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لقد . ان تنمیط استخدام االرض یرتبط بشكل وثیق باالستخدام االمثل لألرض واستدامتھا من حیث وفرة المصادر الطبیعیة
تم جمع بیانات وقد .  ھدفت ھذه الدراسة الى التعرف على االستعمال الحالي لألرض ومقارنتھ بقدرة ھذه االرض الكامنة

، لتقدیر قدرة االرض على استخدامات مختلفة 
{Euclidean Distance} {Line Density}  ،

مھا وزن بناء على أھمیتھا باإلضافة الى عمل التقاطعات المختلفة بین 
من اجل تحلیل االستبانات لدراسة وعي السكان عن 

، اما  ²كم 28.3بلغت مساحتھا  ان المناطق المناسبة للزراعة في منطقة الدراسة قد
، اما فیما یتعلق  ²كم21.3فیما یتعلق بالمناطق المناسبة للبناء فتركزت في المناطق الشرقیة لمنطقة الدراسة وكانت مساحتھا 

أغلبھم أن اما فیما یتعلق بمدى وعي السكان فقد اكد 
ویأتي االستخدام الزراعي في المرتبة %) 

ویعود السبب في عدم . %)5(وفي االستخدام الصناعي 
سكنیة على االراضي والرض الكامنة في زحف معظم المشاریع الحضریة 

. ذات القیمة الزراعیة ألعالیة اضافة الى عدم وجود مخططات حدیثة الستخدام االرض لدى دوائر الحكومة المعنیة بذلك
صة باستعماالت المجتمعیة عند وضع الخطط وتطبیق القوانین الخا

تنمیط استعماالت األرض ، القیمة الزراعیة لألرض ، تصنیف استعماالت االرضي ، التمدد العمراني ، 

ABSTRACT 
Land use categorization and categorization  is
and to land sustainability and abundance of natural resources. The study aimed at the 
identification of existing land  use as compared to land use potential and capabilities. Data on 
natural characteristics of the study area (temperature, rain, steepness) were collected  to 
estimate the land's capabilities for different uses using geographic information systems (GIS) 
and its associated tools  (Euclidean Distance, Line Density, Weighted Sum)  to give each 
property a weight based on its importance to land in addition to conducting intersections 
between different properties of the soil. SPSS software was also used to analyze the 
questionnaires of the inhabitants’ awareness on land use and associated changes. The r
showed that the land suitable for cultivation is equal to 
to area  appropriate to building and construction, it was concentrated in the eastern part and 
has an area of about 21.3 km². In addition, lands suita
eastern part and has an area of  
them has ensured on the fact that urban residential usage is most prevailing land 
agricultural use comes in the second place (31.7%), commercial use is the third (16.7%), and 
the least comes with the industrial use (5%). The reason for weak matching between the 
current and potential land uses  is the urban encroachment on highly valuable agricultural 
area, in addition  to the absence of public land use plans by the concerned  governmental 
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ان تنمیط استخدام االرض یرتبط بشكل وثیق باالستخدام االمثل لألرض واستدامتھا من حیث وفرة المصادر الطبیعیة
ھدفت ھذه الدراسة الى التعرف على االستعمال الحالي لألرض ومقارنتھ بقدرة ھذه االرض الكامنة

، لتقدیر قدرة االرض على استخدامات مختلفة )الحرارة، االمطار ، االنحدار(عن خصائص منطقة الدراسة الطبیعیة 
{Euclidean Distanceمع التركیز على األدوات ) GIS(باستخدام نظم المعلومات الجغرافیة 
مھا وزن بناء على أھمیتھا باإلضافة الى عمل التقاطعات المختلفة بین تم استخداخاصیة إلعطاء كل 

من اجل تحلیل االستبانات لدراسة وعي السكان عن ) SPSS( كذلك تم االعتماد على برنامج . الخصائص المختلفة للتربة  
ان المناطق المناسبة للزراعة في منطقة الدراسة قد اظھرت النتائج

فیما یتعلق بالمناطق المناسبة للبناء فتركزت في المناطق الشرقیة لمنطقة الدراسة وكانت مساحتھا 
اما فیما یتعلق بمدى وعي السكان فقد اكد . ²كم 22.4بالصناعة فتركزت في المنطقة الشرقیة وبلغت مساحتھا 

%) 46,7(ستخدام السكني العمراني ھو االستخدام السائد حالیاً في منطقة الدراسة 
وفي االستخدام الصناعي %)  16,7(ومن ثم االستخدام التجاري بنسبة 

رض الكامنة في زحف معظم المشاریع الحضریة مالئمة استخدام االرض الحالي مع امكانیات اال
ذات القیمة الزراعیة ألعالیة اضافة الى عدم وجود مخططات حدیثة الستخدام االرض لدى دوائر الحكومة المعنیة بذلك

المجتمعیة عند وضع الخطط وتطبیق القوانین الخا للمشاركة كبیرة أھمیة وتوصي الدراسة بإیالء 

تنمیط استعماالت األرض ، القیمة الزراعیة لألرض ، تصنیف استعماالت االرضي ، التمدد العمراني ، 
 .الغطاءات االرضیة ، المخططات الھیكلیة

Land use categorization and categorization  is closely related to the optimum use of the land 
and to land sustainability and abundance of natural resources. The study aimed at the 
identification of existing land  use as compared to land use potential and capabilities. Data on 

f the study area (temperature, rain, steepness) were collected  to 
estimate the land's capabilities for different uses using geographic information systems (GIS) 
and its associated tools  (Euclidean Distance, Line Density, Weighted Sum)  to give each 

rty a weight based on its importance to land in addition to conducting intersections 
between different properties of the soil. SPSS software was also used to analyze the 
questionnaires of the inhabitants’ awareness on land use and associated changes. The r
showed that the land suitable for cultivation is equal to 28.3 square kilometers. With respect 
to area  appropriate to building and construction, it was concentrated in the eastern part and 

21.3 km². In addition, lands suitable for industry were located in the 
eastern part and has an area of  22.4 km². With regard to the inhabitants’ awareness, most of 
them has ensured on the fact that urban residential usage is most prevailing land 

the second place (31.7%), commercial use is the third (16.7%), and 
the least comes with the industrial use (5%). The reason for weak matching between the 
current and potential land uses  is the urban encroachment on highly valuable agricultural 

dition  to the absence of public land use plans by the concerned  governmental 
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  الملخص
ان تنمیط استخدام االرض یرتبط بشكل وثیق باالستخدام االمثل لألرض واستدامتھا من حیث وفرة المصادر الطبیعیة

ھدفت ھذه الدراسة الى التعرف على االستعمال الحالي لألرض ومقارنتھ بقدرة ھذه االرض الكامنة
عن خصائص منطقة الدراسة الطبیعیة 

باستخدام نظم المعلومات الجغرافیة 
{Weighted Sum}  إلعطاء كل

الخصائص المختلفة للتربة  
اظھرت النتائجوقد .  استخدام االراضي

فیما یتعلق بالمناطق المناسبة للبناء فتركزت في المناطق الشرقیة لمنطقة الدراسة وكانت مساحتھا 
بالصناعة فتركزت في المنطقة الشرقیة وبلغت مساحتھا 

ستخدام السكني العمراني ھو االستخدام السائد حالیاً في منطقة الدراسة اال
ومن ثم االستخدام التجاري بنسبة %)  31,7(الثانیة 

مالئمة استخدام االرض الحالي مع امكانیات اال
ذات القیمة الزراعیة ألعالیة اضافة الى عدم وجود مخططات حدیثة الستخدام االرض لدى دوائر الحكومة المعنیة بذلك

وتوصي الدراسة بإیالء 
  . االراضي

تنمیط استعماالت األرض ، القیمة الزراعیة لألرض ، تصنیف استعماالت االرضي ، التمدد العمراني ،  :المفاتیح الدراسیة
الغطاءات االرضیة ، المخططات الھیكلیة

closely related to the optimum use of the land 
and to land sustainability and abundance of natural resources. The study aimed at the 
identification of existing land  use as compared to land use potential and capabilities. Data on 

f the study area (temperature, rain, steepness) were collected  to 
estimate the land's capabilities for different uses using geographic information systems (GIS) 
and its associated tools  (Euclidean Distance, Line Density, Weighted Sum)  to give each 

rty a weight based on its importance to land in addition to conducting intersections 
between different properties of the soil. SPSS software was also used to analyze the 
questionnaires of the inhabitants’ awareness on land use and associated changes. The results 

28.3 square kilometers. With respect 
to area  appropriate to building and construction, it was concentrated in the eastern part and 

ble for industry were located in the 
22.4 km². With regard to the inhabitants’ awareness, most of 

them has ensured on the fact that urban residential usage is most prevailing land use (46.7%), 
the second place (31.7%), commercial use is the third (16.7%), and 

the least comes with the industrial use (5%). The reason for weak matching between the 
current and potential land uses  is the urban encroachment on highly valuable agricultural 

dition  to the absence of public land use plans by the concerned  governmental 
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departments. The study recommends to put more importance on community participation in 
the planning process and implementation of  the land use laws and regulations.
__________________________________________________________________________ 
Keywords: land use categorization, agricultural land, land use classification, urban sprawl, 
land cover, master plans.  

حة القابلة للتخطیط من سطح الیابس والتي تضم كل محتویات 
الغالف الحیوي بشكل مباشر فوق السطح او تحتھ بما تحتویھ من مكونات المناخ والترب وأشكال التضاریس والمیاه وأنواع 

AUSDE 2016 وھذه )2005رداد ؛ ،
األرض یختلف استخدامھا من مكان الخر تبعاً لمجموعة من العوامل منھا االنحدار واالرتفاع عن مستوى سطح البحر 

 Meng wang، 2016.(  
ءاتھا لما لھا من اھمیة للدول من اجل الحفاظ على 
الموارد الطبیعیة وھي أداه مھمة وتساھم في التخطیط والتنمیة وسن القوانین، التي تنظم عملیة استغالل االرض ومصادرھا 

  )2003، النجوم 
م االرض على انھ مجموعة الطرق التي استغل فیھا اإلنسان مصادر األرض المختلفة سواء في 
  االنشطة الزراعیة أو التعدین والبناء والرعي والتجارة والترفیھ والمحمیات وغیرھا من األنشطة ، تبعاً لصفاتھا الطبیعیة  

ومن ھنا نستنتج أن أي تصنیف الستعمال 
ان نصف نمط استخدام االرض السائد من خالل توفر 
معلومات عن الغطاء االرضي والنشاطات البشریة واإلضرار التي تلحق بالبیئة نتیجة الستخدام معین لألرض ، وھذا 
فة وتقدیر التغیرات الحالیة والمستقبلیة على ھذه االستعماالت ویؤثر في الخطط المستقبلیة لموارد االرض 

، وبالتالي فإن عملیة )2009؛ عشاري 
ة مترابطة ھدفھا ایجاد االستخدام األمثل واألفضل 
لألرض وتسمى ھذه العملیة بتخطیط استعمال األراضي ، وھذا یتحقق من خالل دراسة وتقییم جمیع المعطیات والعوامل 

الذي یعیش علیھ اإلنسان قد اختلفت انماط استخدامھا عبر األزمان ابتداء من 
حیث كان أفضل تطور خالل القرن العشرین عندما بدأت 

امة من أجل الحفاظ على عملیات تخطیط استخدامات األراضي بھدف منع التضارب في استعماالتھا وتحقیق تنمیة مستد
مواردھا لألجیال القادمة وفق مبدأین اساسیین لعملیة التخطیط أولھما االستخدام األمثل ومبدأ تعدد االستخدام ،وذلك كلھ من 

ختلفة من القوانین التي أما في فلسطین وعلى وجھ الخصوص فإن عملیة تخطیط االراضي فیھا قد خضعت لمجموعة م
) 2014ابو صاع (تتعلق بكیفیة استخدام األرض بناًء على ما تریده السلطة اإلداریة التي كانت  تحكمھا على مر التاریخ 

م بتطبیق انظمة خاصة باستعماالت األراضي وضبط عملیات انشاء 
ثم كان بعده العھد البریطاني الذي تم بھ استصدار 

