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 الملخص

 االنتدابنابلس أبان  لواءاألراضي الزراعية في  استعماالتأنماط تناولت هذه الدراسة 

عوامل لبعض من الليل وما هي عليها اليوم حيث شملت الدراسة وصف وتح ،البريطاني

يجابا على مفي تغير هذا النمط سلبا  التي ساهمت بشريةالطبيعية و ال  ر العقود الستة.وا 

 ،زمن االنتداب البريطاني اإلداريةاعتمد لواء نابلس موقعا للدراسة بناءا على التقسيمات 

الزراعية  األراضياستعماالت  أنماطفي  التاريخي تتبع التطور إلىهدفت هذه الدراسة حيث 

نتاج  3493ين الزراعية ما ب األراضيخرائط جديدة تبين الفرق بين التوسع في استعماالت  وا 

 ثرت بها.ية على أسباب التوسع والعوامل التي أنمب 4139 حتى عام

م بمقياس 3493واعتمدت الدراسة على خرائط صممت في زمن االنتداب البريطاني لعام 

 Googleبرنامج إلىضافة إ 4139و  4133للعام  وصور فضائية رقمية ،3:41111

Earth برنامج نظم المعلومات الجغرافية باستخدامنتاج خرائط إ، وتم(GIS.10.1) للواء ،

زراعية في زمن  أراضينابلس لمقارنة األنماط الزراعية في فترة االنتداب مع ما تم رسمه من 

 . الصورة الجوية

السطح  النحدارهناك أثر واضح  أن همهاأ النتائجالعديد من الى خلصت الدراسة  وقد

 االحتاللأن و  ،راضي الزراعية في منطقة نابلساأل استعماالتفي تغير نمط  واتجاهه

نابلس لما لها  منطقة في يةالزراع اتما زال يؤثر ويحارب بكل قواه القطاعو ثر الصهيوني أ

استخدام  وبينت الدراسة ان هناك تغير في نمط ،الفلسطينيقتصادية وغذائية للشعب همية اأ

الف دونم  433حيث بلغت زراعة االشجار المثمرة والحقول ما يقارب ة يالزراع االراضي

 .فترة االنتدابعما كانت عليه 
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 Abstract 

   This study discusses the agricultural landuse patterns in the 

Nablus area during the British Mandate and what it’s today, 

where study included description and analysis of natural and 

human factors that changes positively and negatively over six 

decades. 

   Nablus area  adapted in the study based on the administrative 

divisions  according to British Mandate, the  study aimed to 

trace the historical evolution in the use of agricultural land 

patterns and produce new maps showing the difference 

between the  expansion of the agricultural  landuse between 

1943 until 2014, based on the expansion and the factors that 

influenced it. 

    The study depended on maps designed by British Mandate in 

1943, a scale of 1: 20000 and satellite photo in 2011 and 2014, 

for Nablus area to compare agricultural landuse patterns in the 

Mandate period with what has been drawn from the agricultural 

landuse in this time. 

    The study concluded many results, the most important is that 

is a clear impact of slope of topography on the pattern of use of 

agricultural land in Nablus area, which has changed and that 

the Israeli occupation influenced and still affecting the 

agricultural sectors in Nablus area because of its economic and 

food value for the Palestinian. 

 The Study also showed that a change in agricultural landuse 

where trees plantation and field crops increased and reach 

nearly 213 thousand Dunums in 2014.  
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  مقدمة:ال 1.1

تظل الزراعة الفلسطينية تلعب دورا هاما في االقتصاد الوطني الفلسطيني، على الرغم      

حصة القطاع الزراعي في االقتصاد الفلسطيني قد تراجعت خالل العقود الثالثة  أنمن 

متبادل بين القطاع الزراعي والقطاع االقتصادي حيث ان  ًاهناك تأثير أنالماضية، إال 

في  الزراعة مساهمةوأيضا  حركة النشاط الزراعي سيتبعها حركة في النشاط االقتصادي

 باألرض والماء ارتباطهواألهم من هذا وذاك  الفلسطينيالغذائية للشعب  االحتياجاتتلبية 

 . جوهر الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي كونه

تبر من الدراسات تعالزراعية حيث  األراضياستخدام  أنماطلذلك تم البحث في      

 األراضيالمناخية والتطورات البشرية السريعة على حساب  في ظل التذبذباتالحيوية الهامة 

واالستعمال الزراعي  ،االستعمال الخاطئ لألرض أنماطالزراعية والتلوث البيئي الناتج عن 

، من تخريبية ممارساتمن  اإلسرائيليل غير المنتظم لألرض ناهيك عما يفرضه االحتال

ب األراضييتبعها من مصادرة  المستعمرات والطرق االلتفافية وما إقامةخالل  عاد الناس عن وا 

 الزراعية. أراضيهم

نية الفلسطي المناطقنابلس كغيرها من  منطقة الزراعية في األراضياستعمال  شهدي     

 الزراعة البعلية أنماطفي كل من و  بشكل عام الزراعية األراضي تغيرات في استخدام والعربية

حراثة محاصيل جديدة وتقنيات حديثة في  إدخالشملت هذه التغيرات  ،المختلطةو  المرويةو 

 واليات والحاصدات( )تراكتوراتجني والحصاد كاستعمال الجرارات وفي ال األرضوزراعة 



3 
 

 
 

ت او القن إلىنوات المفتوحة الترابية الري من الري بالق وتحويل ،األسمدةرش المبيدات ونثر 

 هذه الدراسة من خالل. و (التنقيط والزراعة المحمية )الدفيئات أو والري بالرشاشات اإلسمنتية

ثالث قطاعات  إلىحيث تم تقسيم الدراسة -تضاريس)امل الطبيعيةالتعرف على العو  تم

 األوضاع)مثل والبشرية وحرارة( أمطارض العوامل المناخية وبع -الشرقية والوسطى والغربية 

استخدامات  انماطعلى المؤثرة  (واإلنتاج الزراعيالملكيات كجتماعية االقتصادية واال

باإلضافة  فترة االنتداب البريطاني على فلسطين  كانت عليه عماالزراعية وتوزيعها  األراضي

 .منطقة الدراسةلي لألراضي الزراعية في توضيح االستخدام الحا إلى

 :  مشكلة الدراسة 2.1

 إحدىلغربية وهي نابلس من المناطق الزراعية المهمة في الضفة ا منطقة تعتبر      

من عدم   غيرها من مناطق الضفةك تعانيحيث ، الحيوي الفلسطيني اع الزراعيقطمناطق ال

الذي يالئم طبيعة التضاريس والمناخ الزراعي  على استخدام النمط التنظيم والتخطيط بناء  

ارتباط نمط االستخدام الزراعي  وذلك لعدم وجود دراسات توضح مدى ،وظروف الترب

كفاءة لألراضي وزيادة  األمثلمما يخلق مشاكل في التخطيط  بالعوامل الطبيعية والبشرية

من استنزاف  ثر على القطاع الزراعي وممارساته السلبيةأ لالحتالل، وأيضا لما استخدامها

قامة المستوطنات  .الموارد المائية ومصادرة االراضي الزراعية وا 
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 اسئلة الدراسة  1.3

 هناك العديد من األسئلة التي تطرح لإلجابة عنها في سياق الدراسة: 

هل يوجد عالقة بين نمط استخدام األرض الزراعية وانحدار السطح واتجاهه في  -1

 منطقة الدراسة؟

المنحدرات و  ىسطية والمنطقة الو غربالمنحدرات الاألنماط الزراعية بين  كيف تتباين -2

 ؟الشرقية لمنطقة الدراسة

 ؟استخدامات األراضي الزراعية أنماط العوامل البشرية على تباينما اثر  -3

راضي الزراعية في في تحديد نمط االستخدام لأل هو اثر المغتصبات الصهيونية ما -4

 ؟ منطقة الدراسة

 البحث:فرضيات 

الزراعية وانحدار السطح واتجاهه في  األرضيوجد عالقة بين نمط استخدام  -3

 منطقة الدراسة.

  .بين غرب ووسط وشرق منطقة الدراسة األراضييوجد تباين في استعماالت  -4

 .الزراعية في منطقة الدراسة األنماطعلى ر للعوامل البشرية يوجد تأثي -3

الفلسطينية على تحديد نمط  األراضيفي  للمغتصبات الصهيونيةهنالك تأثير  -9

 . منطقة الدراسةاالستخدام لألراضي الزراعية في 
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 :  أهمية البحث 1.1

قطاع  الفلسطيني ليس من كونه يمثل تنبع أهمية القطاع الزراعي بالنسبة لالقتصاد      

الغذائية  االحتياجاتمقدار مساهمته في تلبية  لب فحسبفي الناتج المحلي اإلجمالي  هام 

للشعب الفلسطيني،  وفي مدى مساهمته في تغطية ميزان المدفوعات التجاري، واألهم من 

 . صهيونيباألرض والماء جوهر الصراع الفلسطيني ال ارتباطههذا وذاك 

مثثن مراحثثل  أساسثثيةخطثثوة الزراعيثثة  األرضعماالت تعتبثثر دراسثثة تغيثثر نمثثط اسثثتحيثثث      

منطقثثة التطثثور والتنميثثة ومعرفثثة خصثثائص االسثثتخدام الموجثثود حاليثثا للمسثثاحات الزراعيثثة فثثي 

مثثن مزارعثثي  تجربثثة إلثثىتسثثتند  وفعالثثهلتعزيزهثثا وتطويرهثثا وفقثثا ألسثثس تنمويثثة سثثليمة  نثثابلس

 .قة في فترة العقود الستة الماضيةالمنط

المنطقة والمناطق  أسواق يدعمبلس كُمنتج مهم نا منطقةموقع  أهمية وأيضا    

بالمنتجات  من المحافظات كمحافظة رام اهلل وبيت لحم وغيرهانية المجاورة الفلسطي

 .العلمية والعملية أهميتهامما يعطي لهذه الدراسة  الزراعية

منع تدهورها المحافظة عليها و على البيئة الطبيعية و  أهميةمن لما للزراعة  كذلك    

 األراضي أصبحتخاصة بعد أن المدن  إلىمن الريف  وهجرة المزارعين اإلهمالنتيجة 

 .هاأسعار المضاربة على يتم سلع تجارية و  إلىتتحول 

 ساعد على تثبيت الفلسطينيين فيوطن جميل يالعناية بالزراعة تحافظ على أيضا و  

 .والتي يجري نهبها واالستيالء عليها من قبل المغتصبين الصهاينة أراضيهم



6 
 

 
 

 أهداف الدراسة: 1.1

 مثن مجموعثة لتحقيثقتسثعى  الدراسثة هثذه فثان إليهثا المشثار األهميثة ضثوء فثي       

 :أهمها األهداف

منطقثثثثثثة الدراسثثثثثثة فثثثثثثي الوقثثثثثثت الزراعيثثثثثثة فثثثثثثي  األراضثثثثثثياسثثثثثثتعماالت  أنمثثثثثثاطمعرفثثثثثثة  -1

 الراهن.

يثثثثثثثة للمثثثثثثثزارعين، االجتماعو االقتصثثثثثثثادية  األوضثثثثثثثاع :معرفثثثثثثثة اثثثثثثثثر العوامثثثثثثثل البشثثثثثثثرية -2

  الزراعية.االراضي  استعماالت أنماط تباينودورهم في 

واثثثثثثثثر المنثثثثثثثاخ المتمثثثثثثثثل  )انحثثثثثثثدار السثثثثثثثطح واتجاهثثثثثثثهطبيعيةالعوامثثثثثثثل ال معرفثثثثثثثة اثثثثثثثثر -3

نمثثثثثثثثثثط  بثثثثثثثثثثاينفثثثثثثثثثثي ت (تهثثثثثثثثثثا وفصثثثثثثثثثثلية سثثثثثثثثثثقوطها ودرجثثثثثثثثثثة الحثثثثثثثثثثرارةباألمطثثثثثثثثثثار وكمي

 الزراعية. األراضياستعماالت 

فثثثثثثثثثي تغيثثثثثثثثثر نمثثثثثثثثثط اسثثثثثثثثثتخدام  الصثثثثثثثثثهيونيتوضثثثثثثثثثيح دور االحثثثثثثثثثتالل واالسثثثثثثثثثتيطان   -4

 .نابلس منطقةالزراعية في  األراضي

سثثثثثثد الثثثثثثنقص فثثثثثثي الدراسثثثثثثات الخاصثثثثثثة باسثثثثثثتعماالت  إلثثثثثثى أيضثثثثثثاتهثثثثثثدف الدراسثثثثثثة و  -5

الثثثثثذي سثثثثثيفيد المخططثثثثثين والبثثثثثاحثين  األمثثثثثرنثثثثثابلس  منطقثثثثثةالزراعيثثثثثة فثثثثثي  األراضثثثثثي

 . الزراعية األنشطةلمناسبة لتطوير القرار في اتخاذ القرارات ا وأصحاب

 مبررات الدراسة:  6.1

 تحليل األنماط الزراعية في منطقة نابلس. -3
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عثثثثثثدم وجثثثثثثود دراسثثثثثثات كافيثثثثثثة توضثثثثثثح درجثثثثثثة ارتبثثثثثثاط نمثثثثثثط االسثثثثثثتخدام الزراعثثثثثثي  -4

 بالعوامل الطبيعية والبشرية في منطقة الدراسة.

لفثثثثثثثثت أنظثثثثثثثثار المؤسسثثثثثثثثات المعنيثثثثثثثثة بثثثثثثثثالتغيرات الحاصثثثثثثثثلة بالزراعثثثثثثثثة الفلسثثثثثثثثطينية  -3

 ووضع االهتمام الالزم بالزراعة فلسطينيا. 

غيثثثثثثثثثاب التخطثثثثثثثثثيط وعثثثثثثثثثدم اسثثثثثثثثثتخدام االسثثثثثثثثثتراتيجيات الزراعيثثثثثثثثثة بكافثثثثثثثثثة وسثثثثثثثثثائلها   -9
 بشكل علمي لتحسين اإلنتاج الزراعي. 

 

 :هجية وأدوات الدراسة والية العملمن 1.1

 :اآلتيةتم العتماد في هذه الدراسة على المناهج 

يعتمد المنهج الوصفي على دراسة الظاهرة كما توجد في : التحليلي المنهج الوصفي     

بحيث يقوم هذا المنهج على  الواقع ويهتم بوصفها وصفا دقيقا ويعّبر عنها كيفيا أو كميا

  .تفسير الوضع القائم لمنطقة الدراسة وتحديد الظروف والعالقات الموجودة بين المتغيرات

تغير نمط ة ومفصلة ليحقيق معلوماتجمع  أوالالمنهج الوصفي  يوالهدف من استخدام     

توضيح بعض  المشاكل الموجودة أو تحديدنابلس و  منطقةالزراعية في  األراضياستعماالت 

جراء مقارنة وتقييم و  ،المنطقةالمؤثرة كتواجد االستيطان في  الظواهر ووسط وغرب  لشرقا 

 إلىللوصول االستخدام الزراعي لألراضي  ماطأنمن ناحية مدى التغير في  منطقة نابلس

واالستفادة من آرائهم وخبراتهم في وضع تصور  أراضيهماألفراد في  يستخدمهتحديد ما 

عالقة  إيجادوكذلك  .واتخاذ قرارات مناسبة في مشاكل ذات طبيعة مشابهة ،وخطط مستقبلية
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منطقة االستخدام الزراعي في  أنماطالعوامل الطبيعية والبشرية في تغير بعض بين اثر 

دوات والتي سيتم تطبيقها في األإمكانية االستعانة بمختلف هذه المنهج  ومن أسس ،نابلس

 .ت(مقابالال -اتمالحظالبحث وهي )ال

حيث ، هاأنماطالزراعة والتغيرات الحاصلة على  أوضاع يدرس تاريخ :التاريخيالمنهج      

 ،في المنطقة كما كانت في منتصف القرن الماضي التاريخية األوضاعالدراسة بتتبع  قامت

ترة االنتداب البريطاني عام الخرائط التي تم تصميمها من ف على استنادا األنوما هي عليه 

ة مع والمقابالت الشخصيوغيرها وموسوعة الدباغ والصور الجوية لفترات مختلفة  3493

 . كبار السن في منطقة الدراسة

وهي المقارنة بين حادثين أو أكثر من جنس واحد  ()المقارنة االعتيادية المنهج المقارن     

تم مقارنة المناطق الزراعية  حيث االختالف،به بينهما أكثر من أوجه أوجه الشتكون 

 ، السفوح الغربيةالمنحدرات الشرقيةفي ) وتتمثلنابلس  منطقةمختلفة من  أماكنالمختلفة في 

 نماطألمعرفة التغير السائد على تلك المناطق في  الوسطى( المرتفعات شبه الساحلية

سيتوصل  واألسباب المؤدية إلي التغير بناءا على النتائج التي الزراعية األراضياستخدامات 

 . إليها البحث

 طرق جمع البيانات وكيفية معالجتها: 1.1

عمل زيارات  و من خالل الخرائط، تم تحديد منطقة الدراسة :الميدانية الدراسة -1

صور وتسجيل التقاط و جمع البيانات عن طريق المالحظة الشخصية  و  ميدانية

دراسة للخرائط التي صممت وعمل  ،غربها إلىمالحظات لمنطقة الدراسة من شرقها 
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طقة الدراسة المتوفرة لدى الخاصة بمن 3493في عهد االنتداب البريطاني لعام 

 األراضي، والحصول على خرائط تم تصميمها من قبل وزارة التخطيط تبين الباحث

ة الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني للحصول عالية القيمة الزراعية وتم مراسل

 نابلس.  لمنطقةالزراعية  األراضيلتصنيفات المطلوبة على بيانات التعداد الزراعي 

عتماد على خريطة تم االحيث دراسة لمنطقة ال الزراعية األراضيمخططات تصنيف  -2

-3493من دائرة المساحة الفلسطينية من العهد البريطاني عام  3:41111بمقياس 

انماط  فية ومفصلة ووضع عليهاوالتي وضعت عليها تفاصيل طبوغرا 3491

توفرت العتماد على الخرائط التي تم ا الحديثة لخرائطلبالنسبة  أما. الزراعة قديما

خرائط حديثة لعام وكذلك  4134الباحث والتي مصدرها وزارة التخطيط لعام  لدى

عالية القيمة الزراعية  األراضيتبين وزارة التخطيط الفلسطيني  لدى متوفرة 4133

والمتوسطة والمتدنية والغابات والصور الجوية التي حصل عليها الباحث من مختبر 

تم و  (4139، 4133، 4112)ام مختلفة دائرة الجغرافية من جامعة بيرزيت ألعو 

( في تصميم وتحليل الخرائط 31.3GISالمعلومات الجغرافية )استخدام تقنية نظم 

 والصور الجوية في البحث لمنطقة الدراسة.

 عام، وهم 26-16ما بين  أعمارهميتراوح  والتي السنتم عمل مقابالت مع كبار  -3

ما كانوا ليتم التعرف على دراسية  كنماذج 6والبالغ عددهم  القدماء، من المزارعين

وكيفية عملهم كمزارعين في  البريطاني،زراعية فترة االنتداب  نماطيمارسون من ا

من المهندسين الزراعيين  6قابالت مع م إجراءتم  تلك الفترة في مناطقهم، وأيضا
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الزراعية السائدة في  األنماطلتوضيح طبيعة  ورؤساء المجالس القروية والبلديات

 األراضياستصالح من طرق الري و  ،التي يستخدمونهات الحديثة واألدوا المنطقة

طبيعة على بناءا  الخمسة د المقابالتتم تحديد عدحيث  ،والتمويل للزراعة وغيرها

واعتمدت أسئلة المقابلة على فهم مدى التغير في  ،وأعمارهم األشخاصعمل 

فترة االنتداب البريطاني، في األنماط الزراعية التي كانت في الفترات القديمة خاصة 

ألراضي الزراعية في الوقت الحالي، لم يتم االعتماد على ة أنماط استخدام اوطبيع

الن الدراسة تعتمد في جمع بياناتها على تحليل الخرائط التي االستبيان في الدراسة 

لذا ال يوجد  ،صممها البريطانيين ومقارنتها بالصور الجوية الحديثة لمنطقة الدراسة

المقابالت مع كبار  أسلوبواستخدام  ،في هذا البحث الستخدام االستبيان أهمية

 السن من المزارعين كونهم مارسوا الزراعة فترة االنتداب وعاصروا تلك الفترة.

