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 اهللا رام محافظةي 

 ).الشرایط ام بیرزیت،

  5احمد ابو حماد -4شوكت عبد العزیز ناصر

(  

هذه الدراسة الى تحدید تاثیر هدفت  ، وقد

من حیث دراسة أهم " بیتونیا- البیرة - 

الناتج عن التمدد العمراني وما یصاحبه من 

تأثیر على الموارد االرضیة، وصوال لتحدید االستراتیجیات المالئمة الدارة هذه االشكالیات وما یرتبط بها من تأثیرات على 

لدراسة لمنطقة ا) 2015- 1945-1997

، اضافة للقیام بزیارات میدانیة لمنطقة الدراسة 

للتعرف على المناطق التي تتعرض تربتها لالنجراف بفعل التمدد العمراني، كما تم االستعانة بالخرائط الجیولوجیة لتقدیر 

ان التطور اظهرت النتائجنتیجة للبناء فوق المصادر الصخریة والتربة الصالحة للبناء والزراعة، وقد 

الكبیر للمساحات العمرانیة في منطقة الدراسة ادى الى تآكل االراضي الخصبة وشكل خطرًا كبیرا على التربة والموارد 

القتصادیة المادیة المرتبطة بخسارة الزراعة للفترة منذ عام 

ملیوندوالر في حال توفرت  15,5، اما بالنسبة للصخور فقد قدرت الخسارة الكامنة ب

ملیون 44,8االمكانیة الستخراجه، كما قدر معدل الخسارة الفعلیة للموارد الصخریة في منطقة المیتروبولیان  ب 

السكان على البناء  شجیعتباالضافة الى 

  .ما امكن تجنب البناء في المناطق السهلیة ذات التربة الخصبة

 -الخسارة الكامنة-انجراف الترب-ادارة الموارد الصخریة

ABSTRACT 

Urban sprawl on land resources has negative impacts on the environment. This study aimed 
atstudying the impact of urban s
Ramallah- Al Bireh- Bituniya metropolitan area, in terms of risks imposed to, in addition to 
studying soil erosion and flooding resulted from urban sprawl with the associated impacts on 
land resources, along with the identification of appropriate strategies to manage these problems 
and the associated effects on and mineral resources. Aerial photographs for three time periods 
(1945-1997-2015) of the study area were used to identify and calculate the bui
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، وقدیعد الزحف العمراني على الموارد االرضیة مشكلة ذات تأثیرات سلبیة على البیئة

- اهللا رام"في میتروبولیتنان" التربة والصخور"التمدد العمراني على الموارد االرضیة 

الناتج عن التمدد العمراني وما یصاحبه من  االنجراف وتشكل الفیضانات دراسةاالضافة الى المخاطر التي تتعرض لها، ب

تأثیر على الموارد االرضیة، وصوال لتحدید االستراتیجیات المالئمة الدارة هذه االشكالیات وما یرتبط بها من تأثیرات على 

1945(الترب واالنجراف والموارد الصخریة، وتم استخدام الصور الجویة لثالث فترات زمنیة

، اضافة للقیام بزیارات میدانیة لمنطقة الدراسة Arc Map 10.3للتعرف على مساحة المناطق المبنیة باالعتماد على برنامج 

للتعرف على المناطق التي تتعرض تربتها لالنجراف بفعل التمدد العمراني، كما تم االستعانة بالخرائط الجیولوجیة لتقدیر 

نتیجة للبناء فوق المصادر الصخریة والتربة الصالحة للبناء والزراعة، وقد 

الكبیر للمساحات العمرانیة في منطقة الدراسة ادى الى تآكل االراضي الخصبة وشكل خطرًا كبیرا على التربة والموارد 

القتصادیة المادیة المرتبطة بخسارة الزراعة للفترة منذ عام الصخریة وادى الى استنزافها، كما قدرت الدراسة  الخسارة ا

، اما بالنسبة للصخور فقد قدرت الخسارة الكامنة بدوالر ملیون 

االمكانیة الستخراجه، كما قدر معدل الخسارة الفعلیة للموارد الصخریة في منطقة المیتروبولیان  ب 

باالضافة الى قوانین المناسبة لحمایة هذه الموارد الطبیعیة والحفاظ علیها، 

تجنب البناء في المناطق السهلیة ذات التربة الخصبةفي المناطق ذات االنحدارات الشدیدة والمتوسطة و 

ادارة الموارد الصخریة -ادارة الترب - الموارد االرضیة - العمراني

 .استدامة الموارد

Urban sprawl on land resources has negative impacts on the environment. This study aimed 
atstudying the impact of urban sprawl on land resources (soil and mineral resources) in 

Bituniya metropolitan area, in terms of risks imposed to, in addition to 
studying soil erosion and flooding resulted from urban sprawl with the associated impacts on 

, along with the identification of appropriate strategies to manage these problems 
and the associated effects on and mineral resources. Aerial photographs for three time periods 

2015) of the study area were used to identify and calculate the bui
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  :الملخص

یعد الزحف العمراني على الموارد االرضیة مشكلة ذات تأثیرات سلبیة على البیئة

التمدد العمراني على الموارد االرضیة 

المخاطر التي تتعرض لها، ب

تأثیر على الموارد االرضیة، وصوال لتحدید االستراتیجیات المالئمة الدارة هذه االشكالیات وما یرتبط بها من تأثیرات على 

الترب واالنجراف والموارد الصخریة، وتم استخدام الصور الجویة لثالث فترات زمنیة

للتعرف على مساحة المناطق المبنیة باالعتماد على برنامج 

للتعرف على المناطق التي تتعرض تربتها لالنجراف بفعل التمدد العمراني، كما تم االستعانة بالخرائط الجیولوجیة لتقدیر 

نتیجة للبناء فوق المصادر الصخریة والتربة الصالحة للبناء والزراعة، وقد الخسارة الكامنة والفعلیة 

الكبیر للمساحات العمرانیة في منطقة الدراسة ادى الى تآكل االراضي الخصبة وشكل خطرًا كبیرا على التربة والموارد 

الصخریة وادى الى استنزافها، كما قدرت الدراسة  الخسارة ا

 10لي حواب1997-2011

االمكانیة الستخراجه، كما قدر معدل الخسارة الفعلیة للموارد الصخریة في منطقة المیتروبولیان  ب 

قوانین المناسبة لحمایة هذه الموارد الطبیعیة والحفاظ علیها، وینصح بوضع ال.دوالر

في المناطق ذات االنحدارات الشدیدة والمتوسطة و 

العمرانيالتمدد : الكلمات المفتاحیة

استدامة الموارد- الخسارة الفعلیة

 

Urban sprawl on land resources has negative impacts on the environment. This study aimed 
prawl on land resources (soil and mineral resources) in 

Bituniya metropolitan area, in terms of risks imposed to, in addition to 
studying soil erosion and flooding resulted from urban sprawl with the associated impacts on 

, along with the identification of appropriate strategies to manage these problems 
and the associated effects on and mineral resources. Aerial photographs for three time periods 

2015) of the study area were used to identify and calculate the built-up areas using 
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the Arc Map 10.3, in addition to field visits to the study area to identify the areas that are 
exposed soil erosion due to urban sprawl, as well as the use of geological maps for estimating 
the potential and actual loss that is result fro
resources. The results showed that the increase in the built
fertile soil and constitute a major threat to soil and mineral resources and led to resource 
depletion. In this regard, the results revealed that the economic loss that is associated with the 
loss of agriculture for the period 1997
rocks resources, the loss was estimated at $ 15.5 million in case of the  possibi
such resources from underground. The actual loss was estimated at 
whole metropolitan area. It is recommended to prepare appropriate laws to protect these natural 
resources and preserve it, in addition to enco
and moderately steep lands, and leaving the fertile whenever possible.
____________________________________________________________________________
_ 
Keywords: Urban sprawl, Land resources, Soil management, mineral resource management, 
soil erosion, potential loss, actual loss, resource sustainability.