؛ 1982البكري و ریان ) (الغیر محروثة
ق باألرضي منھا قوانین تعطي الحق في 
تأجیر األرض ونقل ملكتیھا وإقامة المنشآت في األراضي ، وكذلك عملت الحكومة األردنیة على ایجاد مخططات ھیكلیة 

  ) .2004؛ ابوحسان 
االت االراضي الخاص بفلسطین فیمكن القول بأنھ نظام منبثق عن النظام الخاص باللجنة 

: ، مع االخذ بعین االعتبار خصوصیة فلسطین، ومن اھم االصناف التي تضمنھا ھذا النظام 
االراضي المكشوفة الرطبة، االرضي االراضي الزراعیة ، أراضي الغابات واألراضي الحرجیة ، االراضي المبنیة، 

الجھاز المركزي لالحصاء ( المكشوفة الجافة، االراضي المكشوفة التي ال یوجد بھا غطاء نباتي،المیاه، االراضي المحتلة 

حوارة ، نابلس، یتما، ( ثلة في تھدف ھذه الدراسة الى التعرف على اھم انماط استعماالت االراضي في منطقة الدراسة المتم
من خالل مقارنة مخططات استعماالت االراضي الموضوعة من قبل وزارة التخطیط و وزارة الزراعة 
والحكم المحلي وبین االستخدامات الفعلیة لھذه االراضي ، من خالل دراسة أھم الخصائص الطبیعیة المرتبطة باستعماالت 
مناخ المنطقة وتربتھا وأشكال السطح فیھا وخصائص السكان من حیث اعدادھم  وتمددھم العمراني 
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departments. The study recommends to put more importance on community participation in 
the planning process and implementation of  the land use laws and regulations.
__________________________________________________________________________
Keywords: land use categorization, agricultural land, land use classification, urban sprawl, 

حة القابلة للتخطیط من سطح الیابس والتي تضم كل محتویات تعتبر األرض المكان الذي یعیش فیھ اإلنسان ، وھي المسا
الغالف الحیوي بشكل مباشر فوق السطح او تحتھ بما تحتویھ من مكونات المناخ والترب وأشكال التضاریس والمیاه وأنواع 

AUSDE(النباتات والحیوانات وأنماط االستقرار اإلنساني وتتابع نشاطھ على مر األزمان 
األرض یختلف استخدامھا من مكان الخر تبعاً لمجموعة من العوامل منھا االنحدار واالرتفاع عن مستوى سطح البحر 

Meng wang(ونوعیة الترب ودرجات الحرارة ومعدل التساقط والكثافات السكانیة 
ءاتھا لما لھا من اھمیة للدول من اجل الحفاظ على وقد تعددت الدراسات التي تناولت موضوع استعماالت األراضي وإحصا

الموارد الطبیعیة وھي أداه مھمة وتساھم في التخطیط والتنمیة وسن القوانین، التي تنظم عملیة استغالل االرض ومصادرھا 
، النجوم  2008؛ شولي 2004؛ عالونة  2000الجھاز المركزي لالحصاء الفلسطیني 

م االرض على انھ مجموعة الطرق التي استغل فیھا اإلنسان مصادر األرض المختلفة سواء في 
االنشطة الزراعیة أو التعدین والبناء والرعي والتجارة والترفیھ والمحمیات وغیرھا من األنشطة ، تبعاً لصفاتھا الطبیعیة  

Meng wang  2016  ومن ھنا نستنتج أن أي تصنیف الستعمال ، ) 2003، النجوم 2005رداد ؛
ان نصف نمط استخدام االرض السائد من خالل توفر : االرض البد أن تتوفر فیھ مجموعة من المعاییر الخاصة من أھمھا

معلومات عن الغطاء االرضي والنشاطات البشریة واإلضرار التي تلحق بالبیئة نتیجة الستخدام معین لألرض ، وھذا 
فة وتقدیر التغیرات الحالیة والمستقبلیة على ھذه االستعماالت ویؤثر في الخطط المستقبلیة لموارد االرض 

؛ عشاري  1998؛ وزارة التخطیط  2000الجھاز المركزي لالحصاء الفلسطیني 
ة مترابطة ھدفھا ایجاد االستخدام األمثل واألفضل تصنیف استعماالت االراضي یجب أن تكون محكومة بعملیة متسلسل

لألرض وتسمى ھذه العملیة بتخطیط استعمال األراضي ، وھذا یتحقق من خالل دراسة وتقییم جمیع المعطیات والعوامل 
  ) .2003، ابو حجیر2008غنیم (االجتماعیة واالقتصادیة والطبیعیة ذات العالقة 

الذي یعیش علیھ اإلنسان قد اختلفت انماط استخدامھا عبر األزمان ابتداء من  -انيالحیز المك- ومن ذلك نجد أن األرض 
حیث كان أفضل تطور خالل القرن العشرین عندما بدأت ) 2015ثائر (العصور الزراعیة االولى حتى الوقت الحاضر 

عملیات تخطیط استخدامات األراضي بھدف منع التضارب في استعماالتھا وتحقیق تنمیة مستد
مواردھا لألجیال القادمة وفق مبدأین اساسیین لعملیة التخطیط أولھما االستخدام األمثل ومبدأ تعدد االستخدام ،وذلك كلھ من 

  ) .2008غنیم (اجل الحفاظ على بقاء االنسان 
أما في فلسطین وعلى وجھ الخصوص فإن عملیة تخطیط االراضي فیھا قد خضعت لمجموعة م

تتعلق بكیفیة استخدام األرض بناًء على ما تریده السلطة اإلداریة التي كانت  تحكمھا على مر التاریخ 
م بتطبیق انظمة خاصة باستعماالت األراضي وضبط عملیات انشاء  1877،فكان بدایةً مع الحكم العثماني الذي بدأ في عام 

ثم كان بعده العھد البریطاني الذي تم بھ استصدار ) 1982البكري وریان (وتخصیص مناطق عامة 
الغیر محروثة(مجموعة من القوانین التي تتعلق باألرض مثل قانون األرض الموات أي 

ق باألرضي منھا قوانین تعطي الحق في ، أما في عھد األردن فقد اصدرت مجموعة من القوانین التي تتعل
تأجیر األرض ونقل ملكتیھا وإقامة المنشآت في األراضي ، وكذلك عملت الحكومة األردنیة على ایجاد مخططات ھیكلیة 

؛ ابوحسان  2003بریة  (موسعة قائمة على المخططات التي ادرجتھا الحكومة البریطانیة 
االت االراضي الخاص بفلسطین فیمكن القول بأنھ نظام منبثق عن النظام الخاص باللجنة أما بالنسبة لنظام تصنیف استعم

ECE ( مع االخذ بعین االعتبار خصوصیة فلسطین، ومن اھم االصناف التي تضمنھا ھذا النظام ،
االراضي الزراعیة ، أراضي الغابات واألراضي الحرجیة ، االراضي المبنیة، 

المكشوفة الجافة، االراضي المكشوفة التي ال یوجد بھا غطاء نباتي،المیاه، االراضي المحتلة 
  ) .2016؛ مقدادي 

تھدف ھذه الدراسة الى التعرف على اھم انماط استعماالت االراضي في منطقة الدراسة المتم
من خالل مقارنة مخططات استعماالت االراضي الموضوعة من قبل وزارة التخطیط و وزارة الزراعة 
والحكم المحلي وبین االستخدامات الفعلیة لھذه االراضي ، من خالل دراسة أھم الخصائص الطبیعیة المرتبطة باستعماالت 
مناخ المنطقة وتربتھا وأشكال السطح فیھا وخصائص السكان من حیث اعدادھم  وتمددھم العمراني 

 .على حساب االراضي الزراعیة 
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departments. The study recommends to put more importance on community participation in 
the planning process and implementation of  the land use laws and regulations. 
__________________________________________________________________________
Keywords: land use categorization, agricultural land, land use classification, urban sprawl, 

  :المقدمة 
تعتبر األرض المكان الذي یعیش فیھ اإلنسان ، وھي المسا

الغالف الحیوي بشكل مباشر فوق السطح او تحتھ بما تحتویھ من مكونات المناخ والترب وأشكال التضاریس والمیاه وأنواع 
النباتات والحیوانات وأنماط االستقرار اإلنساني وتتابع نشاطھ على مر األزمان 

األرض یختلف استخدامھا من مكان الخر تبعاً لمجموعة من العوامل منھا االنحدار واالرتفاع عن مستوى سطح البحر 
ونوعیة الترب ودرجات الحرارة ومعدل التساقط والكثافات السكانیة 

وقد تعددت الدراسات التي تناولت موضوع استعماالت األراضي وإحصا 
الموارد الطبیعیة وھي أداه مھمة وتساھم في التخطیط والتنمیة وسن القوانین، التي تنظم عملیة استغالل االرض ومصادرھا 

الجھاز المركزي لالحصاء الفلسطیني (
م االرض على انھ مجموعة الطرق التي استغل فیھا اإلنسان مصادر األرض المختلفة سواء في ویشیر مصطلح استخدا 

االنشطة الزراعیة أو التعدین والبناء والرعي والتجارة والترفیھ والمحمیات وغیرھا من األنشطة ، تبعاً لصفاتھا الطبیعیة  
)AUSDE 2016؛Meng wang 

االرض البد أن تتوفر فیھ مجموعة من المعاییر الخاصة من أھمھا
معلومات عن الغطاء االرضي والنشاطات البشریة واإلضرار التي تلحق بالبیئة نتیجة الستخدام معین لألرض ، وھذا 

فة وتقدیر التغیرات الحالیة والمستقبلیة على ھذه االستعماالت ویؤثر في الخطط المستقبلیة لموارد االرض یساعد في معر
الجھاز المركزي لالحصاء الفلسطیني (المختلفة

تصنیف استعماالت االراضي یجب أن تكون محكومة بعملیة متسلسل
لألرض وتسمى ھذه العملیة بتخطیط استعمال األراضي ، وھذا یتحقق من خالل دراسة وتقییم جمیع المعطیات والعوامل 

االجتماعیة واالقتصادیة والطبیعیة ذات العالقة 
ومن ذلك نجد أن األرض 

العصور الزراعیة االولى حتى الوقت الحاضر 
عملیات تخطیط استخدامات األراضي بھدف منع التضارب في استعماالتھا وتحقیق تنمیة مستد

مواردھا لألجیال القادمة وفق مبدأین اساسیین لعملیة التخطیط أولھما االستخدام األمثل ومبدأ تعدد االستخدام ،وذلك كلھ من 
اجل الحفاظ على بقاء االنسان 

أما في فلسطین وعلى وجھ الخصوص فإن عملیة تخطیط االراضي فیھا قد خضعت لمجموعة م
تتعلق بكیفیة استخدام األرض بناًء على ما تریده السلطة اإلداریة التي كانت  تحكمھا على مر التاریخ 

،فكان بدایةً مع الحكم العثماني الذي بدأ في عام 
وتخصیص مناطق عامة  المباني والطرق

مجموعة من القوانین التي تتعلق باألرض مثل قانون األرض الموات أي 
، أما في عھد األردن فقد اصدرت مجموعة من القوانین التي تتعل)2004ابوحسان 

تأجیر األرض ونقل ملكتیھا وإقامة المنشآت في األراضي ، وكذلك عملت الحكومة األردنیة على ایجاد مخططات ھیكلیة 
موسعة قائمة على المخططات التي ادرجتھا الحكومة البریطانیة 

أما بالنسبة لنظام تصنیف استعم
ECE(االقتصادیة االوروبیة 

االراضي الزراعیة ، أراضي الغابات واألراضي الحرجیة ، االراضي المبنیة، 
المكشوفة الجافة، االراضي المكشوفة التي ال یوجد بھا غطاء نباتي،المیاه، االراضي المحتلة 

؛ مقدادي 2000الفلسطیني 
تھدف ھذه الدراسة الى التعرف على اھم انماط استعماالت االراضي في منطقة الدراسة المتم

من خالل مقارنة مخططات استعماالت االراضي الموضوعة من قبل وزارة التخطیط و وزارة الزراعة ) عصیرة الشمالیة 
والحكم المحلي وبین االستخدامات الفعلیة لھذه االراضي ، من خالل دراسة أھم الخصائص الطبیعیة المرتبطة باستعماالت 