 

 الصادرة اإلحصائية والنشرات التقارير وتشمل :الرسمية وشبة الرسمية المصادر -4

 المحلي الحكم ووزارة الفلسطيني، لإلحصاءالجهاز المركزي ، الرسمية الجهات عن

 والدراسات البحوث مركز مثل البحوث ومراكز التجارة، ووزارة الزراعة ووزارة

 معهد و النجاح، لجامعة التابع واإلقليمي الحضري التخطيط ومركز الفلسطينية

 لحم بيت في للبحوث مركز)أريج( اهلل، رام )ماس( في االقتصادية السياسات أبحاث

  ."اهلل رام في الفلسطيني الجغرافي والمركز
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 والدراسثثات والمراجثثع الكتثثب فثثي البحثثث طريثثق عثثن :المكتبيااة المصااادر -5

وتغيثثر  الزراعيثثة األراضثثي اسثثتعماالت مواضثثيع واالنترنثثت فثثي والثثدوريات

 العالقة. ذات المواضيع من وغيرها أنماطها

  : الدراسات السابقةتقييم   4.3 

والتي تدرس مواضيع قد تكون قريبه من  البحث بها في هذا تناستعمن الدراسات التي      

 ما يلي: ،موضوع البحث وتعالج جزء من منطقة الدراسة

الزراعية في محافظة  األراضي" استخدامات بعنوان (3..2،غازي عبد الفتاحدراسة )

خرجت هذه الرسالة بمعرفة اثر العوامل الطبيعية والبشرية المؤثرة في استخدامات  ةيقلقيل

رهم في تطور و ة ومعرفة خصائص المزارعين وديالزراعية وتوزيعها لمحافظة قلقيل األراضي

يختلف عن  ،الزراعية في الوقت الحالي األرضحصول الزراعي ووضع مالنمط الزراعي وال

تمتد من شرق  نابلس منطقةالتي سيتم دراستها في بحثي وهي  طبيعة المنطقة أندراستي 

الغرب ناحية  إلى ممتدةفلسطين القريب من منطقة الغور عبورا بجبال نابلس الوسطى 

 أنماطالظروف المناخية والتضاريس تختلف وتلعب دورا مهما في  أنحيث  ،الساحل

استعماالت  أنماطوتعتبر هذه الدراسة استكماالت لبحوث  الزراعية، راضياألاستعماالت 

 األراضيالمساعدة في بناء قاعدة حول استخدامات  دراسةعالقتها بال، الزراعية األراضي

 .الدراسةالزراعية في منطقة نابلس حيث تعتبر قلقيلية المنطقة الغربية من 

الزراعية في جبال  األراضياستعمالت  "بعنوان( 6..2، بشائر احمد عمرودراسة ) 

الزراعية في جبال  األراضياستعماالت  ألهمتهتم هذه الدراسة بالتحليل الوصفي الخليل "
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والبيئة المحيطة  اإلنسان بيان العالقة المباشرة بين نشاط وتتطرق هذه الدراسة الى، الخليل

على  أثرهاالزراعية في جبال الخليل وبيان  األراضياستعماالت  أنماط أهموالتعرف على 

وتوضيح درجة تأثير العوامل الطبيعية والبشرية التي تحول  ،البيئة المحلية وحاجة السكان

 لفتخت ،الزراعية في جبال الخليل بما يخدم سكان المنطقة األراضيدون تنظيم استعماالت 

الدراسة الحالية  أن إلى إضافة ،حيث ركزت الدراسة الحالية على لواء نابلس منطقة الدراسة 

الزراعية وانتقالهم للعمل في داخل الخط  األراضيح اثر هجرة المزارعين ألعمالهم في توض

 .خاليه من الزراعة أراضي إلىعية الزرا األراضيوالتجارة والصناعة وتحويل  األخضر

 جنين محافظة في الزراعي الستخدام أنماط بعنوان( 3..2،الخطيب غالب) دراسة

 كنوأما الزراعية المحاصيل أنماط معرفة إلى خاللها من هدف "3..2- 1981للفترة

 وخلص ،االستخدام أنماط على والبشرية الطبيعية العوامل اثر وتوضيح ،لجغرافيا توزيعها

 ،الدراس منطقة في الزراعي االستخدام أنماط على واضح بشكل  ثرؤ ت التضاريس أن إلى

 من % 17 وان الزراعية، والمساحات المناخ عناصر بين ما عالقة وجود إلى توصل كما

تعتبر من الدراسات  دراسة عالقتها بال، المنظمة الزراعية الدورات يستخدمون المزارعين

تم ربطها في دراسات استعماالت حيث انه  الزراعية، األراضيالمهمة في استخدامات 

وأيضا سيتم االستعانة  الزراعية، األراضيلتشكيل قاعدة بيانات عن استخدامات  األراضي

 .الزراعية األراضياستعماالت  أنماطبموضوع اثر التضاريس في تباين 

ستغالل الزراعي في محافظة ال أنماط" بعنوان (1111،ياسر محمود ملحم)دراسة 

االستغالل الزراعي في محافظة طولكرم واثر  أنماطتهدف هذه الرسالة لمعرفة  ".طولكرم
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ذلك في تطوير نمط  وأهمية ،العوامل الطبيعية والبشرية على نمط االستغالل الزراعي

هناك تحول في النمط الزراعي في المحافظة من نمط  أن إلىتوصل الباحث ،  االستغالل

 أنحيث وجد  ،نمط زراعة الخضروات المكشوفة والمحمية إلىزراعة المحاصيل الحقلية 

البيوت البالستيكية  إجمالي% من 43,76بيتا بالستيكيا تشكل نسبة  4329هناك حوالي 

غالبية المزارعين يعتمدون على  أنوقد الحظ الباحث من خالل الدراسة الميدانية  ،في الضفة

لمساهمة النمو  باإلضافة الزراعية،الخدمات  والخبرات الشخصية في جميع مراحل العمليات 

 اإلسرائيليةدور القيود  إلى أيضا أشار ، ورخيصة السكاني بتوفير سوق وعمالة كبيرة و

تطوير وتوسيع االستغالل الزراعي في  إعاقةفي العسكرية خاصة بموضوع المياه  واألوامر

 إدخالمختبرات لتحليل التربة والمياه والى  إنشاءبضرورة  أوصىوبالتالي  ،محافظة طولكرم

القيام بعدة دراسات حول  إلىالباحث  دعاوكذلك  ،محاصيل نقدية ذات متطلبات مائية قليلة

لم في هذه الدراسة  فلسطينينمط االستخدام الزراعي لقلة وندرة هذه الدراسة في الوسط ال

خاصة من المزارعين  3412عام  األردنيناقش الباحث موضوع النزوح الفلسطيني نحو 

العمل بهذه  وجدوا ألنهم إسرائيلفي  من يخدمها وأيضا دور العمل أراضيهمفقدت الذين 

 في رسالتي  أناقشهمن الزراعة وهذا النقص في رسالة ملحم الذي سوف  أجدىالطريقة 

بعنوان الزراعة في  (1111غربية وعدنان شقير وسفيان سلطان عام  أبووليد )دراسة 

 األنماطومدى نجاح هذه  الزراعية، األنماطالعوامل الطبيعية على توزيع  . درسوا اثرفلسطين

حيث كان الهدف من هذه الدراسة بالوقوف عن كثب حول  أخرىالزراعية في منطقة دون 

الزراعة المروية  أن اوقد وجدو  ،الوضع الزراعي في الضفة الغربية وقطاع غزة بشكل عام
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وان معظم الزراعة في فلسطين تعتمد بشكل مباشر  وأريحاطولكرم  تتركز في مدينة جنين و

 تم االستفادةمما جعلها عرضة للعديد من الكوارث الطبيعية هذه الدراسة  ؛األمطارعلى مياه 

 .الزراعة فيها أنماطنابلس بالمحافظات المختلفة المعروف  منطقةفي مقارنة  من هذه الدراسة

توضح  "نابلس إقليم"التخطيط الزراعي في  ( بعنوان...2،شاكر سليمان جودة دراسة )

وتشكل عملية  ،النشاط الزراعي هو النشاط الرئيسي بين القطاعات المختلفة أنهذه الدراسة 

وينطبق هذا الحال  ،اإلقليميومكمال للتخطيط  أساساالتنمية الزراعية والتخطيط الزراعي 

وقد توصل الباحث  .وعالقته بالتخطيط الزراعي اإلقليميعلى فلسطين من حيث التخطيط 

تنموية في المنطقة  إرشاديةضرورة وجود وحدات  إلى دعاحيث  ،التوصياتالعديد من  إلى

على تنفيذ هذه الخطط  لإلشرافوتشكيل لجنة ممثلة بوزارة الزراعة )نابلس( وبلدية نابلس 

حوالي  أنووجد  ،بحيث تكون مسؤولية هذه اللجنة تذليل العقبات التي تواجه عمليات التنفيذ

 ،راسة هي من ضمن نمط الزراعة البعليةمن المساحة المزروعة في منطقة الد  69.9%

مظاهر ارتباط الزراعة الفلسطينية  أهم من أصبحتزراعة الخضار قد  أنكما وضح 

راعي الفلسطيني ز تعتبر مؤشرا لقياس ازدهار هذا القطاع ال إذالمحلية والخارجية  باألسواق

 .للقيام بعدة دراسات اجتماعية واقتصادية في هذا المجال ودعا

الشمسي ودرجة الحرارة  اإلشعاعبعنوان اثر المناخ ) (1111 ،سمير فريد جمعة) دراسة

  الزراعية في محافظة جنين األراضي( على نمط استعمال واألمطار
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عية في محافظة جنين يمر الزرا األراضيالدراسة انه ال زال استعمال  تبالمحصلة بين

تأثير التضاريس  وأيضا ،بسبب الظروف السياسية والطبيعية واالقتصادية ،عدة بمتغيرات

جنوب هو ان  ، عالقتها بالدراسةلألراضيالمنتشرة في محافظة جنين على نمط االستخدام 

وال تختلف في طبيعتها الجغرافية والمناخية لذا تم التعرف   ،الدراسة قريبة من منطقةجنين 

التشابه واالختالف فيما  إيجادنابلس ومحاول  منطقةالزراعية في شمال  األنماطعلى طبيعة 

 .بينها من خالل الدراسة

الخصائص الطبوغرافية على الغطاء النباتي اثر بعنوان  (.2.1،صفاء عبد الجليلدراسة )

ما ورد في هذه  أهممن  .( والستشعار عن بعد GISفي محافظة نابلس باستخدام ) 

الغطاء النباتي  أنماطودراسة  ،اثر الخصائص الطبوغرافية لمحافظة نابلس الدراسة هو

وعالقته بنقاط االرتفاعات ودراسة االنحدارات من حيث اتجاهها وتأثيرها على الغطاء 

متعلقة بها من االنجراف ودراسة التربة وأنواعها في منطقة الدراسة والمشاكل ال ،النباتي

لمعرفة طبيعة تضاريس محافظة نابلس والنباتات المتوفرة  الدراسة تم االستعانة بهذه والتعرية،

واثر العوامل البشرية في  األراضيلكنها ال تدرس تغير نمط استعماالت  ،في تلك المناطق

 .البحثتغير النمط والذي سيتم تغطيته في 

 وأهميتهامنهجها  األرضبعنوان استخدام  (1111محمد عبد الهادي مقالة عام ) دراسة

ما  أهمومن  11في تخطيط وتنمية فلسطين تم نشرها في مجلة صامد القتصادي العدد 

التي يجب  ةالعلمية والعملي طرقال أفضلويبين  ،األراضيتخدامات ورد فيها هي دراسة اس

العوامل المؤثرة في  همأوبين فيها  ،تمن قبل الباحثين في مثل هذه الدراسا إتباعها
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مكانية  أوبشرية  أوسياسية  أو طبيعةسواء كانت في الضفة الغربية  األراضياستخدامات 

الدراسة عبارة عن منهج علمي ليرتكز عليه الباحثين في دراسة  أنحيث  ،حتى تاريخية أو

 . تنمية وتخطيط سليم إلىللوصول  األراضياستخدامات 

الزراعي في تطور الستغالل  بعنوان (1111)عبد الناصر مصطفى سليم،  دراسة

التعرف على العوامل الطبيعية والبشرية وخصائص  إلى. هدفت الدراسة منخفض البقعة

االستغالل الزراعي في منخفض البقعة، وتتبع التغيرات في  علىالحائزين الزراعيين المؤثرة 

الزراعي االستغالل  إلىالماضية باإلضافة للتعرف  األربعةالعقود  أثناءنمط المحصول 

سيادة الزراعة التقليدية في منخفض البقعة في  أهمهاعدة نتائج  إلى، وتوصل الباحث الحالي

الزراعة المروية واألشجار المثمرة،   إلىوالتحول في فترة السبعينات  3421الفترة السابقة لعام 

في فترة الثمانينات دخلت الزراعة المحمية وفي بداية التسعينات شهد منخفض البقعة تحوال و 

االستفادة من هذه الدراسة في  تم. اإلزهارنوع المحاصيل الزراعية وأهمها دخول زراعة في ت

 .العمل من خالل معرفة الفترات الزمنية التي قام بدراستها آلية

 

 :(والزمنية) الحدود المكانية الموقع وحدود الدراسة 1..1
بحيث   ،الغربي الضفة من الشمالية المنطقة على الدراسة لهذه المكانية الحدود تقتصر     

والجغرافي  اإلداري)التقسيم البريطانيينالتي صممها  (3:41111)على خريطة  تم االعتماد

ألنها  تم اختيار لواء نابلسو ، م( 3491االنتداب البريطاني قبل عام  أبانلفلسطين 

لطبيعتها الجبلية المطلة على  وأيضا الضفة الغربية تقع في منتصفو  عصب فلسطين تعتبر

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
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شمال ويحدها من ال والمناطق الساحلية الغربية والسهول الوسطى، ،من الشرق األغوار

رام  وسلفيت الغربي  والجنوب ومن الجنوبوالشمال الغربي إقليم جنين، طولكرم، قلقيلية، 

 . كما يحدها من الشمال الشرقي طوباس وشرقا وادي األردن) الغور(اهلل، 

، % من مساحتها اإلجمالية91لي كانت نابلس تحتل كل شمال الضفة الغربية مشكلة حوا

، جنين ،نابلسوهي نابلس إلى أربع محافظات  منطقةبعد االحتالل اإلسرائيلي، قسمت 

عن نابلس  ق األغوار الشمالية في الضفةطإضافة إلى ذلك، فصلت منا ،طولكرم قلقيلية و

، فصلت اتفاق أوسلو السلطة الفلسطينية بعد قدومعند  ،وضمت إلى محافظة أريحا

وبذلك، بلغ عدد المحافظات الناتجة عن  ،لتشكل محافظات جديدة وطوباس سلفيت مناطق

)الجهاز المركزي لإلحصاء  .(1 خريطة )رقم .نابلس ست محافظات منطقة تفكيك 

 . (4131الفلسطيني،

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82_%D8%A3%D9%88%D8%B3%D9%84%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82_%D8%A3%D9%88%D8%B3%D9%84%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B3


 

 

 

 

 

 

 (بيرزيت جامعة – الجغرافيا دائرة مختبروزارة الزراعة / )  بتصرف الباحث عمل

 الدراسة منطقة داخل المغتصبات تواجد وأماكن السكانية التجمعات توزيع تبين(  1)   رقم خريطة
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 :  لمنطقة الدراسة الخصائص الطبيعية 11.1

 :منطقة الدراسة مساحة 1.11.1

تم احتسابها عن طريقة  حيث ،كم 3413المساحة الكلية لمنطقة الدراسة  تبلغ     

في فترة  لواء نابلسبعد رسم حدود  ،((GIS10.1برنامج نظم المعلومات الجغرافية 

قرية و  11 وتشمل، 4139إسقاطها على الصورة الجوية لعام االنتداب البريطاني تم 

 (4131)وزارة الزراعة،مستعمرة. 34مدن و  3مخيمات و  9

 

 جيولوجيا منطقة الدراسة: 2.11.1

الزراعية، الرتباطه بشكل  األراضي استخدامات أنماطللتركيب الجيولوجي تأثير كبير في     

كذلك لما تحتويه  ،مباشر بالطبقة السطحية التي تتوافر فيها الشروط الالزمة لنمو النبات

وعليه يتم تحديد  اإلنسانبعض الطبقات الصخرية من مياه جوفية الذي ينعكس على نشاط 

نابلس تظهر مجموعة من الجبال التي يتواجد بينها  لواء في ،لألرضنمط االستخدام 

الزمن  أواخر إلىوتنتشر في هذه المناطق تكوينات رسوبية يرجع تاريخها  ،داخلية أحواض

السفلي العصر الكريتاسي  إلىالطبقات الصخرية يرجع  وأقدمالزمن الثالث،  أوائل الثاني و

 (3444 ،والوشاحي)عابد  .( المالحق(4)خريطة رقم )وااليوسنتشكيالت السينوماني، و 
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 جيولوجيا منطقة الدراسة (  5 )خريطة رقم

  Snelling.2010المصدر: 
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 طبوغرافية منطقة الدراسة: 3.11.1

 الزراعية، األراضياستخدام  أنماطفي التأثير على  أساسيطبوغرافية أي منطقة لها دور     

نابلس جزء من سلسلة جبلية تعرف بمرتفعات وسط فلسطين تفصل  منطقةوتعتبر مرتفعات 

ية وغربية يفصل بينها هيكلها على شكل طيتين محدبتين شرق ربينها سهول داخلية، ويظه

 مقعر نابلس.

 على المطلة تلك عن غرب، البحر على المطلة الجبال تلك منحدرات ظروف تتباين      

 األراضي من شريط بينهما يفصل إقليميين نمطين إلى بتقسيمها يسمح بشكل، شرقا الغور

 سهل ثم طوباس إلى الباذان فخانق عسكر وسهل مخنة سهل يشغلها التي، المنخفضة

 إلىقسيمها بالتنوع حيث يمكن ت الدراسة منطقةتتسم طبوغرافية و  ،جنين حتى وعرابة الزبابدة

 :رئيسية هي أقسامثالث 

 وأكثر منسوبا أعلى الغربية المنحدرات تعتبر :شبه الساحلية غربيةالمنحدرات ال .3

 األطراف وخاصة وسكان ا، عمران ا كانت أكثف لذا الشرقية، المنحدرات من أمطارا

 المناطق وتختلف نابلس، تقع مدينة حيث الوسطى ونواتها منها، والغربية الشمالية

 أو تكويناتها النسبي تضرسها حيث من بينها فيما الثانوي اإلقليم هذا ضمن

 من مجموعة تتوزع المنحدرات هذه من الشمال ففي، العام مظهرها أو الصخرية

 ذات المستوية األراضي من جيده مساحات توفر الجبال بين الداخلية األحواض

 األرضي أفضل يشكل الذي رابةع سهل أمثلتها من الخصبة، الفيضية الترب

 ،كم4 عرضه ومتوسط كم 11 طوله نطاق امتداد على نابلس منطقة في الزراعية
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 المدرجة التالل منحدرات على وتزرع صانور، كمرج األحواض قيعان عن فضال

 ( 3423، البحيري).كبيرة بكثافات الزيتون أشجار

 قمتين أعلى وتضم نابلس مرتفعات من الغربي الطرف على وتقع :المرتفعات الوسطى -4

 أحواض إلى المختلفة االتجاهات في متينالق هاتين من األرض وتنحدر المرتفعات، في

 اللذين وعسكر مخنة وسهل الغرب، في شرف دير من كل في منخفضة، طبوغرافية

 مركزا الوسطى النواة هذه وتحتل الشرقي، الجنوب في دجن بيت وادي في يستمران

 أتت هنا ومن ،تقريبا متساوية مسافات من المجاورة المرتفعات على يشرف مثاليا،

 المتجهة األودية مفترق عند ببالطة الرأس تل على القديمة نابلس مدينة موقع أهمية

 وخصصت الحقلية المحاصيل لزراعة األودية بطون خصصت حيث، وغربا شرقا

 موارد الموقع هذا في وتتوافر األخرى المثمرة واألشجار الزيتون لزراعة المنحدرات

 ( 0996، اريج)األودية جوانب على الكثيرة الينابيع من المياه

 عناصر الختالط الشرقية المنحدرات بنية تتعقد :الوسطى األغوارو  رات الشرقيةالمنحد -3

 الشاقولية األرضية صحبها من التخلعات وما التصدع بنيات ولكن والتصدع، الطي

 وغالبا ،التحدب أشكال الطبوغرافي تعبيرها في تفوق أحيانا ،م 800 قرابة مداها وصل

 فتبدو (،3) الخارطة رقم ةمختلف بزوايا الرأسي الطي محور مع خطوطها تتقاطع ما

 تقابلها الشمال في وعرة حروف هيئة على حوافها برزت وقد المصدعة الكتل طبقات

   ( 3423، ) البحيري .الجنوب في االنحدار لطيفة منحدرات



 

 

 

 

 

 

 

  

 تبين طبيعة االرتفاعات في منطقة الدراسة  (  3)   رقم خريطة

 (بيرزيت جامعة – الجغرافيا دائرة مختبروزارة الزراعة / )  بتصرف الباحث عمل
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 المياه في منطقة الدراسة:مصادر  1.11.1

ومن فصل  آلخر،مصادر المياه في منطقة الدراسة متنوعة وتتفاوت كمياتها من مكان      

مصادر  علىيولوجيا والمناخ وتؤثر عوامل الموقع والتضاريس والج ألخرى،ومن سنة  آلخر،

 المياه.

 : منطقة الدراسةمصادر المياه في  أنواع

يعتمد عليه سكان المنطقة وتتميز بالتفاوت  أساسيتعتبر مصدر  األمطار:مياه  - أ

 إلىوموضعها ، وساهمت تضاريس منطقة نابلس ومدى ارتفاعها ألخرىمن سنة 

بعد  إلىكلما اتجهنا نحو الشرق والجنوب، ويعود السبب  األمطارتناقص كمية 

المناطق الشرقية عن البحر ووقوعها ضمن المناخ شبه الجاف وفي ظل المطر 

  (4111، )جرار خلف جبال نابلس.

تتركز معظم الينابيع في الجزء الشمالي  :الماءالينابيع وعيون المياه الجوفية و  - ب

نظرا لطبيعة العوامل الجيولوجية والطبوغرافية، وانتشار  منطقة نابلسالشرقي من 

نابلس  مرتفعاتمنطقة ويوجد في  ،نابلس منطقة  أنحاءفي معظم  األخرالبعض 

 : ع تتوزع في ثالث اتجاهات كما يلينب 32

وتلفيت وجالود، وتستخدم  في النصارية والعقربانية ينابيع  1* في المنطقة الشرقية توجد 

  للشرب وري المزروعات.
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ع ينابي 1* في المنطقة الشمال الشرقي توجد معظم ينابيع نابلس في منطقة الباذان يوجد 

وبرقة  أمرينتا ودير شرف والناقورة ونصف جبيل وبيت زوا أماينابيع،  1ومدينة نابلس 

 نبع. 39وعراق بورين وحواره  توجد بها 

ينابيع في مادما وقبالن وقصره  وتقتصر على االستخدام المنزلي  3منطقة الغرب توجد  *

 (4133 )مركز المعلومات الوطني الفلسطيني، فقط.

 وهي على النحو التالي: اآلبارمن  أنواعوينتشر في منطقة الدراسة ثالثة  :اآلبار -ج

 متقاطعة من الطبقات الحاملة للمياه الجوفية  أباروهي  النبع: أبار -3

  األمطارالمحفورة بغرض تجميع مياه  اآلبارالجمع: وهي  أبار -4

 المضخات أبار -3

و  411بين  ستوى المياه الجوفية عميق يتراوحنابلس الن م منطقةقليلة في  اآلباركمية  

ومعظمها  أبار 31نابلس  منطقةمتر، أي انه في مستوى األغوار، ويوجد في  3111

يبا واودال. في دير شرف وبيت إ أبار 3بئرا و 31 بها يتركز في الفارعة التي يوجد

 .( 4111 جرار، )للزراعة وبعضها لالستخدام المنزلي.  اآلباروتستخدم مياه هذه 

 

 

 



56 
 

 
 

 :في منطقة الدراسة الترب  1.11.1

ة وتوزيعها عامال ويعتبر نوع الترب، واالقتصاديةفي النواحي الطبيعية  أهميةللتربة       

عي كل محصول زرا أنوخاصة االستخدام الزراعي، ذلك  األرضمهما في تحديد استخدام 

 .(3442، )عبد الهادينة لينمو فيهاتربة ذات خصائص معي إلىيحتاج 

 حيث لعبت الجيولوجيةطبيعتها نابلس  لواءمن العوامل التي ساعدت على تكون تربة      

الصخور  أنفي تكوين تربها التي تحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم، حيث  أساسيا   دورا  

التنوع في جيولوجية المنطقة  أن في المنطقة، كما ر الصخور انتشارا  ثكأ يهيتاالجيرية والدولوم

عوامل  أيضاوهناك  (9رقم ))خارطة  على خصائص الصخور ونوع تربتها، انعكاس

ساعدت في تكون التربة وهي طبيعة التضاريس حيث ظهرت التربة في السهول المنخفضة 

  (.4111 )غضية،الزراعة أنواعسميكة، بينما في المناطق المنحدرة رقيقة ليست مالئمة لجميع 

 : للزراعة وأهميتهانواع الترب في منطقة الدراسة أ ألهموفيما يلي توضيح 

تصنف من ترب المناطق الرطبة وشبه تربة البحر المتوسط الحمراء" التيراروزا":  -3

وتوجد على  كاسيد الحديدوتتركز فيها أ وهي تربة غنية بالعناصر المعدنيةالرطبة 

سفوح المرتفعات الجبلية مثل مرتفعات نابلس وتتركز في المنحدرات الشديدة والتي 

، تزرع بمحاصيل القمح السهول المحصورة أوالعريضة  وديةاأليوجد بينها بعض 

 تواجدها. أماكنوالزيتون والكرمة واللوزيات في 

 

 ( 4خريطة رقم  ) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 تبين انواع الترب في منطقة الدراسة  (  4)   رقم خريطة

 (بيرزيت جامعة – الجغرافيا دائرة مختبروزارة الزراعة / )  بتصرف الباحث عمل
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اطق تربة البحر منتنشأ في مناطق المرتفعات الجبلية في : براون الرندزيناس -4

ة والمتوسطة االنحدار وفوق المتوسط الحمراء، وتتواجد في سفوح المنحدرات الشديد

متر، وتعتبر متوسطة الخصوبة لعدم  961وقمم الجبال على ارتفاعات  بالهضا

البلوط والكرمة  إحراجقدرتها على االحتفاظ بالماء الرتفاع نسبة الجير بها. تنمو بها 

 (4112 )صالح،والزيتون واللوزيات.