 بشكل لالستنزاف تعرضت والتي اإلنسان

 االغذیة منظمة اشارت  وقد ).2001 نسیم،

 ناهیك االنتاج، تكثیف جراء متزایدة لضغوط

 والزراعة االغذیة منظمة( للزراعة الصالحة

 والظواهر مستدامة الغیر االدارة وممارسات

 احتیاجاتها بأبسط الوفاء على المقبلة االجیال

 تحفیز الى ادى ما االسمنتیة االسطح وزیادة

Aswathy   العمراني والنمو التحضر دور الى 

 حوض في التربة انجراف  لمعدل األقصى

  ). Aswathy, 2013(التوالي

إنجراف التربة الذي یعد وقد ساهم التحضر الذي شهدته مختلف المناطق في فلسطین في بروز العدید من المشكالت اهمها 

؛ 2008الموسوي، (.من أهم المشكالت التي تهدد الغطاء النباتي والذي یساهم الى حد كبیر في تدهور خصوبة التربة

ان مجموع التربة المنجرفة في وادي الزومر بفعل الجریان السطحي وصلت الى حوالي 

وقد احتلت هذه المشكالت . سنة/دونم/

كما تعاني التربة في  .االستغالل السیئ للموارد الطبیعیة المتاحة

  ).2011؛ خضر، 2003

اتباع سیاسات وقد باتت الحاجة ماسة الى وقف مختلف اشكال تدهور االراضي الناتج عن التمدد العمراني لذا كان ال بد من 

زیادة رقعة المساحات الخضراء؛ حیث هدفت مبادرة الجدار االخضر العظیم لمعالجة 

االثار الناجمة عن تدهور االراضي وذلك عن طریق دعم المجتمعات المحلیة في االدارة المستدامة من خالل  زراعة الغابات 

ملیون شجرة في السنغال ما ادى الستعادة 

وفي فلسطین  ).2015، "الفاو"؛ منظمة االغذیة والزراعة

دراسة بشكل خاص وفلسطین بشكل عام، 
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the Arc Map 10.3, in addition to field visits to the study area to identify the areas that are 
exposed soil erosion due to urban sprawl, as well as the use of geological maps for estimating 
the potential and actual loss that is result from building over soil and underground  mineral 
resources. The results showed that the increase in the built-up areas has led to erosion of the 
fertile soil and constitute a major threat to soil and mineral resources and led to resource 

gard, the results revealed that the economic loss that is associated with the 
loss of agriculture for the period 1997-2011 was about $ 10 million, and as for the mineral and  
rocks resources, the loss was estimated at $ 15.5 million in case of the  possibi
such resources from underground. The actual loss was estimated at 44.8 million dollars into the 
whole metropolitan area. It is recommended to prepare appropriate laws to protect these natural 
resources and preserve it, in addition to encouraging the people to build their housed on steep 
and moderately steep lands, and leaving the fertile whenever possible. 
____________________________________________________________________________

Urban sprawl, Land resources, Soil management, mineral resource management, 
soil erosion, potential loss, actual loss, resource sustainability. 

اإلنسان حیاه بها ترتبط التي الطبیعیة الموارد اهم من منها تكونت 

نسیم، ؛2014 قبها، ؛2016 التهامي،.( ،السكاني والنمو 

لضغوط وتتعرض محدودة العالم في المنتجة للترب الطبیعیة المساحة

الصالحة الترب مساحة تقلص في كبیر حد الى ساهم الذي

وممارسات االراضي استخدامات عن ینتج  التربة تدهور ان بالذكر الجدیر

االجیال قدرة یهدد ما وهذا االراضي من% 33 حوالي تدهور الى

  ).2015،"الفاو" والزراعة

وزیادة العمراني بالتمدد مباشر وغیر مباشر بشكل المرتبط االنجراف

Aswathyاشار وقد ،العمراني بالتمدد المرتبط النباتي الغطاء خسارة

األقصى الحد ان الى وتوصل السطحي، الجریان معدل وزیادة للتربة

التوالي على سنویا هكتار/طن 39-36 بین ما یتراوح 2008 وعام 

وقد ساهم التحضر الذي شهدته مختلف المناطق في فلسطین في بروز العدید من المشكالت اهمها 

من أهم المشكالت التي تهدد الغطاء النباتي والذي یساهم الى حد كبیر في تدهور خصوبة التربة

ان مجموع التربة المنجرفة في وادي الزومر بفعل الجریان السطحي وصلت الى حوالي  وقد وجد خضر

/كغم 508اي بمتوسط  2010- 2009طن في الموسم الشتوي لعام 

االستغالل السیئ للموارد الطبیعیة المتاحةمساحات واسعة من االراضي الصالحة للزراعة نتیجة 

2003 ،صفط أبو( .نتیجة تكثیف الري لسد احتیاجات السكان المختلفة

وقد باتت الحاجة ماسة الى وقف مختلف اشكال تدهور االراضي الناتج عن التمدد العمراني لذا كان ال بد من 

زیادة رقعة المساحات الخضراء؛ حیث هدفت مبادرة الجدار االخضر العظیم لمعالجة  مناسبة لالدارة المستدامة للتربة،  ومنها

االثار الناجمة عن تدهور االراضي وذلك عن طریق دعم المجتمعات المحلیة في االدارة المستدامة من خالل  زراعة الغابات 

ملیون شجرة في السنغال ما ادى الستعادة  11المناطق الجافة، حیث ساهمت هذه المبادرة  بزراعة 

؛ منظمة االغذیة والزراعة 2001هدسون، (. هكتار من االراضي المتدهورة

دراسة بشكل خاص وفلسطین بشكل عام، استخراج حجر البناء في مناطق ال تتعرض الموارد االرضیة لالستنزاف حیث یتم
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the Arc Map 10.3, in addition to field visits to the study area to identify the areas that are 
exposed soil erosion due to urban sprawl, as well as the use of geological maps for estimating 

m building over soil and underground  mineral 
up areas has led to erosion of the 

fertile soil and constitute a major threat to soil and mineral resources and led to resource 
gard, the results revealed that the economic loss that is associated with the 

2011 was about $ 10 million, and as for the mineral and  
rocks resources, the loss was estimated at $ 15.5 million in case of the  possibility to extract 

44.8 million dollars into the 
whole metropolitan area. It is recommended to prepare appropriate laws to protect these natural 

uraging the people to build their housed on steep 
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  :المقدمة

 التي والصخور التربة تعتبر

والنمو العمراني التمدد بفعل كبیر

المساحة ان الى الفاو والزراعة

الذي الحضري التوسع عن

الجدیر ومن ).2015،"الفاو"

الى ادى ما  الشدیدة، المناخیة

والزراعة االغذیة منظمة(.االساسیة

االنجراف من الترب تعاني كما

خسارة الى اضافةً  الفیضانات،

للتربة االنتاجیة القدرة خفض في

 1999 عام في  الكرمانا نهر

وقد ساهم التحضر الذي شهدته مختلف المناطق في فلسطین في بروز العدید من المشكالت اهمها 

من أهم المشكالت التي تهدد الغطاء النباتي والذي یساهم الى حد كبیر في تدهور خصوبة التربة

وقد وجد خضر ).2011خضر، 

طن في الموسم الشتوي لعام  35405.09

مساحات واسعة من االراضي الصالحة للزراعة نتیجة 

نتیجة تكثیف الري لسد احتیاجات السكان المختلفةفلسطین من التملح 

وقد باتت الحاجة ماسة الى وقف مختلف اشكال تدهور االراضي الناتج عن التمدد العمراني لذا كان ال بد من 

مناسبة لالدارة المستدامة للتربة،  ومنها

االثار الناجمة عن تدهور االراضي وذلك عن طریق دعم المجتمعات المحلیة في االدارة المستدامة من خالل  زراعة الغابات 

المناطق الجافة، حیث ساهمت هذه المبادرة  بزراعة وانشاء المراعي في 

هكتار من االراضي المتدهورة 27000

تتعرض الموارد االرضیة لالستنزاف حیث یتم
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یطلب تحدید الكمیات التي یجب استخراجها من 

الموقع وذلك لعدم استنزاف الصخور، وما یرتبط به من تغیرات في اشكال السطح وتأثیرات ذلك على التجمعات السكانیة 

، والتعرف على انواع ) التربة والموارد الصخریة

راني من حیث تقلص الترب والصخور في منطقة الدراسة وخصائصها وما تتعرض له من مخاطر ناتجة عن التمدد العم

مساحتها، اضافة الى دراسة خصائص المنطقة من حیث اشكال السطح واالنحدارات واالنجراف وتشكل الفیضانات الناتج عن 

  .التمدد العمراني، وصوال لتحدید االستراتیجیات المالئمة الدارة الترب واالتجراف والموارد الصخریة

صردا، أبو قش، بیرزیت، (بثالث مدن رئیسیة وهي رام اهللا و البیرة و بیتونیا وما یجاورها من القرى 

 .خارطة تبین موقع منطقة الدراسة والتجمعات التابعة لها

 تتمیز هذه المدن بطبیعتها الجبلیة حیث

 لمنطقة الدراسةن المنطقة الجبلیة الشرقیة 

تعود و . العمرانيما یترتب علیه زیادة االنجراف خاصة الناتج عن التمدد 

 إلى العصر الكریتاسي الذي یضم مجموعة من الصخور الرسوبیة مثل الكلس و الدولومایت

الماء إلى باطن األرض حیث المیاه  بنفاذ

 إلى مناخ  منطقة المتروبولیتان

ملم سنویًا،  700 – 300و تتراوح كمیة األمطار بین 

تربة حوض البحر االبیض  مدن المتروبولتان

والتي تمتاز بانها صالحة للزراعة وخاصة 

 ؛2004 ،نیروز( ،زراعة االشجار الحرجیة والمثمرة، وتعتبر من الترب الغنیة بالعناصر المعدنیة إال انها سهلة اإلنجراف

