميسة تشسكل مسا نسسبته372سقوط المطار فيها، الذي يقدر بحوالي (

  ملسسم) كمسسا فسسي الجسسدول رقسسم (630% من كمية السقوط لنفس السنة البالغة (60

  ).        وهذا ما يؤدي إلى ضعف الغطاء النباتي العشبي؛ مما يقلسسل مسسن تماسسسك1

 التربة وبالتالي سهولة تعرضها للنجراف وخاصة السطحية منها ونفس المر بالنسبة
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 ، حيث بلغت متوسطات حرارة هسسذه الشسسهور1998لحرارة شهور فصل الشتاء لسنة 

  درجة مئوية وهذا يترافق مع قمة أمطار موسم هذه الشسسهورالذي يقسسدر5.5حوالي 

 % مسسن كميسسة السسسقوط لنفسسس57ملم) وهذه الكمية تشكل ما نسسسبته 175بحوالي (

 ملم)، (محطات مدرسية).307السنة البالغة (

      أما مع قدوم فصل الصسسيف الحسسار والجسساف فيتعسسرض الغطسساء النبسساتي للجفسساف

 السريع، وتتشقق التربة؛ نتيجة للتبخر والجفاف خاصة وأن درجة الحسسرارة قسسد تصسسل

 ).2 ) درجه مئوية، ( الجدول رقم 29في معدلها لشهور الصيف إلى حوالي ( 

 ) متوسط الحرارة العظمى في المنطقة الجبلية الوسطى ومنطقة2الجدول رقم(

الدراسة .

فصل الخريف فصل الصيف فصل الربيع فصل الشتاء

م/سنو

ي

تشرن

2

تشرين

1

أيلسسو

ل

أب تموز حزيسسرا

ن

أيار نيسا

ن

أذار شسسبا

ط

كانون

2

كانون

1

السن

ة

20.4 19 24.6 25.

9

27.

3

28.

5

27.2 25.

7

17.

9

12.

2

9.6 13.3 13.6 97

23.1 27.7 18.6 12.1 المعدل الفصلي

22.6 22.1 26 29 32.

2

30.

9

28.2 26 22.

6

14.

6

13.

4

11.1 15.7 98

25.7 30.4 21 13.4 المعدل الفصلي

24.4 29 19.8 12.8  معسسسسسسسسسسدلعام

الفصلي

51



).1999المصدر: (دائرة الحصاء المركزي، احصاءات مناخية، 

       يتضح من دراسة معدلت الحرارة لشهور الصيف الحار والجسساف أن التربسسة فسسي

 منطقة الدراسة تكون في حالة من الجفسساف والتشسسقق، ومسسع قسسدوم فصسسل الشسستاء

تكون أكثر إستجابة لعمليات النجراف خاصة في مناطق السفوح المنحدرة.

الشمسي-  3 الشعاع

       يعتبر الشعاع الشمسي المصسسدر الرئيسسسي لطاقسسة الغلف الجسسوي كمسسا ويعتسسبر

 العامل الساسي في التغيرات المناخية المختلفة، لذلك يمكن إعتبار هذا العامل من

 العوامل المؤثرة في مختلف مظاهر الحياة النباتية في منطقسسة الدراسسسة؛ وذلسسك لمسسا

 يوفره من ساعات التشميس للمنطقة وما ينتج عسن ذلسك مسسن طاقسة حراريسسة تكسسون

 هي المسؤولة عن درجة الحرارة للمنطقة المدروسة وهنسساك العديسسد مسسن العوامسسل

التي تؤثر في الشعاع الشمسي مثل: 

:     _ الشمسية  الشعة سقوط زاوية أ

       كلما كانت الشعة الشمسية الواصلة للرض عمودية أو شبه عمودية كسسانت تلسسك

 الشعة أقوى وأكثر تركزا؛ لنها تتركز على مسسساحة أقسسل مسسن المسسساحة السستي تنتشسسر

 عليها الشعة المائلة . وبهذا نجد أن الجزاء الجنوبية والوسطى من فلسسسطين ومنهسسا

 منطقة الدراسة تقع تحسست تسسأثير الشسسعة شسسبه العموديسسة؛ نظسسرا لقترابهسسا مسسن مسسدار
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  )6 /21السرطان التي تكون الشمس عمودية عليه في شهر حزيران وتحديدا يوم ( 

ًل:  من كل عام، وهذا ما يفسر ارتفاع حرارة أشهر الصيف في منطقة الدراسسسة. فمث

 عند قياس زاوية سقوط أشعة الشمس على المنطقسسة الوسسسطى ومنطقسسة الدراسسسة

  درجة شمال تكون زاوية سقوط الشعة عليها يوم32والتي تقع ضمن دائرة عرض 

  درجة عرض، الفرق بين8.5 (مدار السرطان) = 23.5 – 32 حزيران كما يلي: 21

 21مدار السرطان ومنطقة الدراسسسة وبمسسا أن زاويسسة سسسقوط  أشسسعة الشسسمس يسسوم 

   درجة81.5 = 8.5 – 90) درجة على مدار السرطان بهذا تصبح 90حزيران تكون (

 زاوية سقوط أشعة الشمس على منطقة الدراسة وهي شبه عمودية. بينما نجسسد أن

+32 كانون أول كما يلي: 22زاوية سقوط أشعة الشمس على منطقة الدراسة يوم 

  درجة عرض المسافة بين المكانين وهي مسسدار الجسسدي55.5 (مدار الجدي) = 23.5

ومنطقة الدراسة.

–90      وبهذا تصبح زاوية سقوط أشعة الشمس على منطقة الدراسة كمسسا يلسسي:    

  درجة زاوية سقوط أشعة الشمس وهي زاوية مائلة؛ وهذا ما يفسر34.5 = 55.5

ًء بشسسكل عسسام ومنطقسسة  قلة نصيب فلسطين من الحسسرارة والشسسعاع الشمسسسي شسستا

الدراسة بشكل خاص.

النهار_    طول ب

   يختلف طول النهار من مكان لخر على سسسطح الرض حسسسب دوائر العسسرض   
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ًل فسسي12فنجده بطول(    ) ساعة عند خسسط السسستواء، ويبسسدأ بالزديسساد بالتجسساه شسما

  شهور نهارا وهذا يسسؤدي إلسسى6فصل الصيف حتى يصبح عند نقطة القطب الشمالي 

 أن المناطق في النصف الشمالي صيفا ومنهسا فلسسطين ومنطقسة الدراسسة تتعسرض

 إلى ساعات تشميس أطول، فمثل: إن طول النهار في فلسطين يصل إلى حسسوالي (

  ) ساعة في شهر حزيران وتموز وآب وهذا ما يفسر ارتفسساع الحسسرارة فسسي هسسذه14

 الشهور؛ وذلك نظرا لشبه عمودية الشمس من جهسسة ولطسسول النهسسار فيهسسا مسسن جهسسة

 أخرى. أما في فصل الشتاء فيحدث العكس، حيث يصبح نهسسار فلسسسطين فسسي أشسسهر

) ساعة والليل يطول ليصل ما بيسسن (11-10كانون أول وكانون ثاني وشباط ما بين (

 ) ساعة وهذا يعني قلة ساعات التشمس التي تتعرض لها منطقسسة الدراسسسة،13-14

 ) درجة؛ وهسسذا34.5بالضافة إلى ميلن الشعة الشمسية التي تكون بزاوية حوالي (

ًء . ما يفسر إنخفاض حرارة منطقة الدراسة في هذه الشهر شتا

    _ التضاريس  وامتداد ارتفاع ج

        يظهر أثر ارتفسساع التضسساريس علسسى درجسة الحسرارة إذ كلمسسا ارتفعنسسا إلسى أعلسى

انخفضت درجة الحرارة، ولهذا نجد أن منطقة الدراسة تتراوح في ارتفاعها ما بيسسن (

 م) فوق مستوى سطح البحر مما يجعل الحرارة تنخفض فيها مسسا بيسسن1000م- 400

 ) درجات في المتوسط .         أما بخصوص امتداد التضاريس وميل السفوح5 – 2(

 وأثره في الشعاع الشمسي فنجد أن المناطق المدارية تكون أشعة الشسسمس فيهسسا

 شبه عمودية، بينما المناطق الشمالية والجنوبية منها تصبح الشسعة الشمسسية مائلسة.
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 وهنا يظهر أثر اتجاه التضاريس في الشعاع الشمسي فكلما كسسانت التضسساريس ذات

 اتجاه وامتداد شرقي غربي كانت مساحة السسسفوح المعرضسسة لشسسعة الشسسمس أكسسبر

 وخاصة السفوح الجنوبية في نصف الكرة الشسسمالي والسسسفوح الشسسمالية فسسي نصسسف

 الكرة الجنوبي. أما في فلسطين ومنطقة الدراسسة فيظهسر أثسر هسذا العامسل بشسكل

 واضح؛ لن اتجاه السفوح يمتد من الشمال إلى الجنسسوب وهسسذا مسسا يجعسسل المسسساحة

 المعرضة للشعة الشمسية أقل مما لو كانت التضاريس تمتد باتجاه شسسرقي غربسسي.

) .36، ص1997(أبو سمور،

       وفي النتيجة كلما انخفضت كمية الشعاع الشمسسسي الواصسسلة لمنطقسسة الدراسسسة

 انخفضت درجة الحرارة، وهذا له تأثير كسسبير علسسى مختلسسف العمليسسات الكيميائيسسة فسسي

 التربة خاصة على نشاط الكائنات الحية في التربة، والتي يكون دورهسسا إنتسساج المسسواد

 الغذائية فيها من خلل العمليات الكيميائية المختلفة؛ مما يؤثر ذلك على توفر الغسسذاء

 من جهة، وعلى تهوية التربة وتماسكها ومقاومتها للنجراف والتعرية من جهة أخرى

) .3(الجدول رقم 

 ) المعدل الشهري للشعاع الشمسي لمنطقة رام ا (  كيلو واط3الجدول رقم (

) .2في الساعة/م

 المعدل

السنوي

فصل الخريف فصل الصيف فصل الربيع فصل الشتاء

تشري تشري أيلول آب تموز حزيران أيار نيسا آذار شباط  كانون كانون
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 ن

ثاني

 ن

أول

ن ثاني أول

2.81 4.19 6.00 7.27 7.72 7.92 7.42 6.25 4.8

1

3.89 2.87 2.75

5.32 4.33 7.63 6.16 3.17

 ).365، ص1999عابد، والوشاحي، المصدر: (

         يلحسسظ مسسن الجسسدول أن هنسساك ارتباطسسا وثيقسسا بيسسن كميسة الشسسعاع الشمسسسي

الساقطة على منطق

 رام ا ومنطقة الدراسة وبين درجة الحرارة؛ فيلحظ أن أشهر الشسستاء يتسسدنى فيهسسا

 ) كيلسسو واط؛ نظسسرا لميلن الشسسعة الشمسسسية،3.17الشعاع الشمسسسي ليصسسل إلسسى (

 وارتفاع نسبة التغيم التي تحجب الشعة الشمسية من جهة أخرى؛ وهذا يسسؤدي إلسسى

  ) درجسة مئويسة بينمسا8.12تدني في درجات الحرارة في تلك المنطقسة لتصسل إلسى (

يلحظ ارتفاع الشعاع الساقط على منطقة الدراسة في فصل الصيف يصسسل إلسسى (

 ) كيلو واط في الساعة لكل متر مربع وفي نفسسس السسوقت يلحسسظ ارتفسساع فسسي7.63

  ) درجسسة29درجة حرارة المنطقة فسسي فصسسل الصسسيف لتصسسل إلسسى معسسدل حسسوالي ( 

 )، ولعل السبب في ذلك يعود إلى إختلف سسساعات1999مئوية، (الحصاء المركزي، 

 ) .4التشميس من شهر لخر ومن موسم لخر، ( الجدول رقم 

.1998) عدد ساعات الشعاع الشمسي لمنطقة رام ا والقدس 4الجدول رقم (

56



فصل الخريف فصل الصيف فصل الربيع فصل الشتاء

 المعدل

السنوي
تشسسرين

2

تشسسرين

1

أيلول آب تموز حزيران أيار نيسان آذار شسسبا

ط

كسسسانون

2

كسسسانون

1

8.9 7.9 9.3 9.8 12.1 13 11.5 10.1 10 6.3 6.5 4.6 5.7  القدس

و

رام ا

 ساعة5.6 ساعة8.8 ساعة12.2 ساعة9

 المعدل

الفصسسسل

ي

 ).1999المصدر : ( دائرة الحصاء المركزي،إحصاءات مناخية، 

 يلحظ من الجدول أن فصل الصيف يمثل: أطول ساعات اشعاع شمسي على     

 ) سساعه يوميسا؛ وذلسك لقسرب12.2مدار السنة فيصل معسدل الشسعاع إلسى حسوالي (

 عمودية الشمس من مدار السرطان، ولخلو الجو مسسن التغيسسم صسسيفا، بالضسسافة إلسسى

 ) ساعة صيفا. بينما نجد أن ساعات التشسسميس14-13طول النهار الذي يصل ما بين (

 ) ساعات يوميا؛ والسبب في ذلك هسسو6- 5في فصل الشتاء تنخفض لتصل ما بين (

ميلن أشعة الشمس وقصر النهار وارتفاع نسبة التغيم.

الرطوبة-   4

        تعتبر الرطوبة من أهم عناصر المناخ والتي يظهر أثرهسسا بوضسسوح علسسى مختلسسف

 مظاهر الحياة على سطح الرض. وعند الحديث عن الرطوبة فإننا نتحدث عن بخسسار

ّة لعملية التبخرمن مصسادرها المختلفسة سسسواء  الماء الموجود فيالهواء الذي جاء نتيج

57



 من المسطحات المائية. مثل:البحر المتوسط الذي يمنح منسساطق فلسسسطين المختلفسسة

 الكثير من الرطوبة. أو من التربة التي تعتبرخزان للمياه السطحية المتسربة إليها في

 فصل المطر أو مسن الغطسساء النبساتي سسسواء العشسسبي أو الشسسجري السسذي يسزود الجسو

 بالكثير من كميات الرطوبة من خلل عمليات النتح. وعند دراسة الرطوبة في منطقة

 الدراسة والتي هي جزء من المنطقة الجبلية الوسطى نجد أن عمليسسات التبخرتكسسون

ًء؛ نظرا لتدني درجات الحرارة بينما في الوقت نفسه ترتفع الرطوبة لتصسسل  قليلة شتا

  %)؛ بسبب انخفاض درجات الحرارة، بينما تنخفض الرطوبه النسبية70إلى حوالي( 

 في فصل الصيف؛ نظرا لرتفاع درجات الحرارة،  ويمكن ملحظة ذلك من (الجدول

).5رقم 

.1998) المتوسط الشهري للرطوبة النسبية حسب الشهر لسنة 5الجدول رقم (

المعسسد

 ل

السسسنو

ي

فصل الخريف فصل الصبف فصل الربيع فصل الشتاء

57,5

%

تشرين

2

تشرين

1

ايلول آب تموز حزيسسرا

ن

ايار نيسسسسا

ن

آذار شباط كسسانو

2ن

كسسانون

1

65% 50% 50% 55

%

50

%

50% 40% 50% 70% 70% 65

%

75% القسسسسد

س

55% 52% 53% 70%

).1998المصدر : ( دائرة الحصاء المركزية،  
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      تنبع اهمية الرطوبة من كونها أحد عناصر تخفيض درجة حرارة الجسسو؛ لن ذرات

 بخار الماء تختزن جزءا من حرارة الشمس، كمسسا ويسسساعد بخسسار المسساء علسسى تكسسون

 الضباب والغيوم؛ وهذا يؤدي إلسسى حجسسب أشسسعة الشسسمس وبالتسسالي تنخفسسض درجسسة

الحرارة.

       إن توفركميسسات كسسبيرة مسسن الرطوبسسة النسسسبية يعتسسبر أحسسد اهسسم مصسسادر التهطسسال

ًء أمطار أو نسدى أو حستى ثلسسوج ، وتسدل الحصساءات المتعلقسة  بأشكاله المختلفة سوا

  %) من أيسام الصسيف فيهسا تغيسم فقسط بينمسا ترتفسع أيسام15-10بالتغيم أن ما بين (

ًء لتصل  إلى ما بين(   %) مسسن أيسسام الشسستاء، وبالتسسالي نسسستنتج أن55- 45التغيم شتا

 هنالك ارتفاع في نسبة التبخر في أيام الصيف؛ وهذا مسا يسؤثر علسى الرصسيد المسائي

 ). 6في منطقة الدراسة كما هو واضح من الجدول رقم ( 

 ) في منطقة القدس و رام1998-1997)  كميات التبخر ملم لسنة (6الجدول رقم (

ا.

فصل الخريف فصل الصيف        فصل الربيع

       

فصل الشتاء

المجموع

السنوي

تشرين

2

تشرين

1

أيلول آب تموز حزيران أيار نيسان آذار شباط 2كانون كانو

1ن

السنة

ملم1776 110 180 195 230 240 225 190 100 80 46 90 90 1997

ملم2107 117.5 178 203 276.9 295.4 258 234.8 162.3 108.5 65 98.9 108.

8

1998

مل1941.1

م

113.75 179 199 253.45 267.7 241.5 212.4 131.15 94.25 55.5 94.45 99.4 المعدل

السنوي

ملم163.92 ملم254.22 ملم145.9 ملم83 المعدل
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الفصل

ي

 ).1998المصدر : (دائرة الحصاء المركزية الفلسطينية،  

 بلغت كميسسة التبخسسر (1997     يتضح من تحليل الجدول أن معدل كمية التبخر لسنة 

  ملم)، وبهذا يكون معسسدل التبخسسر2107 بلغت حوالي (1998ملم) ، وفي سنة 1776

 تزداد في أشهر فصسسل  ملم)، ويلحظ أيضا أن كمية التبخر1941.1السنوي حوالي ( 

 83 ملسسم)، شسسهريا بينمسسا تنخفسسض الكميسسة إلسسى ( 254.22الصيف لتصل إلى معدل ( 

ملم)، شهريا في فصل الشتاء.

الرياح-  5

         تتعرض منطقة الدراسة صيفا إلى هبوب رياح شمالية وشمالية شسسرقية قاريسسة

 حارة وجافة قادمة من بادية الشام وشبه الجزيرة العربية وهذا؛ ما يزيد من ظروف

 الجفاف على المنطقة الجبلية الوسطى، وتتعرض المنطقة الجبلية الوسسسطى لهبسسوب

 رياح يومية، هي نسيم البحر حيث تهب هذه الرياح صيفا نهسسارا مسسن البحسسر المتوسسسط

 باتجاه اليابس والمنطقة الجبليسسة الوسسسطى بسسسبب اختلف الضسسغط الجسسوي مسسا بيسسن

 اليابس والماء ويصل تأثير هذا النسيم إلى السسسفوح الغربيسسة مسسن الجبسسال الوسسسطى،

حيث تعمل على تلطيف درجات الحرارة، وتزيد من رطوبة الهواء فيها.

       أما في فصل الشتاء فتقع فلسطين ومنها المنطقة الجبلية الوسطى تحسست تسسأثير

 الرياح الغربية العكسية القادمة من البحسسر المتوسسسط، ومسسا يصسساحبها مسسن منخفضسسات
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 جوية ماطرة، وتتعرض منطقة الدراسة لهبوب كتسسل هوائيسسة قاريسسة منهسسا كتسسل بسساردة

 وجافة قادمة من وسط آسيا، وكتل هوائية أخرى باردة قادمة من شمال أوروبا. قسسد

 تؤدي هذه الخيره إلى سقوط الثلوج علسسى فلسسسطين بشسسكل عسسام وعلسسى المنطقسسة

الجبلية الوسطى بشكل خاص.

8.2. المائي:   2 الوضع

         تعتبر الميسساه بمختلسسف مصسسادرها مسسن أهسسم عناصسسر مظسساهر الحيسساة المختلفسسة

 البشسسرية والنباتيسسة والحيوانيسسة والقتصسسادية. ولعسسل المنطقسسة الجبليسسة الوسسسطى مسسن

 فلسطين هي واحدة من أهم المناطق في فلسطين من حيث أهمية عنصسسر الميسساه

 فيها؛ خاصة  وأن المنطقة الوسطى وتحديدا منطقة رام ا والبيرة أصبحت منذ عام

 ) تعاني من نقص شديد في الميساه مسع بدايسة كسل فصسل صسيف ولعسل أحسد2000(

 أسباب هذه المشكلة أن إمسسداد رام اسس بالميسساه مسسن شسسركة (ماكسساروت السسسرائيلية)

 وظف لخدمة القرار السياسي السرائيلي؛ مما يجعل مشكلة المياه تتفاقم مع بدايسسة

 كل فصل صيف في التجمعات السكانية لمنطقة الدراسسسة، و تنقسسسم مصسسادر الميسساه

في منطقة الدراسة إلى :

1  : السطحي-    الجريان

      تعتبر مياه المطار أهم مصدر من مصادر المياه في المنطقة الجبلية الوسسسطى.

 وتختلف كميات التساقط على المنطقة من سنة لخرى؛ ومن منطقسسة لخسسرى وذلسسك

 تبعا لعدة عوامل منها: شدة العواصف المطرية، ومدتها، وعدد المنخفضسسات الجويسسة
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 القادمة من البحر المتوسط وقوتهسسا وعمقهسسا، وعلسسى ارتفسساع التضسساريس فيهسسا السسذي

 م) فسسوق سسسطح البحسسر، فكلمسسا زادت تلسسك العوامسسل زادت1000-400يتراوح ما بين (

 كميات المطار الساقطة. فمثل: كانت كميات المطار الساقطة على منطقة الدراسسسة

 1999- 1998 ملم) بينما كانت في عام 630 قد بلغت حوالي (1998- 1997لعام 

 ملسسم)،816 فوصلت إلى حوالي (2003-2002 ملم) وارتفعت في عام 307حوالي (

 ( محطسسات مدرسسسية ). بهسسذا يتسسأثر الجريسسان السسسطحي فسسي الدرجسسة الولسسى بكميسسات

 المطار السسسنوية السسساقطة، ونسسوع التربسسة، وطبيعسسة التكسسوين الجيولسسوجي، والغطسساء

 النبسساتي، وطبيعسسة التضسساريس والنحسسدار. ولعسسل عامسسل التضسساريس وكميسسة المطسسار

 الساقطة تعتبر أهم العوامل المؤثرة في الجريان السطحي، وفيمسسا يتعلسسق بمنطقسسة

 الدراسة فهي تمثل: الجزء العلى من حوض وادي سريده الذي يعتبر أكبر أحسسواض

 أودية السفوح الغربية للمنطقسة الجبليسة الوسسطى مسن حيسث المسساحة والستي تقسدر

  ملسسم)، ويعتسسبر مسسن600) وبمعدل تساقط أمطار سنويا حسسوالي (2 كم331بحوالي (

 )151أكبر الودية من حيث معدل حجم المطار الساقطة عليه والتي تقدر بحسسوالي (

 )1.79مليون مترمكعب سنويا، أما معدل كمية الميسساه الجاريسسة فيسسة فتقسسدر بحسسوالي (

 مليون مترمكعب سنويا، وهذا بدوره سيكون له أثر كسسبير علسسى نسسوع الغطسساء النبسساتي

 وكثافته وتدرجه من منطقة لخرى، وكذلك المر مسسن حيسسث أثسسر ذلسسك علسسى انجسسراف

 التربة خاصة في المناطق شديدة النحدار وقليلة الغطاء النباتي .(عابد، والوشاحي،

 ).372 _ 370، ص 1999
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2: الجوفية-    المياه

      تعتبر المياه الجوفية بأشكالها المختلفة سواء الينابيع المتدفقة أو البسسار الجوفيسسة

 من أهم مصادر المياه في المنطقة الجبلية الوسطى، وخاصة في منطقسة الدراسسة؛

 لمسسا لهسسذه الينسسابيع مسسن أهميسسة سسسواء للسسستخدام المنزلسسي والشسسرب أم للسسستخدام

 الزراعي؛ خاصة وأن عامل الرتفاع التضاريسي لمنطقة الدراسسسة كسسان أحسسد أسسسباب

 شح المياه للتجمعات السكنية في منطقة الدراسة خاصسسة فسسي فصسسل الصسسيف وفسسي

 ) ممسسا يضسسيف أهميسسة خاصسسة لتلسسك الينسسابيع وسسسبل2000السنوات الخيرة منذ عسسام (

الستفادة منها وطرق صيانتها. 

 )، وهسذا مسا يسوفر2 نبعا (ملحسق رقسم 28       يبلغ عدد الينابيع في منطقة الدراسة 

ّبما تكسسون هسسذه الينسسابيع واحسسدة  فرصا جيدة لستغللها بطريقة علمية واقتصادية، ور

 من الطموحات المستقبلية  للتخفيف من حدة أزمة الميسساه فسسي التجمعسسات السسسكانية

 لمنطقة الدراسة، التي أخسسذت تتفسساقم فسسي السسسنوات الخيسسرة. أمسسا بخصسسوص البسسار

 الجوفية فهي قليلة وتكاد تكسسون معدومسسة؛ نظسسرا لتحكسسم السسسلطات السسسرائيلية فسسي

اعطاء التراخيص اللزمة لحفر البار.

       أما بخصوص كميات التدفق من هذه الينابيع فتختلسف مسسن سسسنة لخسسرى؛ وذلسك

  بلغسست2001-2000حسب كميات المطار الساقطة. فمثل: إن كميات التسسدفق لسسسنة 

 ) سنويا، وكانت كمية المطار الساقطة على محافظة رام اسس3 م892.786حوالي (

 2003- 2002 ملسسم) بينمسسا ارتفعسست كميسسة التسسدفق عسسام 539لنفس السنة حسسوالي (
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 ملسسم) لنفسسس816)  وكمية المطار الساقطة كانت حسسوالي (3 م1.812.924فبلغت (

السنة.    

9.2. باتي:   2 ن ل ا الغطاء

      يمثل الغطاء النباتي في منطقة الدراسة نتاج تفاعل العوامسسل الطبيعيسسة ببعضسسها

 بعض، وهي التربة، والتكوين الجيولوجي، والمناخ بعناصره المختلفسسة، وطبوغرافيسسة

 المنطقة؛ لهذا فالغطاء النباتي في منطقة الدراسة متنوع بتنوع تلك العوامسسل؛ فنجسسد

 نوع النبات وتوزيعه الجغرافي يختلف مسسن منطقسسة إلسسى أخسسرى، وذلسسك حسسسب كميسسة

 المطار الساقطة وحسب الرتفاع عن سطح البحر ونوع التربة، ولهذا يمكن تقسسسيم

الغطاء النباتي في منطقة الدراسة إلى: 

 (   ) الخضرة_   الدائمة الشجار الحراج أ

       تنتشر هذه النباتات في مناطق السسفوح الجبليسة الغربيسة مسن منطقسة الدراسسة،

 وفي مناطق السفوح الدنيا من الجبال وفسسي بطسسون الوديسسة، ويختلسسف ارتفسساع هسسذه

- 6الشجار فيما بينها حيث يتراوح ارتفاعها ما بين   م ، وأهم هسسذه الشسسجار مسسا12 

يأتي:

Cupressusأشجار السرو (  sempervirins) الصسسنوبر الحلسسبي / حسسب كريسسش ،(Pinus 

halepensis) البلسسسوط / السسسسنديان ،(Quercus  calliprinos) الخسسسروب ،(Ceratonia 

siligua) الزعسسرور ،(Crataegus  aronia) الجسساص السسبري ،(Pyrus  syriacaالبطسم ،( 

ّويد (Pistacia lentisaeusالعدسي ( ).Rhamuus lycioides) ، الس
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البطحاء_   اتات نب ب

  سسسم)80-10       تتميز هذه النباتات بأنها قليلة الرتفسساع يسستراوح ارتفاعهسسا مسسا بيسسن (

 وتمتد على سطح الرض وهي عديسدة ومتنوعسسة وتشسمل: نباتسات النرجسس، عصسى

 الراعسسي (الزعمطسسوط) والتوليبسسا، وشسسقائق النعمسسان، اللسسوف، العكسسوب،  الخرفيسسش،

 الكتيلة،  القوص، الخس البري، القرينية ، الفرفحينة، الهندباء،  بالضسسافة للكسسثير مسسن

النواع الخرى مثل: 

النتش (Cistus Salviifoliusاللبيد البيض (  / البلن   ،(Sarcopoderiuw spinosum،( 

 Teucrium)، الجعدة (Cistus creticus)، اللبيد الذهبي (Salvia fruticosaالمريمية (

capitatum) مرميسسسة الحمسسسار ،(Phlomis  viscose) الزعسسستر الفارسسسسي ،(Satureja 

thymbra) الزعسستر البلسسدي ،(Majorana  syriaca) الطيسسون ،(Inula  viscoca  Syn. 

Dittrichia  viscose) السماق ،(Rhus  coriaria) القنديل أو القنسسدول ،(Calicotome 

villosa) ّليسسق Rubus)، الع  sanguineus) السسترمس السسبري الفلسسسطيني ،(Lupinus 

palaestinus) البردى ،(Cyperus rotundus) نباتات الدفلة ،(Nevium oleander.(

:  - الحشائش  ج
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       تظهر الحشائش في منطقة الدراسة مع بدايسسة موسسسم سسسقوط المطسسار وحسستى

 بداية فصل الصيف وهذه الحشائش كثيرة ومتنوعة وتشمل: نباتات شسسعير الفسسار

Aegilops tauchii (خافور) وشوفان بري Avena sterilis(دنقة) ووشويعرة  

Bromus  tectorum ونجيسسل Cynodon  dactylon وأبوركبسسة Echinochloa 

colonum والحلفا الحولية Eragrostis cillianensis   وشعير بري Hordeum 

bulbosum وحشيشسسسة الفسسسرس Lolium  perenne (شسسسيلم)وزوان Lolium 

temulentum وحشيشسسسة كنسسساري Phalaris  brachystachys وقبسسساع Poa 

bulbosa وذيسسل الثعلسسب Polypogon  monspeliensis والقصسسيب Sorghum 

halepense إلخ... 