وفي المنخفضات خاصة في السهول  األودية: تنتشر في مجاري جروموسولز -3

 الداخلية المحصورة بين مرتفعات جبال نابلس.

 الطين. إلىذات لون متنوع من الرملي  األغوار: توجد في ريجوسولز -9

 الغطاء النباتي في منطقة الدراسة: 6.11.1

المختلفة من النباتات  باألنواعغنية  أنها إال ،على الرغم من صغر مساحة فلسطين

تنوع  أهمهامن  ،عوامل كثيرة إلىويعود سبب التنوع النباتي في فلسطين الطبيعية، 

كالبالن  أنواعهاحيث تنمو النباتات بمختلف  ،وأغوار وأوديةمن جبال وسهول  ،التضاريس

التنوع المناخي والتربة  أنكما  الطبية كالزعتر والميرمية، واألعشابوالشجيرات المتنوعة 

ففي فلسطين المناخ الرطب وشبه الرطب والمناخ  ،اإلنباتفرصة  إليجادساهم بشكل كبير 

الصحراوي وشبه الصحراوي كذلك تنوع الترب بأنواعها كالرطبة والجافة التي تنبت عليه 

 النباتات الصحراوية والمدارية والرطبة و اإلستبس وغيرها. 
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ال تحتاج  ألنهانابلس،  منطقة أراضينتشر في معظم ت والحشائش األعشابما بخصوص أ

 إلى أوبشكل مستقل  ماإ ،كميات كبيرة من المياه وتسود في المناطق السهلية والجبلية إلى

وشجيرات منتشرة في المناطق نادرة  المتواضعة اإلحراجمثل  أخرجانب غطاء نباتي 

 .الزراعة

حيث  ،رئيسية زراعية نابلس على مجموعات منطقة يحتوي الغطاء النباتي الزراعي في 

الحقلية  المحاصيل أما ،الفاكهة والخضروات أشجاروهي تناسب الظروف الطبيعية زراعتها 

ويمارس سكان نابلس الزراعة بشكلها التقليدي  ،والشعير وغيرهامتنوعة مثل القمح  فهي

الزراعية القديمة التي تصلح للزراعة في المناطق الجبلية والتي  اآلالتالمعروف وباستخدام 

وفيها النمط المروي كون منطقة نابلس تحتوي على  ،الحديثة اآلالتيصعب فيها استخدام 

وأيضا يوجد بها  ،عدد مناسب من الينابيع واآلبار االرتوازية التي تساعد على ري المزروعات

 (4139) وزارة الزراعة الفلسطينية، . الشتوية عة المحاصيلاعد على زراالذي يس ألبعليالنمط 

 : المناخ 1.11.1

يعتبر مناخ منطقة نابلس حيث  الزراعية، األراضياستخدام  أنماطفي المناخ ؤثر ي      

جزءا من مناخ فلسطين الذي يفرضه الموقع الفلكي وتحدد تفاصيله طبوغرافية المنطقة 

 األبيضالبعد عن المسطحات المائية، لذا يخضع مناخ المنطقة لمناخ البحر  أوالقرب و 

لتنوع تضاريس  أن، (4111 )جرار،المتوسط الذي يتصف بصيف حار جاف وشتاء بارد ماطر 

: مناخ المرتفعات وبخاصة السفوح مناخين مختلفين إيجادكبيرة في  أهميةمنطقة الدراسة 
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لمواجهة للرياح الرطبة القادمة من البحر المتوسط والتي تقوم الغربية من المرتفعات الجبلية ا

الذي يتصف  األغوارالساقطة، ومناخ  األمطارتلطيف درجات الحرارة، وزيادة ببدورها 

 .(3446 صفط، أبو.)عليها تنوعا مناخيا   أضفىبصيف حار وشتاء معتدل، كل ذلك 

 :(األمطار)الحرارة،  لمناخية المؤثرة في الزراعةالعناصر ا أهممن 

حيث نادرا ما تنخفض  ،تؤثر الحرارة بشدة على الزراعة واإلنتاج الزراعي: درجة الحرارة - أ

ترتفع  أو ،الشهور برودة أكثردرجات( في  9درجة الحرارة دون درجة النمو النباتي )

 منطقة تقع الزراعة في لواء نابلس،  إنجاحوهذا يساعد على  ،درجة 91صيفا عن 

مناطق اقل من  مدى حراري أعطاها ممانابلس في الجزء الشمالي من الضفة الغربية 

جعلها  عات الوسطى في فلسطينالمرتف إقليموقوعها ضمن  أنكما  ،األخرى فلسطين

 :األتي (3)الشكلللحرارة كما هو موضح في وتتراوح المعدالت السنوية ة جافة، بارد
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حيث يشكل المطر الساقط في  وآذاربين شهري تشرين الثاني  األمطارتسقط  : األمطار - ب

المنطقة بأنها على  أمطاروتتميز  ،الشتوية األمطار% من كمية 21هذه الفترة حوالي 

بحيث تسود فترات من الصحو بين فترات  تهدأ، أنشكل زخات فجائية، وال تلبث 

وكذلك  مم، 111في منطقة الدراسة  األمطارالعاصفة، وقد بلغ معدل سقوط  األمطار

 األمطار أن، والسبب في ذلك هو تزداد شماال وتقل جنوبا   األمطارفإن معدالت كميات 

تتأثر بعامل االرتفاع عن سطح البحر، وبعامل الشمال، أي انه كلما اتجهنا شماال كانت 

ذلك فإن كمية  إلى إضافة والرياح،شدة، ويعتمد هذا على حركة الغيوم  أكثر األمطار

على السفوح الغربية من السفوح الشرقية للمرتفعات الفلسطينية التي  أوفرتكون  األمطار

 ( 1خريطة رقم)  (4111 )جرار،.منطقة نابلس جزءا منهاتعتبر 

 .4111 -3412في منطقة الدراسة خالل السنوات  األمطاردل مع(  4رقم )  شكل
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 تبين معدل توزيع االمطار  (  5)   رقم خريطة

 (بيرزيت جامعة – الجغرافيا دائرة مختبروزارة الزراعة / )  بتصرف الباحث عمل
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 :األنشطة البشرية في منطقة الدراسة 12.1

فهي موقع جغرافي   تثماريه،واسنابلس بنقاط قوة من ناحية اقتصادية منطقة تتمتع      

 ، ، ومركز جذب سياحي )تاريخي وديني(شمال الضفةومركز اقتصادي ل ،ومتوسط مميز

ومركز جذب تعليمي عالجي، وفيها قوة استهالكية عالية وتتوفر فيها بنية تحتية داعمة 

ملة وتتوفر فيها أيدي عا ،مؤهلهكما يتوفر فيها قيادات وكوادر وكفاءات  ،االقتصاديةللقطاع 

ويتوفر فيها مساحات واسعة من األراضي، وفيها وجود عدد كبير من  األجرماهرة ورخيصة 

، باإلضافة إلى توفر رأسمال محلي فلسطيني قادر شآت االقتصادية من كافة القطاعاتالمن

 على الشراكة مع رأس المال الخارجي.

شاسعة من األراضي  نابلس الفرص االقتصادية، ففيها مساحاتمنطقة كما تكمن في      

كما تتوفر الفرصة للتوجه نحو التصنيع الزراعي، وتوفر إمكانية   قابلة لالستغالل الزراعي،

، كما مثل صناعة الصابون ة لتطوير بعض الصناعات التقليديةلتدوير النفايات وفيها فرص

 ر نابلس كمركز جذب سياحةيتوفر فيها موروث اثري يمكن االستفادة منه لتعزيز دو 

 .)غرفة تجارة وصناعة نابلس،عن توفر عدد كبير من المتسوقين من خارج نابلس هيك، ناتاريخية

4139) 

تساهم الزراعة بنسبة قليلة من الدخل، ويتركز اإلنتاج الزراعي على سفوح الجبال  الزراعة: 

نمية العديد من المزارع لتوفي األغوار وتعتمد على مياه األمطار والري في األغوار. فيها 

جيدة في المناطق الشمالية والغربية  أراضي إلىالزراعية  أراضيهاتصنف . الحيوانية الثروة

المحاصيل الزراعية والتصنيف الثاني يشمل  أنواعلزراعة جميع  األراضيوتصلح هذه 
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وهي تصلح لزراعة  ،األوديةالمتوسطة تقع ضمن المرتفعات الوسطى وبطون  األراضي

الزيتون والعنب والفواكه، واألراضي الفقيرة  تتركز على السفوح والمنحدرات الشرقية لمرتفعات 

ويقدر عدد العاملين في النشاط الزراعي  نابلس حيث تعتبر الزراعة محدودة في هذه المنطقة

 312114مزارع يمارسون الزراعة على ما مساحته  44236في منطقة نابلس ما يقارب 

 ( 4114، الفلسطيني  لإلحصاء)الجهاز المركزي .الزراعية األراضيدونم من 

 من سواء ،نابلسمدينة  منطقة الدراسة المتمثلة في  تتركز الصناعة في مركزالصناعة: -ب

 النباتية، الزيوت مصانع الصناعات، أهم ومن إنتاجها، أو تنوعها أو مصانعها عدد حيث

 والمشروبات األغذية صناعة والنسيج، الغزل مصانع الزيتون، معامل الصابون، صناعة

 الشرق مستوى على مشهورة وهي(الحلويات صناعةو  واألثاث، والمنظفات والكيماويات

 )األوسط

خريطة باالستعانة ببرنامج  بإرفاق: قام الباحث في منطقة الدراسة األراضياستعمالت 

 األراضياالستشعار عن بعد وبرنامج نظم المعلومات الجغرافية تبين من خاللها استعماالت 

 خمس مناطق حسب استعماالتها وهي كالتالي: إلىحيث تم تقسيمها  ،في منطقة الدراسة

اقرب مناطق تربة بيضاء ، مراعيزراعية، مغتصبات صهيونية، تجمعات فلسطينية،  أراضي

 (6الخريطة رقم ) .مقالع الحجارة إلى



 

 

 

 

 

  

 تبين استعماالت االراضي في منطقة الدراسة   (  6)   رقم خريطة

 (بيرزيت جامعة – الجغرافيا دائرة مختبر/  3102نوباني،)  بتصرف الباحث عمل
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 الفصل الدراسي الثاني

  الزراعية في منطقة بالد الشام( األراضياستعمالت  ألنماط)الخلفية النظرية 
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 :األراضيمفهوم استخدامات   1.2

األرض عدة مفاهيم، لكنها ترتبط في أنها تظهر اهتمام اإلنسان  استعماالت تأخذ      

 :وتعرف بأنها ،، ومدى تفاعله مع البيئة المحيطةونشاطه المباشر

األعمال التي يقوم بها اإلنسان على مساحة معينة من األرض مستغال  إمكاناته      

متطلبات  بأنها:الطبيعية عن طريق استغالل أفضل اإلمكانات البشرية وتعرف أيضا 

  على السكن زيادةاإلنسان من األرض للعيش عليها واستعمالها ألغراض الحياة األخر 

    2001)غنيم،عثمان ) .لألرض االستعماالت أفضل إلى التوصل لضمان

أو أنها الوسائل المتبعة من قبل مجموعة من السكان يهدف منها الحصول على تلبية 

نها نشاط اإلنسان في األرض التي يرتبط بها ويحدد استعماله لها أو  متطلباتهم الضرورية

 (2001 غنيم،) .على مساحة معينة من األرض سواء كانت حضرية أو ريفية

تحديدا من التعريفات  أكثرهذه التعريفات بتعريف  إجمالوتأسيسا على ما تقدم يمكن      

منظور في معجم لسان  وهذا ما رآه ابن ،(استغالل أودام استخ أواستعمال ) أوردتهاالتي 

وهو عبارة عن لفظ يستخدم للداللة على حسن سياسة التوظيف والسيطرة على  ،العرب

مستوى  إلىللتوجه  ،صناعة أورعيا  أوزراعة  أومن اجل االنتفاع بها شغال  ،األراضي

 أوي تخطيطي تنموي ناجح وأكثر وضوحا ليتناسب بشكل طردي مع التطور السكاني والعلم

 غيرها من المجاالت المختلفة.

 

 

 

http://www.4geography.com/vb
http://www.4geography.com/vb


38 
 

 
 

 :األراضياستعمالت  2.2 

الموارد الطبيعية المتاحة  اإلنسانهي الطريقة التي يستخدم فيها  األرضاستعمال إن      

يصف الحالة الشكلية لسطح ف ،الغطاء النباتي أما ،التحطيب أومثل الزراعة والتعدين 

، يتأثر الغطاء النباتي باألحداث المزروعة والجبال والغابات األراضيكما في  األرض

، والتخضير الناجح. وكل ما طبيعية وتشمل االختالف في المناخ، الفيضانات، التعشيبال

حيث يتغير الغطاء النباتي في جبال  اإلنسانيتأثر بشخصية وحجم نشاطات  أنيمكن 

، الزراعة وتربية المواشي والدواجنالمباشر لألرض وذلك ب اإلنسانفلسطين بسبب استخدام 

دارتها وزراعتهاوحصاد المنا  اناإلنسوهناك تأثير عرضي بسبب نشاطات  ،طق الغابية وا 

ال تتضمن التغيرات في الغطاء النباتي  العمرانيبالرعي الجائر والتوسع  مثل تدمير الغابات

تطوير  أنهاعلى  اإلنسانفي الواقع، قد تظهر أي تغييرات بواسطة  ،األرضبالضرورة تعرية 

  ( 4111، ) عمروالحاضر.حتى يتبين العكس، وهذا االتجاه سائد في جميع جبال فلسطين في 

  :األراضيتطور الهتمام بدراسة استعمالت  3.2 

في العصور الحديثة فقد ظهرت طرق مسح استخدامات  األراضيباستخدامات  أما     

من خالل  ،وبالتحديد في العقد الثاني من القرن العشرين ،في الواليات المتحدة األراضي

، والتي كان الهدف منها تخطيط م3444عام  نمتشغااقتصادي ألراضي مشروع تنموي 

دارةالموارد  فقد بدأت الثورة العلمية في مجال  األوروبيةالقارة  أما ،أمثلبشكل  األرض وا 

وقد تطلب ذلك  ،م3434-3433في بريطانيا في الفترة ما بين  األول األرضاستخدام 
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استخدامات  أنماطيف ، وذلك بهدف تصناألراضيلوحة لتغطية جميع  ألف 36حوالي 

 (4113) غنيم ،.فيها األراضي

من باب  وأنماطها األراضيالفلسطينية فقد تم االهتمام بدراسة  األراضيفي  أما     

 إلشباعوتوجيهها  األراضيلضبط استخدامات  ،مثل هذا العمل إلىالحاجة الماسة 

العوامل السياسية واالقتصادية والطبيعية المؤثرة على  أهموالتعرف على  ،حاجات السكان

الجهاز المركزي  ،األراضيالمؤسسات التي عنيت بدراسة  أهمومن  ،االستعماالت

وذلك  ،األراضي أبحاثومركز  ،التطبيقية األبحاثالفلسطيني ومؤسسة  لإلحصاء

 . 4113وعام  3441الصناعية والصور الجوية لعام  األقمارباالعتماد على صور 

 

 : في فلسطين األراضياستخدامات  أنماط 1.2

لمحة  إعطاء الدراسة منطقةفي  األراضيال بد لنا قبل دراسة تغير نمط استعماالت      

 األراضيحيث تم تقسيم ، في الضفة الغربية األراضياستخدامات  أهمموجزة عن 

وهو التصنيف الذي اعتمد  ،رئيسية أصنافخمسة  إلىحسب االستعمال  ،الفلسطينية

 :الفلسطيني وهي لإلحصاءمن قبل الجهاز المركزي 

مليون دونم وهي تشكل ما  3.11الزراعية  األراضيتبلغ مساحة  الزراعية:المناطق  -3

 األراضيمن هذه  %1 – 6 حيث أن  % من مساحة الضفة الغربية،44نسبته 
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) الجهاز المركزي  التي تمتاز بالتذبذب. األمطارالزراعية مروية والباقي يعتمد على مياه 

 (.4114لإلحصاء الفلسطيني، 

تجمع سكاني فلسطيني في الضفة الغربية تغطي ما  641المناطق السكنية: هناك  -4

يأتي معظمها في المناطق المرتفعة والمنحدرات الغربية ، 4كم 433.6مساحته 

 (.4114) الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،  بارتفاع الكثافة السكانية .وتمتاز 

ويوجد  ،إسرائيلالتي تسيطر عليها  األراضي: تأتي كجزء من اإلسرائيليةالمستعمرات  -3

 22.1تحتل ما نسبته  ،مستعمرة 343الضفة الغربية ما ال يقل عن  أراضيفي 

  (.4114) الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،  .4كم

ة محدودة المساحة قريبة من مناطق صناعية فلسطيني 2المناطق الصناعية: هناك  -9

الضفة  أراضيالمقامة على  اإلسرائيلية، وهناك العديد من المناطق الصناعية المدن

) الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، . دونم 4111تبلغ مساحتها ما يقارب الغربية حيث 

4114.) 

معظمها تحت ، 4كم 63.1تغطي  منطقة حرجية 43في الضفة  الغابات: يوجد -6

 (.4114) الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،  .اإلسرائيليةالسيطرة 

محميات طبيعية بهدف  إنشاءفي استغالل  إسرائيلالمحميات الطبيعية: تقوم  -1

الفلسطينيين من  عومن الغربية، الضفة أراضيمباشره على غير السيطرة بطريقة 

محمية  91يوجد  أالن حتى عمرات،مست إلىوبالتالي تحويلها  إليهاالوصول 

) الجهاز المركزي  .للضفة الغربية % من المساحة الكلية6.2بنسبة  4كم 331مساحتها 

 (.4114لإلحصاء الفلسطيني، 
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 .4كم 31.6منطقة عسكرية في الضفة الغربية تغطي  23المناطق العسكرية: هناك  -2

 (.4114) الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 

كيلو  466.3الطرق: في الضفة الغربية شبكة طرق رئيسية بين المدن يبلغ طولها  -1

شبكة من الطرق  إنشاءتم  ،كيلو متر 661.4متر وشبكة طرق داخلية يبلغ طولها 

لخدمة المستوطنين بلغ طولها ما يقارب  ،االلتفافية حول المدن والقرى الفلسطينية

 أراضي% من  3.6تشكل نسبة  أنهاأي  ،4كم  33.1كيلو متر بمساحة  434

) الجهاز المركزي لإلحصاء  .أشجاروقطع  أراضيوما يتبعها من مصادرة  ،الضفة الغربية

 (.4114الفلسطيني، 

 لالقتصادا الفلسطينية والتي تشكل رافد المحاجر: هناك العديد من المحاجر -4

) الجهاز المركزي  الضفة. أراضيمقامة في  إسرائيليةمحاجر  1الفلسطيني كما يوجد 

 (.4114لإلحصاء الفلسطيني، 

 .(4114الفلسطيني،  لإلحصاءلمركزي ) الجهاز ا دونم 3111مكبات النفايات: وتحتل  -31
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 :  األراضيتصنيف استعماالت  أنظمة 2.5

 

لنحو واستخداماتها في العالم، هناك خمسة أنواع من النظم وهي على التصنيف األراضي 

 :(3444التالي )غنيم, 

 تصنيف مسح استخدام األراضي البريطاني. -3

 تصنيف لجنة المؤتمر الجغرافي العالمي واليونسكو. -4

 تصنيف استخدام األرض االيكولوجي. -3

 تصنيف هيئة المساحة األمريكية. -9

تصنيف استخدام األرض الموحد، والذي يعتبر من أول نظم تصنيف استخدام األرض  -6

 :يحدد االستخدامات التالية لألرضباستخدام التصوير الجوي وهذا النظام 

 االستخدام الصناعي: )صناعة خفيفة، صناعة ثقيلة، نقل ومواصالت(. -أ 

 مساكن ريفية(. االستخدام السكني: )منازل مشتركة، وحدات متعددة، -ب 

 االستخدام التجاري والخدمات: )مناطق تجارية، أسواق، مجمعات، جسور(. -ج 

 االستخدام الترفيهي: ) مناطق ترفيهية، حدائق، مالعب(. -د 

مناطق إنتاجية ومناطق مكشوفة: )زراعية، تربية مواشي، مناطق مكشوفة، تعدين، مياه  -هث

 غير مستغلة، استخدامات أخرى(. مراعي، غابات، استخدامات  ومستنقعات،



43 
 

 
 

منه ما يتعلق  ا  خذا  الفلسطينية  األراضياستعماالت  تصنيف الدراسة على عتمدتا

 : الستعماالت الزراعية والرعوية هوبا

 .نظام تصنيف استعمالت األراضي الفلسطينية 6.2

والذي تم فيما يلي نعرض نظام تصنيف اسثتعماالت األراضي المقترح لألراضي الفلسطينية 

)الجهاز المركزي لإلحصاء  (ECEتطويره اعتمادا على نظام تصنيف اللجنة االقتصادية ألوروبا )

 (4111 الفلسطيني،

 .  األراضي الزراعية:3

 األراضي الصالحة للزراعة  3.3

 أراضي المحاصيل الدائمة  4.3

 أراضي المروج والمراعي الدائمة  3.3

 تحدد في مكان آخرأراضي زراعية أخرى، لم   9.3

 (راعة وغير خاضعة للدورة الزراعيةاألراضي الصثالحة للز ) المراحاألراضي   6.3

 .  أراضي الغابات واألراضي الحرجية األخرى4

 أهميةيوجد غطاء نباتي غير ذي  ال يوجد بها غطاء نباتي، أو األراضي المكشوفة التي.  3

 النباتي الخاصالجافة ذات الغطاء .  األراضي المكشوفة 9

 األراضي المكشوفة الرطبة.  6

 المياه الداخلية  :.   المياه1

 اثر المصادرات الصهيونية والمستعمرات الصهيونية  إلى تشيرو : .   األراضي المحتلة2
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 الفصل الثالث 

الزراعيثثثثثثثثثة فثثثثثثثثثثي منطقثثثثثثثثثة الدراسثثثثثثثثثة فتثثثثثثثثثرت االنتثثثثثثثثثثداب  اضثثثثثثثثثياألر اسثثثثثثثثثتعماالت  أنمثثثثثثثثثاط

  البريطاني على فلسطين 
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 (الزراعي وتطوراته  اإلنتاجهيكل ) 1111الزراعة في فلسطين قبل عام  1.3

القطاع الزراعي  أنالتطورات الزراعية في فلسطين فترة االنتداب البريطاني تدل على      

العامل  أهمهامن  ،اتسم بالتراجع وعدم االستقرار لتأثره بجملة من العوامل الفلسطيني

بحيث كان التحدي  ،السياسي المرتبط بالتحالف بين حكومة االنتداب والحركة الصهيونية

توفير  حيث من ،الن الدعم كان ينصف المزارع اليهودي ،للزراعة الفلسطينية األكبر

وتسويقه  إنتاجهورعايته في جميع مراحل  ،الخدمات المادية واإلرشادية والعلمية الالزمة له

)ابو ة والتخفيف له عن العبء الضريبي.ومساعدته في استغالل كافة موارد فلسطين الطبيعي

 (4113رجيلي،

ب بريطاني على ألنه بحكم وجود انتدا ،كذلك تأثرت الزراعة الفلسطينية بالعامل الدولي     

فقد خضع لتأثيرات الكساد العالمي في مطلع الثالثينات وتأثير الحرب العالمية   ،فلسطين

عل الحبوب خصوصا القمح بف أسعارالثانية بحيث تراجعت صادرات الحمضيات وانخفضت 

الذي  األمروغياب الدعم المادي للمزارع الفلسطيني خالفا عن نظيره اليهودي  ،هذا الكساد

 (3419الموسوعة الفلسطينية، (.ح يعاني من الفقرانخفاض مستوى دخله وأصب إلى أدى

وكذلك كان للعامل التجاري والسكاني اثر على الزراعة الفلسطينية من حيث اعتماد الزراعة 

وكذلك الضغط السكاني المستمر على  ،على محصول واحد وهو الحمضيات ،فترة االنتداب

 األمثلبسبب الهجرة الصهيونية بحيث منع المزارع الفلسطيني من االستغالل  ،والماء األرض

 (4113)ابو رجيلي،.الطبيعية وتنمية مستوى الزراعة لموارده
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والمعدات  اآلالتمن حيث تطور  ،اثر واضح أيضابينما كان للعامل المادي والتقني      

في بعض الزراعات وبفضل  اإلنتاجتفوقه في مجال  إلى أدىمما  ،للمزارع اليهودي

 (4113)ابو رجيلي،السياسات التميزية التي اتبعها االنتداب لصالح المزارع اليهودي.