كذلك تنتشر في منطقة الدراسة تربة الرندزینا البنیة وعادة ما تتواجد هذه التربة على سفوح المنحدرات 
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یطلب تحدید الكمیات التي یجب استخراجها من  1999لسنة  1على الرغم من ان قانون المصادر الطبیعیة في فلسطین رقم 

الموقع وذلك لعدم استنزاف الصخور، وما یرتبط به من تغیرات في اشكال السطح وتأثیرات ذلك على التجمعات السكانیة 

  ).2003ابو صالح، ( .الموجود بالشكل الذي ال یضمن الحفاظ علیها

التربة والموارد الصخریة(وتهدف هذه الدراسة لتحدید تأثیر التمدد العمراني على الموارد الطبیعیة 

الترب والصخور في منطقة الدراسة وخصائصها وما تتعرض له من مخاطر ناتجة عن التمدد العم

مساحتها، اضافة الى دراسة خصائص المنطقة من حیث اشكال السطح واالنحدارات واالنجراف وتشكل الفیضانات الناتج عن 

التمدد العمراني، وصوال لتحدید االستراتیجیات المالئمة الدارة الترب واالتجراف والموارد الصخریة

بثالث مدن رئیسیة وهي رام اهللا و البیرة و بیتونیا وما یجاورها من القرى 

خارطة تبین موقع منطقة الدراسة والتجمعات التابعة لها): 1(شكل

تتمیز هذه المدن بطبیعتها الجبلیة حیث بذلكلفلسطین، و  الوسطى تقع مدن المتروبولتان على سلسلة المرتفعات الجبلیة

ن المنطقة الجبلیة الشرقیة أم عن مستوى سطح البحر، و تجدر االشارة الى 900- 

ما یترتب علیه زیادة االنجراف خاصة الناتج عن التمدد نحدارا من الجهة الغربیة 

إلى العصر الكریتاسي الذي یضم مجموعة من الصخور الرسوبیة مثل الكلس و الدولومایت الجیولوجي

بنفاذ تسمحبوجود مسامات كبیرة  تتسمكما ، متوسطةالتمتاز بطبقاتها السمیكة و 

منطقة المتروبولیتان وتنتمي ).1999 ،قدورة؛ 2004، نیروز

و تتراوح كمیة األمطار بین  ،ماطر بارد شتاءً الحار جاف صیفًا و 

مدن المتروبولتانتنتشر في كما و  ).2012 ،أریج –معهد األبحاث التطبیقیة 

والتي تمتاز بانها صالحة للزراعة وخاصة  ،ذات اللون االحمر المائل الى البني الفاتح" التیراروزا"المتوسط والتي تدعى بتربة 

زراعة االشجار الحرجیة والمثمرة، وتعتبر من الترب الغنیة بالعناصر المعدنیة إال انها سهلة اإلنجراف

كذلك تنتشر في منطقة الدراسة تربة الرندزینا البنیة وعادة ما تتواجد هذه التربة على سفوح المنحدرات 

  ).2004،نیروز(. ما یجعلها عرضة لالنجراف
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على الرغم من ان قانون المصادر الطبیعیة في فلسطین رقم 

الموقع وذلك لعدم استنزاف الصخور، وما یرتبط به من تغیرات في اشكال السطح وتأثیرات ذلك على التجمعات السكانیة 

الموجود بالشكل الذي ال یضمن الحفاظ علیهاالفلسطینیة 

وتهدف هذه الدراسة لتحدید تأثیر التمدد العمراني على الموارد الطبیعیة 

الترب والصخور في منطقة الدراسة وخصائصها وما تتعرض له من مخاطر ناتجة عن التمدد العم

مساحتها، اضافة الى دراسة خصائص المنطقة من حیث اشكال السطح واالنحدارات واالنجراف وتشكل الفیضانات الناتج عن 

التمدد العمراني، وصوال لتحدید االستراتیجیات المالئمة الدارة الترب واالتجراف والموارد الصخریة

  :منطقة الدراسة

بثالث مدن رئیسیة وهي رام اهللا و البیرة و بیتونیا وما یجاورها من القرى  تتمثل منطقة المتروبولتان

  ):1الشكل .(  أم الشرایط

شكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تقع مدن المتروبولتان على سلسلة المرتفعات الجبلیة

- 300 بینارتفاعاتها  تتراوح

نحدارا من الجهة الغربیة إ رتفاعا و إكثر أها أنتتمیز ب

الجیولوجي المنطقة في تكوینها

تمتاز بطبقاتها السمیكة و  التي

نیروز؛ 2010 ،عمرو(الجوفیة 

حار جاف صیفًا و ال البحر األبیض المتوسط

معهد األبحاث التطبیقیة ؛ 2010 ،عمرو(

المتوسط والتي تدعى بتربة 

زراعة االشجار الحرجیة والمثمرة، وتعتبر من الترب الغنیة بالعناصر المعدنیة إال انها سهلة اإلنجراف

كذلك تنتشر في منطقة الدراسة تربة الرندزینا البنیة وعادة ما تتواجد هذه التربة على سفوح المنحدرات ). 1993 ،الدجاني

ما یجعلها عرضة لالنجراف الشدیدة
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ما  ،)1جدول( لیه قدیماكانت ع بماخالل السنوات القلیلة الماضیة بالمقارنة 

ویرجع هذا التطور في عدد السكان لالوضاع السیاسیة التي مرت 

االثر االكبر ما كان له مدن المیتروبولیتان 

  

  2016عدد السكان عام   1997

24000  

48000  

35000  

1797  

5796  

1319  

  2012اریج -، معهد االبحاث التطبیقیة

 استنزاف الى ادى كبیر عمراني توسع احداث

 مدن أن متباعدة فترات وخالل الدراسة لمنطقة

 وشكل الخصبة االراضي تآكل الى ادى العمراني

 في حصل الذي العمراني التطور 2الشكل

 عمرانیاً  وٕامتدت تطورت اآلن لكنها محدودة،

 

1997 -2015( 

 

 

 

 

تم االعتماد على الصور  ،)التربة، الصخور

 ،للتعرف على التغیرات التي طرأت على مساحة المناطق المبنیة

ومن ثم تحلیل تأثیر التمدد العمراني على 

، كما ستعتمد الدراسة على العمل المیداني من خالل 

___________________________________________________________________________
 

خالل السنوات القلیلة الماضیة بالمقارنة  كبیراً وقد شهدت مدن المیتروبولیتان نموا سكانیا 

ویرجع هذا التطور في عدد السكان لالوضاع السیاسیة التي مرت  ،اكبر التجمعات السكانیة في محافظة رام اهللا والبیرة

مدن المیتروبولیتان في  حسنت الوضع االقتصاديخرها اتفاقیة اوسلو والتي 

   ).2009كتانة، (الدراسة  ر اعداد السكان في منطقة

  2015- 1997- 1945تطور اعداد السكان في منطقة المتروبولتان لعام 

1997عدد السكان عام   1945عدد السكان عام

1490  9371  

2920  27865  

5080  17851  

300  1102  

1560  4659  

250  1004  

، معهد االبحاث التطبیقیة1997تعداد عام ، لجهاز المركزي لالحصاء الفلسطیني

احداث في الدراسة منطقة في والسیاسي واالقتصادي الدیمغرافي

لمنطقة الجویة الصور مالحظة خالل من تبین حیث ،)والصخور

العمراني النشاط ان اال مزروعة، خصبة تربة ذات اراضي عن

الشكل یظهر). 2011 ریدة، ابو( استنزافها، الى وادى الصخریة والموارد

محدودة، عمرانیة مساحة ضمن متباعدة صغیرة قرى المناطق تلك

 .المبنیة والمساحات السكان عدد حیث من والبیرة اهللا رام محافظة

1997- 1942( تطور المساحات العمرانیة في منطقة الدراسة لالعوام

التربة، الصخور( للحصول على معلومات حول تأثیر التمدد العمراني على الموارد الطبیعیة

للتعرف على التغیرات التي طرأت على مساحة المناطق المبنیة وذلك 2015، 1997، 1942الجویة لمنطقة الدراسة لعام 

ومن ثم تحلیل تأثیر التمدد العمراني على  Arc Map10.3وسوف یتم حساب تطور المساحات العمرانیة بإستخدم برنامج ال 

، كما ستعتمد الدراسة على العمل المیداني من خالل  (Esri 2015) في المنطقة" ترب والموارد الصخریة
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وقد شهدت مدن المیتروبولیتان نموا سكانیا 