مناخ المنطقة وتربتھا وأشكال السطح فیھا وخصائص السكان من حیث اعدادھم  وتمددھم العمراني  االراضي من حیث
على حساب االراضي الزراعیة 
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  ، ) 1الشكل (ومدینة واحدة ھي مدینة نابلس 

 
  

م،  عن  600- 450تقع منطقة الدراسة ضمن سلسلة المرتفعات الجبلیة الفلسطینیة الوسطى التي یتراوح ارتفاعھا ما بین 
، ذلك یعني )وفا -؛ مركز المعلومات الوطني الفلسطیني

تدلة االنحدارات وھو ما یؤثر بشكل او بآخر على معدالت انجراف الترب واتجاه النمو العمراني 
ومعدالتھ في المنطقة ، ویسود فیھا مناخ البحر األبیض المتوسط الذي یمتاز بالحرارة المعتدلة صیفاً والبرودة والمطر شتاًء 

؛ وزارة الزرعة 2014أریج   -البحاث التطبیقیة القدس 
؛ ابو اسعد ،  2014أریج  -معھد االبحاث التطبیقیة القدس 

التي ، وھو ما یؤثر في نوعیة ونمط استعمال االراضي في المنطقة وخاصة االراضي الزراعیة ونوعیة المحاصیل 
وتعود المنطقة في تكوینھا الجیولوجي إلى العصر الكریتاسي 

، )2002أبو صفط (االوسط لفترتي السینومانیان والتوراونیان الذي یتكون من الحجر الجیري والمارل والطباشیري 
التي یختلف سمكھا في منطقة )  التیراروسا

الدراسة تبعاً لدرجة االنحدار على السفوح الجبلیة ، وھي تربة غنیة بالمواد العضویة والمعدنیة المھمة جدا في الزراعة ، 
نطقة عصیرة الشمالیة والترب الغرینیة أو 
الطینبة التي تنتشر في المنطقة السھلیة  وخاصة سھل حوارة  حیث تلعب التربة دوراً مھماً في تحدید استعماالت االراضي 

تؤثر  و التي...) درجة الحموضة ، القلویة، الخصوبة 
في معدالت انجرافھا، كل ھذه الخصائص تلعب دوراً كبیراً في عملیات التخطیط لألراضي ونوعیة االستخدام االفضل لھا  

___________________________________________________________________________
 

ومدینة واحدة ھي مدینة نابلس ) عصیرة الشمالیة ، یتما ، وحوارة (تتمثل منطقة الدراسة بثالث قرى 

  الجغرافي لمنطقة الدراسةالموقع : 1شكل 
تقع منطقة الدراسة ضمن سلسلة المرتفعات الجبلیة الفلسطینیة الوسطى التي یتراوح ارتفاعھا ما بین 

؛ مركز المعلومات الوطني الفلسطیني 2014أریج  - معھد االبحاث التطبیقیة القدس 
تدلة االنحدارات وھو ما یؤثر بشكل او بآخر على معدالت انجراف الترب واتجاه النمو العمراني 
ومعدالتھ في المنطقة ، ویسود فیھا مناخ البحر األبیض المتوسط الذي یمتاز بالحرارة المعتدلة صیفاً والبرودة والمطر شتاًء 

البحاث التطبیقیة القدس معھد ا(درجة مئویة ) 20- 16(حیث یبلغ معدل درجة الحرارة 
معھد االبحاث التطبیقیة القدس (ملم سنویاً ) 600-400(وتتراوح كمیة األمطار بین 

، وھو ما یؤثر في نوعیة ونمط استعمال االراضي في المنطقة وخاصة االراضي الزراعیة ونوعیة المحاصیل 
وتعود المنطقة في تكوینھا الجیولوجي إلى العصر الكریتاسي  ،%)60(یتم زراعتھا بالمنطقة، ویبلغ معدل الرطوبة النسبیة 

االوسط لفترتي السینومانیان والتوراونیان الذي یتكون من الحجر الجیري والمارل والطباشیري 
التیراروسا(االبیض المتوسط التربة الحمراء وتنتشر في منطقة الدراسة تربة حوض البحر

الدراسة تبعاً لدرجة االنحدار على السفوح الجبلیة ، وھي تربة غنیة بالمواد العضویة والمعدنیة المھمة جدا في الزراعة ، 
نطقة عصیرة الشمالیة والترب الغرینیة أو كذلك التربة الحصویة التي ترتفع نسبة الكتل الصخریة فیھا كما ھو الحال في م

الطینبة التي تنتشر في المنطقة السھلیة  وخاصة سھل حوارة  حیث تلعب التربة دوراً مھماً في تحدید استعماالت االراضي 
درجة الحموضة ، القلویة، الخصوبة (والكیمیائیة ...) اللون ،النسیج، الكتل ( حسب خصائصھا الفیزیائیة

في معدالت انجرافھا، كل ھذه الخصائص تلعب دوراً كبیراً في عملیات التخطیط لألراضي ونوعیة االستخدام االفضل لھا  
  )Dudeen 2001؛   2016؛ غنمة  2006؛ أبو حماد واخرون
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  :منطقة الدراسة 
تتمثل منطقة الدراسة بثالث قرى 

تقع منطقة الدراسة ضمن سلسلة المرتفعات الجبلیة الفلسطینیة الوسطى التي یتراوح ارتفاعھا ما بین 
معھد االبحاث التطبیقیة القدس (مستوى سطح البحر 
تدلة االنحدارات وھو ما یؤثر بشكل او بآخر على معدالت انجراف الترب واتجاه النمو العمراني ان ھذه المنطقة مع

ومعدالتھ في المنطقة ، ویسود فیھا مناخ البحر األبیض المتوسط الذي یمتاز بالحرارة المعتدلة صیفاً والبرودة والمطر شتاًء 
حیث یبلغ معدل درجة الحرارة 

وتتراوح كمیة األمطار بین ) 2016
، وھو ما یؤثر في نوعیة ونمط استعمال االراضي في المنطقة وخاصة االراضي الزراعیة ونوعیة المحاصیل )2016

یتم زراعتھا بالمنطقة، ویبلغ معدل الرطوبة النسبیة 
االوسط لفترتي السینومانیان والتوراونیان الذي یتكون من الحجر الجیري والمارل والطباشیري 

وتنتشر في منطقة الدراسة تربة حوض البحر
الدراسة تبعاً لدرجة االنحدار على السفوح الجبلیة ، وھي تربة غنیة بالمواد العضویة والمعدنیة المھمة جدا في الزراعة ، 

كذلك التربة الحصویة التي ترتفع نسبة الكتل الصخریة فیھا كما ھو الحال في م
الطینبة التي تنتشر في المنطقة السھلیة  وخاصة سھل حوارة  حیث تلعب التربة دوراً مھماً في تحدید استعماالت االراضي 

حسب خصائصھا الفیزیائیة
في معدالت انجرافھا، كل ھذه الخصائص تلعب دوراً كبیراً في عملیات التخطیط لألراضي ونوعیة االستخدام االفضل لھا  

؛ أبو حماد واخرون2002أبو صفط (
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  ).C(، و األمطار)B(،و المعدل السنوي للحرارة 

في استخدامات األراضي و التي ترتبط من جھة 
، حیث ان معظم االراضي في منطقة 
الدراسة ھي اراضي منخفضة القیمة االنتاجیة الزراعیة وخصوصا في مدینة نابلس وعصیرة الشمالیة، اما في منطقة 
من جھة أخرى تؤثر درجات الحرارة و توزیعھا و كمیة 

  
  ).B(، و نسبة تغطیة السطح بالحجارة و الحصى 

___________________________________________________________________________
 

،و المعدل السنوي للحرارة ) A(القیمة الزراعیة ألراضي منطقة الدراسة 
في استخدامات األراضي و التي ترتبط من جھة المؤثرة تعتبر الخصائص الطبیعیة في منطقة الدراسة من العوامل المھمة 

، حیث ان معظم االراضي في منطقة ) مرتفعة القیمة، متوسطة القیمة، منخفضة القیمة( بالقیمة الزراعیة لألراضي 
الدراسة ھي اراضي منخفضة القیمة االنتاجیة الزراعیة وخصوصا في مدینة نابلس وعصیرة الشمالیة، اما في منطقة 

من جھة أخرى تؤثر درجات الحرارة و توزیعھا و كمیة و.  ا فھي راضي متوسطة وعالیة القیمة الزراعیة
 .األمطار على استخدامات األراضي 

، و نسبة تغطیة السطح بالحجارة و الحصى ) A(أنواع الترب المختلفة  : 
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القیمة الزراعیة ألراضي منطقة الدراسة :  2الشكل 
تعتبر الخصائص الطبیعیة في منطقة الدراسة من العوامل المھمة 

بالقیمة الزراعیة لألراضي 
الدراسة ھي اراضي منخفضة القیمة االنتاجیة الزراعیة وخصوصا في مدینة نابلس وعصیرة الشمالیة، اما في منطقة 

ا فھي راضي متوسطة وعالیة القیمة الزراعیةویتم حوارة
األمطار على استخدامات األراضي 

 3الشكل 
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وھي اراضي صالحة للزراعة كونھا تربة 

وان تحدید اھم الخصائص الطبیعیة یعد الخطوة االولى من خطوات تحدید االستخدام االمثل لألرض في مختلف المناطق ، 
من أھم العوامل التي ) متوسط معدالت الھطول و الحرارة 

أن االنشطة البشریة وما یرتبط بھا من زیادة بأعداد السكان تؤثر في استخدامات األراضي ، حیث شھدت منطقة الدراسة 

  2016عدد السكان في العام 
153,061  

6,759  
9,169  
3,462  

172451 
  )2016 -2007تقدیرات اعداد السكان 

و یترافق مع النمو السكاني نمو عمراني یأخذ في بعض األحیان اتجاه التعدي على االراضي الزراعیة والموارد الطبیعیة 
من تربة وصخور ، والذي قد یؤدي الى اثار بیئیة خطیرة تتمثل في ثلوث الموارد واستنزافھا ، حیث ان استعماالت 

؛  Veldkamp& other  2001(بر ذات حساسیة عالیة جداً للتغیرات التي تطرأ على النظم االجتماعیة 

من أجل معرفة أنماط استعماالت األراضي في منطقة الدراسة تم جمع بعض المعلومات التاریخیة المھمة عن استخدامات 
من المقاالت واألوراق   -خاصة في منطقة الدراسة

العلمیة المختلفة التي تناولت ھذا الموضوع ، كذلك تم اجراء عدد من الزیارات المیدانیة لمختلف مناطق الدراسة للوقوف 
ھذه االستخدامات واألسباب التي أدت إلى ھذه التغیرات 
حیث تم عمل مقابالت مع المجتمع ألمحلي كذلك تم مقابلة عدد من المسئولین في المؤسسات المختلفة التي لھا عالقة 

رة وزارة الزراعة ، الحكم المحلي، بلدیة نابلس، مجلس قروي یتما، حوارة ، عصی
بھدف التعرف على القوانین الخاصة باستعماالت األراضي في فلسطین وآلیات مراقبة تطبیق القرارات المتعلقة 

من ) Arc Map10.3(باألراضي الزراعیة وكافة انماط استعماالت األراضي األخرى ، كذلك تم االعتماد على برنامج ال 
األراضي ، مع االخذ بعین االعتبار ان الباحثین اعتمدوا في ھذه الدراسة على 

من خالل االعتماد على  -مجموعة من المعاییر لتصنیف البیانات وذلك لعدم وجود تصنیف خاص بالمؤسسات الفلسطینیة
وقد تم االعتماد على راسة من اجل معرفة مستویات االنحدار في منطقة الد

السطح المستوي الذي تبلغ فیھ نسبة (التصنیف البریطاني عند تقسیم مستویات االنحدار الى سبعة مستویات ابتداءاً من 
الحكم المحلي (، أیضاُ تم االعتماد على الخرائط الجیولوجیة 

وزارة الزراعة (من اجل معرفة خصائص التكوینات الصخریة لمنطقة الدراسة ، واستخدام خرائط خاصة بالترب 
ي لتحدید مناطق انتشارھا والتعرف على خصائصھا، خرائط تبین الغطاء االرض