مل التي سبق العوامن  أكثرعلى الزراعة الفلسطينية  واضحثر أ الستعمارلوأخيرا كان      

الزراعي في فلسطين خالل الفترة الواقعة بين  اإلنتاجد تباين في و جو بذكرها، حيث لوحظ 

الزراعية التي يملكها  األراضيتناقص في  أحدثتنتيجة للحرب التي  م 3496-3436عام 

كل من الحبوب والقطن والحمضيات والتبغ، نظرا للسياسات  إنتاجتراجع بحيث  الفلسطينيون،

ر المثمرة والزيتون والبطيخ مع الخضر واألشجا إنتاجغير المتوازنة لالنتداب بينما تزايد 

 لالهتمام ارتبط التطور اإلنتاجي الزراعي الحمضيات إنتاجبعين االعتبار تطور  األخذ

  (3416)الجنيدي،.لتحقيق مصالحها الخاصة نتداباالالحثيث من قبل حكومة 

  :نابلس لواءالزراعة فترة النتداب البريطاني في  2.3

تلك الحرب  أزماتعانى الفالح الفلسطيني من  األولىالحرب العالمية  نتهاءابعد      

وخصوصا تفاقم الديون وتراكمها، حيث كان الفالح الفلسطيني يعتمد على تمويل مشروعاته 

في  األولى أيامهفي  إغالقهالذي عمل االنتداب على  لبنك الزراعي العثمانيباإلقراض من ا

ن الحصول على كلة على الفالح الفلسطيني وحرمانه متفاقم المشمن زاد  مما ،فلسطين

وأيضا عمل االنتداب على مطالبة الفالح الفلسطيني بسداد ما  ،قروض بفوائد معتدلة

اقترضوه من البنك العثماني الزراعي التي تم اقتراضها قبل االنتداب البريطاني. وباشر 
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للسلطات البريطانية نزع ملكية م بوضع قانون نزع الملكية الذي يسمح 3441االنتداب عام 

وانتزاع ما ال في القرى ومراجعة قيود األمالك  المشاع األراضيعن طريق فرز  ،األرض

قامة المشاريع  األراضيتثبت ملكيته من  وتسجيلها باسم حكومة االنتداب والتصرف بها وا 

 .( 4134، )شبيب.العامة عليها

كاهل الفالحين الذين باشروا  أثقلوأيضا فرضت سلطات االنتداب ضرائب عالية مما      

ومن ابرز ما قامت به سلطات االنتداب هنا  ،ليتخلصوا من الديون والضرائب أرضهمببيع 

 تقدم أنوالمنتجات الزراعية دون  األراضيهو وضع تشريعات ضاعفت الضرائب على 

 (4114)علقم،.في المقابلخدمات 

فتح الطرق  والتي تمثلت بعدمممارسات االنتداب ضد الفالح الفلسطيني  إلىباإلضافة      

همال نشر الوعي ال إلىمن القرى   توفيروعدم  ،راعي بين الفالحينز المدن بهدف عزلها، وا 

  (4114)علقم،.منعتهم من التصدير أنهااعية حتى وتنظيم وسائل تصدير المنتجات الزر 

كان المزارع اليهودي يحصل على امتيازات مختلفة ويدفع ضريبة كمثيله  أخرعلى نحو      

الفلسطيني نظرا لتطور  اإلنتاجمبالغ ال تذكر مقارنة بإنتاجه الذي يفوق  أنهاإال  ،الفلسطيني

 ( 4134، )شبيب .الزراعية التي كانوا يستخدمونها المعدات

فلسطين بشكل  مناطقنابلس كغيرها من  منطقةفي تلك الفترة كانت تعتمد الزراعة في      

من عام  اإلنتاجمزروعاتها بعلية متذبذبة  أغلبيةعلى مياه األمطار، ولهذا فان  أساسي

 .(2رقم )الخريطة . األخرىمحصول الزيتون واألشجار المثمرة  أشهرهاألخر، ومن 
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 بناءا على مانابلس  منطقةفي الزراعية  األراضي على مساحةيمكن االستدالل تاريخيا   

 : (3رقم) شكلفي  المبينورد في موسوعة المدن الفلسطينية 

 م في لواء نابلس 3462 – 3496مساحات االراضي الزراعية منذ   (3)رقم الشكل

 
 بتصرف(244. ص3444موسوعة المدن الفلسطينية ،)المصدر : 

نابلس ما بين  لمنطقةالزراعية  األراضييدل الجدول على انخفاض نسبة مساحة    

م، ورغم ذلك بقيت نابلس تحتل الصدارة من 3496م عما كانت عليه عام 3464-3462

  (3444.)موسوعة المدن الفلسطينية،الكلية األراضيالزراعية من مجموع  األراضيحيث نسبة مساحة 

 السنة
مساحة منطقة نابلس 

 بالدونم
األراضي الزراعية في 

 نابلس بالدونم

Series1 19451591718707897

Series2 195224475701058109

Series3 19572447570789268
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 المساحات الزراعية فترة االنتداب البريطاني     تبين(  7)   رقم خريطة

 (بيرزيت جامعة – الجغرافيا دائرة مختبروزارة الزراعة / )  بتصرف الباحث عمل



21 
 

 
 

الحبوب، الخضار والفاكهة  إنتاجنابلس من  منطقةم، كان نصيب 3432في عام     

 414119) أصلطنا( من  41611فلسطين حيث بلغ مجمل نصيبها ) مناطقوالزيتون اقل 

  (.3444) موسوعة المدن الفلسطينية،الكلي.  اإلنتاج( طنا

نابلس  منطقةفلسطين وخصوصا  مناطقم تم توجيه االهتمام في اغلب 3491في عام     
نابلس زراعة الحمضيات من عام  منطقةحيث تطورت في  بزراعة الحمضيات والزيتون

3491 – 3462. 

وزراعة  إنتاجا فلسطين  مناطق أكثر هي من نابلس منطقة  أنم تبين 3413حتى عام 
المثمرة  األشجار% من مجموع 44.3بها  أن (9رقم) شكللشجرة الزيتون حيث يظهر من 

 . فلسطين في

نتاج الزيتون في ( 9رقم ) شكل  نابلس: منطقة مساحة وا 

 
 بتصرف(231،ص3444) موسوعة المدن الفلسطينية،المصدر: 
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  1111/1111مساحة الغالت الزراعية الفلسطينية لعام ( 1شكل رقم ) 
  

 
 

 بتصرف (616صفحة ، 3441،الموسوعة الفلسطينية  :)المصدر
 

اعتبار انه بعلى القطاع الزراعي  اإلشراف اإلسرائيليباشر االحتالل  3412بعد عام    

القطاعات التي تسهم في الدخل للضفة الغربية من حيث توفر فرص العمل واالرتباط  أهم

% من مجمل 36ما يقارب  3411كانت مساهمة القطاع الزراعي عام  و ،الوطن بأرض

 %.44 إلى 3413الغربية لكنه انخفض حتى عام الناتج المحلي للضفة 

 إلى أدىالذي  األمر ،لبناء المستوطنات األراضيعلى مصادرة  آنذاكعمل االحتالل     

من  إنشاءهاوكان عدد المستوطنات التي تم  ،تفسخ العالقة ما بين المواطن وأرضه ووطنه

مستوطنة في لواء نابلس عدا  61ما يقارب  ،م3413 –م 3412قبل االحتالل ما بين عام 
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مثل سهول )الخصبة مثل السهول الشرقية األراضيها ضمن عن شق الطرق التي تعمد شق

 مخنة وعسكر(.

من والتي السياسات واألنظمة التي وضعها االحتالل ضد القطاع الزراعي  ذلك إلىيضاف 

 : ما يلي أهمها

 ونمط الزراعة فيها. األغوارالمزروعة في منطقة  األراضيتحديد مساحة  -3

  .المزروعة بالحمضيات األراضيتقليص مساحة  -4

 أوالمثمرة  باألشجارالمزروعة  األراضيشق طرق المستوطنات عمدا من  -3

 الصالحة للزراعة، مثال على ذلك منطقة بيتا، عزموط، سكاكا و قبالن وغيرها.

كما هو في سهول  ارتوازية أبارالسيطرة على كافة مصادر المياه ومنع حفر  -9

 .الفارعة

 إلىالجبلية التي كانت مخصصة للمراعي وتحويلها  األراضيمصادرة كثير من  -6

حرمان المواشي من الرعي كما حدث في  إلى أدىالذي  األمرمعسكرات، 

 طوباس الشرقية. أراضي

 أدىالذي  األمر ،عامل في اقتصادها إلىالعمل على تحويل الفالح الفلسطيني  -1

 األسواقي ترك الكثير من المزارعين الفلسطينيين ألراضيهم والعمل ف إلى

 .اإلسرائيلية

وتشكيل جمعيات  إنشاءحصول المزارعين على قروض زراعية ومنع  إعاقة -2

 (3441)موسوعة المدن الفلسطينية،زراعية في الضفة الغربية. 
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وتركز   ،الزراعي مشكلة تفتت الملكية اإلنتاجالسلبية على تطور  اآلثارمن  أيضا 

هناك انخفاض في عدد  أن(3رقم )في منطقة نابلس حيث يبين الجدول  اإلقطاعية

)موسوعة المدن .مالكا 344اقل من  إلىدونم  311المالكين التي تزيد ملكياتهم عن 

 (3441الفلسطينية،

  1161و  1113 ع الملكيات حسب فئات المساحة عامتوزي( 1جدول رقم )

1113 1161 
 عدد المالكين حجم الحيازة بالدونم  المالكينعدد  حجم الحيازة بالدونم 

 4662 31اقل من  2141  31اقل من 
31-94 6923 31-34 4494 
61-44 9141 41- 44 3661 

311 -344 3316 31-34 3164 
411 – 944 3611 91 – 94 4311 
611 – 444 444 61 – 44 412 

3111 – 3444 94 311 – 344 443 
4111 – 9444 44 411 – 944 44 
6111 – 4444 31 611 – 444 31 

 41 3444 – 3111 2 31111اكثر من 
 ( 231، ص 3441موسوعة المدن الفلسطينية، )المصدر:

 :ة في منطقة  نابلس فترة النتدابالمحاصيل الزراعي 3.3

 األولىنابلس كغيرها من مناطق الوطن يوجد بها الكثير من الزراعات، حيث كان ترتيبها    

وكان ترتيبها الثاني في  ،والخضار والفواكه عام هي محصول الزيتون والبطيخ والكرسنف

 :(1رقم ) شكلمحصول القمح والفول والذرة والعدس والحمص والتين، 
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 -3493( مساحة االراضي المزروعة باألشجار المثمرة في لواء نابلس للعام 1رقم ) شكل
3494. 

 

 بتصرف(91،ص 1، ج3411الدباغ،المصدر ) 

( 444212الزيتون المثمرة ) بأشجاربلغ عدد الدونمات المزروعة ، م3494–3493في عام 
، 3492 الطاهر،)الفلسطينية. األراضي( دونما من مجموع مساحات 661416) أصلدونما من 

 (33ص

 3499-3432منذ منطقة  نابلس  الحقلية فيالمحاصيل  بعض إنتاج( 4جدول رقم )

 /نوع المزروعات
 طن

1131 111. 1111 1111 

 6411 3422 2233 1491 القمح
 3211 9422 9213 4643 الشعير
 411 332 331 394 العدس
 911 424 341 416 الفول 
 4311 4326 3699 141 العنب
 3641 4912 3641 4319 التين 
 649 161 642 431 اللوز

 9312 3113 3336 4334 الخضرة 
 (14،ص1،ج3411الدباغ،المصدر ") 

18794 

25193 
27755 

13272 

292 241 5237 386 205 
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 3945 -3943مساحة االشجار المثمرة في لواء نابلس 

 دونم \المساحة 
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يعتبر قضاء نابلس حسب ما ورد في كتاب "شجرة الزيتون" صالحا لزراعة شجر الزيتون،    

 الجماعينيات أنحيث  ،وتتباين زراعة الزيتون في منطقة  نابلس حسب الجهة والتضاريس

وهي تضم القرى مناطق نابلس في كبر مساحة كرومها،  أشهر )نسبة الى قرية جماعين(

كفر ، ، سلفيتجماعين وزيتا وكفل حارس وبديا وديراستيا وسنيرية وفرخه ،تبدأ من اآلتية

كلها القف، اسكاكا، الساوية، دير بلوط، كفر الديك، عزون، بيت امين، إبروقين، بديا، 

تحتل مساحات شاسعة من الزيتون، واكبر القرى مساحة في كرومها الزيتونية هي سلفيت، 

مساحة زراعة الزيتون منها قرية بيتا  ةهدا بالغا في توسعلت بعض القرى جوفي تلك الفترة بذ

 (24و 21، ص3411،)الطاهروعصيرة الشمالية

عام لالمناطق التابعة لمنطقة نابلس  ( مساحة األراضي المزروعة بالزيتون في2رقم) شكل
3494-3493: 

 
 بتصرف(11،ص 3411،)الطاهرالمصدر
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الزراعية في منطقة الدراسة فترة النتداب  األراضياستعمالت  أنماط 1.3
 البريطاني:

لرسم المناطق  ،(GIS 31.4في البداية تم باستخدام برنامج نظم المعلومات الجغرافية )    

التي صممها البريطانيين عام  3:41111الزراعية والتجمعات السكانية على الخريطة 

الزراعية  األراضيوالتي تبين توزيع التجمعات السكانية وتوزيعات استعماالت ، 3493

المناطق التي يتم زراعتها بالمحاصيل البعلية الحقلية والتي تعتمد  وتوضح( 1خريطة رقم )

على ما تم رسمه كل  بناءا   منطقة الدراسة وبعد تحليل خريطة األمطارفي ريها على مياه 

 ، تبين ما يلي:ألنماط الزراعة فيه ل وعمل تصنيفتجمع منفص

 :المنطقة الجغرافية النتداب البريطاني حسب  الزراعة في منطقة الدراسة  فترة

 (:األغوارشرق منطقة الدراسة ) - أ

الواقعة  نابلس بتنوع تضاريسها حيث تقع المناطق الشرقية على الحافة الغورية لواءميز ت   

 إلى أدىالذي  األمرفي ظل المطر، تربتها قليلة السمك غير مشبعة بالمواد العضوية 

كذلك الحال في فترة االنتداب البريطاني لم  ،ضعف الزراعة في تلك المناطق منذ القدم

نا نحو وتبدأ الزراعة بالظهور تدريجيا كلما اتجه آنذاكيحدث أي تغيرات على الزراعة 

طمون وخربة  إلىطوباس شمال شرق منطقة الدراسة نزوال  جدها في منطقةحيث ن ،الغرب

العقربانية التي امتازت في تلك الفترة بزراعة المحاصيل الحقلية كالقمح والشعير باإلضافة 

زراعة الزيتون بين تلك الحقول  بينما بيت دجن امتازت بزراعة الزيتون بشكل كبير في  إلى

 معظم 



 

 

 

  

    3001111بمقياس  3491الخريطة التي صممها البريطانيين عام  (  8)   رقم خريطة

 (بيرزيت جامعة – الجغرافيا دائرة مختبروزارة الزراعة / )  بتصرف الباحث عمل
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بين محاصيل حقلية وزراعة الزراعة مختلطة  أراضيهاالزراعية، بينما يانون كانت  أراضيها

التي تميزت  ومجدل بني فاضل اعقرب، حتى جنوب شرق حيث توجد قرية الزيتون

ضافة  وجود  إلىطبوغرافيتها بوجود سهول داخلية ساعدت على زراعة المحاصيل الحقلية وا 

 (2خريطة رقم)الحمضيات واللوزيات وأيضا شجر الزيتون. أنواعمثمرة كبعض  أشجار

 (: )السلسلة الجبلية الوسطىوسط منطقة الدراسة - ب

يصل ارتفاع بعض المناطق عن سطح البحر حيث  ارتفاعا   األكثرالمنطقة الوسطى هي     

لكن هنا تظهر  كما في مناطق قريوت وتلفيت ومنطقة مدينة نابلس وجوريش، م111-411

وامتازت تلك المناطق فترة  ،الزراعة البعلية بشكل واضح حيث تكثر في شمال منطقة الدراسة

الزيتون والمحاصيل الحقلية  أشجارلزراعة المختلطة بين زراعة ااالنتداب البريطاني ب

 (3444)الدباغ،.البسيطة التي تم ذكرها

منطقة  فيسفوحها وصعوبة الفالحة فيها كما هو الحال  نحدارواالمنطقة  الرتفاعنظرا     

ركز الفالح الفلسطيني في  ،نصف جبيل، عصير الشمالية، رفيديا، طلوزة أمرينيصيد وبيت 

الزيتون حيث كانت تكثر زراعتها في كافة القرى المذكورة  أشجارتلك الفترة على زراعة 

نت مصدر رزق ألسر كثيرة في تلك وكا ،عالي واالهتمام بها كبير إنتاجهاوالتي كان 

المثمرة كاللوز والتين وكروم العنب  األشجاربينما كانت قرية زواتا تزرع بعض  ،التجمعات

 بعض التنوع في المحاصيل. أضافمما 
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مثمرة وحقول زرعت  أشجاروسط جنوب منطقة الدراسة يتميز بالتنوع الزراعي من  أما   

حيث تميزت بيت  ،لقمح والشعير وكذلك شجر الزيتونبالخضراوات والبقوليات والحبوب كا

فوريك بزراعة المحاصيل الحقلية والخضراوات وكذلك كفر قليل وبورين حيث انتشرت زراعة 

سهول داخلية ساعدت على انتشار  بين أراضيهاالخضراوات وكذلك عصيرة القبلية لما يتخلل 

، بينما قرية عورته وبيتا الفوقة وبيتا التحتا انتشر فيها زراعة كآنذاتسهيل عملية الزراعية و 

الليمون والخوخ الحمضيات ك أنواعوبعض ، التين والكرمة مثلالمثمرة بشكل كبير  األشجار

بينما منطقة  ،وجود حقول تم زراعتها بالقمح والشعير وبعض الخضراوات إلى إضافةوالتين 

الزيتون بشكل كبير جدا  أشجاروس كانت نسبة زراعة عوريف، زيزتا، جماعين، مرده، عينب

 (2خريطة رقم)مقارنة بزراعة المحاصيل الحقلية. 