اكبر التجمعات السكانیة في محافظة رام اهللا والبیرةجعلها 

خرها اتفاقیة اوسلو والتي آبها المنطقة والتي كان 

ر اعداد السكان في منطقةفي تطو 

تطور اعداد السكان في منطقة المتروبولتان لعام ): 1(جدول

  اسم التجمع

  بیتونیا

  البیرة

  رام اهللا

  ابو قش

  بیرزیت

  سردا

لجهاز المركزي لالحصاء الفلسطینيا: المصدر

الدیمغرافي التطور هذا ساهم وقد

والصخور التربة(الطبیعیة الموارد

عن عبارة كانت المیتروبولیتان

والموارد التربة على كبیرا خطراً 

تلك كانت حیث الدراسة، منطقة

محافظة مدن اكبر من واصبحت

تطور المساحات العمرانیة في منطقة الدراسة لالعوام): 2(شكل

  :منهجیة وادوات الدراسة

للحصول على معلومات حول تأثیر التمدد العمراني على الموارد الطبیعیة

الجویة لمنطقة الدراسة لعام 

وسوف یتم حساب تطور المساحات العمرانیة بإستخدم برنامج ال 

ترب والموارد الصخریةال"الموارد الطبیعیة 
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الزیارات المیدانیة لمنطقة الدراسة للتعرف على المناطق التي تتعرض تربتها لالنجراف بفعل التمدد العمراني، كما سیتم اجراء 

باالضافة الى اجراء مقابالت  ،عة ووزارة البیئة ومركز العمل التنموي معاً 

ذلك للحصول على الخرائط الهیكلیة والتعرف 

ومدى قابلیة تطبیقها على ارض  ،ة الخصبة

ورسم  تحدید مناطق االنحدارات واتجاهاتها

تقدیر  يلتحدید الطبقات الصخریة والمصادر المعدنیة الكامنة وبالتال

صافي الخسارة الكامنة والفعلیة نتیجة للبناء فوق هذه المصادر المعدنیة وطبقات الصخور القاسیة الصالحة للبناء، باالضافة 

وعام  1997لتقدیر الخسارة االقتصادیة المادیة المرتبطة بخسارة الترب من خالل حساب معدل انتاج االدونم البعلي لعام 

كالمقاالت المنشورة في مجالت علمیة وبعض 

االعتماد على  اضافة الىالكتب للحصول على معلومات حول الترب والصخور في منطقة الدراسة وخصائصها الطبیعیة، 

تحدید المكان الطبیعیة مع بعضها البعض و 

القیمة وصوال القتراح استراتیجیات مالئمة الدارة التربة واالنجراف والموارد 

رضیة ایضا سیتم استخدام خرائط التربة والجیولوجیا لتحدید المصادر اال

الخصبة وذات القیمة وتحدید اماكن تواجدها، وذلك بهدف تحدید المخاطر التي تتعرض لها هذه الموارد نتیجة للتمدد العمراني 

، وبناًء علیه سیتم تقسیم منطقة الدراسة الى مناطق شدیدة الخطورة ومتوسطة الخطورة 

  .الخصائص الطبیعیة كمعدل االمطار ودرجة االنحدار ونوع التربة

ادى الى إستنزاف الموارد  كبیر عمرانيٍ 

مدن ان  1942لعام  لمنطقة الدراسة االراضي

عن اراضي ذات تربة خصبة مزروعة بمختلف المحاصیل واالشجار المثمرة، ولم تشكل المناطق 

، اال ان النشاط )3الشكل( 1948المبنیة سوى مساحات قلیلة جدا وبقیت مدن المتروبولتان على هذا الحال حتى عام 

 خرهاآلالوضاع السیاسیة التي مرت بها المنطقة والتي كان 

االثر االكبر في تطور ما كان له مدن المیتروبولیتان 

  )        دونم(تطور المساحات العمرانیة في منطقة الدراسة 

___________________________________________________________________________
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الزیارات المیدانیة لمنطقة الدراسة للتعرف على المناطق التي تتعرض تربتها لالنجراف بفعل التمدد العمراني، كما سیتم اجراء 

عة ووزارة البیئة ومركز العمل التنموي معاً مقابالت مع بعض الجهات المعنیة في وزارة الزرا

ذلك للحصول على الخرائط الهیكلیة والتعرف و دا وابو قش صر مع بعض المهندسین في بلدیة رام اهللا والبیرة وبیتونیا وبلدیة 

ة الخصبةعلى القوانین التي تصدرها تلك الجهات للحفاظ على االراضي الزراعیة ذات الترب

تحدید مناطق االنحدارات واتجاهاتهال) 1:50000(الواقع، كما سیتم االعتماد على الخرائط الطبوغرافیة ذات مقیاس 

لتحدید الطبقات الصخریة والمصادر المعدنیة الكامنة وبالتال االستعانة بالخرائط الجیولوجیة

صافي الخسارة الكامنة والفعلیة نتیجة للبناء فوق هذه المصادر المعدنیة وطبقات الصخور القاسیة الصالحة للبناء، باالضافة 

لتقدیر الخسارة االقتصادیة المادیة المرتبطة بخسارة الترب من خالل حساب معدل انتاج االدونم البعلي لعام 

كالمقاالت المنشورة في مجالت علمیة وبعض  ومصادر المعلومات الثانویة على الدراسات السابقة 

الكتب للحصول على معلومات حول الترب والصخور في منطقة الدراسة وخصائصها الطبیعیة، 

الطبیعیة مع بعضها البعض و  وعمل مصفوفات تقاطع العوامل شاء قاعدة بیاناتالن 

القیمة وصوال القتراح استراتیجیات مالئمة الدارة التربة واالنجراف والموارد  الزراعیة  االفضل للبناء بعیدا عن االراضي

ایضا سیتم استخدام خرائط التربة والجیولوجیا لتحدید المصادر اال . Esri 2015)(انالصخریة في منطقة المتروبولت

الخصبة وذات القیمة وتحدید اماكن تواجدها، وذلك بهدف تحدید المخاطر التي تتعرض لها هذه الموارد نتیجة للتمدد العمراني 

، وبناًء علیه سیتم تقسیم منطقة الدراسة الى مناطق شدیدة الخطورة ومتوسطة الخطورة 1942الكبیر والعشوائي منذ عام 

الخصائص الطبیعیة كمعدل االمطار ودرجة االنحدار ونوع التربةوقلیلة الخطورة بناء على بعض 

عمرانيٍ  احداث توسعٍ  فيمنطقة الدراسة  ساهم التطور السكاني واالقتصادي الذي شهدته

االراضيالستعماالت  تحلیل خریطةحیث تبین من خالل  ،

عن اراضي ذات تربة خصبة مزروعة بمختلف المحاصیل واالشجار المثمرة، ولم تشكل المناطق 

المبنیة سوى مساحات قلیلة جدا وبقیت مدن المتروبولتان على هذا الحال حتى عام 

لالوضاع السیاسیة التي مرت بها المنطقة والتي كان ویرجع ذلك ) 4الشكل ( 1993ني اخذ بالتوسع بعد عام 

مدن المیتروبولیتان في  ادت لتحسین الوضع االقتصادياتفاقیة اوسلو والتي 

 Xuelei, 20072009 ،كتانة ؛.(  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تطور المساحات العمرانیة في منطقة الدراسة ): 4(الشكل        1942-استعماالت االراضي لمنطقة المتروبولتان
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الزیارات المیدانیة لمنطقة الدراسة للتعرف على المناطق التي تتعرض تربتها لالنجراف بفعل التمدد العمراني، كما سیتم اجراء 

مقابالت مع بعض الجهات المعنیة في وزارة الزرا 9

مع بعض المهندسین في بلدیة رام اهللا والبیرة وبیتونیا وبلدیة 

على القوانین التي تصدرها تلك الجهات للحفاظ على االراضي الزراعیة ذات الترب

الواقع، كما سیتم االعتماد على الخرائط الطبوغرافیة ذات مقیاس 

االستعانة بالخرائط الجیولوجیة سیتم، كما الخرائط لها

صافي الخسارة الكامنة والفعلیة نتیجة للبناء فوق هذه المصادر المعدنیة وطبقات الصخور القاسیة الصالحة للبناء، باالضافة 

لتقدیر الخسارة االقتصادیة المادیة المرتبطة بخسارة الترب من خالل حساب معدل انتاج االدونم البعلي لعام 

 ، كما سیتم االعتماد2011

الكتب للحصول على معلومات حول الترب والصخور في منطقة الدراسة وخصائصها الطبیعیة، 

  Arc Map 10.3برنامج 

االفضل للبناء بعیدا عن االراضي

الصخریة في منطقة المتروبولت

الخصبة وذات القیمة وتحدید اماكن تواجدها، وذلك بهدف تحدید المخاطر التي تتعرض لها هذه الموارد نتیجة للتمدد العمراني 

الكبیر والعشوائي منذ عام 

وقلیلة الخطورة بناء على بعض 

  :النتائج والمناقشة

ساهم التطور السكاني واالقتصادي الذي شهدته

،)التربة والصخور(الطبیعیة 

عن اراضي ذات تربة خصبة مزروعة بمختلف المحاصیل واالشجار المثمرة، ولم تشكل المناطق  المیتروبولیتان كانت عبارة

المبنیة سوى مساحات قلیلة جدا وبقیت مدن المتروبولتان على هذا الحال حتى عام 

ني اخذ بالتوسع بعد عام العمرا

اتفاقیة اوسلو والتي  توقیع

2007.( المساحات العمرانیة

استعماالت االراضي لمنطقة المتروبولتان): 3(الشكل
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ان التطور الكبیر للمساحات العمرانیة في منطقة الدراسة ادى الى تآكل االراضي 

، حیث اخذ الزحف العمراني )2011ابو ریدة، 

ع السهول الداخلیـة ذات التربـة الخصـبة وامتـد العمـران لیشـمل اكثـر االراضـي خصـوبًة 

كسهل البالوع؛ حیث یتمیز هذا السهل بتربته الحمراء الخصبة ، وهذا ما ینطبـق ایضـًا علـى سـهول داخلیـة كثیـرة اخـرى كسـهل 

وائي وغیـر مـنظم بعـد اتفاقیـة اوسـلو، كـل ذلـك 

رغـم صـدور القـوانین التـي تمنـع انشـاء  ).