،خرائط بعض العناصر المناخیة المھمة المؤثرة 
حیث تم االعتماد على التصنیف المتبع من قبل وزارة الحكم 

، 17اقل من ( ومعدل الحرارة السنوي الى قسمین 
، دائرة 2016الحكم المحلي (حیث تؤثر كل ھذه العوامل على نوع االستخدام االمثل لالرض

تقاطع ھذه القواعد مع كذلك تم استخدام قاعدة البیانات المكانیة و 
وذلك من اجل معرفة االستخدام االمثل لألرض ، فمثال لتوضیح افضل مكان للبناء تم دمج 

القیمة الزراعیة، كمیة ( مجموعة من قواعد البیانات الحیزیة التي یعتبرن معاییر یحددن خصائص المناطق السكنیة مثل 
ء كل مجموعة من الخصائص قیمة ، وذلك من خالل تطبیق مجموعة من االدوات في برنامج 
إلعطاء كل معیار تم استخدامھ وزن بناًء على اھمیتھ 

و أتجاه ) Merge ،Slope(حدار ،  لعمل التقاطعات بین الطبقات المختلفة  ،كما تم استخدام أدوات لمعرفة مستوى االن
) SPSS( كذلك تم االعتماد على برنامج 
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وھي اراضي صالحة للزراعة كونھا تربة ) الحمراء(ھي التیراروزا اما فیما یتعلق بالتربة، فان معظم تربة منطقة الدراسة 
  )2002ابو صفط ( تحتوي على المعادن والحدید ونسبة معتدلة من المادة العضویة 

وان تحدید اھم الخصائص الطبیعیة یعد الخطوة االولى من خطوات تحدید االستخدام االمثل لألرض في مختلف المناطق ، 
متوسط معدالت الھطول و الحرارة ( بة و شكل االرض وخصائص المناخ 

  .تؤثر على استخدام االرض في منطقة الدراسة 
أن االنشطة البشریة وما یرتبط بھا من زیادة بأعداد السكان تؤثر في استخدامات األراضي ، حیث شھدت منطقة الدراسة 

  )1الجدول( 2016 -1997ن عام تطوراً في اعداد سكانھا م
عدد السكان في العام   1997عدد السكان في العام 

124,780  153,061
5,510  6,759
7475  9,169
2,822  3,462

140587 172451
تقدیرات اعداد السكان الجھار المركزي لالحصاء الفلسطیني  : المصدر

و یترافق مع النمو السكاني نمو عمراني یأخذ في بعض األحیان اتجاه التعدي على االراضي الزراعیة والموارد الطبیعیة 
من تربة وصخور ، والذي قد یؤدي الى اثار بیئیة خطیرة تتمثل في ثلوث الموارد واستنزافھا ، حیث ان استعماالت 

بر ذات حساسیة عالیة جداً للتغیرات التي تطرأ على النظم االجتماعیة 
  
  :منھجیة وأدوات الدراسة 

من أجل معرفة أنماط استعماالت األراضي في منطقة الدراسة تم جمع بعض المعلومات التاریخیة المھمة عن استخدامات 
خاصة في منطقة الدراسة- لتصنیف الخاص باستعماالت االراضي في فلسطین 

العلمیة المختلفة التي تناولت ھذا الموضوع ، كذلك تم اجراء عدد من الزیارات المیدانیة لمختلف مناطق الدراسة للوقوف 
ھذه االستخدامات واألسباب التي أدت إلى ھذه التغیرات على انماط استعماالت األراضي فیھا والتغیرات التي حصلت على 

حیث تم عمل مقابالت مع المجتمع ألمحلي كذلك تم مقابلة عدد من المسئولین في المؤسسات المختلفة التي لھا عالقة 
وزارة الزراعة ، الحكم المحلي، بلدیة نابلس، مجلس قروي یتما، حوارة ، عصی( بالتخطیط الستعماالت االراضي 

بھدف التعرف على القوانین الخاصة باستعماالت األراضي في فلسطین وآلیات مراقبة تطبیق القرارات المتعلقة 
باألراضي الزراعیة وكافة انماط استعماالت األراضي األخرى ، كذلك تم االعتماد على برنامج ال 

األراضي ، مع االخذ بعین االعتبار ان الباحثین اعتمدوا في ھذه الدراسة على اجل بناء قاعدة بیانات خاصة باستعماالت 
مجموعة من المعاییر لتصنیف البیانات وذلك لعدم وجود تصنیف خاص بالمؤسسات الفلسطینیة

من اجل معرفة مستویات االنحدار في منطقة الد)  2016الحكم المحلي 
التصنیف البریطاني عند تقسیم مستویات االنحدار الى سبعة مستویات ابتداءاً من 

، أیضاُ تم االعتماد على الخرائط الجیولوجیة  %)35درجة حتى االنحدار الشدید اكثر من 
من اجل معرفة خصائص التكوینات الصخریة لمنطقة الدراسة ، واستخدام خرائط خاصة بالترب 

لتحدید مناطق انتشارھا والتعرف على خصائصھا، خرائط تبین الغطاء االرض) 2016؛ وزارة الحكم المحلي 
،خرائط بعض العناصر المناخیة المھمة المؤثرة ) 2016؛ الحكم المحلي 2016وزارة الزراعة ( 

حیث تم االعتماد على التصنیف المتبع من قبل وزارة الحكم ) خرائط االمطار، خرائط معدل الحرارة
ومعدل الحرارة السنوي الى قسمین ) ملم 700 - 400ابین تصنف كمیات االمطار الى اربعة اقسام م

حیث تؤثر كل ھذه العوامل على نوع االستخدام االمثل لالرض) درجة مئویة
كذلك تم استخدام قاعدة البیانات المكانیة و ). 2016وزارة النقل والمواصالت 

GIS  وذلك من اجل معرفة االستخدام االمثل لألرض ، فمثال لتوضیح افضل مكان للبناء تم دمج
مجموعة من قواعد البیانات الحیزیة التي یعتبرن معاییر یحددن خصائص المناطق السكنیة مثل 

ء كل مجموعة من الخصائص قیمة ، وذلك من خالل تطبیق مجموعة من االدوات في برنامج وتم اعطا
إلعطاء كل معیار تم استخدامھ وزن بناًء على اھمیتھ ) Reclassify  ،Weighted Sum(من اھمھا 

،  لعمل التقاطعات بین الطبقات المختلفة  ،كما تم استخدام أدوات لمعرفة مستوى االن
Flow Direction (كذلك تم االعتماد على برنامج . باالعتماد على الخطوط الكنتوریة

من اجل تحلیل االستبانات حیث تم عمل مجموعة من االختبارات االحصائیة  من خالل تطبیق اختبار 
statistic .  
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اما فیما یتعلق بالتربة، فان معظم تربة منطقة الدراسة 
تحتوي على المعادن والحدید ونسبة معتدلة من المادة العضویة 

وان تحدید اھم الخصائص الطبیعیة یعد الخطوة االولى من خطوات تحدید االستخدام االمثل لألرض في مختلف المناطق ، 
بة و شكل االرض وخصائص المناخ حیث تعد خصائص التر

تؤثر على استخدام االرض في منطقة الدراسة 
أن االنشطة البشریة وما یرتبط بھا من زیادة بأعداد السكان تؤثر في استخدامات األراضي ، حیث شھدت منطقة الدراسة 

ن عام تطوراً في اعداد سكانھا م
  اسم التجمع السكاني 

  نابلس 
  حوارة 

  عصیرة الشمالیة
  یتما 

  المجموع 
المصدر(

و یترافق مع النمو السكاني نمو عمراني یأخذ في بعض األحیان اتجاه التعدي على االراضي الزراعیة والموارد الطبیعیة 
من تربة وصخور ، والذي قد یؤدي الى اثار بیئیة خطیرة تتمثل في ثلوث الموارد واستنزافھا ، حیث ان استعماالت 

بر ذات حساسیة عالیة جداً للتغیرات التي تطرأ على النظم االجتماعیة االراضي تعت
  ).2016وزارة الزراعة 

منھجیة وأدوات الدراسة 
من أجل معرفة أنماط استعماالت األراضي في منطقة الدراسة تم جمع بعض المعلومات التاریخیة المھمة عن استخدامات 

لتصنیف الخاص باستعماالت االراضي في فلسطین األراضي  ونظام ا
العلمیة المختلفة التي تناولت ھذا الموضوع ، كذلك تم اجراء عدد من الزیارات المیدانیة لمختلف مناطق الدراسة للوقوف 

على انماط استعماالت األراضي فیھا والتغیرات التي حصلت على 
حیث تم عمل مقابالت مع المجتمع ألمحلي كذلك تم مقابلة عدد من المسئولین في المؤسسات المختلفة التي لھا عالقة 

بالتخطیط الستعماالت االراضي 
بھدف التعرف على القوانین الخاصة باستعماالت األراضي في فلسطین وآلیات مراقبة تطبیق القرارات المتعلقة )  الشمالیة

باألراضي الزراعیة وكافة انماط استعماالت األراضي األخرى ، كذلك تم االعتماد على برنامج ال 
اجل بناء قاعدة بیانات خاصة باستعماالت 

مجموعة من المعاییر لتصنیف البیانات وذلك لعدم وجود تصنیف خاص بالمؤسسات الفلسطینیة
الحكم المحلي ( خرائط االرتفاعات 

التصنیف البریطاني عند تقسیم مستویات االنحدار الى سبعة مستویات ابتداءاً من 
درجة حتى االنحدار الشدید اكثر من  1-0االنحدار 

من اجل معرفة خصائص التكوینات الصخریة لمنطقة الدراسة ، واستخدام خرائط خاصة بالترب ) 2016
؛ وزارة الحكم المحلي 2016

( لمختلف مناطق الدراسة 
خرائط االمطار، خرائط معدل الحرارة( في االستخدام 

تصنف كمیات االمطار الى اربعة اقسام م(المحلي  
درجة مئویة 20- 17مابین 

وزارة النقل والمواصالت  -االرصاد الجویة 
GISبعضھا بواسطة ال 

مجموعة من قواعد البیانات الحیزیة التي یعتبرن معاییر یحددن خصائص المناطق السكنیة مثل 
وتم اعطا) االمطار، االنحدار

)ArcMap 10.3 ( من اھمھا
،  لعمل التقاطعات بین الطبقات المختلفة  ،كما تم استخدام أدوات لمعرفة مستوى االن

Flow Direction(جریان المیاه السطحیة 
من اجل تحلیل االستبانات حیث تم عمل مجموعة من االختبارات االحصائیة  من خالل تطبیق اختبار 

statistic – Frequencies
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تم تبني نظام تصنیف خاص من قبل ) 
الباحثین بناء على مجموعة من المعاییر التي تأخذ بعین االعتبار الخصائص الطبیعیة لمنطقة الدراسة ، وتم اعطاء كل 

ان :  م ، حیث تم اعتماد المعاییر التالیة من اجل ایجاد افضل مكان للصناعة
حیث كلما كانت قریبة من الطرق كان ذلك افضل ، ان تكون 

  ،   )2013امیر، ( وسطة البعد حیث یفضل ان تكون مت
وتم إعطائھا قیم ( أن تكون قریبة من طرق المواصالت 

وكلما كانت قریبة من الطرق كان افضل ، أن تكون قیمة االرض الزراعیة منخفضة ، وقریبة من التجمعات 
من اجل سھولة حصولھا على مختلف الخدمات العامة ، ان تكون درجات الحرارة معتدلة ، وكمیات 
سقوط االمطار معتدلة حیث ال تتعرض لخطر الجریان السطحي الذي یسبب تخریب لبنیة االبنیة و تأكلھا مع الوقت ، و 
ض لتمدد والتقلص  وھذا ایضا یرتبط بانحدار 

أفضل من  1السطح حیث كلما قلة نسبة االنحدار سھل البناء وقلة ایضا تكلفة البناء بذلك تكون مناطق ذات رتبة االنحدار 

فكانت ) 3-1وتم أعطائھا قیم من ( ة عالیة 
تم اعطائھا (، قلیلة الصخور والحصى ) 

وزارة الزراعة و وزارة (  2مناطق نسبة الحصى و الصخور بھا اقل من مناطق ذات رتبة 
، كمیات االمطار بھا أكثر من غیرھا ، درجات الحرارة معتدلة ، قریبة من االبار والینابیع ، ال 