       وهنالك الكثير من النواع النباتية والحشسسائش السستي تظهسسر فسسي ربسسوع فلسسسطين

 بشكل عام ومنطقة الدراسة بشكل خاص. (شركس، محاضسسرات فسسي جغرافيسسة

).فلسطين

 ) بعض مظاهرالتنوع النباتي في منطقة الدراسة ( وادي الشاعر ).9(الصورة رقم  
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       وقسسد تعرضسست الكسسثير مسسن هسسذه النباتسسات - ومسسا زالسست تتعسسرض - للعديسسد مسسن

 الممارسسسات الخسساطئة والسستي أدت إلسسى تسسدمير مسسساحات كسسبيرة مسسن هسسذه النباتسسات

والشجار. 

3.2 :      : الدراسة   لمنطقة البشرية ئية ي ب ل ا الخصائص ا اني ث
1.2. 3: الدراسة:      منطقة في السكانية التجمعات

  ) تجمعسسا74 ) تجمعسسا سسسكانيا مسسن أصسسل ( 34     تضم منطقسسة الدراسسسة حسسوالي ( 

 %) مسسن46سكانيا لمحافظة رام ا و البيرة؛ لذا تشكل منطقة الدراسة مسسا نسسسبته (

 ) يتسبين3مجموع عدد التجمعات السكانية في المحافظة، وبالنظر إلى ملحسسق رقسسم (

ما يأتي:   

  نسمة) حيث74.369إن مجموع سكان هذه التجمعات يقدر بحوالي (•

%) من مجموع سكان تجمعات المحافظة. 42تشكل ما نسبته حوالي (

67



 إن مجموع مساحة الراضي التي تقسسوم عليهسسا هسسذه التجمعسسات تقسسدر•

 %) مسسن مجمسسوع43 دونمسسا) وهسسذه تشسسكل مسسا نسسسبته (315.984بحسسوالي (

مساحة الراضي للتجمعات السكانية في المحافظة. 

 

2.2. الدراسة      :3 منطقة لسكان القتصادية .الخصائص

        أما بخصوص توزيع السكان العاملين في منطقة الدراسة فقد تبين أن حسسوالي

 %) من العاملين يعملون في سسسوق الضسسفة الغربيسسة. وجسسدير بالسسذكر أن ارتفسساع81(

 هذه النسبة يعود إلى بدء التحول من سوق العمل السسسرائيلي، إلسسى سسسوق العمسسل

 . بينما نجد أن من يعملون في سوق العمسسل السسسرائيلي1994الفلسطيني بعد عام 

 %)، ( دائرة الحصسساء المركزيسسة19والمستوطنات قد انخفسسض ليصسسل إلسسى حسسوالي (

). 134- 90، ص 1997الفلسطينية، 

     وفيما يتعلق بتوزيع العاملين في منطقة الدراسة على قطاعات النتسساج المختلفسسة

فهم على النحو التي:

 %) من اليدي العاملة يعملسون فسي الزراعسة، وهسذه تعتسبر6.6       هنالك حوالي (

 %) يعملون في مجسسال مقسسالع الحجسسارة، ومناشسسيرالحجر،15.6نسبة متدنية، وكذلك (

 % يعملسسون20.3%) يعملون في البناء، وحوالي 23.9وبعض الصناعات.  وحوالي (

 % يعملون في مجسسال النقسسل والمواصسسلت5.1في أعمال تجارية ومطاعم وفنادق، 
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 %) يعملون مجال الخسسدمات المختلفسسة مسسن صسسحة28.5والتصالت، وكذلك حوالي (

  ص1997وتعليم ووظائف حكومية أخسسرى، ( دائرة الحصسساء المركزيسسة الفلسسسطينية،

90 -  134. (  

  % ) فقط من4       أما فيما يتعلق بالتعليم فقد دلت الحصاءات على أن حوالي ( 

 % ) من سكان منطقة الدراسسسة تلقسسوا71.6السكان لم يدرسوا نهائيا، وأن حوالي ( 

 % ) مسسن24.3 ) سنة دراسية،  وهنالك حسسوالي ( 12تعليما ما بين سنة واحدة إلى ( 

  ) سسسنة، وهسسذا يسسدل علسسى13مجموع سكان منطقة الدراسة تلقوا تعليما أكثر مسسن ( 

 توفر فرص للعمل في مجالت متنوعسسة غيسسر العمسسل فسسي المجسسال الزراعسسي، ( دائرة

 ).134  - 90 ص 1997الحصاء المركزية الفلسطينية،

لثالث  ا الفصل

والمناقشة  تائج ن ل ا
1.3: المقدمة 

         في هذا الفصل يقوم الباحث بتحليل السستبانة الستي وزعست علسى أفسراد عينسة

 مجتمع الدراسة، للوقوف على طبيعة خصائص الرض الزراعية، والقيمة القتصادية
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الدراسة.  للزراعة في منطقة

       سيتم التعسرف فيسه علسى أثسر العوامسل البشسرية المختلفسة فسي تسدهور وتراجسع

 مسسساحة الراضسسي الزراعيسسة فسسي منطقسسة الدراسسسة، مثسسل: العوامسسل القتصسسادية،

 والجتماعيسسة، والسياسسسية، وتنسسوع اسسستخدام الرض، والعوامسسل الداريسسة والفنيسسة

 والتنظيمية، وقيمة وسعر الرض الزراعيسة، ونظسام الرث والملكيسة، ودور الحيوانسات

والرعي الجائر.

        كذلك سيتم التعرف فيه أيضا على أثر العوامل الطبيعية المختلفسسة فسسي تسسدهور

 الراضي الزراعية في منطقة الدراسة، مثل: انجراف التربة، وعلقة كل مسسن انحسسدار

 السفوح، والغطاء النباتي، ونوع استخدام الرض، وكمية المطسسر وشسسدتها، والجريسسان

 السطحي، وأثر كل ذلك على انجراف التربة في منطقة الدراسة ، وقد ظهسسرت نتسسائج

التحليل على النحو التي:    

      

الدراسة      : 2.3 منطقة في الزراعية الرض خصائص
الزراعية-    الرض طبوغرافية أ

       عند دراسة خصائص وطبيعة الرض الزراعية في منطقة الدراسة، تسسبين أن (

 %) من مجموع الراضي في منطقة الدراسة هي أراضسسي جبليسسة مستصسسلحة،45.7

 ومشجره بالزيتون والعنب والتين. بينما تقل الراضي السسسهلية والمسسستوية المتمثلسسة:

 %) مسن مجمسوع الراضسي الزراعيسة المتمثلسة: بأراضسي10بالسهول الداخلية إلسى (

 بيرزيت (المرج) وعين سينيا، وسهل ترمسعيا، وسهل سنجل؛ وهذا ما يجعل بعسسض
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 المزارعيسسن يمارسسسون الزراعسسة بنسسوع مسسن الحسستراف كمسسا فسسي منطقسسة عيسسن سسسينيا

 ).10ومنطقة عين الزرقا في بيتللو، ( الصورة رقم 

 ) زراعة مروية بالتنقيط  في  منطقة الدراسة (عين سينيا).10(الصورة رقم 

        أما بقية الراضي فهي أراضي جبلية وعرة،  يحتاج استصسسلحها إلسسى رأس مسسال

ًل يصعب استخدام الدوات الحديثة في هسسذه المنسساطق الجبليسسة، فهنالسسك  ضخمة، فمث
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 %) مسسن المزارعيسسن يسسستخدمون الحيوانسسات فسسي الحراثسسة؛ وهسسذا يعسسود86حسسوالي (

 لصعوبة المناطق الجبلية. بينما المناطق المستوية والسهلية يمكن حراثتهسسا بسسالدوات

 %) من المزارعين  يستخدمون التراكتور10الحديثة، وقد دلت الحصائية أن حوالي (

في الحراثة، في هذه الراضي السهلية والمستوية. 

الزراعية-     الملكيات صغر ب

        تتصف الملكيات الزراعية في منطقة الدراسة بصغر مساحاتها وتفتتهسسا، ويتضسسح

 % مسسن مجتمسسع الدراسسسة،29 ) السسذي يسسبين أن 7ذلك من خلل تحليل (الجدول رقم 

 %) منهسسم  يمتلكسسون19 دونم) وحوالي (3يمتلكون مساحات من الراضي أقل من (

 -5%) يمتلكون مساحات من ما بين(12) دونم، بينما (5-3أراضي مساحتها ما بين (

 %) مسسن مجتمسسع الدراسسسة، يمتلكسسون قطعسسا مسسن65 ) دونم؛ وبهذا يكسسون حسسوالي (7

  دونسسم)؛ وهسسذا يوضسسح صسسغرالملكيات فسسي منطقسسة7الراضسسي مسسساحتها أقسسل مسسن (

 %)39 دونسسم) فيمثلسسون (7الدراسة، بينما الذين يمتلكون أراضي مساحتها أكبر مسسن (

من مجتمع الدراسة.

) توزيع الملكية في منطقة الدراسة  .7الجدول رقم (

% المئوية  المزارعين النسبة الرض عدد مساحة

 دونم3أقل من 2950

 دونم5 - 3من  19.233

 دونم7 - 5من  12.822
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 دونم7أكثر من 3967

10 0 %17 المجموع2

الزراعية-   المحاصيل ج

       تنتشر زراعة العديد من المحاصيل في منطقة الدراسة مثل: 

: الزيتون-     تعتبر أشجار الزيتون من أكثر انواع المحاصيل الزراعية إنتشسساراأشجار

 %) من مجتمع الدراسسسة علسى أن شسجرة الزيتسون83في منطقة الدراسة. وقد أكد (

 هي الساس، في الزراعة الشجرية وتمثل: المرتبة الولسسى فسي الزراعسة والهتمسسام

 للنسان الفلسطيني؛  ولعل السبب في ذلك هو أن شسجرة الزيتسون تعتسبر مسن أكسثر

 انواع الشجار المعمرة، إذ يمتد عمر بعضها لمئات السنين، وتعتبر أكثر الشجار التي

 يعتمد عليها الفلح الفلسطيني في حياته المعيشية، فهي تلبي احتياجاته الغذائية من

 الزيت والزيتون، وتمثل مصدر دخل للسرة الفلسطينية. فقديما كانت السرة تكتسي

 وتقترض وتتزوج على موسسسم الزيتسسون؛ بالضسسافة لتصسسنيع الصسسأبون البلسسدي ، ولهسسذه

 الشجرة قيمة دينيه للفلح الفلسطيني، "والتين والزيتون وطور سنين" ( سورة السستين

).1آية

 : المختلطة-    الفواكه  أشجار العنب، والتين وغيرها، وهذه  تمثل مسسا مثلأشجار

  %) من مجموع الشجار التي تزرع؛ وهي نسبة قليلة، وذلك نظرا لتعرضسسها9نسبته (

للهمال وقلة العناية بها .
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: الحبوب-     إن زراعسسة الحبسسوب المختلفسسة مسسن قمسسح، وشسسعير، وعسسدس،زراعة

 %) من مجمسسوع انسسواع المحاصسسيل الزراعيسسة فسسي7وحمص، وغيرها تمثل ما نسبته (

منطقة الدراسة.

: الخضراوات-    %)13 تمثل زراعة الخضراوات بمختلف انواعها مسسا نسسسبته (زراعة

 من مجموع انواع المحاصيل الزراعية التي تزرع فسي منطقسة الدراسسة، وهسذه نسسبة

 مرتفعة خاصسسة  فسسي المنسساطق الستي تعتمسد علسسى السري كمسسا فسي بعسض التجمعسات

 السكانية مثل: عين سينيا، وفي المناطق السسسهلية الخصسسبة كمسسا فسسي سسسهل ترمسسسعيا

وسنجل، ومنطقة الينابيع مثل: نبع عين البلد، في عجول و نبع عين الزرقا في بيتللو. 

) زراعة مروية حول بعض الينابيع ( نبع عين البلد عجول )11(الصورة رقم 

: ها-     زراعت تراجعت التي المحاصيل د
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 %) من عينة مجتمع الدراسة، أكسسدوا علسسى30.8      تبين من التحليل الحصائي أن (

 أن محصولي العنب، والتين هي أكثر المحاصيل التي تراجعت مساحة زراعتهسسا، عمسسا

كانت عليه في السابق في منطقة الدراسة .

 %) من عينة مجتمع الدراسة على أن محصول الزيتون هسسو مسسن15.7      بينما أكد (

 أكثر المحاصسسيل الزراعيسسة السستي تراجعسست مسسساحتها  الزراعيسسة عمسسا كسسانت عليسسه فسسي

السابق.

 %) على أن الحبسسوب هسسي السستي تراجعسست مسسساحة زراعتهسسا.10.5      وأكد حوالي (

 %) مسسن عينسسة الدراسسسة أكسسدوا علسسى أن كسسل المحاصسسيل36.6وبشسسكل عسسام هنسساك (

 المذكورة سابقا قد تراجعت مساحة زراعتها في منطقسسة الدراسسسة، عمسسا كسسانت عليسسة

 في السابق. ولعل تراجع زراعة هذه المحاصيل يعتبر أحد مؤشرات تدهور وتراجسسع

الراضي الزراعية في منطقة الدراسة .

  متدهورة كانت مزروعة بأشجار العنب والتين في منطقةٍ) أراض12(الصورة رقم 

الدراسة .
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       تسسبين الصسسورة العديسسد مسسن المصسساطب الزراعيسسة السستي كسسانت تسزرع بمثسسل: هسسذه

 المحاصسسيل، خاصسسة محاصسسيل العنسسب، والسستين، والسستي تمثسسل أكسسبر نسسسبة تراجسسع فسسي

 )، ولعل السبب فسسي ذلسسك هسسو أن مثسسل هسسذه3المحاصيل الزراعية،( مقابلة شخصية 

 الشجار غير معمرة كسسالزيتون. وبسسسبب إنتشسسار العديسسد مسسن المسسراض السستي أصسسابت

 العنب، والتين. بالضافة إلى عمليات الرعي والتحطيب التي تعرضسست لهسسا مثسسل هسسذه

 الشجار. ومن مؤشرات تراجع زراعة مثل هذه الشجار بالضافة للمساحة الرضسسية

 هو ندرة وقلة توفر وتواجد ثمار هذه المحاصيل سواء طازجة أم بعد تجفيفهسسا فسسي

السواق عما كانت عليه في السابق .

المذكورة      • المحاصيل زراعة فيها تراجعت التي المساحة
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       تراجعت الكثير من المساحات الزراعية فسسي منطقسسة الدراسسسة، سسسواء كسسانت

 تسسزرع بالشسسجار أو بسسالحبوب أو بالخضسسراوات،  ويتضسسح ذلسسك مسسن خلل الجسسدول

التي :

) مساحة الرض التي تراجعت فيها زراعة المحاصيل الزراعية.8الجدول رقم  (

        يتضسسح مسسن الجسسدول أن هنسساك تراجعسسا عامسسا فسسي مسسساحة الراضسسي الزراعيسسة

 %) من عينة مجتمع الدراسة، أكسسدوا علسسى أن27للمحاصيل المذكورة سالفا، فهناك (

 مساحة الراضي الزراعية التي تراجعسست الزراعسسة فيهسسا لسسديهم هسسي أقسسل مسسن دونسسم

 %) على أن مساحة الراضي الزراعية التي تراجعت الزراعة فيها41واحد، بينما أكد (

- 5لديهم تتراوح ما بين (   دونما) ،أما الذين تراجعت لديهم مساحات كبيره تزيسسد10 

%) من مجموع عينة الدراسة.32 دونما) فيشكلون ما نسبتة (15عن (

       ومنذ السنوات القليلة الماضية أصبح هناك اهتمام خاص وعودة لزراعسسة بعسسض

ًة زراعسسة اصسسناف مميسسزة منهسسا. ( مقسسابلت  هذه المحاصيل، كسسالعنب، والسستين، وخاصسس

 )، وهناك اهتمام من جديد ببعض الشجار التي تراجعت زراعتها وتحديدا1شخصية،

% المئوية   عدد النسبة

المزارعين

دونم  المساحة

 دونم5اقل من -2746

 دونم15-10من 4170

 دونم15اكثر من 3256

10 0 %17 المجموع2
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 أشجار العنب والتين؟)، أكد أن هناك عودة منظمة لزراعة مثل هذه الشجار بطسسرق

 علمية واقتصادية؛ وذلك بهدف تحقيق أكبر دخل اقتصادي ممكن من هسسذه الشسسجار

 خاصة من النوع الذي  ينضج مبكرا، وهذا يفسسح المجسال للمسزارع دخسول السسواق

 مبكرا  وبأسعار جيدة، وقد أكد لنا هذا المزارع بأنه قام بزراعسسة قطعسسة مسسن الرض

 دونمات)  بأشجار التين من النوعية المحسنة .5يمتلكها تقدر بحوالي (

السائده   • الزراعة نمط

      يسود في منطقة الدراسة نمط الزراعة البعليسسة السسذي يعتمسسد علسسى المطسسار،

 %) مسن المزارعيسن هسذا80وأيضا الزراعة البعليسة الصسيفية . وقسد أكسد حسوالي (

 المر، وهذا ما يفسر العديد من المور مثسسل: تذبسسذب النتسساج الزراعسسي و صسسعوبة

العتماد عليه كمصدر دخل رئيس وثابت .

        أمسسا عسسن إسسستخدام السسري فسسي الزراعسسة فسسالمر مقتصسسر علسسى منسساطق صسسغيرة

 المساحة كما هو الحال في منطقة عين سينيا، وعين الزرقا في بيتللو، وعلى بعسسض

 %) من المزارعين، وهي نسسسبة جيسسدة إذ19.8الينابيع الخرى، وقد أكد ذلك حوالي (

 يلحظ أن هناك إحتراف لمهنة الزراعة عند بعض المزراعيسسن كمسسا فسسي عيسسن سسسينيا

وعين الزرقا في بيتللو. 

للزراعة-     القتصادية القيمة هس

        رغم أن الزراعة تعتبر أحد أهم قطاعات النتاج والدخل القتصادي في معظم
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 المجتمعات البشرية خاصة في الدول النامية؛ إل أن لكسسل مجتمسسع ظروفسسه المختلفسسة

ًل إن معظسسم سسسكان منطقسسة الدراسسسة ل تشسسكل الزراعسسة السسدخل  والخاصسسة بسسه، فمث

 %) من عينة مجتمسسع الدراسسسة بسسأنهم ل يعتمسسدون85الرئيسي لهم، وقد أكد حوالي (

 في دخلهم على الزراعة، وهذا يعطي مؤشر اخر على ان غالبية القوى العاملة فسسي

 منطقة الدراسة لتعتمد على الزراعة، بل تعتمد على وظائف وأعمال ومصادر دخسسل

 أخرى،  وقد يكون قلة المردود المسادي للعمسل الزراعسسي هسسو السسسبب الرئيسسسي فسي

 )  يبين نسبة المعتمدين في دخلهم على الزراعة .9ذلك، ( الجدول 

 )  نسبة المعتمدين في دخلهم على الزراعة .9الجدول رقم ( 

   أما فيما يتعلق بنسبة مساهمة الزراعة في دخل المعتمدين عليها فيظهر ذلك على

 % من عينة مجتمع الدراسة يعتمسسدون فسسي دخلهسسم علسسى14.5النحو التي:        إن 

 %) مسسن هسسؤلء تسسساهم الزراعسسة فسسي56الزراعة وبنسسسب متفاوتسسة فهنسساك حسسوالي (

 %) تساهم الزراعة في دخلهم بنسبة24%)، بينما هناك (15دخلهم بنسبة أقل من (

 20%) تساهم الزراعة في دخلهم بنسة ما بين (12%)، وهناك (20% - 15ما بين (

المئوية  النسبة

%

 عدد

المزارعين

دخلهم     في الزراعة على المعتمدون

ل يعتمدون على الزراعة85.5147

يعتمدون على الزراعة14.525

10 0 %17 المجموع2
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 %) فل50%)، بينما نجد أن الذين تساهم الزراعة في دخلهم بنسبة اكثر مسسن (50- 

 %) وهنا نلحظ أن عدد الذين يعتمدون في دخلهم علسسى الزراعسسة8يشكلون سوى (

 ).10بنسبة عالية هم أعداد قليلة، ويتضح ذلك من خلل( الجدول 

) نسبة ما تشكلة الزراعة من دخل للمزارعين .10الجدول رقم (

% المئوية   عددالنسبة

المزاعين

الزراعة    من الدخل نسبة

%15اقل من 5614

24610 - 20%

12320 -  50%

%50اكثر من 82

10 0 المجموع%25
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تدهور:      3.3 في تساهم التي البشرية  العوامل

الزراعية          تساهم العديد مسسن العوامسسل البشسسرية فسسي تسسدهور وتراجسسع مسسساحة الراضسسيالراضي

 الزراعية في منطقة الدراسة مثل: أثر العوامل القتصسسادية والجتماعيسسة والسياسسسية،

 وتنوع استخدام الرض، والعوامل الدارية والفنية والتنظيمية، وقيمسسة وسسسعر الرض

 الزراعية، ونظام الرث والملكية، ونشاط تربية  الحيوانات والرعي الجائر، وقسسد ظهسسر

أثر هذه العوامل على النحو التي : 

1.3. 3: القتصادية.:    العوامل

        هناك الكثير من العوامل القتصادية التي تتشابك مع بعضها البعض وتعمسسل أو

 تساهم في   تدهور الراضي الزراعية في منطقة الدراسسسة، وتتمثسسل هسسذه العوامسسل

بما يلي :

:       – الزراعة  في للعمل المادي المردود قلة أ

      دلت الحصاءات أن هذا العامل يعتسسبر مسسن العوامسسل السستي تسسساهم فسسي تسسدهور

 وتراجع الراضي الزراعية، ويتضح ذلك من قلة مساهمة الزراعة في الدخل الشهري

 للفرد من جهة، وقلة عدد المعتمدين على العمل الزراعي من جهة أخرى، وقد أفسساد

 %) من مجتمع الدراسة بأن عائدات الرض غير مجزية ول يمكن العتماد عليهسسا95(

).2في سد حاجات السرة من الناحية المادية، (مقابلة شخصية 
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 %) فقسسط هسسم السسذين يسسرون أن مسسردود الرض مجسسزي ماديسسا،5      فسسي حيسسن أن (

 وهؤلء من ملكي المساحات الواسسسعة مسسن الراضسسي المزروعسسة بسسالزيتون، أو مسسن

 أصحاب الراضي المروية المنتشرة بجوار الينسسابيع؛ لهسسذا يعتسسبر قلسسة المسسردود المسسادي

 للعمل الزراعي من عوامل ترك وهجرة الرض والعمل الزراعي، ( مقابلة شخصسسية

3.( 

: المادي-     الدعم قلة ب

       يعتبرهذا العامل من العوامل التي تساهم في تدهور الراضي الزراعيسسة؛ نظسسرا

 %) مسسن98لرتفاع تكاليف مستلزمات النتاج الزراعي، وقد أكد هسسذا المسسر حسسوالي (

 المزارعين لما لهذا العامل من أثر كبير في ترك وهجسسرة الرض والعمسسل الزراعسسي؛

 خاصة وأن ارتفاع تكاليف النتاج يزيد من أعباء المزارع أكثر فأكثر ويقلل من العسسائد

المادي للعمل الزراعي .

 : الدراسة-        منطقة في الزراعية المنتوجات منافسة ضعف ج

 %) من المزارعين أن هناك ضسسعف فسسي منافسسسة النتسساج91      فقد أجاب حوالي (

 الزراعي بمختلف انواعه في منطقة الدراسة لنفس المنتوجات الزراعيسسة الفلسسسطينية

 من مختلف المناطق، مثل: الغوار، وشمال الضفة الغربية، كما في منطقة جنيسسن أو

 حتى جنوب فلسطين، كما في منطقة الخليل سواء مسسن حيسسث الجسسودة أو مسن حيسث

 الكمية؛ وذلك بسبب ضعف التخصص والخسسبرة وقلسسة المزارعيسسن المتفرغيسسن للعمسسل

 الزراعي، إذ يقتصر الحتراف للعمل الزراعي على بعض المزارعين في منطقة عين

82



سينيا وعين الزرقا في بيتللو.

أو-          يسة المحل السسواق فسي سواء الزراعية للمنتوجات التسويق ضعف  د

الخارجية:  
 %) من مجموع المزارعيسسن أكسسدوا علسسى93      بينت التحاليل الحصائية أن حوالي (

 أن هذه مشكلة جدية تضر بالنتاج الزراعي، وبالتالي تقلسل مسن طموحسات وإمكانيسة

 التفكير في تطوير النتاج الزراعي، فمثل: نجد أن التسويق لنتاج زيت الزيتون أصسسبح

 من المشاكل الكبيرة التي تواجه المزارع فمن جهة آفاق التسويق الخارجي مغلقة؛

 نظرا للعديد من العوائق الدارية والسياسية والمنية، ومن جهة أخرى تسسدني أسسسعار

ًل كان ثمن كيلو زيت الزيتون قبل عسسام    يقسسدر بحسسوالي2000الزيت وعدم ثباته،  فمث

 خمسة دنانير أردني، أو ما يعسسادل سسسبعة دولرات، فمسسن هسسذا الجسسانب كسسان موسسسم

  وبسسسبب منسسع التصسسدير للخسسارج2000الزيتون ذا جدوى اقتصسسادية، ولكسسن بعسسد عسسام 

 وتكدس النتاج الزائد عن حاجة السوق المحلي فقد انخفض سعر كيلو زيت الزيتون

 إلى دينارين أو ما يعادل ثلثة دولرات، وبهذا تكون نسسسبة انخفسساض السسسعار للزيسست

 %) أما على صعيد بسساقي المحاصسسيل فسسي منطقسسة الدراسسسة خاصسسة تلسسك60حوالي (

 المروية مثل: بعض انواع الخضراوات كما في منطقة عين سسينيا وعيسسن الزرقسسا فسسي

  )، ويعتمسد معظسم المزارعيسن فسي تسسويق إنتساجهم4قرية بيتللو، ( مقابلة شخصية 

 الزراعي على جهودهم الشخصية. وكثير من الحالت يضطر فيهسسا المسسزارع إلسسى بيسسع

 منتوجاته بأسعار متدنية؛ نظرا لضعف وصسسعوبة التسسسويق مسسن جهسسة، ولقلسسة وسسسائل
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 حفظ المنتوجات الزراعية، وخاصة الخضرية منهسسا مسسن جهسسة أخسسرى، كمسسا أن ضسسعف

 الخبرة الفنية الزراعية لدى المزارع. خاصة فسسي مجسسال مكافحسسة المسسراض الزراعيسسة

 وارتفاع أثمان المبيدات الحشسرية والعشسبية ممسا يسؤدي إلسسى ضسسعف جسودة المنتسسوج

وبالتالي صعوبة تسويقه.

 : الدراسة-        منطقة في العاملة للقوى الوظيفي لتغير ا هس

 %) من المزارعين أن الرغبة في تغيير المهنة أو العمل والنتقال96     أكد حوالي (

 إلى قطاعات إنتاجية أخرى أدى إلى ترك وإهمال الكثير من الراضي الزراعية، ومن

ُثّم تدهورها وتراجع مساحتها؛ ولذلك نجد نسبة من يعمل فسسي الزراعسسة ل يتجسساوز (

 %) من مجموع القوى العاملة. بينمسسا بسساقي القسسوى العاملسسة تتسسوزع علسسى النشسسطة4

 %)، وفسسي مختلسسف الوظسسائف الداريسسة31القتصادية ممثلة بقطاع البناء الذي يضسسم (

 %، وصناعة18%)، ويعمل في مجال التجارة والمطاعم والفنادق 26.4والخدمات (

 % في قطسساع5.6%)، ويعمل حوالي 15الحجر وبعض الصناعات التحويلية حوالي (

) .1998النقل والمواصلت والتصالت، (دائرة الحصاد المركزية الفلسطينية، 

 : واستصلحها-       الزراعية الرض انة صي تكاليف ارتفاع و

      يعتبر هذا من العوامل المهمة المؤدية إلى إهمال وتسسرك الرض الزراعيسسة  وقسسد

ًل، نجسسد أن أجسسرة98أكد هذا المر (  %) من مجتمع الدراسة ، ولتوضيح هذا المسسر مث

 الحراثة اليومية في بعض مناطق الدراسة مثل: سنجل وترمسعيا وجلجليا تصل إلسسى

 حوالي خمسين دينارا أردنيا وهذا يشكل عبئا كبيرا على المزارع فيما لسسو أراد حراثسسة
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-20أرضه بالجرة. اما أجرة العامل لبنساء الجسدران السستنادية، فتسستراوح مسسا بيسن (    

  ) دينارا أردنيا وهذه تكاليف عالية جدا، وتشكل عبئا كبيرا على المزارعين؛ مما ل30

 يشجعهم ذلك على بناء أو اعادة استصلح الجسسدران السسستنادية ، ( مقابلسسة شخصسسية

5.( 

       إن بعض الستصسسلحات للراضسسي الزراعيسسة قسسد تحتسساج إلسسى اسسستخدام معسسدات

 وأدوات ثقيلة مثل: البواجر والجرافات، و تتراوح أجرة مثل هسسذه المعسسدات مسسا بيسسن (

 ) دينارا أردنيا  يوميا، وهذه تكاليف عالية جدا ل يستطيع المزارع البسسسيط400- 200

 استصسسلح أرضسسه بمثسسل: هسسذه النفقسسات، خاصسسة إذا تصسساحب ذلسسك مسسع بطسسئ النتسساج

 وصعوبة التسويق والتصدير. لدرجسسة أن هنسساك مسسن يقسسول أن السسستثمار فسسي قطسساع

 الزراعة مشروع خاسر ل يسستطيع أن يتحملسه المسزارع  بشسكل فسردي ل مسن ناحيسة

 ارتفاع التكاليف ول من ناحيسسة طسسول المسسدة الزمنيسسة اللزمسسة للنتسساج،  ول مسسن حيسسث

إستعادة النفقات التي قد تستغرق عشرات السنين.