جنوب وسط منطقة الدراسة تميزت بوجود سهول داخلية ذات تربة مميزة ساعدت الفالح    

الفلسطيني في تلك المنطقة بالزراعة تبدأ من منطقة ياسوف، اسكاكا، الساوية الشرقية، اللبن 

الشرقية، حيث ركز سكان تلك المنطقة على زراعة الحبوب والبقوليات والقثائيات وأنواع كثيرة 

 مدن وقرى المنطقة.  إلىمن الخضراوات وكان يمارس سكانها التجارة 

 :(قة الدراسة )المنطقة الساحليةمنط غرب -ج

المنطقة  هوهذ ،م311 -411المنخفضة تبدأ من الساحلية ذات االرتفاعات  المنطقة   

على  فيها تعتبر مواجهة للمطر وانبساط سفوحها بشكل عام والتي ركز سكان تلك المناطق

 (3444)الدباغ،.(2خريطة رقم ) البستنة وزراعة السهول
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 الساوية، بديا، حجة، قدوم، كفر بورقين، لتجمعات السكانية في هذه المنطقةومن اهم ا   

ومواجهتها للمطر  ،المنخفضةالداخلية بين قممها وتغلغل السهول  بانخفاضهاوالتي تمتاز 

  .المتوسط األبيضعلى سواحل البحر 

 إلى إضافةاعتمد سكان تلك المنطقة على زراعة المحاصيل الحقلية كالحبوب والخضراوات 

عن قرى  األمرزراعة الزيتون بشكل واسع بين حقولها وسفوحها قليلة االنحدار، ال يختلف 

بينما تميزت  ،التي تنوعت بها زراعة المحاصيل والزيتون بشكل واسع وحجة وجيت كفر قدوم

بالنسبة لقرية جنسافوط  أمااماتين بزراعة الزيتون بشكل اكبر من جاراتها الفندق وباقة و  قرى

بتنوع الزراعة لديها من زراعة الزيتون وكذلك زراعة  أراضيهاساعدت طبيعة سطح 

 .األمطارجمع السكاني واالعتماد في ريها على مياه المحاصيل في السهول القريبة من الت

 إلىلها نصيب كبير من الزراعة وما زالت  كانالجنوب الغربي لمنطقة الدراسة  في جهة   

تنوعت  حيثتبدأ من منطقة دير استيا، كفل حارث، حارس، سلفيت، فرخة،  ، وهييومنا هذا

زراعة  ووالبستنة بالخضراوات  ،وقمح( الحقلية)شعيرالمحاصيل  فيها الزراعة من زراعة

الخريطة رقم  القمم الجبلية وكذلك األوديةالزيتون في السفوح والمناطق القريبة من  أشجار

.(3444)الدباغ،.(2)
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 2.11في لواء نابلس حتى عام  الزراعية 1.1

لعب القطاع الزراعي دورا  رئيسيا  في تكوين الناتج المحلي الفلسطيني عبر فترات زمنية  

 ،لفلسطينيافقد كان هو القطاع الحيوي الذي ساهم في توفير الغذاء للشعب  ،طويلة

ما قبل  إال أن التدهور أصاب هذا القطاع منذ سنوات واستيعاب جزء كبير من العاملين

والمغتصبات  91مناطق حيث تحول الكثير من العمال الزراعيين إلى العمل في  االنتفاضة

كما تحول االستثمار واالهتمام من الزراعة إلى القطاعات االقتصادية األخرى،  ،الصهيونية

التي سوف  مثل: الصناعة، والتجارة، والخدمات؛ وذلك نتيجة لتدني العائد من الزراعة

 .من الدراسة األخيرها في الفصل عن أتحدث

 وتشير اإلحصائيات إلى انخفاض نسبة مساهمة الزراعة في الناتج المحلي بشكل ملحوظ   

م إلى 3449%، ثم انخفضت في عام 32حيث بلغت في منتصف السبعينيات نحو 

الجهاز المركزي لإلحصاء  .)%1.6لتصل إلى  4139%، ثم ازدادت انخفاضا  في عام 33.9

  )2114،الفلسطيني 

وقد لعبت الزراعة دورا  رئيسيا  في التجارة الخارجية، حيث بلغت نسبة الصادرات الزراعية    

ثم أخذت في االنخفاض تدريجيا   %91م نحو 3413إلى مجمل الصادرات السلعية في عام 

  )2114،الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني  )%.2.3 ما نسبته 4139حتى بلغت في عام 

فاقتلع  أما خالل انتفاضة األقصى، فقد عمد االحتالل إلى تدمير الزراعة بشكل ملحوظ   

ومنع تسويق المنتجات الزراعية في الداخل  العديد من األشجار وتجريف المزروعات
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طالت جميع القطاعات ل لم تقتصر سياسات االحتالل التدميرية على الزراعة، ب ،والخارج

 وكما هو متعارف عليه اقتصادي ا، فإن التراجع في أحد القطاعات االقتصادية،   ،االقتصادية

ينعكس سلبا  على باقي القطاعات االقتصادية، وعلى الناتج المحلي اإلجمالي، بسبب حلقة 

الجهاز المركزي  ).( المالحق3جدول رقم ) التكامل والترابط بين القطاعات االقتصادية المختلفة

   )2114،لإلحصاء الفلسطيني 
تباين واضح لمساحة  ،4133-4111عن السنوات من  (3)رقمحيث يبين الجدول  

  4111ويرتفع بنسب بسيطة حتى عام  4111المزروعة حيث يتناقص حتى عام  األراضي

ممارسة  ألسبابوهذا التباين يعود  ،4114-4111 األعواموينخفض بشكل كبير في 

بخصوص  أما، االحتالل السلبية على الزراعة التي سوف يتم مناقشتها في الفصل الالحق

محميات  العتبارها ،م4139حتى  األعواموالغابات ارتفعت نسبتها على مر  األحراشمساحة 

طبيعية وسن قوانين لمنع قطعها وكذلك لما للعامل السياسي وزرع المستعمرات وزراعة 

 .االحراش في محيطها

الزراعية  األراضيالمزروعة الدائمة والمؤقتة ومساحة  األراضيوأما بالنسبة لموضوع مساحة 

 4111في فترة عام  مرتفعة أنهاحيث  (3)رقمواضح من خالل الجدول  تناقصالبعلية هناك 

بسبب انتقال  ،4133-4131 األعواموتتراجع في  4111وترتفع خالل السنوات حتى عام 

ما قام به االحتالل من سياسات تخريب  وأيضاالسكان للعمل في مجاالت اخرى كالصناعة 

غالقالزراعية  لألراضي  4111الطرق من والى المدن خاصة فترة انتفاضة االقصى لعام  وا 

االراضي المزارعين مما اثر سلبا على مساحة  ممات اليه من احداث سياسية وتدميريه أوما ال

 .الزراعية في تلك المنطقة
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هنا يظهر اثر تفكك  ،المزروعة الدائمة األراضيوكذلك الحال لحصة الفرد من مساحة     

ويدخل فيها قضية الميراث  األسر أعدادفي  الناجم عن الزيادة  األراضيالملكية على 

الزراعية والحقول  األراضيمما والتمدد العمراني وتحويل كثير من  ،األراضيوالمتاجرة في 

)الجهاز المركزي لإلحصاء .استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة والري كالبيوت البالستيكية إلى

 .(4133الفلسطينين،

ع الزراعة في منطقة الدراسة والتجول في محيطها بعد الزيارات الميدانية لفهم ووصف واق    

جراء والمزارعين وفهم طبيعة عملهم السابق والحالي، والتقادم  األراضيالمقابالت مع مالك  وا 

البيانات واستخدام الصور  إدخالفي اخذ النتائج السريعة لواقع الزراعة في منطقة نابلس، تم 

على الموضوع السابق )واقع  ًوتحديدها بناءا( 4139،4133)لألعوامالجوية لمنطقة الدراسة 

حسب تصنيف  تم ترسيم المناطق الزراعية وتصنيفها ،الزراعة فترة االنتداب البريطاني(

  الفلسطيني الذي يعتمد على نظام تصنيف اللجنة االقتصادية ألوروبا استعماالت االراضي

متروكة والزراعة  وأراضيعي زيتون ومناطق خالية مرا وأشجارمثمرة  وأشجاربساتين  إلى

 أماكنمروي وبعلي، وتحديد  إلىالمختلطة والزراعة في بيوت بالستيكية وتصنيف الري 

مقالع الحجارة  كالتجمعات السكانية و األخرىالمغتصبات الصهيونية والنشاطات البشرية 

من هنا سيتم تحليل الخريطة لفهم واقع الزراعة في  أنواعهالفهم تأثيرها وشق الطرق بكافة 

 (.4خريطة رقم ) منطقة نابلس حتى هذه اللحظة



 

 

 

 

 

  

    0139على الصور الجوية لعام  اعتمادا  الزراعة في منطقة نابلس  (  9)   رقم خريطة

 (1111 لعام الجوية الصور -بيرزيت جامعة – الجغرافيا دائرة مختبر) بتصرف الباحث عمل
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في  سطح واتجاهه على نمط استخدام الراضي الزراعيةالطبيعة العالقة بين انحدار  2.1
  منطقة نابلس.

من خالل العوامل  أنماطهتلعب التضاريس دورا مهما في القطاع الزراعية وتحديد 

 جاه االنحدار وعامل االرتفاع في سطح البحر.اتغرافية مثل معدل انحدار السطح و لطبو ا

خاصة المرتفعات الوسطى هناك تباين واضح في االرتفاعات في منطقة الدراسة حيث تبين  

(  كما هو الحال في جبال جرزيم وعيبال في محيط مدينة نابلس، وهذا 3)خريطة رقم

عن مستوى سطح  زاد االرتفاعاالرتفاع يؤثر في عناصر المناخ حيث تنخفض الحرارة كلما 

الن النباتات التي تحتاج الى كميات  ،أنواعهاالبحر مما يؤثر على نمو النبات واختالف 

مثال البطاطا تالئمها  أيضافي المناطق المرتفعة والعكس  كبيرة من الحرارة ال يتم زراعتها

دراجات الحرارة المنخفضة بينما القمح والشعير تناسبها دراجات الحرارة المعتدلة، في حين 

 (4111درجات حرارة مرتفعة كالذرة وقصب السكر.)الزوكة، إلىالمحاصيل التي تحتاج 

 ( كما يلي: 3اءا على الخريطة رقم )بنلمنطقة الدراسة تم تحديد مستويات االرتفاع 

 ( مستويات االرتفاع في منطقة نابلس.  9جدول رقم ) 

 متر \االرتفاع  المستوى 
 - 311 -1 االول
  311 – 1 الثاني
 111 - 311 الثالث
 111 - 111 الرابع

 411 - 111 الخامس 
 المصدر: عمل الباحث
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تلك من خالل الدراسة الميدانية لمنطقة نابلس والنماذج الدراسية للتجمعات السكانية في 

 األراضيثر االنحدار واتجاهه في تغير نمط استعماالت أ التعرف علىتم  االرتفاعات

 موضحا ذلك فيما يلي : 

المناطق المناطق الشرقية والتي تتمثل ب: يشمل هذا المستوى األولالمستوى  -3

متر عن سطح البحر( وهي جغرافيا تابعة للغور  -311 – 1المنخفضة من) 

وتشمل كل من التجمعات التالي: العقربانية وفروش بيت دجن وبيت حسن وعين 

حيث يتم  نمط الزراعة المروية السائد في هذا المستوى أنشبلي والنصارية، وتبين 

الحمضيات حيث وجد الكثير من بيارات  وأهمها والعيون  اآلبارريها عن طريق مياه 

تزرع في الحقول الخضراوات مثل الخيار والبندورة  والبطاطا  وأيضاالحمضيات، 

وبعض الحقول تزرع فيها زراعة صيفية مثل  تزرع الكرمة وأيضاوالبصل وغيرها، 

وتوفر مياه  األمطارحسب كمية  اإلنتاجالفقوس وشتوية مثل القمح والشعير ويعتمد 

 (3.خريطة رقم )للري

متر  311 – 1المستوى الثاني: يضم هذا المستوى التجمعات على ارتفاعات من ) -4

عن سطح البحر( ويشمل القسم الشرقي منها قرية تياسير وطمون و وادي الفارعة 

والباذان والقسم الغربي يضم كل من كفر القف و بديا ودير بلوط ورافات ومسحة 

( حيث تعتبر الزراعة المروية النمط السائد في 3) وسنيرية وكفر قدوم، خريطة رقم

مثل الملفوف و البندورة والباذنجان والزهرة،  ،هذه المنطقة بحيث تزرع الخضراوات

تكثر زراعة  أيضايمارس النمط البعلي مثل زراعة القمح والشعير والكرسنة،  وأيضا
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 أشجارها أكثرن وم األحراشالمثمرة مثل اللوز وظهر حديثا نمو غطاءات  األشجار

 الصنوبر.

قسمين القسم  إلى( وينقسم 111 – 311المستوى الثالث: يمتد على ارتفاعات من ) -3

طلوزة و عزموط ودير الحطب وسالم  :اآلتيةالشرقي المتمثل بكل من التجمعات 

يتمثل في بروقين وسبسطية والناقورة  ،وعقربة ودوما اما القسم الغربيوبيت فوريك 

ايبا وزواتا وبيت وزن واجنسيا وصرة وفرعته وعصير القبلية ودير وقوصين وبيت 

استيا وحارس وكفل حارس ومردة وقيرة واسكاكا وفرخة وبرقين وكفر الديك وسرطة 

ويعتبر هذا النطاق اكبر نطاق من حيث عدد  ،وقراوة بني حسان وجماعين وتل

جبلية معظمها زرعت ال األولقسمين  إلىفيه  األراضيالتجمعات التي شملها وتقسم 

  ،كما هو الحال في قرية تل ويزرع ايضا الرمان ،الزيتون واللوز والتين بأشجار

والثاني مناطق سهلية تزرع فيها الخضراوات الصيفية كالباما والكوسا والبندورة وتزرع 

فيها الحبوب في موسم الشتاء كالقمح والشعير والسمسم والحمص والعدس، يتم ريها 

 والينابيع  اآلبارومياه  األمطاراه عن طريق مي

( متر واغلبها في وسط  111 – 111المستوى الرابع: يرتفع عن سطح البحر من ) -9

ويشمل بعض التجمعات مثل عراق بورين وجزء من عصير الشمالية  ،منطقة الدراسة

وقبالن وجوريش وقريوت وجالود وقوصين والزاوية واوصرين وبيت فوريك ويانون 

كالزيتون واللوز والتين والعنب ويزرع بعض الحبوب  ،المثمرة األشجارتزرع فيه 
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والنمط  األمطاروالخضراوات ويستخدم فيها نمط الري البعلي المعتمد على مياه 

 المروي الذي يعتمد على الينابيع والعيون المتوفرة في المنطقة.

هذا  بريعت( متر حيث  431 -111المستوى الخامس: يقع ضمن االرتفاع من )  -6

تغطيها الصخور الوعرة  أراضيهاالن معظم  ،المستوى خالي من الزراعة واألشجار

 (3بسبب انجراف التربة. خريطة رقم )

من خالل الدراسات الميدانية لمنطقة نابلس تبين ان الزراعة تكثر في المناطق قليلة االنحدار 

انتشارا  األكثر األشجاربر وتعت ،متر(  111 – 1 )والتي تضم المناطق ذات االرتفاعات من

لنمو النباتات المزروعة كتوفر تربة سميكة  األساسيةفي هذه المنطقة نظرا لتوفر العناصر 

الشمسية التي تحدد نمو  األشعةوأيضا سقوط  ،وخصوبتها وقدرتها على االحتفاظ بالماء

 (.  4للمزروعات) خريطة رقم  أسرع

متر المتمثل في وسط  411 – 211ثم تبدأ الزراعة تنخفض تدريجيا على االرتفاعات من 

كما هو الحال في جبال جرزيم وعيبال حيث يزداد االنحدار وتنخفض  ،منطقة الدراسة

(  -311 – 1تنعدم الزراعة من مستوى )  وأيضا ،الحرارة ويقل سمك التربة بسبب االنجراف

لذا تعتبر الترب قليلة السمك لشدة االنجراف وقليلة الخصوبة  ،شديدة االنحدار األغوارحيث 

موقعها في ظل المطر اضعف من وصول كميات مياه كافية للزراعة خاصة في  وأيضا

 .األمطارالفترات التي تتذبذب فيها 
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 تأثير اتجاه السفوح على النمط الزراعي في منطقة الدراسة  3.1

الشمسية، حيث تتلقى  األشعةونسبة الرطوبة وكمية  األمطارلية في نظام تتأثر السفوح الجب

المناطق الغربية كميات اكبر من الهطول مقارنة بالمناطق الشرقية التي تشكل مناطق ظل 

 أنماطتتباين المطر في منطقة الدراسة، وهذا بدوره يؤثر على نمط الزراعة السائد، حيث 

تماسكا الرتفاع معدل الرطوبة  أكثروالتربة  ،الزراعة على المنحدرات تبعا لتباين اتجاه السفوح

في  المناطق الزراعية أنوارتفاع كثافة النبات وتقل معدالت انجراف التربة، حيث نجد 

 من السفوح الشرقية والشمالية الشرقية أكثرتوجد في السفوح الغربية والجنوبية  منطقة الدراسة

كزراعة الحقول بالقمح والشعير والخضار  (، حيث يسود نمط الزراعة البعلية4خريطة رقم )

بينما المناطق المستوية التي يقل  ،المثمرة كالزيتون وزراعة األشجارمثل سهل اللبن الشرقية 

الحال في  فيها االنحدار مع تواجد ينابيع مائية وآبار جوفية تستقل الزراعة المروية كما هو

  ادي الفارعة والجفتلك شرق وشمال شرق منطقة الدراسة و 

وفيما يلي نماذج دراسية لكل منطقة ليتم عرض النمط الزراعي السائد فيها وفقا للصور 

 .4139للعام  ارثالجوية وخرائط جوجل 
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 :المنحدرات الشرقية 1.1

  :، وادي الفارعةالزراعة في منطقة رأس الفارعة

اء ز محافظة طوباس في األج شرقجنوب على الحوض المائي الشرقي من فلسطين في تقع 

الشمالية للضفة الغربية يحدها من الشمال قرية كشدة ومن الجنوب قرية الباذان ومن الشرق 

تميزت بوفرة المياه التي تنساب و (، 34خريطة رقم ) ،يم الفارعة ومن الغرب قرية ياصيدمخ

العام لوفرة ينابيعها إضافة إلى اآلبار االرتوازية التي تنتشر في في الوادي على طول 

تعتبر هذه المنطقة سلة الضفة الغربية الغذائية والتي تعتبر األولى ، (4)صورة رقم ةالمنطق

في منتجاتها الزراعية من خضراوات حيث تصدر إلى األسواق المحلية واألسواق األردنية 

زق األول في هذه المنطقة بحيث يعمل معظم سكانها وتعتبر الزراعة مصدر الر  ،منها

بالزراعة والتجارة بالمنتجات الزراعية وهذه المنطقة دائمة الخضرة لما بها من بيارات البرتقال 

بئر ارتوازي  31عيون ماء ويوجد بها  3ويوجد في وادي الفارعة  ،والليمون وأشجار اللوز

مصدر أساسي للمياه  أنهادونم كما  3411من  حيث يتم ري أكثر  وتخدم األراضي الزراعية

تنقل المياه عبر  ، وفي القرى المحيطة مثل قرية طمون وسهل البقعة وكشدة وسهل الكفير

منزل، وفي الحديث مع مزارعي  411شبكة مياه تخدم الزراعة وتستخدم للشرب ألكثر من 

 أن هناك إخطارات بهدم تلك اآلبار.المنطقة تبين 

 يع تطويرية لتحسين الوضع الزراعيزارة الزراعة الفلسطينية على عمل مشار تعمل و  وأيضا

حيث تبين أن هذا المشروع تم تنفيذه بالتعاون مع ي منطقة رأس الفارعة والعقربانية، ف
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دونم من  334الصندوق الدولي للتنمية الزراعية والذي عمل على استصالح ما يقارب 

والعمل على بناء آبار جمع للمياه تستوعب  ،حائز زراعي 91األراضي الزراعية ل 

شتلة من األشجار المثمرة وبناء أسياج لحماية  4441باإلضافة إلى زراعة حوالي  3م3334

 (4139)وزارة الزراعة، .ةاالشتال وأيضا العمل على شق طرق زراعي

ث يوجد تجمع طمون يعتبر المركز األول في استخدام التقنيات الحديثة في الري والزراعة حي

الخضراوات مثل البندورة العنقودية والفلفل دونم بيت بالستك لزراعة  611عن  ال يقل

والتي تعتمد في ريها على الينابيع المحيطة والقريبة من وادي الفارعة  (،3)صورة رقم والفراولة

حيث تعتبر منطقة طمون هي المثال الحي والذي اثر بشكل  ،عبر مشروع شبكة مياه ناقلة

بي على باقي المزارعين في السعي لتحقيق أفضل نتائج زراعية عبر استحداث أساليب ايجا

دخال أصناف زراعية جديدة.  وأنماط الزراعة وا 

للمياه العادمة القادمة من مدينة نابلس األمر الذي أدى إلى  مصبالكن أصبح وادي الفارعة 

ياه الصرف غير المعالجة ومياه تلوث مياه الوادي العذب واختالطها بالملوثات القادمة من م

في المقابل نجد أن مياه الوادي أصبحت  ،(3صورة رقم ) المصانع القادمة من مدينة نابلس

ية بالقرب من تتقلص نظرا للممارسات الصهيونية وكذلك حفر كثير من المزارعين آبار ارتواز 

ثل العقربانية مما دفع سكان المناطق التي تقع أسفل الوادي ممنطقة وادي الفارعة، 

والنصارية وتجمعات الجفتلك إلى التوجه لحل مشكلة نقص المياه بإيجاد بديل وهو استغالل 

مياه الصرف الصحي الغير معالج لري مزروعاتهم والتي لها انعكاسات سلبية على الزراعة 

 والبيئة المحيطة.
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ن أن هناك متابعة بعد الحديث مع المهندس محمد فطاير مدير عام زراعة محافظة نابلس بي

والتي بدأت تظهر آثارها على المشهد الطبيعي كالتلوث وانتشار األمراض  ،لحل تلك المشكلة

من مضار صحية على  ( 9الصورة رقم )) والقوارض والحشرات والروائح الكريهة وغيرها

 سكان تلك المناطق لكن على المدى البعيد نظرا لضعف اإلمكانات المادية.