.( تتعرض للفیضانات و انجراف التربة ، وبعیدة عن الطرق الرئیسیة و مراكز التجمعات السكانیة حتى ال تتعرض للتلوث 

التعرف على انماط التغیرات في   دراسة أنماط استخدامات االراضي مھمة حیث نستطیع من خاللھا یتم
االستخدامات المختلفة إضافة الى معدالت استغالل االرض ومواردھا نتیجة للتغیر في اعداد السكان بین الحین واألخر وھو 
ة لتنظیم استعماالت االرض ، وتساھم دراسات استخدامات 

  .االراضي ایضاً في التعرف على أھم العوامل الطبیعیة والبشریة المؤثرة في نوعیة استعمال االرض المناسب
  )  4الشكل(  غطاء ارضي مختلف

  
  انواع الغطاءات االرضیة المختلفة في منطقة الدراسة
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) صناعیة ، سكنیة ، زراعیة (و إلیجاد االستخدام االمثل ألراضي منطقة الدراسة 
الباحثین بناء على مجموعة من المعاییر التي تأخذ بعین االعتبار الخصائص الطبیعیة لمنطقة الدراسة ، وتم اعطاء كل 

م ، حیث تم اعتماد المعاییر التالیة من اجل ایجاد افضل مكان للصناعةمعیار رتبة معینة بناء على اھمیتھ لالستخدا
حیث كلما كانت قریبة من الطرق كان ذلك افضل ، ان تكون ) 4- 1وتم اعطائھا قیم من ( تكون قریبة من طرق المواصالت 

حیث یفضل ان تكون مت) 2-1(قیمة االرض الزراعیة منخفضة ، البعد عن المناطق السكنیة 
أن تكون قریبة من طرق المواصالت : أما فیما یتعلق بالمعاییر الخاصة بمالئمة االرض للسكن فقد كانت 

وكلما كانت قریبة من الطرق كان افضل ، أن تكون قیمة االرض الزراعیة منخفضة ، وقریبة من التجمعات 
من اجل سھولة حصولھا على مختلف الخدمات العامة ، ان تكون درجات الحرارة معتدلة ، وكمیات 
سقوط االمطار معتدلة حیث ال تتعرض لخطر الجریان السطحي الذي یسبب تخریب لبنیة االبنیة و تأكلھا مع الوقت ، و 

ض لتمدد والتقلص  وھذا ایضا یرتبط بانحدار االھم أن تكون مناطق صخریة صلبة یمكن البناء علیھا ولیست اراضي تتعر
السطح حیث كلما قلة نسبة االنحدار سھل البناء وقلة ایضا تكلفة البناء بذلك تكون مناطق ذات رتبة االنحدار 

  )2016مقدادي ،
ة عالیة ان تكون ذات قیمة زراعی: في حین كان أھم معاییر مالئمة االرض للزراعة ھي 

) 2016وزارة الحكم المحلي ، وزارة الزراعة (أفضل المناطق المالئمة للزراعة 
مناطق نسبة الحصى و الصخور بھا اقل من مناطق ذات رتبة  1حیث تمثل 

، كمیات االمطار بھا أكثر من غیرھا ، درجات الحرارة معتدلة ، قریبة من االبار والینابیع ، ال 
تتعرض للفیضانات و انجراف التربة ، وبعیدة عن الطرق الرئیسیة و مراكز التجمعات السكانیة حتى ال تتعرض للتلوث 

دراسة أنماط استخدامات االراضي مھمة حیث نستطیع من خاللھا یتم
االستخدامات المختلفة إضافة الى معدالت استغالل االرض ومواردھا نتیجة للتغیر في اعداد السكان بین الحین واألخر وھو 

ة لتنظیم استعماالت االرض ، وتساھم دراسات استخدامات ما یؤثر في عملیات التنمیة ووضع السیاسات والخطط المالئم
االراضي ایضاً في التعرف على أھم العوامل الطبیعیة والبشریة المؤثرة في نوعیة استعمال االرض المناسب

غطاء ارضي مختلف 11أظھرت النتائج تنوعا في الغطاء االرضي لمنطقة الدراسة حیث ھناك 

انواع الغطاءات االرضیة المختلفة في منطقة الدراسة: 4الشكل 
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و إلیجاد االستخدام االمثل ألراضي منطقة الدراسة 
الباحثین بناء على مجموعة من المعاییر التي تأخذ بعین االعتبار الخصائص الطبیعیة لمنطقة الدراسة ، وتم اعطاء كل 

معیار رتبة معینة بناء على اھمیتھ لالستخدا
تكون قریبة من طرق المواصالت 

قیمة االرض الزراعیة منخفضة ، البعد عن المناطق السكنیة 
أما فیما یتعلق بالمعاییر الخاصة بمالئمة االرض للسكن فقد كانت 

وكلما كانت قریبة من الطرق كان افضل ، أن تكون قیمة االرض الزراعیة منخفضة ، وقریبة من التجمعات )7- 1من 
من اجل سھولة حصولھا على مختلف الخدمات العامة ، ان تكون درجات الحرارة معتدلة ، وكمیات  السكانیة االخرى

سقوط االمطار معتدلة حیث ال تتعرض لخطر الجریان السطحي الذي یسبب تخریب لبنیة االبنیة و تأكلھا مع الوقت ، و 
االھم أن تكون مناطق صخریة صلبة یمكن البناء علیھا ولیست اراضي تتعر

السطح حیث كلما قلة نسبة االنحدار سھل البناء وقلة ایضا تكلفة البناء بذلك تكون مناطق ذات رتبة االنحدار 
مقدادي ،.(رتبات التالیة لھا 

في حین كان أھم معاییر مالئمة االرض للزراعة ھي 
أفضل المناطق المالئمة للزراعة  1

حیث تمثل ) 2- 1قیم من 
، كمیات االمطار بھا أكثر من غیرھا ، درجات الحرارة معتدلة ، قریبة من االبار والینابیع ، ال ) 2016لمحلي الحكم ا

تتعرض للفیضانات و انجراف التربة ، وبعیدة عن الطرق الرئیسیة و مراكز التجمعات السكانیة حتى ال تتعرض للتلوث 
  )  2016صالحات ،

  :النتائج والمناقشة
دراسة أنماط استخدامات االراضي مھمة حیث نستطیع من خاللھا یتم تعتبر عملیة

االستخدامات المختلفة إضافة الى معدالت استغالل االرض ومواردھا نتیجة للتغیر في اعداد السكان بین الحین واألخر وھو 
ما یؤثر في عملیات التنمیة ووضع السیاسات والخطط المالئم

االراضي ایضاً في التعرف على أھم العوامل الطبیعیة والبشریة المؤثرة في نوعیة استعمال االرض المناسب
أظھرت النتائج تنوعا في الغطاء االرضي لمنطقة الدراسة حیث ھناك 
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حیث تشكل االراضي الزراعیة الغیر مرویة النسبة االقل من انواع االستخدام ، وكان اكثرھا المناطق السكنیة والعشبیة ، 
 )السكنمثل ( وھنا تجدر االشارة ان ھذه االراضي العشبیة لیست فقط مراعي طبیعیة وانما یتم ممارسة انشطة اخرى

مخالفة لتقسیم استخدام االراضي األمثل الذي تم بناءه من قبل الباحثین باالعتماد على المعاییر المذكورة سابقا كون ان 
المعلومات التي تم الحصول علیھا ال توافق الواقع، أما االراضي الزراعیة  فحصلت على المرتبة الثالثة من حیث المساحة  
الرض الحالي ان منطقة الدراسة عبارة عن تجمعات سكنیة محاطة بأراضي زراعیة واسعة 

قرى یتما وحوارة ( على االمتداد العمراني لألرض في كل من 

  
   التمدد العمراني في منطقة الدراسة

حیث اثرت على طبیعة االمتداد العمراني لقریة حوارة باتجاه الشمال  نحو مدینة نابلس والجنوب، بسبب وجود السھل في 
البناء في السھل ،خاصة المنطقة الشرقیة والغربیة من القریة الذي لعب دوره في تحدید اتجاه النمو بسبب ارتفاع تكالیف 

وان التربة عمیقة وھي تربة طینیة حیث تحتاج الى نظم انشائیة وھندسیة تتالءم مع امكانیة تمدد و تقلص التربة ، ھذا جعل 
مناطق البناء و التوسع تنكمش نحو الوسط والشمال للقریة مما ادى الى تكتل االبنیة بشكل طولي من الشمال الى الجنوب 
، أما بالنسبة لمدینة نابلس فان امتدادھا من 
الشرق الى الغرب كان محكوما بوجودھا بین اقدام جبلي جرزیم وعیبال وھذا ما جعل التكتل العمراني محصورا بین 
ألشدید اما قریة عصرة الشمالیة فیالحظ بأن امتداداھا العمراني 
كان في جمیع االتجاھات مع التركیز على المنطقة الشمالیة وذلك الن ھذه المنطقة متوسطة االرتفاع وقلیلة االنحدار مما 

في منطقة الدراسة  -الت االراضي نظرا لعدم وجود تصنیف متبع في فلسطین 
إلیجاد افضل استخدام ) األمطار الحرارة ، االنحدار ، مالئمة االرض للزراعة ، و التربة 

ام المعاییر السابقة فقد وجد أن المناطق المناسبة للزراعة في كل من نابلس و حوارة تركزت في المناطق 
وقد بلغت . الشرقیة، و الشمالیة الغربیة و تركزت في المناطق الجنوبیة و الجنوبیة الغربیة في كل من یتما و حوارة 

اما فیما یتعلق بالمناطق المناسبة للبناء فكانت في المناطق 

___________________________________________________________________________
 

حیث تشكل االراضي الزراعیة الغیر مرویة النسبة االقل من انواع االستخدام ، وكان اكثرھا المناطق السكنیة والعشبیة ، 
وھنا تجدر االشارة ان ھذه االراضي العشبیة لیست فقط مراعي طبیعیة وانما یتم ممارسة انشطة اخرى

مخالفة لتقسیم استخدام االراضي األمثل الذي تم بناءه من قبل الباحثین باالعتماد على المعاییر المذكورة سابقا كون ان 
المعلومات التي تم الحصول علیھا ال توافق الواقع، أما االراضي الزراعیة  فحصلت على المرتبة الثالثة من حیث المساحة  

الرض الحالي ان منطقة الدراسة عبارة عن تجمعات سكنیة محاطة بأراضي زراعیة واسعة فقد أظھرت خرائط استخدام ا
  ).2016؛ الحكم المحلي 2004عالونة (

على االمتداد العمراني لألرض في كل من ...) من تربة وانحدار ( كذلك اثرت العوامل الطبیعیة
  ) دینة نابلس

التمدد العمراني في منطقة الدراسة) 5(الشكل 
حیث اثرت على طبیعة االمتداد العمراني لقریة حوارة باتجاه الشمال  نحو مدینة نابلس والجنوب، بسبب وجود السھل في 

المنطقة الشرقیة والغربیة من القریة الذي لعب دوره في تحدید اتجاه النمو بسبب ارتفاع تكالیف 
وان التربة عمیقة وھي تربة طینیة حیث تحتاج الى نظم انشائیة وھندسیة تتالءم مع امكانیة تمدد و تقلص التربة ، ھذا جعل 
مناطق البناء و التوسع تنكمش نحو الوسط والشمال للقریة مما ادى الى تكتل االبنیة بشكل طولي من الشمال الى الجنوب 

، أما بالنسبة لمدینة نابلس فان امتدادھا من ) 2014اریج - معھد االبحاث التطبیقیة القدس (البناء العشوائي 
الشرق الى الغرب كان محكوما بوجودھا بین اقدام جبلي جرزیم وعیبال وھذا ما جعل التكتل العمراني محصورا بین 

ألشدید اما قریة عصرة الشمالیة فیالحظ بأن امتداداھا العمراني الجبلین و یقل تدریجیاً على سفوح الجبال بسبب االنحدار 
كان في جمیع االتجاھات مع التركیز على المنطقة الشمالیة وذلك الن ھذه المنطقة متوسطة االرتفاع وقلیلة االنحدار مما 

