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ِوتوكل على الحي الذي ال يموت وسبح ب(( ْ  َ َ َ َُ ُ َ َ َِ  ْ َ ْ  ِحمده وكفى به َ ِ ِِ َ َ َ ْ َ
ًبذنوب عباده خبيرا ِ َِ ِ ِ َِ ِ ُ   )٥٨:الفرقان)) (ُ

َسبحان الذي َأسرى بعبده ليال من المسجد الحرام إلى (( َِ ِ َ ََ َْ ْ ًِ ِ ِ ِ ِِ ْ َْ َ َْ ْ َْ ُِ 
َالمسجد اَألقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو  َُ ُْ ُ ُِ َ ُ َِ ِ ِ ِ َِ َ َ َِ َ ْ ْْ َ  ْ ْ ِ َ ْ

ِالسميع البصي َِ ْ ُ ١:اإلسراء)) (ُر(  
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  الطبعة األولى

    الحمــد هللا رب العــالمين حمــد الــشاكرين العابــدين، الموحــدين بــاهللا عــز وجــل، 
وأشــهد أن ال إلــه إال اهللا وحــده ال شــريك لــه يحيــي ويميــت، وهــو علــى كــل شــيء 

ًه وســلم تــسليما كثيــرا، قــدير، وأشــهد أن محمــد عبــد اهللا ورســوله، اللهــم صــلي عليــ ً
  :وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين، وبعد

ً   كانــت فلــسطين منــذ فجــر التــاريخ والزالــت موطنــا وملجــًأ لإلنــسان، وهــي جــزء 
رئـيس مـن العــالم، ومـن الـشرق األوســط، ومـن العـالمين العربــي واإلسـالمي، كمــا 

غيـرهم، وكـذلك ظلـت فـي كانت والزالت في عيون، العلماء، الـشعراء، واألدبـاء، و
ًبؤرة األحداث التاريخية قـديما وحـديثا، وقـد تميـز القـرن العـشرين بأهميـة خاصـة،  ً
بمــا حمــل معــه مــن أحــداث، وحــروب تعرضــت لهــا فلــسطين، ومــا تبــع ذلــك مــن 

  .النكبات التي حلت عليها
إال أن األهميـــة ) ٢ كـــم٢٧٠٠٩(     وعلـــى الـــرغم مـــن صـــغر مـــساحة فلـــسطين 

ًلجغرافيــة، والدينيــة، قــد جعلــت منهــا مكانــا تــستهويه أعــين القاصــي التاريخيــة، وا
والــداني، مــن حبيــب وعــدو، ومــن مقــيم علــى أرضــها، ومــسافر عبرهــا إلــى بــالد 

  . الشام ثم إلى مصر وشمال أفريقيا
     وهـذا الجهـد المتواضـع  نقدمـه ألبنائنـا الطلبـة، علـى أمـل مـن اهللا عـز وجــل 

لـوبهم، وفـي ذاكـرتهم عبــر األيـام والـسنين، وعلــى أن تبقـى فلـسطين محفـورة فــي ق
الرغم من أنه كتب عن فلسطين الكثير، إال أننا نقدم هذا العمل في ثـوب جديـد، 
يتناسب مع المستوى العلمي لطالب الجامعة،  كما حرصنا أن يكون هـذا العمـل 
ًبعيدا عن اإلسهاب الممل، واالختصار المخل بـالمعنى، كـذلك حرصـنا علـى أن 
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ب هذا العمل بأسلوب علمـي، ونـسأل اهللا أن يـؤدي هـذا العمـل الغـرض الـذي يكت
  .أعد من أجله

ُ   زود هــذا الكتــاب بــالخرائط واألشــكال التــي لهــا عالقــة بالمواضــيع التــي وردت 
ُفيه، وهي جزء مكمل للمادة العلمية التي وردت في صفحاته، كما زود بالجداول 

د من شرح، كذلك ُألحق بـه بعـض المالحـق التي تكمل بياناتها اإلحصائية ما ور
التـــي تخـــص بعـــض الجوانـــب الطبيعيـــة مـــن فلـــسطين، الســـيما صـــور الـــصخور 
المختلفة األنواع، واالنكسارات، وااللتواءات،والنباتات البرية وغيرها، وقد حرصنا 
مـن خـالل هــذه المالحـق أن يتعـرف القــارئ علـى بلـده فلــسطين أكثـر، وأن يكــون 

  . ًقريبا منها
 هـــذا، وقـــد ألحقنـــا فـــي نهايـــة كـــل فـــصل بعـــض المعلومـــات المختـــصرة، التـــي   

تــصب فــي مــصلحة القــارئ، وبــذلك أردنــا أن نوســع ذاكــرة القــارئ، ونجعلــه بــين 
ًجـــذب وشـــد، ومـــنفعال مـــع المـــادة العلميـــة التـــي يقرأهـــا، وهـــو أســـلوب أردنـــا منـــه 

ًتنــشيطا لذاكرتــه، وتبــسيطا للمعلومــات الــواردة ، وحرصــنا أيــضا  ً أن يتناســب هــذا ً
األســـلوب مـــع مـــن يهمهـــم أمـــر فلـــسطين ، لتطـــال الفائـــدة منـــه أكبـــر شـــريحة مـــن 

  . المجتمع الفلسطيني
  جاء هـذا الكتـاب فـي سـبعة فـصول، ومقدمـة ومالحـق، ناقـشت بأسـلوب ميـسر 

  :الجوانب الطبيعية لفلسطين، وجاءت هذه الفصول على النحو اآلتي
الفلكـي، والجغرافـي : نقش األول المـوقعي موضـوعين، نـاالفـصل األول    تناول 

وأهميتهما من جوانب مختلفة، أما الثاني، فنـاقش الحـدود الـسياسية التـي صـنعها 
  .االستعمار، وفصلت فلسطين عن بالد الشام

ـــاني   وتنـــاول  ـــات الفـــصل الث  البنيـــة الجيولوجيـــة لفلـــسطين، مـــن خـــالل التكوين
يـة المتعاقبـة، كـذلك تـم التعـرف علـى الجيولوجية المختلفـة عبـر األزمنـة الجيولوج

أهم العوامل التي أثرت علـى بنيـة فلـسطين الجيولوجيـة، حيـث كـان للـصراع بـين 
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ًالبحــر واليــابس، واالنكــسارات الطوليــة والعرضــية ، وااللتــواءات دورا رئيــسيا فــي  ً
  .تكوينها 

ـــصل الثالـــث   وخـــصص  ـــسطين، بأقـــسامها الف ـــسطح فـــي فل  لدراســـة مظـــاهر ال
 الــــسهول الــــساحلية والداخليــــة، والجبــــال، والمنخفــــضات الــــشرقية، وتــــم المختلفــــة،

التعــرف علــى أقــسامها وخصائــصها ، وأوديتهــا، وعلــى الــرغم مــن كبــر موضــوع 
ًهـذا الفــصل، إال أنــه تــم تبــسيطه واختــصاره إلـى الحــد الــذي يجعلــه ســهال وميــسرا  ً

  .للقارئ الفاضل
ـــع    أمـــا  ، وخصائـــصه فـــي فلـــسطين،  فقـــد تـــم فيـــه دراســـة المنـــاخالفـــصل الراب

والعوامـــل المـــؤثرة فيـــه، كمـــا تـــم تقـــسيم فلـــسطين إلـــى األقـــاليم المناخيـــة المختلفـــة، 
  . ودراسة خصائصها

 المـوارد المائيـة فـي فلـسطين، وهـو مـن الموضـوعات الفصل الخـامس   وتنـاول 
المهمة في حياة الـسكان، وفـي الـسياسة العامـة، كمـا تنـاول أهميتهـا فـي الـصراع 

 اإلســــرائيلي، كــــذلك تــــم فيــــه دراســــة مــــصادر الميــــاه المختلفــــة، وتوزيعهــــا العربــــي
ًجغرافيا، كذلك تم التعرف على أهم المشاكل التي تعاني منها مياه فلسطين، من 
ارتفاع في نسبة الملوحة، وتلوث المياه، والسياسة اإلسرائيلية، والحلـول المقترحـة 

  .للحد من تلك المشاكل
د تناول موضوع التربـة فـي فلـسطين، وذلـك مـن خـالل  فقالفصل السادس   أما 

أنواعهـــا، وتوزيعهـــا الجغرافـــي، وأهـــم العوامـــل المـــؤثرة فيهـــا، وأهـــم المـــشاكل التـــي 
تعــاني منهــا ، الســيما عوامــل التعريــة ومــا تحدثــه مــن انجــراف للتربــة، ثــم الرعــي 

  .الجائر، إضافة لدور اإلنسان الهدام في عدم محافظته على التربة
 موضـوع النبـات الطبيعـي، مـن خـالل العوامـل المـؤثرة الفـصل الـسابعاول    وتن

فيه، والعائالت والطوائـف النباتيـة، وجـاء هـذا الفـصل لـيعكس األحـوال المناخيـة، 
  .وأنواع التربات في صورة غطاء أخضر، تتفاوت كثافته من مكان آلخر
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نـا حرصـنا علـى     ونحن ال نـدعي الكمـال لهـذا العمـل، فالكمـال هللا وحـده، ولكن
تغطية معظم الجوانـب الطبيعيـة لفلـسطين، باألسـلوب الـذي رأينـاه يـؤدي الغـرض 
ًمنه، سائلين المولى عز وجل أجرا حسنا إن أصبنا، فهـو موالنـا، وعليـه فليتوكـل  ً

  .المتوكلون، وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمين
  

  منصور نصر اللوح  . عبد العظيم قدوره مشتهى                  د. د      
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  الطبعة الثانية

بسم اهللا الرحمن الرحيم، والحمد هللا رب العالمين، والصالة والسالم على    
  .....خير المرسلين، محمد صلى اهللا عليه وسلم، وبعد 

عجاب الذي      فبعد النجاح الذي تم تحقيقه من وراء نشر الطبعة األولى، واإل
، نقدم الطبعة الثانية من )الطلبة والمهتمون( ناله الكتاب من قبل القراء األعزاء 

الكتاب، وهي طبعة منقحة، تم فيها بعض التصويبات ألخطاء وردت في 
الطبعة األولى، واإلضافات والحذف لبعض الفقرات ، إضافة لتقليص بعضها، 

ء القراء األفاضل، لذلك تم عمل والزيادة في البعض اآلخر، رغبة لتلبية آرا
ًتحسينات علمية على معظم فصول الكتاب، هدفت إلى إثراء الكتاب علميا 
ًوأدبيا، تم أيضا تحديث بعض البيانات اإلحصائية التي وردت في الطبعة  ً
ًاألولى، كما تم تالفي بعض األخطاء المطبعية التي سقطت سهوا دون قصد 

  .منا
ّاب يدرس كمقرر لمتطلب كلية لطلبة كلية اآلداب ً    ونظرا ألن هذا الكت ُ

، حرصنا أن نضيف لكل )جميع األقسام(والعلوم اإلنسانية، جامعة األزهر 
ًفصل من فصوله ملخصا مختصرا، تسهيال للطلبة عند مراجعتهم لمعلومات  ً ً
هذا الكتاب، وبخاصة ممن هم من غير طلبة الجغرافيا، قاصدين التسهيل ال 

  .   التعقيد
ً    نسأل اهللا العلي القدير أن تلقى الطبعة الثانية من هذا الكتاب قبوال أفضل 
من قبل أبنائنا الطلبة والقراء األفاضل من غيرهم، ونسأل اهللا عز وجل أن 
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نكون عند حسن ظن الجميع من وراء هذا الجهد المتواضع والعمل الجاد، الذي 
ٕاخراجه بهذا الشكل، بقصد المنفعة أخذ منا الكثير من الجهد الوقت في إنتاجه و

  والفائدة
  ..........     هذا واهللا من وراء القصد

  
  منصور نصر اللوح. د.عبد العظيم قدوره مشتهى                    أ. د.أ

    أستاذ الجغرافية الطبيعية                        أستاذ علم المناخ التطبيقي 
   غزة–جامعة األزهر 
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  الفصل األول
  المكان والحدود

  .حدود فلسطين: ًأوال
  .الموقع والمساحة: ًثانيا
  .أهمية موقع فلسطين: ًثالثا
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  الفصل األول
  المكان والحدود

  -:مقدمة
    فلــــسطين ، لبنــــان،ســــوريا( مــــن بــــالد الـــشام ً طبيعيـــاًا فلــــسطين جــــزء      تعتبـــر

 فقــــد صــــنعت مــــن قبــــل االســــتعمار  أمــــا حــــدودها،)١(، خريطــــة رقــــم ) ردنواأل
 شــعوب وعمرهــا ســكن فيهــا كمــا م،١٩٢٠الفرنــسي والبريطــاني لــبالد الــشام عــام 

صـقاع أ مـن انتقلـتل ترجـع فـي أصـلها إلـى سـالالت مـا قبـل التـاريخ والتـي ائوقب
  . المختلفة، السيما، من شبه الجزيرة العربية ، وبالد الشاماألرض

مــــن شــــبة الجزيــــرة . م.ق٣٥٠٠ جماعــــات ســــامية منــــذ    انتقلــــت إلــــى فلــــسطين
موجــــودة فــــي  مختلفــــة رواســــبعثــــر علــــى بقايــــا هــــذه الــــسالالت فــــي العربيــــة، و
، ًليـا فـي جنـوب بحيـرة طبريـة حا، والعبيديـة، عـرق األحمـرواسب مثل رفلسطين،

   .                مثل تل قطفة في القدس، وكهف طابون في الجليل،وفي مناطق متعددة
 المنحدرة من أصول) والعبرانيون، عبيروا( متعددة قبائل     توالى بعد ذلك قدوم

نه أ، وسكنها الكنعانيون ويرى البعض .م.ق١١٨٦ سنة  نحوسامية وغير سامية
 كمـا ورد فـي رسـائل ،)فلـسطين( هـو أرض كنعـان أول اسم عرف به هذا المكان

وهــو اســم يختلــف عــن  ،)م.ق ن الخــامس عــشرقبــل القــر(تــل العمارنــة العــصرية 
والـذي يخــص  )ومـورأ(وهـو الجـزء الـشمالي مــن بـالد الـشام االسـم الـذي سـمي بـه

 فــي لغــة نشـرق األردن ولبنــان، ويطلـق علــى القبائــل الكنعانيـة تلــك اســم الفينيقيـي
 ويعـود ذلـك ،رى أنهم من أصل عربي نزحوا من شـبه الجزيـرة العربيـةُاليونان، وي

   .  الذي حل بمناطقهم األصليةلجفافلفقر وال
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  فلسطين وبالد الشام ) ١( خريطة رقم 

  
 األنباط واالدوميين والغساسنة وقبائل كلـب مثل فلسطين إلى  ذلك نزوح أقوامتال

 ، قــــيس،جهينــــه، بهــــرارد، االز،  طــــئ،قــــضاعة، جــــذام، ين وقبائــــل لخــــميوالتــــدمر
  .الخ.... وكنانة 

انتـصار  السـيما بعـدطة تحول في تـاريخ فلـسطين،  ظهور اإلسالم نق    ويعتبر
 فـــي معركـــة قيـــادة عمـــرو بـــن العـــاصالجـــيش اإلســـالمي المتجـــه إلـــى فلـــسطين ب

 الجــيش اإلســالمي بقيادتــه خالـد بــن الوليــد  نــصرم، ثــم تــاله٦٣٤/هـــ١٣اجنـادين 
  .م٦٣٦/هـ١٥في معركة اليرموك 

 ومــا  عنــه، فــي عهــد الخليفــة عمــر بــن الخطــاب رضــي اهللا تــم فــتح فلــسطينكمــا
بالد الشام، ثم ما لبث أن أصاب الخالفـة اإلسـالمية الـضعف ل فتوحاتتاله من 

العاشــــر المــــيالدي، حيــــث قامــــت دولــــة الــــسالجقة /أواخــــر القــــرن الرابــــع الهجــــري
  .بتسيير أمور الحكم
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ــــــــسطين (اســــــــتمر المكــــــــان              رض كنعــــــــان حتــــــــى عــــــــام أحمــــــــل اســــــــم ي )فل
عـــرف بـــشعوب ُ غـــزوات مـــن جهـــة الغـــرب ت إلـــى أن تعرضـــت إلـــى،.م. ق١٢٠٠

ونـــسب إلـــيهم اســـم فلـــسطين، وهـــم ) بولـــستا ( الـــبعض اســـممالبحـــر، ويطلـــق علـــيه
، ً من يافا شماال حتى غـزة جنوبـافي السهل الساحلي استقر بهم المطاف شعوب

 وجــت، وقـــد تعــددت تـــسميات ، عقـــرونددوأســ ،عـــسقالن،  مـــدن غــزةوأقــاموا فــي
 ى قبـــل فالـــستينوس اليونانيـــة، وبوراســـات مـــنرض فلـــسطين حـــسب النـــاطقين بهـــاأ

 على ًتين معتمداسبالمصرية، وباالستو باالشورية، وقد سماها هيرودوس اسم بال
  .أسس آرامية

وقعـــت فلــسطين مــع بـــالد الــشام تحــت الحكـــم  م١٥١٦/هـــ٩٢٢ العــام ذ ومنــ    
 فلــسطين فــي نهايــة حكــم قــسمتم، ثــم ١٧٩٩ نــابليون عــام غزاهــاثــم العثمــاني، 

ثم تال ذلك وقوع ي لفلسطين، ثمانيون إلى أقضية، كما جاء في التقسيم اإلدارالع
 مـن تنــسيق أعقـب ذلـك ومـا تحـت االحـتالل البريطـاني، ثـم الــصهيوني،فلـسطين 

م، ١٩١٦س بيكــو كيا باتفاقيــة ســًءابــدرمجــه للوجــود االســتيطاني الــصهيوني، وب
نة حـق االسـتيالء م الـذي أعطـى للـصهاي١٩١٧ رنـوفمبفي   المشئومعد بلفوروو

عـــام  وتكــريس الوجـــود اإلســـرائيلي واحــتالل فلـــسطين علــى فلـــسطين واســـتيطانها،
وتهجيــــر ســــكانها األصــــليين، ثــــم إعــــادة احــــتالل الجــــزء المتبقــــي عــــام م، ١٩٤٨
  . والمتمثل في الضفة الغربية وقطاع غزةم،١٩٦٧

  -:حدود فلسطين:ًأوال
ن عــن الــدول المجــاورة لهــا،     يقــصد بهــا الحــدود الــسياسية التــي تفــصل فلــسطي

ًوتكون سيادتها داخل هـذه الحـدود، وقـد تحـدد وفقـا لظـاهرات طبيعيـة، كاألنهـار، 
البحــــار، والبحيــــرات، وقــــد ال تــــرتبط بهــــذه الظــــاهرات، وقــــد تفــــصل المجتمعــــات 

ســــتعمار، األمــــر المتمثــــل فــــي االب يــــرتبط تحديــــدها وقــــد الــــسكانية عــــن بعــــضها،
 التــي رســمها االســتعمار الجــاثم علــى قلــب األمــة منطقتنــا العربيــة، حيــث الحــدود
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العربية، بسبب ضعفها وخنوعها وضعف السيادة الفعلية، ومن خالل تتبع حدود 
  -:اآلتيفلسطين التاريخية نجد 

 -: اليوناني والرومانيينفلسطين في العصر - ١

 ديـار : وتـشمل، األولـى:   قسمت فلسطين في هذين العصرين إلى أربعـة أقـسام
قيـــــسارية، وعاصــــمتها ، الخليــــل والــــسهل الــــساحلي حتــــى رفــــح ،لقــــدس ا،نــــابلس

 وعاصــــمتها ، الجليــــل وأم قــــيس فــــي األردن وطبريــــة: وتــــشمل،فلــــسطين الثانيــــةو
،  وعاصــمتها البتــراء، تــضم بــالد األنبــاط وبئــر الــسبع،فلــسطين الثالثــة، وبيــسان

 وطـــرابلس فـــي ، بيـــروت، صـــيدا، صـــور،عكـــا،  حيفـــا: وتـــضم،الرابعـــة فلـــسطينو
  . وعاصمتها صور،بنانل

 -:العهد اإلسالميفلسطين في  - ٢

  فــي عهــد الخليفــة عمــر بــن الخطــابيدخلــت فلــسطين فــي العهــد اإلســالم     
ًرضـــي اهللا عنـــه، وكانـــت جـــزءا مـــن بـــالد الـــشام التـــي تـــم تقـــسيمها إلـــى أجنـــاد، 
وتقلبت عاصمة فلسطين آنذاك بين اللد والرملة، كما كانـت فلـسطين فـي العهـد 

وكانــت خــالل عمرهــا الــسابق تخــضع . اليــة مــستقلة عاصــمتها الرملــةالعباســي و
للتقــسيمات اإلداريــة لــبالد الــشام، فقــد خــضعت تحــت اســم المــوالي أيــام األنبيــاء 
علـــيهم الـــسالم، وبخاصـــة النبـــي زكريـــا عليـــه الـــسالم، ثـــم خـــضعت تحـــت اســـم 