یحظــر انشــاء ایــة مبــاني عامــة او منشــات 

اال ان هـذه " صناعیة او تجاریة او حرفیة في االراضي الزراعیة او اتخاذ اجراءات بشأن تقسیم االراضي القامة المباني علیها

غیاب القوانین السهول الداخلیة خصبة وذات قیمة زراعیة عالیة، اال ان التمدد العمراني ادى الى خسارتها نتیجًة ل

لتنظیم وتخطیط استخدامات االراضي بناًء على خصائصها ومالئمتها 

ومن الجدیر بالذكر ). 2016؛ ابراهیم، 

التربة غیر العمیقة التي على عكس  قویة

حیث  ،في تحدید اتجاهات النمو العمراني للتجمعات السكانیة الفلسطینیة

بوجود مستعمرة بیت ایل الواقعة على  ان التمدد العمراني یتجه نحو الجهة الشمالیة الشرقیة، وقد ارتبط ذلك

دونم، باالضافة الى وجود مستعمرات بسغوت، جفعات زئیف 

وبیت هورون في الجهة الجنوبیة من المدینة،  والتي منعت وحدت من االمتداد العمراني في هذه الجهات، كما ان التصنیفات 
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ان التطور الكبیر للمساحات العمرانیة في منطقة الدراسة ادى الى تآكل االراضي ) 5الشكل (ظهر تحلیل الصور الجویة 

ابو ریدة، (الخصبة وشكل خطرًا كبیرا على التربة والموارد الصخریة وادى الى استنزافها 

ع السهول الداخلیـة ذات التربـة الخصـبة وامتـد العمـران لیشـمل اكثـر االراضـي خصـوبًة جمی اً یمتد نحو االراضي الزراعیة ملتهم

كسهل البالوع؛ حیث یتمیز هذا السهل بتربته الحمراء الخصبة ، وهذا ما ینطبـق ایضـًا علـى سـهول داخلیـة كثیـرة اخـرى كسـهل 

وائي وغیـر مـنظم بعـد اتفاقیـة اوسـلو، كـل ذلـك عین منجد وام الشرایط، حیث اخذ التمدد العمراني یزداد في المنطقـة بشـكل عشـ

).2011؛ ابـو ریـدة، 2009كتانـة، (.ساهم في تآكل التربة وجعلها عرضـًة لالنجـراف

یحظــر انشــاء ایــة مبــاني عامــة او منشــات ) "11(او اقامــة المبــاني علــى االراضــي الزراعیــة الخصــبة وهــذا مــا ورد فــي المــادة 

صناعیة او تجاریة او حرفیة في االراضي الزراعیة او اتخاذ اجراءات بشأن تقسیم االراضي القامة المباني علیها

  ).2016؛ حماد،  2016مفارجة، (. القوانین تبقى حبرًا على ورق وال یتم تطبیقها

 )    2015-1997(صور جویة لمنطقة المتروبولتان 

السهول الداخلیة خصبة وذات قیمة زراعیة عالیة، اال ان التمدد العمراني ادى الى خسارتها نتیجًة ل

لتنظیم وتخطیط استخدامات االراضي بناًء على خصائصها ومالئمتها  التي تهدف ةو اإلقلیمی

؛ ابراهیم، 2016مفارجة، ( تحقیق التنمیة الزراعیة المستدامة لالستخدامات المختلفة وذلك ل

قویة بناء و ذلك لحاجتها إلى أساسات للبناء ان التربة العمیقة تحتاج الى تكالیف عالیة 

  .)2013وهدان، (.وتعتبر اكثر مالئمة للبناء

في تحدید اتجاهات النمو العمراني للتجمعات السكانیة الفلسطینیة كبیراً  دوراً  ایضاً  سیاسات االسرائیلیة

ان التمدد العمراني یتجه نحو الجهة الشمالیة الشرقیة، وقد ارتبط ذلك

دونم، باالضافة الى وجود مستعمرات بسغوت، جفعات زئیف  1600رة والتي بنیت على ما یقارب 

وبیت هورون في الجهة الجنوبیة من المدینة،  والتي منعت وحدت من االمتداد العمراني في هذه الجهات، كما ان التصنیفات 
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ظهر تحلیل الصور الجویة اكما 

الخصبة وشكل خطرًا كبیرا على التربة والموارد الصخریة وادى الى استنزافها 

یمتد نحو االراضي الزراعیة ملتهم

كسهل البالوع؛ حیث یتمیز هذا السهل بتربته الحمراء الخصبة ، وهذا ما ینطبـق ایضـًا علـى سـهول داخلیـة كثیـرة اخـرى كسـهل 

عین منجد وام الشرایط، حیث اخذ التمدد العمراني یزداد في المنطقـة بشـكل عشـ

ساهم في تآكل التربة وجعلها عرضـًة لالنجـراف

او اقامــة المبــاني علــى االراضــي الزراعیــة الخصــبة وهــذا مــا ورد فــي المــادة 

صناعیة او تجاریة او حرفیة في االراضي الزراعیة او اتخاذ اجراءات بشأن تقسیم االراضي القامة المباني علیها

القوانین تبقى حبرًا على ورق وال یتم تطبیقها

صور جویة لمنطقة المتروبولتان ): 5(الشكل

السهول الداخلیة خصبة وذات قیمة زراعیة عالیة، اال ان التمدد العمراني ادى الى خسارتها نتیجًة لوتعتبر تربة 

و اإلقلیمی ةالوطنی والمخططات

لالستخدامات المختلفة وذلك ل

ان التربة العمیقة تحتاج الى تكالیف عالیة 

وتعتبر اكثر مالئمة للبناءالصخور  فیهاتتكشف 

سیاسات االسرائیلیةلعبت الوقد 

ان التمدد العمراني یتجه نحو الجهة الشمالیة الشرقیة، وقد ارتبط ذلك 6یظهر الشكل 

رة والتي بنیت على ما یقارب المدخل الشمالي لمدینة البی

وبیت هورون في الجهة الجنوبیة من المدینة،  والتي منعت وحدت من االمتداد العمراني في هذه الجهات، كما ان التصنیفات 
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تجاهات النمو العمراني لمنطقة الدراسة، حیث تم تصنیف 

وقد . وهي اراضي یمنع البناء علیها حسب االتفاقیة

لوطنیة كان للنمو السكاني الهائل في مدن المیتروبولیتان، خاصة بعد اتخاذ رام اهللا عاصمة اقتصادیة مؤقتة للسلطة ا

الفلسطینیة، دورًا في زیادة الضغط على الموارد االرضیة وبالتالي خسارة المنطقة الراضیها الزراعیة الخصبة عالیة المالئمة 

  ). 2012، معهد االبحاث التطبیقیة أریج

 2014العمراني في مدن المتروبولتان لعام 

ذلك الى  ادىوتشهد منطقة الدراسة ازدیادًا في معدل انجراف التربة نتیجًة للتمدد العمراني على االراضي الزراعیة حیث 

عالیة القیمة حیث تعمل تمدد العمراني اثاره السلبیة على  التربة 

وهذا ما یؤدي الى انخفاض قدرتها على االحتفاظ بالمیاه 

ولتقدیر  ،تلك المناطق ساهم الى حد كبیر في انجراف وتأكل التربة

 1997دونم البعلي في عام الفي منطقة الدراسة تم حساب معدل انتاج 

بالدوالر  االراضي المزروعة نتاجمجموع ا

)2011(  

24660 

34880 

20700 

28620 

184770 

71460 

  365,090 

المساحة البعلیة لمحافظة رام اهللا مقسوم على كمیة 

  ).السعر في تلك الفترة*المساحة البعلیة للمحاصیل الحقلیة لكل منطقة
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تجاهات النمو العمراني لمنطقة الدراسة، حیث تم تصنیف الجیوسیاسیة الناتجة عن اتفاقیة اوسلو لعبت دورا هاما في تحدید ا

وهي اراضي یمنع البناء علیها حسب االتفاقیة" ج"دونم من اراضي المتروبولتان ضمن تصنیف 

كان للنمو السكاني الهائل في مدن المیتروبولیتان، خاصة بعد اتخاذ رام اهللا عاصمة اقتصادیة مؤقتة للسلطة ا