  .یجعل جمیع اراضیھا من وجھة نظر السكان صالحة للبناء
الت االراضي نظرا لعدم وجود تصنیف متبع في فلسطین وعند القیام بوضع تصنیف خاص الستعما

األمطار الحرارة ، االنحدار ، مالئمة االرض للزراعة ، و التربة  (بناء على معاییر متعددة 
 ) 6(لألرض سواء للبناء والصناعة والزراعة ظھرت النتائج كما في الشكل 

ام المعاییر السابقة فقد وجد أن المناطق المناسبة للزراعة في كل من نابلس و حوارة تركزت في المناطق 
الشرقیة، و الشمالیة الغربیة و تركزت في المناطق الجنوبیة و الجنوبیة الغربیة في كل من یتما و حوارة 

اما فیما یتعلق بالمناطق المناسبة للبناء فكانت في المناطق ،  ²كم 17.467مجموع المساحات المالئمة للزراعة حوالي  
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حیث تشكل االراضي الزراعیة الغیر مرویة النسبة االقل من انواع االستخدام ، وكان اكثرھا المناطق السكنیة والعشبیة ، 
وھنا تجدر االشارة ان ھذه االراضي العشبیة لیست فقط مراعي طبیعیة وانما یتم ممارسة انشطة اخرى

مخالفة لتقسیم استخدام االراضي األمثل الذي تم بناءه من قبل الباحثین باالعتماد على المعاییر المذكورة سابقا كون ان 
المعلومات التي تم الحصول علیھا ال توافق الواقع، أما االراضي الزراعیة  فحصلت على المرتبة الثالثة من حیث المساحة  

فقد أظھرت خرائط استخدام ا
(ذو استخدام زراعي جید 

كذلك اثرت العوامل الطبیعیة
دینة نابلسعصیرة الشمالیة وفي م

حیث اثرت على طبیعة االمتداد العمراني لقریة حوارة باتجاه الشمال  نحو مدینة نابلس والجنوب، بسبب وجود السھل في 
المنطقة الشرقیة والغربیة من القریة الذي لعب دوره في تحدید اتجاه النمو بسبب ارتفاع تكالیف 

وان التربة عمیقة وھي تربة طینیة حیث تحتاج الى نظم انشائیة وھندسیة تتالءم مع امكانیة تمدد و تقلص التربة ، ھذا جعل 
مناطق البناء و التوسع تنكمش نحو الوسط والشمال للقریة مما ادى الى تكتل االبنیة بشكل طولي من الشمال الى الجنوب 

البناء العشوائي ووجود ظاھرة 
الشرق الى الغرب كان محكوما بوجودھا بین اقدام جبلي جرزیم وعیبال وھذا ما جعل التكتل العمراني محصورا بین 

الجبلین و یقل تدریجیاً على سفوح الجبال بسبب االنحدار 
كان في جمیع االتجاھات مع التركیز على المنطقة الشمالیة وذلك الن ھذه المنطقة متوسطة االرتفاع وقلیلة االنحدار مما 

یجعل جمیع اراضیھا من وجھة نظر السكان صالحة للبناء
وعند القیام بوضع تصنیف خاص الستعما

بناء على معاییر متعددة 
لألرض سواء للبناء والصناعة والزراعة ظھرت النتائج كما في الشكل 

ام المعاییر السابقة فقد وجد أن المناطق المناسبة للزراعة في كل من نابلس و حوارة تركزت في المناطق بناء على استخد
الشرقیة، و الشمالیة الغربیة و تركزت في المناطق الجنوبیة و الجنوبیة الغربیة في كل من یتما و حوارة 

مجموع المساحات المالئمة للزراعة حوالي  
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، اما فیما یتعلق بالمالئمة للصناعة  فتركزت في المنطقة الشرقیة من 

  
  )البناء، الزراعة

مع بعضھا البعض من اجل ایجاد التصنیف االمثل 

  
  التوزیع الجغرافي لدرجات مالئمة االراضي لالستخدامات المختلفة 

___________________________________________________________________________
 

، اما فیما یتعلق بالمالئمة للصناعة  فتركزت في المنطقة الشرقیة من  ²كم21.347الشرقیة لمنطقة الدراسة وبلغت مساحتھا 
  .  ²كم 22.416عصیرة ونابلس وكانت مساحتھا 

البناء، الزراعةللصناعة، (االستخدام االمثل لألرض ) 6(الشكل 
مع بعضھا البعض من اجل ایجاد التصنیف االمثل ) افضل مكان للصناعة، للسكن، للزراعة( وعند دمج الطبقات السابقة

  )7(الستخدامات االراضي في المنطقة ككل ظھرت النتیجة كما في الشكل 

التوزیع الجغرافي لدرجات مالئمة االراضي لالستخدامات المختلفة : 7شكل 
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الشرقیة لمنطقة الدراسة وبلغت مساحتھا 
عصیرة ونابلس وكانت مساحتھا 

 

وعند دمج الطبقات السابقة
الستخدامات االراضي في المنطقة ككل ظھرت النتیجة كما في الشكل 

شكل 
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اصناف رئیسیة منھا ما ھو مناس�ب فق�ط للس�كن او الص�ناعة او 
  )2(الزراعة ومنھا ما یصلح لنوعین من االستخدام مثال للزراعة والسكن و قد بلغت مساحة كل أستخدام كما یظھره جدول 

 المساحة بالكیلو متر مربع 
17.467 
21.347 
13.209 
10.803 
7.566 
7.481 
3.331  

23.496 

اس��تعماالت ان اس��تعمال االرض ال یت��اثر فق��ط بالعوام��ل الطبیعی��ة ب��ل ان ھن��اك مجموع��ة م��ن العوام��ل البش��ریة ت��ؤثر ف��ي 
االراضي وتؤدي الى تغیرھا من حین الى اخر ومن اجل ذلك فقد تم أجراء العدید م�ن المق�ابالت م�ع اف�راد المجتم�ع المحل�ي 

لق��د اظھ��رت المق��ابالت وج��ود وع��ي ل��دى اف��راد عین��ة الدراس��ة بم��ا یخ��ص مس��توى ادراكھ��م لمفھ��وم اس��تخدامات األراض��ي 
م�ن )%  46,7(من افراد العینة لدیھم خلفیة سابقة عن الموضوع وی�رى 

ان��ھ ال وج��ود لھ��ذه )% 35(،  بینم��ا ی��رى م��ا نس��بتھ 
  )3جدول( من عینة الدراسة ال یملكون فكرة واضحة إن كان ھناك مخططات أم ال، 

 Frequency

 

 یوجد نعم

 یوجد ال

 فكرة لدي لیس

Total 

كما ویرى أغلب افراد عینة الدراسة أن االستخدام السكني العمراني ھو االستخدام السائد حالیاً في منطقة الدراسة حیث 
أن اغلب االراضي مستغلة لإلسكان ویأتي االستخدام الزراعي بالمرتبة الثانیة لیحتل نسبة 

، وھذا ما اكدتھ الكثیر من )2(جدول )% 
الدراسات حیث بینت ان االستخدام السكني ھو االكثر انتشارا من بین انواع استعماالت االراضي المختلفة، وذلك یتاثر 

وبالتالي یكون التغیر في  بمجموعة من العوامل أھمھا العامل السیاسي الذي یجعل من التمدد العمراني محكوماً ومحصوراً 
، وھو ما یسبب العشوائیة والفوضى وعدم الوصول الى 

 الموجودة حسب رأي المبحوثین
 Frequency

 

 زراعیة
 سكنیة

 صناعیة
 تجاریة
Total 

حیث أن التمدد العمراني الذي شھدتھ منطقة الدراسة ساھم بشكل كبیر في تحدید نمط استعمال االراضي ، حیث احدث تغیر 
في مساحات االستخدام االخرى ، كما ان االستخدام السكني ھو السائد و یأخذ الحصة االكبر وخاصة في القرى نتیجة 
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اصناف رئیسیة منھا ما ھو مناس�ب فق�ط للس�كن او الص�ناعة او  8یث یظھر من الشكل اعاله انھ تم تصنیف األراضي الى 
الزراعة ومنھا ما یصلح لنوعین من االستخدام مثال للزراعة والسكن و قد بلغت مساحة كل أستخدام كما یظھره جدول 

  نوع االستخدام ومساحتھ : 2جدول 
المساحة بالكیلو متر مربع    نوع االستخدام المناسب

 االستخدام الزراعي
 االستخدام السكني

 االستخدام الصناعي
 )الزراعي و الصناعي 
 )السكني ، و الصناعي 
 )الزراعي ، و السكني 

  )الزراعي ، و السكني ، و الصناعي 
الزراعیة والسكنیة و الصناعیة (االستخدامات االخرى غیر 

( 
آراء الناس والمختصین حول موضوع استخدامات األراضي

ان اس��تعمال االرض ال یت��اثر فق��ط بالعوام��ل الطبیعی��ة ب��ل ان ھن��اك مجموع��ة م��ن العوام��ل البش��ریة ت��ؤثر ف��ي 
االراضي وتؤدي الى تغیرھا من حین الى اخر ومن اجل ذلك فقد تم أجراء العدید م�ن المق�ابالت م�ع اف�راد المجتم�ع المحل�ي 

 .لمعرفة مستوى ادراكھم ومعرفتھم الستخدامات االراضي 
لق��د اظھ��رت المق��ابالت وج��ود وع��ي ل��دى اف��راد عین��ة الدراس��ة بم��ا یخ��ص مس��توى ادراكھ��م لمفھ��وم اس��تخدامات األراض��ي 

من افراد العینة لدیھم خلفیة سابقة عن الموضوع وی�رى )% 81,7(وضرورة وجود مخططات لھا حیث أن 
،  بینم��ا ی��رى م��ا نس��بتھ العین��ة أن��ھ یوج��د مخطط��ات خاص��ة الس��تخدامات االراض��ي ف��ي منطقت��ھ 

من عینة الدراسة ال یملكون فكرة واضحة إن كان ھناك مخططات أم ال، )% 18,3
 منطقتك في االراضي الستخدامات مخططات یوجد ھل

Frequency Percent 

28 46.7 

21 35.0 

11 18.3 

60 100.0 

كما ویرى أغلب افراد عینة الدراسة أن االستخدام السكني العمراني ھو االستخدام السائد حالیاً في منطقة الدراسة حیث 
أن اغلب االراضي مستغلة لإلسكان ویأتي االستخدام الزراعي بالمرتبة الثانیة لیحتل نسبة )% 

)% 5(واالستخدام الصناعي )% 16,7(ومن ثم االستخدام التجاري بنسبة 
الدراسات حیث بینت ان االستخدام السكني ھو االكثر انتشارا من بین انواع استعماالت االراضي المختلفة، وذلك یتاثر 

بمجموعة من العوامل أھمھا العامل السیاسي الذي یجعل من التمدد العمراني محكوماً ومحصوراً 
، وھو ما یسبب العشوائیة والفوضى وعدم الوصول الى  نمط استعمال االرض على حساب انواع االستخدام األخرى

  ).2001، أبو حجیر 2004أبو حسان 
الموجودة حسب رأي المبحوثین االراضي استخدامات انواع) : 4(جدول 

Frequency Percent Cumulative Percent
19 31.7 
28 46.7 
3 5.0 

10 16.7 
60 100.0  

حیث أن التمدد العمراني الذي شھدتھ منطقة الدراسة ساھم بشكل كبیر في تحدید نمط استعمال االراضي ، حیث احدث تغیر 
في مساحات االستخدام االخرى ، كما ان االستخدام السكني ھو السائد و یأخذ الحصة االكبر وخاصة في القرى نتیجة 

  ونة لالمتداد االفقي على االراضي  وھو ما أكده عال
2016 (  
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یث یظھر من الشكل اعاله انھ تم تصنیف األراضي الى ح
الزراعة ومنھا ما یصلح لنوعین من االستخدام مثال للزراعة والسكن و قد بلغت مساحة كل أستخدام كما یظھره جدول 

نوع االستخدام المناسب
االستخدام الزراعي
االستخدام السكني

االستخدام الصناعي
الزراعي و الصناعي (االستخدام 
السكني ، و الصناعي (االستخدام 
الزراعي ، و السكني (االستخدام 