رن     لهـــــا فـــــي القـــــ االنتـــــداب البريطـــــانيذمنـــــو الواليـــــات أيـــــام الدولـــــة العثمانيـــــة،
بـدأت  العشرين، وما تاله من اسـتيطان الـصهاينة لهـا بعـد وعـد بلفـور المـشئوم،

ــــا،    ــــسا وبريطاني ــــين فرن ــــشام ب ــــالد ال ــــسمت ب ــــث ق ــــسياسية، حي تظهــــر الحــــدود ال
  ).٢(خريطة رقم 
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  .تطور حدود فلسطين في العهد اليوناني واإلسالمي: )٢(خريطة رقم 

  
  -:فلسطين في الوقت الحاضر - ٣

ً بفلــــسطين فــــي الوقــــت الحاضــــر حــــدودا سياســــية، وتوضــــح خريطــــة     تحــــيط     
، الحاالت التي مـر بهـا تقـسيم فلـسطين خـالل النـصف األول مـن القـرن )٣(رقم 
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العـــشرين، وتقـــسم مـــن الـــداخل بحـــدود هدنـــة، عملـــت علـــى تجزئـــة المجـــزأ، حيـــث 
 مـن قسمت بريطانيا وفرنسا دول بـالد الـشام بحـدود سياسـية، ثـم قـسمت فلـسطين

الـــداخل بقـــرارات األمــــم المتحـــدة الجــــائرة، بـــدأت مرحلـــة التقــــسيم الـــسياسي لــــبالد  
بانتهــاء ، ســقوط الخالفــة العثمانيــة و بــصدور وعــد بلفــور الــشام، ومنهــا فلــسطين،

 الحدود الـشمالية وترسيم ،م، حيث السيطرة البريطانية على فلسطين١٩١٨العام 
معاهــدة "م ١٠/٨/١٩٢٠ ســان ريمــو بمــا انتهــى إليــه مــؤتمر الــصلح فــي،الــشرقية

 ووضـع ،والتي نصت على الفـصل بـين فلـسطين وكـل مـن سـوريا والعـراق" سيفر
  . سوريا ولبنان تحت الوصاية الفرنسية، وفلسطين تحت الوصاية البريطانية

م للفــــصل بــــين العــــرب ١٩٤٧بــــدأ يظهــــر التقــــسيم الــــداخلي لفلــــسطين بعــــد عــــام 
م، وفــي ١٩٤٨فلــسطين عــامي ) ٤،٥ ( واليهــود فيهــا، كــذلك توضــح الخريطتــان

  .الوقت الحاضر
  م١٩٣٧-١٩١٧حاالت تقسيم فلسطين بين عامي : )٣(خريطة رقم 
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  م١٩٤٧ فلسطين عام :)٤(خريطة رقم

  

  .م ٢٠١٤ فلسطين :)٥(خريطة رقم 

  
  -:الحدود السياسة حول فلسطين-أ 
  . الحد السياسي الشمالي بين فلسطين ولبنان–
  .الشرقي بين فلسطين وكل من سوريا واألردن الحد السياسي –
  . الحد السياسي الجنوبي الغربي بين فلسطين ومصر–

نــــذكرها     أمــــا حــــدود فلــــسطين نحــــو الغــــرب والجنــــوب فهــــي حــــدود جغرافيــــة، 
  :كاآلتي

  . يحد فلسطين من الغرب البحر المتوسط–
  .حمر يحد فلسطين من أقصى الجنوب خليج العقبة والمفتوح على البحر األ–
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  -:الحد السياسي الشمالي-
ــــدأ مــــن رأس النــــاقورة علــــى ســــاحل      يب

ً كـم، مـارا بـنقط ٧٩البحر المتوسط بطول 
 تحـــدد م، لـــ نقطـــة٣٨تحديـــد يبلـــغ عـــددها 

ـــــة إال فـــــي أول نقطـــــة  إحـــــداثياتها الجغرافي
 ويمكن تقسيم هذا الحـد .عند رأس الناقورة

الـــــــــسياسي إلـــــــــى أربعـــــــــة أقـــــــــسام حـــــــــسب 
  -:هياتجاهات سيره، و

يبدأ من خط الساحل علـى  :القسم الغربي
ــــشرق،  ًالبحــــر المتوســــط، ويتجــــه شــــماال ب

  . كم٢٢,٥بطول يبلغ 
 يمثـــــل انبعـــــاج صـــــغير :ألوســـــطالقـــــسم ا

ًداخــــل فلــــسطين، قاطعــــا لعــــدد كبيــــر مــــن 
  . كم٢٣,٥ يبلغ طوله  النهرية،األودية

ـــــي أعـــــالي حافـــــة   :القسم الشرقي يمـــــر ف
غ يبلــــجبليــــة تــــشرف علــــى ســــهل الحولــــة، 

  . كم٢٥,٥ طوله
ً يأخـــــذ اتجاهـــــا عامــــــا :الـــــشماليالقـــــسم  ً

ً شـــمالي غربـــي، وقاطعـــا –جنـــوبي شـــرقي 
الحاصــــــباني (لروافــــــد نهــــــر األردن العليــــــا 

ً، بادئـــا مـــن بلـــدة المطلـــة حتـــى )والبريغيـــث
  . كم٧,٥نهر الحاصباني بطول يبلغ  

   م٢٠١٤حدود فلسطين :)٦(خريطة رقم
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 وفلـسطين مـن جهـة أخـرى ، ولبنان من جهـة سوريابين خط الحدود وبذلك يكون
وحتـــى بانيـــاس  ًهـــو الخـــط الممتـــد مـــن رأس النـــاقورة علـــى البحـــر المتوســـط غربـــا

ة يــربلبحيــرة الحولــة، وعــزل بحيــرة ط  وينحــرف جنوبــا ليمــر بــالتالل الــشرقية،ًشــرقا
بينمــــا نهــــر  داخــــل فلــــسطين، ضــــمن الحــــدود الــــسورية،على أن يقــــع نهــــر األردن

  . ن سوريا وفلسطيناليرموك فاصال بي
  -:الحد السياسي الشرقي-

  في جزءه الـشمالي،   يفصل الحد السياسي الشرقي فلسطين عن كل من سوريا
فــي م، فإنــه تــم تعديلــه ١٩٢٠ فــي بــاقي أجزائــه، وبعــد أن تــم تعيينــه عــام واألردن
  : بحيث، م١٩٢٣

ضــــم بعــــض األراضــــي الخــــصبة والهامــــة حــــول نهــــر بانيــــاس والحاصــــباني  -أ 
   .كم١٤كم وعرض ٢٢ بطول ،"إصبع الجليل"يطاني إلى فلسطين لوال

  .فلسطينضم بحيرة طبرية بأكملها إلى ـ -ب 
ــــه -ج  ــــم مــــن خالل ــــت مناصــــفة بــــين األردن  ت تقاســــم نهــــر األردن والبحــــر المي

  .وفلسطين
 أن العنصر المائي هو الـدافع الرئيـسي وراء تعديل الحدود السابقةيتضح من    

  . المحرك األول وراء التغيير بيد بريطانيةن الصهاينةوأتغيير الحدود، 
 ، الحدود الشرقية لفلسطين مع األردن تخضع إلى بريطانيا فـي تلـك الفتـرةوكانت

 معاهـدة سـان وحـسب قـرارات باعتبارها صاحبة الوصاية على األردن وفلـسطين،
لـــى مـــن وثيقـــة االنتـــداب القائمـــة ع٢٥ إلـــى المـــادة ًم، واســـتنادا١٩٢٠ريمـــو عـــام 

            فــصل شــرق األردن عــن إدارة فلــسطين بخــط يمتــد مــن انتهــاء الحــدود مــع ســوريا 
 حتـى ًممتدا) التقاء نهر اليرموك باألردن جنوب بحيرة طبرية(وفلسطين واألردن 

خلــــيج العقبــــة بحيــــث يقــــسم كــــل مــــن نهــــر األردن والبحــــر الميــــت ووادي عربــــة 
  .مناصفة بين فلسطين واألردن
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  -:نوبية الغربية الحدود الج-
     وهي الحدود بين مصر وفلسطين، وحددت بين الدولـة الخيدويـة فـي مـصر 

م، وتــصل بــين البحــر المتوســط جنــوب رفــح، وخلــيج العقبــة ١٩٠٦بريطانيــا عــام 
بــالقرب مــن طابــا المــصرية، وهــي حــدود فــي معظمهــا غيــر جغرافيــة، لكنهــا تمــر 

  .يناءببعض القمم الجبلية بين فلسطين وشبه جزيرة س
  -:الحدود الداخلية- ب
  - :م١٩٤٧الحدود عام  -

وبنــاء علــى قــرار م، ١٩٤٧تــم تقــسيم فلــسطين حــسب مــشروع التقــسيم لعــام      
   :بحيث،   إلى دولة عربية وأخرى يهودية،األمم المتحدة

، وحتـــى تـــضم الـــسيادة اإلســـرائيلية مـــصادر الميـــاه فـــي بحيـــرة الحولـــة وطبريـــة -
  .بيسان

 بحيـث تـضم مـدن ًغـزة جنوبـا، وحتـى ل على طول خط الساحلتسيطر إسرائي -
تــــل أبيــــب مــــستعمرة (وتـــل الربيــــع ، )نتانيــــامــــستعمرة (، أم خالــــد خــــضيرةال ،حيفـــا
  . وعسقالن، ددوس ا، يافا،)ًحاليا

 وحتـى ًتشمل السيادة الفلـسطينية منـاطق مـن الـضفة الغربيـة مـن جنـين شـماال -
  .ًبئر السبع جنوبا

ــــسط إســــرائيل ســــيا - دتها علــــى معظــــم الــــصحراء الفلــــسطينية وحتــــى بلــــدة أم تب
  .) أيله  ( ً جنوباشالرشرا
  ،تعتبــر الثــروة المعدنيــة للبحــر الميــت وصــحراء النقــب مــن نــصيب إســرائيلو

أصــبحت الحــدود بــين مــصر وفلــسطين عرضــة لتقلبــات تاريخيــة انتهــت كمــا 
لحـدود ٕ بـين مـصر واسـرائيل، حيـث تـم ترحيـل ام١٩٧٩باتفاقية كامـب ديفيـد 

 قــسمين، قــسم يتبــع الدولــة المــصرية،  إلــى بحيــث تقــسم رفــحشمال،صــوب الــ
  .وآخر يتبع فلسطين
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  ):الخط األخضر(خط الهدنة  -
 والتـــي تـــنص علـــى ترســـيم الحـــدود بـــين ،م١٩٤٩تـــم خـــالل اتفاقيـــة الهدنـــة لعـــام 

 وبـــين م،١٩٤٨األراضـــي الفلـــسطينية الخاضـــعة للـــسيطرة اإلســـرائيلية منـــذ العـــام 
 مـــن بـــالخط األخـــضر، تبـــدأ  وقطـــاع غـــزة العربيـــة فـــي الـــضفة الغربيـــةالتجمعـــات

صـــوب الغـــرب،  ًمتجهـــاو مـــن البحـــر الميـــت ًنقطـــة حـــدود عنـــد عـــين جـــدي قريبـــا
 عبر مرتفعـات ًجنوب جبل الخليل حتى المنحدرات الشرقية لجبل الجلبوع، مرورا

، لغربي نحو الشمال والشمال اًافحرنم  بئر السبع،–فلسطين حتى طريق الخليل 
 خــارج حــدود الــضفة الغربيــة ً بــروزاً تاركــا)نحــو القــدس(ثــم نحــو الــشمال الــشرقي 

 وحتـى ،داخل ما يسمى إسرائيل، ثم يسير الخط الحدودي بـالقرب مـن قريـة بتيـر
 ثــــم يواصــــل طريقــــة نحــــو الــــشمال والغــــرب، ،وادي شــــوركل هســــ ًالقــــدس قاطعــــا

مشكال منطقة عربية عازلة  إلى كنيسة اللطرون، ثم نحو الشمال الشرقي ًوصوال
  .داخل األراضي الفلسطينية المحتلة

 علــى مرافــق الحيــاة الفلــسطينية المختلفــة، مثــل قــضية الحــدود     أثــر هــذا الخــط
خضر في الضفة الغربيـة يمـر فـوق خزانـات الميـاه والمياه، إذ أن مسار الخط األ

  .ئيلحدر باتجاه األراضي التي تسيطر عليها إسرانالرئيسية والتي ت
يبـــدأ مـــن شـــمال  خـــط الهدنـــة الـــذي أقـــيم لعـــزل قطـــاع غـــزة عـــن فلـــسطين     أمـــا

 ً متجهــاى مجــرى وادي الحــسعنــد ســاحل البحــر المتوســط علــى بخــط قطــاع غــزة
 المجــدل وصــوال –يد، ثــم يتجــه جنوبــا بمحــاذاة طريــق غــزة ن صــوب ديــر ســًشــرقا

  .إلى الحدود المصرية
  -:والمساحةالموقع : ثانيا

  -:لفلكي الموقع ا– ١
   الــشرقي للبحــر المتوســط، بــين خطــي عــرضل تقــع فلــسطين علــى الــساح      

ثـــر علـــى ظـــروف المنـــاخ، أممـــا ، شـــمال خـــط االســـتواءْ  ٣٣َ   ١٥ْ ، ٢٩َ   ٣٠
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 حيـث األمطـار الـشتوية تحـت تـأثير ،) CSa(منتمية إلى إقليم البحر المتوسط  
ات الحـرارة بحكـم المنخفضات الجوية، وصيف جاف وحار، مع تلطيف في درجـ

 ً بعيــداً وجنوبــاًالموقــع الــساحلي، بينمــا ســرعان مــا يتطــرف مناخهــا باالتجــاه شــرقا
صـــحراء شــــبة جزيـــرة ســــيناء وصــــحراء ( حيـــث الــــصحراء والجفــــاف ،عـــن البحــــر

، أمــا موقــع فلــسطين بالنــسبة لخطــوط الطــول فتقــع إلــى الــشرق مــن خــط )النقــب
 عن خط جرينتش لها الذي يفص األمرْ ،٣٥َ  ٤٠ْ  ، ٣٤َ  ١٥جرينتش بفاصل 

  .ًدقيقة تقريبا ١٤٠ي، بفارق زمن
  -: الموقع الجغرافي– ٢

 بين خصائص الموقع القـاري مـن جهـة بحـدود الجغرافيموقع فلسطين    يجمع 
ــــد طولهــــا عــــن  ــــى ســــاحل ٧١٩يزي ــــع بحــــري عل يزيــــد   بطــــول بحــــري كــــم، وموق

 سـهل لهـا ممـا، %٩٥ يقع منها على ساحل البحر المتوسـط مـا نـسبته كم،٢٣٤
الحــدود ، وتتــوزع  العــالم العربــي  مــعً بريــاً مــع العــالم الخــارجي ومنفــذاً بحريــاًمنفـذا

مـــع األردن وكـــم، ٧٩مـــع لبنـــان وكـــم، ٧٠مـــع ســـوريا : البريـــة علـــى النحـــو التـــالي
مـــساحة ، وبكـــم١٠,٥مـــع خلـــيج العقبـــة وكـــم، ٢١٠ومـــع  مـــصر بطـــولكـــم، ٣٦٠

ائيل علــى الجــزء األكبــر مــن ، تــسيطر إســر)٢ميــل١٠٤٢٩( ٢كــم٢٧٠٠٩ مقــدارها
بينمـــا تـــشكل الـــضفة الغربيـــة وقطـــاع غـــزة مـــساحة " ٢كـــم٢٠٦٠٤"هـــذه المـــساحة 

  . ٢كم٦٤٠٥قدرها 
 في اكتساب فلسطين أهمية مرموقة في قلـب هكان لهذا الموقع واالمتداد أثر     

 وحلقـــة اتــصال بـــين قــارات العـــالم خاصـــة ،العــالم العربـــي، ومحــور حركـــة رئــيس
ق الحــضارات التــي عرفتهــا رعــأا، تلــك المنطقــة التــي شــهدت أعظــم وإفريقيــا واســي

 األمر الذي جعل منها محط أنظار ومسرح عمليـات وميـدان حـرب منـذ ،البشرية
 .مطلع التاريخ وحتى الوقت الحاضر
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  -:أهمية موقع فلسطين: ثالثا
 فهــــي بــــالرغم مــــن صــــغر مــــساحتها            مميــــزة،  موقــــع فلــــسطين أهميــــة      يحمــــل

 وبـــين البحـــار والمحيطـــات التـــي تعـــد مـــن ،تقـــع فـــي قلـــب العـــالم) ٢كـــم٢٧٠٠٩( 
المنــاطق ذات األهميــة اإلســتراتيجية، بوصــفها منــاطق تقــاطع وفــصل بــين الــدول 

  :وتكمن أهمية موقع فلسطين في اآلتيوالقارات، 
  . األهمية الجغرافية– ١
  . األهمية التاريخية والدينية– ٢
  . األهمية التجارية– ٣
كـان لموقـع فلـسطين الجغرافـي والفلكـي أهميـة علـى مـر  : األهمية الجغرافيـة-١

، ً وحتــــى رفــــح جنوبــــاًالعــــصور، حيــــث الــــساحل الممتــــد مــــن رأس النــــاقورة شــــماال
  : أهمية تكمن فيالصغيرواالمتداد العرضي 

مـن سـاحل بـالد % ٣٥ نحويشكل الساحل الفلسطيني على البحر المتوسط  -أ 
  .ه من نشأة المدن الساحليةالشام، وما يرتبط ب

تعد فلسطين الجسر البري الذي يربط أسيا بإفريقيا وما لـذلك مـن تـداعيات  -ب 
الـــشمال والجنـــوب وحلقـــة الوصـــل الرئيـــسية بـــين دول بـــين المنفـــذ البـــري للتجـــارة 

 .وسكان المنطقة المحيطة

يخ، تشجيع حركة التنقل للسكان والنشاط التجاري والعسكري منذ فجـر التـار -ج 
 .أضف إلى ذلك منفذها على الجنوب على خليج العقبة والبحر األحمر

المعتـدل  )Cs( منـاخ البحـر المتوسـط  إيجـاد فـي الفلكـيتكمن أهمية الموقـع -د 
، األمـــر الـــذي كـــان مـــصدر جـــذب ًجـــاف صـــيفاالحـــار ال وًالـــدافئ الممطـــر شـــتاءا

 وهو ما يعلل لسطين،لف الجزيرة العربية الواقعة على الحدود الجنوبية هلسكان شب
 . الجزيرة العربيةهانحدار سكان فلسطين القدامى من شب
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كما أن تعدد مظاهر سطحها واختالف ظروفها المناخية تبعه تعدد ثرواتها  -هـ 
ـــــر ـــــث ةوكث ـــــلنمـــــو فيهـــــا ي خيراتهـــــا، حي ـــــون والخـــــضار النخي  والحمـــــضيات والزيت

 . من الفاكهةوأشكال مختلفةوالمحاصيل الحقلية، 

  :والدينيةمية التاريخية  األه-٢
قــد عثــر علــى بقايــا ف منــذ فجـر التــاريخ،  قبائــل وشــعوب متعــددة فلــسطين   سـكن

هياكل أثرية إلنسان ما قبل التاريخ في كهف طابون وتل قطفة والعبيدية والعرق 
 قبـل سـبعة ً مـستقراً زراعيـاًاألحمر في شمال فلسطين، كمـا كانـت فلـسطين مركـزا

 الجزيـرة العربيـة مـن أصـل عربـي هإليهـا جماعـات مـن شـبآالف سنة، ثم انتقلـت 
  .ُ منطقة ساحل عمانمنينحدرون 

اكتــــسبت فلـــــسطين أهميتهــــا مـــــن كونهــــا األرض المقدســـــة مهــــبط الـــــديانات     و
ِسبحان الذي َأسرى بعبده ( :ومسرى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، قال تعالى ِ ِْ َْ ُِ َ ْ  َ َ

َلــيال مــن المــسجد الحــ ْ ْ ًِ ِِ ْ َ َ ْ ْرام إلــى المــسجد اَألقــصى الــذي باركنــا حولــه لنريــه مــن َ ِ ِ ِ ُِ َُ َ َِ ُ ََ َْ ْْ َ َ َِ ْ ْ َ ْ ِ ِ

ُآياتنا إنه هو السميع البصير ِ ِ َِ َْ ُ  َ ُ ُ ِ    )١اآلية :اإلسراء) (َ
بيت المقدس وأكناف بيت المقدس فـي ربـاط ( ، األرض المباركة      كذلك هي

إذا فـسد أهـل الـشام فـسدت (لم ، وقول الرسول صلى اهللا عليه وسـ)إلى يوم الدين
ِوكـذلك جعلنـاكم ُأمـة وسـطا لتكونـوا شـهداء علـى النـاس ( : وقـال تعـالى.)األمة  َ َ ََ َ َ َ ََ َ ُ َُ َُ ُ ََ ِ ًِ ًْ  ْ َ

ْويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلـة التـي كنـت عليهـا إال لـنعلم مـن  َ ََ َ َ ْ َ َْ َ َِ ِ ِِ َ ْ ْ َْ َ َ ََ ُ ُ ُ َ ْ ْ ًَ َ ُ َِ َ ْ ُ  َ
يتبـع الر ُ ِ َسـول ممــن ينقلـب علــى عقبيـه وان كانــت لكبيـرة إال علــى الـذين هــدى َ َ ْ َْ ِ ِ ِ ِ ِ َ َ َ َ َْ َ َ َ ُ َِ ً ََ ِ َ َْ ِٕ َ ُْ  َ

ٌاللـــــه ومـــــا كـــــان اللـــــه ليـــــضيع إيمـــــانكم إن اللـــــه بالنـــــاس لـــــرؤوف رحـــــيم ِ ِ َِ َ ٌْ ُ َ ِ ِ ِ َِ ُ ُ  ُ ََ َ ََ ُ َ َ(     
  . )١٤٣ يةاآل:البقرة(

ل الذي ورد ذكرهم في القـرآن الكـريم صـلة ويكاد يكون لجميع األنبياء والرس     
بفلـسطين فنبـي يمــر بهـا ونبــي يـدعو فيهــا ونبـي يــدفن فيهـا وعيــسى عليـه الــسالم 

 مــن جزيــرة العــرب  قــدمت ألقــوام عربيــة متعــددة، وهــي مــوطنرفعــه اهللا إليــه منهــا
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 ،نو الفينيقيــــ،نو العموريــــ، الكنعــــانيونوعلــــى رأســــهمإلــــى فلــــسطين ومــــا جاورهــــا 
،  كـذلك هـي مـوطن الكثيـر مـن الحـضارات، منهـا الكنعانيـة والفينيقيـة.نوراميآلاو

فــاخترع الكنعــانيون الكتابــة وأقــاموا المــدن التــي حملــت أســمائهم ونــشر الفينيقيــون 
 .العلم والمعرفة والصناعة في بالد اليونان

م، كمــا . ق٢٥٠٠ الــذين اســتوطنوا فلــسطين منــذ عــام  هــمالكنعــانيون العــرب    
عبر التاريخ القديم سلسلة من الهجرات العربية والسامية وسلـسلة عرفت فلسطين 

 عـــدد مـــن  هـــاجر إليهـــاقـــد ،مـــن القـــوى التـــي عرفـــت بهـــا أو قامـــت علـــى حكمهـــا
ـــــــسامية مـــــــنهم  ـــــــل ال ـــــــ:القبائ  ،ثيـــــــوني الح،نو اليبوســـــــي، نويزرغـــــــاق ال،نو األموي

وحكمها ، ناليونان والفرس والروما  وغزاها، اآلشوريونو ، البابليون،الفلسطينيون
  .م. ق٣٠٠ سنة  بحدود، األنباط العرب

   -:األهمية التجارية - ٣
تكتسب فلسطين أهميتها التجارية كونها تقع في قلب العالم اإلسالمي الذي      

اســتقطب منــذ القــدم طــرق التجــارة بــين الــشرق والغــرب، وكانــت مــوانئ فلــسطين 
إلضـــافة إلـــى طـــرق علـــى البحـــر المتوســـط نقطـــة انطـــالق إلـــى جنـــوب أوروبـــا با

القوافل المتجهة من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب، وتبرز أهميتها 
الحالية في خط تصدير البتـرول الـذي تـم إيقافـه بفعـل تمزيـق الجـسد العربـي مـن 

خــط مــن ، فقـد كــان خـالل احــتالل فلــسطين وســيطرة اليهـود علــى معظــم أراضــيها
  وخط التابالين، فلسطين عبر األردن إلى حيفا على ساحل يصلكركوك العراق

ومـن أهـم الطـرق .  حتى صيدا في الشمالً العربية جنوبا  امتد من الجزيرةالذي
  : فلسطينعبر التجارية القديمة التي مرت 
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  -: طريق الشام-أ
إلـــى جنـــوب وســـط، لبحـــر المتلوالحـــوض الـــشرقي يـــربط بـــين شـــرق آســـيا والهنـــد، 

ة، وذلك عبر المحيط الهندي إلـى البحـر العربـي جنوه والبندقيمدن حيث ،أوروبا 
والخلـــيج العربـــي ثـــم عبـــر القوافـــل إلـــى بـــالد الرافـــدين حتـــى تـــصل القوافـــل إلـــى 

 مينــاء أنطاكيــة وطــرابلس وبيــروت وصــور ، ثــمالــساحل الــشرقي للبحــر المتوســط 
) ٧(، وتوضــح خريطــة رقــم وعكــا ويافــا، ويــتم شــحنها بالــسفن إلــى جنــوب أوروبــا

  .ً تصل من فلسطين إلى أوروبا مرورا باليمن والجزيرة العربية الطريق التي
  .فلسطين، ثم الشام ومصر-الجزيرة العربية-طريق اليمن): ٧(خريطة رقم 

  
  -: طريق أواسط آسيا-ب 

 بأواســـط آســـيا عبـــر ًربــط هـــذا الطريـــق مـــا بــين شـــرق آســـيا والهنـــد مــرورا
 إلــى ،لبحــر األســود والمتوســطورال وقــزوين إلــى اُأ ببحــر ًالسلــسلة الجبليــة مــرورا
  .ًالجناح األفريقي جنوبا
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 نــرى أن موقــع فلــسطين علــى البحــر المتوســط جعــل منهــا ،ومـن خــالل ذلــك     
نافذة مهمة تطل منها على جنوب أوروبا وغرب آسيا وشمال أفريقيا مما زاد من 

 ، باإلضـــافة إلــى أهميـــة البحــر المتوســط ومناخـــه المعتــدل األمـــرًأهميتهــا تجاريــا
 لالسـتراحة ًالذي شجع على االستيطان البشري على سـواحله، وجعـل منهـا مكانـا

  .واالستزادة
  -: أوروبا- طريق مصر--ج 

 بفلـــسطين ًيــربط هــذا الطريــق مـــا بــين جنــوب شــرق آســـيا وأوروبــا مــرورا
 بـالمحيط الهنـدي ثـم ًومصر حيث يتم نقل البضائع من جنوب شـرق آسـيا مـرورا

 مـن بـضائع عبـر ى، ثـم ينقـل مـا يتبقـمـصر وفلـسطين، ومنـه إلـى البحر األحمـر
  .البحر المتوسط إلى أوروبا
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  عزيزي القارئ إليك ملخص الفصل األول
ً كانت فلسطين بأرضها وشعبها جزءا من بالد الشام ، وتقع في الطـرف الـشمالي الغربـي - 

  .لشبه جزيرة العرب
 لـــألرض، وكـــان أشـــدهم قـــسوة مـــن تعاقـــب علـــى فلـــسطين المـــستعمرون، والمغتـــصبون- 

  .استعمرها في القرن العشرين حتى اآلن
 تعتبــر القبائــل الــسامية ومــن تــبعهم مــن القبائــل التــي كانــت تقطــن شــمال شــبه الجزيــرة - 

  .م.  ق٣٥٠٠العربية أول من سكن فلسطين وذلك نحو 
 نحـو عـام  سميت فلسطين بأرض كنعان نسبة إلى الكنعـانيين، والـذين أتـوا إلـى فلـسطين- 

  .م.  ق١٨٠٠
 نعمت فلسطين بالفتح اإلسالمي وانتشار اإلسالم فيها على يـد القائـد المـسلم عمـرو بـن - 

، ثم على يد خليفة المـسلمين خالـد بـن الوليـد بعـد معركـة )هــ ١٣معركة أجنادين ( العاص 
  .ه ١٥اليرموك 

بائــل بولــستا   تغيــر اســم فلــسطين مــن أرض كنعــان إلــى أرض فلــسطين بعــد أن قــدمت ق- 
  .اليونانية واستقرت في الجزء الجنوبي من السهل الساحلي الفلسطيني

م وحتـى ١٥١٦ مـن عـام ًءا وقعت فلسطين تحت حكم الدولة العثمانيـة عـدة قـرون ابتـدا- 
  .م١٩١٨عام 

ثــم . م١٧٩٩ تعرضــت فلــسطين بعــد ذلــك لغــزو الفرنــسيين بقيــادة نــابليون بونــابرت عــام - 
 البريطـاني، والـذي سـهل لليهـود والـصهاينة احـتالل فلـسطين بعـد وعـد وقعت تحت االحـتالل
  .م١٩١٧بلفور المشئوم عام 

ويعتبر الحد السياسي بين فلسطين . م ١٩٠٦ لم يكن لفلسطين حدود سياسية قبل عام - 
  ).م١٩٠٦( ومصر أول الحدود السياسية لها 

م ، ضــمن مــؤتمر ١٩٢٠م تــم بعــد ذلــك ترســيم الحــدود الــشمالية والــشرقية لفلــسطين عــا- 
  .م١٩٢٣، ثم تم تعديلها عام )معاهدة سيفر( الصلح 

 نقطـة جغرافيـة، وهـو ٣٨ كم ، ويمـر فـي ٧٩يبلغ طول الحد السياسي بين فلسطين ولبنان 
  .غير مستقيم ، ويتكون من أربعة مقاطع

 عمــل الحــد الــسياسي بــين فلــسطين وكــل مــن لبنــان وســوريا علــى أن يقــع ســهل الحولــة - 
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 أهـم مـصادر الميـاه فـي  مـنيرة طبريا، ومنابع نهر األردن العليـا داخـل فلـسطين ، وهـيوبح
  .فلسطين، وهذا ما أراده االحتالل الصهيوني لفسطين من خالل فرنسا وبريطانيا

 أمــا الحــد الــسياسي بــين فلــسطين واألردن فعمــل علــى تقــسيم ميــاه نهــر األردن والبحــر - 
  ).كانت بريطانيا تحتل األردنحيث (الميت بين فلسطين واألردن 

م وبقــرار مــن األمــم المتحــدة إلــى دولتــين، يهوديــة ١٩٤٧ًمت فلــسطين داخليــا عــام ّسُ قــ- 
تسيطر على أهـم مـصادر الميـاه والمعـادن والبحـار المجـاورة لفلـسطين، وعربيـة ال تملـك إال 

  .القليل من موارد فلسطين الطبيعية
 الـذي ،)الخـط األخـضر( لسطين وجود خط الهدنـة  من أشهر مالمح التقسيم الداخلي لف-  

م، والذي فصل الضفة الغربية وقطاع غـزة عـن األراضـي التـي احتلتهـا ١٩٤٩تم رسمه عام 
  .م١٩٤٨إسرائيل عام 

ً شــماال، وبــين خطــي ْ ٣٣ َ  ١٥ ، ْ ٢٩ َ   ٣٠ً تقــع فلــسطين فلكيــا بــين خطــي عــرض-  
قــع إلــى وقــوع فلــسطين ضــمن منــاخ البحــر ً شــرقا، وأدي هــذا الموْ ٣٥ َ  ٤٠ ، َ  ١٥طــول 

أكبـر بكثيـر ) طولها( المتوسط الدفيء الماطر، وأن يكون امتدادها من الشمال إلى الجنوب 
  .  من عرضها من الشرق إلى الغرب

ً تقع فلسطين جغرافيا في قلب العـالمين العربـي واإلسـالمي، وتقـع بـين ظـاهرات جغرافيـة -  
  .مهمة 

مية تاريخيـة ودينيـة مـن خـالل األقـوام التـي سـكنتها أو اسـتعمرتها  اكتسبت فلسطين أه-  
  .على اختالف دياناتها

  .تتميز بوجود المسجد األقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين-  
ً هي أيضا أرض األنبياء ، وذلك نظـرا لكثـرة األنبيـاء والرسـل الـذين مـروا بهـا، أو أقـاموا -   ً

  .فيها وعمروها
 ومدنها أهمية تجارية كبيـرة مـن خـالل خطـوط البتـرول التـي مـرت بهـا،  احتلت فلسطين-  

  .ومن خالل طرق التجارة التي ربطت ثالث قارات من خاللها

  
  



 

 - ٣٤ -

   الفصل األولمراجع
  . القرآن الكريم -١
القـاهرة ،  قـضية الحـدود اآلمنـة والتوسـع اإلسـرائيلي،)م١٩٧١( : إبراهيم شـحاته-٢

  .٢٥السياسة الدولية، عدد
 إسرائيل الكبرى، دراسة عن الفكر الصهيوني، بيـروت، ، )م١٩٩٨: (اسعد رزق -٣

  مركز األبحاث في مصر التحرر 

 المؤســسة العلميــة للوســائل التعليميــة، : أطلــس فلــسطين والــوطن العربــي والعــالم-٤
  .حلب، سوريا 

ــد األول:  ـ الموســوعة الفلــسطينية٥ ــة ، القــسم الثــاني ، المجل  ،الدراســات التاريخي
  . ، بيروت الطبعة األولى

، القـــسم الثـــاني، المجلـــد األول، الدراســـات الجغرافيـــة: الفلـــسطينية الموســـوعة -٦
  .الطبعة األولى، بيروت 

ٕ، خط الهدنة بين الضفة الغربية واسـرائيل، مجلـة مركـز )م ٢٠٠٢: ( جمال البابا-٧
  .، غزة ، فلسطين ٥،٦التخطيط ، عدد 

ـــدين بحيـــري- ٨ ـــسطين واألردن، طبيعتهـــا وحيازتهـــا ،)م١٩٧٤:(صـــالح ال  ارض فل
  .، معهد البحوث والدراسات العربية واستعماالتها، القاهرة

ــدوره مــشتهى- ٩ ــد العظــيم ق ــسية فــي ): م٢٠٠٤: ( عب ــاطع التضاري اســتخدام المق
إظهار تـضاريس الحـد الـسياسي الفلـسطيني اللبنـاني، مجلـة العلـوم اإلنـسانية، كليـة 

  . البحريناآلداب، جامعة البحرين،
  .تاريخ سوريا ولبنان وفلسطين ، الجزء األول ، بيروت، لبنان :  فيليب حتي -١٠
، فلـــسطين، سلـــسلة دراســـات منهجيـــة عـــن )م٢٠٠٢:( محـــسن محمـــد صـــالح-١١

  .م، ماليزيا٢٠٠٢، مايو ١القضية الفلسطينية، ط 



 

 - ٣٥ -

ة ، فلـسطين بـين االنتـداب واالنتهـاب، خريطـ)م١٩٩٠: ( ـ محمد محمود الـصياد١٢
  .،٤رقم

 النهـضة العربيـة – القـاهرة –مبادئ القـانون الـدولي العـام :  محمد حافظ غانم-١٣
  .١٩٩ـ  ص١٩٦٨

ــــود - ١٤ ــــق محم ــــسياسية إلســــرائيل، معهــــد البحــــوث : محمــــود توفي ــــا ال الجغرافي
  . ٩٨ص ،م١٩٧٧، ١٣والدراسات العربية، الدراسات الخاصة، العدد 

طينيون فــي الــوطن العربــي، مركــز ، الفلــس)م١٩٧٨: (محمــود محمــد توفيــق- ١٥
  . األبحاث والدراسات العربية ، القاهرة 

حدود فلسطين، دراسة تحليلية لوثـائق االنتـداب، جامعـة : محمد محمود الديب -١٦
  . م١٩٨٠عين شمس، 

 وقــضيتها، تاريخهــا "  فلــسطين ،)م١٩٨٣:( مؤســسة الدراســات الفلــسطينية -١٧
  .، فلسطين القدس

  . قية جنيف  مسودات اتفا- ١٨
، مكتبـة دار المنـارة ، ١ جغرافيـة فلـسطين ، طبعـة،)م٢٠٠٦: ( ـ منـصور اللـوح١٩

  .غزة، فلسطين 
، شـئون )م١٩٢٠ –١٩١٨( تعيين الحدود الـشمالية لفلـسطين :يان نيلسون - ٢٠

  . ٨٩ – ٨٧، ص ص م١٩٧٥ديسمبر ، ٥٢فلسطينية، العدد 
21-Ephraim Orni and Elisha Efrat:(1976) Geography of 

Israel, Third Revirsed Edition, Israel Universities press, 

Jerusalem, P. 77.  

22-Bentwich , N. A.: (1946) , Palestine , London  ,Enost Benn. 

23-Survey of Egypt: (1943), map showing Boundary Between 

Syria and Palestine, No. 21/677/1, Scale 1:50000, Sheet No. 

1,2. 



 

 - ٣٦ -

24- Survey of Israel: (1986), Topographic map of Israel 

(Palestine), Scale: 1:10000, (25 M. Contour map), Sheet No.1, 

North of Israel. 

25-Survey of Israel: (1986), Topographic map of Israel 

(Palestine), Scale, 1:100000 (25 M. Contour map), Sheet No. 

1, North of Israel.  

26-Survey of Israel:(1986), Physical map of Israel (Palestine) 

Scale, 1:250000, Tel Aviv.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 - ٣٧ -

  
  
  
  
  

  الفصل الثاني
  جيولوجية فلسطين

  .البنية الجيولوجية في فلسطين: ًأوال
  .ىللجبال الوسط البنية الجيولوجية :ًثانيا
  .للسهل الساحلي البنية الجيولوجية :ثالثأ

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 - ٣٨ -

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  البنية الجيولوجية
Geological Formation  

لقشرة األرضـية ل  المكونةصخورال تراكيب ة مجموعالجيولوجية    يقصد بالبنية 
فـي خصائـصها الطبيعيـة والعوامل التي أدت إلـى اختالفهـا عـن بعـضها الـبعض 
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، ويدخل فيها  األنواع الصخرية واألشكال األرضية، وتركيب الصخر يميائيةوالك
صال بين الطبقات والصدوع وخصائصه، وما به من فواصل وشقوق وسطوح انف

كتلــة شــبه (تعــد فلــسطين حالــة جيولوجيــة مــن الــدرع العربــي النــوبيو ،والطيــات
 على تعاقبتالتي ، حيث تظهر فيها مراحل التاريخ الجيولوجي ) الجزيرة العربية

 Crystalline plutonic، و تتكون من صخور نارية جوفية متبلورة  فلسطين

rocks  ومـن ) مليـون سـنة ٤٦٠٠ مدتـه(ترجع إلـى الـزمن الجيولـوجي اآلركـي ،
أنواعهــا الجرانيــت  والمونزونيــت والــديوريت وتنتــشر فــي جنــوب فلــسطين منكــشفة 

خور رســوبية فــي معظمهــا ًعلــى الــسطح، ومنهــا أيــضا صــخور متحولــة عــن صــ
Metamorphic sediments،   ،ومـــن أنواعهـــا الشـــست والبيوتايـــت شـــست

 ٤٥٠ عمرهــا علــى ور إلــى العــصر مــا قبــل الكمبــري، ويزيــدوتنتمــي هــذه الــصخ
-Nubian النـــوبي ي العربـــصـــخور الـــدرعمليـــون ســـنة، كـــذلك تظهـــر تكوينـــات 

Arabian Shieldفي خليج العقبة شماال، وتظهر أيضا في ً  المناطق الجنوبية ً
  . جنوب فلسطين) إيالت( وفي منطقة أم الرشراش،من شبه جزيرة سيناء

 )Cambrian(    ســادت بعــد ذلــك ظــروف البيئــة القاريــة فــي العــصر الكمبــري 
فــي الــدرع العربــي النــوبي نــتج عنهــا تكــوين الرســوبيات الميكانيكيــة، مثــل الرمــل، 

 ومنهــا ،)Nubian Sand Stone(والتــي عرفــت باســم الحجــر الرملــي النــوبي 
جـــــر الرملــــي، والرواســـــب البحريـــــة حنوعــــان، الرواســـــب القاريــــة المـــــستقرة مثــــل ال

  .)Limestone(الكربونية مثل الحجر الجيري 
     بــصفة عامــة يمكــن القــول أن فلــسطين تقــع فــي الجــزء الــشمالي الغربــي مــن 

 داخـل فلـسطين ة تكوينات صـخريالدرع العربي النوبي، إال أنه يمكن التمييز بين
 السهل الساحلي، فاألولى تقـع فـي بيئـة رسـوبية تـسود  تكوينات صخرية فيوبين

فيها الصخور الرسوبية الكربونية، أما الثانية فتقع ضمن بيئة رسوبية تـسود فيهـا 
  . الصخور الرسوبية الطينية والرملية التابعة للزمنين الجيولوجيين الثالث والرابع
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   -:وجية لفلسطينالبنية الجيول: ًأوال
( ، Bre Cambrianًتمتــد فلــسطين جيولوجيــا إلــى حقبــة مــا قبــل الكمبــري     

مـن ًءا وتواصل امتدادها عبر األزمنـة الجيولوجيـة الالحقة،ابتـدا ،)الزمن اآلركي 
ــــوجي Paleozoic، )الــــزمن الجيولــــوجي األول(البــــاليوزوي   حتــــى الــــزمن الجيول