       بالضافة إلى ذلك هناك ارتفاع في تكسساليف التسسسميد مسسن حيسسث السسسعار ومسسن

 حيسث التجهيسسزات اللزمسة لسسستخدامها فسسي ذلسسك، ممسا يسسؤدي إلسسى ضسعف اسسستخدام

 المخصبات وهسسذا ينعكسسس سسسلبا علسسى القسسدرة النتاجيسسة للرض، وبالتسسالي تنخفسسض

 القيمة القتصادية، والمسسردود المسسادي للرض الزراعيسسة، وهسسذا يسسساعد علسسى هجسسرة

 ) .6وترك الراضي الزراعية، ( مقابلة شخصية 
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2.3. الجتماعية:  3 العوامل

          من خلل التحليل الحصائي المتعلق بمنطقة الدراسة، تبين أن هنساك العديسسد

 من العوامل الجتماعية التي تساهم في تدهور الرض الزراعية  وتراجع مسسساحتها،

وهذه العوامل هي:

الهجرة-   : أ

 %) من97      للهجرة دور كبير في تدهور وتراجع الراضي الزراعية اذ أكد حوالي (

 المزارعين ذلسك المسسر، ويظهسسر دور الهجسسرة مسسن خلل شسكلين سسسواء كسانت هجسرة

 داخلية من التجمعات السكانية في منطقة الدراسة إلى المدن الفلسسسطينية الخسسرى،

 مثل: رام اسس والسسبيرة أو غيرهسسا، ويتضسسح هسسذا مسسن خلل مسسا يلحسسظ ويشسساهد مسسن

 مؤسسسسات ومحلت تجاريسسة بأسسسماء مسسن أهسسالي هسسذه التجمعسسات مثسسل: العجسسولي،

 والعطاري، والعاروري، والسوداني، والسنجلوي، والمزرعسسأوي، والكسسوبري وغيرهسسا

 من السماء، وإن دل هذا على شيء فإنما يدل على حجم الهجرة الداخليسسة للقسسوى

 العاملة باتجاه العمل في مهن وأعمال أخرى غير الزراعة، ويترتب على ذلك إهمسسال

للرض وتراجع في إنتاجها وزيادة في تعريتها. 

      أما بخصوص الهجرة الخارجية فهي أيضا ل تقل أثرا عسسن الهجسسرة الداخليسسة فقسسد

 بينت الدراسات الحصائية أن معدل المهاجرين من التجمعات السسسكانية فسسي منطقسة

 %) من حجم عسسدد السسسكان فسسي كسسل تجمسسع سسسكاني  فعلسسى50الدراسة يزيد عن (

 ،  وعسسدد1997 نسسمة سسنة 5200سبيل المثال: نجسسد أن عسدد سسسكان قريسة سسنجل 
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 5500 نسمة لنفس السنة، أمسسا قسسرى بنسسي زيسسد السستي تضسسم 2800المغتربين حوالي 

  نسمة لنفس السنة وهسسذا مسسا5135نسمة فإن عدد المغتربين منها يرتفع ليصل إلى 

 ينطبق على باقي التجمعات السكانية في منطقة الدراسة (دائرة الحصاء المركزيسسة

).1997الفلسطينية، 

:       - أخرى  وظائف في والعمل المهني التحول ب

 %) مسسن مجتمسسع الدراسسسة أكسسدوا علسسى أن96          دلسست التحاليسسل الحصسسائية أن (

 تحويل المهنة والعمل في وظائف أخرى متعددة يؤدي إلى إهمال الراضي الزراعية

 وبالتالي يحدث تسدهور وتراجسع فسي  إنتاجيتهسا، أمسا دراسسة أسسباب التحسول المهنسي

والتغير الوظيفي فيعود لسباب منها :

*  أسباب اقتصادية: وهو قلة المردود المادي للعمل في الزراعة. 

 * أسباب اجتماعية: وهو أن النظرة الجتماعية للعمل الزراعي ما زالت ظالمة، فعند

 المفاضلة بين الوظائف بمختلف أشكالها وبين العمل الزراعي نجسسد أن الكسسثير منهسسم

ٌا فسسي  يفضل العمل الوظيفي أوالمهن الخرى، وكأن العمل الزراعي مسسا زال مرتبطسس

 ذهنية النسان الفلسطيني بالبساطة، والحياة البدائية المتواضسسعة؛ خاصسسة عنسسد جيسسل

 ) عاما هسسم50%) من المزارعين ممن فوق سن (86الشباب، وكشفت الدراسة أن (

 المشستغلون بالزراعسة ، ولسذلك يعتسبر هسذا أحسد المؤشسرات علسى نفسور فئة الشسباب

وصغار السن من العمل في المجال الزراعي وذلك بسبب.

 *- أن الجهد البدني الذي يبذل في العمل الزراعي أكبر بكثير من أي جهسسد يبسسذل فسسي
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 أي عمل أو مهنة اخسسرى، ل يسسستطيع تحملسسه جيسسل الشسسباب الحسسالي مقارنسسة مسسع ذوي

 الخبرة والتجربة مسسن كبسسار السسسن، وهسسذا مسسا يجعسسل جيسسل الشسسباب ينفسسر مسسن العمسسل

الزراعي.

 *- صعوبة ووعورة الراضي الزراعية في منطقة الدراسة ؛ ما يجعل العمل والجهسسد

ٌا، وامكانية إدخال التكنولوجيا والتحديث الميكانيكي على النتسساج ٌا جد  البدني فيها صعب

 الزراعي فيها ما زال بعيد المنال خاصة اذا ارتبط ذلك بارتفاع تكسساليف إدخسسال مثسسل:

هذه الدوات واللت الحديثة. 

:    - لتقاليد     وا العادات ج

        تلعب بعض العادات والتقاليد الموروثسسة مسسن ثقافسسة المجتمسسع الفلسسسطيني دورا

 في إهمال الراضي الزراعية وتركها، ومن هذه العادات تفاخر البعسسض بعسسدم بيعسسه

ٍض للخرين، فقد دلسست الدراسسسات (الحصسسائية) المتعلقسسة بمنطقسسة الدراسسسة أن ( أرا

 %) مسسن مجتمسسع الدراسسسة أكسسدوا علسسى أنهسسم لسسم يسسبيعوا أي مسسن الراضسسي السستي81

 %) من عينة مجتمسسع الدراسسسة أن92يمتلكونها، بينما في الوقت نفسه أكد ما نسبته (

ٍض لغيرهسسم مسسن أهسسالي التجمعسسات  الخريسسن مسسن المزارعيسسن قسساموا بسسبيع قطسسع أرا

 السكانية بغرض البناء، وهنا يظهر نوع من التعارض؛ فمن جهة يؤكدون علسسى عسسدم

 بيعهم لي من الراضي لغيرهم، بينما  في الوقت نفسسسه يؤكسسدون علسسى أن غيرهسسم

 من المزارعين قام بالبيع وهذا قد يعود إلى النظسسرة الجتماعيسسة المعيبسسة والمخجلسسة

 لمن يبيع من أرضه؛ لن بيع الرض ما زال مرتبطا بالحاجة المادية للشخص وهذا ل
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 يقبله الكثير في منطقة الدراسة، رغم أنهم في حقيقسسة المسسر قسسد يرغبسسون فسسي بيسسع

 جزءا من أراضيهم. وهذا ما يجعلهم ينتظرون الفرصة المناسسسبة للسسبيع ممسسا يجعلهسسم

يهملون الرض الزراعية ويتركونها.

       إن هسسذه النظسسرة الجتماعيسسة آخسسذة بسسالتراجع، وبالمقابسسل أخسسذت ظسساهرة السسبيع

 للراضي بالنتشار والتوسع في مختلف التجمعسسات السسسكانية فسسي منطقسسة الدراسسسة،

 وذلك لعده أسباب اقتصادية وإدارية، ونظام الرث والملكية، خاصة وأن العديسسد مسسن

 الملكيات أخذت تتجزأ مع مرور الوقت، بين المالكين والورثة مما جعل كثير من قطع

 الراضي أن يكون الحل الوحيد لتقاسمها هو بيعها؛ نظسسرا لكسثرة الورثسسة فيهسسا سسسواء

من كان منهم داخل الوطن أو خارجه.

 %) مسسن اليسسدي80      أما بخصوص الرغبة في العمسسل الزراعسسي فهنالسسك حسسوالي (

 العاملة في قرية دير غسانة يعملون فسسي وظسسائف مختلفسسة ول يرغبسسون فسسي العمسسل

 الزراعي باعتبار أن الوظائف هي واحدة من المظاهر الجتماعيسسة المفضسسلة لسسديهم؛

 وهذا ما جعل الكثير من مساحات  الراضي الزراعية لديهم تسستراجع ويقسسل الهتمسسام

 %) من اليسسدي30بها. أما في قرية بيت ريما فيعمل في الوظائف المختلفة حوالي (

 العاملة وهنالك الكثير من المسواطنين مسا زالسوا يمارسسون بعسض العمسال الزراعيسة

 واستصلح الراضي، بدعم من بعض المؤسسات الهليه مثل: الغاثه الزراعية السستي

 تقدم الكثير من المساعدة في مجال بناء الجسسدران السسستنادية، وحفسسر آبسسار الجمسسع ،

 ).7وتوزيع الشتال على المزارعين وغيرها (مقابلة شخصية 
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3.3. 3: الرض:      استخدام في لتنوع ا

       يعتبر هذا العامل من العوامل الرئيسة في تدهور الراضي الزراعية، وذلك مسسن

 خلل تطور مختلف مظاهر الحيسساة فسسي المجتمسسع الفلسسسطيني، حيسسث أخسسذت تتطسسور

 %) مسسن مجتمسسع الدراسسسة83وتتعدد أوجه استثمارات الرض؛ لذلك نجد أن حوالي (

 أكدوا على أن التنوع فسسي اسسستخدام الرض يعتسسبر أحسسد أهسسم عوامسسل تسسرك وإهمسسال

 الرض الزراعية؛ وذلك بسسبب تسوفر فسسرص اسستثمارية أكسثر فسسائدة وأكسسثر ربحسا مسسن

ًل هناك فرصا لتأجيرها لمقالع الحجارة أو لمكبات النفايات في  العمل الزراعي، فمث

 منطقة الدراسة. فمثل هنسساك أكسسثر مسسن تسسسعة مقسسالع حجسسارة فسسي منطقسسة عبسسوين،

 وعارورة،  وعجول،  وحوالي خمس مقالع في منطقسسة عطسسارة، وسسست مقسسالع فسسي

 منطقة سلواد، وأربع مقالع في منطقة بيرزيت،  وهناك بعض الراضي تسسم تأجيرهسسا

 كمكبات للنفايات الصلبة والعضوية كما في شرق عطارة ،وغرب بيرزيت ،وغرب بني

 زيد على طريق عابود، وهناك الكثير من الكسارات في منطقة الدراسة مثل: منطقة

 شمال غرب بيرزيت ولهسسذه السسستثمارات أضسسرار كسسبيرة علسسى منطقسسة الدراسسسة مثسسل:

الضجيج، وتلوث الغطاء النباتي. 

       أما بخصوص زيادة الطلب على الرض من أجل أغراض البناء والعمسران، فقسد

ّفر فرصسسا لبيعهسسا وبأسسسعار مرتفعسسة إذ أخسسذت ظسساهرة المتسساجرة بالراضسسي تنتشسسر  و

 وبشكل كبير وفي مختلسسف نسواحي منطقسة الدراسسسة؛ نظسرا لزيسسادة الحاجسسة والطلسسب
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 عليها، ولهذا أصبح التوجه نحو استثمار الرض بمختلف أشكالها أسسسهل وأكسسثر جسسدوى

 اقتصادية من التوجه نحو العمل الزراعي فيها، خاصة تلك الراضسسي النائيسسة والسسوعرة

 كما في السفوح الجبلية لمنطقة عبوين وعسارورة وديسر أبسو مشسعل وبيرزيست. وعنسد

 دراسة وتحليل نتائج بعض الستخدامات للرض وأثرها على تدهور الرض الزراعية

يلحظ ما يلي:

: الحجارة-    مقالع اثر أ

       عند تحليل بعض أشكال التحولت لستثمار الراضسسي فسسإن اسسستخدام واسسستثمار

ًل يعتسسبر اسسستخداما ايجابيسسا، وأمسسا إذا اقيمسست مثسسل هسسذه  الرض البور والمتدهوره اص

ٍض زراعية أو قريبة منها فهذا يفقدها الكثير من خصائصسسها الطبيعيسسة  المقالع في أرا

 والحيوية، فعلى سبيل المثال: إن مقالع الحجارة تسسؤدي إلسسى تخريسسب وتسسدمير الرض

الزراعية من خلل :

 تدمير وتخريب الطبقة السسسطحية مسسن الرض الزراعيسسة وهسسي الطبقسسة•

 الرقيقة الحيوية   لمختلف مظاهر الحياة النباتية الطبيعية والزراعية .

 تؤدي المقالع الحجرية إلى قلب التربسسة مسسن أسسسفل إلسسى أعلسسى، وهسسذا•

 يؤدي إلى تغيير في خصائص التربة وخصوبتها مما ينعكس سلبا على القدرة

النتاجية للرض الزراعية. 

 تؤدي المقالع الحجرية إلى زيادة الكتل الصخرية في الرض الزراعيسسة•

 وهذا ما يعيق اعادة استصلحها من جديسسد بسسل وربمسسا اسسستحالة استصسسلحها؛
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 نظرا لتشكل الجروف     والحفر والحوائط الصخرية المرتفعة فيها، وقسسد أكسسد

 )11%) مسسن   مجتمسسع الدراسسسة ،( الجسسدول رقسسم61هذه الحقسسائق حسسوالي (

 ). 13و(الصورة رقم 

 ) اثر مقالع الحجارة على الراضي الزراعية .11الجدول رقم ( 

 النسبة

المئوية%

المزارعين  عدد الرض     على الحجارة مقالع  أثر

29.7الزراعية 51 تدمير سطح الرض الزراعية

2.9 5 قلب التربة وإضعاف خصوبتها

4.1 7 زيادة الكتل الصخرية في التربة

2.3 4 صعوبة اعادة استصلح التربة

61 105         كل ما ذكر أعله

%10 0 17 2 المجموع

 )  بعض مظاهر تنوع استخدام الراضي، ويظهر في وسط13الصورة رقم (

الصوره  "مقالع حجارة " في منطقة السحاسيل  عاروره وعبوين .

92



:    – لنفايات  ا مكبات أثر ب

      هناك العديد من المواقع المستخدمة لتجميع النفايات الصسسلبة وغيسسر الصسسلبة فسسي

 منطقة الدراسسسة، ول تخضسسع لي مسسن الشسسروط الجغرافيسسة والصسسحية. فمثل: هنالسسك

 تجمعات لحديد الخردة في قرى قراوه بني زيد، وشقبا والكثير من مكبسسات النفايسسات

 العشوائية على جوانب الطرق، وهذا ما يشسسوه المنظسسر الحضسساري والجمسسالي للكسسثير

من التجمعات السكانية في منطقة الدراسة. 

      إن لمكبسسات النفايسسات وخاصسسة العشسسوائية منهسسا أثسسر كسسبير فسسي تسسدهور الراضسسي

 %)  مسسن مجتمسسع الدراسسسة،  ويظهسسر أثسسر النفايسسات84الزراعية، وقد أكد ذلك حوالي (

على النحو التي : 

 *- تؤدي النفايات إلى تلوث التربسسة بالعديسسد مسسن الملح والمسسواد الكيمأويسسة والزيسسوت
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والمواد البلستيكية .           

 *- تؤدي الروائح والغازات الكريهة المنبعثة من هذه المخلفات إلى جعل المزارعيسسن

َثم تقل رغبتهم في استصلح الرض وزراعتها، وهسسذا مسسا  يبتعدون عن أرضهم، ومن 

يؤدي في النتيجة إلى تدهور وتراجع مساحة الرض الزراعية .   

 *- تشغل هذه المكبات مساحات واسعة ويكون هذا على حساب الراضي الزراعية؛

 لن مثل: هذه المكبات لسسم يخضسسع اختيسسار مواقعهسسا للمواصسسفات والمعسسايير العلميسسة

 الصحيحة .                       ومن جانب آخر يمكن التخطيسسط لسسستغلل مثسسل: هسسذه

ًل: يمكن التخطيط لفتح شسسوارع علسسى  النفايات وبأقل التكاليف وبشكل إقتصادي فمث

المدى البعيد من خلل توفير الردم والطمم لها من هذه النفايات.

  :    – العمراني  الزحف ثر أ ج

      عند دراسة وتحليل أثر الزحف العمراني على الراضي الزراعية نجسسد أن حسسوالي

 %) من مجتمع الدراسة أكدوا على أن الزحف العمراني يزيد من تدهور وتراجع92(

)12مساحة الرض الزراعية ويظهر ذلك من خلل( الجدول رقم 

 ) اثر الزحف العمراني على تقليص مساحة الراضي الزراعية .12الجدول رقم ( 

% المئوية  النسبة العدد الراضي      تدهور على العمراني الزحف  أثر

24.4الزراعية 42 يؤدي إلى تقليص مساحة الراضي الزراعية

2.9 5  يؤدي إلى ارتفاع أسعار الراضي الزراعية الصالحة

للبناء

2.3 4   يؤدي إلى استمرار رغبة الناس في شسسراء الرض وا
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لبناء

70.3 121 جميع ما ذكر من عوامل

 % 10 0 172 المجموع

      يتضح من التحليل أن التحول في إستخدام الرض من الزراعسسي إلسسى العمرانسسي

 يؤدي إلى ارتفاع سعرها، مما يشجع أصحابها على بيعها في محأولة للحصول علسسى

 المال، والحصيله تكون تقلص مساحة الرض الزراعيسسة، وتكسسون المشسسكلة كسسبيره اذا

 كان توسسع المخطسط الهيكلسي علسى الراضسي السسهلية كمسا هسو الحسال فسي سسهل

 ترمسعيا، وهذا يساهم في تدهور الرض الزراعية وذلك من خلل اشغال المبسساني

 لمسساحات كسبيرة مسن الرض الزراعيسة، وهسذا يسؤدي إلسى ارتفساع فسي اسسعار تلسك

 الراضي، ومما يساعد على استمرار ارتفاع قيمسسة وثمسسن الرض هسسو حاجسسة النسساس

 الملحة والمستمرة للبناء، وهذا ما جعل الرض ذات قيمة كبيرة سواء تمت زراعتهسسا

 أو بقيت بورا بدون زراعة، حسستى أن هنسساك العديسسد مسسن المسسواطنين يضسسغطون علسسى

 المجالس البلدية والقروية من اجل تصنيف أراضيهم الزراعية إلسسى أراضسسي سسسكن أ ،

  ) هسسذا المسر7ب ، ج وحتى تجاري، وأكد مهندس بلدية بني زيسسد، ( مقابلسسة شخصسية 

 بالقول: أن سسسعر دونسسم الرض الزراعيسسة فسسي حالسسة تصسسنيفة كمنطقسسة سسسكنية ربمسسا

 يتضاعف سعره عدة مرات ؛وذلك نظرا لتوفر الخدمات والبنية التحتية بالضسسافة إلسسى

- 25زيادة مساحة البناء المسسموح بهسسا فقسد تصسل مسسابين (  %) مسسن مسسساحة%50 

 الرض وهذا بعكس الرض الزراعية، حيث المساحة المسسموح البنسساء فيهسسا صسغيرة
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 إذا مسسا قسسورنت بالمسسساحة العامسسة للرض الزراعيسسة وبالتسسالي يكسسون هسسذا التوسسسع

). 14العمراني على حساب الرض الزراعية، (الصوره رقم 

      1948) حجم النتشار العمراني لمدينة البيره لعام 14(الصوره رقم 

المصدر: (بلدية البيره).

  أن النتشسار العمرانسسي محسسدود1948يلحظ من الصوره الجويه لمدينة السبيرة عسام 

ويتمثل: بالقمم الجبلية.

  لمدينة البيره أن التوسسسع العمرانسسي1995 بينما تظهر الصوره الجوية المأخوذة عام 

) .15الذي انتشر فوق مساحات كبيره من الرض مغيرا استخداماتها ( صوره رقم 
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.1995 ) تطور حجم النتشار العمراني لمدينة البيره لعام 15(الصوره رقم  

المصدر: ( بلدية البيره ).

4.3. 3: والفنية:     الدارية العوامل

      تشمل هذه العومل طبيعة تحديد المخططات الهيكلية للتجمعسسات السسسكانية فسسي

 منطقة الدراسة، وتصنيف الراضي إلسسى منسساطق صسسناعية، وأخسسرى زراعيسسة ومنسساطق

 سكن أ ، ب ، ج  وهذا ما أدى إلى انتشار أنماط مختلفة من العمران، فمنهسسا بطسسابق

وأخرى بأكثر وذلك حسب تصنيفها في المخطط الهيكلي للتجمع السكاني.

       إن الكثير من المخططات الهيكلية للتجمعسسات السسسكانية أخسسذت تهمسسل خصسسائص

 الرض الزراعية، الصالحة للزراعة. سواء من حيث طبوغرافية تلسك الراضسي أو مسن
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 حيسسث خصسسائص تربتهسسا لسسذلك فالنتشسسار العمرانسسي، وهسسو مسسا يطلسسق عليسسه بالتصسسحر

 الحضاري أخذ يزحسسف علسى الراضسسي الزراعيسسة، وبسسذلك أخسذت تفقسسد تلسك الراضسي

 خاصيتها الزراعية، كما في سهل المسسرج فسسي بيرزيسست، وسسسهل ترمسسسعيا. ولهسسذا كسسان

 بالمكان تنظيم اسسستخدام مثسسل: هسسذه الراضسسي الخصسسبة والجيسسدة لتبقسسى لممارسسسة

 الزراعة المختلفة فيها مع طرح مناطق أخسسرى صسسالحة للسسسكن وللزحسسف العمرانسسي،

 مثل: السفوح الجبلية الوعرة، ولهذا فإن الكثير من النظم الدارية التخطيطية تساهم

في تدهور وتراجع الراضي الزراعية. 

5.3. 3: الزراعية:     الرض وقيمة سعر

       عند دراسة هذا العامل لمعرفة أثره في إهمال وتدهور الراضي الزراعية فسسي

 منطقة الدراسة، نجده يتشابك مع الكثير من العوامل الخسرى الستي تسؤثر فسي سسعر

 وقيمة الرض، فمثل: إن العوامل السابقة السسذكر مثسسل: اسسستمرار الزحسسف العمرانسسي،

 وازدياد الحاجة والطلب عليها؛ نظرا لتعدد اسسستخداماتها،  تعمسسل علسسى زيسسادة الطلسسب

ّم فإن سسعر وقيمسة الرض فسي ازديساد مسستمر، خاصسة إذا تسم َث  على الرض، ومن 

 إضافة عامل الستقرار السياسي، وتفتح آفاق للحلول السياسية خاصسسة فيمسسا يتعلسسق

ًل كانت أسعار الراضي الزراعية والصالحة  بعودة المغتربين من الشتات للوطن. فمث

  دينار اردني، فقد أكد أحسسد1000 ل يتجاوز سعر الدونم الواحد 1967للبناء قبل عام 

  ) ذلك بالقول حتى أنه كان أقل من ذلك بكسسثير وأخسسذ8المزارعين، (مقابلة شخصية 

 يرتفع تدريجا مع تحسن مستوى المعيشسة والسدخل، وازديساد الحاجسسة والطلسب علسسى
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  دينسسار اردنسسي ) فسسي السسوقت15000الرض حتى وصل سسسعر السسدونم إلسسى حسسوالي (

) .13الحالي،  الجدول رقم  (

 ) تطور سعر وقيمة الراضي في منطقة الدراسة ما بين عام13الجدول رقم (

1967 -1992. 

النسبةالمئوية%  / دونم    أردني دينار الرض سعر
30.2  دينار1000اقل من 

60.8 1000 _ 4000

22.1 4000 _ 7000

16.9 7000اكثر من 

10 0 % المجموع          

       يتضسسح مسسن الجسسدول المسسذكور السسسابق أن سسسعر دونسسم الرض فسسي الكسسثير مسسن

ًًل نجسسد أن1992المواقع كان بالمكان شراؤه بأسعار معتدلة ومقبولة قبل عام    فمث

 %) من مجتمع الدراسة أكد أن سعر دونسسم الرض كسسان يسستراوح مسسا بيسسن61حوالي (

  دينار أردني، وقد حدث تحول كسسبير فسسي سسسعر الراضسسي الصسسالحة4000 إلى 1000

  وهي فترة التحول السياسي في القضية الفلسسسطينية1992للزراعة والبناء بعد عام 

 ومجيء السلطة الوطنية الفلسطينية ومسا صساحب ذلسك مسسن تفتسح لفسساق السسستقرار

 السياسي في المنطقة، إذ قفزت أسعار الراضي إلى أرقام ومبالغ خيالية، فقسسد أكسسد

 4 كسسان حسسوالي 1985 )، أن سعر دونم الرض الذي اشتراه عام 9(مقابلة شخصية 

  الف دينار وأكسسد أحسسد المزارعيسسن (مقابلسسة25الف دينار أردني، وحاليا أصبح بحوالي 
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  آلف دينسسار فسسي السسسبعينيات3 ) أن سسسعر دونسسم الرض ارتفسسع مسسن 10شخصسسية 

  ألسسف دينسسار20 ألف دينار وفي بعض المناطق يصل إلى 15والثمانينيات إلى حوالي 

) .14، الجدول رقم (1992بعد مجيء السلطة الوطنية الفلسطينية عام 

 ) سعر وقيمة دونم الرض بعد مجيء السلطة الوطنية الفلسطينية14الجدول رقم(

 1992بعد عام 

 النسبة

المئوية%

المزارعين  عدد  / اردني   دينار الدونم سعر

11.6 20  دينار اردني2000اقل من 

25.6 44  دينار10000_2000من 

48.3 83  دينار20000_10000من 

14.5 25  دينار20000اكثر من 

10 0 % 17 2 المجموع

       يلحظ من تحليل الجدول أعله أن هناك ارتفسساع واضسسح فسسي أسسسعار الراضسسي

 بعد مجيء السلطة الوطنيسسة الفلسسسطينية، ولهسسذا الوضسسع آثسساره السسسلبية علسسى زيسسادة

  من مجتمسع الدراسسسة هسذه42وترك الراضي الزراعية وقد أكد حوالي ( ( % إهمال

  من مجتمسسع الدراسسسة أن ل فسسرق فسسي الهتمسسام والعنايسسة37الحقيقة بينما أكد ( (%

 بسسسالرض سسسسواء بقيسسست أرض زراعيسسسة أم أصسسسبحت تسسسستخدم لغسسسراض البنسسساء أو

 لستخدامات أخرى، وهذا يقود إلى اعتقاد الكثير من مجتمع الدراسة إلى أن الرض

 أصبحت حافظة لقيمتها سسسواء مستصسسلحة أو بقيسست دون استصسسلح؛  لسسذا فسسالكثيرمن
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 السكان    اصبح ل يعير أي اهتمام لعملية استصلح الرض أو النتفاع منها وقد أكسسد

 %) من مجتمع الدراسة. ومن العوامل التي سسساعدت63هذه الحقيقة حوالي        (

وساهمت في ارتفاع قيمة وأسعارالراضي في منطقة الدراسة ما يلي :

 حاجة التجمعات السسسكانية المتزايسسدة للبنسساء والسسسكن مسسع تزايسسد النمسسو•

السكاني. 

التنوع الكبير في استخدام واستثمار الراضي.•

 التطور السريع والكسسبير فسسي شسسبكات المواصسسلت والطسسرق والخسسدمات•

 العامة من ماء، وكهرباء، واتصالت ؛ وهذا ما جعل الكثير من المناطق محط

 اهتمام لستثمارها مثل: مناطق السكانات العامة كمسسا فسسي منطقسسة بيرزيسست

 حيث اسكان الدوحة واسكان العمال في شسسرقي المزرعسسة القبليسسة واسسسكان

عين سينيا.

 الستقرار السياسي النسبي وتفتح آفاق للحلول السياسية ومسسا يرافسسق•

ذلك من تنوع في  مجالت استخدام الرض . 

تفتح آفاق وإمكانية عودة المغتربين .•

 الحتلل السرائيلي وفرض سياسة الحصار العمراني على التجمعسسات•

 1948السكانية في   منطقة الدراسة خاصة تلك القريبة من خط الهدنة لعام 

ّبن وشقبا أو القريبة من المستوطنات مثل: قسسرى النسسبي  مثل: قرية رنتيس والل

ّبسسن، ولهسسذه السياسسسة آثسسار سسسلبية علسسى حجسسم وشسسكل  صالح،  ودير نظام والل
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 النتشار العمراني؛ ما أدى إلى ارتفساع أسسعار الراضسي فسي تلسك التجمعسات

 السكانية من جهة والحد من التوسع العمراني المنظسسم، بالضسسافة إلسسى تسسرك

الراضي القريبة من تلك المستوطنات من جهة اخرى.                        