الفلسطینیة، دورًا في زیادة الضغط على الموارد االرضیة وبالتالي خسارة المنطقة الراضیها الزراعیة الخصبة عالیة المالئمة 

معهد االبحاث التطبیقیة أریج(. جراء تحویلها لمناطق عمرانیة لتفي بإحتیاجات السكان المتزایدة من البناء

العمراني في مدن المتروبولتان لعام اتجاه النمو ): 6(الشكل 

وتشهد منطقة الدراسة ازدیادًا في معدل انجراف التربة نتیجًة للتمدد العمراني على االراضي الزراعیة حیث 

تمدد العمراني اثاره السلبیة على  التربة للفمن الجدیر بالذكر ان وتدهور خصوبتها، 

وهذا ما یؤدي الى انخفاض قدرتها على االحتفاظ بالمیاه الضغط على التربة  زیادةالمعدات الثقیلة المستخدمة في البناء على 

تلك المناطق ساهم الى حد كبیر في انجراف وتأكل التربة فيللبناء  فاللجوء )2016 

في منطقة الدراسة تم حساب معدل انتاج  القتصادیة المادیة المرتبطة بخسارة الترب

  2011-1997معدل انتاج الدونم البعلي في منطقة المتروبولتان 

نم و الد

1997(  

االراضي  نتاجمجموع ا

  )1997(ر بالدوال  المزروعة

  الدونم نتاجمعدل ا

  )2011(دونم/كغم

77063  72 

64688  72 

107438  72 

577125  72 

223313  72 

89438  72 

  1,139,065  

المساحة البعلیة لمحافظة رام اهللا مقسوم على كمیة = ر،  انتاج الدونمدوال 2.5=2011دوالر   السعر بالدوالر عام  1.5

المساحة البعلیة للمحاصیل الحقلیة لكل منطقة*انتاج الدونم = االنتاج للمحافظة،   ثمن انتاج الدونم بالدوالر
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الجیوسیاسیة الناتجة عن اتفاقیة اوسلو لعبت دورا هاما في تحدید ا

دونم من اراضي المتروبولتان ضمن تصنیف  19091ما مساحته 

كان للنمو السكاني الهائل في مدن المیتروبولیتان، خاصة بعد اتخاذ رام اهللا عاصمة اقتصادیة مؤقتة للسلطة ا

الفلسطینیة، دورًا في زیادة الضغط على الموارد االرضیة وبالتالي خسارة المنطقة الراضیها الزراعیة الخصبة عالیة المالئمة 

جراء تحویلها لمناطق عمرانیة لتفي بإحتیاجات السكان المتزایدة من البناء

الشكل 

وتشهد منطقة الدراسة ازدیادًا في معدل انجراف التربة نتیجًة للتمدد العمراني على االراضي الزراعیة حیث 

وتدهور خصوبتها،  تهاتناقص انتاجی

المعدات الثقیلة المستخدمة في البناء على 

 ،غنمة( ،النخفاض نفاذیتها

القتصادیة المادیة المرتبطة بخسارة الترباخسارة ال

 .)2جدول ( 2011وعام 

معدل انتاج الدونم البعلي في منطقة المتروبولتان ): 2(الجدول

الد  انتاجمعدل   المنطقة

1997(دونم /كغم

  375  ابو قش

  375  سردا

  375  بیرزیت

  375  البیرة

  375  بیتونیا

  375  اهللارام 

  المجموع

1.5=1997السعر بالدوالر عام (

االنتاج للمحافظة،   ثمن انتاج الدونم بالدوالر
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قد بلغ    1997لمنطقة الدراسة لعام ) 

معدل الخسارة خالل  قدروبناءا علیه  ،

 فرق السنین بین الفترتین

الى  االمر الذي ادىویرجع السبب في ذلك الى الزحف العمراني الذي شهدته منطقة المتروبولتان على االراضي الزراعیة 

خصوبتها وخسارة القیمة االنتاجیة للتربة، هذا باالضافة الى مساحات كبیرة من االراضي الخصبة التي خرجت من 

ومن هنا البد من ایجاد طرق مناسبة الداراة انجراف التربة والحد من 

طریق وضع القوانین للحد من الزحف العمراني على االراضي الزراعیة، والتخطیط الجید للحفاظ على 

  .مواردها الطبیعیة بما یكفل تلبیة احتیاجات السكان المتزایدة مع الحفاظ على هذا المورد لالجیال القادمة

یادة انجراف التربة، فالزحف العمراني المستمر على 

االراضي الزراعیة الخصبة وانشاء البنیة التحتیة كالشوارع وطرق المواصالت ادى الى استنزافها وتأكلها وزدیاد معدالت 

              شق الشوارع بمنطقة جبلیة في صردا

___________________________________________________________________________
 

) حقلیةالالخضراوات والمحاصیل (ثمن االنتاج الكلي للمحاصیل البعلیة 

دوالر 365090لیصل الى حوالي  2011دوالر وانخفض االنتاج عام 

  :وذلك من خالل المعادلة التالیةدوالر  10,061,675

فرق السنین بین الفترتین*  2011ثمن االنتاج لعام  - 1997ثمن االنتاج لعام = 

ویرجع السبب في ذلك الى الزحف العمراني الذي شهدته منطقة المتروبولتان على االراضي الزراعیة 

خصوبتها وخسارة القیمة االنتاجیة للتربة، هذا باالضافة الى مساحات كبیرة من االراضي الخصبة التي خرجت من 

ومن هنا البد من ایجاد طرق مناسبة الداراة انجراف التربة والحد من  .دائرة االنتاج الزراعي وتحولت الى مناطق عمرانیة

طریق وضع القوانین للحد من الزحف العمراني على االراضي الزراعیة، والتخطیط الجید للحفاظ على 

مواردها الطبیعیة بما یكفل تلبیة احتیاجات السكان المتزایدة مع الحفاظ على هذا المورد لالجیال القادمة

یادة انجراف التربة، فالزحف العمراني المستمر على وقد بینت الزیارة المیدانیة لمنطقة الدراسة اثر التمدد العمراني على ز 

االراضي الزراعیة الخصبة وانشاء البنیة التحتیة كالشوارع وطرق المواصالت ادى الى استنزافها وتأكلها وزدیاد معدالت 

صور توضح اثر التمدد العمراني على 

شق الشوارع بمنطقة جبلیة في صردا                              شق الشوارع بمنطقة جبلیة في مدینة رام اهللا 
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ثمن االنتاج الكلي للمحاصیل البعلیة  حیث ان 

دوالر وانخفض االنتاج عام  1,139,065

10,061,675حوالي بسنة  13

= الخسارة

ویرجع السبب في ذلك الى الزحف العمراني الذي شهدته منطقة المتروبولتان على االراضي الزراعیة 

خصوبتها وخسارة القیمة االنتاجیة للتربة، هذا باالضافة الى مساحات كبیرة من االراضي الخصبة التي خرجت من تراجع 

دائرة االنتاج الزراعي وتحولت الى مناطق عمرانیة

طریق وضع القوانین للحد من الزحف العمراني على االراضي الزراعیة، والتخطیط الجید للحفاظ على استنزافها وذلك عن 

مواردها الطبیعیة بما یكفل تلبیة احتیاجات السكان المتزایدة مع الحفاظ على هذا المورد لالجیال القادمة

وقد بینت الزیارة المیدانیة لمنطقة الدراسة اثر التمدد العمراني على ز 

االراضي الزراعیة الخصبة وانشاء البنیة التحتیة كالشوارع وطرق المواصالت ادى الى استنزافها وتأكلها وزدیاد معدالت 

 ).7الشكل (خسارة التربة 

 

  

صور توضح اثر التمدد العمراني على ): 7(الشكل

  انجراف التربة

  

شق الشوارع بمنطقة جبلیة في مدینة رام اهللا 
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  انجراف التربة في بیرزیت                          

  انجراف التربة في ابو قش   

وال یقتصر تأثیر التمدد العمراني على استنزاف التربة وانما یؤدي الى خسارة الموارد المعدنیة وما یرتبط بها من صخوٍر كلسیٍة 

 7، حیث أنها تضم)8الشكل (العدید من التكوینات الجیولوجیة المختلفة 

تكوینات جیولوجیة تحتوي على طبقات من صخور الدولومایت و الصخر الجیري والمارل والكوارتزایت، وفي هذه الدراسة تم 

جیري القاسي للبناء بإعتبارها اهم الموارد االرضیة المعرضة لالستنزاف، 

 ".Arc map"وللتعرف على مقدار صافي الخسارة الكامنة للحجر تم حساب مساحة التكوینات الجیولوجیة من خالل برنامج 

___________________________________________________________________________
 

  

  

  

 

 

 

 

  

  

                                        االمتداد العمراني في سهل البالوع

  

  

  

  

  

 

 

 

 