 شــبه جزيــرة ةجيولوجيــامتــداد لفلــسطين  جيولوجيــة وتعتبــر، Holoceneالحــديث 
ذكـــر أهـــم األزمنـــة ، ويمكـــن )٨(، خريطـــة رقـــم ســـيناء، واألردن، وســـوريا، ولبنـــان

  : والعصور الجيولوجية التي لها عالقة بالتكوين الجيولوجي في فلسطين كاآلتي
   .Archean)اآلركي( ما قبل الزمن الجيولوجي األول حقبة – ١
ـــــوجي األول– ٢ ـــــزمن الجيول بكـــــل عـــــصوره   )Paleozoic ب*****اليوزوي ( ال

  .الجيولوجية
ـــــاني – ٣ ـــــوجي الث ـــــزمن الجيول ـــــزوزوي) األوســـــط(  ال  بعـــــصوره Mesozoic مي

  .الجيولوجية الثالثة
  .بعصوره الجيولوجيةTertiary)   سيزوزوي  ( الزمن الجيولوجي الثالث– ٤
  .Holocene  والحديث Pleistocene الزمن الجيولوجي الرابع – ٥
  
مـــــا قبـــــل الـــــزمن الجيولـــــوجي  – ١

   - :Archean)اآلركي(    األول
تكونــت الــصخور التابعــة لهــذا الــزمن 

 مليــون ســنة، وتعتبــر أقــدم ٥٨٠قبــل 
الـــــــصخور فــــــــي فلـــــــسطين، وتغطــــــــي 

  منكــشفةمــساحة واســعة منهــا، تظهــر
على السطح فـي جنـوب فلـسطين فـي 
مرتفعــــــــــات أم الرشــــــــــراش  بمــــــــــساحة 

  )٨(خريطة رقم 
  التكوينات الجيولوجية في فلسطين
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تظهـــــر صــــــخوره ، و٢كـــــم٧٠مقـــــدارها 
 طـــــول حـــــدود فلـــــسطين علـــــىأيـــــضا 

الشرقية بفعل االنكسارات التي كونـت 
  فلــــسطينبــــينالمنخفــــضات الــــشرقية 

  .واألردن
 الــــــــــزمن الجيولــــــــــوجي األول – ٢
  - :) Paleozoicباليوزوي(

 ٣٧٥  الـزمن نحـو عمـر هـذا   يمتد 
مليــون ســنة، تظهــر الــصخور التابعــة 

فلــسطين فــوق صــخور لــه فــي جنــوب 
خوره يغلــب علــى صــالــزمن اآلركــي، و

الحجر الرملي، وعلى الرغم من تعدد 
فــإن  العــصور الجيولوجيــة لهــذا الــزمن

تكويناته في فلسطين تنتمي لعـصرين 
  :  هما

  
  
يغلـب ينتمي لهذا العصر تكوينـات صـخرية  :Cambrianالعصر الكمبري -أ 

 ،صخور الناريـة كتـل الـويقـع مباشـرة فـوق  الحجر الرملي النـوبي، على مكوناتها
، كذلك توجد الصخور الرملية الطينية المختلطة فـي جنـوب ويتواجد فيه الكوارتز
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، وهـــي تكوينـــات تختلـــف فـــي ســـمك طبقاتهـــا الـــصخرية، م١٤٧فلـــسطين بـــسمك 
  .وألوانها، وحجم إرساباتها

 ال تظهر تكوينات هـذا العـصر علـى الـسطح، :Permianالعصر البرمي -ب 
ٕوانما تقع تحت التكوينات الصخرية األحـدث منهـا، ويتـراوح سـمك صـخورها بـين 

، وأهـــم صـــخورها الحجـــر الجيـــري والرمـــل والطـــين، يتـــراوح ســـمك م٤٨٠ -٣٧٠
 ، ويتـراوح سـمك طبقـات الـصخور الطينيـة م١٥٠ - ١٠٠الصخور الرملية بين 

 يتــراوح ،، أمــا ســمك الــصخور الجيريــة والدولوميتيــةم٢٠٠- ١٥٠والجيريــة بــين 
   .م١٥٠ – ١٢٠بين
   -: )Mesozoicميزوزوي (الزمن الجيولوجي الثاني – ٣

ـــات رفـــع وخفـــض    ـــوجي الثـــاني لعملي     تعرضـــت فلـــسطين خـــالل الـــزمن الجيول
نــتج عنهــا تكــوين محــدب جيولــوجي شــمل معظــم األجــزاء الوســطى مــن فلــسطين 

ًا، تغطيــه وحتــى ســيناء جنوبــ) تــدمر(  كــم مــن شــمال ســوريا ٥٠٠بمــسافة قــدرها 
 مـع المــارل والحجـر الجيــري وتحتـوي علــى  بقايـا األحيــاء متعاقبــةصـخور رمليـة 

 تلــك الفتــرة، يتكــون هــذا الــزمن الجيولــوجي مــن ثالثــة عــصور  فــيالتــي عاشــت
 مليون سنة، وينتهي مع بداية الـزمن الجيولـوجي الثالـث، ٢٢٥ة، ويمتد يجيولوج

  :لزمن في عصوره الثالثةتظهر التكوينات الجيولوجية والصخرية لهذا ا
 تكوينــــــات العــــــصر الترياســــــي، ومعظمهــــــا يتكــــــون مــــــن الــــــصخور الجيريــــــة –أ 

  .والدولوميتية
 تكوينـــــات العـــــصر الجوراســـــي، تتـــــراوح بـــــين التكوينـــــات الطينيـــــة والجيريـــــة –ب 

  .والدولوميتية
 تكوينـــــات العـــــصر الكريتاســـــي، تتـــــراوح بـــــين اإلرســـــابات الرمليـــــة والجيريـــــة –ج 

  .والفوسفاتية
   -:Triassic العصر الترياسي  -أ 
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 فــــي جنــــوب فلــــسطين فـــي منطقــــة الرمــــان والعريــــف وعلــــى ه     تظهـــر صــــخور
ـــشرقي للبحـــر الميـــت،  ويبلـــغ ســـمك ـــه م١٠٠٠نحـــو  هاالـــشاطئ ال ، ومـــن تكوينات

ثم تكوينات الدولوميت والجير والطـين ، م٢٣٨الطين والجير ويصل سمكها إلى 
شـبه  يوجـد فـي منطقـة  عرايـف الناقـة فـي ، كمـام١٢٨ - ٢٥بسمك يتـراوح بـين 

 االنهيــدرايت والــدولوميت والجيــر  وبــسمك إرســاباتســيناء ، كــذلك توجــد جزيــرة 
  .م١٧٤ك يصل إلى م، يعلوها تكوينات الجير والدولوميت وبسم٢٠٢يصل إلى 

   -:Jurassic العصر الجوراسي  -ب 
ين ، بينمـا  فوق صخور العصر الترياسي في جنوب فلـسطه     تنكشف صخور

المـــساحة األكبـــر منهـــا مغطـــاة فـــي بـــاقي أجـــزاء فلـــسطين، ويغلـــب علـــى صـــخوره 
 أمتـار، وجــاء ســبعةالطـين  متعـدد األلــوان، ويتواجـد فـي منطقــة الرمـان، وبـسمك 

ًتكويناتـه أيـضا الـصخور الجيريـة ومـن   وجود أكاسيد الحديـد،بتعدد األلوان بسب
الدولوميت والفحم الحجري في ، كذلك نجد الحجر الجيري وم٢٣٧بسمك يصل و

  . بئر السبع شمال النقبمن منطقةمناطق متعددة 
ــــصخور التابعــــة لهــــذا - :Cretaceous العــــصر الكريتاســــي -ج   تغطــــي ال

 الـــصخور الجيريـــة طين ومـــن تكويناتـــهالعـــصر مـــساحة واســـعة مـــن مـــساحة فلـــس
Limestone والرمليــة ،Sandstoneتنقــسم صـــخور هــذا العـــصر إلــى عـــدة ، و

 النقـب ،ومنهـا اإلرسـابات الرمليـة المتعـددة  صحراءوعات، تتركز األولى فيمجم
، وتــزداد فــي وســط الــبالد وشــمالها، م١١٠٠ - ١٥٠األلــوان بــسمك يتــراوح بــين 

وتعـرف باسـم مجموعـة القـدس  وسـط فلـسطين، :أما المجموعة الثانية فتظهر في
 فلسطينتشر في وسط ، ثم المجموعة الثالثة، وهي جيرية فوسفاتية ، وتنالجيرية
  . وشمالها

   - :) Tertiary( الزمن الجيولوجي الثالث– ٤
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 Albian    تميــــــز الــــــزمن الجيولــــــوجي الثالــــــث بحــــــدوث الحركــــــة األلبيــــــة

Movementتتكـشف صـخوره فـي )٩(، والبراكين، خريطـة رقـم  البانية للجبال ،
ية، معظـــم أرجــــاء فلــــسطين مــــع ســــيادتها فـــي الــــسهل الــــساحلي والمنطقــــة الــــشمال

تغطيهـا فــي منـاطق متعــددة رواســب تكونـت نتيجــة نحــت الـصخور القديمــة بفعــل 
  .عوامل التعرية

تقــع تكويناتــه الــصخرية فــي أكثــر مــن 
مجموعــــة صــــخرية، أهمهــــا مجموعــــة 

 Saqiyeعبـــده، ومجموعـــة الـــساقية

Group ويتواجـــــد معظمهــــــا جنــــــوب ،
ـــــسطين، ومجموعـــــة البحـــــر  ووســـــط فل
الميــت فـــي الجنـــوب الـــشرقي والـــشمال 
الـــشرقي مـــن فلـــسطين ومـــن تكويناتـــه 
 الـــصخرية  تكـــوين عـــصر البليوســـين،

ويغلــــــــــب عليــــــــــه الــــــــــصخر الجيــــــــــري 
ًالطباشـــــــيري، ومـــــــن تكويناتـــــــه أيـــــــضا 

  . لالصفرارالحجر الجيري المائل 

  )٩(خريطة رقم 
   في الزمن الجيولوجي الثالثالحركة التكتونية

  
 ومنــاطق الــسهل أمــا مجموعــة البحــر الميــت فــي جنــوب فلــسطين وشــرقها،      

صـــــخور الكركـــــار، والحجـــــر الرملـــــي، وبعـــــض تكوينـــــات الـــــساحلي فتكثـــــر فيهـــــا 
التراكيــــــب ) ١٠(، هــــــذا، وتوضــــــح خريطــــــة رقــــــم اإلرســــــابات الطينيــــــة الحمــــــراء

الجيولوجيـــــة األساســـــية فـــــي فلـــــسطين، والتـــــي حـــــدثت فـــــي األزمنـــــة الجيولوجيـــــة 
  .المختلفة

  )١٠(خريطة رقم  الــــــــزمن الجيولــــــــوجي –٥  
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   -:الرابع
لجيولـــــــوجي   يعـــــــرف الـــــــزمن ا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع   الراب
) Pleistoceneالبليوستوسين(

بـــــــــــزمن التغيـــــــــــرات المناخيـــــــــــة 
الكبــــــــــــــرى وفيــــــــــــــه تعرضــــــــــــــت 
ــــــــات النحــــــــت  ــــــــصخور لعملي ال
ــــــــات  ــــــــت كمي واإلرســــــــاب، ونقل
كبيرة من المفتتات إلى مناطق 
بعيدة، ومن تكويناته الصخرية 

 ،الحـــــــــصى والرمـــــــــل والطـــــــــين
تتـــــــــــــــــــراوح مـــــــــــــــــــدة عـــــــــــــــــــصر 

 ٣-٢البليوستوســـــين مـــــا بـــــين 
توزعت خالله في مليون سنة و

 فتـــــرات مناخيـــــة  إلـــــىفلـــــسطين
  .مطيرة وأخرى جافة

  . التراكيب الجيولوجية في فلسطينأهم

  

  
  

 فلــسطين خــالل هــذه المرحلــة لفتــرات مناخيــة مطيــرة، وأخــرى تعرضــت      وقــد 
فــي ) Loessاللــوس (جافــة، انعكــست آثارهــا علــى األرض فــي إرســابات الريــاح 

ـــــــــــــــــــــضية ، الفتـــــــــــــــــــــرات الجا ٕفـــــــــــــــــــــة، وارســـــــــــــــــــــابات مجـــــــــــــــــــــاري األنهـــــــــــــــــــــار الفي
 فـــي الفتـــرات المطيـــرة، لـــذلك تتركـــز تكويناتـــه Conglomerateوالكونجلوميريـــت

الصخرية في منطقة النقب، والسهول الـساحلية، وأوديـة األنهـار، والبحيـرات، تـال 
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ات ذلــــك عمليــــة انحــــصار للبحــــر المتوســــط إلــــى الغــــرب كــــان مــــن آثارهــــا تكوينــــ
  .، إضافة إلى تكوين الحواجز الرملية الطوليةتربة الحمراءصخور الكركار وال

    -: )Holocene( الزمن الجيولوجي الحديث – ٦
 ألف سنة، ومـن رواسـبه الرمـال ١١ عصر الرواسب، ويبلغ عمره    يطلق عليه

المتحركة، والشاطئية، والرواسب الطينية التي رسبتها وترسبها األوديـة والمجـاري 
جودهــا فـي منــاطق مختلفــة مــن فلـسطين، ففــي الــسهل الــساحلي النهريـة، ويكثــر و
ـــي يوجـــد الحجـــر الر ـــة) الكركـــار(مل ـــاطق داخليـــة توجـــد والكثبـــان الرملي ، وفـــي من

  . الهوائية Loessالرمال، والحجر الجيري، والتربة الفيضية، ورواسب اللوس 
   -:العوامل التي أثرت في بنية فلسطين الجيولوجية

ـــة المختلفـــة، فـــإن ً  نظـــرا المتـــداد فلـــسط ـــوجي عبـــر األزمنـــة الجيولوجي ين الجيول
تكوينهـــا الجيولـــوجي تـــأثر باألحـــداث الجيولوجيـــة التـــي صـــاحبت هـــذه األزمنـــة، 

  -:ويمكن باختصار ذكرها كاألتي
   الـصراع المـستمر بـين طغيـان البحـر علـى اليـابس تـارة وانحـساره عنهـا تــارة– ١

 ارتفــاع وانخفــاض، والــذي بلــغ أخــرى، وتــأثير ذلــك فــي مــستوى ســطح البحــر بــين
  .قمته في عصر البليوستوسين

  . عمليات اإللتواء التي تعرضت لها منطقة بالد الشام ومحيطها – ٢
ً االنكــسارات التــي امتــدت مــن خلــيج العقبــة نحــو الــشمال مــرورا بلبنــان حتــى – ٣

جبـــال طـــوروس فـــي ســـوريا، متمثلـــة فـــي امتـــداد األخـــدود األفريقـــي العظـــيم، ومـــا 
 األغـوار، واألوديـة، ومـا خاللهـاه من انكـسارات طوليـة وعرضـية، تكونـت صاحب

  .ًصاحبها أيضا من خروج الالفا البركانية مكونة لتالل أو هضاب بركانية
ـــأثير عوامـــ – ٤ ـــة، والتـــي تغيـــرت ولت ـــى فلـــسطين تعاقبـــت التـــشكيل الخارجي  عل

رية إرسـابية، ارتباطاً بتغيرات المناخ، وقد كان لهذه العوامـل تكـوين طبقـات صـخ
يتبـــاين فيهـــا الرمـــل، والطـــين، والرواســـب الجيريـــة المختلطـــة بالرمـــل أو الطـــين، 
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وتعتبـــر عمليـــات الرفـــع، والتـــصدع التـــي تعرضـــت لهـــا فلـــسطين أكبـــر األثـــر فـــي 
  . في فلسطين الجيولوجيةتحديد الخصائص العامة للبنية

    -:عمليات الرفع-١
هــا تراجــع ميــاه البحــر وتقدمــه  رفــع وخفــض، تبع لعمليــات     تعرضــت فلــسطين

ًعلى اليابس المجاور، إال أن االتجـاه العـام لهـا هـو أن المنطقـة ارتفعـت تـدريجيا 
ً ،وتمتــد آثارهــا باالتجــاه جنوبــا نحــو بــالد الــشامضــمن التــواءات محدبــة، شــملت 

شبه جزيرة سيناء، تتألف قمم هذه الطيات من صخور قديمة ترجع إلى تكوينات 
جيين األول والثــاني، وتــدل الدراســات علــى حــدوث عمليــات رفــع الــزمنين الجيولــو

، ثـم تعرضـت لعمليـات خفـض  الموجب شـرقي البحـر الميـت الحـاليشملت وادي
، وتعرضـــت منطقـــة جنـــوب غـــرب فلـــسطين  ثـــر عمقـــامكونـــة رســـوبيات بحريـــة أك

 مــن الــزمن الجيولــوجي األول إلــى نهايــة الــزمن الجيولــوجي امتــدتلعمليــة التــواء 
 وقد نتج عن حركات الرفع محدب جيولوجي يمتد في اتجاه عام  شمالي الثالث،
سـيناء شـبه جزيـرة  جنوبي شرقي ، ويبلغ اتساعه عند حدود فلسطين مـع –غربي
 كــم، كمــا تعرضــت فلــسطين لحركــات رفــع وخفــض متتاليــة فــي الــزمن ٥٠٠نحــو 

، نـتج المجـاورالجيولوجي الثاني، أدت إلى صراع قوي بـين ميـاه البحـر واليـابس 
عنه تكوين اإلرسابات البحرية، والتي تمثلت في الـصخور الجيريـة والطباشـيرية، 
والتي يختلط بعضها بالرواسب الرمليـة أو الطينيـة، ويتكـون القـوس المحـدب مـن 

 إلـــى بـــصحراء النقـــب فـــي فلـــسطينًالتـــواء رئيـــسي يمتـــد مـــن شـــمال ســـيناء مـــرورا 
النحـو   أجزاء رئيسية علىويتكون من ثالثجنوب غرب سوريا ومنطقة تدمر، 

   :التالي
   -: الجزء الجنوبي- أ

ً    يعد جزءا رئيسا من مرتفعات جنوب فلسطين، يحده من الغرب نطاق كثبـان  ً
البحر المتوسط وسيناء ويحده من الجنوب مرتفعات أم الرشـراش الـصخرية، وقـد 
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ل تعـــرض لعمليـــات نحـــت وتعريـــة، ويـــشمل الطيـــات اإللتوائيـــة الممتـــدة مـــن شـــما
، ومـن أشـهر ظاهراتـه )عبئر السبحوض (ًسيناء مرورا بوسط النقب حتى شماله 

الطبيعيــة فــي ســيناء جبــل المغــارة، والهــالل، ومحــدب الرمــان فــي وســط النقــب، 
ومحــدب الكرنــب والحثيــرة والحظيــرة ، يــضاف إلــى ذلــك محــدبات شــمال النقــب، 

تـواءات غيـر وتغطي هذه المحـدبات رواسـب طباشـيرية، ومـن خصائـصها أنهـا ال
ــــشرقية  وتــــصل ،متنــــاظرة، حيــــث يقــــع االنحــــدار األكثــــر فــــي الجهــــة الجنوبيــــة ال

 من المقعرات ذات ًا، يتوسطها عددم١٠٠٠م إلى٣٠٠  +مابين ارتفاعات قممها
 علـى هيئـة طالبحر المتوسـالتكوين الطباشيري والذي يرجعه البعض إلى طغيان 

  .لسان بحري حتى مدينة بئر السبع في الشرق 
   -: الجزء األوسط -ب

 ويتكـون مـن مجموعـة مـن المحـدبات الوسـطى فلـسطين مناطق    يشمل معظم 
م فــــوق ١٠٢٠ إلــــى م٦٠٠منهــــا  محــــدب القــــدس، و نــــابلس، والكرمــــل بارتفــــاع 

، تقطعهـــا مجموعـــة مـــن األحـــواض االنكـــسارية والمقعـــرات منـــسوب ســـطح البحـــر
ـــــاإللتوائ ـــــسية مـــــن صـــــو، ةي ـــــواءات بـــــصفة رئي خور العـــــصرين تتكـــــون هـــــذه االلت

  .الجوراسي والكريتاسي
   -: الجزء الشمالي الشرقي-ج

 شــمال فلـــسطين، والتـــي تعـــرف باســـم جبـــال محـــدبات    يتكــون هـــذا الجـــزء مـــن 
، ممثلـــة فــي جبـــل الجرمـــق ، وتمتـــد نحـــو م١٢٠٨  +الجليــل بارتفـــاع يـــصل إلـــى

لبنان، و حتى جبال تـدمر فـي سـوريا، ويفـصل سـهل مـرج بـن عـامر بينهـا وبـين 
فلسطين، هذا وقد تأثرت الطيـات الموجـودة فـي شـمال فلـسطين لجبال الوسطى ال

باالنكسارات العرضية، والتي قطعتها وتكونت فيها السهول الداخلية، ومن أهمها 
  .سهل البطوف الذي يفصل بين جبال الجليل األدنى والجليل األعلى

   -:االنكسارات واالنهدامات- ٢
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 الــصدوع واالنكــسارات األخدوديــة، بعــضها     ارتبطــت فلــسطين بمجموعــة مــن
، ويعـرف االنكـسار  وأخـرى تـسير باتجـاه جنـوب شـرق،يسير باتجاه شـمال غـرب