 وهنسساك العديسسد مسسن العوامسسل السستي أسسسهمت فسسي رفسسع قيمسسة الراضسسي فسسي بعسسض

التجمعات السكانية مثل: 

ًل إن قيمسسة الراضسسي القريبسسة مسسن  *- قرب المنطقة من مركز مدينسسة رام اسس فمث

 مدينة رام ا والبيرة كما في منطقة بيرزيت، وأبو قش، وأبو شخيدم، والمزرعسسة

 القبلية أعلى بكثير مسسن قيمتهسسا فسسي تجمعسسات أخسسرى بعيسسدة مثسسل: عجسسول، وديسسر

السودان، وأم صفا، وعارورة، وقراوه بني زيد، ودير أبو مشعل وغيرها. 

      *-  توفر السيولة النقدية فسسي بعسسض التجمعسسات السسسكانية كمسسا فسسي قسسرى شسسرق

 وشمال رام ا مثل: المزرعة الشرقية، وسلواد، وترمسعيا، وسنجل، وجلجليسسا؛ نظسسرا

 لنفتاح أهالي هذه التجمعات على امركيا؛ ونظرا  لتوفر المكانات المادية لديهم فقد

 أدى ذلك إلى ارتفاع  قيمة الرض و يتضح ذلك من خلل الدراسسة الميدانيسة وإجسراء

  )، أن دونسسم5العديد مسسن المقسسابلت. فقسسد أكسسد أحسسد المزارعيسسن، ( مقابلسسة شخصسسية 

  ألسسف دينسسار50الرض في بعض مناطق القرية والصالح للبناء قد تجاوز في سسسعره 

 أردني، وعند سسسؤاله عسسن السسسبب فسسي هسسذا الرتفسساع  للسسسعار فأجسساب: إن مسسساحة

 المخطط الهيكلي للقرية صغير ول يستجيب للتطور والنمو الطبيعي للسكان، وبسسسبب

 شدة  ووعور سفوح أراضي القرية الواقعة ضمن المخطط الهيكلي وهسسذا مسسا يسسؤدي
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  ). وأن السسسبب فسسي11إلى قلة المساحة الجيدة والمناسبة للبنسساء ( مقابلسسة شخصسسية 

 ارتفاع أسعار الراضسسي فسسي قريسسة سسسلواد هسسو : أن جميسسع أو معظسم أهسسالي القريسسة

 يمتلكون أراضي صالحة للبناء أو للزراعة؛ ولهذا أصبح مبدأ البيع غير وارد في حسبان

 الكثير من أهالي القرية، وإن كان هناك من يرغب بالشراء، فمن يرغبون بسالبيع هسم

 قلة؛  وهذا ما أدى إلى ارتفاع السعار خاصة وأن النظرة الجتماعية لبيع الراضي ما

 زالت غير إيجابية في العديد من قرى منطقة الدراسة أمثال: قرية المزرعة الشسسرقية،

 وسلواد، وترمسعيا، وسنجل، وجلجليا، ولعل من أسباب هسسذه النظسسره هسسو أن الكسسثير

 من أهالي هذه التجمعات هم من المغتربين في الخارج في أمريكا؛ ونظرا لتحسسسن

ًة  الحوال المادية وامتلك بعضهم ثروات كسبيرة ممسا جعلهسم  يضسعون أسسعارا خياليس

 لرضهم، وفي حالة شرائهم لي قطعة من الرض فقد يسسدفعوا أسسعارا عاليسسة جسسدا،

 وهذا ما جعل أسعار الراضي فسسي هسسذه القسسرى مرتفعسسة جسسدا،  وهنسساك سسسبب آخسسر

 لرتفاع أسعار الراضي في هذه القسسرى هسسو التنسسافس الشسسديد بيسسن بعسسض زعامسسات

 العائلت والحمايل لمن سيكون له النفوذ القوى والكسسبر علسسى مجريسسات المسسور فسسي

 هذه القرى، خاصة وأن بعض التنافس كان تاريخيا عبسسارة عسسن صسسراع خفسسي وقسسوي

 على من يملك أراضي القرية ويظهر هذا التنافس من خلل المزايدة في رفع أسعار

 %) مسسن مجتمسسع الدراسسسة أكسسد81الراضي في هذه القرى، ولذلك هناك مسسا نسسسبته (

 على أنهم لم يبيعوا أي من أراضيهم للخرين  سواء لستخدامها في البناء أو الزراعة

.
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 وعنسسسد السسسسؤال: هسسسل بإمكسسسان كسسسل شسسسخص أن يشسسستري أرضسسسا بمثسسسل هسسسذه

 السعار؟.المعظم أجسساب: بسسالطبع ل فهنسساك مسسن ل يمكنهسسم أن يشسستروا بمثسسل هسسذه

السعار؛ نظرا لتدني دخلهم، وكبر حجم أسرهم.

ًل: هناك بعسسض   لكن ارتفاع أسعار الرض في مثل هذه القرى  إيجابيات الكثير فمث

 الشخاص تمكنوا من بيع بعض قطع الراضي التي يمتلكونها واستثمار هذه المبالغ

 في مشاريع أخرى .             والنتيجة العامة لرتفاع أسعار الراضي الصالحة للبناء

 والزراعة هو أنه أصبح بالمكان الستثمار في مشاريع اقتصادية أخرى؛ نظرا لرتفاع

 قيمة الرض، وهذا ما يشسجع علسسى بيعهسا. أمسسا الجسسانب السسلبي لهسذا المسسر فهسسو أن

 العديد من مالكي الرض أصبحوا يعزفون ويبتعدون عن استصلح الرض وزراعتهسسا

 على اعتبار أنها حافظة لقيمتها سواء مستصلحة أم غير ذلك؛ وهذا يؤدي إلى إهمال

ّم تركها وتدهورها.   َث الرض ومن 

6.3. 3 :    : والملكية  الرث نظام

         يعتبر نظام ملكيسسة الرض فسسي فلسسطين بشسكل عسام وفسي منطقسة الدراسسسة

 بشكل خاص من أهسسم العوامسسل المسسؤثرة فسسي طريقسسة اسسستغلل واسسستثمار الرض،

 ويتلخص مفهوم نظام الرث وملكية الرض في طريقة انتقال وتوارث ملكية الرض

 حيث يعتبر هذا النظام من أكثر العوامل المؤثرة على ملكية الرض من جهسسة وعلسسى

ًل نجسسد أن نظسسام ملكيسسة الرض فسسي منطقسسة  طريقة استغللها من جهسسة أخسسرى، فمث
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ًل بعسسد  الدراسة يتجه نحو التفتت - أي التجسساه نحسسو تقسسسيم الملكيسسات مسسع الورثسسة جي

ّم أصبح من الواضح من خلل الدراسة صغر حجم  الملكيات،  الجسسدول َث  جيل، ومن 

).15رقم (

) مساحة الراضي التي كان يمتلكها الجد أو الب.15الجدول رقم (

الب     يمتلكها التي الرض  مساحة

الجد  أو

 عدد

المزارعين

% المئوية  النسبة

5029.1 دونم20قل من أ

4123.8 دونم50-20من 

4325دونم100-50من 

3822.1 دونم100كثر من أ

17المجموع 210 0 %

         يتضح من تحليل الجدول أن حجم القطاعيات التي كان يمتلكهسسا الب أو الجسسد

ًل نجسسد أن حسسوالي (  %) مسسن المزارعيسسن49هي اقطاعات ذات مسسساحات كسسبيرة، فمث

- 20كانوا يمتلكون مساحات من الرض تسستراوح مسسا بيسسن (  ) دونسسم وحسسوالي (100 

  دونسسم، والنسسسبة المتبقيسسة100%)  كانوا يمتلكون مساحات من الرض تزيد عسسن 22

  دونم، واذا دققنا في المسسر فسسإن الب أو الجسسد كسسان يمتلسسك لمثسسل20تمتلك اقل من 

 هذه المساحات خلل المئة سسسنة الماضسسية، بينمسسا نجسسد أن حجسسم الملكيسسات المورثسسة

 للبناء حاليا أقل من ذلك بكثير، وأن المساحات التي يمتلكها الفراد آخذة بالتناقص،
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).16( الجدول رقم 

 ) مساحة الرض التي يمتلكها الفرد حاليا في منطقة الدراسة16الجدول رقم (

2005.

يمتلكها    التي الرض  مساحة

ا  ي حال الفرد

%العدد المئوية  النسبة

5230.2 دونم5اقل من   

5230.2  دونم10 - 5من  

3218.6 دونم20 - 10من  

2011.6 دونم50 - 20من  

169.4 دونم50كثر من   أ

17المجموع 210 0 %  

      يتبين من الجدول أن حجم الملكيات أصبح أقل بكثير من ملكيات الباء والجداد،

ًل إن حوالي (  %) من مجتمع الدراسة يمتلكون مسسساحات مسسن الراضسسي أقسسل30فمث

 10-5 دونم للشخص الواحد، ومثلهم يمتلكسسون مسسساحات مسسن الرض مسسا بيسسن 5من 

 % فقط من مجتمع الدراسة هم من يمتلكون أرضسسا تزيسسد9دونم، بينما أن ما نسبته 

 دونم . 50عن 

         وخلصة القول هو أن التجاه العام في نظام الملكية يتجه نحو التفتت وصغر

 الملكيات، خاصة إذا ما تم توضيح حجم وعسسدد أفسسراد السسسرة فسسي منطقسسة الدراسسسة
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 %) من أسر مجتمع الدراسة يتراوح أعسسداد السسذكور84التي بينت الحصاءات فيها أن (

– 3فيها ما بين (  %) من أسر مجتمسسع الدراسسسة يسستراوح أعسسداد64) ذكور، وكذلك (9 

– 3الناث فيها ما بين (  ) إناث، ومن هنا نستنتج أنه حسستى هسسذه الملكيسسات سسسوف9 

ًل للتقسيم والتفتت من جديد، ولهذا المسسر نتسسائج سسسلبية علسسى طريقسسة  تتعرض مستقب

استثمار الرض واستغللها.

         وهناك إشكالية أخرى غير نظام الملكية، وهي إن الكثير من السر والعسسائلت

 لها أقارب في الخارج، وهذا ما يضيف نوعا آخسر مسن التعقيسد فسي طريقسة اسستغلل

ًل  توضسح الحصساءات أن (  %) مسن السسر فسي منطقسة63الرض واسستثمارها، فمث

 الدراسة لها أقارب في الخارج تشاركها الملكية في الرض، وهذا يضيف عسسبئا جديسسدا

 على المالكين المقيمين في منطقة الدراسة من حيث المسؤولية تجاه تلك الراضسسي

 أو من جهة استثمارها، أو تحمل أعباء وتكسساليف إضسسافية يصسسعب إسسستردادها أحيانسسا؛

 نظرا لفجوة التواصل والغتراب بين المالكين، خاصسسة وأن البيانسسات الحصسسائية دلسست

 %) من هذه السر المقيمسسة هسسي السستي تقسسدم الرعايسسة لهسسذه الملكيسسات69على أن (

المشتركة. 

      أما بخصوص كثرة عدد المالكين وأثره على إهمال وتدهور الراضسسي الزراعيسسة،

 %) من مجتمع الدراسة أن لكثرة عدد المالكين لقطعسسة الرض89فقد أكد حوالي (

 الواحدة أثر كبير في تدهور وتراجسسع الرض الزراعيسسة ويظهسسر أثسسر هسسذا العامسسل مسسن

خلل :
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 عدم معرفة حجم حصة كل فرد، وهذا يضيف العديد من الشسسكاليات•

وبالتالي يصبح التجاه نحو ترك واهمال الرض الزراعية. 

 اختلف اهتمأمسسات الفسسراد أنفسسسهم فسسي طريقسسة اسسستثمار واسسستغلل•

 قطعة الرض الواحدة، فمنهم من يرغب بالبيع والبعض يرغب بالبناء، والخر

 يرغب في الزراعة أو تركها بورا دون أي استثمار، كما أن عدم معرفسسة الفسسرد

لمكان حصتة يؤدي إلى زيادة إهمال وترك الرض الزراعية . 

 إعاقسسة اقامسسة مشسساريع كسسبيرة فسسي القطعسسة الواحسسدة؛ نظسسرا لختلف•

 الهتمأمات من جهة ولكثرة تكاليف بعض المشاريع من جهسسة أخسسرى،  مثسسل:

اقامة مزارع كبيرة متخصصة في انتاج محصول معين.

 ارتفاع تكاليف استصسسلح القطسسع الزراعيسسة كسسبيرة المسسساحة، وهسسذا مسسا•

 يضيف عبئا ماليا وجهدا كبيرا على المسسالكين ممسسا يسسؤدي إلسسى تراخسسي البعسسض

 وعدم اهتمام البعض الخر في مبدأ الستصلح للرض، لذلك إن الكسسثير مسسن

 أصحاب هذه الراضي يتركونها سنوات طويلة مما يجعلهسسا مهملسسة ومتسسدهوره

 كأحد الحلول دون الدخول فسي منازعسات ومشساكل داخليسة بيسن هسذه السسر

المالكة للرض. 

7.3. 3 ً   : الجائر  والرعي  :الحيوانات

       تساهم النشطة الحيوانية المختلفسسة فسسي تسسدهور الراضسسي الزراعيسسة بشسسكل أو

 %من عينة الدراسة أن للرعي الجائرفي منطقة الدراسسسة85بآخر، فقد أكد حوالي   
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يزيد من تدهور وتراجع الراضي الزراعية  ويتضح  ذلك  التاثير من خلل :

        تساهم الحيوانات في تفكيك التربة، خاصة وأن منطقة الدراسسة فسسي معظمهسا

 منطقة جبلية وعرة والرعي فيهسسا غيسسر منظسسم وغيسسر متسسوازن سسسواء مسسن حيسسث عسسدد

 الحيوانات أو مساحة المراعي. لذلك نجد أن الرعي الجائر يؤدي إلسى تسدمير الغطساء

 النباتي العشبي بالكامل، وبهذا تتكامل عملية الرعي مع جفاف العشب مع بداية كل

 فصل صيف؛ ما يؤدي إلى قلة تماسك الطبقة السطحية من تربة الراضسسي الزراعيسسة

 والرعوية، مما يجعلها أكثر قابلية للتفكك والتشقق وهذا يقسود إلسى سسرعة انجرافهسا

 خاصة بوساطة المطار مع حلول فصل الشتاء، والنتيجة تكون زيادة  تدهور وتراجع

الراضي الزراعية .

         كما تساهم الحيوانات البريسسة (  الخنسازير البريسة ) أيضسسا فسسي تخريسب الراضسي

  من عينة مجتمع الدراسة هسسذا المسسر، و يتضسسح ذلسسك94الزراعية ، فقد أكد حوالي %

 مسسن خلل تسدميرها للمحاصسسيل الزراعيسسة واتلفهسسا، وتخريسسب شسسبكات السسري والتلم.

 خاصة وأن مثسسل: هسسذه الحيوانسسات يصسسعب التصسسدي لهسسا؛ نظسرا لعسسدوانيتها مسسن جهسسة

ً من جهة أخسسرى، ولسسذلك أصسسبح العديسسد مسسن المزارعيسسن ًل أكثر منه نهارا  ولظهورها لي

 يتجنبون العمل في أراضيهم الزراعية؛ تجنبا لمهاجمة الخنسسازير البريسسة لهسسم، و يتضسسح

هذا في منطقة عطارة وكوبر ودير عمار وبيتللو.

         إن الحتلل والمسسستوطنين هسسم مسسن أطلسسق مثسسل: هسسذه العسسداد الكسسبيرة مسسن

 الخنازير في منطقة جبسسال فلسسسطين الوسسسطى؛ لتسسدمير القتصسساد الزراعسسي المحلسسي
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 لسكان القرى الفلسطينية وتخريب الراضي الزراعية في منطقة الدراسة،  فقسسد أكسسد

 أحد المزارعين، على أن الخنازير تنشط ليل وخاصة في الساعات الخيرة مسسن الليسسل

 ولها قدرة كبيرة على اشتمام رائحة التربة الرطبة بعد ريها، ما يجعل تلسسك القطعسسان

 مسسن الخنسسازير تسسداهم الحقسسول، وتقتلسسع الشسستال الزراعيسسة: كالبنسسدورة والقرنسسبيط

 والباذنجان والكوسا وغيرها من الشتال، مما يسبب خسارة كبيرة للمسسزارع، وتسسأخير

 نضج المحصول؛ لننا نضطر زراعة أشتال جديدة، وعسسن كيفيسسة التخفيسسف مسسن خطسسر

 هذه الحيوانات على الزراعة فأجاب: نضطر أن نبدأ بعملية الري في ساعات الصسسباح

 الباكر بعد أن كنا نقوم بريها  ليل، ويسسترتب علسسى عمليسسات السسري صسسباحا ونهسسارا ضسسياع

 كميات كبيرة من المياه عن طريق التبخر الشديد صيفا؛ وهذا ما يضاعف من تكاليف

 الري، وبالتالي تكاليف النتاج الزراعسسي ممسسا يجعسسل العديسسد مسسن المزارعيسسن يسستركون

 ) .4مزارعهم وحقولهم دون استغلل ( مقابلة شخصية 

        يسسؤدي رعسسي الحيوانسسات للمحاصسسيل الزراعيسسة المختلفسسة إلسسى إعاقسسة نمسسو هسسذه

المحاصيل وبالتالي إضعاف إنتاجها .

        تساهم حيوانات الرعي ل سيما الغنام والماعز منها بتدمير الجدران الستنادية

 وهذا يساعد على انجراف التربة من جهة، وارتفاع تكسساليف صسسيانة التربسسة والجسسدران

).16والرض الزراعية من جهة أخرى. (الصورة رقم  

 (  جدران استنادية متهدمة( منطقة عاروره).16(صوره رقم 
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 8.3 . 3:        : الزراعية  الرض تدهور في ئيلي السرا الحتلل دور

       كان للحتلل السسسرائيلي دور مباشسسر وآخسسر غيسسر مباشسسر فسسي تسسدهور الراضسسي

 الزراعية في     منطقة الدراسة، وذلك من خلل ممارساته المتعددة والمتنوعة فسسي

 مختلف المجالت القتصادية والجتماعية والسياسية والمنية، متبعسسا فسسي تنفيسسذ ذلسسك

 سياسة ممنهجة ومنظمسسة ومخططسة، تهسدف إلسسى قتسسل انتمسساء النسسسان الفلسسسطيني

لرضه تمهيدا لتطبيق سياسات أخذت تتبلور على النحو التي: 

والجتماعي-     1 القتصادي المجال :في

   وانفتسساح المجتمسسع1967        بعسسد الحتلل السسسرائيلي للضسسفة الغربيسسة عسسام 

 الفلسطيني على المجتمع السرائيلي خاصة في مجال سسسوق العمسسل حيسسث تسسدفقت

ً وإناثسسا وخاصسسة فسسي تلسسك  أعداد كبيرة من اليدي العاملسسة الشسسابة الفلسسسطينية ذكسسورا
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 التجمعات السكانية القريبة من الوصول لسوق العمل السرائيلي بسهولة،  كما فسسي

ّبن وشقبا وعابود ودير أبو مشعل وبنسسي زيسسد وقسسراوه وكفرعيسسن  تجمعات رنتيس والل

 وبيتللو وديرعمار لذلك أخذت تظهر ملمح تحسن مستوى المعيشة، وذلك مسسن خلل

 تحسسسن السسدخل القتصسادي اليسومي للقسسوى العاملسة الفلسسطينية فسسي سسسوق العمسسل

 السرائيلي حيث اصسسبح السسدخل يوميسسا أو اسسسبوعيا ومنهسسم مسسن كسسان يتقاضسسى رواتسسب

 شهرية، ولكن في المحصلة اصبح الدخل سريعا وأكثر من دخل القوى العاملسسة فسسي

 المجتمع الفلسطيني، خاصسسة تلسسك العاملسسة فسسي المجسسال الزراعسسي كمسسا فسسي منطقسسة

 الدراسة، ولهذا أخذت تظهر ملمح التغير في التجمعات السسسكانية لمنطقسسة الدراسسسة

من خلل  ظهور عادات اجتماعية واختفاء اخرى مثل:

   *-  ظهور عادات استهلكية جديدة سواء في الملبس، أو المأكل والمشرب فظهرت

 مسسواد  غذائيسسة علسسى المسسائدة الفلسسسطينية لسسم تكسسن تألفهسسا مسسن قبسسل، مثسسل: النقسسانق

 والمعلبات والمثلجات والمجمدات ومنها اللحوم، ودخول مفهوم المشسسروبات الغازيسسة

إلى ثقافة الستهلك اليومي في المجتمع الفلسطيني.

 *- ظهسسور أنمسساط جديسسدة مسسن العمسسران تحسساكي فسسي مظاهرهسسا النمسسط العمرانسسي

السرائيلي من  حيث الشكل والمضمون والمادة المستخدمة .

 *-  وبسبب انخراط الفرد الفلسطيني فسسي سسسوق العمسسل السسسرائيلي أصسسبح معظسسم

ًل كانت تنطلق الحسسافلت لنقسسل العمسسال  وقت العامل يقضى خارج قريته ومنزله، فمث

ًء، وهذا يعني استهلك  من الساعة الرابعة والنصف صباحا وتعود بهم الخامسة مسا
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 معظم وقت العامل إما في العمل وإما في الطرق والمواصسسلت، وقسسد ترتسسب علسسى

ذلك نتائج سلبية منها:

ّم  *-  أن الروابط الجتماعية بين أبناء القرية الواحدة أخذت تتباعسسد تسسدريجيا، ومسسن ثسس

 أصبح هناك نوع من النزعة الفردية والستقللية للفرد، وهذا جعل العديد من أفسسراد

 المجتمع في منطقة الدراسة  بالتنصل من بعض العادات الجتماعيسسة، مثسسل: اختفسساء

 عادة المعونة، والمساعدة  لبعضهم البعض في المواسسسم الزراعيسسة. فقسسديما كسسانت

 السر والعائلت في المجتمعات الزراعية – ومنهسسا مجتمسسع الدراسسسة – تتعسساون فيمسسا

 بينها في قطف الزيتون، أو حصسساد القمسسح والشسسعير، وفسسي حراثسسة الرض، أمسسا ومسسع

 اختفاء مثل هذه العادات أصبح العبء أكبر علسسى الفلح؛ ممسسا جعسسل الهمسسال يأخسسذ

ّم ترك الرض، والنتيجة تدهورها.   موقعا في حياة المزارع ومن ث

   *- اختفاء عادة المقايضة في المجتمع الفلسطيني وخاصسسة فسسي منطقسسة الدراسسسة

 فنظام المقايضة يعني: تبسسادل الحيتاجسسات بيسسن أفسسراد المجتمسسع مسسن خلل مقايضسسة

ًل كثير من احتياجات السرة كانت تسدد على موسم الزيتون مثل:  سلعة بسلعة،  فمث

 شسسراء الملبسسس، أو حسستى السسزواج، و بعسسد السسسداد مسسن موسسسم الزيتسسون تبسسدأ عمليسسة

 المقايضة على موسم الحصاد لكافة انواع الحبوب ومنها: القمسسح كمحصسسول رئيسسسي

وكذلك المر بالنسبة لموسم العنب والتين.

     *- السعي الدائم للبحث عن العمل اليومي سريع الدخل  وقليل الجهد، فقسسد أدى

 توفر الدخل اليومي والسريع للعامل إلى رغبة باستمرار في دفسسع جميسسع مسسستلزماته
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 واحتياجسساته التسسسويقية بشسسكل مباشسسر، وهسسذا أصسسبح نمطسسا سسسائدا فسسي العديسسد مسسن

 التجمعات السكانية في منطقة الدراسة،  والنتيجة أنه أصبح من المعيب احيانسا علسى

 الفرد تسجيل اسمه في دفتر الديون المستحقة؛  مما جعل الفسسرد يسسسعى باسسستمرار

 لكي يبقى على رأس عمله في سوق العمل السرائيلي وهذا ما ل يمكن أن يوفره

 العمل الزراعي ول الدخل الزراعي الموسمي،  والنتيجة هي إضسسعاف روح النتمسساء

 المجتمعي و النتماء الوطني للرض الفلسطينية، وهذا أدى إلى زيسسادة التباعسسد بيسسن

 النسان والرض في المجتمع الفلسطيني بشكل عام وفي منطقة الدراسسسة بشسسكل

خاص.

    *-  ظهور أشكال مختلفة من الرفاهية في مجتمع الدراسة، وخاصة لولئك الفراد

 والسر العاملة في سوق العمل السرائيلي، وقد تمثل: ذلك في تقليد نمط المعيشة

 في المجتمع السرائيلي سواء من حيث تجهيز البيوت من الداخل كالمطابخ وغيرهسسا

 أم على صعيد الحدائق المنزلية. وقد ظهرت أنمسساط معينسسة مسسن السسسياحة والرفاهيسسة

 على صعيد السرة  ككل؛  نظرا لرتفاع مستوى المعيشسسة، وهسسذا أدى إلسسى صسسعوبة

ًل دلسست الدراسسسات الميدانيسسة علسسى أن  عودة جيل الشباب إلسسى العمسسل الزراعسسي، فمث

الذين يمارسون العمل الزراعي هم من السسذكور المتقسسدمين فسسي العمسسر، فحسسوالي (

 10 عاما، وحوالي ( (%50%) من الذين يعملون في الزراعة تزيد أعمارهم عن 86

  عأمسا،30% )أعمسارهم أقسسل مسسن 4 سسسنة،  والبسساقي وهسم  (50 س30فقط هم من 

 ولهذه الرقام والنسب دللتها؛ حيث إن الذين يمارسسسون العمسسل الزراعسسي هسسم مسسن
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 كبار السن الذين كانوا قد تعودوا نوعا ما علسسى نمسسط العمسسل الزراعسسي، بعكسسس فئة

 الشباب الصغر سنا التي أخذت تهجسسر الرض والعمسسل الزراعسسي، وبقيسست هسسذه الفئة

 باستمرار تبحث عن العمل السهل والسرع فسي السدخل؛ لتلبيسسة مختلسف احتياجسساتهم

اليومية.

2 : السياسي-      المجال في

      يتمثل: الجانب السياسي للحتلل السسسرائيلي فسسي العديسسد مسسن الممارسسسات مسسن

أهمها : 

 مصادرة مساحات واسعة من الراضي الفلسطينية بشسسكل عسسام وفسسي•

 منطقسسة الدراسسسة    بشسسكل خسساص، حيسسث بسسدأت الهجمسسة السسستيطانية علسسى

 الراضي الفلسطينية في أواخر     السبعينات وقد تمثل: ذلك في العديسسد مسسن

 المناطق، مثل: مصسادرة مسساحات واسسعة مسن الراضسي فسي قريسة سسنجل

ٍض إضسسافية مسسن1981وترمسعيا سنة   ، لقامة مستوطنة (شيلو) ومصادرة أرا

 )، وكسسذلك المسسر1981أراضي قرية سنجل؛ لقامة معسكر( مسسا يوشسسيلو سسسنة 

 مصادرة مساحات واسعة من أراضي قرية سنجل؛ لقامسسة مسسستوطنة ( لبونسسة

). 1997)، ( دائرة الحصاء المركزية، 1983

 مصادرة آلف الدونمات مسسن أراضسسي قريسسة النسبي صسالح وديسسر نظسام؛•

).1979لقامة مستوطنة ( حلميش 

 مصادرة مساحات كبيرة من أراضي قريسسة أم صسسفا وبرهسسام وعجسسول؛•
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) .1980لقامة مستوطنة (عطيرت سنة 

ّبن؛ لقامة مسسستوطنة( بيسست• ٍٍض واسعة من قرى عابود والل  مصادرة أرا

ٍض أخرى لقامة ( مستوطنة أوفرايم ).1980اريه سنة        ) ومصادرة أرا

ٍض مسسن قريسسة بيتللسسو؛ لقامسسة مسسستوطنة ( نحلئيسسل سسسنة•  مصسسادرة أرا

1984.( 

ٍض واسعة من قرية ديسسر نظسسام؛ لقامسسة مسسستوطنة ( بنسسي•  مصادرة أرا

).1979تسوف سنة  

ٍض واسعة من أراضي قرية سسسلواد وعيسسن يسسبرود؛ لقامسسة•  مصادرة أرا

).1967مستوطنة (عوفرا 

ٍض واسعة من قريسسة المزرعسسة القبليسسة؛ لقامسسة مسسستوطنة•  مصادرة أرا

) . 1991(طلمون سنة 

 كم) مربع من مسسساحة محافظسسة رام22.7   وتشغل هذه المستوطنات ما مساحته (

).1997ا والبيرة . ( دائرة الحصاء المركزية ، 

 %) مسسن عينسسة مجتمسسع63        ومن تحليل بيانات الدراسة الميدانية هنسساك حسسوالي (

 الدراسة قد أكدوا  أن أرضهم تعرضت لممارسات مختلفة مسسن الحتلل السسسرائيلي ،

مثل: 

  *- ما تعرضت له تلك الراضي من تخريب وتدمير وتجريف وقطع للشسسجار وخاصسسة

أشجار الزيتون .
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 *- وبرزت إشكالية  شق الطرق اللتفافية التي جرفت مساحات كبيرة مسسن الراضسسي

 الزراعية الخصبة في منطقة جبال فلسطين الوسطى؛ وخاصسسة بعسسد إتفاقيسسة أوسسسلو

  السستي أجسسازت للحتلل السسسرائيلي شسسق العديسسد مسسن الطسسرق اللتفافيسسة؛1993عام 

 لتسهيل حركة المستوطنين في أراضسسي الضسسفة الغربيسسة، وخاصسسة تلسسك السستي صسسنفت

 %) مسسن مجمسسوع مسسساحة الضسسفة الغربيسسة،74.3مناطق (ج) والتي تشكل ما نسبته (

 خاصة وأن منطقة الدراسة جميعها تقع ضمن هذا التصنيف؛ مما يعني استمرار تلسسك

 الممارسات القمعية الحتللية لراضي هسسذه المنسساطق، والسستي تقسسع تحسست السسسيطرة

) .80 ، ص 2005السرائيلية الكاملة خاصة في الجوانب المنية ( شركس ، 

   *- مصادرة الراضي الزراعية والحرجية مثل: أراضي حرش أم صفا وحرش النسسبي

 800صالح؛ لقامة مستوطنة حلميش، حيث قسسدرت المسسساحة المصسسادرة بسسأكثر مسسن 

 دونم، كما وصودرت مساحات كبيرة مسسن أحسسراش وادي الزرقسساء بسسالقرب مسسن قريسسة

) . 87 ،ص 2005بيتللو، ( شركس، 

  السذي ينسص علسى منسع حراثسة1982) عسام 1015  *-  صدور المر العسكري رقم (

 الرض، وبناء الجدران الحجرية، والرعي والزراعة وحفر البسسار، وأيسسة نشسساطات فسسي

 المنسساطق القريبسسة مسسن معسسسكرات الجيسسش السسسرائيلي والمسسستوطنات والطسسرق

 اللتفافيسسة، ويطلسسق النسسارعلى الفلحيسسن والرعسساة ومواشسسيهم عنسسد اقسسترابهم مسسن

 معسكرات الجيش أو المستوطنات السرائيلية. وقد أدت هسسذه الجسسراءات إلسسى تسسرك

الرض الزراعية وإهمالها وهذا ما أدى إلى تدهورها .
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  *-  كذلك منع جيش الحتلل شق الطرق الزراعية، وخاصة في المنسساطق المصسسنفة

 (ج) مثل: منع شق طريق زراعسسي يربسسط الشسسارع الرئيسسسي عنسسد وادي البلط  بقريسة

 عطارة،  وطريق آخر يربط وادي البلط ببلدة جلجليسسا،  وطريسسق زراعسسي آخسسر يربسسط

 قرية برهام بشارع أم صفا، وآخر يربط بلدة دير أبو مشعل بقرية شقبا الواقعة إلسسى

الغرب منها .