              انجراف قنواتي للتربة في بیرزیت                           

وال یقتصر تأثیر التمدد العمراني على استنزاف التربة وانما یؤدي الى خسارة الموارد المعدنیة وما یرتبط بها من صخوٍر كلسیٍة 

العدید من التكوینات الجیولوجیة المختلفة ومن الجدیر بالذكر ان منطقة الدراسة تضم 

تكوینات جیولوجیة تحتوي على طبقات من صخور الدولومایت و الصخر الجیري والمارل والكوارتزایت، وفي هذه الدراسة تم 

جیري القاسي للبناء بإعتبارها اهم الموارد االرضیة المعرضة لالستنزاف، التركیز على كل من صخور الدولومایت والحجر ال

وللتعرف على مقدار صافي الخسارة الكامنة للحجر تم حساب مساحة التكوینات الجیولوجیة من خالل برنامج 
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االمتداد العمراني في سهل البالوع

انجراف قنواتي للتربة في بیرزیت                           

 

 

وال یقتصر تأثیر التمدد العمراني على استنزاف التربة وانما یؤدي الى خسارة الموارد المعدنیة وما یرتبط بها من صخوٍر كلسیٍة 

ومن الجدیر بالذكر ان منطقة الدراسة تضم  ،قاسیة

تكوینات جیولوجیة تحتوي على طبقات من صخور الدولومایت و الصخر الجیري والمارل والكوارتزایت، وفي هذه الدراسة تم 

التركیز على كل من صخور الدولومایت والحجر ال

وللتعرف على مقدار صافي الخسارة الكامنة للحجر تم حساب مساحة التكوینات الجیولوجیة من خالل برنامج 
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 التكوینات الجیولوجیة المتوفرة في منطقة الدراسة

 395كما وتم حساب العمق لتلك الطبقات باستخدام الخریطة الجیولوجیة، اما فیما یتعلق بسعر البیع للمتر المكعب فقد بلغ 

دوالر  184صافي ربح مقداره   )2016

، وقد تم االعتماد على المعادلة التالیة لحساب صافي الخسارة 

 :  

  صافي الربح* عمق الطبقات الصخریة 

علمًا بأن هذه الحسابات تعتمد على التقدیر وهي غیر منظوره ما یؤدي الى وجود نسبة من الخطأ، وهذا ما یتطلب دراسات 

تم تحدید صافي الخسارة الكامنة من هذه الصخور والتي 

االمكانیة الستخراجه، كما تم حساب معدل الخسارة الفعلیة من خالل قدرة 

حیث قدرت الخسارة ب  )2016الحالیقة، 

  صافي الربح* متر  16* مساحة المناطق المبنیة فوق التكوین الجیولوجي 

وهذا ما یشیر الى ان هذه الموارد معرضة لالستنزاف الكبیر االمر الذي یقف عائقا امام استدامتها ویحرم االجیال القادمة 

تدعي وضع قوانین تحافظ على هذه الموارد مع الرقابة على تطبیقها 

بالطریقة التي تضمن الحفاظ على إستدامتها، كما ان استغالل الموارد المعدنیة والصخور المالئمة للبناء واستخراجها من 

خفف من الخسارة  لمثل هذه الثروات مناطق التمدد العمراني قبل البدء في انشاء االبنیة والبنیة التحتیة، قدر المستطاع، قد ی

___________________________________________________________________________
 

 

التكوینات الجیولوجیة المتوفرة في منطقة الدراسة): 8الشكل(

  

كما وتم حساب العمق لتلك الطبقات باستخدام الخریطة الجیولوجیة، اما فیما یتعلق بسعر البیع للمتر المكعب فقد بلغ 

2016یعقوب، (دوالر  211اما تكلفة االستخراج فقد بلغت حوالي 

، وقد تم االعتماد على المعادلة التالیة لحساب صافي الخسارة )2016الحالیقة، () الفرق بین سعر البیع وتكلفة االستخراج

: الكامنة نتیجة للبناء فوق المصادر المعدنیة وطبقات الصخور القاسیة الصالحة للبناء

عمق الطبقات الصخریة * مساحة المناطق المبنیة فوق التكوین الجیولوجي 

علمًا بأن هذه الحسابات تعتمد على التقدیر وهي غیر منظوره ما یؤدي الى وجود نسبة من الخطأ، وهذا ما یتطلب دراسات 

تم تحدید صافي الخسارة الكامنة من هذه الصخور والتي وحسابات اكثر دقة، اال انه وبشكل عام وحسب المعطیات السابقة 

االمكانیة الستخراجه، كما تم حساب معدل الخسارة الفعلیة من خالل قدرة دوالر في حال توفرت 

الحالیقة، (متر  16االالت على الوصول الى اكثر عمق في الطبقات الجیولوجیة والبالغة 

  :من خالل المعادلة التالیة) 3الجدول

مساحة المناطق المبنیة فوق التكوین الجیولوجي = صافي الخسارة الفعلیة 

وهذا ما یشیر الى ان هذه الموارد معرضة لالستنزاف الكبیر االمر الذي یقف عائقا امام استدامتها ویحرم االجیال القادمة 

تدعي وضع قوانین تحافظ على هذه الموارد مع الرقابة على تطبیقها ان  الحفاظ علیها یس. من االنتفاع بها واالستفادة منها

بالطریقة التي تضمن الحفاظ على إستدامتها، كما ان استغالل الموارد المعدنیة والصخور المالئمة للبناء واستخراجها من 

مناطق التمدد العمراني قبل البدء في انشاء االبنیة والبنیة التحتیة، قدر المستطاع، قد ی
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كما وتم حساب العمق لتلك الطبقات باستخدام الخریطة الجیولوجیة، اما فیما یتعلق بسعر البیع للمتر المكعب فقد بلغ 

اما تكلفة االستخراج فقد بلغت حوالي ) 2016بزیع، (دوالر 

الفرق بین سعر البیع وتكلفة االستخراج(

الكامنة نتیجة للبناء فوق المصادر المعدنیة وطبقات الصخور القاسیة الصالحة للبناء

مساحة المناطق المبنیة فوق التكوین الجیولوجي = صافي الخسارة الكامنة 

علمًا بأن هذه الحسابات تعتمد على التقدیر وهي غیر منظوره ما یؤدي الى وجود نسبة من الخطأ، وهذا ما یتطلب دراسات 

وحسابات اكثر دقة، اال انه وبشكل عام وحسب المعطیات السابقة 

دوالر في حال توفرت  259,273,480 تقدر ب

االالت على الوصول الى اكثر عمق في الطبقات الجیولوجیة والبالغة 

الجدول(دوالر  44,892,688

صافي الخسارة الفعلیة 

وهذا ما یشیر الى ان هذه الموارد معرضة لالستنزاف الكبیر االمر الذي یقف عائقا امام استدامتها ویحرم االجیال القادمة   

من االنتفاع بها واالستفادة منها

بالطریقة التي تضمن الحفاظ على إستدامتها، كما ان استغالل الموارد المعدنیة والصخور المالئمة للبناء واستخراجها من 

مناطق التمدد العمراني قبل البدء في انشاء االبنیة والبنیة التحتیة، قدر المستطاع، قد ی

 .المعدنیة
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  "دوالر"الخسارة الفعلیة   "دوالر

  10,351,104  

4,723,280  

4,334,304  

  25,484,000  

  44,892,688  

وللتعرف على طبیعة المنطقة ودرجة الخطورة فیها تم تقسیم منطقة الدراسة الى مناطق قلیلة الخطورة ومتوسطة الخطورة 

نوع التربة وخصائصها  -معدل سقوط االمطار في تلك المنطقة ب

ث تتركز المناطق التي تتسم بخطورة عالیة في االطراف الجنوبیة الغربیة 

ملم،  600-550وامطار تتراوح من % 

حیث تم  دونم/3م 912والي وتتمیز بتربتها الضعیفة والقابلة لالنجراف حیث یبلغ معدل الجریان السطحي للمیاه فیها ح

یحدد حجم الفیضان في المناطق شدیدة االنحدار وقد كانت على النحو 

  1000/مساحة المناطق شدیدة االنحدار

تعتبر الفیضانات والجریان السطحي من اهم عوامل تفكك التربة وٕانجرافها وهذا ما یؤدي الى فقدان هذا المورد الطبیعي، ما 

وقد تم  ).2013أبو حصیرة، (یتطلب العمل على زیادة الغطاء النباتي بالطریقة التي تؤدي للحفاظ على التربة من االنجراف 

Slop Aspect ( وقد وجد ان اتجاه االنحدار الشدید

وتعد تلك المناطق مالئمة للبناء اذا ما تم استصالحها وادارتها بشكل جید، اال انها تخلو من 

وهي مناطق یمنع البناء علیها ) ج(تقع ضمن التصنیف 

او االنتفاع بها، ناهیك عن غیاب الخطط التنمویة التي تعمل على استصالح المناطق الجرداء والمرتفعات الجبلیة  وایصال 

ة، في المقابل تم الخدمات والبنیة التحتیة لتشجیع السكان على التمدد العمراني فیها عوضًا عن التمدد في االراضي الزراعی