، ومـا يـرتبط بـه مـن ظـاهرات، مثـل البحـر الميـت)  انهـدام(ر االرئيس باسـم انكـس
وادي عربـــة، والبحـــر الميـــت، واألغـــوار، وبحيـــرة طبريـــا، ثـــم ســـهل الحولـــة، كمـــا 

 غربـــي، وتكونـــت -فرعيـــة أخـــذت االتجـــاه العـــام شـــرقيشـــملت علـــى تـــصدعات 
ــــث،  ــــوجي الثال ــــزمن الجيول ــــاني مــــن ال ــــصف الث ــــي الن ــــن تتبــــع معظمهــــا ف ويمك

  : انكسارات فلسطين كاآلتي
  -):انكسار البحر الميت(  االنكسار الرئيس – ١

  إلــى خلــيج العقبــةً شــماال جنــوبي مــن جبــل الــشيخ-      يمتــد فــي اتجــاه شــمالي
  جــزء مــن األخــدود إقلــيم المنخفــضات الــشرقية فــي فلــسطين، وهــو، ليكــونًجنوبــا

  .األفريقي العظيم
  
   -: الجنوبية الشرقية- االنكسارات الشمالية الغربية- أ

ً    تقع في المرتفعـات الوسـطى مـن فلـسطين، لتكـون سـهوال داخليـة، منهـا سـهل 
ي  ومنخفــــضات منهــــا واد،المجــــدل، وجــــالود، والبقيعــــة وســــهل مــــرج بنــــي عــــامر

الفارعــة، ومــنخفض ســلفيت، وصــانور، ومــنخفض العفولــة، وأخــرى تكونــت فيهــا 
  .أودية مثل وادي المجنونة

    -: االنكسارات العرضية-ب
 غربــــي، مكونــــة محــــدبات أو -    يكثــــر وجودهــــا فــــي فلــــسطين بامتــــداد شــــرقي

) سهول داخليـة أو أغـوار أو أوديـة(ومقعرات أو أحواض ) بين االنكسارات(قباب
، ومــن أشــهرها فــي ط مــن ناحيــة، والــشد مــن ناحيــة أخــرىمليــة التــضاغنتيجــة ع

فلسطين صدع الثمد شـمال خلـيج العقبـة، وجبـل الرسـيس، وصـدع الرمـان وجبـل 
   :أهمها بالتكوين الجيولوجي لفلسطين مجموعات من الصخور، ، ويرتبطجدي
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 تنتمــي معظمهــا إلــى مــا قبــل العــصر : مجموعــة الــصخور الناريــة الجوفيــة–أ 
 والمونزونيــــت، والــــديوريت، وصــــخر كمبــــري ، ومــــن أشــــهرها صــــخر الجــــابرو،ال

  .الجرانيت، تنتشر شمال مدينة أم الرشراش 
 يكثر وجودها في منطقـة أم الرشـراش، ومنهـا :مجموعة الصخور المتحولة-ب 

وهـو مـن  صخر الشست المحتوي على معادن المايكا، وصخر البيوتيت شـست،
  . سنة، وصخر النيس قرب خليج العقبة مليون ٨٠٠أصل رسوبي وعمره 

 هــــي الــــصخور الناريــــة الــــسطحية، التــــي : مجموعــــة الــــصخور البركانيــــة –ج 
صــاحبت االنكــسارات فــي فلــسطين، وهــي أحــدث مــن الــصخور الــسابقة، وتنتــشر 

 صـخر :بشكل واسع في جنوب فلسطين على وجـه التحديـد، ومـن أهـم صـخورها
   .البازلتوالكوارتز بورفيري، 

 هـي الـصخور تحـت الـسطحية، والتـي تـصلبت :خلةاصخور النارية المتدال– د 
مــن صــخور الماجمــا فــي الــشقوق الــصخرية، أو بــين الطبقــات الــصخرية، ومــن 
أهمهـــا الـــسدود الـــصخرية األفقيـــة، والرأســـية، وهـــي صـــخور ذات ســـماكة صـــغيرة 
ـــــى عـــــدة  ـــــار إل ـــــسمك والطـــــول، مـــــن بـــــضعة أمت ـــــف مـــــن حيـــــث ال ًنـــــسبيا، وتختل

 حتـى تتـصل بمـصدر المـواد المنـصهرة القـشرة األرضـيةوتمتـد داخـل كيلومترات، 
   : ومنها في فلسطينوهي بذلك تقطع الصخور المكونة لقشرة األرض، 

 يرجــع تــاريخ نــشأتها إلــى الفتــرة الزمنيــة التــي ســبقت تكــون : قواطــع قديمــة- ١
ة، الصخور البركانيـة الـسطحية، بمعنـى أنهـا تقطـع المجمـوعتين الناريـة والمتحولـ

 الكـــــــوارتز، المونزنيـــــــت، الكـــــــوارتز بـــــــوريفيري، ،ومـــــــن أهـــــــم صـــــــخورها الجـــــــابرو
  .جرانيتالو
 يرجــع تــاريخ نــشأتها إلــى الفتــرة الزمنيــة التــي أعقبــت تكــوين : قواطــع حديثــة- ٢

 ، والبايـــت ديابـــاز،مـــن أشـــهر صـــخورها الكـــوارتز بـــورفيريالـــصخور البركانيـــة، و
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ح التماســــك وأكثــــر طــــوال مــــن وًوتتميــــز بأنهــــا أكثــــر اســــتقامة ووضــــوحا مــــع ســــط
  . ، ألنها شقت طريقها في صخور أقل منها صالبة وقوةالسابقة

   -: البنية الجيولوجية للجبال الوسطى-: ًثانيا
   :Jurassic Rocks   الصخرية تكوينات العصر الجوراسي- ١

       وهــي الجبــال الممتــدة مــن ســهل مــرج بــن عــامر حتــى نهايــة جبــال الخليــل 
 ويغلـب علـى صـخورها الحجـر Judea Groupشمل مجموعـة القـدس ًجنوبا، وت

 طـول الــبالد وعرضـها، وتحتــوي علــى الـسطح فــيالجيـري والمـارل وهــي منكـشفة 
تكوينات تمتد  إلى العـصر الكريتاسـي األسـفل، تعلوهـا مجموعـة الكرنـب وتعتبـر 
صــخوره مــن أقــدم صــخور فــي الجبــال الوســطى، تنتــشر فــي وادي المــالح جنــوب 

 طبقـــات ســـميكة تتكـــون مـــن شـــكل علـــىبيـــضة فـــي غـــور األردن، وتوجـــد عـــين ال
  :صخور الحجر الجيري متماسك البنية، ويمكن تمييز نوعين من هذه التكوينات

 وأهـم صـخوره  :Lower Malih Formation تكـوين المـالح الـسفلي  -أ
 المتداخل مع طبقات صخرية رقيقة مـن Oolitic Limestoneالجير األوليتي 

  .ًم، وينتشر في جنوب الخليل تحديدا ٥٠، يبلغ سمكه السليكا
ــوي -ب  وينتمــي إلــى :Upper Malih Formation تكــوين المــالح العل

، وتتكــون صــخوره مــن المــارل Middle Jurassicالعــصر الجوراســي األوســط 
Marl والحجر الجيـري الطباشـيري Chalky limestone، يتميـز هـذا التكـوين 

 لتخــزين الميـاه الجوفيــة ،ويقــدر سـمك تكوينــات هــذا ، لـذلك يــصلحبوجـود الــشقوق
  .  بقي أن نذكر أن تكوينات هذا العصر بحرية األصل،م١٩٠العصر بنحو 

  - :Cretaceous rocks الصخرية  تكوينات العصر الكريتاسي- ٢
    تتواجــد تكوينــات هــذا العــصر فــوق تكوينــات العــصر الجوراســي الــسابقة، فــي 

 مـــن مرتفعـــات وجبـــال ً كبيـــراًءاصخور التابعـــة لـــه جـــزمنطقـــة المـــالح، وتغطـــي الـــ
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فلـــسطين وتـــسود الـــصخور الرمليـــة فـــي جـــزءه األســـفل، بينمـــا تـــصبح جيريـــة فـــي 
  :ويمكن تمييز التكوينات اآلتية فيهالجزء العلوي، 

 Lower ويـــرتبط بالعـــصر الكريتاســـي األســـفل : Ramali تكـــوين الرمـــالي –أ

Cretaceousدي الفارعـــة المجـــاور لمنطقـــة المـــالح،  ، وتتواجـــد تكويناتـــه فـــي وا
وقـــد ظهـــرت تكويناتـــه علـــى ســـطح األرض نتيجـــة لالنكـــسارات التـــي أثـــرت علـــى 

م، ويعتبر الحجـر الرملـي الـسائد فـي هـذه التكوينـات، ٢٧٠المنطقة، يبلغ سمكها 
وفـــي منطقـــة المـــالح تخـــتلط بتكوينـــات ) م ٦٠نحـــو ( وفـــي الجـــزء األســـفل منهـــا 
ــــت ــــت تكوينــــات الرمــــالي مكونــــة مــــن . Basaltالرمــــالي صــــخور البازل ولمــــا كان

الــصخور الرمليــة ذات المــسامات الواســعة، فإنهــا تــصبح مالئمــة لتكــوين خزانــات 
  .مياه جوفية جيدة

  تعلــو تكوينــات الرمـــالي،:Ajlun Series تكوينــات عجلــون الــصخرية –ب
ــــىو ــــصل ســــمكها إل ــــأخر ١٠٠٠ي ــــى العــــصر الكريتاســــي المت  Lateم، تنتمــــي إل

Upper Cretaceousوأهـــــم صـــــخوره الحجـــــر الجيـــــري الـــــصلب والمتماســـــك ،، 
  :تنقسم تكويناته إلى

ــــون الــــسفلي-  ــــوين عجل ــــة منهــــا الطباشــــير : تك  ويتكــــون مــــن صــــخور جيري
  .والدولوميت

م، يتكـــون مـــن ١٨٠ ،يبلـــغ ســـمكه :Kobar Formation تكـــوين كـــوبر -
  .مياه الجوفيةالحجر الجيري والمارل األخضر، وال يصلح هذا التكوين لتخزين ال

يتكــون مـــن ثالثـــة :   Beit Kahil Formation تكــوين بيـــت كاحــل –
  -:أجزاء

 توجد مكاشف صخوره فـي سـلفيت، وبيـت فوريـك، : تكوين بيت كاحل السفلي-
م، يتكـــون مـــن صـــخور المـــارل الرملـــي ٢٧٠وعـــين قينيـــا، والفارعـــة، يبلـــغ ســـمكه 

  . والحجر الرمليShaleوالشيل 



 

 - ٥٣ -

 تظهـــر مكاشـــفه علـــى جوانـــب االلتـــواء المحـــدب :لـــوي تكـــوين بيـــت كاحـــل الع-
للجبال الوسطى،  يوجد في وادي الفارعة، بيت فوريك، مجدل بن فاضل، وعين 

، والحجــــر Marl، والمــــارل Limestoneقينيــــا، وأهــــم صــــخوره الحجــــر الجيــــري
، Dolomite، والــــــدولوميت   Chalky Limestoneالجيـــــري الطباشــــــيري

، ويــــصلح لتكــــوين Dolomitic Limestoneوالحجــــر الجيــــري الــــدولوميتي 
  .م٢٦٠خزانات مياه جيدة في مناطق نابلس وجنين، يصل سمك تكويناته إلى 

 تظهر مكاشفه في أراضي مدينة يطا  :Yatta Formation تكوين يطا -ج
بمحافظة الخليـل شـرق وغـرب االلتـواء الموجـود فـي جبـال الخليـل، وأهـم صـخوره 

، والحجـــر Marl، والمـــارل Chalky Limestoneالحجـــر الجيـــري الطباشـــيري 
م، ال يـــصلح ١٠٠، يبلـــغ ســـمكه Karastic Limestoneالجيـــري الكارســـتي 

  .جوفيالمائي الخزان ال لتواجد وتكون
      تظهـر مكاشـفه فـي جبـال الخليـل :Hebron Formation تكوين الخليـل –د
، وأهــم صــخوره  الحجـــر )جنــوب وجنــوب غــرب وجنــوب شـــرق وغــرب الخليــل( 
 Dolomitic، والحجـــــــــــــــــر الجيـــــــــــــــــري الـــــــــــــــــدولوميتي Limestoneلجيـــــــــــــــــري ا

Limestone، والحجـــر الجيـــري الطباشـــيري Chalky Limestone والحجـــر ،
، ويتميـــز تكـــوين الخليـــل بوجـــود Limestone Marlالجيـــري المخـــتلط بالمـــارل 

ًالتصدعات والشقوق األمر الذي جعله خزانا مائيا جوفيا جيدا، حيـث تجـد الميـاه  ً ً ً
  .م٢٦٠وفية أماكن تتجمع فيها، هذا ويبلغ سمك تكويناته الج
ــوين بيــت لحــم –ه تظهــر مكاشــفه علــى  : Bethlehem Formation تك

ــــــب االلتــــــواء المحــــــدب فــــــي الفارعــــــة وعناتــــــا، وأهــــــم صــــــخوره الــــــدولوميت  جوان
Dolomite، والحجـــــر الجيـــــري Limestone، والمـــــارل الطباشـــــيري Chalky 

Marl، م١٥٠ هذا، ويبلغ سمكه.  
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 تظهر مكاشفه على الجانـب :Formation  Jerusalem  تكوين القدس–و
ـــــا  ـــــواء المحـــــدب عنات ـــــي لاللت ـــــري –الغرب  الفارعـــــة، وأهـــــم صـــــخوره الحجـــــر الجي

Limestone والحجــر الجيـــري الطباشـــيري ،Chalky Limestone يـــصلح ،
  .لتواجد خزانات مائية جوفية

ــــــــاء -ز ــــــــون البلق ــــــــصخري تك كريتاســــــــي  تكــــــــون فــــــــي ال:BelqaSeries ال
Cretaceous الثالثي(، والزمن الجيولوجي الثالث (Tertiary تظهر مكاشـفه ،

 المقعر،  وأهم صخوره جاد بيت –الصخرية على الجانب الغربي اللتواء نابلس 
، والحجــر الرملــي البيتــوميني، والــصوان، وال Marl، والمــارل Chalkالطباشــير 

  .م٩٠٠بلغ سمكه  المياه الجوفية، ويلتجمعيصلح هذا التكوين 
  - :Tertiary Formation تكوينات الزمن الجيولوجي الثالث-٢

  :    تتواجد تكوينات هذا الزمن في اآلتي
ـــين –أ    تظهـــر مكاشـــفه الـــصخرية فـــي :Jenin Sub-series صـــخور جن

المنطقـــة الممتـــدة مـــن جنـــين إلـــى نـــابلس، وتكـــون فـــي النـــصف األول مـــن الـــزمن 
، والحجـــــر Limestoneره  الحجـــــر الجيـــــري الجيولـــــوجي الثالـــــث، وأهـــــم صـــــخو

  Nummulitic، والحجــر الجيــري النمــوليتي Chalky rocksالطباشــيري    

Limestone،ــــوي ومتماســــك، تــــ صلح صــــخوره لتخــــزين الميــــاه  وهــــو صــــخر ق
  .م٤٥٠ سمكها     ، ويبلغالجوفية

ـــديا–ب ـــديا  :Rocks Beida:صـــخور ب  تظهـــر مكاشـــفه فـــي أراضـــي قريتـــي ب
، تكونـت فـي رب حتى منطقـة وادي المـالح واألغـواجاهه نحو الجنووبردال مع ات

 أهـــــــــم صـــــــــخوره الكونجلوميريـــــــــت ومـــــــــننهايـــــــــة الـــــــــزمن الجيولـــــــــوجي الثالـــــــــث، 
Conglomerateوالحجر الجيري، والمارل والطين ،.  

 Paleocene يتبــــع عــــصر الباليوســــين :Rocks Takiaالتكيــــة صــــخور -ج

  .خضر والمارل والجيرمن أهمها الطين األو م٥٠ويبلغ سمك صخوره 
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 يتبـــــع عـــــصر األيوســـــين األســـــفل : Rocks Hoursha صـــــخور حرشـــــه-د
  .م٣٥واألوسط ويغلب على تكويناته الطباشير األبيض بسمك 

يتبــع عمــر األيوســين األوســط، ويغلــب   :  rocks Matred  صخور متردة-ه
  . على تكويناته الحجر الجيري مصفر اللون خشن البلورات

 منهــا تكــوين ،مجموعــة مــن التكوينــات التابعــة لهــذا العــصر    أضــف إلــى ذلــك 
  .الحفير والذي يظهر امتدادها في جنوب فلسطين وعوجة 

  - :Formation   Quaternary تكوينات الزمن الجيولوجي الرابع-  ٣
 Rocks     وهــــــــــي الــــــــــصخور التــــــــــي تكونــــــــــت فــــــــــي عــــــــــصر البليوستوســــــــــين

Pleistocene، المتعاقبة الكبرى التي أثرت على  وقد تأثرت بالتغيرات المناخية
ًسطح األرض، تظهـر صـخوره بـين بحيـرة طبريـا مـع االمتـداد جنوبـا حتـى شـمال 

 ةكلـسي، مـع وجـود طبقـات Marlكم، ويتكـون مـن المـارل٤٠البحر الميت مسافة 
 وتعـــرف تكويناتـــه باســـم ،بينهـــا) كبريتـــات الكالـــسيوم( وجبـــسية ) حجـــر جيـــري( 

Lisanتكوينات اللسان   Formation.  
  - :Formation Holocene  تكوينات عصر الهولوسين- ٤

     وهـــو عـــصر اإلنـــسان الحـــديث، وتنتمـــي صـــخوره إلـــى الرواســـب المروحيـــة 
الفيضية، ورواسب فيضانات األنهار واألودية، حيث عملت عوامل التعرية على 

الرواسب نحتها ونقلها ثم إرسابها في األجزاء الدنيا من األودية واألنهار، وتعتبر 
ًالفيـــضية فـــي وادي األردن أكثرهـــا انتـــشارا، ومعظمهـــا يعـــود إلـــى الحجـــر الرملـــي 
والحجر الجيري، ولما كانت الصخور الرمليـة ذات مـسامات كبيـرة، فـإن صـخور 

  .هذا العصر لها صفات تخزينية جيدة للمياه الجوفية
   -: البنية الجيولوجية للسهل الساحلي-: ًثالثا

  :عوامل التكوين- ١
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حيـث تعرضـت المنطقـة إلـى حركـات رفـع أرضـية فـي الـزمنين :  حركات الرفع–أ
الجيولـــوجيين الثـــاني والثالـــث، وقـــد نـــتج عـــن ذلـــك تراجـــع ميـــاه البحـــر المتوســـط 

  .وتكوين بحيرات ومستنقعات
ـــــة– ب ـــــرات المناخي  حـــــدثت هـــــذه التغيـــــرات فـــــي عـــــصر البليوستوســـــين : التغي

Pleistoceneنــــتج عنهــــا افــــة وأخــــرى مطيــــرةي فتــــرات مناخيــــة ج، وتمثلــــت فــــ ،
تكوينـــات صـــخرية كونتهـــا الريـــاح فـــي الفتـــرات المناخيـــة الجافـــة، وأخـــرى كونتهـــا 

  .األنهار واألودية في الفترات المناخية المطيرة
 مــن المعـروف أن مــستوى ســطح البحــر كــان : العالقــة بــين اليــابس والمــاء– ج

ــــــــأثرا بــــــــالتغيرات ــــــــي عــــــــصر البليوستوســــــــين مت ــــــــع ويــــــــنخفض ف  المناخيــــــــة ًيرتف
الباليوستوســينية وحركــة الرفــع، وقــد أدى هــذا إلــى تغيــر نــوع الطبقــات الــصخرية 

 العـام لمــستوى سـطح البحــر تجــاهالا مـع عامــل التعريـة المــؤثر فيهـا، أمـا ًمتمـشية
  .فهو انخفاضه

ــــساحلي مــــن  ــــوجي للــــسهل ال     وكنتيجــــة لهــــذه العوامــــل تــــشكل التكــــوين الجيول
أخرى مشتركة أثرت بصفة خاصـة علـى الخزانـات رواسب قارية وأخرى بحرية، و

  .المائية الجوفية، وعلى طبوغرافية سطح األرض
  - :Tertiaryتكوينات الزمن الجيولوجي الثالث - ٢

    تتــألف تكوينــات هــذا الــزمن الــصخرية مــن الطبقــات الرســوبية اآلتيــة والعائــد 
  :Plioceneمعظمها إلى عصر الباليوسين 

ً، وتتكون أساسا من الرواسب البحريـة م٥٠٠يبلغ سمكها  : التكوينات السفلى-أ
Marine عنهــاحيــث كــان البحــر يغمــر منــاطق واســعة مــن اليــابس ثــم ينحــسر  ،