 *- كما منع جيش الحتلل السرائيلي حفر البسسار؛ مسسن أجسسل إعاقسسة وعرقلسسة تطسسوير

 وتنمية الراضي الزراعية والرعوية فسسي منطقسسة الدراسسسة،  وقسسام بسسإغلق مسسساحات

 واسسسعة مسسن الراضسسي الميريسسة الرعويسسة، ومنسسع الرعسساة فسسي منطقسسة الدراسسسة مسسن

 استخدام هذه الراضي بدوافع أمنية وهذا ما يؤدي إلى إجبار الرعسساة علسسى التمركسسز

 في مساحات صغيرة من الراضي الرعوية مما يسؤدي إلسسى إنسدثار الكسسثير مسن انسواع

النباتات والعشاب الرعوية .

ًة إلى ذلك قام المستوطنون بإطلق أعداد كسسبيرة مسسن الخنسسازير البريسسة فسسي   *- إضاف

 الراضسسي الزراعيسسة، لتخريسسب الرض الزراعيسسة وإتلف المزروعسسات، خاصسسة أن هسسذه

 العداد تتكاثر يوما بعد يوم، ول يسمح باسسستخدام السسسلح لقتلهسسا؛ وهسسذا يسسؤدي إلسسى

 تفساقم هسذه المشسكلة مسع السوقت حستى أنهسا أصسبحت تظهسر فسي الحقسول وبجسوار

ًَل  ونهارا. المناطق السكنية لي

 *- تعرض مساحات كسبيرة مسن الرض الزراعيسة لعمليسات التخريسب والتسدمير وقطسع

 الشجار ومنع قطف الثمار، وخاصة ثمار الزيتون وهسسذا مسسا زاد مسسن مسسساحة الرض
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 %) مسن عينسة مجتمسسع63الزراعيسة المتسسدهورة، فقسسد دلست الحصسساءات أن حسوالي (

 ) . 17الدراسة قد تعرضت أراضيهم لمثل هذه الممارسات، ( الصورة رقم

) بعض ممارسات الحتلل السرائيلي .17(الصورة رقم 

            ومن هذه الممارسات سيطرة الحتلل على مصادر الميسساه الجوفيسسة؛  لمنسسع

 أي إمكانيسسة لحفرآبسسار جوفيسسة لسسستخدامها فسسي التنميسسة الزراعيسسة، علمسسا أن الزراعسسة

 المروية هي أحد المال المشسسجعة للمسسزارع والعسسودة للرض ومحأولسسة استصسسلحها

 من جديد؛ لهذا أصبح الهتمام بالرض الزراعية مرهونسسا بالوضسسع والحسسل السياسسسي

للقضية الفلسطينية بشكل عام . 

        سيطرة الحتلل على السسسوق القتصسسادي الفلسسسطيني، وعلسسى معسسابر الحسسدود
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 ومنسسع التصسسدير للمنتوجسسات الزراعيسسة للخسسارج،  فالزراعسسة المتطسسورة عنسسد الجسسانب

 السرائيلي وما يترتب على ذلك من جسسودة فسسي النتسساج جعسسل فسسرص المنافسسسة مسسع

 المنتوجات الزراعية السرائيلية من المور الصعبة جسسدا، خاصسسة أن الحتلل ل يمكسسن

ًل منسسع التصسدير لزيست الزيتسسون فسسي  أن يسمح بوجود بضاعة فلسطينية منافسة ، فمث

 السنوات الخيرة جعل سعر الزيت يتدنى إلى أقل مستوى له، إذ وصل سسعر الكغسم

 ) دولر مما أدى إلى تكدس النتاج لعدة سنوات في السوق المحلسسي ومسسن2.5إلى (

ّم انخفضت القيمة القتصادية لمنتوج الزيت وهذا ينعكسسس سسسلبا علسسى حيسساة الفلح  ث

ّن للحتلل السسسرائيلي بسياسسساته  الفلسسسطيني.       ونخلسسص إلسسى نتيجسسة مفادهسسا أ

 المختلفة أثرا كبيرا في تدهور وتراجع الراضي الزراعية فسسي منطقسسة الدراسسسة، وقسسد

%) من عينة مجتمع الدراسة.94أكد هذه الحقيقة حوالي (

تدهور:      4.3  في تساهم التي الطبيعية  العوامل

الزراعي    الراضي
       تم دراسة ثلثة مواقع من منطقة الدراسة وذلك حسسب نسوع اسستخدام الرض،

 ودرجة انحدار السطح لكل منها، وتم تحديد أربع مستويات من النحدار لكل منطقسسة

وهذه المناطق هي : 

 منطقة  أرض  بور رعوية تدعى منطقة عين الجمل من أراضي غسسرب•

بيرزيت . 

 منطقسسة ذات غطسساء نبسساتي طسسبيعي  لسسم تتعسسرض لعمليسسات الرعسسي أو•
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التحطيب وهي منطقة جيبيا غرب برهام .

 منطقسة مزروعسة بشسجر الزيتسون وتسدعى منطقسة وادي عيساش غسرب•

بيرزيت .   

      كما وسيتم التعرف على محتوى التربة لكسسل مسسن هسسذه المواقسسع والتعسسرف علسسى

 نسبة محتوياتها من الطين الناعم ، والسسسلت، (الغريسسن) والرمسسل، والمسسواد العضسسوية؛

 وذلك لمعرفة علقة هذا التركيب بعملية انجراف التربة في هذه المواقع، كمسسا وتسسم

 رصسسد قيسساس عاصسسفتين مطريسستين هسسي الثانيسسة والثالثسسة مسسن موسسسم شسستوي عسسام

 وقد سجلت خصائص كل منها كما يلي: 2005/2006

الولى   المطرية  :العاصفة

  وهسسي ثسساني عاصسسفة مطريسسة فسسي موسسسم شسستوي15/12/2005     كسسانت بتاريسسخ 

 ، وكان السبب في عدم رصسسد العاصسسفة الولسسى مسسن الموسسسم الشسستوي2005/2006

 م؛ هوعسسدم جاهزيسسة اسسستقبالها مسسن قبسسل البسساحث وقلسسة إمكانيسة حسسدوث2005عسسام 

 الجريان السطحي، والنجراف للتربة في أول عاصفة مطريسسة؛ نظسسرا لجفسساف التربسسة

وتشققها وقدرتها على استيعاب كميات كبيرة من المياه.

 

الولى    المطرية العاصفة  :خصائص

/ 15حسسدثت هسسذه العاصسسفة بتاريسسخ • /17/12 – وانتهسست بتاريسسخ 12   

2005 . /
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 ملم. 82كانت كمية المطار الساقطة فيها حوالي  •

 ملم / ساعة .4شدة وغزارة العاصفة المطرية كانت تقريبا •

  يومسسا مسسن عاصسسفة أول الموسسسم22جاءت هذه العاصفة بعد حوالي •

 ، وهذا أدى إلى ظهور طبقة رقيقة جافة23/11/2005-22التي جاءت بتاريخ 

 وصلبة، متماسكة على وجه التربة، بسسسبب تنساثر حبيبسسات التربسسة علسى السسطح

 بفعل عاصفة أول الموسم، وكذلك اصسسبح هنسساك بدايسسة لظهورغطسساء عشسسبي

قصير في المناطق البور ومناطق النباتات الطبيعية .

: انية   ث ل ا المطرية العاصفة

       بعد أن انتهت العاصفة المطرية الولسسى قسسام البسساحث بنسسزع الوعيسسة المخصصسسة

  وعسساء مسسع تسسسجيل بيانسسات كسسل12لجمع المياه الجارية، والتربة المنجرفة، وعسسددها 

 نقطة قياس من حيث خصائص ومواصفات كل نقطة، خاصة درجسسة النحسسدار ونسسوع

ًل للعاصفة المطريسسة12استخدام التربة، وقد وضع الباحث محلها  ًء جديدا استقبا   وعا

 ، وبعسد انتهساء العاصسسفة قسسام البسساحث25/12/2005-22الثانيسة، السستي حسسدثت بتاريسخ 

 بالعملية نفسها في نزع الوعية المخصصة؛ لجمع المياه الجاريسسة والتربسسة المنجرفسسة

 وبالفعل حصل على جميع الوعية وقام بتسجيل البيانات والقياسات المطلوبة مثسسل:

 درجة النحدار، ونوع استخدام التربة، وكمية المياه الجارية ،وشدة الغسسزارة، وحجسسم

التربة المنجرفة لكل نقطة قياس.

نية    ا ث ل ا المطرية العاصفة خصائص
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 . 25/12/2005-22حدثت هذه العاصفة بتاريخ •

 ملم. 44كانت كمية المطار الساقطة فيها حوالي •

 ملم / ساعة.3.5شدة وغزارة العاصفة المطرية كانت في حدود •

 جاءت هذه العاصفة بعد خمس أيام مسسن العاصسسفة الولسسى السستي تسسم•

ً لقصسسر المسسدة  تسجيل بياناتها.وهذا ما أدى إلى بقاء التربة شبه رطبسسة؛ نظسسرا

ًرالنهار فسسي مثسسل:  الزمنية بين العاصفتين، وقصر مدة التشسسميس؛ نظسسرا لقصسس

 هذا الوقت من السنة في فلسطين، وبالتالي تقل ساعات سطوع الشسسمس،

بالضافة إلى ارتفاع نسبة التغيم في سماء منطقة الدراسة.

 النتيجة هي أن كمية المياه الجارية على السسسطح فسسي هسسذه العاصسسفة•

 أكبر من كمية المياه الجارية في العاصفة الولى، وان كميسسة النجسسراف أقسسل

 من النجراف في العاصفة الولى، خاصة وأن وجه التربة كسسان قسسد تعسسرض

 لعملية غسل في العاصفة الولى؛ وهسسذا مسسا جعسسل عمليسسة انجسسراف الطبقسسة

 تحت السطحية أكثر صعوبة؛ نظرا لصلبتها وتماسك قوامها أكثر مسسن الطبقسسة

السطحية.

1.4. الدراسة    3 منطقة تربة خصائص

      تتمثل هذه الخصائص بنتائج تحليل عينات التربة المسأخوذة مسن منساطق الختبسار

 الثلث والتي تتضمن تحديد محتسسوى ونسسسيج التربسسة مسسن الطيسسن،  والسسسلت (الغريسسن)

) .17والرمل، والمواد العضوية في كل منها، (الجدول رقم
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) مكونات وعناصر تربة منطقة الدراسة.17الجدول رقم (

مواد عضوية

%

طين % سلت % رمل % المنطقة رمز المنطقة

3.56 52.32 34.16 13.52 ارض بور ِA

3.69 52.88 27.24 19.88 نبات طبيعي B

3.22 53.52 27.00 19.48 ارض زيتون C

يلحظ من تحليل الجدول ما يلي:

 إن تربة المنطقة البور: هي تربة طينية ناعمة ذات حبيبات صغيرة جدا•

 ، وتتصف بأنها لدنة متلصقة، وعند جفافها تتشقق، ويلحظ أن نسسسبة الرمسسل

 %) وهذا ما يجعل مثسسل34.16%) ونسبة السلت حوالي (13.52فيها تقارب (

ّم يظهر فيها حجم النجراف بفعسسل الجريسسان  هذه التربة قليلة النفاذية، ومن ث

 السطحي بشكل واضح كما ظهر من تحليل الدراسات الميدانية نظرا لرتفسساع

 نسبة السلت فيها، وبسبب تصلب الطبقة السطحية منها. أما بخصسسوص المسسواد

 العضوية فيها فهي مرتفعة؛ بسبب تحلل بقايسسا العشسساب والنباتسسات، بالضسسافة

إلى تحلل بقايا ومخلفات الحيوانات الرعوية فيها.

 تربة المناطق ذات الغطاء النباتي الطسسبيعي، وهسسي أيضسسا تربسسة طينيسسة•

 ناعمة لكن ترتفع       فيها نسبة الرمل، مقارنة بالتربة الولى، وهسسذا مسسا أدى

 إلى أن تكون عملية               النجراف فيها أقسسل مسسن التربسسة الولسسى؛ نظسسرا
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 لرتفاع نسبة الرمل والمواد العضسسوية         ولتوفرالغطسساء النبسساتي الطسسبيعي

 فيها، وهذا ما يساعد علسسى زيسسادة النفاذيسسة فسسي                  التربسسة وبالتسسالي

زيادة تسرب المياه فيها .

 تربة الرض المزروعة بشجر الزيتون وهسسي أيضسسا تربسسة طينيسسة ونسسسبة•

 %) وترتفسسع فيهسسا نسسسبة53.52الطين فيها     مرتفعة اذ تصسسل إلسسى حسسوالي (

  %)، ومسسا يفسسسر قلسسة27%) ،ونسبة السسسلت إلسسى (19.48الرمل إلى حوالي (

 النجراف في هسسذا النسسوع مسسن التربسسة، هسسو توفرالغطسساء النبسساتي وهسسو شسسجر

 الزيتسسون، وإجسسراء عمليسسات الصسسيانة، والحراثسسة وبنسساء الجسسدران السسستنادية

 فيها.وهذا يساعد على زيادة  نفاذية التربة وبالتالي زيادة التسرب وهذا يقلسسل

) . 132-93, ص 1999من كمية التربة المنجرفة فيها ، (هاوز،

2.4. لتربة    3 ا انجراف

      قام الباحث بتسجيل قياسات كميسسة التربسسة المنجرفسسة بفعسسل الجريسسان السسسطحي،

  فسسي عسسدة2006- 2005والناتجة عن عاصفتين مطريسستين متتسساليتين لموسسسم شسستاء 

 مناطق مختاره تعبر عن أنماط الترب والنحدارات في منطقة الدراسسسة وذلسسك علسسى

النحو التي: 

(      )    -: بيرزيت  غرب الجمل عين البور الرض منطقة ًل أو

المطريسة-         العاصسفة فسي السسطحي الجريسان بفعسل المنجرفسة لتربسة ا  ا

الولى. 
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      نظرا لكون المناطق غير المحروثة ( البور ) تشكل مساحات واسعة من منطقسسة

 الدراسسسة فقسسد تسسم قيسساس النجسسراف بواسسسطة الميسساه السسسطحية فيهسسا الناتجسسة عسسن

).  18 (الجدول رقم 17/12/2005-15عاصفتين مطريتين  الولى كانت من 

 ) كمية التربة المنجرفة ونسبة الجريان السطحي في العاصفة18     الجدول رقم (

المطرية الولى في منطقة الرض البور.

رمزالنقط

ة

 درجة

النحدار

 كمية

 التساقط

2لتر/م

 كمية

 الجريان

 السطحي

2لتر/م

 نسبة

 الجريان

 السطحي

%

 كمية التربة

 المنجرفة

2غم/م

5822.42.9313.1 -  0ا

10823.54.2763.7 -  5ب

821.21.4623.2 15 - 10 ج

15825.66.82160أكثر- د

823.23.8765المعدل العام

يلحظ من تحليل الجدول ما يلي :

 أن مجموع كمية المطار الساقطة في العاصفة المطرية الولى تقسسدر•

) . 2 لتر/ م82 ملم)، وتساوي (82بحوالي (

أن معسسدل الجريسسان السسسطحي فسسي هسسذه العاصسسفة يقسسدر بحسسوالي (•

%) من مجموع كمية المطار الساقطة في هذه العاصفة .3.87
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 أن معدل كمية التربة المنجرفة في نقسساط الدراسسسة ذات الرض البسسور•

 ) ، أمسسا كميسسة النجسسراف لكسسل مسسن نقسساط هسسذه2 غسسم/ م65تقسسدر بحسسوالي (

المنطقة يلحظ ما يلي :

 )، وهسسي2غسسم / م13.1بلغت كمية التربسسة المنجرفسسة فسسي النقطسسة (أ) (•

 كمية قليلة بالمقارنة مع غيرها من النقاط، ولعل السبب في انخفاض كميسسة

التربة المنجرفة  في هذه النقطة يعود إلى النحدار البسيط  فيها .

  بينما نجد ان كمية التربة المنجرفة في النقطة ( ب ) قد ارتفعسست إلسسى•

)       وهنا بدأ يظهر أثر عامل النحدار بشكل واضح. 2غم/م63.7(

 )2غسسم/م23.2 في النقطة ( ج ) انخفضت كمية التربة المنجرفة إلسسى (•

 رغم أن انحدار      هذه النقطة كبير؛ والسبب في ذلك هو أن أجهزة تجميسسع

التربة المنجرفة قد تعرضت  للتخلخل في هذه النقطة بسبب: 

    - الرياح الشديدة من جهة ،ومواجهة السطح لتلك الرياح من جهة أخرى .

     - قرب نقطة القياس من طريق مسرور الغنسام والرعساة؛ وهسذا مسا أدى إلسى

 زيادة ابتعاد          مثلسسث التجميسسع المعسسدني عسسن مسسوقعه، وخاصسسة فسسي أواخسسر

العاصفة الماطرة.  

 160  قياسات النقطة ( د ) فتدل على أن كمية التربة المنجرفة كسسبيرة (•

  درجة15) نظرا؛          لشدة النحدار في هذه النقطة وهو أكثر من 2غم /م

.
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     وخلصة القول: إن معدل كمية التربة المنجرفة لجميع نقاط الموقع الول هسسو (

 ) وهي كمية كبيرة؛ بسبب ارتفاع كميسسة التربسسة المنجرفسسة وارتفسساع نسسسبة2 غم/ م65

الجريان السطحي إلى : 

أن كمية المطار الساقطة في هذه العاصفة كبيرة جدا. •

 أن مدة العاصفة الماطرة قصيرة لم تتجاوز ثلثة أيام مع  كمية أمطار•

كبيرة .

 ملم/ ساعة .4كانت شدة المطر حوالي •

  يوما مسسن عاصسسفة أول23أن أمطار هذه العاصفة جاءت بعد حوالي •

 الموسم؛ وهذا مسسا أدى إلسسى ظهسسور طبقسسة متصسسلبة علسسى سسسطح التربسسة يقسسدر

– 3سمكها من (   ملم) وهذه الطبقة المتصلبة تشكل عائقسسا أمسسام تسسسرب5 

ّم كميسسة  المياه في التربة؛ مما يجعل فرص الجريسسان السسسطحي أكسسبر ومسسن ثسس

التربة المنجرفة مع الجريان السطحي أكبر. 

المطريسة-         العاصسفة فسي السسطحي الجريسان بفعسل المنجرفسة لتربسة ا  ب

نية  ا ث ل ).( ا لبور  ا  ،25/12/2005-22            حدثت هذه العاصسسفة بتاريسسخ الرض

 ).19أي بعد مضي حوالي أسبوع على العاصفة الولى( الجدول رقم 

 ) كمية التربة المنجرفة ونسبة الجريان السطحي في العاصفة19     الجدول رقم (

المطرية الثانية في منطقة الرض البور.
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 درجةرمز النقطة

النحدار 

 كمية

 التساقط

2لتر/م

 كمية

 الجريان

 السطحي /

2لتر/م

 نسبة

 الجريان

السطحي%

 كمية التربة

 المنجرفة

2غم/م

5440.40.910.5  -  0أ

442.45.4516.7 10  –  5ب

15443.47.723.4 - 10ج

444.610.4533.3 - فأكثر15د

 المعدل

العام

442.76.121

     يلحظ من تحليل الجدول :   

 أن مجمسسوع كميسسة المطسسار السسساقطة فسسي العاصسسفة المطريسسة الثانيسسة•

). 2 لتر/ م44حوالي (

 6.1أن معدل الجريان السطحي فسسي هسسذه العاصسسفة يقسسدر بحسسوالي (•

%) من مجموع كمية  المياه الساقطة .

 أن معدل كمية التربة المنجرفة في نقاط هذه المنطقة تقدر بحسسوالي•

) .2غم/م21(

      أما بخصوص كميسسة التربسسة المنجرفسسة فسسي نقسساط هسسذه المنطقسسة فهسسي علسسى

النحوالتي:       
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 )2غسسم/م10.5*- يلحظ في النقطة ( أ ) أن كميسسة التربسسة المنجرفسسة تقسسدر بحسسوالي (

 وهي كمية       منخفضة؛ نظرا لقلة درجة النحدار من جهة، ولكبر سمك التربة فسسي

 هذه النقطة من جهة أخرى وهذا يتضح من خلل إنخفاض نسبة الجريان السطحي

في هذه النقطة . 

 ) وهسسي كميسسة2 غم/م16.7*- في النقطة ( ب ) تقدر كمية التربة المنجرفة بحوالي (

 متوسطة، ولكن من الملحظ أن نسبة الجريان السطحي كبيرة في هذه النقطة، إذ

 %) .5.45تصل إلى (

 )، ونسسبة الجريسان2غسم/م23.4*-  في النقطة ( ج ) بلغست كميسة التربسة المنجرفسة (

%) .7.7السطحي (

%) .10.45)، وكانت نسبة الجريان (2غم/م33.3*-  في النقطة ( د )  لتصل إلى (

      لذلك يلحظ: أن السبب في ارتفاع كمية التربة المنجرفة يعود إلى ازديسساد عامسسل

النحدار، وهذا ما يساعد على سرعة جريان المياة مع كل درجة انحدار.

      النتيجة أن عامل النحدار يساعد علسسى ازديسساد كميسسة التربسة المنجرفسة مسسن جهسسة،

 ونسبة الجريان السطحي من جهة أخرى، إضافة إلسسى أن الفسسترة الزمنيسسة بيسسن هسسذه

 العاصفة والعاصفة المطرية الولى ل تتجاوز خمسة أيام، هذا يعني أن التربة بقيسست

 رطبة، أن العاصفة الولى كانت غزيرة، وكمية المطار السسساقطة فيهسسا كسسبيرة، وممسسا

ّم  يساعد على ارتفاع نسبة الجريان السطحي؛ انخفاض درجة حرارة التربة، ومسسن ثسس

قلة التبخر، وقلة تسرب المياه الساقطة من جهة أخرى.
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      ويمكن القول: إن معدل كمية التربة المنجرفة لجميع نقاط المنطقة الولى فسسي

ًل إذا مسسا قسسورن بمعسسدل2غم /م21العاصفة المطرية الثانية يساوي (  ) وهذا يعسسد قلي

 كمية التربة المنجرفة في  العاصفة المطرية الولى ولعل السبب في ذلك يعود إلى:

 ملم).44أن كمية المطار الساقطة في هذه العاصفة قليلة وهي (•

 أن مسسدة العاصسسفة المطريسسة طويلسسة إذا مسسا قسسورنت بكميسسة المطسسار•

الساقطة خللها.

  ملم/ساعه) وهي أقل من العاصفة3.5أن شدة المطر كانت بمعدل (•

الولى .

 أن سطح التربة كان قد تعرض لعملية انجراف في العاصسسفة الولسسى؛•

 وهذا ما قلل من عملية تآكل وتفتسست التربسسة يعسسد أمسسرا صسسعبا مقارنسسة بسسسطح

 التربة في العاصفة المطريسة الولسسى مسسن حيسسث جفسسافه وتشسسققه، وأن بدايسة

 ظهور الغطاء العشبي جعل المياه الجارية ل تتلمس كليا مسسع سسسطح التربسسة؛

وهذا ما قلل من كمية التربة المنجرفة. 

ْذ يقسسدر•  أن كمية الجريان السطحي في هذه العاصفة المطريسسة كسسبير إ

 %) من مجموع كميسسة المطسسار السسساقطة، ومسسن العوامسسل السستي6.1بحوالي (

 ساعدت على ارتفاع نسسسبة الجريسسان السسسطحي رطوبسسة التربسسة مسسن العاصسسفة

المطرية الولى.   

          وعند مقارنة كمية التربة المنجرفة فسسي العاصسسفة المطريسة الولسسى بكميسسة
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 التربة المنجرفة في العاصفة المطرية الثانية، نجسسد أن الكميسسة فسسي الولسسى تقسسدر

 )، وهسسي كميسسة كسبيرة إذا مسسا قسسورنت بالكميسسة المنجرفسسة فسسي2غسسم/م65بمعدل (

)  .2) ،( الشكل رقم 2غم/م21العاصفة الثانية وهي بمعدل (

  ) كمية التربة المنجرفة في كلتا العاصفتين وحسب درجة1     الشكل رقم ( 

النحدارفي منطقة الرض البور .

 ) وفسسي العاصسسفة15- 10     يلحظ في النقطة ( ج ) ذات النحدار من درجة ( 

 ) رغسسم أن2غسسم/م23.2المطرية الولى ان كمية التربة المنجرفة انخفضت إلى (

 انحدار هذه النقطة كبير والسبب في ذلك هو أن أجهزة تجميع التربسة المنجرفسسة

قد تعرضت  للتخلخل في هذه النقطة بسبب: 
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    - الرياح الشديدة من جهة و مواجهة السطح لتلك الرياح من جهة أخرى .

     - قرب نقطة القياس من طريق مسرور الغنسام والرعساة؛ وهسذا مسا أدى إلسى

ابتعاد      المثلث المعدني عن موقعه وخاصة في أواخر العاصفة الماطرة.  

          أما فيما يتعلق بالجريان السسطحي فسي العاصسفتين فيتضسح ذلسك مسن خلل،

) .2(الشكل رقم

  ) يبين نسبة الجريان السطحي من مجموع كمية المطار الساقطة2الشكل رقم ( 

في كل العاصفتين وحسب درجة النحدارفي منطقة الرض البور .

 ) وفسسي العاصسسفة15- 10     يلحظ فسسي النقطسسة ( ج ) ذات النحسسدار مسسن درجسسة ( 

 % ) رغم ان1.46المطرية الولى ان نسبة الجريان السطحي إنخفضت لتصل إلى ( 

 انحدار هذه النقطة كبير والسبب في ذلك هو أن أجهزة تجميع التربسسة المنجرفسسة قسسد
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تعرضت  للتخلخل كما ذكر سابقا . 

3.4. 3 : لبور         ا الرض لمنطقة المساحة وحدة في النجراف كمية

 ) السستي تسسبين أن كميسسة التربسسة المنجرفسسة بفعسسل19و18     من تحليل الجدأول رقم (

 الجريان السطحي لمنطقة الرض البور في العاصسفة المطريسة الولسى حيسث بلغست

 )، وبهذا يكون2غم/م21)، وفي العاصفة المطرية الثانية حوالي (2غم/م65بمعدل (

 ) ، وهسسذه الكميسسة2غسسم/م86مجموع ما جرف من تربة في العاصفتين هو حسسوالي (

 %)18 ملم) أو ما تعادل (126جرفت بفعل سقوط كمية من المطار تقدر بحوالي (

 من المعدل السنوي لسقوط المطار علسسى منطقسسة الدراسسسة. وبمسسا أن معسسدل كميسسة

  ملسسم) سسسنويا، فسسإن كميسسة التربسسة696سقوط المطار على منطقة الدراسة حسسوالي (

 126غم) لكل (86) في السنة هي على النحو التي : (2م1المنجرفة على مساحة (

 ملم) ولهذا تكون الكمية المنجرفة بفعل كمية المطار السنوية على منطقة الدراسسسة

) ، حيث تعسسادل (2غم/م475ملم،  وهذه تساوي (126غم) /86 ملم) × (696هي (

 )2 طسسن /كسسم475 طسسن /هكتسسار) ،  كمسسا تسسساوي (4.75 كغم /دونم)، وتساوي (475

 سنويا، هذا على افتراض أن معدل النجراف سيبقى ثابتا طيلسسة فصسسل الشسستاء ومسسع

ثبات كامل متغيرات الدراسة .