الزراعي ، و السكني ، و الصناعي ( االستخدام 
االستخدامات االخرى غیر 

 آراء الناس والمختصین حول موضوع استخدامات األراضي
ان اس��تعمال االرض ال یت��اثر فق��ط بالعوام��ل الطبیعی��ة ب��ل ان ھن��اك مجموع��ة م��ن العوام��ل البش��ریة ت��ؤثر ف��ي 

االراضي وتؤدي الى تغیرھا من حین الى اخر ومن اجل ذلك فقد تم أجراء العدید م�ن المق�ابالت م�ع اف�راد المجتم�ع المحل�ي 
لمعرفة مستوى ادراكھم ومعرفتھم الستخدامات االراضي 

لق��د اظھ��رت المق��ابالت وج��ود وع��ي ل��دى اف��راد عین��ة الدراس��ة بم��ا یخ��ص مس��توى ادراكھ��م لمفھ��وم اس��تخدامات األراض��ي 
وضرورة وجود مخططات لھا حیث أن 

العین��ة أن��ھ یوج��د مخطط��ات خاص��ة الس��تخدامات االراض��ي ف��ي منطقت��ھ 
18,3(المخططات بینما كان 

ھل) : 3(جدول 

كما ویرى أغلب افراد عینة الدراسة أن االستخدام السكني العمراني ھو االستخدام السائد حالیاً في منطقة الدراسة حیث  
)% 46,7(یرى ما نسبتھ 

ومن ثم االستخدام التجاري بنسبة )% 31,7(
الدراسات حیث بینت ان االستخدام السكني ھو االكثر انتشارا من بین انواع استعماالت االراضي المختلفة، وذلك یتاثر 

بمجموعة من العوامل أھمھا العامل السیاسي الذي یجعل من التمدد العمراني محكوماً ومحصوراً 
نمط استعمال االرض على حساب انواع االستخدام األخرى

أبو حسان (االستخدام االفضل   

Cumulative Percent 
31.7 
78.3 
83.3 

100.0 

حیث أن التمدد العمراني الذي شھدتھ منطقة الدراسة ساھم بشكل كبیر في تحدید نمط استعمال االراضي ، حیث احدث تغیر 
في مساحات االستخدام االخرى ، كما ان االستخدام السكني ھو السائد و یأخذ الحصة االكبر وخاصة في القرى نتیجة 

لالمتداد االفقي على االراضي  وھو ما أكده عال
2016، خراز  2004عالونة ( 
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ویرى كل من المھندسة لیالي مقدادي مدیرة دائرة التنظیم والترخیص في وزارة الحكم المحلي والمھندس عمار صالحات 
مدیر دائرة استصالح األراضي أنھ ال یمكن اعتبار وجود استخدام سيء لألرض حیث أكد أن جمیع استخدامات األراضي 
نیف الذي وضع لھا وأن عدم التطابق بین االستخدام الحالي واألمثل ھو نتیجة للتعدي وعدم اإللتزام من قبل 

ویشاطرھم ھذا الرأي ) 2016؛ صالحات 
من افراد عینة الدراسة أن االستخدام االفضل لالراضي 
ھو الزراعة نظراً لشدة حاجة المجتمع الفلسطیني لھذا االستخدام من جھة وقلة االضرار الناتجة عنھ وقلة التوجھ نحوه من 

جدول (ھو االسوأ ) االستخدام الصناعي
نظراً للملوثات الناتجة عنھ وعدم وجود االمكانیات الالزمة لمعالجة المخلفات الناتجة عن الصناعة بالكفاءة الالزمة مما 

  
  اراء افراد العینة حول االستخدام األفضل لألراضي

                          
وال في ) األراضي عالیة القیمة الزراعیة

من افراد عینة الدراسة وجود ) % 
ستخدامات غیر مرخصة في منطقتھم وھنا یظھر التضارب في االراء بین المجتمع المحلي الذي یعیش الواقع وبین 

7(  
 منطقة الدراسة في مرخصة

 Frequency

 
 یوجد نعم
 یوجد ال

Total 

ویرى كل من مقدادي وصالحات أن االجراءات العقابیة المتبعة في حال تسجیل أیة مخالفة غیر رادعة حیث انھا تقتصر 
من )% 45(على المخالفات المادیة وفي اقصى األحوال توقف البناء ولكنھا ال تصل إلى الھدم واإلزالة ویرى ما نسبتھ 

عینة الدراسة أنھ ال وجود ألیة اجراءات عقابیة متبعة وھذا السبب الرئیسي برأیھم وراء التعدي العمراني الكبیر على 
المساحات الزراعیة باإلضافة إلنشاء الكثیر من المنشآت الصناعیة القریبة من المباني السكنیة دون اتباع ایة اجراءات 

 االراضي استخدامات قوانین تطبیق

 Frequency

 

 یوجد نعم

 یوجد ال

Total 

وبما یخص الحفاظ على الغطاء النباتي الطبیعي والموارد الطبیعیة والمعالم التاریخیة ، فلقد أكد المھندس عمار صالحات 
التخطیط الوطني المكاني، (على وجود مخطط وطني بأحكام خاصة وذلك لحمایة الموارد الطبیعیة والمعالم التاریخیة 
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ویرى كل من المھندسة لیالي مقدادي مدیرة دائرة التنظیم والترخیص في وزارة الحكم المحلي والمھندس عمار صالحات 
مدیر دائرة استصالح األراضي أنھ ال یمكن اعتبار وجود استخدام سيء لألرض حیث أكد أن جمیع استخدامات األراضي 
نیف الذي وضع لھا وأن عدم التطابق بین االستخدام الحالي واألمثل ھو نتیجة للتعدي وعدم اإللتزام من قبل 

؛ صالحات 2016مقدادي (السكان وبالتالي فال یمكن اعتبار استخدام معین افضل من غیره 
من افراد عینة الدراسة أن االستخدام االفضل لالراضي )% 75(، بینما یرى ) 6جدول (من افراد عینة الدراسة 

ھو الزراعة نظراً لشدة حاجة المجتمع الفلسطیني لھذا االستخدام من جھة وقلة االضرار الناتجة عنھ وقلة التوجھ نحوه من 
االستخدام الصناعي(من عینة الدراسة  أن )% 30(، وبالمقابل یرى ما نسبتھ 

نظراً للملوثات الناتجة عنھ وعدم وجود االمكانیات الالزمة لمعالجة المخلفات الناتجة عن الصناعة بالكفاءة الالزمة مما 
  .نتج عنھ الكثیر من التذمر واالحتجاجات 

اراء افراد العینة حول االستخدام األفضل لألراضي) : 5(جدول 

                        ینة حول االستخدام االسوأاراء افراد الع) : 6(جدول 
األراضي عالیة القیمة الزراعیة(كما وافادت المھندسة مقدادي ایضاً انھ ال یتم منح أیة تراخیص ضمن التصنیف 

) % 50(ایة حال ، واكدت على وجود رقابة صارمة بھذا الخصوص ، بینما یؤكد 
ستخدامات غیر مرخصة في منطقتھم وھنا یظھر التضارب في االراء بین المجتمع المحلي الذي یعیش الواقع وبین 

7(المؤسسات والجھات ذات االختصاص جدول 
مرخصة غیر لألراضي استخدامات رأي عینة الدراسة بوجود) : 

Frequency Percent 
30 
30 
60 

ویرى كل من مقدادي وصالحات أن االجراءات العقابیة المتبعة في حال تسجیل أیة مخالفة غیر رادعة حیث انھا تقتصر 
على المخالفات المادیة وفي اقصى األحوال توقف البناء ولكنھا ال تصل إلى الھدم واإلزالة ویرى ما نسبتھ 

عینة الدراسة أنھ ال وجود ألیة اجراءات عقابیة متبعة وھذا السبب الرئیسي برأیھم وراء التعدي العمراني الكبیر على 
المساحات الزراعیة باإلضافة إلنشاء الكثیر من المنشآت الصناعیة القریبة من المباني السكنیة دون اتباع ایة اجراءات 

تطبیق لمتابعة طرق او عقابیة اجراءات راسة عن وجودرأي عینة الد

Frequency Percent 

33 

27 

60 

وبما یخص الحفاظ على الغطاء النباتي الطبیعي والموارد الطبیعیة والمعالم التاریخیة ، فلقد أكد المھندس عمار صالحات 
على وجود مخطط وطني بأحكام خاصة وذلك لحمایة الموارد الطبیعیة والمعالم التاریخیة 
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ویرى كل من المھندسة لیالي مقدادي مدیرة دائرة التنظیم والترخیص في وزارة الحكم المحلي والمھندس عمار صالحات 
مدیر دائرة استصالح األراضي أنھ ال یمكن اعتبار وجود استخدام سيء لألرض حیث أكد أن جمیع استخدامات األراضي 

نیف الذي وضع لھا وأن عدم التطابق بین االستخدام الحالي واألمثل ھو نتیجة للتعدي وعدم اإللتزام من قبل جیدة تبعاً للتص
السكان وبالتالي فال یمكن اعتبار استخدام معین افضل من غیره 

من افراد عینة الدراسة )% 28,3(
ھو الزراعة نظراً لشدة حاجة المجتمع الفلسطیني لھذا االستخدام من جھة وقلة االضرار الناتجة عنھ وقلة التوجھ نحوه من 

، وبالمقابل یرى ما نسبتھ )  5جدول (جھة اخرى 
نظراً للملوثات الناتجة عنھ وعدم وجود االمكانیات الالزمة لمعالجة المخلفات الناتجة عن الصناعة بالكفاءة الالزمة مما ) 6

جدول 
كما وافادت المھندسة مقدادي ایضاً انھ ال یتم منح أیة تراخیص ضمن التصنیف 

ایة حال ، واكدت على وجود رقابة صارمة بھذا الخصوص ، بینما یؤكد 
ستخدامات غیر مرخصة في منطقتھم وھنا یظھر التضارب في االراء بین المجتمع المحلي الذي یعیش الواقع وبین ا

) : 7(جدول 

50.0 
50.0 

100.0 

ویرى كل من مقدادي وصالحات أن االجراءات العقابیة المتبعة في حال تسجیل أیة مخالفة غیر رادعة حیث انھا تقتصر 
على المخالفات المادیة وفي اقصى األحوال توقف البناء ولكنھا ال تصل إلى الھدم واإلزالة ویرى ما نسبتھ 

عینة الدراسة أنھ ال وجود ألیة اجراءات عقابیة متبعة وھذا السبب الرئیسي برأیھم وراء التعدي العمراني الكبیر على افراد 
المساحات الزراعیة باإلضافة إلنشاء الكثیر من المنشآت الصناعیة القریبة من المباني السكنیة دون اتباع ایة اجراءات 

  )8جدول (سالمة  
رأي عینة الد) :8(جدول

55.0 

45.0 

100.0 

وبما یخص الحفاظ على الغطاء النباتي الطبیعي والموارد الطبیعیة والمعالم التاریخیة ، فلقد أكد المھندس عمار صالحات 
على وجود مخطط وطني بأحكام خاصة وذلك لحمایة الموارد الطبیعیة والمعالم التاریخیة 
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والذین یؤكدون وجود مناطق )% 68,3
من افراد عینة الدراسة عكس ذلك ) 

یخص استخدامات ، كما وأكد جمیع ممثلي الوزارات التي قمنا بزیارتھا وجود تنسیق وتآزر حقیقي فیما بینھا بما 
  )  2016غنمة ( االراضي وتصنیفھا والرقابة على عدم اإلخالل بالمعاییر الموضوعة من قبل أیة جھة 

 من استخدامھا وإعادة وتنمیتھا استزراعھا

 Frequency

 

 یوجد نعم

 یوجد ال

Total 

المجتمعیة عند وضع الخطط وتطبیق القوانین الخاصة باستعماالت االراضي لمنع 

الیلتزم بمخططات استعماالت االراضي الن ذلك سوف یؤدي الى اثار 

المحافظة على المناطق الزراعیة بشكل كبیر ومنع تغییر استعمالھا لصالح استعماالت اخرى مثل السكن او 

 السودان: الخرطوم .  المھمة التدریبیة حول احصاءات البیئة في استخدامات االراضي
  .فلسطین - رام هللا . نظام تصنیف استعماالت االراضي الفلسطینیة