م وتبلغ مساحة القرية 41تقع شرق منطقة الدراسة وتنخفض عن سطح البحر  العقربانية:

لمروية دونم مزروعة باألشجار ا 4111دونم مناطق سكنية و 411دونم منها  1111

بقى سيطرت عليه سلطات أراضي زراعة حقلية وما تدونم  4211وهناك  ،والخضار

الغرب من أراضي قرية إلى ضافته إلى مغتصبة "الون موريه" التي تقع االحتالل وأ

 (3444)الدباغ،(41رقم ) خريطة العقربانية،

عليه وزارة الزراعة  أشرفتشملها المشروع المقام في منطقة رأس الفارعة والتي  وقد

 3م3319دونم وبناء  321الفلسطينية والمتمثل في شق طرق زراعية واستصالح ما يقارب 

همها أ ألشجار مثمرة متنوعة االشتالمن  6111وكذلك زراعة  ،األمطارجمع مياه  رآبامن 

االمر الذي ساهم في زيادة مساحة االراضي الزراعية في منطقة االغوار الوسطى  ،الزيتون

  (4139)وزارة الزراعة،.شرق لواء نابلس عما كانت عليه فترة االنتداب

متداد على اهو قائم الوسطى الفلسطينية و  األغوارقع على منطقة ي الجفتلك تجمعالجفتلك:  

 يعتمدوننسمة من البدو الذين  6111البالغ عددهم ما يقارب  وادي الفارعة ويتشكل سكانه
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قرى هي) قراوة الفوقا،  أربعةوتتكون هذه المنطقة من  راعة،في رزقهم على تربية الماشية والز 

 (4139)وزارة الزراعة،.(43)رقم  خريطة، وفروش بيت دجن( حريره أمقراوة التحتا، 

 ،االرتوازية اآلبارفيف معظم تخضع هذه المناطق تحت سياسات االحتالل القائم على تج

اثر بشكل كبير على النظام الزراعي في تلك التجمعات الذي يشكل مأساة كبيرة على  يوالذ

مما حد من عدد العاملين في الزراعة وانتقالهم للعمل في داخل  ،غالبية المزارعين

رس االحتالل أكثر من أربعة مغتصبات من بينها مغتصبة حيث غ  ،المغتصبات الصهيونية

تناقص وهذه التجمعات بدأ "حمرا" بالقرب من سهول الجفتلك ليعمل على سرقتها وتهويدها، 

التعجيزية الصهيونية  واإلجراءاتالمضايقات  سكانها التي بات سكانها ال يحتملون أعداد

لرزقهم المتمثل في القطاع  األساسيالمفروضة عليهم ونقص الموارد وضعف المصدر 

 .وصا قرى فصايل، العوجا، الجفتلكالزراعي والبنى التحتية خص

الوسطى ظهرت مشكلة حديثة وهي لجوء سكان  األغوارنظرا للظروف التي تتعرض لها تلك 

 ،استخدام مياه الصرف الصحي لري محاصيلهم الزراعية نظرا لنقص المياه إلىتلك المناطق 

باتت تلك الظاهرة )ري المزروعات الحقلية المكشوفة ، و نقصها أسبابوالذي ذكرت سابقا 

في  في كميات المياه للري شححيث تبين  ا  خطير  ا  أمر بمياه المجاري غير المعالجة( تشكل 

على الرغم من  ،منطقة الدراسة المتمثلة في العقربانية والنصارية وبيت حسن وعين شبلي

ارتفاع ثمن شراء صهاريج المياه  إلى إضافةتضخ مياه بكميات قليلة  هاأن إال ،ا  بئر  49وجود 

دفع  مما ،من المحصول الزراعي غير مجدي اقتصاديا مما يجعلالستخدامها في الري 

ري المزروعات بمياه  إلىالتوجه  مثللتوفير مياه الري  أخرىمصادر  إيجاد إلىالمزارع 
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الصرف الصحي غير المعالج التي تنحدر من مدينة نابلس باتجاه وادي الباذان التي تصب 

وتستمر في مسيرتها عبر وادي الباذان  ،في جسر المالكي منطقة تالقي الينابيع العذبة

 العقربانية وقرية النصارية. إلىقه لتكمل طري

الزراعة  إنالوسطى الزراعية،  األغوارسعيد شتية" رئيس جمعية المهندس " إلىوبعد الحديث 

هي الحرفة الرئيسية لسكان قرية النصارية وقرية العقربانية، لكن قلة المياه وارتفاع تكلفتها 

تمتد من وادي الفارعة  األنابيبعمل شبكات من  إلىوتسعيرتها دفع كثير من المزارعين 

روعة بالمحاصيل المز  أراضيهم إلىالملوثة بمياه الصرف الصحي غير المعالجة وتوجيهها 

من ضعف إنتاجية  حدوث مشاكل زراعية جسيمة إلىالذي يؤدي  األمر ،الحقلية المكشوفة

 .المحاصيل وأيضا لما لها من مخاطر صحية للمستهلك في األسواق الفلسطينية

أوضح أيضا أن المشكلة تكبر في فصل الشتاء أكثر من الصيف نظرا لحمل مياه األمطار و 

 للملوثات لمسافات أوسع من خالل وادي الفارعة. 

عما كانت عليه تلك المنطقة فترة االنتداب  ا  زراعي ا  الباذان ذات الينابيع العذبة شهدت توسع

 المزروعةة والسهول الصالحة للزراعواستغالل المناطق كزراعة الزيتون البريطاني، 

أخذت أهميته فقد الخضراوات، لكن كون الباذان تحول إلى منطقة سياحية فلسطينية ب

الزراعية بالتراجع نسبيا حيث كثرت زراعة األشجار الحرجية باتجاه الجنوب الغربي من تلك 

كالمتنزهات  وكذلك تحويل كثير من أراضيها الزراعية إلى مناطق جذب سياحي ،المنطقة

والحدائق وبرك السباحة، لم يسلم باذان نابلس من زحف المغتصبات، التي باتت تقترب 
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التي حاصرت أيضا  ،(هموري باتجاه منطقة الباذان اسمها )الونتدريجيا مغتصبة من الجنوب 

 .الشمالية وادي سحيق يسمى وادي الشاحور عصيرهحيث يفصل عزموط عن قرية عزموط 

  (:الوسطى)المرتفعات الجبليةالمنطقة  1.1

الخصبة إن المناطق الجبلية في منطقة الدراسة تتوسطها مساحات من األراضي السهلية 

أيضا تشابك الجبال عمل على  ،مطاراألمزروعاتها على مياه  والتي يعتمد أساسا في ري

 ةممتاز مناطق ذات تربة سميكة وجعلها أراضي  كوين أحواض في تلك المناطق مشكلةت

 سهول بيت دجن. زراعيا وتوفير مياه لزراعة المحاصيل الحقلية مثل 

من أشهر السهول الزراعية في منطقة شرق  :سهل بيت فوريك، سالم، دير الحطب

السهل الذي يحيط بقرى بيت دجن وسالم وبيت فوريك على الرغم من  ،(6)صورة رقم  نابلس

فة على سهل زراعي يتم استغالله لزراعة وقوع تلك القرى على مرتفعات عالية إال أنها مشر 

 البقوليات والمحاصيل المطرية.

متر عن سطح البحر والتي تقع  661 –م 911رتفاع تلك التجمعات ما بين يبلغ متوسط ا

بلية من الشمال إلى الشرق من مدينة نابلس وتشرف هذه التجمعات على مرتفعات ج

منخفضات األغوار من الجهة الشرقية، حدث تغير واضح في استغالل  والجنوب وتطل على

نتداب البريطاني في هذه رنة بما كانت عليه فترة االااألرض زراعيا واتساع مساحتها مق

عمل المزارع الفلسطيني على استغالل السهل الداخلي بين تلك الجبال لزراعة المنطقة حيث 

لزيتون والتين والعنب واللوزيات في السفوح القريبة الحبوب وأيضا ساهم في زراعة أشجار ا
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وأيضا نجد هناك اهتمام كبير في تربية المواشي وكما يعتمد سكان تلك  ،من تلك التجمعات

المناطق في ري مزروعاتهم والشرب على مياه األمطار إضافة إلى تواجد بعض الينابيع 

رقم  )خريطةعان بالقرب منهاالمحيطة بتلك التجمعات مثل قرية دير الحطب يقع ينبو 

 (3444)الدباغ،.(44)

ن سكان دير الحطب يعتمدون بشكل أساسي في رزقهم على الزراعة حيث يحيط أيشار إلى 

 و ،بقرية دير الحطب من الجهة الجنوبية والجنوبية الغربية سهل القرية الذي يمتاز بخصوبته

 وال يستخدم سكانها الري بالطريق الحديثة أو ،يزرع سكانها الحبوب بالطريقة التقليدية

المناطق الشمالية والشرقية يزرع سكانها الزيتون واللوزيات كذلك األمر لقرية  أما ،الدفيئات

 لم.سا

لكنها لم تسلم أيضا من عدوان سكان مغتصبة "ألون موريه" التي تقع على أراضي قرى سالم 

وقام  ،تلك المغتصبة ءدونم ألجل بنا 611ودير الحطب، حيث تم مصادرة ما يقارب 

االحتالل أيضا بشق طريق لصالح تلك المغتصبة يخترق أراضي تلك التجمعات من الجنوب 

 ،دونم 1111والشرق والشمال الذي سلب معظم أراضي دير الحطب الشرقية أي ما يقارب 

هم عدم مقدرة السكان من العناية بأرض إلى أدىمما واغلب تلك األراضي زراعية 

بسبب اعتداء سكان المغتصبة على أشجار  ،ومزروعاتهم وأشجارهم وقطف ثمار الزيتون

  .الزيتون وسرقة ثماره وأيضا طرد المزارعين وقت قطاف الزيتون من أراضيهم
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ويحدها من الشرق قرية بيت دجن التي  ،قرية فلسطينية تقع شرق مدينة نابلسبيت فوريك 

 ل بها بواسطة طريق رئيسي يخترق األراضي الخصبةيفصلها عنها السهل الواسع وتتص

 (43)خريطة رقم بعليهوجميعها زراعة  ،دونم 1344حيث تبلغ مساحة األراضي الزراعية 

من الشمال قرى دير الحطب وسالم ويفصلها عنها السهل نفسه الذي يمتد بين تلك يحدها و 

 (4139)بلدية بيت فوريك،.كيالجبال التي تقع جنوب بيت فور 

اشتهر سكانها بزراعة الذرة والقمح والبيكا وهي عيون ماء صالحة للشرب و  3بلدة يوجد في ال

من المحاصيل التي تعتمد على مياه األمطار نظرا لعدم توافر مصادر ري أخرى في تلك 

ونظرا الهتمام مزارعي تلك المنطقة بتربية المواشي يمارس سكان بيت فوريك نمط  ،المنطقة

لطة ليوفروا مواد غذائية للمواشي، لكن في الوقت الحالي ال يوجد نسبة عالية الزراعة المخت

من العاملين في الزراعة الن غالبية المزارعين اتجهوا للعمل في القطاعات الخاصة والعمل 

في داخل المغتصبات المحيطة بالمنطقة وهناك نسبة عالية من العاطلين عن العمل تتعدى 

 (4133الفلسطيني، لإلحصاءالجهاز المركزي ).43%

هناك عوامل أخرى تهدد السهل القريبة من بلدة بيت فوريك أال وهي التوسع العمراني باتجاه 

حيث بات البناء العشوائي وزحف المباني السكنية  يهدد األراضي الزراعية والسهول  ،السهل

كما قال رئيس  الزراعية،بسبب عدم وجود قانون محلي يمنع السكان من البناء في السهول 

 عارف حنني. بلدية بيت فوريك
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 :الغربية شبه الساحلية السفوح 6.1

المتوسط ونوع التربة  األبيضالبحر حسب طبوغرافية المنطقة وانحدارها باتجاه ساحل      

 أكثرتعتبر هذه المنطقة  ،المالئم للزراعة وسماكتها واالهتمام من قبل السكان بالزراعة

مثمرة وبساتين حقلية مروية  وأشجارزيتون  أشجارمناطق الدراسة كثافة في الزراعة من 

في المناطق الغربية لمنطقة الدراسة لكن ما زال االحتالل الحال  حيث ان هذه هي ،وبعلية

والعامل المؤثر هنا هو  وزيتونه وأرضهيترك بصمته في السلب والتخريب ضد سكان المنطقة 

الجنوب  إلىبناء جدار الفصل العنصري، ومن هنا يأتي التحليل كما يلي من الشمال الغربي 

 (.31)خريطة رقم الغربي.

 : الشمال الغربي لمنطقة الدراسة

 – 461متوسطه مابين  وأمطارهاعن سطح البحر ه الجهة ذات ارتفاعات قليلة تعتبر هذ    

تقع على هضبة وسط التي  سبسطية أمثلتهاومن  ،ملم سنويا وتربتها من نوع تيراروزا 611

ويزرع في أراضيها الحبوب واألشجار والزيتون والفواكه  سلسلة جبلية ترتفع عن سطح البحر

يشرب السكان من )عين هارون( ، ويعتني سكانها بتربية المواشي ،وال سيما التين واللوز

 )شاف شوميرون الجنوب منها وهي إلىضع مغتصبتين دخل االحتالل وو  أن إلى ،المجاورة

 

 

 



 

 

  

    جدار الفصل العنصري في منطقة الدراسة امتداد (  10)   رقم خريطة

 (بيرزيت جامعة – الجغرافيا دائرة مختبروزارة الزراعة / )  بتصرف الباحث عمل
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 أراضي إلىالزراعية القريبة منها وتحويلها  األراضيو ميزبي راحيل( التي عمدت على سلب 

الفالح بهدف التخريب على  الحديثة األساليبة لصالح االحتالل مستخدمتنا كافة يزراع

 .الفلسطيني

 الغربي:الوسط 

دونم،  34111ومجموع مساحة أراضيها  متر 131ترتفع عن سطح البحر  التي تل قرية    

دونم أراضي وعرة غير مستصلحة وألف دونم  4111دونم أراضي مزروعة و 39111منها 

تعتمد القرية على زراعة األشجار كالتين والرمان  ،(4139الفلسطيني، اإلحصاء،)مركز مراعي

ئيسي على بشكل ر واللوز والزيتون، وعلى زراعة الحقول بالقمح والشعير والبصل واالعتماد 

يعتمد اقتصاد القرية على تسويق األلبان باإلضافة إلى حيث  األبقارمثل  ،المواشيتربية 

يعتمد السكان على آبار  و للزيتون وجود بعض الورش ومطحنة للقمح، وفيها معصرة حديثة

باإلضافة إلى وجود عيون بعضها تجف في فصل الربيع ومنها ما  ،جمع مياه األمطار

 هذافي  ،يستمر طوال السنة ومن هذه العيون نبع الفوار ونبع عين المزراب ونبع عين البلد

منذ فترة االنتداب  وساهموا في رفع نسبة الزراعه بشكل واسع اعةالزر  السكانمارس  التجمع

بمحيط القرية والتين المثمرة مثل اللوزيات  األشجارحيث زرعوا  ،(4خريطة رقم ) البريطاني

مما ساهم في زيادة مساحة االراضي المزروعة باألشجار المثمرة البعلية الن طبيعة سفوحها 

زراعي اشتهرت  تسمح بذلك وتقل نسبة الزراعة الحقلية البعلية، لذا وجد سكان قرية تل نشاط

به وهو زراعة التين بكميات تسمح لهم بتصدير التين الى كافة مناطق الضفة الغربية وكذلك 

 االردن.
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 الجنوب الغربي:

 ،متر 931تقع على هضبة متوسطة االرتفاع، ترتفع عن سطح البحر التي  استيادير      

 ،كانت عليه فترة االنتدابالتي ازدادت فيها مساحة االراضي الزراعة باتجاه الشمال عما 

، إضافة والتين اللوزالزيتون والعنب و زراعة االشجار المثمرة البعلية مثل  هافي حيث زادت

مثل الخيار المروي  وقليل من الخضار القمحمثل  الحبوبالزراعة الحقلية البعلية كإلى 

والذي تبلغ  قاناالتي ترعى في أحراش )وادي كالماعز ، يربي سكانها المواشي والبندورة

بعد الحديث مع السيد خليل ابو حجلة )من كابر السن من  ،(الف دونم 31مساحته 

دونم من  9المزارعين في دير استيا( عن مساحة االراضي الزراعة قائال انه كان يمتلك 

دونم زيتون ولوز اما االن اصبحت االربعة دونمات يزرعها  4االراضي كان يزرع منها فقط 

دونم يزرعها لوز وتين  3وكذلك الحال مع السيد انور القاضي الذي يمتلك  زيتون

 (3444)الدباغ،.وزيتون

عمد  ،(3444)موسوعة المدن الفلسطينية، متر 631ترتفع عن سطح البحر التي  سلفيت وأخيرا    

سكان سلفيت على تنمية وتطوير القطاع الزراعية بكافة انماطه البعلية والمروية واستخدام 

الى اتساع المساحة الزراعية بشكل كبير في  ،(4التقنية الحديثة حيث تشير الخريطة رقم)

في  على الزراعة سلفيتتعتمد لذا  محيط مدينة سلفيت عما كانت عليه في الفترة السابقة،

ويعتبر الزيتون العمود الفقري  ،لكثير من سكانها وهي مصدر الدخل الرئيسي اقتصادها

تعتبر المركز الذي يقصده سكان القرى المجاورة وحتى  سلفيت، فيها الزراعي قتصادلال

تعتبر  البعيدة في بعض األحيان للحصول على تموينهم من المنتجات الزراعية، حيث



83 
 

 
 

 المنتجات الزراعية وخاصة اشجار من لتنتج ما يكفي أهالي المدينةأراضي المدينة خصبة 

كونه يشكل  ،دونما 23111التي تغطي مساحات كبيرة من اراضيها أي ما يقارب  الزيتون

عما موردا اقتصاديا مهما للمزارعين لذا نجد اتساع في مساحة االراضي الزراعية البعلية 

شجار األ ومن ،(2)موقع سلفيت كما هو في خريطة رقم كانت عليه فترة االنتداب اذا ما قارنا

حيث قدرت مساحة االراضي المزروعة بأشجار  زادت زراعتها الكرمة البعلية المثمرة التي

دونم   411وكذلك اشجار التين ما يقارب  ،دونم حسب ارشيف بلدية سلفيت 11العنب 

اما التفاح حسب ارشيف بلدية سلفيت فتقدر  411دونم والمشمش حوالي  911واللوز 

التي تعتمد على مياه االمطار  دونم وأيضا اتسعت مساحة المحاصيل الحقلية 11مساحته 

تكفي سكان محافظة سلفيت   (،4خريطة رقم) في سلفيت كالقمح والشعير والعدس والكرسنة

وجود عيون الماء في محيط سلفيت الى ايجاد الزراعة المروية  وأيضا ساعد  ،من انتاجها

دخال التقن يجاد العديد من المشاريع الزراعية وا  يات في الري وأهمها زراعة الخضروات وا 

كالري بالتنقيط والبيوت البالستيكية وتزرع فيها كثير من الخضراوات مثل الخيار والكوسا 

  (.4139،)بلدية سلفيت.وغيرها والبندورةوالزهرة 

تشكل إحدى أبرز نقاط القوة في  كبيرة نسبيا من األراضي الزراعيةهذه المساحات ال

المحافظة والمدينة على حد سواء، إذ تعتبر حصة الفرد من األراضي الزراعية في منطقة 

لكن في الوقت الراهن اثر االحتالل بسياساته  ،ةسلفيت هي األعلى في منطقة الضفة الغربي

يط سلفيت على الزراعة بشكل سلبي في منطقة سلفيت حيث ساهم في بناء مستعمرات تح

من الجهات الشمالية وفتح طرق تستهدف االراضي الزراعية ونشر قطعان من الخنازير 
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تهاجم احيانا المزارعين في حقولهم مما يولد حالة من الخوف لدى التي  ،(1صورة رقم)البرية 

المزارعين واضطر الكثير منهم الى عدم زراعة اراضيهم خشية اتالفها من قبل الخنازير 

باتجاه  فتح انابيب المياه العادمهالى  وكذلك يعمل سكان مستعمرة ارائيل بكثرة المنتشرة

مما ينشر الحشرات والقوارض والرائحة الكريهة  وكذلك  ،(2صورة رقم)االراضي الزراعية 

تمزيق اراضي سلفيت من جهة الشمال والغرب ببناء جدار الفصل عمل االحتالل على 

ر سلبا على مساحة االراضي الزراعية حيث اوضح كل ذلك اث ،(31العنصري خريطة)

انه ترك العمل في الزراعة واالنتقال للعمل في التجاره نظرا لوجود  ،وديع سلمانالمزارع 

اكثر من مره  انسياب المياه العادمه بالقرب من ارضه الزراعية وكذلك وأهمهامعيقات كثيرة 

 . يرتم اتالف الخضار الذي كان يزرعه من قطعان الخناز 
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 الفصل الخامس  1

  

 مقارنة المساحات الزراعية قديما وحديثا  1.5

وأسبابه من حيث مظاهره اليجابية  األراضيالتغير الذي طرأ على استعمالت  2.1

 والسلبية كما في الميدان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (03خريطة رقم  )
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    مقارنة المساحات قديما وحديثا  1.1

ما تم في منطقة الدراسة من حيث حديثة و من زراعة تقليدية لألنماط الزراعية  بعد وصف  

ولما للعوامل الطبيعية والبشرية  ،عنها اإلجابةفرضيات في بداية الدراسة ووجدت طرحه من 

 .تأثير على هذا التغير بمظاهرة السلبية وااليجابية

تم عمل حسابات لمعرفة الفرق بين مساحة  GIS.10.1بعد رسم الخرائط باستخدام 

 (.6جدول رقم  ) 4139االراضي الزراعية فترة االنتداب ومقارنتها بالمساحات لعام 

 للواء نابلس 4139وعام  3493( الفرق في المساحات الزراعية ما بين عام 6جدول رقم )

ي الفاااااااااااارق فاااااااااااا 2.11عام  دونم \ المساحة 1113عام  دونم \ المساحة المنطقة 

 دونم \ المساحة 

 31692 11361 94113 الشرقية

 14431 314991 33431 الوسطى 

 16624 364961 23121 الغربية

  عمل الباحث

( ان هناك اتساع كبير في المساحات الزراعية ما بين االعوام 6حيث يبين الجدول رقم )

 الزراعية عام( التي تبين المساحات 6حيث ان مقارنة خريطة رقم ) 4139و  3493
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دونم كما هي في  31612في شرق منطقة الدراسة نجد ان الفرق في المساحة  3493 

 (. 33خريطة رقم )  

  
 0943( المساحات الزراعية شرق منطقة نابلس عام  00خريطة رقم ) 

 دائرة الجغرافيا( \0051111المصدر: عمل الباحث بتصرف) خريطة 

طة
ري

خ
 ال

ح
تا
مف

ية
ع
را

ز
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ض
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سة
را

الد
د 
دو

ح
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 دائرة الجغرافيا( \ 5104المصدر: عمل الباحث بتصرف) صور جوية 

 5104المساحات الزراعية شرق منطقة نابلس عام (  05خريطة رقم ) 

طة
ري

خ
 ال

ح
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ح
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وأيضا هناك توسع كبير في الزراعية وخصوصا زراعة الزيتون في غرب منطقة الدراسة 

ارتفعت فيها حيث انها اكثر المناطق في لواء نابلس  ،(39وخريطة رقم )( 33خريطة رقم )

 .المساحات الزراعية مقارنة بالمنطقة الوسطى والشرقية

 
 0943( المساحات الزراعية غرب منطقة نابلس عام 03خريطة رقم )  

 دائرة الجغرافيا( \ 0051111المصدر: عمل الباحث بتصرف) خريطة 

طة
ري

خ
 ال

ح
تا
مف

ية
ع
را

ز
ي 

ض
را

ا

سة
را

الد
د 
دو

ح
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 دائرة الجغرافيا( \ 5104المصدر: عمل الباحث بتصرف) صور جوية    

 5104( المساحات الزراعية غرب منطقة نابلس عام 04خريطة رقم )  
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شملتها الزيادة في مساحة (، 31( وخريطة رقم)36اما المرتفعات الوسطى خريطة رقم)

تم مناقشة االسباب التي ادت أي زيادة كبير وسي ،دونم 14431االراضي الزراعية بمقدار 

 للتجمعات في منطقة الدراسة. النماذجالى هذه الزيادات مع التركيز على بعض 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 0943( المساحات الزراعية وسط منطقة نابلس عام  02خريطة رقم ) 

 دائرة الجغرافيا( \ 0051111المصدر: عمل الباحث بتصرف) خريطة 
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 دائرة الجغرافيا( \ 5104المصدر: عمل الباحث بتصرف) صور جوية 

 5104( المساحات الزراعية وسط منطقة نابلس عام  06خريطة رقم ) 
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التغير الذي طرأ على استعمالت األراضي وأسبابه من حيث مظاهره اليجابية  2.1

 والسلبية كما في الميدان

فرص عمل  ايضا وتوفر ،الفلسطينية األسرلكثير من  أساسيمصدر رزق  الزراعة تعتبر 

استصالح  خالل حماية البيئة من وأيضاوتوفر المواد الخام للصناعات الزراعية والغذائية 

والتخفيف من انجراف التربة والحد من التصحر والتلوث والمحافظة على التنوع  لألراضي

وممارسة  أرضه منذ االنتداب البريطاني عن فالحةالفالح الفلسطيني  لذا لم يتوقف الحيوي، 

الزراعة وطرق الري  أنماطبه زراعيا بكافة  عة واستغالل كافة المناطق المحيطةالزرا

سواء كانت الزراعة  منطقة نابلسهذا باإلضافة إلى األنماط الزراعية المعروفة في  ،المتوفرة

ق الخضراوات المتنوعة عن طري إلنتاجالحقلية أو زراعة األشجار المثمرة، والزراعة الكثيفة 

 .الدفيئات

الفلسطيني و وزارة  اإلحصاءوجداول من مركز  إحصاءاتطالع على إلومن خالل ا    

 :أنالزراعة الفلسطينية تبين 

من هذه المزروعة  األراضيالجبلية وتمثل  األراضيشرق منطقة الدراسة يغلب عليها      

% منها والحبوب 26الزيتون  % من المساحة الكلية لمنطقة نابلس، يشكل91.6المنطقة 

من مجموع مساحة منطقة  %34% وتمثل سلسلة الجبال 31% والمراعي 39

 (4139)الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،.الدراسة
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منطقة جنوب شرق منطقة الدراسة تشتهر بزراعة المحاصيل الحقلية وخصوصا  أما    

م التجمعات السكانية في هذه المنطقة القمح بحيث تزيد المساحة المزروعة في معظو الشعير 

دونم في كل تجمع مثل منطقة دوما، عمورية، بورين، بيت دجن، تلفيت،  611عن 

 (4139الفلسطيني، لإلحصاء)الجهاز المركزي .الساوية

ت الزيتون حيث يتواجد ما الزيتون وزي إنتاجعتبر منطقة الدراسة الذي تشمال منطقة     

ومن هذه التجمعات) برقة، دير من منطقة الدراسة % من المساحة الكلية للزيتون 31 يقارب

 أكثريوجد في هذه المنطقة  اصيد، بيت امرين، عصير الشمالية(، كماشرف، سبسطية، ي

 (4139.)الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،معصرة زيت 96من 

وبيت فوريك والعقربانية  ةالنصاري الشمال الشرقي لمنطقة الدراسة والتي تعتبر قرى    

الخضار البعلية والحمص والبصل  زراعةفي وفروش بيت دجن مناطق ذات تخصص 

 واللوبيا.