       :(    )      : ا  ي ب جي منطقة الطبيعي باتي ن ل ا الغطاء منطقة نيا ثا

المطريسة       ا-  العاصسفة فسي السسطحي الجريسان بفعسل المنجرفسة لتربسة  ا
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 الولى.

      تغطي النباتات الطبيعية المختلفة والمتنوعة في منطقة الدراسة مساحات كسسبيرة

 مما جعل الباحث يدخل هذه المناطق ضمن دراستة لمعرفة كمية التربسسة المنجرفسسة

 بفعل الجريان السطحي. ولمعرفة دور كل من النحدار، والغطاء النباتي فسسي ذلسسك،

 ) .20(الجدول رقم  

 ) كمية التربة المنجرفة ونسبة الجريان السطحي في العاصفة20     الجدول رقم (

المطرية الولى في منطقة الغطاء النباتي الطبيعي .

لتربة  ا  كمية

 المنجرفة

م/ غم
2

 نسبة

 الجريان

 السطحي

الجريان   كمية

 السطحي

م/ لتر
2

 كمية

التساقط
َمَ/ 2لتر

 درجة

النحدار

 رمز

النقطة

11.2 2.43 2 82 0 - 5 أ

23.4 2.68 2.2 82 5 - 10 ب

37 3.63 2.97 82 10 -15 ج

117 6.65 5.45 82 - فأكثر15 د
47. 1 5 3.8 4 3.1 5 82  المعدل

العام

يلحظ من تحليل الجدول ما يلي:

 أن مجموع كمية المطار الساقطة في العاصفة المطرية الولى تقسسدر•

). 2لتر/م82بحوالي (

 %) مسسن3.84أن معدل الجريان السطحي في هذه العاصفة حوالي (•
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مجموع كمية المطار الساقطة في هذه العاصفة . 

أن معدل كمية  التربة المنجرفسسة فسسي نقسساط هسسذه المنطقسسة حسسوالي (•

) .2غم/م47.15

      أما بخصوص كمية التربة المنجرفة في كل نقطة من نقاط هذه المنطقسسة فهسسي

على النحو التي :

 )2غم/ملسسم11.2 *- في النقطة ( أ ) يلحظ: أن كمية التربة المنجرفة تقدر بحوالي (

 وهي كمية قليلة؛ نظرا لقلة درجة النحدار من جهسة، وتسوفر الغطساء النبساتي خاصسة

 نبات البلن من جهة أخرى؛ وبسبب كبر سمك التربة في هذه النقطة والذي يزيد عن

  سم) وهذا يتضح من انخفاض نسبة الجريان السطحي عند هسسذه الدرجسسة مسسن60(

النحدار في هذه النقطة . 

*- فسسي النقطسسة ( ب ) يلحسسظ: أن كميسسة التربسسة المنجرفسسة ارتفعسست لتصسسل إلسسى (

 ) ، وهنا أخذ يظهر دور النحدار الذي يسسساعد علسسى الجريسسان السسسطحي2غم/م23.4

من جهة وزيادة كمية التربة المنجرفة من جهة أخرى . 

 ) وهنسا2غسم/م37*- في النقطة ( ج ) إرتفعست كميسة التربسة المنجرفسة لتصسل إلسى (

 أصبح دور النحدار واضحا في زيادة كمية التربة المنجرفسسة،  وزيسسادة نسسسبة الجريسسان

السطحي.

*- في النقطة ( د ) هنالك تطرف في كمية التربة المنجرفة إذ ارتفعت لتصسسل إلسسى (

 %) وفسسي هسسذه النقطسسة أصسسبح6.65) والجريان السسسطحي ليصسسل إلسسى (2غم/م117
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  درجة، ممسسا يسسساعد فسسي زيسسادة كميسسة15واضحا دور النحدار الشديد الذي يزيد عن 

التربة المنجرفة.

      وخلصه القول: إن معدل كمية التربة المنجرفة لجميع نقاط المنطقة الثانية فسسي

)  وهي كمية متوسطه والسبب هو :2غم/م47.15العاصفة المطرية الولى هو (

أن كمية المطار الساقطة في هذه العاصفة كبيرة جدا . •

ملم/ساعة).4أن شدة المطر كانت متوسطة وتقدر بحوالي (•

  يوما مسسن عاصسسفة أول23أن أمطار هذه العاصفة جاءت بعد حوالي •

الموسم .

      مما أدى ذلك إلى ارتفاع في كمية الميساه المتسسربة فسي التربسة؛ بسسبب الغطساء

 النباتي الذي يعيد توزيع قطرات المطر، وينقلها إلى سطح التربة بطريقة هادئة، كمسسا

إن جذور النبات تعمل على زيادة نفاذية التربة.

)         - بسات  ن ل ا منطقسة فسي السسطحي الجريسان بفعسل المنجرفسة التربسة  ب

العاصفة)   في . الطبيعي انية  ث ل ا المطرية
 . وهسسي أقسل شسدة وأقسسل كميسة25/12/2005-22      حدثت هذه العاصسفة بتاريسخ 

 أمطار من العاصفة الولى. وهذا ما سوف يظهر تأثيره على كميسسة التربسسة المنجرفسسة

 وعلسسى كميسسة الجريسسان السسسطحي بالضسسافة لثسسر العوامسسل الخسسرى مثسسل: النحسسدار،
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).21والغطاء النباتي، (الجدول رقم 

  ) كمية التربة المنجرفة ونسبة الجريان السطحي في21     الجدول رقم ( 

العاصفة المطرية الثانية في منطقة الغطاء النباتي الطبيعي .

 رمز

النقطة

 درجة

النحدار

 كمية

 التساقط

م/ لتر
2

الجريان   كمية

 السطحي

م/ لتر
2

 نسبة

 الجريان

السطحي%

لتربة  ا  كمية

 المنجرفة

م/ غم
2 5441.22.726.2  - 0أ

10441.84.099 -  5ب

15443.47.7217.1- 10ج

44511.3624.1- فأكثر15د

 المعدل

العام

442.96.4 714. 1

  

     يلحظ من تحليل الجدول ما يلي : 

 أن مجموع كمية المطار في العاصفة المطريسسة الثانيسسة تقسسدر بحسسوالي•

     2لتر/م44

 6.47أن معدل الجريان السطحي في هذه العاصفة يقسسدر  بحسسوالي (•

%) من مجموع كمية المطار الساقطة في هذه العاصفة  .

 أن معدل كمية التربة المنجرفة في نقاط هذه المنطقة تقدر بحسسوالي•

) .2غم /م14, 1(

      أما بخصوص كمية التربه المنجرفة في نقسساط هسسذه المنطقسسة فهسسي علسسى النحسسو

التي:
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 ) وهي كميسسة2 غم /م6.2*- يلحظ في النقطة ( أ ): أن كمية التربة المنجرفة تقدر (

 قليلة؛ نظرا لقلة النحسسدار، وبدايسة ظهسور الغطسساء العشسبي، وصسغر حجسم العاصسسفة

الماطرة .

 )2غسسم /م9*-  أما النقطة ( ب ) فقد ارتفع مقدار التربة المنجرفة فيهسسا ليصسسل إلسسى (

 وهنا أخذ يظهر تأثير عامل النحدار،  وقد إنعكس ذلك على الجريان السطحي الذي

%). 4.09ارتفعت نسبته إلى (

 ) وأصسسبح2غسسم /م17.1*-  في نقطة ( ج ) أرتفع مقدار انجراف التربسسة ليصسسل إلسسى (

 دورعامل النحدار أكثر وضوحا فسي هسذه النقطسة كمسا يظهسر ذلسك أيضسا فسي نسسبة

%). 7.72الجريان السطحي التي ارتفعت إلى (

 )،2 غسسم/م24.1*- أما النقطة ( د ) فقد بلغت كميسسة التربسسة المنجرفسسة فيهسسا حسسوالي (

 %) وهنا أصبح دور النحسسدار أكسسثر11.36ونسبة الجريان السطحي فيها وصلت إلى (

ُا  في ذلك .  ًح وضو

      وخلصة القسسول: إن كميسسة التربسسة المنجرفسسة لجميسسع نقسساط المنطقسسة الثانيسسة فسسي

 ) وهي كمية قليلة إذا ما قورنت بالكميسسة2 غم /م14.1العاصفة المطرية الثانية هو (

المنجرفة في العاصفة المطرية الولى، ولعل السب في ذلك يعود إلى:

).2لتر/م44أن كمية المطار الساقطة في هذه العاصفة قليلة وهي (•

 أن مدة العاصفة المطرية طويلة إذا ما قورنت بكمية المطر السسساقطة•

فيها .

139



  ملم/سسساعة) وهسسي أقسسل شسسدة مسسن3.5أن شدة المطر كانت بمعدل (•

العاصفة الولى .

 أن بداية ظهور الغطاء العشبي؛ جعسسل الميسساه الجاريسسة ل تتلمسسس ول•

تحتك بشكل مباشر مع سطح التربة؛ وهذا قلل من عملية انجراف التربة.

 أن الغطاء النباتي الطبيعي في هذه المنطقة يعمل على اعادة توزيع•

 حبات المطر من جديد ويقلل من قوة إرتطام المطسسر بسسسطح الرض بشسسكل

مباشر، وهذا يقلل من دور المطر في تفتيت وتآكل سطح التربة.

 أن كمية الجريان السطحي فسسي هسسذه العاصسسفة المطريسسة كسبير إذا مسسا•

  %) مسسن مجمسسوع6.47قورن بالعاصفة     المطرية الولى، إذ يقدر بحوالي (

 كمية المطار الساقطة في هذه  العاصفة. ومن العوامل التي ساعدت علسسى

الجريان السطحي، النحدار الشديد للقيم 

    ( ج، د )، ورطوبة التربة الناجمة عن العاصفة المطرية الولى.  

      وعند مقارنة كمية التربة المنجرفة في العاصفة المطرية الولى مع كميسسة التربسسة

 ) بينما فسسي2 غم/م47.15المنجرفة في العاصفة المطرية الثانية نجدها في الولى (

 ). 3)، ( الشكل رقم 2غم/م14.1الثانية (

  ) كمية التربة المنجرفة في كلتا العاصفتين وحسب درجة3     الشكل رقم ( 
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النحدار في منطقة النباتات الطبيعية.

 4.4 . باتات        3 ن ل ا منطقة في المساحة وحدة في النجراف  كمية

                        : الطبيعية 
  )  يلحظ: أن كميسسة التربسسة المنجرفسسة بفعسسل21 و20      من تحليل الجداول رقم ( 

 الجريان السطحي لمنطقة النباتات الطبيعية في العاصفة المطرية الولى، قد بلغسست

) أي بمجمسوع (2غسم/م14.1) وفي الثانية بلغست حسوالي (2 غم/م47.15ما معدله (

 ) وهذه الكمية من التربةجرفت بفعل سقوط كمية من المطسسار تقسسدر2غم/م61.25

 )، وبما أن معدل سقوط المطار علسسى منطقسة الدراسسسة يقسسدر2 لتر/ م126بحوالي (

 سسسنويا 2م1) سنويا، فإن كمية التربة المنجرفسسة علسسى مسسساحة2 لتر/ م696بحوالي (

/696×61.25هي،(  كغم/دونسسم) أو338.3) أو (2غم/م338.3) وهذه تساوي (126 

) سنويا .2 طن/كم338.3 طن/هكتار)، وهذه الكمية تساوي (3.383حوالي (

.(       )      : زيت  بير غرب عياش وادي الزيتون بشجر مزروعة منطقة لثا ثا
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        - المطريسة  العاصسفة فسي السسطحي الجريسان بفعسل المنجرفسة لتربسة ا  ا

الولى
    يعتبر نمط استغلل الرض وزراعتها بأشسسجار الزيتسسون مسسن أكسسثر أنمسساط إسسستغلل

 الرض شيوعا نظرا؛ لتوفر الظروف الطبيعية المختلفسسة والمناسسسبة لزراعسسة الزيتسسون،

 وسوف يتم دراسة أثر إستغلل الرض بزراعة الزيتون، وعمليسسات الصسسيانة المختلفسسة

).22للرض الزراعية على انجراف التربة، (الجدول رقم  

 ) كمية التربة المنجرفة ونسبة الجريان السطحي في العاصفة22     الجدول رقم (

المطرية الولى في أرض مزروعة بشجر الزيتون .

كمية التربة

2 المنجرفة غم/م

 نسبة الجريان

السطحي %

كمية الجريان 

السطحي لتر/م

2

 كمية

التساقط

2 لتر/م

 درجة

النحدار 

 رمز

النقط

ة

8.3 1.70 1.4 82 0 – 5 ا

13.1 1.95 1.6 82 5 – 10 ب

23.4 2.68 2.2 82 10 – 15 ج

87.2 5.61 4.6 82 د – فأكثر15

33 2.9 9 2.5 82  معدل

عام

     يلحظ من تحليل الجدول  :
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 أن مجموع كمية المطار الساقطة في العاصفة المطرية الولى يقسسدر•

) . 2لتر/م82بحوالي (

أن معسسدل الجريسسان السسسطحي فسسي هسسذه العاصسسفة يقسسدر بحسسوالي (•

%) من مجموع كمية المطار الساقطة في هذه العاصفة .2.99

 أن معدل كمية التربة المنجرفة في نقاط هذه المنطقة تقدر بحسسوالي•

) .   2 غم/م33(

     

       أما بخصوص كمية التربة المنجرفة في كل نقطة من نقسساط هسسذه المنطقسسة

فهي على النحوالتي :    

 ) وهسسي2غسسم/م8.3     يلحظ في النقطة ( أ ) أن كميسسة التربسسة المنجرفسسة حسسوالي (

 كمية قليلة؛ نظرا لقلة النحدار من جهة ولحراثة الرض، وكبر سمك التربة في هسسذه

المنطقة من جهة أخرى .

      أمسسا النقطسسة ( ب ) فيلحسسظ أن كميسسة التربسسة المنجرفسسة ارتفعسست لتصسسل إلسسى (

)، وهنا أخذ يظهر دور النحدار في انجراف التربة. 2غم/م13.1

 )، وهنسسا2غسسم/م23.4     في النقطة ( ج ) ارتفعت كمية التربة المنجرفة لتصل إلى (

 أصبح دور النحدار واضحا في زيادة كمية التربة المنجرفة مسسن جهسسة، وازديسساد نسسسبة

الجريان السطحي من جهة أخرى.

      أما في النقطة ( د ) فهنالك تطرف في كمية التربة المنجرفة، إذ ارتفعسست لتصسسل
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 %) مسسن مجمسسوع5.61)، وأيضسسا ارتفسسع الجريسسان السسسطحي إلسسى (2غم/م87.2إلى (

 المطار الساقطة، ولعل السبب في ارتفاع كمية التربة المنجرفسسة فسسي هسسذه النقطسسة

  درجة، وهذا يساعد على زيادة انجراف15يعود إلى النحدار الشديد الذي يزيد عن 

 التربة، بالضافة إلى أن هذه النقطة تقع في مواجهسسة الريسساح الغربيسسة، وبعيسسدة عسسن

فروع وأغصان الشجر، مما جعلها تقع مباشرة تحت العاصفة الماطرة .

ّن معدل كمية التربة المنجرفة لجميع نقاط هذه المنطقة في العاصسسفة       النتيجة: إ

 ) وهي كمية قليلة بالمقارنة مسسع المنسساطق الخسسرى2 غم/م33المطرية الولى كان (

والسبب في ذلك هو :    

 أن أرض هذه المنطقة تخضع لعمليسات الصسيانة والحراثسسة ممسا جعسسل•

ّم تقل عمليسسة الجريسسان السسسطحي،  كمية تسرب المياه في التربة كبيرة، ومن ث

وهذا يقلل من كمية التربة المنجرفة.

 أن شجر الزيتون نفسه يشكل مظلة للرض فهو يحميها من السسسقوط•

 المباشر للمطار، وهذا ما يؤدي إلى اعادة توزيع حبات المطر من جديد على

 الرض، وامتصاص قوتها وتسارعها؛ لهذا ل يتعرض سسسطح التربسسة المزروعسسة

 بالشجار لعمليات تفتت وخدوش؛ كما في الرض الجرداء المكشوفة، وهسسذا

يقلل من كمية التربة المنجرفة. 

ّا مسسن عاصسسفة أول23أن أمطار هذه العاصفة جاءت بعد حوالي •   يوم

الموسم؛ وهذا ما أدى إلى ارتفاع كمية المياه المتسربة في التربة . 

144



 إن وجود الجدران الستنادية في هذه المنطقسسة يسسوفر الحمايسسة للتربسسة•

ويقلل من الجراف .

 )        - المزروعة  المنطقة في السطحي الجريان بفعل المنجرفة لتربة ا  ب

.                    ( نية  ا ث ل ا المطرية العاصفة في زيتون بشجر
  وكسسانت أقسسل شسسدة وكميسسة مسسن25/12/2005-22بتاريسسخ        حدثت هذه العاصسسفة

 )  .   23العاصفة المطرية الولى، ( الجدول رقم 

 ) كمية التربة المنجرفة ونسبة الجريان السطحي في العاصفة23     الجدول رقم (

المطرية الثانية في أرض مزروعة  بشجر زيتون.

 كمية التربة

المنجرفة غم/م

2

 نسبة الجريان

السطحي %

 كمية الجريان

السطحي لتر/م

2

 كمية التساقط

2لتر/م

 درجة

النحدار

 رمز

النقطة

3.2 0.91 0.4 44 0 - 5 ا

4.7 2.27 1 44  5 - 10 ب

9.1 5.22 2.3 44  10 -15 ج

26.3 14.77 2.6 44 - فاكثر15 د

10.8 5.80 2.6 44  المعدل

العام
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     يلحظ من تحليل الجدول :

 أن مجمسسوع المطسسار السسساقطة فسسي العاصسسفة المطريسسة الثانيسسة تقسسدر•

) .2 لتر/م44بحوالي (

أن معسسدل الجريسسان السسسطحي فسسي هسسذه العاصسسفة يقسسدر بحسسوالي (•

%) من مجموع كمية المطار الساقطة.5.80

 أن معدل كمية التربة المنجرفة في كل نقطة من نقاط هذه المنطقسسة•

هي على النحو التي:

 )2غم/م3.2      يلحظ في النقطة  ( أ ) أن كمية التربة المنجرفة تقدر بحوالي (

وهي كمية قليلة جدا، بسبب قلة النحدار، وبسبب حراثة الرض .

 ) والسسسبب2غسسم/م4.7 أما النقطة ( ب ) فقد ارتفعت كمية التربة المنجرفة إلسسى (

في زيادة كمية النجراف هو زيادة النحدار.

 ) وهسسي كميسسة2غم/م9.1 في النقطة ( ج ) فكانت كمية التربة المنجرفة حوالي (

 كبيرة؛ وذلك بسبب النحدار الكبير من جهة، وازدياد نسبة الجريان السطحي مسسن

جهة أخرى .

 )؛2غسسم/م26.3 وفسسي النقطسسة ( د ) فقسسد كسسانت كميسسة التربسسة المنجرفسسة حسسوالي (

 والسبب في هذا الرتفاع هسسو النحسسدار الشسسديد، ومواجهسسة هسسذه النقطسسة للريسساح

الغربية الماطرة  دون أي ظلل من شجر الزيتون .

      وخلصة القول: إن معدل كمية التربة المنجرفة لجميع نقاط هذه المنطقسسة فسسي
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 ) وهذه الكمية قليلة وتعادل حسسوالي ثلسسث2غم/م10.8العاصفة المطرية الثانية هو (

كمية التربة المنجرفة في العاصفة الولى والسبب في ذلك هو:  

قلة كمية المطار الساقطة في هذه العاصسفة والستي تقسدر بحسوالي (•

 ملم) .  44

  ملسسم/سسساعة) وهسسي اقسسل مسسن3.5شدة المطسسر فسسي هسسذه العاصسسفة (•

العاصفة الولى  .

 أن الرض كانت محروثة وهذا ما أدى إلى زيادة كمية المياه المتسربة•

في التربة . 

وجود جدران استنادية ساعد وحافظ على التربة من النجراف .•

           وعند مقارنة كمية التربة المنجرفة في العاصسسفة المطريسسة الولسسى مسسع كميسسة

 التربة المنجرفة في العاصفة المطرية الثانيسسة فسي منطقسة الرض المزروعسة بشسسجر

 )، بينمسسا2غسسم/م33الزيتون؛ نجد أن كمية النجراف في العاصفة الولسسى قسسد بلغسست (

 ). 4)، (الشكل رقم  2غم/م10.8في العاصفة الثانية بلغت حوالي  (

  ) كمية التربة المنجرفة في العاصفتين وحسب درجة4     الشكل رقم ( 

النحدارفي الراضي المزروعة بشجرالزيتون. 
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5.4. بشجر         3 المزروعة للرض المساحة وحدة في النجراف  كمية

 : الزيتون 
 )، السستي تسسبين كميسة التربسة المنجرفسسة بفعسسل31 و30       من تحليل الجداول رقسم (

 الجريان السطحي، للمنطقة المزروعة بشجر الزيتون في العاصفة المطرية الولسسى،

 )، أي بمجمسسوع عسسام2غسسم/م10.8) وفسسي الثانيسسة (2غم/م33.12قد بلغت ما معدله (

 )، وهذه الكمية من التربة جرفت بفعل سسسقوط كميسسة2غم/م44للعاصفتين حوالي (

).2 لتر/م126من المطار تقدر بحوالي  (

        وبما أن المعدل السنوي لكمية المطار الساقطة علسسى منطقسسة الدراسسسة تقسسدر

 )2م1) لذا فسسإن كميسسة التربسسة المنجرفسسة سسسنويا علسسى مسسساحة (2 لتر/م696بحوالي(

 كغسسم/دونسسم)، وهسسذه الكميسسة243)، وتعسسادل (2غسسم/م243=696/126×44تسسساوي (

) سنويا.2 طن/كم243 كغم /هكتار) وتصل إلى (2430تساوي (

  6.4 . الدراسة        3 مناطق مختلف في ومقارنتها تائج ن ل ا تحليل

        بعد أن تمت دراسة وتحليل نتائج قياس كمية التربة المنجرفسسة وكميسسة الجريسسان
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 السطحي في كل منطقة من مناطق الدراسة، وذلك حسب درجة انحدار كل نقطسسة،

 أصبح ل بد من ربط هذه النتائج وتحليلها، من خلل النظسسرة الشسساملة لمعرفسسة كميسسة

 التربة المنجرفة في العاصفتين المطريتين لكل منطقة دراسية، وحسب درجة انحدار

 كسسل نقطسسة؛ وذلسسك مسسن أجسسل التعسسرف علسسى حجسسم انجسسراف التربسسة لكسسل نسسوع مسسن

 استخدامات الراضي وهي: الرض البور الرعوية، وأرض النباتات الطبيعية، والرض

المزروعة بشجر الزيتون.

       ويتم توضيح العلقات بين هذه المتغيرات وهي نوع اسسستخدام الرض، ودرجسسة

 النحدار، وكمية التربة المنجرفة، وكمية الجريان السطحي، ونسبته من مجموع كمية

المطار الساقطة في العاصفتين المطريتين من خلل :

         - النحدار  درجة وحسب الدراسة مناطق مختلف في المنجرفة لتربة ا  ا

      تتباين إستجابة ترب منطقة الدراسة للنحت والتعرية حسب عوامل عديدة أهمها:

 استخدامات الرض، والنشسسطة المرتبطسسة بهسسا، كأعمسسال الصسسيانة والحراثسسة وغيرهسسا،

 بالضافة إلى عامل النحدار الذي تشير الدراسة إلى وجود علقة طردية بين مقسسدار

 ) .24انجراف التربة ودرجة انحدارالسفوح، (الجدول رقم  

  حسب نوع استخدام الرض2 ) كمية التربة المنجرفة غم/م24الجدول رقم ( 

وحسب درجة النحدار في العاصفتين المطريتين.

معدل عامكمية التربة المنجرفة حسب درجات النحدار  نوع
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 استخدام

الرض

- فأكثر55-1010-1515- 0

أرض بور

 نبات

طبيعي

أرض زيتون

غم/م23.6

2

غم/م17.4

2

غم/م11.5

2

غم/م80.4

2

غم/م32.4

2

غم/م17.8

2

2غم/م46.6

2غم/م54.1

2غم/م32.5

2غم/م193.3

2غم/م141.1

2غم/م113.5

2غم/م86

2غم/م61

2غم/م44

غم/م17.5معدل عام

2

غم/م43.5

2

غم/م263.7غم/م2149.3غم/م44.4

2

     يلحظ من تحليل الجدول:

  ) في مناطق5 - 0إن كمية التربة المنجرفة على درجة انحدار من ( •

 الدراسة الثلث مرتفعسسة فسسي الرض البسسور، ومتوسسسطة فسسي النبسسات الطسسبيعي

وقليلة في الرض المزروعة بشجر الزيتون.

 إن كمية التربسسة المنجرفسسة فسسي منسساطق الدراسسسة الثلث وعلسسى درجسسة•

 ) في الرض البور، بينما2غم/م80) درجات هي حوالي (10 - 5انحدار من (

 ) في الرض ذات النبسسات الطسسبيعي، وتصسسل إلسسى2غم/م32تصل إلى حوالي (

) في الرض المزروعة بالزيتون.2غم/م18حوالي (

 إن كمية التربسسة المنجرفسسة فسسي منسساطق الدراسسسة الثلث وعلسسى درجسسة•
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 ) كانت أعلى من كمية النجراف على درجة النحدار القل15 - 10انحدار ( 

) للرض البسسور، وحسسوالي (2غسسم/م46.6منهسسا، وهسسي تصسسل إلسسى حسسوالي (

 ) للرض المزروعة2غم/م32.5) لرض النبات الطبيعي، وتصل (2غم/م54.1

بشجر الزيتون .

 إن كمية التربسسة المنجرفسسة فسسي منسساطق الدراسسسة الثلث وعلسسى درجسسة•

 - فأكثر) ، نجد أن العلقة العامة هي ارتفاع كمية التربة المنجرفة15انحدار (

 ) للرض2غسسم/م193.3مع النحدار، إذ نجد أن كمية التربة المنجرفة حوالي (

) للرض ذات النبسسات الطسسبيعي، وتصسسل إلسسى (2غسسم/م141.1البور وحسسوالي (

) للرض المزروعة بشجر الزيتون .2غم/م113.5

 )2غسسم/م46.6        أما بخصوص إنخفاض كمية التربة المنجرفة في الرض البسسور (

- 10وعلى درجة انحدار (  ) درجة؛ فالسسسبب هسسو تعسسرض أجهسسزة تجميسسع التربسسة15 

المنجرفة للتخلخل في هذه النقطة كما ذكر سابقا.

       يلحظ أن المعدل العسسام لكميسة التربسسة المنجرفسسة للرض البسسور وعلسسى مختلسسف

 )، بينمسسا نجسسدها لمنطقسسة النباتسسات الطبيعيسسة2غسسم/م86درجات النحدار هو حسسوالي (

 ) ، وفي منطقة الرض المزروعسة بشسسجر الزيتسسون تنخفسسض2غم/م61تنخفض إلى (

).    2غم/م44إلى (

 )2 غسسم /م86     والسبب في ارتفاع كمية التربة المنجرفة في الرض البور وهسسي (

يعود إلى :
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 *- أن سطح الرض البور مكشوف وغير مغطى ل بالنباتات ول بالحصسسى؛ وهسسذا مسسا

 جعل سطح التربة على إحتكاك مباشر مع حبات المطر الساقطة؛ مما يسسساهم فسسي

تفكك وانجراف الطبقة السطحية من التربة .

 %) مسسن34.16*- إن ارتفاع نسبة السلت في تكوين التربة السسذي يشسسكل مسسا نسسسبته (

 %)، هذا يسسساعد علسسى أن تكسسون52.32حجم التربة، والطين الذي يشكل ما نسبته (

ّم  الذرات الناعمة من الطين والغرين هي السائدة على هذا النوع من التربة، ومن ثسس

تكون هذه التربة قابلة للنجراف .

     والسبب في أن كمية التربة المنجرفة في الرض ذات الغطاء النباتي الطسسبيعي (

) أنها أقل من الرض البور هو :        2غم/م61

ًء يحمي سطح التربة مسسن  *- إن النبات الطبيعي أصبح يظهر تأثيره؛ كونه يشكل غطا

 الحتكاك المباشر مع حبات المطر؛ وهذا يقلل من امكانية تفكك وتفتت التربسسة، كمسسا

 يقوم الغطاء النباتي باعادة توزيع حبات المطر من جديد على سسسطح التربسسة؛ وهسسذا

يؤدي إلى عدم تركز إحتكاك المطر على منطقة معينة من سطح التربة .

 *- إن النبات يعمل على زيادة نفاذية التربة سواء من خلل ارتفساع المسواد العضسوية

 %) أو بسبب بقاء سيقان وجذور تلسسك النباتسسات بعسسد جفافهسسا فسسي التربسسة؛3.69فيها (

ّم يقلسسل ذلسسك مسسن كميسسة التربسسة  وهذا مسسا يجعسسل التربسسة أكسسثر نفاذيسسة للميسساه، ومسسن ثسس

المنجرفة.

 *- إن ظهور الغطاء العشبي ساعد على قلة الحتكاك المباشر للمياه الجارية بسطح
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التربة؛ وهذا ما قلل من كمية التربة المنجرفة.         