، والـصخور الرمليـة Marl المـارل ا صـخروأهم الطبقات الصخرية الموجودة فيه
Sandstone،الجيريـــــــة( والـــــــصخور الكلـــــــسية (Limestone،  وال يعتبـــــــر هـــــــذا
  .ًمائي جوفي جيد نظرا لنفاذية الطبقات الصخرية المكونة لهالتكوين خزان 



 

 - ٥٧ -

 يـسمى تكـوين الـساقية، تنتمـي تكويناتـه الـصخرية إلــى : التكوينـات الوسـطى-ب
، م١٠٠٠نهايـــة الـــزمن الجيولـــوجي الثالـــث، يبلـــغ ســـمك الطبقـــات الـــصخرية فيـــه 

  .وأهم الصخور المكونة له صخور الصلصال والمارل
، ويبـدو أنـه ال يوجـد تعـدد فـي طبقاتـه م٢٠يبلـغ سـمكه  : األعلـىات التكوين– ج

 ،Conglomerateحيــث يتكــون مــن طبقــة صــخرية واحــدة مــن الكونجلوميريــت 
  .وتعني هذه الصخور سيادة التعرية النهرية في المنطقة

 & Quaternaryتكوينـــات الـــزمنين الجيولـــوجيين الرابـــع والهولوســـين - ٣

Holocene:-  

ت المناخيـــة الجافـــة والمطيـــرة علـــى المنطقـــة، ويعنـــي ذلـــك    يتميـــز بتتـــابع الفتـــرا
، ممــا يــؤدي إلــى تغيــر نــوع الرواســب امــل التعريــة المــؤثرة علــى المنطقــةتغيــر عو

ٕواذا أضـيف فعـل ميـاه البحـر علـى اليـابس المجـاور  من فترة مناخيـة إلـى أخـرى،
  -:فإنه يمكن تمييز التكوينات التالية

ـــار البحـــري–أ  يتكـــون مـــن رمـــال تغلـــب عليهـــا :  Marine Kurkar الكرك
المعــــادن الكوارتيزيــــة مــــع وجــــود رواســــب كلــــسية بينهــــا، وحبيبــــات رمليــــة خــــشنة 

، يتميـز هـذا التكـوين بأنـه خـزان مـائي عـالي الجـودة م١٠٠يبلـغ سـمكه  الملمـس،
  .للمسام الكبيرة لصخوره

 يتكــــون مــــن نــــوعين مــــن : Continental Kurkar الكركــــار القــــاري–ب
 وصــخور رمليــة طينيــة ،Sandy Limestoneمليــة جيريــةالــصخور، صــخور ر

Loam وهــي مــن الــصخور الجيــدة لتخــزين الميــاه الجوفيــة، يبلــغ ســمك طبقاتــه ،
  .، ومعظم رواسبه منقولة من اليابسم١٠٠

وهـي رواسـب حديثـة تكونـت  :sediments Alluvial الرواسب الفيـضية– ج
تتكــون طبقاتــه مــن تكوينــات ، )الهولوســين ( فــي نهايــة الــزمن الجيولــوجي الرابــع 

، وهــي م٢٥ فــي الجنــوب، والرمــال والحــصى، يبلــغ ســمك طبقاتــه Loessاللــوس
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صـخور تنفــذ منهــا الميــاه بــسرعة نحـو الطبقــات الــصخرية األســفل منهــا والمكونــة 
  .للخزان المائي الجوفي
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   الثانيملخص الفصلعزيزي القارئ إليك 
ــة الجيول-  ــب الــصخرية وأنواعهــا وأشــكالها، والعوامــل  تعــرف البني ــة بمجموعــة التراكي وجي

  .التي أثرت عليها خالل األزمنة الجيولوجية المختلفة
  .ترتبط التراكيب الصخرية في فلسطين بكل األزمنة الجيولوجية المختلفة- 
  . فيها تتميز البنية الجيولوجية لفلسطين بتواجد معظم أنواع الصخور- 
  :ن عبر تاريخها الجيولوجي إلى أحداث جيولوجية مهمة، تمثلت في تعرضت فلسطي- 

 البحـــر، وارتبـــاط معظـــم صـــخور فلـــسطين بـــصفتي القاريـــة  ميـــاه طغيـــان وانحـــسار-     
  .والبحرية

ً تعـــرض فلـــسطين للحركـــات األرضـــية المختلفـــة، وكـــان أكثرهـــا تـــأثيرا االنكـــسارات -     
ليم المنخفضة في الـشرق وبعـض منـاطق فلـسطين وااللتواءات، أما االنكسارات فكونت األقا

  .األخرى، أما االلتواءات فكونت الجبال
 السـيما تلـك التـي حــدثت فـي الـزمن الجيولــوجي فلـسطين بالتقلبـات المناخيــة تـأثرت -     

  . أنواع الصخور الرسوبية معها معهاالرابع، حيث تغيرت عوامل التعرية، وتغيرت
مرات عديدة، وكان اتجاه تحركـه نحـو الغـرب حيـث تراجعـت  تغير موقع خط الساحل -     

  .مياه البحر المتوسط
ً، جـاء ذلـك مربوطـا بـالتغيرات ً تغير شكل البحر الميت، حيث انخفـض منـسوبه كثيـرا-     

  .  في المنخفضات الشرقية والمناخيةالجيولوجية
   لـــغ مـــساحتها ارتبطـــت الـــصخور الناريـــة فـــي فلـــسطين بـــالزمن الجيولـــوجي اآلركـــي، تب- 

  .، وتوجد شمال خليج العقبة٢ كم٧٠
 الكمبـري والبرمـي، : أما تكوينات الزمن الجيولوجي األول فتتبع عصرين جيولوجيين هما- 

 الطين والرمل والطين الملون فـي العـصر الكمبـري، وتكونـت الـصخور إرساباتحيث تكونت 
  . على سطح األرضمكاشفها الرملية والطينية والجيرية في العصر البرمي، وال تظهر

مــــن الطــــين والجيـــــر ) م١٠٠٠( تكونــــت فــــي العــــصر الجوراســــي تكوينــــات ســــميكة - 
  .والدولوميت، ويتواجد معظمها في جنوب فلسطين
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  . معظم مناطق فلسطين الجيرية والفوسفاتية تغطي تكوينات العصر الكريتاسي- 
اءات األلبيـة البانيـة للجبـال،  تأثرت فلسطين فـي الـزمن الجيولـوجي الثالـث بحركـة االلتـو- 

  .ارتبطت بها مجموعات مختلفة من الصخور
 تــأثرت فلــسطين فــي الــزمن الجيولــوجي الرابــع بــالفترات المناخيــة المختلفــة، التــي أثــرت - 

ضــافة باإلعلــى نحــت وارســاب الــصخور، وتكــون مجموعــات منهــا ارتبطــت بعوامــل التعريــة، 
  .م١٠٠إلى انخفاض مستوى سطح البحر حوالي 

 تتبع الزمن الجيولـوجي الحـديث رواسـب حديثـة مـن الرمـل والطـين، قـسم كبيـر منهـا لـم - 
  .يتصخر

  : باآلتي البنية الجيولوجية لجبال فلسطينتتميز - 
 تتواجــــد تكوينــــات الــــصخور الجيريــــة والطباشــــيرية بأنواعهــــا فــــي تكوينــــات العــــصر -   

  .الجوراسي
ـــزة ع-    ـــة المرتك ـــات الرملي ـــسود التكوين ـــات العـــصر  ت ـــت ضـــمن تكوين ـــى صـــخور البازل ل

   الكريتاسي األعلى فتوجد فيها تكوينات رملية سميكة  العصرالكريتاسي، أما تكوينات
  .، إضافة إلى الصخور الجيرية والطباشيرية المختلطة بالرمل والطين)م١٠٠٠(
صـفة  تتواجد تكوينات الزمن الجيولوجي الثاني في معظم جبال فلـسطين، وتـسود عليهـا - 

  .البحرية
 ال تختلف تكوينات الزمن الجيولوجي الثالث عن تكوينـات الـزمن الجيولـوجي الثـاني مـن - 

  .حيث األنواع الصخرية، إذ أن معظمها جيرية، ومختلط بعضها بالرمل أو الطين
سود عليهـا أثــر  تـ تختلـف تكوينـات الـزمن الجيولـوجي الرابـع عــن التكوينـات الـسابقة، إذ- 

 رواســــب الرمــــل والطـــين فــــي المنــــاطق نالحـــظة القاريـــة والبحريــــة، لــــذلك عوامـــل التعريــــ
  .صخور الجيرية في المناطق المرتفعةالحت تالمنخفضة، و

 تــأثرت البنيــة الجيولوجيــة للــسهل الــساحلي بحركــات الرفــع والتغيــرات المناخيــة، وتــأثير - 
 التكوينـات اآلتيـة فـي ويمكـن تمييـز. عوامل التعرية، إضافة إلى العالقة بين البحر واليابس

  :السهل الساحلي
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  .م، وتتباين بين الصخور الرملية والجيرية٥٠٠ يبلغ سمك التكوينات السفلى -   
  .م، وأهمها صخور الصلصال والمارل١٠٠٠ أما التكوينات الوسطى فيبلغ سمكها -   
  .م٢٠ ويتواجد الكونجلوميريت في الطبقة العليا بسمك -   
ركـار بنوعيـه القـاري والبحـري مـن أهـم تكوينـات الـزمنين الجيولـوجيين  يعتبر صخر الك-   

 .الرابع والحديث

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 - ٦٢ -

  مراجع الفصل الثاني
  .الزالزل، دار الشرق العربي، سورية :  إبراهيم حلمي غوري- ١
، الميــاه والــسالم مــن وجهــة نظــر إســرائيلية، ترجمــة )م١٩٩١: (  اليــشع كــالي- ٢

  .، بيروت١١ؤسسة الدراسات الفلسطينية، طبعة رندة حبيب، م
 ،)جغرافيـــة الـــزمن الرابـــع (  التغيـــرات البيئيـــة ،)م١٩٩٦ (:جـــودي.  أنـــدرو س- ٣

   .ترجمة محمود عاشور، المجلس األعلى للثقافة
 التنظـــيم الهيكلـــي اإلســـرائيلي للمـــدن فـــي الـــضفة ،)م ١٩٩٥: ( أنطـــوني كـــون- ٤

  .ية، بيروت ، لبنانالغربية، مؤسسة الدراسات الفلسطين
 غـزة، المالمـح البيئيـة العامـة، مـسح المــوارد ،)م١٩٩٤: ( جـاد اسـحق وآخـرون-٥

  .الطبيعية، الجزء األول، السلطة الوطنية الفلسطينية لحماية البيئة، غزة 
، جغرافيــــة فلــــسطين، برنــــامج التعلــــيم )م١٩٩٥: ( جامعــــة القــــدس المفتوحــــة- ٦

  . المفتوح، القدس
 جغرافيـــة البحـــار والمحيطـــات، الـــدار الجامعيـــة ،)م١٩٦٧( :ينـــينــــ حـــسن أبـــو الع٧

  .للطباعة والنشر، بيروت
  .ر، مكتبة الهالل، مص٣ الجيولوجيا، طبعة،)م١٩٣١: ( حسن صادق- ٨
، الـــزالزل فـــي بـــالد الـــشام، مجلـــة الجامعـــة )م٢٠٠٥: ( خالـــد يـــونس الخالـــدي- ٩

  .١١، عدد١٣اإلسالمية مجلد
  غزة وقطاعها، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة : سليم عرفات المبيض- ١٠
 – تطورهـــا –نـــشأتها ( النباتـــات الزهريـــة ،)م١٩٨٤( :ــــ شـــكري إبـــراهيم ســـعد- ١١

  .الطبعة السادسة" تصنيفها
، جيولوجيـة فلـسطين، الطبعـة )م١٩٩٩: ( صايل الوشاحي وعبد القـادر عابـد- ١٢

  .، القدس األولى ، مجموعة الهيدرولوجيين الفلسطينيين
، ١، تطبيقــات علــى الخريطــة، طبعــة)م٢٠٠٣( : عبــد العظــيم قــدورة مــشتهى- ١٣

  .غزة ـ فلسطين، دار المقداد للطباعة



 

 - ٦٣ -

، مؤسـسة ٢، الجغرافيـة الطبيعيـة، طبعـة)م١٩٧٧: ( عبد العزيز طريح شـرف- ١٤
  .الثقافة الجامعية، اإلسكندرية 

، الموســوعة الفلــسطينية، ، جيولوجيــة فلــسطين)م١٩٨٥( : عبــد القــادر عابــد- ١٥
  .الطبعة األولى، بيروت

ـــد- ١٦ ـــادر عاب ـــد الق ـــشأته ومياهـــه )م١٩٨٥: ( عب ـــت، ن ـــة البحـــر المي ، جيولوجي
  .وأمالحه وقناة البحرين، دار األرقم، عمان، األردن

، أســس الجغرافيــا الطبيعيــة، دار  )م١٩٨٣: ( فتحــي عبــد العزيــز أبــو راضــي- ١٧
  .  ة المعرفة الجامعية، اإلسكندري

  . ، موسوعة فلسطين الجغرافية، الطبعة الثانية)م١٩٨٨: ( قسطنطين خمار- ١٨
، تذبــذب منــسوب البحــر الميــت والتذبــذب المنــاخي فــي )م١٩٨٥.: ( كلــين س-١٩

الـــبالد خـــالل األزمنـــة التاريخيـــة ، مؤســـسة العلـــوم الهيدروجيولوجيـــة، نـــدوة لبحـــث 
  . بالقدس١٩٨٥قيمت في عام األسس التي تقوم عليها إدارة مصادر المياه أ

 مورفولوجيــة األراضــي المــصرية، ،)م١٩٦٦: ( محمــد صــفي الــدين أبــو العــز- ٢٠
  .دار النهضة العربية، القاهرة 

، أثـر المنـاخ علـى الوضـع المـائي فـي قطـاع غـزة، )م٢٠٠٠( : منصور اللوح- ٢١
  .فلسطين رسالة دكتوراه غير منشورة، الجامعة العربية

ــــسطينية  الموســــوعة ال- ٢٢ ــــاني، ،)م١٩٩٠:(فل ــــة القــــسم الث  الدراســــات الجغرافي
  .المجلد األول، الطبعة األولى، بيروت 

23- Atlas of Israel: (1962), Jerusalem.                                        
      

24-Applied Research Institute Jerusalem:( 2000),Geological 
map of   West Bank & Geological map of Gaza Strip             

25- Andrew Goodie .:( 1977 ), Environmental change, 
clarendn press , Oxford.                                                                                 
26- Bartov. Y.,: (1990), Geological map of Israel and 
Adjacent areas, 1:750 000, Survey of Israel , Tel Aviv.                               
27- C.Eric Carter :(1972), case studies in east Africa 
Geography , London , final published .                                                              



 

 - ٦٤ -

28 -Efrat and O. Afraim: (1966), geography of Israel, 
University press, Jerusalem .                                                                               
29- El Khoudary, R. & Anna, H. : (1987) , Preliminary Study 
on the geology and geomorphology of Wadi Gaza , 2nd 
Jordan geology conference.                                                                             
30- J.M.W & P.W.A :(1998),  Overview of middle east water 
Resources, overview of middle east water Resources ,middle 
east water data Banks Project , 1998.                                               
31-Mohammed, A.: (1984), Soils in Gaza Strip, origin, 
Development and Future, The Islamic Univ. of Gaza. 
32- N. STRAHER :( 1967 ), Introduction to physical 
Geography  ,6 printing may .                                                                               
33- Picard, L: (1948), Structure Evolution of Palestine,  geo. 
Dep., Hebrow Uni., Jerusalem.                                                        
 34- Picard, L  : (1987), geological map, 1 : 250000 , Survey of 
Israel , Tel Aviv.                                                                                
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 - ٦٥ -

  
  
  
  
  

  الفصل الثالث
  مظاهر السطح في فلسطين

  
  .الرفرف القاري: ً أوال
  .السهول: ً ثانيا
  .جبال فلسطين: ً ثالثا
  .إقليم النقب: ً رابعا

  .المنخفضات الشرقية: ًمساخا
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  الفصل الثالث
  مظاهر السطح في فلسطين

Topography of Palestine 

 :    تتكـون مظـاهر الـسطح فـي فلـسطين مـن مـسميات رئيـسية للتـضاريس هـي
ـــــــسهول ـــــــالPlainsال ، )المرتفعـــــــات(Plateaus، الهـــــــضاب؛Mountains، الجب

ف إليهــا الرفــرف القــاري لفلــسطين، وتعتبــر مظــاهر والمنخفــضات الــشرقية، يــضا
الــسطح فــي فلــسطين انعكــاس للبنيــة الجيولوجيــة لهــا، أمــا الــسهول فــيمكن تمييــز 

 فــي الغــرب، والــسهول  Costal Plainsالــسهول الــساحلية: نــوعين منهــا همــا
 في الوسط والشمال والشرق، وفي كثير من األحيان Internal Plainsالداخلية 

ويمكـن تتبـع األقـاليم التضاريـسية فـي . ظهر الجبلي بـالمظهر الهـضبييختلط الم
فلــــسطين مــــن الغــــرب نحــــو الــــشرق علــــى النحــــو اآلتــــي، كمــــا توضــــحه خريطــــة      

  -):١١(رقم 
  .Continental Driftالرفرف القاري : ًأوال
  .plainsالسهول : ًثانيا
  .Mountainsجبال فلسطين : ًثالثا
  .إقليم النقب: ًرابعا

  .Eastern law landsالمنخفضات الشرقية : ًخامسا
  :Continental Driftالرفرف القاري  :ًأوال

مــن خــط (     يطلــق لفــظ الرفــرف القــاري علــى المنطقــة البحريــة غيــر العميقــة 
ًم والمجــــاورة للــــسهل الــــساحلي غربــــا ويتفــــاوت اتــــساع ٢٠٠الــــساحل حتــــى عمــــق

 يتـسع فـي جـزءه الجنـوبي الرفرف القاري الفلسطيني من منطقة إلى أخرى، حيث
كم، بينما يضيق أمام ساحل رأس الكرمـل ليـصل ٢٥أمام ساحل غزة ليصل إلى 

كـم، ثـم يـضيق مـرة ١٥كم، ويعاود االتساع أمام سـاحل عكـا ليـصل إلـى ١٠إلى 
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أخرى أمام ساحل شمال فلـسطين، والـساحل اللبنـاني، بحيـث يتـراوح اتـساعه بـين 
  .ًكم تقريبا٥-كم٣

 بالرواســـــــــب الرمليـــــــــة           تتغطـــــــــي أرضـــــــــيته
والغرينية والطينية، ومن خالل دراسة قام بهـا 

م، وأميــــري ١٩٣٧ عــــام Rosenanروســــنان 
Emeryم عن طبوغرافية الرفرف ١٩٦٠ عام

ــــين أن مقدمــــة الــــساحل  ــــاري لفلــــسطين، تب الق
تتميــز بانحــدارها الواضــح، ويبــدو علــى شــكل 
مدرجات مغطاة برواسب من الطين والغـرين، 

دهـــا إلـــى إرســاب التيـــارات البحريـــة يرجــع وجو
المتحركة أمام الساحل الفلـسطيني، باإلضـافة 
إلـــى اإلرســـابات التـــي تـــم نحتهـــا مـــن اليـــابس 
ـــــــي قامـــــــت بحملهـــــــا الريـــــــاح  المجـــــــاور أو الت
ـــق عليهـــا اســـم الرواســـب  واألمـــواج والتـــي يطل
القاريـــة، والتـــي تـــزداد دقتهـــا وتجانـــسها  كلمـــا 

ا ال ابتعــــــدنا عــــــن الــــــشاطئ، كمــــــا أن مياههــــــ
تخـــــــضع لنـــــــوع محـــــــدد مـــــــن الميـــــــاه، بـــــــسبب 
االختالف في طبيعة ومنـاخ اليـابس المجـاور 

. لها لذلك تعـد امتـداد فعلـي لليـابس المجـاور 
ويتباين عمق الرفرف القاري بحيث يتراوح مـا 

  . م١٢٧-م٧٢بين 

  
األقاليم ):١١(خريطة رقم 

  .التضاريسية في فلسطين
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  -:أجزاء الرفرف القاري الفلسطيني
يتكـــون الرفـــرف القـــاري مـــن إرســـابات  :  للـــسهل الـــساحليالمجـــاور النطـــاق -١

ًرمليـــة طوليـــة ينكـــشف بعـــضها قريبـــا مـــن خـــط الـــساحل، ويغلـــب علـــى تكويناتهـــا 
ْ ، أما عمق الميـاه فيـه فيتـراوح ١ –ْ ٠,٥حجر الكركار، تتراوح درجة انحداره بين

  .م١٨-م٣بين 
بق وحافة الرفرف القاري، وهو أقل يفصل بين النطاق السا:  النطاق األوسط-٢

ْ  ويـصل عمـق ميـاه البحـر فيـه إلـى ٠,٥ –ْ ٠,٦ًانحدارا من سابقه ، يتـراوح بـين 
  . م٨٠
ــة الرفــ-٣ ينتهــي الرفــرف القــاري عنــدما يبــدأ المنحــدر القــاري :  القــاريرف حاف