 الزيت إنتاجبر سوق كبير للزيت حيث تصل نسبته من يعتف أيضامنطقة الجنوب الشرقي  أما

وعصيرة  ومن قراها بيتا وجماعين وقريوت ،منطقة الدراسة إجماليمن % 31من  أكثر

 (.4139،الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني).القبلية وعقربا

تربية المواشي  واالعتماد هنا علىنسبة الزراعة قليلة  ، فإناألوسطبخصوص الجزء  أما    

 خصوصا في محيط مدينة نابلس. االقتصادية فيها األنشطةمن  ا  كبير  ا  تحتل مركز ف واألبقار
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الزراعية  األراضيفي مساحات  اتساعهناك  أننجد  ،(4الخريطة رقم ) إلىبعد النظر      

المثمرة بينما هناك تناقص  األشجارالمخصص لزراعة  من حيث النمط ،في منطقة الدراسة

وقتنا الحاضر  إلىمنذ فترة االنتداب  في المساحات المخصصة للمحاصيل الحقلية والخضار

 لعدة عوامل طبيعية وبشرية.نظرا 

 في منطقة الدراسة: الزراعة أنماططبيعية المؤثرة في العوامل ال 3.1

 الحاسم في العامل تعد بل زراعةال في تأثيرا العوامل أكثر من الطبيعية العوامل تعد      

 حسب الدراسة أتيوي أخرى، دون منطقة في زراعتها يمكن التينماط الزراعية األ تحديد

موضحا ، ةيزراعال األراضياستعماالت  أنماط في المؤثرة العوامل مقدمة في انحدار السطح

 :كاألتي

 السطح: طبيعة

 411 -سطح منطقة الدراسة بأنه متضرس نسبيا حيث يتراوح ارتفاعه ما بين  زيتمي     

متر فوق سطح البحر في  411 إلىشرق منطقة الدراسة  األغوارمتر تحت سطح البحر في 

وهي السلسلة الجبلية الوسطى التي تتميز بأكثر مناطق الدراسة  ،وسط منطقة الدراسة

ن استواءه إ ،في منطقة الدراسةالزراعي  النمطللسطح أثر ملموس في  أنتبين ، و ارتفاعا  

كما هو المستوية تقل فيها عملية جرف التربة  فاألرضيساعد على نجاح حرفة الزراعة 

مخيم الفارعة، العقربانية، النصارية، بيت  المسعودية،الحال في السهول بالقرب من منطقة 

بشكل كبير  الزراعة حيث مارس سكان تلك السهول اللبن الشرقية، ,دجن، بيت فوريك، صرة

 االنحداروالسفوح قليلة  األراضياستصالح  إلى إضافةوواسع عما كانت عليه فترة االنتداب 
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مل في حرث وبذر البذور وحصاد عية التي تالزراع اآلالتكما تسهل عليها عمليات استخدام 

 أنوتبين  ،الجمع المتوفرة بالقرب منها بالقرب من الينابيع وأبار قنوات الريمحاصيل وفتح ال

, كلما زاد فكلما كان السطح مستويا  ، ةهناك عالقة بين طبيعية السطح وسمك طبقات الترب

, أثر أو قلته عن سطح البحر األرضسطح  ولزيادة ارتفاع ،ومنع عملية انجرافهاسمك التربة 

ونمط  الساقطة التي تؤثر بصورة مباشرة على نوعية المحاصيل مطاراألهام على كميات 

التي تقع  مقارنة بتلك أوضحلها  الغربية للمطرأن السفوح المواجهة تبين ثم  الزراعة السائد،

نظرا لتوفر  الغربية في السفوحالزراعية  األراضيزادت مساحات ، حيث في ظل المطر

 ،المثمرة وشجر الزيتون واألشجاروهو المياه حيث زادت زراعة الحقول  األساسيالعنصر 

حيث لم التي كان لوقوعها في ظل المطر اثر سلبي  شرق منطقة الدراسة مناطق بينما 

وفي   الزيتون وبنسب قليلة في زراعة الحقول، أشجاريحدث أي زيادة واضحة في زراعة 

مراعي وتتمثل في  إلىالتي تحولت الزراعية  األراضي من مجموعة كبيرة ة الدراسةمنطق

تكاد تخلو و  الواقعة في ظل المطر األغوار بالقرب من شرق منطقة الدراسةالواقعة  األراضي

 ها.ندرة المياه فيلالزراعي, نظرا   اإلنتاجتماما  من 

الزراعة في منطقة الدراسة  أنماطبشكل نسبي على  أثرتعوامل طبيعية  أيضاوهناك 

ارتفعت نسبة الملوحة في مياه  حيث ،الزائد المتمثلة في مشكلة ملوحة التربة نتيجة للضخ

أثر على نوعية المحاصيل المزروعة، ، مما التالي ارتفاع نسبة ملوحة التربةالري و ب

تحمل الملوحة تزايدت زراعة المحاصيل التي لها قدرة على فتناقصت زراعة الحمضيات و 

وتظهر هذه  إنتاجيتهاوتدهور خواصها وتدني  انجراف التربة وأيضا، كالزيتون و الجوافة
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الذي قلل من  األمرالمشكلة في سفوح المنحدرات الجبلية الغربية والشرقية لمنطقة الدراسة 

 ومحدودية المياه مشكلة الجفافو ، استصالحهاوارتفاع تكلفة تواجد التربة الصالحة للزراعة 

والمروية ؤثر على الزراعة البعلية هذه العوامل بمجملها ت ،األمطارالناتجة عن تذبذب 

المخزون المائي من المياه العذبة على  األمطارخاصة زراعة المحاصيل الحقلية، كما تؤثر 

 سة عليها من مختلف القطاعات.وزيادة المناف

 : العوامل البشرية 1.1

ا تأثير ا البشرية العوامل تؤثر       يعد ، إذالزراعية األراضياستعماالت  أنماط في واضح 

 أالقتصادية الفعاليات كافة في والمؤثرة الزراعية اإلنتاجية العملية في األساسي الركن اإلنسان

 نشاط زراعي من دونه. أي قيام يمكن وال

 التي الطبيعية العوامل من أكثر التغير سريعة عوامل بمجملها البشرية العوامل تعد     

 وبناء ألخر، مكان من وتباينها البشرية العوامل تداخل إلى باإلضافة بالثبات النسبي تتصف

 :األتي النحو على البشرية العوامل إجمال يمكن ،دراسةال أهميتها بموضوع مدى على

فيه ان النمو مما ال شك  ،السكان تدريجيا أعداد: المتمثل في زيادة النمو السكاني -3

 ،منطقة الدراسة يختلف في الوقت الحالي عما كان في فترة االنتداب السكاني في

الذي اثر  األمر ،وبالتالي الطلب على الموارد الغذائية الزراعية يشكل عبئا على المزارع

الزراعة ليوفر الغذاء  أنماطفي استغالل كافة المساحات الزراعية واستخدام كافة  إيجابا

افتهم خاصة في المدن ثالسكان وارتفاع ك أعدادمع تزايد و  ،المتزايدة من السكان ادلألعد

الرئيسية بدأ المزارع بتطوير الزراعة من اجل توفير االكتفاء الذاتي من المحاصيل 
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دخال الحديثة والزراعة الكثيفة الري أساليبمن  كافة التقنيات إدخال إلى إضافة  وا 

ظهور شركات  إلى إضافةمنتجات الزراعية على مدار العام، لتوفير ال بكثرة  الدفيئات

على زيادة مساحة  إيجابامتخصصة في الزراعة بهدف التسويق والتصدير مما اثر 

ظهور مصانع لتصنيع  وأيضا، ختلطةوالزراعة الم الزراعية الحقلية والشجرية األراضي

المحيطة واستغالل  األرضالمواد الغذائية مما شجع المزارعين على االستثمار في 

 . األمثلالزراعية بالشكل  األراضي

شهدت منطقة : الزراعية األراضيعلى حساب  والحضري والعشوائي الزحف العمراني -4

( 32خريطة رقم ) حيث الدراسة توسعا كبيرا في المساحات المبنية للتجمعات السكانية

 (:1الجدول رقم) 3493عما كانت عليه عام  انتشار المساحات المبنية بشكل كبير

 : 4139و  3493( يبين التوسع في مساحات التجمعات السكانية ما بين 1جدول رقم )  

 فرق التمدد  4139التجمعات السكانية عام  3493التجمعات السكانية عام 

 2كم 26.23 2كم 21.63 2كم 4.11

 المصدر: عمل الباحث

 2كم 26بما يقارب  4139و  3493حيث تبين ان هنالك تمدد كبير في العمران ما بين عام 

مما اثر على زيادة المساحات المزروعة خاصة ان سكان  الزراعية،على حساب االراضي 

تلك التجمعات اعتمدوا في البداية على نمط الزراعة المروية في محيط تلك التجمعات نظرا 

تي كانت متوفرة واستصالح االراضي اصبح ينتشر بعد شق الطرق لضعف وسائل النقل ال

 الزراعية واستخدام كافة وسائل النقل والوسائل الحديثة في الزراعة. 



99 
 

 
 

 3412الى بنائها بعد عام وجود المغتصبات الصهيونية التي عمد االحتالل  إلى إضافة

زراعية وموارد  أراضيالفلسطينية والموارد المحيطة بها من  األراضيبهدف السيطرة على 

نجد هناك توسع كبير خاصة في المدن الرئيسية في  ،مائية. ومن خالل الخريطة المرفقة

الذي اثر سلبا  األمر ،نابلس وطوباس وسلفيت وباقي التجمعاتالدراسة مثل مركز  منطقة 

 األراضيطى والغربية والتي تقع على خاصة في المناطق الوسعلى المساحات الزراعية 

وبخاصة المناطق التي كانت تزرع بها  ،مواجهة للمطرالالسهلية والصالحة للزراعة و 

اثر ذي طابع اجتماعي  أيضات ويظهر المحاصيل الزراعية الشتوية والصيفية كالخضراوا

لل الكفاءة قحيث يتبين ذلك من خالل صغر وتشتت الحيازات الزراعية وشيوع ملكيتها مما 

التصنيع  أنشطةوضعف البنية التحتية الخاصة بقطاع التسويق الزراعي وضعف  اإلنتاجية

  الزراعي والغذائي.

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 (بيرزيت جامعة – الجغرافيا دائرة مختبروزارة الزراعة / )  بتصرف الباحث عمل

    0139حتى عام  3491الزحف العمراني في منطقة الدراسة للتجمعات السكانية منذ عام  (  17)   رقم خريطة
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العاملة  األيديالمتطلبات الرئيسة في الزراعة توفر  أهممن : العاملة في الزراعة األيدي -3

البشرية في منطقة الدراسة، واتساع المساحة الزراعية ونمط  األنشطةوذلك لتعدد 

 ،العاملة األيديعلى  األحياناالستخدام الزراعي بحيث تعتمد الزراعة في كثير من 

، لخبرة العملية والمستوى التعليميالتركيب العمري للمزارع وا إلى إضافة ومدى توفرها

 األيديوتعتبر  ،وذي خبرة في الزراعةعاملة كثيرة  أيدي إلىفالزراعة الكثيفة تحتاج 

 األيدينقص  ألنوذلك بسبب تأثر الزراعة بها  ،العاملة في منطقة الدراسة مهمة جدا

 الحيازة أصحابالعاملة في مجال الزراعة يقلل من المساحات المزروعة بسبب عدم قدرة 

زراعية فان عاملة  أيديبينما في حال توفر  ،األمثلالزراعية من استثمارها بالشكل 

، أخرى أراضييعمل على استغالل جميع المساحة الزراعية واستصالح  األرضصاحب 

فقد هجر المزارعون الذين تعرضوا للخسائر المتتالية أراضيهم  ،نتيجة لسياسة االحتاللو 

الكيان الصهيوني مما أثر على كمية اإلنتاج واتجهوا للعمل في قطاعات بورا  و وتركوها 

 ا في زيادة مساحةايجابي أثرهاانعكس  فقد ،م4111انتفاضة في  وبعدلكن  ،الزراعي

توفر  إلى أدىمما   ،م3491 أراضيالزراعية بحيث انعدم العمل في داخل  األراضي

عاملة تعمل في مجال الزراعة بسبب تعطل عملهم الرئيسي وكذلك استثمار  أيدي

بسبب انقطاعهم عن مصدر  ألسرهم العيش ليوفروا لقمة أراضيهم األراضي أصحاب

نمط الزراعة الحقلية وزراعة  يستخدم المزارعونفي اغلب مناطق الدراسة  ،األولدخلهم 

عمال زراعيين  إلىومثل هذه الزراعة ال تحتاج  ،المثمرة األشجاربعض و الزيتون  أشجار

 هم من يقومون الحيازة أصحاب ا فإنغالب، الثمار فطقوقت  إنما بصورة دائمة فقط
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في المناطق التي تستخدم نمط زراعي كثيف في المناطق السهلية  أما ،بهذا العمل

باستمرار كما هو الحال في  ومؤقتةعمالة دائمة  إلىتحتاج  فإنهاوالمناطق المروية 

 الجفتلك واللبن الشرقية والمسعودية وغيرها.سهول 

تجمعاتها السكانية من تعتبر منطقة الدراسة و  :العلمية والتقدم التكنولوجي األساليب  -9

ويصعب على المزارع الفلسطيني مع غياب الدعم الالزم  ،المناطق الفقيرة اقتصاديا

 إلى إضافة ،الالزمة للزراعة بالوسائل التكنولوجية الحديثة األدواتللزراعة توفير كافة 

 األدواتبحيث يمنع استيراد  ،صعوبة استيرادها بسبب ممارسات االحتالل على المعابر

دخالها وسائل النقل وارتفاع سعرها وكذلك ارتفاع سعر  أنكما  ،السلطة أراضي إلى وا 

كما ان  ،على استثمار األرضالذي يؤثر سلبا  األمرالوقود يشكل عبئا على المزارع 

تخلف في عمليات الفرز و التغليف و التعبئة و ضعف في إمكانيات التخزين و  هنالك

االستعمال غير الجيد للكيماويات خاصة المبيدات نظرا لضعف البحوث  وأيضا التبريد،

مما  ،ودورات التوعية للمزارع الفلسطيني التي تقدمها المؤسسات الزراعية في فلسطين

مع تحكم االحتالل في عملية  عزوف الكثيرين عن العمل في القطاع الزراعي إلى أدى

زيادة  إلى أدتالفلسطيني التي  سواقاألعدا عن توفر منتجات منافسة في  ،التسويق

سوء الوضع المادي للفالح الفلسطيني الذي يجد صعوبة في بيع منتجاته فيها بسبب 

 مقارنة بسعر منتجاته. األسعاروجود فوارق في 

الممارسات السلبية لالحتالل على الزراعة  تعتبر :الحتاللالعامل المتمثل بسياسية  -6

يصادر الممتلكات ويعرض  االحتالل بات كبير، فقد ذات اثروالمزارع الفلسطيني 
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وكذلك عنف المستوطنين وحرمان المناطق من الحصول على  لإلخالءالفلسطينيين 

والقيود على التنقل واقتالع وتخريب  اآلبارعلى حفر  ةوعدم القدر  ،واألسمدةالمياه 

، لمغتصباتلسكان ا األمنالزراعية تحت شعار  األراضيالمثمرة وتجريف  األشجار

ناطق القريبة من المغتصبات الصهيونية التي كان مالزراعية بكافة ال األراضيومصادرة 

لفالح الفلسطيني يستغلها للزراعة، عدا عن التحكم في عمليات التسويق للمنتجات ا

الصهيونية حيث المخطط الصهيوني لجعل المنتجات الزراعية منتجات مكملة للمنتجات 

الصهيونية وليست منافسة لها، واستغالل المغتصبات الصهيونية في منافسة المنتجات 

ة الزراعية للعمل في المزارع الصهيونية بأجور رخيصة، العامل األيديالزراعية واستغالل 

والتي يصعب  واآلالت واألسمدةالزراعي كالمبيدات  اإلنتاجوالتحكم في سعر مستلزمات 

الفلسطينية بصنع  األراضيالتوسع في سرقة ونهب  إلىإضافة على المزارع شرائها، 

ولكن الهدف  (،31)خريطة رقم  جدار يضم المغتصبات الصهيونية بحجة حمايتها

سلب اكبر قدر ممكن  وأيضاهو تمزيق التواصل الجغرافي بين مناطق الضفة  األكبر

 ن والمواطنين بشكل عام.الزراعية وتضييق الخناق على المزارعي األراضيمن 

المزارع  أصبحمجتمعة بحيث  الزراعةعلى  أثرتكل هذه الممارسات السلبية لالحتالل   

من مستوى  األدنىغير مجدية وال توفر الحد  اصبحت ألنها األرضالفلسطيني يهجر 

وهو العمل في  أخرليبحث عن عمل مختلف وكذلك ألنه وجد بديل  ،المعيشة المطلوب

الفالح الفلسطيني  ونتيجة لذلك فقد بدأ ،المغتصبات الصهيونية والمدن الفلسطينية
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 إلىيتون ألنها ال تحتاج مثمرة كالز  أشجارزراعة  إلىمن حقلية  بتحويل زراعة األرض

 .األسمدة أوكميات كبيرة من المياه  إلىمتابعة كزراعة الحقول وال تحتاج 

المناطق السهلية  أنالحظ الباحث من خالل الدراسات الميدانية لمنطقة الدراسة       

حقول  أووالمناطق قليلة االنحدار تزرع بالخضار والمحاصيل الحقلية وتستخدم الدفيئات 

( مثل العقربانية وفروش األغوارمعظمها مروي، حيث تنتشر اغلبها في السفوح الشرقية )

بيت دجن والنصارية، بينما المحاصيل الحقلية البعلية المؤقتة)محاصيل شتوية( مثل الشعير 

المحاصيل انتشارا في منطقة نابلس ومعظمها يتركز في وسط  أكثروالقمح والتي تعتبر من 

 قة الدراسة. وغرب منط

وأهمها الزيتون واللوز تنتشر بشكل  األشجارزراعة  أنوتبين من خالل الدراسة الميدانية 

بعلية، بينما الحمضيات تعتمد على الري وتنتشر في  أشجارواسع في منطقة نابلس وهي 

 المناطق الشرقية من منطقة نابلس.
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 الفصل السادس 

 االستنتاجات

 التوصيات 

 قائمة المراجع 

 المالحق 
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  االستنتاجات 0.1

هناك اثر  أنالزراعية  األراضياستعماالت  أنماطتبين من خالل الدراسة في  -3

فالمناطق الغربية تكثر  ،الزراعة أنماطلطبيعة انحدار سطح منطقة الدراسة على 

واجهتها تكثر الحقول الزراعية لم وأيضاالمثمرة خصوصا الزيتون  األشجارفيها 

منطقة ظل المطر  في لوقوعها كلما اتجهنا شرقا باتجاه الغور تقلبينما تبدأ  ،للمطر

ونجد الزراعة الكثيفة في المناطق القريبة من التجمعات  ،وشدة انحدار سطحها

استصالحها  إلىالسكانية وخصوصا السهول الداخلية التي عمد الفالح الفلسطيني 

 المثمرة. واألشجارلخضار واستغاللها لزراعة الحبوب وا

هناك اثر للعوامل البشرية في نمط الزراعة بحيث اثر بالزيادة  أننجد  وأيضا -4

 اآلثارمن  ،الزراعية ونمط الزراعة السائد فيها األراضيوالنقصان في مساحات 

واألنشطة الزراعية  األراضيبفعل التوسع العمراني على حساب  المهمة التي نتجت

مقالع الحجارة والكسارات في مناطق مختلفة بالقرب من  هيالبشرية المختلفة 

ساهم بشكل كبير  ، كل هذا(31)خريطة رقم  أيضاالزراعية وشق الطرق  األراضي

العاملة في  األيدينقص وكذلك  ،الزراعية بين المدن وقراها األراضيفي تمزيق 

شجرية  إلىالزراعية من حقلية مروية  األراضيمجال الزراعة وتحويل كثير من 

 قطاعاتالعمل في يفتح له المجال عبئ تكاليف الزراعة و  على المزارعبعلية ليخفف 

 .أخرى



 

 

 

 الطرق والمحاجر في منطقة الدراسة     (  01)   رقم خريطة

 (بيرزيت جامعة – الجغرافيا دائرة مختبروزارة الزراعة / )  بتصرف الباحث عمل
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في سياسة هذا يتمثل و الزراعة في منطقة الدراسة  أنماطفي  األكبر األثرلالحتالل  -3

 األراضيوسلب ونهب  ،الدراسةغرس المغتصبات الصهيونية بكثرة في منطقة 

اتجاه المزارع  وأيضا الممارسات العنيفةالزراعية واستغاللها لصالح االحتالل 

لقاءبتخريبها  ، حيث قام االحتاللاألرضالفلسطيني واتجاه  النفايات فيها والصرف  وا 

، حرمان المزارعين العرب من حقوقهم المائيةو  وحرقها األشجارواقتالع  ،الصحي

 األراضيعلى حساب  ببعضالمغتصبات  إيصالبهدف  ،عن شق الطرقناهيك 

وال يمكن نسيان اثر الجدار الذي ساهم بشكل كبير في اختراق  ،السهلية والزراعية

 ،م3491 عام المناطق المحتلة في إلىغرب منطقة الدراسة ليضمن المغتصبات 

الزراعية والمزروعة في تلك  األراضيساهم في سلب مساحات شاسعة من مما 

للعمل في الكيان الصهيوني حيث  منطقة نابلسهجرة األيدي العاملة من و ، المنطقة

 .األجور المرتفعة

 أنماطالزراعة في منطقة الدراسة مثل زيادة  أنماطانه يوجد تفاوت في  أيضاوتبين  -9

وانخفاض نسبة  ،الزيتون أشجارالمثمرة وخصوصا  األشجاركزراعة الزراعة البعلية 

والبيوت  والحاصداتالزراعية  اآلالتوكذلك تتفاوت نسبة استخدام  ،الزراعة المروية

حسب وضع المزارع االقتصادي وتوفر رأس المال  أخرى إلىالبالستيكية من منطقة 

 جديدة من المحاصيل. أصناف إدخال وأيضا

والبشرية التي أثرت إن كافة تجمعات منطقة الدراسة تأثرت بفعل العوامل الطبيعية  -6

الزراعية  فمنها من زادت فيها نسبة األراضي ،على واقع استعماالت األراضي
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بها، ومنها من تأثرت سلبا  وخاصة بعد زمن االنتداب  هتمتوحافظت عليها وا

وأما الحقول الزراعية فهي حاضرة ، العوامل البشرية التي تأثرت بها البريطاني بفعل

 .مثل بلدة حوارة باتجاهها بعض التجمعات السكانية البناء في برغم امتداد

القبلية،  وعصيرهوبالنسبة للمحاجر، فهي متركزة بشكل كبير في منطقة جماعين  -1

لطبيعة المنطقة الجيولوجية فيها. وعلى هذا األساس، فقد أثرت بشكل سلبي وكبير 

، فقد طةخصوصا  األراضي الزراعية المحيعلى أرض الواقع والمنطقة المحيطة، و 

كّسارات والمحاجر بمخلفات تلك تلوثت األراضي الزراعية في المنطقة المحيطة بال

التأثير  ، ويؤدي الىوالغبار الذي يعمل على تلويث التربة وتقليل إنتاجها المحاجر

 على المدى البعيد من خالل تدمير تلك األراضي وتحويلها ألراضي قاحلة.