      والسبب في انخفاض كمية التربة المنجرفة في الرض المزروعة بشجر الزيتون

) هو :2غم/م44والتي           تصل إلى (

 إن هذه الرض تجري عليها عمليسسات الصسسيانة المختلفسسة، مثسسل: الحراثسسة السستي•

 تعمل على تفكك التربة، وقلب لفاقها، خاصة تلك التي تتجمع فيها السسذرات الناعمسسة

 والتي تسد مسامات التربة؛ وهذا يؤدي إلسسى زيسسادة تسسسرب الميسساه فيهسسا ويقلسسل مسسن

  %) كما وتعمسسل التلم علسسى منسسع انجسسراف التربسسة؛ لنهسسا4.4الجريان السطحي (  

تشكل سدودا أمام الجريان السطحي  .

 إن شجر الزيتون نفسه يشكل مظلة تحمي سطح التربة مسسن سسسقوط المطسسر•

المباشر عليها؛ وهذا   يقلل من تركز المطر على التربة.  

 كمسسا وإن بنسساء الجسسدران السسستنادية فسسي هسسذه المنطقسسة يسسساهم فسسي تقليسسل•

النحدار من جهة، وحماية التربة من النجراف من جهة أخرى .  

% ) وارتفسساع نسسبة المسواد العضسوية فيهسا (19.48إن ارتفسساع نسسبة الرمسل (•

 %) يساعد على تفكك التربسسة وزيسسادة مسسساميتها؛ وهسسذا مسسا يسسساعد علسسى قلسسة3.22

الجريان السطحي من جهة وقلة التربة المنجرفة من جهة أخرى .

     أما بخصوص كمية التربة المنجرفة للمناطق الثلث حسب درجة النحسسدار فنجسسد

أن :

- 0معدل النجراف لهسسذه المنسساطق علسسى درجسسة انحسسدار مسسن •  يسسساوي  (5 
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).2غم/م17.5

- 5معسسدل النجسسراف لهسسذه المنسساطق علسسى درجسسة انحسسدار  •  حسسوالي (10 

).2غم/م43.5

- 10معسسدل النجسسراف لهسسذه المنسساطق علسسى درجسسة انحسسدار •   حسسوالي (15 

).2غم/م44.4

- فسسأكثر حسسوالي(15معسسدل النجسسراف لهسسذه المنسساطق علسسى درجسسة انحسسدار •

).2غم/م149.3

كمية النجراف تزداد مع ازدياد درجة النحدار .•

 فأكثر .15كمية النجراف كبيرة جدا على درجة انحدار •

 الرض البور تمثل المرتبة الولى في كمية التربة المنجرفة، بينمسسا التربسسة ذات•

 الغطاء النباتي الطسسبيعي تمثسسل المرتبسسة الثانيسسة، والرض المزروعسسة بسسالزيتون تمثسسل

المرتبة الثالثة.

        - نسسسبة  وحسسسب الدراسسسة سساطق من لسسف مخت فسسي المنجرفسسة التربسسة  ب

. السطحي  الجريان
      تختلف كمية التربة المنجرفة مسسن منطقسسة لخسرى مسسن منسساطق الدراسسة، وذلسسك

 حسب نوع الستخدام لكل منهسسا وحسسسب درجسسة النحسسدار، بالضسسافة لكميسسة وشسسدة

  ). 25المطار الساقطة، ( الجدول  رقم 
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 ) كمية التربة المنجرفة في مناطق الدراسة وحسب نسبة الجريان25الجدول رقم (

السطحي.

       يلحظ من تحليل الجدول ما يأتي:

لبور*-         ا الرض منطقة في السطحي الجريان ونسبة  .النجراف

           إن مجموع كمية التربة المنجرفة في العاصفتين المطريتين في الرض البور

 %) مسسن5)، وهذه الكمية جرفت بفعل جريان سطحي نسسسبته (2غم/م86قد بلغت (

 مجموع كمية المطار الساقطة، وهنا يلحظ بأن كميسسة النجسسراف كسسبيرة جسسدا، بينمسسا

 نسبة الجريان السطحي متوسطة مقارنة مع نسبة الجريسسان فسسي المنسساطق الخسسرى-

 أي بمعنسسى آخسسر إن كميسسة التربسسة المنجرفسسة والكسسبيرة ل يوازيهسسا نسسسبة جريسسان أكسسبر-

والسبب في ذلك هو:

استخدام   نوع

الرض

 معدل

النحدار

 كمية

 المطار

م/ لتر
2

 كمية

 الجريان

 السطحي

 نسبة

الجريان %

لتربة  ا  كمية

المنجرفة
م/ غم

2

A

B

C

أرض بور

 أرض نبات

طبيعي

أرض زيتون

 فأكثر15 - 0

 فأكثر15 - 0

 فأكثر15 - 0

126

126

126

5.9

6

5

5

5.2

4.4

86

61

44

من-  0  أكثر

15

12 65.6 34.9 63. 7
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 ا- إنكشاف سطح التربة في الرض البور، وعدم وجود أي غطاء ليحميها سواء كسسان

ًء من الحجارة . غطاء شجريا أو نباتيا عشبيا أو غطا

ًة مع سسسطح الرض؛ جعسسل عمليسسة التفكسسك  ب- تلطم واصطدام حبات المطر مباشر

للتربة أسهل وأسرع، مما جعل انجراف التربة  أكبر وبكمية جريان متوسطة .

 . الطبيعية*-         اتات ب ن ل ا منطقة في السطحي الجريان ونسبة النجراف

      إن مجموع كمية التربة المنجرفة في هذه المنطقة وفي العاصسسفتين المطريسستين

  %) مسسن5.2) وهذه الكمية جرفسست بفعسسل جريسسان سسسطحي نسسسبته (2غم/م61هو (

مجموع كمية المطار الساقطة .

      إن كمية التربة المنجرفة في هذه المنطقة قد انخفضت عن منطقة الرض البور

 %)، بينما كان الجريان السطحي أكبر فيها عن الجريان السطحي فسسي29بما نسبته (

 %) وهنا يلحظ أن السسسبب فسسي إنخفسساض كميسسة3.8منطقة الرض البور بما نسبته (

التربة المنجرفة هو :

 أ- وجود الغطاء النباتي الشجري والعشبي، وخاصة نبات البلن (النتش) وهذا يسسؤدي

 إلى إمتصاص قوة تسارع حبات المطر المباشر ويعيد توزيعه من جديد علسسى سسسطح

الرض . 

 ب _ إن النبات الطبيعي يعمل على زيادة تماسك التربة ويقلسسل مسسن انجرافهسسا ويزيسسد

من نفاذيتها. 

ًل ما بين سسسطح التربسسة والجريسسان  ج _ إن النبات الطبيعي والعشب يشكل جسما عاز
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السطحي؛ حيث تنساب المياه وتجري سطحيا بأقل كمية انجراف ممكنه.      

نبسات-            ل ا ذات الرض فسي السسطحي الجريسان نسسبة أن في السبب أما  د

فيعسود          لبسور؛ ا الرض فسي السسطحي الجريسان نسسبه مسن أكسبر  الطسبيعي

) انحسدار        درجسة علسى القياس نقطة أن لبور)   15- 10إلى ا الرض  في

القليل             إل فيها تتجمع لم بذلك وهي سابقا، ذكر كما للعبث تعرضت  قد
بشجر*-         المزروعة المنطقة في السطحي الجريان ونسبة  النجراف

الزيتون. 
     إن كمية التربة المنجرفة في هذه المنطقسسة وفسسي العاصسسفتين المطريسستين هسسو (

 %) مسسن مجمسسوع4.4) وهذه الكمية جرفت بفعل جريان سطحي نسسسبتة (2غم/م44

كمية المطار الساقطة. 

      إن منطقسسة الرض المزروعسسة بشسسجر الزيتسسون قسسد انخفضسست فيهسسا كميسسة التربسسة

 %)12% و49المنجرفة ونسبة الجريان السطحي عن منطقة الرض البسسور بنسسسبة (

على التوالي .

       بينما كمية التربة المنجرفه، ونسبة الجريسسان السسطحي فسي المنطقسسه المزروعسسة

 % و29بشجر الزيتون، قد انخفضت عن منطقه الغطاء النباتي الطبيعي بما نسسسبتة (

%) على التوالي.15.4

      إن كمية النجراف في المنطقة المزروعة بشجر الزيتون هي أقل كميسسة مقارنسسة

 مع المنسساطق الخسسرى، كمسسا وإن الجريسسان السسطحي فيهسسا أيضسسا، أقسسل مسسن الجريسسان

السطحي في المناطق الخرى ولعل السبب في ذلك هو:
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 أ- إن شجر الزيتون يقلل من تصادم حبات المطر المباشر بسطح التربه؛  وهذا يقلسسل

من تفتت التربه وبالتالي يقلل من كمية النجراف .

 ب_ إن هذه المنطقه يمارس فيها أعمسسال  الصسسيانة، مثسسل: الحراثسسه، وبنسساء الجسسدران

ّم تقسل كميسسة النجسسراف وكميسة  الستنادية؛ وهذا يساعد على نفسساذيه السستربه، ومسسن ثس

الجريان السطحي فيها.   

 % ) وارتفسساع نسسسبة المسسواد العضسسوية فيهسسا (19.48ج- إن ارتفسساع نسسسبة الرمسسل ( 

 %) يسسساعد علسسى تفكسسك التربسسة وزيسسادة مسسساميتها ونفاذيتهسسا؛ وهسسذا يقلسسل مسسن3.22

).5الجريان السطحي، والتربة المنجرفة فيها، ( الشكل رقم 

  ) يبين كمية التربة المنجرفة و نسبة الجريان السطحي في منسساطق5 الشكل رقم ( 

الدراسة

7.4. 3. السابقة      بالدراسات النجراف كميات مقارنة

       بينت النتائج حول كمية التربة المنجرفة في مختلف مناطق الدراسسسة سسسواء فسسي

 الرض البور أو الرض ذات النبات الطبيعي، أو الرض المزروعة بشجر الزيتون بسسأن
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 هناك تباينا فيما بينها من حيث كميسسة التربسسة المنجرفسسة؛ وذلسسك نظسسرا لختلف طبيعسسة

 الستخدام واختلف متغيرات الدراسة لكل منها، وكسسانت نتسسائج انجسسراف التربسسة علسسى

النحو التي :

 *- تبين من الدراسه بأن كمية التربة المنجرفة في الرض البور من منطقسة الدراسسسة

 كغم /دونم) سنويا، وهذه تتفق مع دراسسة جسسوابره فسي كميسة النجسسراف فسي475(

 كغم/ دونم) سنويا، لمنطقة السلط في الردن، وتتفق مع دراسسسة569الرض البور( 

 كغم/دونم ) سنويا  . 339.9العنانزه (

 *- بينت الدراسه بأن كمية التربة المنجرفة في الرض ذات الغطاء النباتي الطسسبيعي،

 ) حسولMorgan كغم/دونسسم) سسنويا، وتتفسق مسع دراسسسة مورغسان (338.3حوالي ( 

 كغم/دونم ) سنويا.240انجراف التربة في الرض العشبية، والمقدرة بحوالي (

 *- أظهرت الدراسه بأن كمية التربة المنجرفة في الرض المزروعسسة بشسسجر الزيتسسون،

 كغم/دونم) سنويا. 243حوالي (

       وتوصلت الدراسة لهذة النتائج مع افتراض ثبات مختلف متغيرات الدراسسسة، مثسسل:

 الغطاء النباتي، ودرجة النحدار، ومكونات التربة، وأعمال الصيانة للرض من حراثسسة

وبناء جدران استنادية، على مدار السنة البحثية ولمختلف مناطق الدراسة .

8.4. الدراسة      3 منطقة في النجراف أشكال

       يتمثل النجراف في منطقة الدراسة بثلث أشكال وهي على النحو التي : 

1 :  (   ) المساحي-    الصفيحي النجراف

159



 سسسم) بفعسسل2     ويقصد بسسه انجسسراف الطبقسسة السسسطحية مسسن التربسسة، علسسى عمسسق (

 الجريان السطحي لمياه المطار، وينشط هذا الشكل مسسن النجسسراف فسسي المنسساطق

  ) درجات، ويعتبرهذا5 - 0شبه المستوية، التي  يتراوح معدل درجة انحدارها من ( 

 الشكل من النجراف أكثر انواع النجراف سوءا على التربة، وخاصة تربسسة المنسساطق

 الزراعية،  حيسسث يسسؤدي ذلسسك إلسسى نقسسص وضسسعف فسسي طاقسسة الرض النتاجيسسة؛ لن

 المغذيات المختلفة، وخاصسسة المسسواد العضسسوية السستي تتواجسسد فسسي الطبقسسة السسسطحية

 الرقيقة من التربة؛ مما يفقد هذه الطبقسسة خصسسوبتها وقسسدرتها النتاجيسسة وينتشسسر هسسذا

 الشكل من النجراف في سهول ترمسعيا وسنجل ومنطقة المرج في بيرزيت، وفسسي

كل المناطق المنبسطة والقليلة النحدار. 

2: الجدولي-    النجراف

      هو انجراف التربة بفعل الجريان السطحي الكبير في المناطق المنحدرة، وذلسسك

 من خلل تشكل القنوات والخاديد العميقة في سسطح التربسة، ويظهسر هسذا الشسكل

- 5من النجراف في المناطق التي يتراوح معدل انحدارها ما بيسسن (  ) درجسسات،10 

 وهذا النجراف عبارة عن إزالة لسطح التربة في المناطق المنحسسدرة، وعلسسى عمسسق

  ) سم، وتظهر خطورة هذا الشسسكل مسسن النجسسراف، فسسي أنسسه50- 2يتراوح ما بين ( 

 مدمر وله آثارا سلبية، مثسسل: جسسرف كميسسات كسسبيرة مسسن التربسسة، بالضسسافة إلسسى ظهسسور

 الخاديد والقنوات في سطح التربة؛ وهذا يعيق اعسسادة استصسسلحها وصسسيانتها تصسسبح

 مكلفة، وهذا ما حدث خلل العاصفة المطرية التي تعرضت لها منطقة الدراسة فسسي
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  ملسسم)،110 ساعة مسسا يقسسرب مسسن (36 إذ سقط خلل 2006/ 3/4بداية شهر نيسان

 مما أدى إلى حدوث فيضانات مدمرة، وتشكل سيول عارمة، وانجرافات كسسبيره حسستى

أنها أدت إلى غرق عدة أشخاص.

3:    - الخدودي  النجراف

        ويتمثل هذا الشسسكل فسسي جسسرف الميسساه الجاريسسة لسسسطح التربسسة فسسي المنسساطق

 ) درجسسات، وقسسد يصسسل عمسسق10الشديدة النحدار التي يزيسسد معسسدل انحسسدارها عسسن (

 ) سم، وهذا مسسا يسسسود50الخاديد في مثل هذا الشكل من النجراف إلى أكثر من (

في أعالي المنحدرات في منطقة الدراسة.                            

الرابع  الفصل

) )Summaryالخاتمه 

 المقدمة: 1.4

       على ضوء ما تقدم مسن دراسسة وتحليسل لنتسائج هسذا البحسث، المتعلقسة بعوامسل

 تدهور الراضي الزراعية في منطقة الدراسة، إذ تبيّن من الواضح بأن هناك عوامسسل

 بشرية وأخرى طبيعية، هي المسؤولة عن تدهور وتراجع هذه الراضي، وللحد مسسن

 أثر هذه العوامل ل بد من اتخاذ العديد من القرارات والسياسات؛ للرتقاء لمسسستوى

 مثل هذه التحديات ، وتخلص الدراسة في هسذا الفصسسل إلسى أهسسم الجسراءات الستي

 يمكن اتخاذها؛  لعلج وإصلح وصيانة الرض الزراعية، بالضسسافة إلسسى أهسسم النتسسائج

والتوصيات.  
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الزراعية:     2.4 الرض انة وصي علج طرق

        هناك العديد من الجراءات التي يمكن اتخاذها للتخفيف والتقليل مسسن مشسسكلة

 تدهور وتراجع الراضي الزراعية في منطقة الدراسسسة وتتمثسسل هسسذه الجسسراءات بمسسا

يلي :

1.2. الزراعية:      4 والمصاطب نادية الست الجدران إقامة

       إن تسوية الرض وإقامسسة المصسساطب والجسسدران السسستنادية عليهسسا، مسسن عوامسسل

 %) مسسن عينسسة99استصلح الرض الزراعية وحمايتها؛ فقد دلت الدراسة أن حوالي ( 

 مجتمع الدراسة قد أكدت على ذلك؛ لن عملية تسوية الرض تقلل من شسسدة درجسسة

 النحدار من جهة، وإقامة المصاطب والجسدران السستنادية تحسافظ علسى التربسة مسن

النجراف من جهة أخرى. 

       يتضح من الدراسة أن المزارعين الذين أقيمت فسسي أرضسسهم جسسدران اسستنادية ل

 %)51%) من عينة مجتمع الدراسة، كما وأكد هؤلء أن حوالي (62تتجاوز نسبتهم (

ًل وتراجعا فسسي الهتمسسام  من هذه الجدران أقيمت قديما، وهذا يؤكد بأن هناك إهما

بالراضي الزراعية. 

       ومن عوامل قلة العناية بالجدران الستنادية، ارتفاع تكاليف صيانتها، لسسذلك نجسسد

 %) من عينسسة مجتمسسع الدراسسسة ل تقسسوم بصسسيانة مثسسل هسسذه الجسسدران72أن حوالي (

ّن السسبب فسي ذلسك، هسسو قلسسة تسوفر مصسسادر42والمصاطب؛ وقد أكد حوالي (  %) بسأ

 %) مسسن عينسسة مجتمسسع26الدعم المسسالي لمثسسل هسسذه الصسسيانة، بينمسسا أجسساب حسسوالي (

162



الدراسة بأن ضيق الوقت هو السبب في عدم صيانتها. 

     أما بخصوص أهمية الجدران الستنادية والمصاطب الزراعية، فقد أكسسد حسسوالي (

ُتعسسدل76 ّن بإقامسسة مثسسل هسسذه الجسسدران والمصسساطب   %) من عينة مجتمع الدراسة أ

 شدة النحدارات على السفوح الجبلية ؛ وهذا يؤدي إلسسى تحقيسسق العديسسد مسسن المسسور

أهمها:

لتربة-       1 ا انجراف منع

      يترتب على إقامة الجدران الستنادية والمصاطب الزراعية؛ المحافظة على سمك

 التربة و الطبقة السطحية منها التي تحتسسوي علسسى مختلسسف العناصسسر الغذائيسة اللزمسسة

ّم صلحيتها لمختلف انواع المحاصيل الزراعية. للنبات الزراعي، ومن ث

لتربة-   2 ا رطوبة   حفظ

      إن الجدران والمصاطب الزراعية تقلل وتعدل من شدة انحدار السسسفوح الجبليسسة،

 وهذا يؤدي إلى منح التربة فرصا أكبر لعملية التسرب المائي إلى عمق التربة، وهسسذا

 يقلل من الجريان السطحي لمياه المطار، وتكون النتيجة اختزان التربة كميات كبيرة

 من المياه تصبح رصيدا للرطوبة تتزود بها النباتات على طول الموسم الزراعي، ممسسا

 ينعكس إيجابيا عليالنتاج الزراعي.  تحافظ الجدران الستنادية علسسى رطوبسسة التربسسة؛

 لنها تشكل حاجزا يمنع إخسستراق أشسسعة الشسسمس مسسن جسسوانب المصسساطب الزراعيسسة،

ّن الجدران تحد من تسلق الحيوانات لتلك المصاطب. بالضافة لذلك فإ

163



اكبر-      3 زراعية مساحة وتوفير الرض تسوية

      من خلل تسوية الرض وبناء الجدران الستنادية بشسسكل منتظسسم تسسزداد مسسساحة

 الرض التي يمكن زراعتها فعليا بالمقارنة عما كانت عليه قبل الستصلح، فقسسد أكسسد

 %)35-25 ). بأن المساحة الزراعية تزداد ما بين (8أحد المزارعين (مقابلة شخصية 

 عن مساحتها قبل تسوية الرض وإقامسسة الجسسدران ، ولهسسذا نجسسد أن زيسسادة المسسساحة

 الزراعية يرافقها زيادة في حجم الستغلل الزراعي للرض، وبالتالي زيسسادة النتسساج

 مما يقلل في النهاية من حجسسم تكلفسسة استصسسلح الرض الزراعيسسة ، أي أن مسسا ينفسسق

على الرض بهذا الخصوص يمكن استرداده على المدى القصير أو الطويل .

4 ) العامل-        الزراعية للرض ومتناسق جميل ومظهر شكل  اعطاء

 ( النفسي 
       يلحظ أن الرض وبعد إقامة الجسسدران السسستنادية والمصسساطب الزراعيسسة عليهسسا

ًل، وهذا مسسا يضسسفي نوعسسا مسسن الجمسسال والروعسسة ًل متناسقا ومترابطا وجمي  تأخذ شك

ّم تتولسد عنسد النسسان الرغبسسة  والهدوء على طبوغرافية المنطقسة الزراعيسسة - ومسن ثس

 وحتى المحبة للعمل الزراعي، وتقسوي النتمساء والرتبسساط  بسالرض بعكسس الرض

الوعرة غير المستصلحة .

الزراعية-     5 المصاطب ثة حرا سهولة

      إن إقامة الجدران الستنادية والمصاطب الزراعية يسهل إمكانيات حراثتها، خاصة

 %)  من عينة مجتمع الدراسة تستخدم الحيوانات في الحراثة؛  نظرا للطبيعسسة86أن (

الجبلية لمنطقة الدراسة، وهذا بعكس الراضي الوعرة غير المستصلحة.
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 بينما في المناطق الكثر إستواء وسهولة، نجد أن الحراثة تتم باستخدام اللت مثسسل:

%) من عينة الدراسة على هذا الستخدام.11التراكتور، وأكد حوالي (

6      - الزراعية  المصاطب نتاج إ زيادة

      إن إنتاج المصاطب الزراعية يزداد عن إنتاج المناطق غير المستصسسلحة، فقسسد أكسسد

 %) من عينة مجتمع الدراسسسة ذلسسك، خاصسسة إذا مسسا تسم تسسوفير واسسستخدام73حوالي (

باقي مستلزمات النتاج الزراعي، ل سيما التسميد وإزالة العشاب.

العشاب-     7 على القضاء سهولة

       إن إقامة المصاطب الزراعية يسهل من عملية إزالة العشسساب بطريقسسة الحراثسسة،

 %) من عينة مجتمع الدراسة أنهم يزيلون العشاب بهذه الطريقة، بينمسسا59فقد أكد (

%) أكدوا على استخدام المبيدات العشبية في إزالة العشاب .19هناك حوالي (

2.2. الملكية:   4 توزيع اعادة

      إن نظام الملكية السائد في منطقة الدراسة يمثل أحد أبرز المشاكل التي تسسواجه

 الهتمام بالرض، وخاصة أن الكثير من المساحات ما زالت أرضا مشاعا دون توزيع

 بين الورثة قديما وحديثا، ولهذا عندما طرح على عينة مجتمع الدراسة إن كان توزيسسع

 %) منهسم بنعسم،91الملكية بين الورثة يساهم في العناية والهتمام بالرض أجاب (

 وذلك لن توزيع الملكيسة يسساهم فسي معرفسة كسل شسخص لمكسان وحجسم حصسته،

 وبالتالي يسهل استثمارها بما يتناسسب ورغبسة وإمكانيسة المالسك ، خاصسة أن تكساليف

 الهتمام والصيانة للمساحة الصغيرة من الرض أسهل وأقل من تكسساليف استصسسلح
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المساحات الكبيرة.

       ولكن هناك جانب سياسي يتعلق بنظام الملكيسسة السسسائد فسسي فلسسسطين بشسسكل

 عام، وفي منطقة الدراسة بشكل خاص، فهذه الرض المتوارثسسة وبسسسندات رسسسمية

 منذ العهد العثماني، جعلت النسسسان الفلسسسطيني أكسسثر قسسدرة علسسى ممانعسسة ورفسسض

 ومقاومة الستيطان في المحافل الرسمية والقضائية، ولعل هذه الوثائق تعتسسبر ذات

 خصوصية مميزة للشعب الفلسطيني يجب المحافظة عليها والعتزاز بهسسا، خاصسسة أن

 صراعنا مع إسرائيل يقوم جانب كبير منسسه علسسى الحجسسة والوثيقسسة الرسسسمية كمسسا فسسي

محافل القضاء المحلية والعالمية.

3.2. استصلحها:      4 بعد الرض قيمة ارتفاع

 ، وخاصسسة بعسسد1990      على الرغم من ارتفاع قيمة الرض بشكل عام بعسسد عسسام 

 مجيء السلطة الوطنيسسة الفلسسسطينية،  هنسساك زيسسادة أخسسرى علسسى قيمسسة الرض بعسسد

 %) من عينة مجتمع الدراسة، ويعود ذلك87استصلحها، وقد أكد هذا المر حوالي (

 إلى أن الرض المستصلحة تتحقق فيها فاعلية أكبر، للنتفاع بها من حيث زراعتها، أو

 من حيث جمال منظرها، أو من حيث تنوع اسسستخدامها، بالضسسافة إلسسى تسسوفير الجهسسد

ًل: تبين من دراسة الحصاءات المتعلقسسة  والوقت على المشتري في حالة شرائها فمث

 بالدراسة الميدانية أن قيمة الرض ترتفع بنسب متفاوتة بعسسد استصسسلحها، فقسسد أكسسد

 %) بعسسد30%- 20%) من عينة الدراسة أن قيمة الرض ترتفع ما بين (28حوالي (
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 %) بعسسد50استصسلحها. والبعسض أكسد أن قيمسة الرض قسد ترتفسع إلسسى أكسثر مسسن (

استصلحها.

  )، بأنه قام باستصسسلح قطعسسة مسسن12       وقد أكد أحد المزارعين (مقابلة شخصية 

  دونما) كان سعر الدونم الواحد قبل الستصلح، ل يتجسساوز22الرض تقدر بحوالي (

  آلف دينسسار أردنسسي، ولكسسن بعسسد استصسسلحها وزراعتهسسا باشسسجار العنسسب والسستين4

  آلف دينسار اردنسسي؛  لهسذا نخسسرج10والمشمش أصبح سسعر السسدونم الواحسسد يتجسساوز 

 بنتيجة أن استصلح الرض وزراعتها هو بحد ذاتسسه اسسستثمار، ويزيسسد مسسن قيمتهسسا، بسسل

ويمكن استرداد تكاليف الستصلح بسهولة سواء عند بيع الرض أو عند زراعتها. 

 وهناك جانب آخر ذو فائدة من ارتفاع قيمة الرض، حيث يمكسسن للمسسزارع بيسسع جسسزء

بسيط من أرضه ليتمكن من دفع تكاليف استصلح باقي الرض التي يمتلكها.

       كما وأن استصلح الرض وخاصة تلسسك المرتفعسسة منهسسا ذات القمسسم الجبليسسة،  أو

ّكن ذلك صسساحب الرض أكسسثر فسسأكثر  التي ضمن مناطق الستهداف الستيطاني إذ يم

 من حمايتها والسسدفاع عنهسسا، خاصسسة وأن المنسساطق المهملسسة أكسسثر عرضسسة للسسستهداف

 السسستيطاني مسسن الرض المستصسسلحة والمزروعسسة، وهسسذا  يمكسسن أن يسسساعد فسسي

المحافظة على الرض من الستيطان الصهيوني . 

4.2. الراضي:    4 وتنظيم إدارة

      ويتمثل هذا العامل في نظرة شمولية لتطوير وتحسين مختلف المسسستويات  مسسن
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 الرض في منطقة الدراسة، حيث يرتبط ذلك باتخاذ قرارات وقوانين جريئة وعصرية

تتناسب ومستوى التحديات كافة مثل :

•: الصسناعي    للسستثمار منساطق   ويتمثسسل هسسذا المسسر فسسيتنظيسم

 تخصسسيص منسساطق محسسددة وذات خصسسائص تتناسسسب واحتياجسسات السسستثمار

 الصسسناعي، سسسواء مسسن حيسسث مظسساهر وطبوغرافيسسة المنطقسسة، أو مسسن حيسسث

 مساحتها بحيث تستجيب لمتطلبات الحاضر واحتياجات المستقبل لضمان عسسدم

الزحف على الراضي الزراعية .

• : الزراعي    للستثمار مناطق  ويقصد بهذا المسسر تخصسسيصتنظيم

 مناطق للسسستثمار الزراعسسي بحيسسث ل يتسسم التعسسدي عليهسسا مسسن أي مجسسال آخسسر

 للسسستثمار، سسسواء الصسسناعي أو الزحسسف العمرانسسي، ولنجسساح مثسسل هسسذه

 المخططات، ل بد من توفير سلسلة إجراءات وقوانين تتناسب واحتياجات هذا

 التنظيم للراضي مثل: توفير خدمات وبنية تحتية مثل الطسسرق الزراعيسسة، ومسسن

 جهة أخرى فرض قوانين صارمة على البناء فسسي المنسساطق الزراعيسسة وخاصسسة

المناطق التي تمتلك مقومات الستثمار في العمل الزراعي.   

•: طبيعية     محميات وايجاد الرعي   ويتم ذلك من خلل سنتنظيم

 قسسوانين لتنظيسسم منسساطق للرعسسي بمسسا يتلئم واحتياجسسات حيوانسسات المنطقسسة،

 والعمل على ايجاد مناطق كمحميات طبيعية للمحافظة على نقاء البيئية مسسن

 جهة وعلى التربسسة مسن النجسسراف مسسن جهسسة اخسسرى بالضسافة للتعسويض عسن
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الشجار التي تتعرض للرعي أو التحطيب.  