انشاء غالبیة التجمعات السكنیة في مناطق قلیلة الخطورة  والتي تتمثل في المناطق السهلیة المنبسطة والتي یقل انحدارها عن 

-600وذات تربة خصبة وعمیقة وصالحة لزراعة مختلف المحاصیل الزراعیة ویتراوح معدل سقوط االمطار فیها من  

ا ان امكانیة حدوث الفیضانات فیها قلیلة كونها مناطق مستویة فیزید فیها معدالت الترشیح للمیاه 

الساقطة ویقل فیها اتجراف التربة، وهذا ما ینطبق على السهول الداخلیة الخصبة في منطقة الدراسة كسهل البالوع والمرج 

ت مناطق حیویة للتمدد العمراني، وهذا ما ادى الى تآكل 

والتي تتركز في االطراف % 20- 8بینما المناطق متوسطة المخاطر فیتراوح انحدارها من 

مستغلة للبناء وخالیة من الجنوبیة الغربیة وكذلك الشمالیة الشرقیة، وتعتبر هذه المناطق جیدة للتمدد العمراني اال انها غیر 

وهذا ما یكشف ضعف االدارة والتخطیط الستخدامات االراضي في منطقة المتروبولتان، 

حیث یتم استغالل المناطق السهلیة الخصبة وقلیلة االنحدار  للبناء بدال من استثمارها في الزراعة، لذلك ال بد من وضع 

كان على البناء في المناطق ذات االنحدارات الشدیدة والمتوسطة اذا لم تكن هناك معیقات سیاسیة وفنیة 

___________________________________________________________________________
 

  خسارة التكوینات الجیولوجیة في منطقة المتروبولتان

دوالر"الخسارة الكامنة   2مساحة المناطق المبنیة م

3516  107,392,704  

2567  30,701,320  

1963  6,501,456  

13850  114,678,000  

21896  259,273,480  

وللتعرف على طبیعة المنطقة ودرجة الخطورة فیها تم تقسیم منطقة الدراسة الى مناطق قلیلة الخطورة ومتوسطة الخطورة 

معدل سقوط االمطار في تلك المنطقة ب -أ: واخرى شدیدة بناًء على ثالثة معاییر رئیسیة وهي

ث تتركز المناطق التي تتسم بخطورة عالیة في االطراف الجنوبیة الغربیة حی) 9الشكل( درجة انحدار السطح 

% 20واالطراف الشرقیة والشمالیة، وتتصف مناطق الخطورة العالیة بإنحدار یزید عن 

وتتمیز بتربتها الضعیفة والقابلة لالنجراف حیث یبلغ معدل الجریان السطحي للمیاه فیها ح

یحدد حجم الفیضان في المناطق شدیدة االنحدار وقد كانت على النحو التوصل الى ذلك باالعتماد على تصور ریاضي 

مساحة المناطق شدیدة االنحدار%)* 20)*التبخر -معدل االمطار=((معدل الجریان السطحي

تعتبر الفیضانات والجریان السطحي من اهم عوامل تفكك التربة وٕانجرافها وهذا ما یؤدي الى فقدان هذا المورد الطبیعي، ما 

یتطلب العمل على زیادة الغطاء النباتي بالطریقة التي تؤدي للحفاظ على التربة من االنجراف 

Slop Aspect(المناطق باالعتماد على نموذج ال تحدید اتجاه تدفق الفیضان في تلك

وتعد تلك المناطق مالئمة للبناء اذا ما تم استصالحها وادارتها بشكل جید، اال انها تخلو من  ،)10

تقع ضمن التصنیف التجمعات السكنیة السباب سیاسیة تتمثل في ان غالبیة تلك المناطق 

او االنتفاع بها، ناهیك عن غیاب الخطط التنمویة التي تعمل على استصالح المناطق الجرداء والمرتفعات الجبلیة  وایصال 

الخدمات والبنیة التحتیة لتشجیع السكان على التمدد العمراني فیها عوضًا عن التمدد في االراضي الزراعی

انشاء غالبیة التجمعات السكنیة في مناطق قلیلة الخطورة  والتي تتمثل في المناطق السهلیة المنبسطة والتي یقل انحدارها عن 

وذات تربة خصبة وعمیقة وصالحة لزراعة مختلف المحاصیل الزراعیة ویتراوح معدل سقوط االمطار فیها من  

ا ان امكانیة حدوث الفیضانات فیها قلیلة كونها مناطق مستویة فیزید فیها معدالت الترشیح للمیاه 

الساقطة ویقل فیها اتجراف التربة، وهذا ما ینطبق على السهول الداخلیة الخصبة في منطقة الدراسة كسهل البالوع والمرج 

ت مناطق حیویة للتمدد العمراني، وهذا ما ادى الى تآكل وعین منجد والتي اصبح) سهل ام الشرایط

بینما المناطق متوسطة المخاطر فیتراوح انحدارها من . تربتها واضعاف قدرتها االنتاجیة

الجنوبیة الغربیة وكذلك الشمالیة الشرقیة، وتعتبر هذه المناطق جیدة للتمدد العمراني اال انها غیر 

وهذا ما یكشف ضعف االدارة والتخطیط الستخدامات االراضي في منطقة المتروبولتان، ) . 12

حیث یتم استغالل المناطق السهلیة الخصبة وقلیلة االنحدار  للبناء بدال من استثمارها في الزراعة، لذلك ال بد من وضع 

كان على البناء في المناطق ذات االنحدارات الشدیدة والمتوسطة اذا لم تكن هناك معیقات سیاسیة وفنیة 
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خسارة التكوینات الجیولوجیة في منطقة المتروبولتان: 3جدول 

  المقطع الجیولوجي

klk 

Kugy 

Kuke 

kus 

  المجموع

وللتعرف على طبیعة المنطقة ودرجة الخطورة فیها تم تقسیم منطقة الدراسة الى مناطق قلیلة الخطورة ومتوسطة الخطورة 

واخرى شدیدة بناًء على ثالثة معاییر رئیسیة وهي

درجة انحدار السطح  -الطبیعیة ج

واالطراف الشرقیة والشمالیة، وتتصف مناطق الخطورة العالیة بإنحدار یزید عن 

وتتمیز بتربتها الضعیفة والقابلة لالنجراف حیث یبلغ معدل الجریان السطحي للمیاه فیها ح

التوصل الى ذلك باالعتماد على تصور ریاضي 

  :التالي

معدل الجریان السطحي

تعتبر الفیضانات والجریان السطحي من اهم عوامل تفكك التربة وٕانجرافها وهذا ما یؤدي الى فقدان هذا المورد الطبیعي، ما 

یتطلب العمل على زیادة الغطاء النباتي بالطریقة التي تؤدي للحفاظ على التربة من االنجراف 

تحدید اتجاه تدفق الفیضان في تلك

10الشكل(نحو الجهة الشمالیة

التجمعات السكنیة السباب سیاسیة تتمثل في ان غالبیة تلك المناطق 

او االنتفاع بها، ناهیك عن غیاب الخطط التنمویة التي تعمل على استصالح المناطق الجرداء والمرتفعات الجبلیة  وایصال 

الخدمات والبنیة التحتیة لتشجیع السكان على التمدد العمراني فیها عوضًا عن التمدد في االراضي الزراعی

انشاء غالبیة التجمعات السكنیة في مناطق قلیلة الخطورة  والتي تتمثل في المناطق السهلیة المنبسطة والتي یقل انحدارها عن 

وذات تربة خصبة وعمیقة وصالحة لزراعة مختلف المحاصیل الزراعیة ویتراوح معدل سقوط االمطار فیها من  % 8

ا ان امكانیة حدوث الفیضانات فیها قلیلة كونها مناطق مستویة فیزید فیها معدالت الترشیح للمیاه ، كم)11الشكل(ملم  700

الساقطة ویقل فیها اتجراف التربة، وهذا ما ینطبق على السهول الداخلیة الخصبة في منطقة الدراسة كسهل البالوع والمرج 

سهل ام الشرایط(وسهل جنوب البیرة 

تربتها واضعاف قدرتها االنتاجیة

الجنوبیة الغربیة وكذلك الشمالیة الشرقیة، وتعتبر هذه المناطق جیدة للتمدد العمراني اال انها غیر 

12الشكل(التجمعات السكنیة 

حیث یتم استغالل المناطق السهلیة الخصبة وقلیلة االنحدار  للبناء بدال من استثمارها في الزراعة، لذلك ال بد من وضع 

كان على البناء في المناطق ذات االنحدارات الشدیدة والمتوسطة اذا لم تكن هناك معیقات سیاسیة وفنیة الخطط وتحفیز الس

 .تحد من البناء علیها
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درجات االنحدار السائدة في منطقة الدراسة: 9شكل 

اتجاه االنحدار السائد في منطقة الدراسة): 10(شكل

منطقة الدراسةمعدل االمطار السنوي في ): 11(الشكل
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