م، ومــــن معــــالم الرفــــرف القــــاري لفلــــسطين أن رأس ١٠٠علــــى عمــــق يزيــــد عــــن 
( رف القـــاري إلـــى قـــسمين، القـــسم الـــشمالي ، يتميـــز بـــضيقه الكرمـــل يفـــصل الرفـــ

 -كـــم١٠( ، والقـــسم الجنـــوبي، ويتميـــز باتـــساعه بحيـــث يتـــراوح بـــين )كـــم٥-كـــم٣
، وقــد تــأثر هــذا الرفــرف بانكــسارين امتــدا )ْ ٨,٥-ْ ٢( ، وبــشدة انحــداره )كــم ٢٥

ل       إلى عمق البحر، يقابل األول خليج حيفا، ويقابل الثاني خليج عكـا بعمـق يـص
  . م٢٠٠إلى

 -:Plainsالسهول : ًثانيا 

  - :Coastal Plains  السهل الساحلي– ١
ً      يمثــل النطــاق الغربــي مــن فلــسطين والمــشرف علــى البحــر المتوســط غربــا، 
ًحيــث يمتــد مــن رأس النــاقورة عنــد الحــدود الفلــسطينية اللبنانيــة شــماال إلــى مدينــة 

كم، تبلغ مساحته ما يقرب ٢٢٤توسط نحو على البحر المه، يبلغ طولًرفح جنوبا
من مـساحة فلـسطين، أهـم مـا يميـزه أنـه يـضيق % ١٣كم، أي بنسبة ٣٥٠٠من 

ًفــي الــشمال ويتــسع نحــو الجنــوب، يظهــر ســطحه مموجــا فــي كثيــر مــن المنــاطق 
ًنظرا لوجود الحواجز الرملية الطولية التي تحـصر بينهـا منخفـضات طوليـة، كمـا 
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تالل نحـو الغـرب تتكـون مـن الكثبـان الرمليـة، يخترقـه يظهر فيه مناطق أشـبه بـال
العديــد مــن األوديــة الفــصلية، واألوديــة دائمــة الجريــان، حيــث ينتهــي بعــضها فــي 
مياه البحر المتوسط، وينتهي اآلخر فـي تجمعـات الكثبـان الرمليـة المنتـشرة علـى 

ًرقا ًطول خط الساحل، وترتفع مناسـيب الـسهل الـساحلي تـدريجيا كلمـا اتجهنـا، شـ
  .ًنظرا لوجود النطاق الجبلي الهضبي إلى الشرق منها

  -:الخصائص العامة للسهل الساحلي   
 تكـوين الـسهل الــساحلي حـديث يعــود فـي معظمـه للــزمن الجيولـوجي الرابــع، – ١

  .حيث تعود طبقاته الصخرية للفترات المناخية المتعاقبة التي حدثت فيه
ز الرمليـــة الطوليـــة، مـــع ارتفـــاع  يظهـــر فـــي ســـطحه تموجـــات تعـــود للحـــواج– ٢

  .ًمناسيبه تدريجيا نحو الداخل
ً يختـرق الـسهل الـساحلي عـددا كبيـرا مـن األوديـة الفـصلية واألنهـار الدائمـة، – ٣ ً

  .ًالمتجهة غربا نحو البحر المتوسط
 تعتبــر التكوينــات الــصخرية فيــه بيئــة صــالحة لتكــوين خزانــات ميــاه جوفيــة، – ٤

مائيـة جوفيـة هـي طبقـة الـساقية، طبقـة النـزاز، والطبقـة ويقترن بها ثالث طبقات 
  ).العميقة(السفلى

ً تتبــاين تربــة الــسهل الــساحلي مــن رمليــة غربــا إلــى رمليــة طينيــة فــي الوســط – ٥
ًإلى طينية حمراء أو سوداء شرقا، مع اختالط نسبة من إرسابات الكالسيوم بهـا، 

  .والخضرواتوتصلح كل التربة فيها للزراعة السيما، الحمضيات 
ً تنتـــشر الكثبـــان الرمليـــة نحـــو خـــط الـــساحل الـــذي يبـــدو مقوســـا، وتـــزداد فـــي – ٦

  .األجزاء الجنوبية منه
ملـم ٦٥٠ملـم فـي جنوبـه إلـى ٣٥٠ تتراوح كمية األمطار الساقطة عليه بين – ٧

فـــي شـــماله، بمعنـــى أنهـــا تكفـــي لقيـــام الزراعـــة فـــي كـــل مناطقـــه، أمـــا مـــن حيـــث 
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ًْ ، ونـادرا مـا ٢٦لها العام في أكثـر الـشهور حـرارة إلـى درجات الحرارة فيصل معد
  .ًتصل إلى درجة التجمد شتاء

 يتواجد فيه أكبر المدن الفلسطينية، كما يتواجد فيه أكثـر مـن نـصف سـكان – ٨
  .فلسطين

 توجــد فــي صــخوره الميــاه الجوفيــة الــصالحة لالســتعمال اآلدمــي، وللزراعــة، – ٩
  .ول العاملذلك نجده منطقة تصلح للزراعة ط

   -:عوامل تكوين السهل الساحلي -
   يقــع الــسهل الــساحلي بــين المرتفعــات الجبليــة جهــة الــشرق، والبحــر المتوســط 
جهة الغرب، لذلك فإن تكوين السهول الـساحلية الفلـسطينية جمعـت بـين العوامـل 
القارية والبحرية، إضافة إلـى التغيـرات المناخيـة، السـيما التـي حـدثت فـي عـصر 

  -:ويمكن تلخيص هذه العوامل في. وستوسينالبلي
  .Geologic Factor العامل الجيولوجي –أ 

  .Climate المناخ –ب 
  .Winds حركة الرياح –ج 
  .Soils التربة –د 
  .Mediterranean current sea تيار البحر المتوسط –ه 

  -:Geologic Factor  العامل الجيولوجي-أ
طق فلـسطين التـي تعرضـت لطغيـان يعتبر السهل الساحلي من أكثر منـا

مياه البحر المتوسط وانحسارها، فقد وقعت معظم أراضي فلسطين واألردن تحت 
 مليــون ســنة، ثــم انحــسر عــن أجــزاء منهــا، وتــدل ٤٥ميــاه البحــر المتوســط قبــل 

ـــات لقواقـــع وأســـماك،  ـــة، والمخـــتلط بهـــا بعـــض الحفري ـــة والجيري اإلرســـابات الرملي
  .ل من الشمال وحتى الجنوب على ذلكوالمتواجدة على طول الساح
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   تراجعــت ميــاه البحــر المتوســط إلــى الغــرب أكثــر فــي نهايــة الــزمن الجيولــوجي 
الثالث، وبدأ يظهر خط الساحل بوضوح أكثـر، ثـم تعـدد طغيـان البحـر وانحـساره 

، مــع )الــزمن الجيولــوجي الرابــع(علــى الــسهل الــساحلي فــي عــصر البليوستوســين 
باختــصار فــإن التطــور الجيومورفولــوجي الــذي تبــع ذلــك، تراجعـه نحــو الغـرب، 

  :يمكن تلخيصه في
 تكونــــت الحــــواجز الرمليــــة الطوليــــة الموازيــــة لخــــط الــــساحل، والحاصــــرة بينهــــا –

، لـــــذلك تبـــــدو تـــــضاريس الـــــسهل )كانـــــت بحيـــــرات ســـــاحلية(منخفـــــضات طوليـــــة 
  .الساحلي هادئة، ومموجة

ي تكوينـــات الـــسهل الـــساحلي  شـــقت األوديـــة المنحـــدرة مـــن الجبـــال أوديتهـــا فـــ–
  .الرملية والطينية لتنتهي في مياه البحر المتوسط الحالية

 تـشكل شـريط سـاحلي مـن اإلرسـابات الرمليـة تحـت تـأثير ميـاه البحـر والريــاح، –
) متحجـــرة(، وقديمـــة )مفككـــة الحبيبـــات(وتظهـــر فـــي صـــورة كثبـــان رمليـــة حديثـــة 

  .معظمها غير منكشف على السطح
  -: Climate  المناخ-ب

  :      تظهر أثر التغيرات المناخية المتعاقبة على فلسطين على النحو اآلتي
 تذبذب منسوب مستوى سـطح البحـر المتوسـط مـا بـين ارتفـاع وانخفـاض، وقـد –

  .نتج عنه طغيان وانحسار البحر، وتشكيل السهل الساحلي 
تـــشكيله تغيـــر عوامـــل التعريـــة المـــؤثرة علـــى الـــسهل الـــساحلي، والتـــي أدت إلـــى –

ًقاريــا، ممــا أدى إلــى تكــوين طبقــات إرســابية متعــددة، تتبــاين حبيباتهــا بــين الرمــل 
  .والطين، المختلطة برواسب الجير

 السبعة التـي تمتـد موازيـة لخـط الـساحل مـن رفـح روتعتبر حواجز الكركا
ًجنوبا حتى رأس الناقورة شمال من أهم تلـك النتـائج، حيـث يتفـاوت ارتفاعهـا بـين  ً

ًم عن منسوب سطح البحر الحالي، وتمتـد بعيـدا عـن خـط الـساحل ١٢٥-م١١٠
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كـم فــي المنــاطق الجنوبيـة منــه، وتقتــرب منـه كلمــا اتجهنــا ٢٠باتجـاه الــشرق بنحــو
  .شماال، هذا، وتقل مناسيبها كلما اتجهنا نحو خط الساحل 

  - :Wind Movement الرياح حركة -ج
د عملــت هــذه الريــاح علــى ألثــر الريــاح، وقــ   تتعــرض منــاطق الــسهل الــساحلي 

تــشكيل الرواســب الرمليــة القريبــة مــن خــط الــساحل، أمــا أثــر الريــاح فــي الفتــرات 
المناخيــة الدافئــة التــي حــدثت فــي عــصر البليوستوســين بــصفة خاصــة فقــد ظهــر 
في تكوين رواسب اللوس التي تظهر بصفة خاصـة فـي األجـزاء الداخليـة للـسهل 

    .الساحلي الجنوبي من فلسطين
  -:Soilعامل التربة- د

 عوامــل التعريـــة ات إرســـابنتــاج    تعتبــر التربــة فـــي الــسهل الـــساحلي مــن 
 وقد أعطت التربـة بتنوعهـا، واخـتالف المعـادن التـي توجـد البحرية والقارية،

فيها خاصية الخصوبة للسهل الساحلي، وما يميز التربات في تلك المنطقة 
ُ، وبعــضها نقــل مــن )ة الحمــراءالتربــ(ُأن بعــضها نقــل مــن المنــاطق الجبليــة 

، لــذلك )التربــة الرمليــة(ً، وبعــضها تــشكل محليــا )تربــة اللــوس(شــمال النقــب 
فإن ما يميز التربات في السهل الساحلي احتوائها على نسبة من الكالسيوم 

  . المنقول من جبال فلسطين عن طريق األودية
  -:Mediterranean Current تيار البحر المتوسط – ه

ً تيار البحر المتوسط الذي يتحرك موازيا للساحل الفلسطيني، متجهـا مـن    أدى ً
  -:الجنوب نحو الشمال إلى

 نقــل كميــات كبيــرة مــن الرواســب التــي يلقيهــا نهــر النيــل، والرواســب الموجــودة –
أمام سواحل شـبه جزيـرة سـيناء إلـى أمـام الـساحل الفلـسطيني، لـذلك تميـز الـسهل 

  . في الجنوب، وضيقه في الشمالالساحلي الفلسطيني باتساعه
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 عمـــل تيــــار البحــــر المتوســــط بالتعــــاون مــــع األمــــواج علــــى تــــشكيل الظــــاهرات –
الجيومورفولوجيــة باإلرســاب، فكــان مــن نتائجــه تكــون الحــواجز الرمليــة الطوليــة، 

  .والمنخفضات الطولية المحصورة بينها
  -:أجزاء السهل الساحلي

  :وينقسم إلىمل،  السهل الساحلي شمال رأس جبل الكر– ١
  . السهل الساحلي لجبال الجليل األعلى–أ 

  . السهل الساحلي لجبال الجليل األدنى–ب 
  :وينقسم إلى السهل الساحلي الفلسطيني ، جنوب رأس جبل الكرمل، – ٢
  . السهل الساحلي لجبل الكرمل–أ 

  . السهل الساحلي لجبال نابلس–ب 
  . السهل الساحلي لجبال القدس–ج 
  .سهل الساحلي لجبال الخليل ال–د 
  .السهل الساحلي لجبال النقب-هــ
  -:رأس جبل الكرمل السهل الساحلي شمال - ١

األول، يمتــد بــين :      يمتــد بــين رأس النــاقورة وخلــيج حيفــا، يتكــون مــن جــزأين
رأس النــاقورة ومدينــة عكــا، يعــرف باســم الــسهل الــساحلي لجبــال الجليــل األعلــى، 

مدينـة عكـا وخلـيج حيفـا ويعـرف باسـم الـسهل الـساحلي لجبـال والثاني، يمتـد بـين 
كــم فــي اتجــاه شــمالي جنــوبي، فــي ٤٢الجليــل األدنــى، يبلــغ الطــول اإلجمــالي لــه 

كم في اتجاه شرقي غربي، تبلغ المـساحة ١٢ – كم٦حين يتراوح عرضه ما بين 
% ٩مــن مــساحة فلــسطين، وبنــسبة% ١,١٧، أي بنــسبة ٢كــم٣١٦اإلجماليــة لــه 

م فــوق ١٥٠ –م١٠٠ة الــسهل الــساحلي، تتــراوح مناســيب ســطحه بــين مــن مــساح
ًمــــستوى ســــطح البحــــر، وينحــــدر تــــدريجيا نحــــو البحــــر المتوســــط، وتــــزداد درجــــة 
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الــسهل الــساحلي لجبــال ) ١٢(ًانحــداره كلمــا اتجهنــا شــماال، توضــح خريطــة رقــم 
  .الجليل

    ينقـــــسم هـــــذا الجـــــزء مـــــن 
الـــسهل الـــساحلي إلـــى جـــزأين، 

  :هما
ل الـــــساحلي لجبـــــال  الــــسه– أ

ــى ــل األعل  يمتــد مــن رأس :الجلي
النـــاقورة حتـــى مدينـــة عكـــا، يبلـــغ 

ــــه  كــــم، ســــهل ضــــيق ال ٢٢طول
 كـــــــم، ٥يتعـــــــدى عرضـــــــه عـــــــن 

يتميــز بتربتــه الخــصبة، ومناخــه 
المعتــــدل المحمــــي بالجبــــال مــــن 
الرياح الشمالية والشرقية، تتـوفر 

  . فيه المياه بكثرة
  

السهل الساحلي لجبال ): ١٢(خريطة رقم 
  .الجليل

  

ملـــم، والينـــابيع المتدفقـــة مـــن جبـــال الجليـــل ٦٥٠     تـــصل كميـــة األمطـــار إلـــى 
األعلى، باإلضافة إلى األوديـة العديـدة التـي تقطـع سـطحه، تـصلح بيئتـه لزراعـة 

  .الموز والخضروات
، يظهـر )حيفـا-عكـا( يعـرف بـسهل:  السهل الساحلي لجبال الجليل األدنـى– ب

كــم، تــأثر ١٢ –كــم ١٠اســع، يتــراوح عرضــه بــين فــي صــورة هــالل، وهــو ســهل و
هــذا الــسهل باالنهــدام الــذي كــون ســهل مــرج بــن عــامر، وهــي منطقــة منخفــضة 
بـالقرب مــن حيفــا تمتلــىء بالميـاه فــي فــصل الــشتاء، يجـري فيــه أنهــار مهمــة هــي 
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نهر النعامين الذي ينتهي عند مدينة عكا، ونهـر المقطـع الـذي ينتهـي فـي خلـيج 
  .حيفا

  -:فايالساحلي جنوب مدينة ح السهل - ٢
ًيـسمى أيـضا سـاحل عتليـت، يمتـد مـن أقـدام : السهل الـساحلي لجبـل الكرمـل– أ

ـــد مجـــرى نهـــر اإلســـكندرونة، تبلـــغ  ـــدة عتليـــت عن ـــة حتـــى بل ـــل الكرمـــل الغربي جب
مـــن مـــساحة الـــسهل الـــساحلي اإلجماليـــة، % ٢، أي مـــا يعـــادل ٢كـــم٧٠مـــساحته 

منه إلى ضيقه، حيث يتراوح عرضه ما أدى وجود كتلة جبل الكرمل إلى الشرق 
كـم، ٣٥كـم، أمـا امتـداده مـن الـشمال إلـى الجنـوب فيـصل إلـى ٢,٥ –كم١,٥بين 

ــــشتوية،  ــــساحلي بحمايتــــه مــــن المنخفــــضات ال ــــسهل ال يمتــــاز هــــذا الجــــزء مــــن ال
وباعتدال مناخه، لذلك يزرع فيه الموز، كما يتواجد في الجزء الغربي منه بعض 

  . في تربية األسماكالمستنقعات التي تستخدم
  -: السهل الساحلي الجنوبي- ب

       يبدأ هذا السهل من مجرى نهـر اإلسـكندرونة عنـد بلـدة عتليـت حتـى رفـح 
ًجنوبا، ويشكل وحدة جغرافيـة واحـدة تتواجـد فيهـا ظـاهرات جغرافيـة مميـزة، تـصل 

مـــن إجمـــالي مجمـــوع مـــساحة الـــسهل % ٩٠، أي نحـــو٢كـــم٣١٥٠مـــساحته إلـــى 
ًجماليــة، يبلــغ أقــصى عــرض لــه جنوبــا عنــد مدينــة غــزة حيــث يــصل الــساحلي اإل

ًكم في معظم المناطق، ونظرا ٣٥ –كم٢٠كم، إال أن عرضه يتراوح بين ٥٠إلى 
لكبـــر هـــذا الجـــزء مـــن الـــسهل الـــساحلي فإنـــه توجـــد مفارقـــات فـــي خصائـــصه مـــن 

   :لذلك يمكن تمييز األقسام التالية منهمنطقة ألخرى، 
 مـن ب، أي ما يقـر٢كم٤٥٠ تبلغ مساحته نحو:ل نابلس السهل الساحلي لجبا–

كــم، ١٥مــن مجمــوع الــسهل الــساحلي اإلجماليــة، يبلــغ متوســط عرضــه % ١٢,٨
  .كم٢٨ويبلغ طوله 
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ً ويمكــن تقــسمه داخليــا إلــى عــدد مــن الــسهول هــي ســهل وادي الحــوارث، ســهل 
الي قــاتون، والــسهل الــساحلي لطــولكرم، تمتــد التكوينــات الرمليــة فــي الجــزء الــشم

كم للـداخل، أمـا بـاقي أجزائـه فتغلـب عليهـا التكوينـات الطينيـة، يتميـز ٤منه نحو 
ًأيضا بـوفرة الميـاه الجوفيـة واألمطـار، لـذلك فهـو مـن أفـضل منـاطق الزراعـة فـي 

ـــــسة، هـــــذا، وتوضـــــح الخريطـــــة        ـــــر منطقـــــة حمـــــضيات رئي ـــــث يعتب ـــــسطين، حي فل
  .السهل الساحلي بين مدينتي حيفا ويافا) ١٣(رقم 

 : الـــسهل الـــساحلي لجبـــال القـــدس–
يمتـــد إلـــى الجنـــوب مـــن مدينـــة قلقيليـــة 
حتــــــى منتــــــصف المــــــسافة بــــــين يافــــــا 
ًواســــدود تقريبــــا، تعتبــــر هــــذه المنطقــــة 
ــــــساحلي،  ــــــسهل ال ــــــسبة لل ــــــة بالن مركزي
وهــــــــــــــــي أول منطقــــــــــــــــة اســــــــــــــــتوطنها 
اإلســـــــرائيليون بحكـــــــم وجـــــــود المينـــــــاء 
الرئيــــسي لفلــــسطين وهــــو مينــــاء يافــــا، 

قــــــة دخلــــــت فيهــــــا كمــــــا أنهــــــا أول منط
زراعـــــــة الحمـــــــضيات فـــــــي فلـــــــسطين، 
يوجـــد فيـــه مـــدن فلـــسطينية، مثـــل اللـــد 
والرملة باإلضافة إلى قلقيلية ويافا وأم 

وكفر سابا، كما أنه ) ًنتانيا حاليا(خالد
ًيجري فيه أكبـر نهـر متجهـا غربـا فـي  ً

اليركــــون (فلــــسطين وهــــو نهــــر العوجــــا
حيــــــــث ينتهــــــــي فــــــــي البحــــــــر ) ًحاليــــــــا

  .نة يافاالمتوسط شمال مدي

السهل الساحلي ): ١٣(خريطة رقم 
  .بين مدينتي حيفا ويافا
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أسـدود وعـسقالن :  يتوسطه مثلث أركانه مـدن: السهل الساحلي لجبال الخليل–
كم، تشتهر هذه المنطقة بزراعة الحبوب، ٢٥وبيت جبرين، يبلغ متوسط عرضه 