ة الدراسة منذ االنتداب البريطاني وفي استعماالت السائد في منطق النمط الزراعيإن  -2

 األراضي هو األشجار المثمرة والزيتون، ويتركز بشكل ملحوظ في سلفيت وبيتا

 منطقة الدراسة.قل في مناطق غرب وشمال غرب أ ، وبكمياتوقبالن

 4139وتالحظ الزيادة في المساحات الزراعية واستعماالت األراضي خالل العام  -1

 األراضيلمناطق التي كانت تضم نسب بسيطة من استعماالت خصوصا في ا

زادت نسبة األراضي حيث في طوباس كذلك و ، وخصوصا في شمال وغرب نابلس

، واستعماالتها بشكل ملحوظ خصوصا بعد االنتداب البريطاني وحتى الوقت الحاضر

عة و كانت تتركز األراضي المزر  حيث زمن االنتداب البريطاني هذا بالمقارنة مع

فقد  4139في العام أما ، منطقة الدراسةبأشجار مثمرة في جنوب وجنوب غرب 
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زادت نسبة تلك األراضي في المنطقة الجنوبية الشرقية من منطقة الدراسة، والغربية 

 والجنوبية الغربية منها أيضا .

أنماط في تباين يوجد واتجاهه واالرتفاع عن سطح البحر وبالنسبة النحدار السطح  -4

راعة بين المنحدرات الغربية والوسطى والشرقية، بسبب طبيعة االنحدار وخاصة الز 

 منها.  المنطقة الشرقية في
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 التوصيات  5.1 

 الدراسة فإننا نوصي بما يلي: إليهااعتمادا على النتائج التي توصلت    

عمل  إلىالزراعية ندعو  األراضيلما للزحف العمراني اثر كبير على حساب   -3

مخططات هيكلية تحد من انتشار المباني على حساب المساحات الزراعية وتوجيه 

 الغير صالحة للزراعة.  األراضيالبناء نحو 

 األراضيتوفير الدعم المالي للمزارعين من اجل تشجيعه على زيادة مساحة   -4

من  ،األفقيزراعية والتوسع  أراضيالزراعية عن طريق العمل على استصالح 

 ،والتوسع العمودي باألشجارجديدة واستغالل السفوح وزراعتها  أراضيح استصال

دخال واألسمدةمن توفير البذور المحسنة  التقنيات الحديثة في الزراعة من حيث  وا 

 الماكينات والدفيئات والري الحديث.

 األجنبيةتوفير سوق مناسب للمنتجات الزراعية المحلية والحد من استيراد المنتجات   -3

حل مشكلة التسويق للمنتجات الزراعية و  ،من اجل دعم الزراعة المحلية والمزارع

، و من ضمنها ن أسواق جديدة عبر اتفاقات دوليةالفلسطينية من خالل البحث ع

 .مع االحتالل و عدم تدخله في العملية التسويق

ي من خالل يكون لوزارة الزراعة ومديرياتها دور كبير في توعية المزارع الفلسطين أن -9

عن طرق الزراعة الحديثة والمحافظة على التربة واالستغالل  وتوعية إرشاديةدورات 

المثمرة  باألشجارومعالجتها ودعمهم  الزراعية، واآلفاتوطرق الري  لألرض األمثل

 لزراعتها وتوفير كافة البذور الالزمة.
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الجمع وتوفير  أبارعن طريق  األمطارارتوازية واستغالل مياه  أبارتشجع بناء وحفر  -6

 شبكة ري مناسبة للحقول الزراعية والدفيئات.

فتح مصانع خاصة للمنتجات الغذائية والتغليف والتخزين لحماية المنتجات الزراعية  -1

تشجيع المشروعات الزراعية التي يمكن  و ،وتشجيع المزارع من بيع كافة المحصول

 .الزراعيين لزيادة إنتاجية القطاع الزراعي ، و توفير المهندسينللعمل أن توفر فرصا  

استعمال األنماط الزراعية المطلوبة في السوق الخارجية و التي عندها قدرة إنتاجية  -2

 .عالية
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  :قائمة المراجع 3.6

 . 4، دار لسان العرب ، بيروت ، ط ، لسان العربابن منظور، محمد بن مكرم 

 ، داراسامة.4،ج3(: موسوعة المدن الفلسطينية،ج4113ابو حجير، امنه)

 (: الزراعة العربية في فلسطين قبل قيام دولة اسرائيل، فلسطين.4113ابو رجيلي، خليل)

 ، المهندس الزراعي، جامعة بيرزيت.الزراعة المحمية إدارة وتشغيال(:4113أبو سعدة، جميل)

في التركيب الجتماعي للشعب  وأثره(: القطاع الزراعي 3412صبيح، عمران ) أبو

 ،عمان.الفلسطيني

، معهد أبحاث مراجعة نقدية لمشروع قانون الزراعة الفلسطينية(: 4113أبو عمر، جمال)

 السياسات االقتصادية الفلسطيني، القدس.

لطبعة ، جامعة القدس المفتوحة، االزراعة في فلسطين(: 3446) وآخرونغربية وليد،  أبو

  .،عماناألولى

 ، تشرين األول.جريدة الملحق الزراعي(: 3443اإلغاثة الزراعية)
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 .، عمان3، طاألردنجغرافية  :(3423صالح الدين ) البحيري،

 ، مدينة نصر، القاهرة.: أراضي فلسطين(3411البديري، هند)

 البر.، ترجمة الدكتور أمين عبد طبيعة األرض وخواصها( 3416وبرادي)  ،بكمان

، دار الشروق للنشر والتوزيع، وصف األراضي المقدسة في فلسطين: (3442البيشاوي، سعيد)

  رام اهلل.

رسالة ( تطور الستغالل القتصادي في منطقة وادي الضليل. 1113بينو، فوزية عبد الفتاح )

 .. عماناألردنيةالجامعة  ،ماجستير

، دراسة جغرافية، رسالة ماجستير-النقل البري في محافظة نابلس (:4111جرار،مازن توفيق)

 جامعة النجاح، فلسطين.

على نمط  واألمطارالشمسي ودرجة الحرارة  اإلشعاعاثر المناخ  :(3444جمعة، سمير فريد) 

 جامعة النجاح، نابلس.، رسالة ماجستير، الزراعية في محافظة جنين األرضاستعمال 

(: سياسة االنتداب البريطاني االقتصادية في فلسطين، صامد 3416الجندي، إبراهيم)

 .  343، ص 2االقتصادي، ع 
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 األراضينظام تصنيف استعمالت  :(3444،4111الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني)

 ، رام اهلل، فلسطين.الفلسطيني

 ألراضيا في األراضي استعمالت إحصاءات :(4111)الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

 .الفلسطينية

 والمساكن للسكان العام التعداد(: 4111)الفلسطيني لإلحصاء المركزي الجهاز

 السكان( ملخص-الغربية الضفة للتعداد في النهائية النتائج،1..2،والمنشآت

 .فلسطين – اهلل رام (،والمساكن

 الغربية الضفة شمال محافظات كتاب (:2011)الفلسطيني لإلحصاء المركزي الجهاز

 .فلسطين - اهلل رام، 2011 السنوي، الحصائي

 – النهائية النتائج ، 2010 الزراعي التعداد  :(4134)الفلسطيني لإلحصاء المركزي الجهاز

 .فلسطين ،اهلل رام. الغربية الضفة

 رقم ،2013السنوي اإلحصائي فلسطين كتاب (2013):الفلسطيني لإلحصاء المركزي الجهاز

 .فلسطين -هللا رام ." 14 "
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نابلس كأساس للتخطيط  إقليمالتخطيط الزراعي في  :(...2جودة، شاكر سليمان )

 ، جامعة النجاح الوطنية، نابلس. اإلقليمي

(: تطور أنماط استعمالت األراضي في مدينة جنين خالل القرن 1..2)حجير، كوثر

 العشرين، رسالة ماجستير، جامعة النجاح، فلسطين.

الخصائص الطبوغرافية وتأثيرها على الغطاء النباتي في  (:4131عبد الجليل)حمادة، صفاء 

رسالة  محافظة نابلس باستخدام نظام المعلومات الجغرافية والستشعار عن بعد،

 ماجستير، جامعة النجاح، فلسطين.

رسالة (: اثر المناخ والسطح على النبات الطبيعي في جبال الخليل، 4113)الحمامدة، فرج

 .تير، جامعة النجاح، نابلس، فلسطينماجس

-.111الستخدام الزراعي في محافظة جنين للفترة  أنماط :(3..2خطيب، غالب فتحي)

 جامعة النجاح. .ر.رسالة ماجستي3..2

(: اثر المناخ على إنتاجية الزيتون في الضفة الغربية، رسالة 1..2)خطيب، فاطمة موسى

 ماجستير، جامعة النجاح.
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دار الطليعة،  ،في الديار النابلسية،6ج،بالدنا فلسطين :(1111)ى مرادالدباغ، مصطف

 بيروت.

(: السياسات الزراعية في البلدان العربية، مركز دراسات الوحدة العربية، ...2)رحمة، منى

  .1بيروت، ط

في مدينة الهفوف، المجلة الجغرافية  األرضاستخدامات : (3442)الزاملي، احمد السيد

 السعودية.، العربية

 (: الجغرافية الزراعية، دار المعرفة الجامعية، مصر.2..2)زوكة، محمد

 (: الجغرافيا الزراعية، دار المعرفة الجامعية.4111الزوكه،محمد خميس)

 رسالة، المدن جغرافية في دراسة – الفحم أم مدينة1998): دخيل) مصطفى سخنيني،

  ة.الوطني النجاح جامعة ،ماجستير

 ، مؤسسة إنقاذ لطفل، القدس.زراعة اللوزيات في المناطق البعلية(: 3446السعيد، حسام)

الصول القتصادية والجتماعية للحركة السياسية في فلسطين (: 4134شبيب، سميح)

 ، وزارة الثقافة الفلسطينية، رام اهلل.م1111-.112
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 عمان.  ،األولىالطبعة  ،الفلسطيني واألمنالمياه  :(3444)شديد، عمر

، مركز الشرق العربي، الغوار الفلسطينية في مهب التسريب(: 4131شريدة، عبد الستار)

 لندن.

، دار ابن خلدون، 3، طالجتماعين -تاريخ فلسطين القتصادي(: 3416الشريف، ماهر)

 بيروت، لبنان.

 .4، طولكرم، طالزراعة العملية الحديثة(: 3436الشهابي، مصطفى)

في منطقة نابلس باستخدام تقنية  األراضيدراسة غطاءات  :(4111)منار محمدشولي، 

 جامعة النجاح. ،بعد، رسالة ماجستيرالستشعار عن 

 ، منشورات القدس المفتوحة.جغرافية فلسطين(: 4112صالح، حسن)

، 3ج،صناعتها-امراضها-زراعتها-شجرة الزيتون تاريخها(: 4114الطاهر، علي نصوح)

 الكندي للنشر والتوزيع. االردن، دار

(: جيولوجيا فلسطين والضفة الغربية وقطاع 3444)عابد، عبد القادر، والوشاحي، صايل

 غزة، مجموعة الهيدرولوجيين الفلسطينيين، القدس.
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منشورات  (.111-..11التطور الزراعي والصناعي الفلسطيني)(: 3413العامري، عنان)

 صالح الدين، القدس.

في تخطيط وتنمية  وأهميتهامنهجها  األرضدراسات استخدام  :(3441)عبد الهادي، محمد

 . رام اهلل. 319. مجلة صامد االقتصادي. العدد فلسطين

،المركثثز اإلسثثالمي  النتااداب البريطاااني فااي ذاكاارة الشااعب الفلسااطيني(: 4114علقثثم ،  نبيثثل)

 المستقل للدراسات والنشر. 

رسالة ماجستير الزراعية في جبال الخليل . األراضياستعمالت : (6..2)عمرو، بشائر

 .زيتر .جامعة بي

. األرضيوالغطاء  األراضيالصور الجوية في دراسة استعمالت  :(3414)خالد محمد، عنقري

 الكويت. ،قسم الجغرافيا بجامعة الكويت ،والترجمة وحدة البحث

الزراعة في الضفة الغربية.  ألغراضوالمياه  األرضاستخدام  أنماط :(1116)عورتاني، هشام

 .3411حزيران  ،أيار \ 13 ،صامد االقتصادي
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تقييم صور القمار الصناعية في احتساب المساحات الزراعية  (:4111غضية، احمد رأفت)

 فلسطين.في شمال الضفة الغربية، 

 ،جغرافي عام إطار –الريفي والحضري األرضتخطيط استخدام  :(4113)غنيم. عثمان محمد

 دار الصفاء للنشر والتوزيع.، األردن، عمان، 3ط

 ، دار الصفا، عمان.3اسس ومبادئ عامة، ط –(: التخطيط 3444غنيم، عثمان)

رسالة  ،ةيالزراعية في محافظة قلقيل األراضياستخدامات  :(4119محمد، غازي عبد الفتاح) 

 جامعة النجاح . ،ماجستير

  ،للضفة الغربية وقطاع غزة اإلحصائيةالنشرة الزراعية  :(.111)الريفية األبحاثمركز 

 جامعة النجاح الوطنية.

مسح المستعمرات اإلسرائيلية في قطاع غزة والضفة (: 3446المركز الجغرافي الفلسطيني)

 ، فلسطين.الغربية

والنظريات  األسس الزراعية، األراضياقتصاديات  :(3441محمد مدحت)، مصطفى

  .مصر،القاهرة، والتطبيق
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اثر النشاطات العمرانية المختلفة على (: 4116القدس)اريج() -معهد االبحاث التطبيقية

 .استعمالت الراض والمجتمعات الفلسطينية المحلية في الضفة الغربية

 ، فلسطين.التاريخ الزراعي النباتي في فلسطين(: 4113معهد االبحاث التطبيقية)

، رسالة ماجستير، الستغالل الزراعي في محافظة طولكرم أنماط :(3444ملحم، ياسر محمود)

 نابلس. ،جامعة النجاح

الطبعة  الرابع، الثاني، (:هيئة الموسوعة الفلسطينية، المجلد االول،3441الموسوعة الفلسطينية)

 دمشق. االولى،

 ، منظمة التحرير الفلسطينية.(: دائرة الثقافة3441الفلسطينية)موسوعة المدن 

الزراعية القيمة في محافظات الضفة  األراضي :(3441وزارة التخطيط والتعاون الدولي)

 .أولكانون ، مديرية التخطيط الحضري والريفي ، 3تقرير مبحثي رقم  ،الغربية

 .4116-4119 الزراعية، اإلحصاءات ،وزارة الزراعة الفلسطينية

الزراعية في حوض واد العرب  األراضيتقييم استعمالت  :(3414ياسين، محمد عبد اهلل)

 . األردن، األردنيةالجامعة ، باألردن

، مطابع جامعة الملك نشأة ومورفولوجيا وتقسيم األراضي :(3412يوسف، أحمد فوزي)

 سعود.
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 المقابااااااااااااااااالت:

 
 دير استيا.(: مزارع من قرية 4139ابو حجلة، خليل)

 (: رئيس بلدية قبالن، نابلس.4139فواز) ،أقرع

 (: تاجر خضار، نابلس.4139البنا، محمد)

 (: رئيس جمعية مزارعي محافظة نابلس، نابلس.4136الجاغوب، مدحت)

 (: رئيس بلدية سلفيت، سلفيت.4133حنني، عارف)

 (: احد مزارعي بلدة طوباس، طوباس.4139دراغمة، عقاب)

 (: مزارع من سلفيت.4139وديع)سلمان، 

 (: رئيس جمعية االغوار الوسطى الزراعية، نابلس.4139شتية، سعيد)
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 (: رئيس قسم البستنة الشجرية في وزارة الزراعة، نابلس.4139شتية، عرفات)

 (: مدير زراعة وبيطرة محافظة نابلس، نابلس.4139عواد، اسامة)

 لس، نابلس.(: مدير زراعة محافظة ناب4139فطاير، محمد)

 (: مزارع من قرية دير استيا.4139القاضي، انور)

 (: مزارع من منطقة وادي الباذان، نابلس.4139كساب، نمر)

 
 :(nternetIالشبكة العنكبوتية )

 
  2.12 -1-12جريدة القدس بتاريخ  (http://www.alquds.com) 

  2.11 \1\ 1موقع مدينة نابلس اإللكترونية بتاريخ. 

 Arij، 1996، Environmental Profiles of the west Bank (www.Arij.org) معهد (

اريج(-البحاث التطبيقية  

 http://www.lrcj.org 

 http://www.annassariya.org.ps)النصارية (قرية )  

 http://www.alwatanvoice.com )موقع صوت الوطن ( 

 http://folklore.psوقراها( نابلس ) 

 http://www.nbprs.ps 

 http://www.pcghd.org 

 www.minbr.com) موقع منبر التعليمي (  

http://www.alquds.com/news/article/view/id/333001
http://www.arij.org/
http://www.lrcj.org/
http://www.annassariya.org.ps)قرية
http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2004/09/09/9540.html
http://folklore.psنابلس
http://www.nbprs.ps/
http://www.pcghd.org/index.php/ar/home-ar/49-تقييم-احتياج-لقرى-الأغوار-الجنوبية-فصايل،-العوجا،-الجفتلك
http://www.minbr.com/
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 (1)المالحق
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 2.11حتى عام  ...2على استعمالت الراضي من عام  تمؤشرا( 3جدول رقم ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 السنة المؤشر 

2.
..

 

2.
.1

 

2.
.2

 

2.
.3

 

2.
.1

 

2.
.1

 

2.
.6

 

2.
.1

 

2.
.1

 

2.
1.

 

2.
11

 

 434 133 3,633 3,613 3,914 3,943 3,912 3,912 3,632 3,946 3,636 ( 4مساحة األراضي المزروعة )كم

 314 44 46 46 44 44 44 44 44 44 43 (4مساحة الغابات واألحراش )كم

 111 693 3,324 3,316 3,332 3,391 3,363 3,361 3,314 3,326 3,343 (4مساحة األراضي المزروعة الدائمة )كم

 424 411 393 336 396 393 331 341 336 343 344 (4مساحة األراضي المزروعة المؤقتة )كم

 399 341 321 322 316 369 361 363 314 314 314 (4مساحة األراضي المزروعة المروية )كم

 2124 113 3,399 3,349 3,331 3,332 3,331 3,333 3,369 3,333 3,363 (4مساحة األراضي المزروعة البعلية )كم

 361 391 314 314 444 316 332 331 334 361 911 (4حصة الفرد من مساحة األراضي المزروعة الدائمة )م

 .فلسطين - اهلل رام، 2011 السنوي، االحصائي الغربية الضفة شمال محافظات كتاب(: 2011)الفلسطيني لإلحصاء المركزي الجهاز
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 (2ملحق )

 وخرائطصور جوية 
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 خريطة تبين موقع مخيم الفارعة وقرية طمون  (11) خريطة رقم

 
 Google Earth 2.11المصدر: عمل الباحث بتصرف اعتمادا على الصور الجوية من 
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 خريطة موقع العقربانية  (.2) خريطة رقم

 
 Google Earth 2.11المصدر: عمل الباحث بتصرف اعتمادا على الصور الجوية من 
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 ( خريطة موقع الجفتلك21) خريطة رقم

 
 Google Earth 2.11المصدر: عمل الباحث بتصرف اعتمادا على الصور الجوية من 
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 Google Earth 2.11المصدر: عمل الباحث بتصرف اعتمادا على الصور الجوية من 
 

 (  خريطة قرية سالم ودير الحطب22خريطة رقم )
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 Google Earth 2.11المصدر: عمل الباحث بتصرف اعتمادا على الصور الجوية من 

 

 خريطة قرية بيت فوريك(  23خريطة رقم )
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 (3ملحق رقم )

 الصور

  الفوتوغرافية
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 ( التلوث الحاصل في مجرى وادي الفارعة 1صورة رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( تدفق المياه في وادي الباذان2صورة رقم )
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 زراعة الفراولة في قرية طمون في بيوت بالستيكية( 3صورة رقم )

 

 ( المياه العادمة في مجرى وادي الباذان1صورة رقم )
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 ( سهل بيت فوريك1صورة رقم)

 

 ( قطعان الخنازير تهاجم الراضي الزراعية 6صورة رقم )

 
 2.11، المصدر: شبكة اجيال الذاعية
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 ( المياه العادة القادمة من مستعمرة ارائيل منطقة سلفيت1صورة رقم)

 سطيني، وفا9المصدر: مركز المعلومات الوطني الفل