انماط استخدامات االراضي و اتجاھات النمو العمراني و التركیب الداخلي في بعض قرى 
 .نابلس ، فلسطین. رسالة ماجستیر جامعة النجاح الوطنیة 
 الة ماجستیر جامعةرس. أریحا مدینة 

 .دار صفاء للنشر و التوزیع: 
 النجاح رسالة ماجستیر جامعة. جنین مدینة

  عمان:دار حامد للنشر والتوزیع . المفاھیم والنظریة والتطبیق 
 2005استعماالت االراضي في محافظة طلكرم بین عامي 

  .نابلس ، فلسطین .جامعة النجاح الوطنیة 
. جمعیة الدراسات العربیة.االوضاع القانونیة لملكیة االراضي في الضفة الغربیة 

محافظة الخلیل (وواقع استعماالت االراضي في مدینة دورا 

رسالة ماجستیر غیر منشورة ، جامعة النجاح 

مجلة جامعة النجاح لالبحاث، نابلس،  

مجلة دراسات . العوامل المؤثرة على اختیار موقع المشروع الصناعي واثره على التلوث البیئي

 - هللا رام .نابلس محافظة – النھائیة النتائج

-رام هللا . 2007، دلیل التصنیف الزراعي ، 
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68,3(كبیرة من عینة الدراسة بنسبة  وھذا التطابق مع نسبة) 
) 31,7(محمیة سواء احراج او غابات او مناطق المصادر الطبیعیة بینما یرى 

، كما وأكد جمیع ممثلي الوزارات التي قمنا بزیارتھا وجود تنسیق وتآزر حقیقي فیما بینھا بما 
االراضي وتصنیفھا والرقابة على عدم اإلخالل بالمعاییر الموضوعة من قبل أیة جھة 

استزراعھا اعادة یتم احراش او غابات سواء محمیة مناطق وجود

Frequency Percent 

41 

19 

60 

 .خاص لتصنیف استعماالت االراضي  فلسطیني
المجتمعیة عند وضع الخطط وتطبیق القوانین الخاصة باستعماالت االراضي لمنع  للمشاركة كبیرة

 .التضارب بین المصلحة العامة والخاصة 
الیلتزم بمخططات استعماالت االراضي الن ذلك سوف یؤدي الى اثار ان یكون ھناك عقوبات صارمة على من 

 .سلبیة على البیئة المحلیة ومصادرھا 
المحافظة على المناطق الزراعیة بشكل كبیر ومنع تغییر استعمالھا لصالح استعماالت اخرى مثل السكن او 

  .الصناعة او السیاحة 
: 

المھمة التدریبیة حول احصاءات البیئة في استخدامات االراضي
نظام تصنیف استعماالت االراضي الفلسطینیة. 2000الجھاز المركزي للحصاء الفلسطیني،

انماط استخدامات االراضي و اتجاھات النمو العمراني و التركیب الداخلي في بعض قرى ) . 2004
رسالة ماجستیر جامعة النجاح الوطنیة ". دراسة في جغرافیة المدن

 في األراضي استعماالت أنماط وتقییم تحلیل. ) 2006(سعد 
  .فلسطین 
: عمان. تخطیط استخدام االراضي الریفي والحضري).. 2008

مدینة في األراضي استعماالت أنماط تطور) . 2003( أحمد
  .فلسطین

المفاھیم والنظریة والتطبیق :مدخل الى التخطیط الحضري 
استعماالت االراضي في محافظة طلكرم بین عامي / التغیرات في الغطاءات االرضیة ).2014

جامعة النجاح الوطنیة  رسالة ماجستیر، .م المعلومات الجغرافیة باستخدام تقنیة نظ
االوضاع القانونیة لملكیة االراضي في الضفة الغربیة ). 1982(البكري ،عالء،و ریان،حنان 

وواقع استعماالت االراضي في مدینة دورا المخططات التنظیمیة ). 2004(ابو حسان ، صالح احمد صالح 
  .نابلس ، فلسطین . رسالة ماجستیر، جامعة النجاح الوطنیة

رسالة ماجستیر غیر منشورة ، جامعة النجاح . خصائص السكان و المساكن في مدینة طولكرم 
. 
 .التصنیف الجیوكیمیائي لترب شمال الضفة الغربیة. )2003

العوامل المؤثرة على اختیار موقع المشروع الصناعي واثره على التلوث البیئي
  .22، عدد 

النتائج ، 2010 -الزراعي التعداد . 2012 الفلسطیني لإلحصاء

، دلیل التصنیف الزراعي ، 2010التعداد الزراعي . 2010الجھاز المركزي لالحصاء الفلسطیني، 
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) 2014االحكام الخاصة 
محمیة سواء احراج او غابات او مناطق المصادر الطبیعیة بینما یرى 

، كما وأكد جمیع ممثلي الوزارات التي قمنا بزیارتھا وجود تنسیق وتآزر حقیقي فیما بینھا بما )9(جدول
االراضي وتصنیفھا والرقابة على عدم اإلخالل بالمعاییر الموضوعة من قبل أیة جھة 

وجود) : 9(جدول 
 جدید

68.3 

31.7 

100.0 

 
  :التوصیات
 فلسطیني نظام تطویر
 كبیرة أھمیة إعطاء

التضارب بین المصلحة العامة والخاصة 
  ان یكون ھناك عقوبات صارمة على من

سلبیة على البیئة المحلیة ومصادرھا 
  المحافظة على المناطق الزراعیة بشكل كبیر ومنع تغییر استعمالھا لصالح استعماالت اخرى مثل السكن او

الصناعة او السیاحة 
:قائمة المصادر والمراجع

  :المراجع  العربیة
المھمة التدریبیة حول احصاءات البیئة في استخدامات االراضي) .2010(اد، خمیسرد

الجھاز المركزي للحصاء الفلسطیني،
2004(عالونة ، ریاض 

دراسة في جغرافیة المدن"محافظة نابلس 
سعد  حسین النجوم، محمد

 نابلس ، . الوطنیة  النجاح
2008(غنیم، عثمان محمد 

أحمد شحادة حجیر، كوثر أبو
فلسطین نابلس ، . الوطنیة 

مدخل الى التخطیط الحضري ). 2015(ثائر، عیاصرة 
2014(أبو صاع، اسراء 

باستخدام تقنیة نظ 2011و
البكري ،عالء،و ریان،حنان 

 .القدس ، فلسطین
ابو حسان ، صالح احمد صالح 

رسالة ماجستیر، جامعة النجاح الوطنیة.  )
خصائص السكان و المساكن في مدینة طولكرم ). 2003(بریة ، نصر 

.نابلس ، فلسطین. الوطنیة
2003(ابو صفط ،محمد 

  .1، عدد 17مجلد
العوامل المؤثرة على اختیار موقع المشروع الصناعي واثره على التلوث البیئي). 2013(أمیر، حیدر

، عدد 8محاسبیة ومالیة ، مجلد 
لإلحصاء المركزي الجھاز

 .فلسطین
الجھاز المركزي لالحصاء الفلسطیني، 

  .فلسطین



___________________________________________________________________________ 
  23 Page 

رام اهللا . 2008الت األراضي في األراضي الفلسطینیة، 

دلیل التخطیط الفیزیائي دلیل اجراءات وأدوات اعداد المخططات 

  .فلسطین

Wang, Meng, and Xiaofang Sun .2016. Potential impact of land use change on ecosystem 
services in China .Springer International Publishing Switzerland. 188
Abu Hammad, Ahmad & other.2006. 
Palestinian Central Mountains Utilizing Remote Sensing and GIS Techniques
Geographic Department, Birzeit 
Dudeen, Basim. 2001. “The Soils of Palestine (The West Bank and Gaza Strip) Current Status 
and Future Perspectives “Arab Studies Society, Land Research Centre, Soil Office, Palestine
H. Verburg Peter, Paul P. Schot , Martin J. Dijst & A. Veldkamp
Modelling: Current Practice And Research Priorities"

 - رام هللا. 2016\7\17مقابلة تم اجرائھا بتاریخ 

  .فلسطین-رام هللا.  2016
 - رام هللا. 2016\7\17مقابلة تم اجرائھا بتاریخ 

  .فلسطین -رام هللا. 2016
  .فلسطین- نابلس .

 .فلسطین - نابلس .2016

___________________________________________________________________________
 

الت األراضي في األراضي الفلسطینیة، إحصاءات استعما. 2009الجھاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني، 

دلیل التخطیط الفیزیائي دلیل اجراءات وأدوات اعداد المخططات .2010السلطة لوطنیة الفلسطینیة وزارة الحكم المحلي ،
  .فلسطین–رام هللا . الھیكلیة في الضفة الغربیةو قطاع غزة

  .فلسطین –القدس . دلیل تجمع نابلس ). 2014(أریج  –
 .فلسطین –القدس . دلیل تجمع حوارة). 2014(أریج  –
  .فلسطین –القدس . دلیل تجمع یتما). 2014(أریج  –
فلسطین –القدس . تجمع عصیرة الشمالیةدلیل ). 2014(أریج  –

Wang, Meng, and Xiaofang Sun .2016. Potential impact of land use change on ecosystem 
services in China .Springer International Publishing Switzerland. 188-248p.
Abu Hammad, Ahmad & other.2006. Land Degradation Risk Assessment in the  
Palestinian Central Mountains Utilizing Remote Sensing and GIS Techniques
Geographic Department, Birzeit – Palestine. 
Dudeen, Basim. 2001. “The Soils of Palestine (The West Bank and Gaza Strip) Current Status 

Perspectives “Arab Studies Society, Land Research Centre, Soil Office, Palestine
H. Verburg Peter, Paul P. Schot , Martin J. Dijst & A. Veldkamp. 2004. "Land Use Change 
Modelling: Current Practice And Research Priorities". Geojournal  61: 309 

مقابلة تم اجرائھا بتاریخ . مدیرة دائرة التنظیم والترخیص، وزارة الحكم المحلي 

2016\7\17مقابلة تم اجرائھا بتاریخ . مدیر عام االرصاد الجویة 
مقابلة تم اجرائھا بتاریخ .  ح األراضي ، وزارة الزراعةمدیر دائرة استصال

2016\7\17مقابلة تم اجرائھا بتاریخ . مدیر دائرة التربة، وزارة الزراعة
.2016\7\17طابو في محافظة نابلس   –رئیس دائرة سلطة االراضي 

2016\7\17مدیر المكتب الھندسي لسلطة جودة البیئة في محافظة نابلس 

http://www.ausde.org  2016\7\7تم الدخول الى الموقع بتاریخ  
 2016\7\10تم الدخول للموقع بتاریخ 

 

 

 

___________________________________________________________________________
Vol 3, Issue 4,2016  

الجھاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني، 
  فلسطین –

السلطة لوطنیة الفلسطینیة وزارة الحكم المحلي ،
الھیكلیة في الضفة الغربیةو قطاع غزة

 –معھد األبحاث التطبیقیة 
 –معھد األبحاث التطبیقیة 
 –معھد األبحاث التطبیقیة 
 –معھد األبحاث التطبیقیة 

  :المراجع االنجلیزیة
Wang, Meng, and Xiaofang Sun .2016. Potential impact of land use change on ecosystem 

248p. 
egradation Risk Assessment in the  

Palestinian Central Mountains Utilizing Remote Sensing and GIS Techniques. 

Dudeen, Basim. 2001. “The Soils of Palestine (The West Bank and Gaza Strip) Current Status 
Perspectives “Arab Studies Society, Land Research Centre, Soil Office, Palestine 

"Land Use Change 
. Geojournal  61: 309 – 324 

  :تالمقابال
مدیرة دائرة التنظیم والترخیص، وزارة الحكم المحلي . مقدادي ، لیالي

  .فلسطین
مدیر عام االرصاد الجویة . ابو اسعد ، یوسف 
مدیر دائرة استصال. صالحات ، عمار 

  .فلسطین
مدیر دائرة التربة، وزارة الزراعة. غنمة، عماد
رئیس دائرة سلطة االراضي . جعفر ، ھند 
مدیر المكتب الھندسي لسلطة جودة البیئة في محافظة نابلس . خراز ، امجد

  :مواقع الكترونیة
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