•: لهيكلية    ا المخططات وتوسيع   العمل على تنظيم وتوسيعتنظيم

 المخططات الهيكلية لتجمعات سكان منطقة الدراسة بما يناسسسب وإحتياجسسات

 ومتطلبات حاضر ومستقبل تلك التجمعات، وذلك بمنع الزحف العمراني علسسى

 المناطق الزراعية، وتقليل الضسسغوط السستي تمسسارس علسسى المجسسالس المحليسسة

ٍض زراعيسسة إلسسى المخططسسات  والبلدية والقروية بيسسن فسسترة وأخسسرى؛ لضسسم أرا

الهيكلية لتلك التجمعات.

5.2. 4       : والتسويقية  الفنية والمساعدة المادي للدعم مصادر توفير

      يتمثل هذا العامل في وجود سياسة عامة تنتهجهسسا السسسلطات المحليسسة والسسسلطة

 السياسية بحيث تعمل داخليا وخارجيا؛ لتوفير مصادر مختلفة من الدعم المادي مثل:

 توفير مصارف أو بنوك خاصة للقراض الزراعسسي بسسدون فسسوائد، كسسذلك تسسوفير مراكسسز

 إرشادية وتثقيفية للمزارع والفلح بمسا يتلئم ويتناسسب مسع احتياجساته الزراعيسة، كمسا

 يجب توفير سبل لتصسسريف المنتوجسسات الزراعيسسة محليسسا وخارجيسسا بمسسا يتلئم وتكسساليف

النتاج .

6.2. خلل:        4 من وذلك السطحي والجريان المطار مياه استثمار

      - المطار  مياه لجمع وبرك آبار إقامة ا

      يعتبر هذا العامل أساسي وحاسم في توسيع الهتمام بالراضي الزراعية؛ نظرا
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 لهمية الزراعة المروية، وهذه المشسساريع فسسي معظمهسسا قابلسسة للتحقيسسق؛ خاصسسة أن

 العديسسد مسسن المسسواطنين قسسد أقسساموا مثسسل هسسذه البسسار بسسدعم ومسسساعدة مسسن بعسسض

 المؤسسات الهلية مثل: مجموعة الهيدرولوجيين الفلسسسطينيين السستي دعمسست العديسسد

 من التجمعات السكانية؛ لقامة آبار لجمع المياه، وكذلك الغاثة الزراعية التي قدمت

 العديد من مظاهر الدعم والمساعدة مثل: بناء وإقامة آبار جمسسع لغسسراض زراعيسسة،

وبناء وإقامة جدران استنادية كما في مناطق بني زيد وقراوه وعاروره.

          - الودية  بعض مخارج على لترابية ا السدود بعض لقامة الدعوة ب

      إن هذه المنطقة تمثل جزءا من أكبر أحواض التصريف لوديسة السسسفوح الغريبسسة

 للجبال الوسطى من فلسطين، وهو حوض وادي سريده الذي تقدر كميسسات المطسسار

 )1.79) مليسسون مسستر مكعسسب سسسنويا وبمعسسدل تصسسريف (151الساقطة عليه بحسسوالي (

 ). وهذه كميات كبيرة372، ص 1999مليون متر مكعب  سنويا . (عابد، والوشاحي، 

 جدا يمكن النتفاع منها في حالة إقامة بعض السدود الترابية على مخارج مثل: هذه

 الدوية، خاصة إذا قدر وأقيم مثل هذ السدود على المخسارج السدنيا والغربيسة للسسوادي

الرئيسي وهو وادي عجول أو ما يسمى وادي سريده .

نتائج:  3.4 ل ا
ّين من التحليسسل الحصسسائي وباسسستخدام طريقسسة التقاطعسسات بيسسن مختلسسف متغيسسرات  تب

الدراسة النتائج التالية :

 . هنسساك علقسسة قويسسة بيسسن تسسدهور الراضسسي الزراعيسسة وبيسسن العوامسسل البشسسرية1
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 والقتصادية المتمثلة: بقلة المردود  المادي، وقلة الدعم المادي، وضعف المنافسسسة،

 وضسسعف التسسسويق، والتحسسول المهنسسي والسسوظيفي، وارتفسساع تكسساليف صسسيانة الرض

  %) مسسن عينسسة  مجتمسسع الدراسسسة،91الزراعية واستصلحها. وقد أكد هسسذه العلقسسة (

وهنا نقبل الفرضية المثبته ونرفض الفرضية الصفرية.

 . هناك علقة قوية بين تدهور الراضي الزراعية وبين العوامل الجتماعية المتمثلة2

  %)89: بالهجرة، والعادات والتقاليد، ونظام الرث والملكية. وقد أكد هذه العلقة (

 من عينة  مجتمع الدراسة، وهنا نقبسل الفرضسية المثبتسه ونرفسض الفرضسية الصسفرية

المنفية .

 . هناك علقة قوية بين تدهور الراضي الزراعية وبين العوامل السياسية المتمثلسسة:3

 بدور الحتلل السرائيلي .في المجال القتصادي والجتماعي والسياسي. وقسسد أكسسد

 %) من عينة  مجتمع الدراسة، وهنا نقبل الفرضية المثبته ونرفسسض94هذه العلقة (

الفرضية الصفرية المنفية.

 . هناك علقة قويسسة بيسسن تسسدهور الراضسسي الزراعيسسة والعوامسسل الطبيعيسسة المتمثلسسة4

بانجراف التربة في مختلف مناطق الدراسة .إذ ظهرت النتائج على النحو التي :

 *- بينت الدراسه أن كميسة التربسسة المنجرفسسة فسسي الرض البسسور مسسن منطقسة الدراسسسة

 كغم/ دونم سنويا. 475

 *- بينت الدراسه أن كمية التربة المنجرفة في الرض ذات الغطسساء النبسساتي الطسسبيعي

 كغم/دونم سنويا .338.3حوالي 
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 *- بينست الدراسسه أن كميسة التربسة المنجرفسة فسي الرض المزروعسة بشسجر الزيتسون

  كغسسم/دونسسم/ سسسنويا. وهنسسا نقبسسل الفرضسسية المثبتسسه ونرفسسض الفرضسسية243حسسوالي 

الصفرية المنفية .

      

التوصيات:  4.4
 من خلل تجربة البسساحث ودراسسسته الميدانيسسة ومسسا توصسسل إليسسه مسسن نتسسائج فسسي هسسذه

الدراسة؛ فإنه يوصى بالتي :

 العمل على تعميم مثل هذه الدراسات؛ خاصة تلك المتعلقة بالجوانب.1

 الطبيعية مثل: انجراف التربة على مناطق أخرى، لعطاء صورة متكاملة عسسن

مخاطر تلك العوامل على الراضي الزراعية.

 مسح استعمالت الراضي من خلل الصسسور الجويسسة ووضسسع الخسسرائط.2

 لهذه المسوحات، لتحديد الستعمال المثل لها بما يتناسب و ظروفها الطبيعية

والبشرية.

 إجراء مسوحات تفصسسيلية عسسن التربسسة فسسي مختلسسف منسساطق فلسسسطين.3

وتحديدا السفوح الغربية والشرقية من جبال فلسطين الوسطى.

 العمل علسسى تنظيسسم وتخطيسسط اسسستخدام واسسستغلل الميسساه السسسطحية.4
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خاصة تلك المتعلقة بالجريان السطحي.

 زيادة آبار الجمع لمياه المطار بما يتلءم والتوزيع الجغرافي لمناطق.5

الستثمار في الراضي الزراعية.

 فتح آفاق للستثمار في قطاع الزراعة على مستوى الشسسركات وعسسدم.6

إبقاء المر ضمن المبادرات الفردية.

 ايجاد سياسة ممنهجسسة ومنظمسة للسسستغلل المثسسل للخصسسائص البيئيسسة.7

لكل منطقة وبما يتلءم مع الحتياجات الفلسطينية.

 اعسسادة تخطيسسط  وتنظيسسم اسسستخدام الراضسسي بمسسا يلسسبي احتياجسسات.8

الستثمارات الكبيرة.

ايجاد بنية تحتية تصنيعية للمنتجات الزراعية..9

 تسوفير أدوات بحثيسسة تناسسسب الدراسسسات المتعلقسة بسانجراف التربسسة سسسواء كسانت.10

مصائد التناثر أو صناديق جمع التربة المنجرفة بالجريان السطحي.          

 تنظيسسم مثسسل هسسذه الدراسسسات بالتعسساون بيسسن الجهسسات ذات الختصسساص؛.11

 لتوفيرالجهزة والدوات المخبريسسة اللزمسسة بالضسسافة إلسسى أجهسسزة رصسسد وقيسساس

العناصر المناخية المختلفة. 

   

 إستخدام متغيرات أخرى فسسي الدراسسسات اللحقسسة مثسسل: اتجسساه ميسسل السسسفوح.12
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ورطوبة التربة، وطول المنحدر، ونسبة الصخر المنكشف على السطح. 

 إقامة محطسسات مناخيسسة؛ لرصسسد العناصسسر المناخيسسة فسسي مواقسسع يتسسم إختيارهسسا.13

 بالتنسيق مع أصسسحاب الهتمسسام والختصسساص؛ لتسسوفير بيانسسات متكاملسسة لمختلسسف

ًل.            مناطق الدراسة المقترحة مستقب

 دعم مشاريع صيانة التربة من خلل إقامسسة الجسسدران السسستنادية والمصسساطب.14

الزراعية.    

تحريج المناطق غير الصالحة للزراعة..15
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الشخصية  المقابلت

سمحان   حسن م. 26/11/2005 عاما) دير أبومشعل، 57)،(8 (حسين

عرار    يوسف أحمد م.13/7/2005 عاما)، قراوه بني زيد ، 75)، (6 (رباح

) درويش     الرازق عبد م.15/4/2005 عاما)، بيتللو، 55 (،)1صالح

 ) موسى    عمر م.7/2005 /13 عاما )،عجول، 50 (،)12عاطف

) عيص     الحميد الجابرعبد م.9/7/2005 عاما )، كفرعين 81 (أبو رزق ،،)3عبد
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) سليمان    الفتاح م.26/11/2005 عاما )، دير أبو مشعل ، 55 (،)10عبد

) عيص     خضر المعطي م.9/7/2005 عاما)، كفرعين 66، (أبو وائل )2عبد

) عمران   م.21/7/2005 عاما)، عين سينيا، 50 (،)4عدنان

 ) زغلول   م.17/7/2005 سلواد، ،)11عيسى

) غفري   م.10/7/2005 عاما)، 46 سنجل ،(،)5عيسى

) صالح   م.9/7/2005 مهندس بلدية بني زيد ، ،)7مالك

) لفح    أبو م.24/8/2005 بير زيت ،)9منصور
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الملحق

  ) كميات المطار الساقطة على محافظة رام ا ومنطقة الدراسة1ملحق رقم ( 

).2005-1974للفترة (

الكمية ملم السنة الكمية ملم السنة الكمية ملم السنة

655,5 96-97 468 85-86 553 74-75

667 97-98 770 86-87 520 75-76

306.7 98-99 836 87-88 536 67-77

565.2 99-200 610 88-89 593 77-78

539 2000-2001 662.5 89-90 449 78-79

815.5 2001-2002 514.9 90-91 919 79-80

1013.5 2002-2003 1590.7 91-92 821 80-81

558.4 2003-2004 809.7 92-93 701 81-82

806.6 2004-2005 591.2 93-94 1180 82-83

741.6 94-95 577 83-84

614 84-85

 .2005المصدر : مصلحة مياه محافظة القدس ومنطقة رام ا ، 
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 ) بعض ينابيع منطقة الدراسة .2ملحق رقم ( 
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) .2004المصدر : ( مصلحة مياه محافظة القدس لمنطقة رام ا و البيرة،  

الرقسس

السمالنوعالموقعم

المحاف

19981999200020012002الستخدامظة

2003

عينسنجل1

 ام

3311        -26         -        -غير مستغلرام اغربة

318

19689141111363278362055520476منزليرام االبلدعينعبوين2

عينعبوين3

السسسسفل

33390227011782394393187229189زراعيرام اي

رام االبلدعينعارورة4

 منزلسسسسسسسي و

378751324617108113734308354268زراعي

رام االبلدعينعجول5

 منزلسسسسسسسي و

417312260521071182392791744260زراعي

رام اداراعينعجول6

 منزلسسسسسسسسسسي

         -        -       - وزراعي

          

--        -

401164757136209        -        -زراعيرام ادقلةعينام صفا7

8

 ديسسسسسسر

309952264417025139172725126495زراعيرام اريةعيننظام

14108179679706056223815935153260غير مستغلرام ادلبةعينعابود9

33400128192052921321       -16885زراعيرام امغارةعينعابود10

غير مستغلرام ازرقةعينبني زيد11

334509

813542711689597381337641350135

12

 دورا

992731816829237558849153زراعيرام اكبيرةعينالقرع

13

 دورا

857159604644294347228761زراعيرام االدرةعينالقرع

14

 دورا

100856464110196519638594835268زراعيرام امغارةعينالقرع

15

 دورا

6937737113448426316913زراعيرام ادرجعينالقرع

16

 عيسسسسسن

402333813956259842455769زراعيرام اشرقيةعينسينيا

17

 عيسسسسسن

عينسينيا

 الشسسسيخ

607125043084253744479308زراعيرام احسين

18

 عيسسسسسن

عينسينيا

المسسسزرا

3453         -        -زراعيرام اب

          

-37984316

19

 عيسسسسسن

11332         -         -زراعيرام االجورةعينسينيا

          

-1246514165

233380144326229864482غير مستغلرام االقوسعينبيرزيت20

70402363542601062219263        -زراعيرام االحمامعينبيرزيت21

368963283558327611599          -زراعيرام افليفلةعينبيرزيت22

23

مزرعسسة/

74258926450202315837489184351زراعيرام احراشةعينق

24

 أبسسسسسسسو

اشسسخيد

9412877683208185602119731621زراعيرام اعلقعينم
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  ) عدد التجمعات السكانية و مساحة أرض كل تجمع في منطقة3ملحق رقم  ( 

الدراسة :

التجمع  سسسكان اسم  عسسدد

التجمع

أرض   مسسسسساحة

التجمع

التجمع  سسسكان اسم  عسسدد

التجمع

أرض   مسسسسسساحة

التجمع

4504083أم صفا500014088بيرزيت

15504498دير السودان3737198جفنا

13506639عجول5302791عين سينيا

22509545عطارة2502431يبرود

4711589برهام800018880سلواد

1001666جيبيا350016333المزرعة الشرقية

26009678كوبر280017611ترمسعيا
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16601430أبو شخيدم520014186سنجل

 المزرعة10007283جلجليا

القبلية

300013240

17367107دير عمار380016205عبوين

250013409بيتللو220010978عارورة

10007170جمالة20009738مزارع النوباني

300013850شقبا24005196 بني زيدقراوه

25008778ديرأبومشعل14007028كفر عين

10579820اللبن الغربي550022045بني زيد

200011700رنتيس3422846النبي صالح

6501938دير نظام220015000عابود

464المجموع 9 5189 8 4 278    المجموع4 7 4126 1 4 0

 المصسسدر: دائرة الحصسساء المركزيسسة الفلسسسطينية، مسسسح التجمعسسات السسسكانية فسسي

 .   1997محافظة رام ا والبيرة،  سنة 

 ) استبانة الدراسة4ملحق رقم (

الدراسة  انة ب است
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الخوة العزاء بعد التحية والحترام :
 

        يقوم الباحث محمود أبو شمة بدراسة حول أسباب تدهور وتراجع الراضي الزراعييية
 في منطقة  شمال غرب رام ال؛ استكماًل لمتطلبات درجة الماجستير في جامعة بيرزيت قسم

الجغرافيا، علما أن هذه المعلومات ستكون فقط لغراض البحث العلمي،  مع جزيل الشكر.

- الجنس               ذكر                                  أنثى  1
  -  العمر (                   )2
- المهنة الرئيسية : 3

           مزارع           موظف حكومي \قطاع خاص          عامل        صاحب مهنة
- عددا أفرد السرة: الذكور :         الناث :4
- ملكية الرض :5

            ملييك خيياص                       مسييتأجر                       مشيياركة
مدارة 

- مسحة الرض التي تزرع فعليا :6
  دونيم5-7 دونيم                      5-3 دونم                     3           اقل من 

 دونم 7أكثر من 
 - طبيعة الرض الزراعية :7

 سهلية مستوية                   جبلية معمرة                   جبلية وعرة غير معمرة 
- استخدام الرض الزراعية 8

   زيتون        أشجار فاكهة مختلطة        خضرأوات         محاصيل حقلية /حبوب
-هل تستخدم الري في الزراعة: 9

   نعم                                         ل
 .وإذا كان الجواب نعم

- ما هي الطريقة المستخدمة في الري:10
 التنقيط                        التلم                             الرش

- ما هي أهم المحاصيل التي تراجعت زراعتها:11
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الزيتون         العنب والتين       االخضراوات  الحبوب          كل ما ذكر
- ما مساحة الرض  التي تراجعت زراعة المحاصيل فيها    (         دونم )12

 :   الدخل من الزراعة
-هل تعتمد على النتاج الزراعي في توفير دخلك الشهري:   13

                 نعم                                          ل 
  و إذا كان الجواب نعم  :

-ما نسبة ما يمثل:ة النتاج الزراعي من دخلك الشهري :14
 فأكثر         ل يمثل: شيء  50% %                20 %              10

مشاكل لرض الزراعية 
- هل قلة المردود المادي للراضي الزراعية  :15

           نعم                                    ل 
- هل انجراف التربة من مشاكل الراضي الزراعية  : 16

           نعم                                        ل
 - هل قلة الدعم المادي من المؤسسات المختلفة (الحكومية والهلية ) يعتبر ميين مشيياكل17

الراضي الزراعية:
             نعم                                                    ل 

- هل ضعف المنافسة للمنتوجات الخرى المشابهة يعتبر من مشاكل النتاج الزراعي:18
             نعم                                                    ل

- هل ضعف وصعوبة التسويق يعتبر من مشاكل النتاج   الزراعي :    19
             نعم                                                     ل

- هل الهجرة لخارج الوطن تزيد من ترك وإهمال الراضي الزراعية :   20
             نعم                                                       ل

 - هل العمل في وظائف أخرى يساهم في ترك وتدهور الراضي الزراعية :21
               نعم                                               ل

 هل ارتفاع تكاليف صيانة الرض الزراعية من حراثة و بناء جدران استنا دية يزيد-22
من ترك وتدهور الراضي الزراعية؟

               نعم                                                  ل
-هل مكبات النفايات العشوائية (المز ابل) تؤثر على الراضي الزراعية :  23
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                نعم                                                ل
-تؤثر مكبات النفايات (المزا بل)  على الراضي الزراعية ، حيث:24

      تلوث التربة         تلوث المياه               تلوث المنتوج الزراعي   
       تقلل من رغبة المزارع في العناية بأرضه بسبب ما تخرجه من روائح وغازات كريه؛

لنها تشغل مساح من الرض الزراعية                   كل ما ذكر
- هل مقالع الحجارة (المحاجر )تؤثر على الراضي الزراعية :   25

            نعم                                       ل
- تؤثر مقاليع الحجارة (المحاجر)على الراضي الزراعية من خلل :26

            تدمير سطح الرض الزراعية
            قلب التربة و أضعاف خصوبتها 

            تزيد من الكتل الكتل الصخرية في الرض الزراعية من جديد
            كل ما ذكر

-  هل تعتقد أن الزحف العمراني يؤثر على الراضي الزراعية   27
              نعم                                                 ل

- يؤثر الزحف العمراني على الرض الزراعية من خلل28
                تقليص مساحة الرض الزراعية 

                أرتفعاع أسعار الرض الزراعية الصالحة للبناء
                حاجة الناس للبناء جعل الرض ذات قيمة سواء كانت زراعية أم غير ذلك

                جميع ما ذكر 
                عوامل أخرى أذكرها .

-هل تعتقد أن تنوع استخدام الرض في مجالت متعددة ساهم في ترك وتدهور 29
الرض الزراعية؟              نعم                            ل

- تنوع استخدام الرض أدى إلى ترك وتدهور الراضي الزراعية من خلل :30
                   تأجير الرض الزراعية لمقالع الحجارة 

                   تأجير ها لمكبات النفايات 
                    توفير فرص لبيعها بالسعر مرتفعة
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                   كل ماذا كرة    
 -هل للحتلل السييرائيلي دور مباشيير فييي تخريييب الراضييي الزراعييية مثييل:31

المصادرة  والتجريف، وقطع الشجار، ومنع قطف الثمار .....الخ.
                     نعم                                        ل   

- هل تعرضت أرضك الزراعية لمثل: هذه الممارسات من الحتلل السرائيلي 32
                       نعم                                    ل 

- ما مساحة الرض التي تم مصادرتها (                 دونم )33
- ما مساحة الرض التي تم تخريبها     (                 دونم )34
-هل انتشار العشاب الضارة والشجار البرية والشوكية في الراضي الزراعية35

     يعيق من استطلح الرض الزراعية 
                        نعم                                  ل 

-هل العتماد على العمل في إسرائيل زاد من ترك وتدهور الراضي الزراعية 36
                        نعم                                 ل 

- العمل في إسرائيل يؤثر على الرض الزراعية من خلل : 37
           ارتفاع الدخل المادي اليومي  للعامل مقارنة مع الدخل من الرض الزراعية.

            زيادة احتياجات النسان الستهلكية ، وهذا ما ل تستطيع الرض الزراعية توفيره
قلة الوقت المتوفر للهتمام بالرض الزراعية 

            جميع ما ذكر 
            أمور أخرى اذكرها 

دور الحيوانات 
- هل الرعي السائد في قريتك يزيد من تخريب الراضي   الزراعية 38

                 نعم                                       ل

- تساهم الحيوانات (الماعز والغنام ) في تخريب  الراضي  الزراعية من خلل :39
                العتداء على المزروعات المختلفة 
                تهديم الجدران الستنادية وتخريبها 

                تفكيك التربة التربة وبالتالي تساعد على انجرافها بالمياه والرياح 
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                تدمير الغطاء العشبي وهذه يقلل من تماسك التربة .
                جميع ما ذكر 

- هل تساهم الحيوانات البرية (مثل: الخنازير) في تخريب الرضي الزراعية 40
                 نعم                                             ل 

- تؤثر الحيوانات البرية في تخريب الراضي   الزراعية من خلل : 41
            تدمير المحصول واتلفة                   تخريب شبكات الري والتلم   

 :استصلح الراضي الزراعية وصيانتها
-من طرق استصلح الرض و أقامة المصاطب (الحبلت)42

                نعم                                     ل
-هل أقمت جدران استنادي و مصاطب في أرضك : 43

                  نعم                                     ل
- هل أقمت الجدران و المصاطب 44

                قديما                حديثا               بعضها قديم والخر حديث
  إذا كان هناك مصاطب وجدران استاديه في أرضك فهل تقوم   بصيانتها 45

             باستمرار               أحيانا                     بدون صيانة 
-إن لم تقم بصيانتها باستمرار فان السبب هو: 46

          عدم فائدتها المادية                           عدم توفير المال اللزم لذالك 
          عدم فائدتها للتربية                            لعدم التفريغ للعمل الزراعي       

          ل شيء مما ذكر 
-في نظرك تقام المساطب والجدران الستنادية للرض الزراعية من أجل:47

          منع انجراف التربة              تسوية الرض              حفظ رطوبة التربة
           توفير مساحة زراعة اكبر        إعطاء شكل جميل للرض            كل ما ذكر

- هل لحظت أن إنتاج هذه المصاطب مقارنة بمناطق أخرى ل يوجد فيها مصاطب 48
             أكثر                         أقل                    ل  يوجد فرق

-كيف يتم حراثة هذه المصاطب :49
                  نعم                                      ل 

- هل تقوم بتسميد هذه المصاطب :50
                   نعم                                        ل
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- ما نوع السماد المستخدم في هذه المصاطب   :   51
            سماد طبيعي (زبل بلدي )         سماد كيمأوي                      كلهما

- ماذا تستخدم للقضاء على العشاب:         52
           المبيدات العشبية                     الحراثة                              كلهما

- هل تعتقد أن صيانة الرض الزراعية و حمايتها من التدهور مكلف اقتصاديا53
               نعم                                    ل

- تكاليف صيانة الرض الزراعية تظهر من خلل:54
            ارتفاع أجرة الحراثة اليوميه 

            ارتفاع أجرة بناء الجدران الستنادية (السناسل ) 
            ارتفاع أثمان السمدة 

            ارتفاع تكاليف إزالة العشاب والشجار الشوكية من الرض الزراعية
            قلة الدعم المادي للحفاظ الرض الزراعية 

             جميع ما ذكر    
     دعم الراضي الزراعية 

-هل تتلقى دعم مباشر أو غير مباشر من المؤسسات:55
                  نعم                                                            ل 

- هل هذة المؤسسات :56
          حكومية                       أهلية                               كلهما 

- ما هي طبيعية هذا الدعم  :57
          دعم مادي                  لوازم زراعية              تسويق             مياه ري

          شق طرق زراعي          إرشادات وإشراف          بناء جدران استنادية 
           جميع ما ذكر 

ملكية الرض ونظام الرث      
- ما مساحة الرض التي كان يمتلكها لجدك أو الب:    58

  دونم100 -50   دونم            50 – 20 دونم               20          أقل من
 دونم 100          أكثر من
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- ما مساحة أرضك التي تمتلكها حاليا:59
 دونم  20 -10 دونم                 10- 5 دونم                    5           أقل من 

 دونم 50 دونم                       أكثر من 20-50           

 – هل هناك أراٍض للعائلة و أصحابها في الخارج:60 
            نعم                                                 ل

- هل يتم العتناء بأراضي هؤلء الشخاص الموجودين في الخارج: 61
              نعم                                                 ل

- من يقوم بالعناية بأراضي هؤلء الشخاص المغتربين :62
              أنت              أفراد آخرون من العائلة               عمال مستأجرون

- هل تعتقد أن كثرة المالكين لقطعة الرض الواحدة يقلل من الهتمام بها:63
             نعم                                                    ل

 - تعدد المالكين لقطعة الرض الواحدة يساهم في ترك و تدهور الرض الزراعية وذلييك64
بسبب:

             عدم معرفة حجم حصة كل فرد
              عدم معرفة مكان حصة كل فرد

               اختلف اهتمام الفراد في نفس القطعة الواحدة
              كثرة العدد تعيق إقامة مشاريع كبيرة في القطعة الواحدة 

              ارتفاع تكاليف استصلح قطع الراضي الزراعية كبيرة المساحة 
              جميع ما ذكر

- هل تعتقد أن توزيع الملكية بين الورثة يساهم في العناية و الهتمام بالرض:65
              نعم                                                     ل

- توزيع الملكية بين الورثة يساهم في الهتمام و العناية بالرض من خلل:66
            معرفة كل شخص لحجم حصته و مكانها

             تكاليف الهتمام بالمساحة الصغيرة تبقى أقل من تكاليف المساحات الكبيرة
            تسهل عملية اختيار طريقة الستثمار لدى كل شخص
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              جميع ما ذكر

:سعر الرض و أثره على نوع الستخدام للرض
م1990 –     هل أسعار الزراعية الصالحة للبناء في قريتك( للدونم الواحد) :قبل عام 67

 7000 -4000 دينار               4000-1000 دينار        1000           أقل من 
 دينار7000            أكثر من 

 - ما هو سعر الراضي الزراعية الصالحة للبناء في قريتك للدونم الواحييد بعييد مجيييء68
السلطة الفلسطينية:

 20000- 10000            10000-2000 دينار          2000           أقل من 
دينار

 دينار20000           أكثر من 

- هل قمت ببيع أرض لخرين لستخدامها في البناء أو الزراعة:69
             نعم                                                    ل

 - هل يقوم المزارعون في قريتك ببيع أراٍض لغيرهم؛ لستخدامات مختلفه مثل: البنيياءأو70
الزراعة: 

             نعم                                                 ل

- هل استخدام الرض الزراعية للبناء جعل العناية بالرض الزراعية المتبقية:71
               أكثر                    أقل                         ل يوجد فرق

- هل تعتقد أن استصلح الرض الزراعية يزيد من قيمة الرض:72
              نعم                                                ل

- هل تزيد قيمة  الرض بعد استصلحها بنسبة:73
                 20               % 30               % 50%

 - هل تعتقد أن قيمة الرض تزداد و محفوظة سواء مستصلحة أم غير مستصلحة: 74
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                 نعم                                           ل

- السبب في ان الرض تحافظ على قيمتهاهو :75
                   ازدياد الطلب عليها يوما بعد آخر للسكن

                   تنوع مجالت الستخدام و الستثمار
                   التطور في شبكة المواصلت و الطرق والخدمات العامة

                   الستقرار السياسي
                   عودة اللجئين
                   جميع ما ذكر
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	 فهرس
	    رسالة ماجستير    
	      تظهر الحشائش في منطقة الدراسة مع بداية موسم سقوط الأمطار وحتى بداية فصل الصيف وهذه الحشائش كثيرة ومتنوعة وتشمل: نباتات شعير الفار  Aegilops tauchii وشوفان بري (خافور) Avena sterilis ووشويعرة (دنقة) Bromus tectorum ونجيل Cynodon dactylon وأبوركبة Echinochloa colonum والحلفا الحولية Eragrostis cillianensis وشعير بري   Hordeum bulbosum وحشيشة الفرس Lolium perenne وزوان(شيلم) Lolium temulentum وحشيشة كناري Phalaris brachystachys وقباع Poa bulbosa وذيل الثعلب Polypogon monspeliensis والقصيب Sorghum halepense ...إلخ 
	      وهنالك الكثير من الانواع النباتية والحشائش التي تظهر في ربوع فلسطين بشكل عام ومنطقة الدراسة بشكل خاص. (شركس، محاضرات في جغرافية فلسطين).