الحمــضيات حيــث تكفــي كميــة األمطــار الهاطلــة لــذلك، كمــا توجــد فيهــا أشــجار 
  .معتمدة على المياه الجوفية

ً يمتــد مــن عــسقالن شــماال وحتــى رفــح جنوبــا، تبلــغ : الــسهل الــساحلي للنقــب– ً
ًتقريبـــا مـــن مـــساحة الـــسهل الـــساحلي % ٤٣، أي مـــا يعـــادل ٢كـــم١٥٠٠مـــساحته 

ًاإلجمالية، ورغـم كبـر مـساحته إال أنـه أقـل إنتاجـا مـن الـسهول الـساحلية األخـرى 
ًافه علــى منطقــة النقــب األكثــر جفافــا فــي فلــسطين، ثــم قلــة ويعــود ذلــك إلــى إشــر

تظهــر فــي هــذا . األمطــار الهاطلــة عليــه بالنــسبة إلــى الــسهول الــساحلية األخــرى
الجـزء مــن الــسهل الــساحلي الخــصائص التكوينيــة لــسهول فلــسطين، حيــث تظهــر 

، لـذلك فـالتموج فـي سـطح األرض )٥(السالسل الرملية الطولية بوضوح وعددها 
  .ح فيه، كما تظهر الكثبان الرملية الحديثة بالقرب من خط الساحلواض

  : يمكن تمييز ثالث مناطق في هذا الجزء من السهل الساحلي وهي
 يتكــون مــن الرمــال الحديثــة، يتــراوح عرضــه مــن   ):الغربــي( الــشريط الــساحلي-
ًكــم ابتــداءا مــن خــط الــساحل، تربتــه مــسامية ال تــصلح للزراعــة إال إذا ٤ –كــم٣

 تربــة طينيــة، أو بإزالــة الرمــال الــسطحية والوصــول إلــى الطبقــة ةعولجــت بإضــاف
الطينيــــة الواقعــــة أســــفل منهــــا، لكــــن يــــصلح هــــذا الــــشريط منــــه إلقامــــة المنــــشآت 

  .السياحية
كـــم ٧ٕ يقــع بجــوار الــشريط الــسابق والــى الــداخل منــه حتــى : الــشريط األوســط-

 –ملـم٣٠٠طلـة عليـه مـا بـين ًتقريبا مـن خـط الـساحل، تتـراوح كميـة األمطـار الها
ـــى طينيـــة فـــي بعـــض ٣٥٠ ـــة غربـــا إل ـــة طيني ـــه مـــن رملي ـــاين التربـــات في ـــم، تتب ًمل

المناطق، أو هوائية التكوين في مناطق أخـرى، ال تكفـي كميـة األمطـار الهاطلـة 
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لقيــام الزراعـــة لــذلك يـــتم االعتمـــاد علــى الميـــاه الجوفيـــة أو الميــاه المـــسحوبة مـــن 
  .مناطق في شمال فلسطين

 تعرف باسم منطقة الشاللة، تتراوح كمية األمطـار الهاطلـة : المنطقة الداخلية-
ملم، لذلك كانت أهـم  مزروعاتهـا  المحاصـيل الحقليـة، ٢٥٠–ملم٢٠٠عليها بين

  . ًخاصة الشعير
    يجـــري فـــي هـــذا الجـــزء مـــن الـــسهل الـــساحلي وادي غـــزة ، وهـــو أكبـــر أوديـــة 

كم، يبدأ مـن جبـال الخليـل وجبـال ١٠٠فلسطين فصلية الجريان، يزيد طوله عن 
  ، ينتهي في البحر المتوسط٢ كم٤٠٠٠شمال النقب، وتبلغ مساحة حوضه نحو 

  :أودية وأنهار السهل الساحلي
ــصر  ــا يلــي مخت ــي تختــرق أراضــي الــسهل ألهــم األنهــار واألوديــة    فيم  الت

  :الساحلي مرتبة من الشمال إلى الجنوب
كــــــم، ومــــــساحة حوضــــــه     ٤٢ يبلــــــغ طولــــــه  دائــــــم الجريــــــان ،: وادي القــــــرن– ١

  ).السهل الساحلي لجبال الجليل األعلى(، ٢كم١٣٧
الـــسهل (كـــم، ٢٢ يعـــرف بـــوادي الـــصاعوق، يبلـــغ طولـــه :  وادي المفـــشوخ– ٢

  ).الساحلي لجبال الجليل األعلى
كـــم، ويبلـــغ تـــصريفه الـــسنوي   ٩ دائـــم الجريـــان، يبلـــغ طولـــه : نهـــر النعـــامين– ٣

 الـــساحلي لجبـــال لالـــسه(، ٢كـــم٣٢٢مـــساحة حوضـــه فتبلـــغ ، أمـــا ٣ مليـــون م٤٥
  ).الجليل األدنى

 كـم، يجـري فـي سـهل مـرج بـن ٥٦ نهر دائـم الجريـان، طولـه : نهر المقطع– ٤
، تبلـــغ )الـــسهل الـــساحلي لجبـــال الجليـــل األدنـــى(عـــامر، وينتهـــي فـــي خلـــيج حيفـــا

  .٢كم١٠٦٩مساحة حوضه 
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، أمـــا ٢كـــم١٨٠حة حوضـــه كـــم، وتبلـــغ مـــسا٢٥ يبلـــغ طولـــه : نهـــر الزرقـــاء– ٥
، ينتهـــي فــي البحـــر المتوســط شـــمال بلـــدة ٣مليـــون م١١٥تــصريفه الـــسنوي فيبلــغ 

  ).السهل الساحلي لجبل الكرمل(قيسارية، 
كـــم، أمـــا تـــصريفه ٦٦ يعـــرف بنهـــر المعجـــز، يبلـــغ طولـــه : نهـــر الخـــضيرة– ٦

  ).السهل الساحلي لجبل الكرمل(، ٣مليون م١٢,٥السنوي فيبلغ 
، ٢كـم٥٦٠كـم، أمـا مـساحة حوضـه فتبلـغ ٣٧ يبلـغ طولـه :ونة نهر اسـكندر– ٧

الــسهل الــساحلي ( ، )ًنتانيــا حاليــا(ينتهــي فــي البحــر المتوســط قــرب بلــدة أم خالــد
  ).لجبال نابلس

 نهــــر دائــــم الجريــــان علــــى الــــرغم مــــن صــــغر طولــــه البــــالغ    : نهــــر الفــــالق– ٨
شـــمال ، ينتهـــي فـــي البحـــر المتوســـط ٢كـــم١١٣كـــم، تبلـــغ مـــساحة حوضـــه ١٣,٥

  ). الساحلي لجبال نابلسلالسه( كم، ٢٦مدينة يافا بنحو 
ً يعـــرف حاليـــا باســـم نهـــر اليركـــون، يعتبـــر مـــن أكبـــر أنهـــار : نهـــر العوجـــا– ٩

ـــسطين فـــي الجـــزء الغربـــي منهـــا، حيـــث مـــساحة حوضـــه البالغـــة  ، ٢كـــم١٧٥٠فل
، ينتهـي فـي البحـر المتوسـط شـمال ٣مليـون م٢٢٠ ةوكمية تصريف مياهه البالغـ

  ).السهل الساحلي لجبال القدس( يافا، مدينة
  -: السهول الداخلية– ٢

     يقـــصد بهـــا الـــسهول العرضـــية الموجـــودة بـــين الكتـــل الجبليـــة فـــي فلـــسطين، 
يرتبط تكونهـا باالنهـدام الـذي كـون المنـاطق الـشرقية مـن فلـسطين، فقـد نـتج عنـه 

رجـــع عرضـــية متعامـــدة علـــى خـــط االنكـــسار الرئيـــسي، ت) انكـــسارات(انهـــدامات 
أهميتهــا إلــى أنهــا تمثــل منــاطق التربــات الخــصبة داخــل الكتلــة الجبليــة، ثــم تبــدأ 

نحـو (ً، والمتجهـة شـرقا )نحـو البحـر المتوسـط(ًمنها معظم األنهار المتجهة غربا 
  -:من أهم هذه السهول، كما تعتبر مناطق زراعة مهمة، )وادي األردن

  .لوسطى سهل مرج بن عامر بين جبال الجليل والجبال ا–أ 
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  . سهل البطوف بين جبال الجليل األعلى واألدنى–ب 
  .ً سهول أخرى أصغر حجما داخل الجبال–ج 
  :  سهل مرج بن عامر-أ 

الكرمـل، يـربط بـين -     يقع بـين كتلـة جبـال الجليـل األدنـى وكتلـة جبـال نـابلس
ًمنــاطق الــسهل الــساحلي ابتــداءا مــن خلــيج حيفــا وبــين غــور األردن انتهــاء عنــد  ً

-غربــي مـع انحرافــه القليـل فــي اتجـاه جنــوبي-يـسان، يأخــذ االتجـاه العــام شـرقيب
 غربي، يتواجد فيه عدد من التالل قليلة االرتفـاع ، منهـا تلـة -شرقي إلى شمالي

م، وتلـه إلـى الـشرق مـن قريـة تعنـك، ١٣٧تقع إلـى الجنـوب مـن زبونـة ، بارتفـاع 
م، ١٥٢جنـــين ، بارتفـــاع م، واثنتـــين مـــن الـــتالل إلـــى الـــشمال مـــن ١١٤بارتفـــاع 

ــــى قــــرى عرابــــة والجلمــــة التــــي ترتفــــع عــــن  ١٣٨و م علــــى التــــوالي، باإلضــــافة إل
م، وترجـع أهميـة هـذا الـسهل فـي أنــه ١٥٠ إلـى٨٠منـسوب سـطح البحـر مـا بـين 

، وأنــه أكبــر ٢ كــم٣٥١أكبــر الــسهول الداخليــة فــي فلــسطين، حيــث تبلــغ مــساحته 
ربيـة مـن فلـسطين فـي شـمالها حيـث ممـر طبيعـي يـربط بـين األجـزاء الـشرقية والغ

كــم، كمــا أن تربتــه مــن أخــصب التربــات الموجــودة فــي ١٩يبلــغ متوســط عرضــه 
فلسطين ألنها قرية فيضية، باإلضافة إلى أنه يجري فيه أحد األنهار الدائمة في 
ًفلسطين وهو نهـر المقطـع الـذي ينتهـي فـي خلـيج حيفـا، تتواجـد فيـه أيـضا شـبكة 

  . لمواصالت في شمال فلسطينمهمة من خطوط النقل وا
   يتم تصريف مياه السهل والمرتفعات المجاورة بواسطة أودية تعنـك والجـاموس 

، تعود تـسميتة ) ًكيشون حاليا( ًوالحرامية والطيبة لتشكل معا روافد نهر المقطع 
إلى بني عـامر مـن قبيلـة بنـي كلـب، حيـث نزلـوا فيـه فـي أوائـل الفـتح اإلسـالمي، 

ج فمنسوبة إلى مروجه الخصبة وما بها من طيور وحيوانات كانت أما كلمة المر
  .تلجأ إليه
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م فــوق ٧٠    بقــي أن نــذكر أن متوســط مناســيب ســطح األرض فيــه تــصل إلــى
ًمـــستوى ســــطح البحــــر، إال أن أجــــزاء منــــه تـــنخفض عــــن مــــستوى ســــطح البحــــر 
الســـيما فـــي األجـــزاء الـــشرقية منـــه، وينحـــدر ســـطح األرض فيـــه نحـــو اتجـــاهين، 

ول مــن مدينـــة العفولـــة نحـــو الغـــرب حيـــث يجـــري نهـــر المقطـــع، والثـــاني نحـــو األ
بيـــت شـــآن ( الـــشرق حيـــث يجـــري نهـــر جـــالود، مـــن المـــدن الرئيـــسية فيـــه بيـــسان 

والعفولــة، كمــا تقــع الناصــرة علــى أطرافــه الــشمالية، فــي حــين تقــع جنــين ) ًحاليــا
  .على أطرافه الجنوبية

  : سهل البطوف–ب 
الجليــــل األدنــــى، يبلــــغ طولــــه مــــن الــــشرق إلــــى الغــــرب          يوجــــد داخــــل جبــــال 

كم في المتوسط، أما مـساحته ٤كم، ويتراوح عرضه من الشمال إلى الجنوب ١٥
، يعتبـــر هـــذا الـــسهل كغيـــره مـــن الـــسهول الداخليـــة، انكـــساري ٢كـــم٥٢فتبلـــغ نحـــو 

 التكوين، أنشأ الكيان الصهيوني فيه خزان البطوف للمياه اآلتية من بحيرة طبريا
  . عبر مشروع المياه القطري إلى المناطق الوسطى والجنوبية من فلسطين

  :  سهول داخلية أخري–ج 
     تتعـــدد الـــسهول الداخليـــة فـــي جبـــال فلـــسطين، ولكـــن بمـــساحات أصـــغر مـــن 
ســهل مــرج بــن عــامر وســهل البطــوف ومــن هــذه الــسهول تلــك الواقعــة فــي جبــال 

  :ومنهانابلس الكرمل 
م عــن ٢٦٠-م٢٢٠، بارتفــاع يتــراوح بــين ٢كــم٣٠احته تبلــغ مــس: ســهل عرابــة-

 )  . الخضيرة ( سطح البحر، يتم تصريف مياهه باتجاه نهر المفجر 

لـــى إ، يقـــع ٢كـــم٢٠ حيـــث تبلـــغ مـــساحته ، يـــسمى مـــرج الغـــرق:ســـهل صـــانور-
لـون مـن ث مـن الـشمال وجديـدة ميرةالجنوب من بلدة قباطية ويحيط به قـرى صـغي

  .الجنوب
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، يقـع إلـى الغـرب مـن سـهل صـانور، قـرى ٢كـم٢٠مـساحتهتبلـغ  : سهل عجـه- 
م عـن مـستوى سـطح البحـر، ٢٦٠عجه، الرامة، العطارة وسـيلة الظهـر، بارتفـاع 

  .يصرف مياهه إلى نهر المفجر 
ـــدة- م فـــوق مـــستوى ســـطح ٣٣٠، بارتفـــاع ٢كـــم١٥ تبلـــغ مـــساحته: ســـهل الزباب

  .البحر
، أمــا ٢كــم٢٠ساحة ، وسـهل البقيعــة بمـ٢كــم١٢  تبلــغ مـساحته : سـهل طوبــاس-

  .٢كم٣٠سهل اللبن فتبلغ مساحته
 يــضاف إلــى هــذه الــسهول ســهول أصــغر فــي المــساحة مثــل ســهل عــسكر،      

وســهل ســالم، وســهل حــوارة، تقــع هــذه الــسهول فــي ثــالث محافظــات هــي نــابلس، 
  . وجنين، وطوباس

 -:Mountains جبال فلسطين: ًلثاثا

ل الساحلي، تمثـل المحـور المركـزي      تقع جبال فلسطين إلى الشرق من السه
ًاألوسط لتضاريس فلسطين، تمتد من الـشمال أبتـداء مـن جبـل عامـل فـي جنـوب 
ًلبنان حتى جبـال النقـب عنـد الحـدود الفلـسطينية المـصرية وتعتبـر امتـدادا لجبـال 

كـم، فـي حـين تـشكل مـساحتها ٣٠٠سيناء، تبلغ طولها من الشمال إلـى الجنـوب 
  .ة فلسطينمن مساح% ٧٥ما نسبته 

  _:الخصائص العامة لجبال فلسطين
، أثـــرت عليهـــا االنكــــسارات، ة جبـــال تركيبيـــة التوائيــــ: الجيولوجيــــة البنيـــة– ١ 

تكونهــا الــصخور الرســوبية الكلــسية، تظهــر فــي صــورة أقــواس، وفــي أجــزاء منهــا 
تظهر الهضاب، تأثرت بانكسار البحر الميت، لذلك قسمتها االنكسارات الثانوية 

 متجاورة تفصلها الـسهول الداخليـة التـي تكونـت فـي منـاطق االنكـسارات إلى كتل
العرضية، صاحب ذلك خروج الالفا في بعض المناطق أثرت على نـوع التربـات 

  .فيها
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كـم، فـي ١٠٠–كـم ٥٠ يتراوح عرضها من الشرق إلـى الغـرب بـين : العرض– ٢
لى والقـدس م في أكثر من منطقة مثل الجليل األع١٠٠٠حين يزيد ارتفاعها عن

  .والخليل
 يتكــون الجانــب الــشرقي منهــا مــن حافــة إنكــسارية طوليــة، يــشتد : االنحــدار– ٣

عليها االنحدار، أما الجانب الغربـي فيتكـون مـن الجانـب الطبيعـي لاللتـواء الـذي 
ــــسطح تــــدريجيا نحــــو البحــــر المتوســــط نــــتج عــــن هــــذه . ًكونهــــا، بــــذلك ينحــــدر ال

 الجانـب الـشرقي تـسمى بـاألغوار، تنتهـي ًالخاصية وجود أودية عميقـة جـدا علـى
ــــة  ــــشرقية، وتكــــون هــــذه األوديــــة أعمــــق وأقــــصر مــــن األودي فــــي المنخفــــضات ال
ًالموجودة علـى الجانـب الغربـي، وأقـل منهـا تـصريفا، نظـرا لقلـة األمطـار الهاطلـة  ً

  . على الجانب الشرقي منها
عوامل التـي  تعتبر تربة الجبال في فلسطين ذات تكوين من أصل ال: التربة– ٤

كونتهـــــا، فهـــــي تربـــــة اشـــــترك فـــــي تكوينهـــــا نـــــوع الـــــصخر، والعوامـــــل المناخيـــــة، 
 واســـعة مـــن الجبـــال مـــن التربـــة، حيـــث قوانحـــدارات الـــسطح، لـــذلك تخلـــو منـــاط

االنحدارات الشديدة، أي تعمل عوامل التعرية على انجرافها نحـو المنـاطق األقـل 
ــــاًانخفاضــــا أو نقلهــــ ــــسهل ال ــــي ال ــــاطق أخــــرى ف ــــى من ساحلي أو المنخفــــضات  إل

الشرقية، هذا، فقد أثرت الصخور الكلسية والالفـا البركانيـة علـى نـوع التربـة، مـن 
، والتربـــة )تربـــة التـــراروزا(أهـــم أنـــواع التربـــة فـــي المنـــاطق الجبليـــة التربـــة الحمـــراء
  .السوداء، أو التربة الكلسية المختلطة بالرمل أو الطين

ــاخ– ٥ تلــف عــن بــاقي أجــزاء فلــسطين، وبــصفة  تتميــز الجبــال بمنــاخ مخ: المن
ًعامـة يكـون المنـاخ حـار جـاف صـيفا معتـدل شـتاءا مـع بعـض االختالفـات نحـو  ً

  :يمكن ذكرها كاآلتيالشمال والجنوب، 
عـــن أمطـــار % ٢٥ تـــصل إلـــى ة تزيـــد كميـــة األمطـــار الهاطلـــة عليهـــا بنـــسب–أ 

هريــــة ملــــم فــــي الظا٤٢٠الــــسهل الــــساحلي، تتــــراوح كميــــة األمطــــار الهاطلــــة بــــين
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ًملم شماال عند الحدود اللبنانيـة، إال أنهـا تقـل علـى ١٠٠٠بمحافظة الخليل وبين 
جبال النقب عن ذلك، كما تزيد كمية األمطار علـى الجانـب الغربـي منهـا، وتقـل 
ٕعلــى الجانــب الــشرقي، يعــود ذلــك إلــى اتجــاه الريــاح الغربيــة المــاطرة شــتاء، والــى  ً

يــضاف إلــى ذلــك أنــه قــد تتــساقط الثلــوج فــي . ًارتفــاع الجبــال كلمــا اتجهنــا شــماال
بعض السنوات السيما على الجبال الواقعـة شـمال القـدس، مـع مالحظـة أن عـدد 

  .أيام المطر تزداد نحو الشمال
ـــــــــصفر المئـــــــــوي فـــــــــي بعـــــــــض –ب   قـــــــــد تـــــــــنخفض درجـــــــــات الحـــــــــرارة عـــــــــن ال

، إال أن درجــة الحـرارة تميـل إلـى االعتــدال )م علـى جبـال الجليـل١٩٥٠(الـسنوات
  . ًتطرفها نوعا ما على جبال النقب بسبب سيادة ظروف المناخ الصحراويمع 
 يتغير اتجـاه الريـاح المـصاحبة للمنخفـضات الـشتوية بـين شـمالها وجنوبهـا، –ج 

ففي حين تكون موازية لها في الجنوب، فإنها تكـون عموديـة عليهـا فـي الـشمال، 
ًلذلك تزداد سرعتها شماال وقد تصل أحيانا إلى    .في الساعةكم ١٢٠ً

 تعتبــر الجبــال فــي فلــسطين المــصدر الرئيــسي للميــاه الموجــودة فــي الــسهل – ٦
الــساحلي واألغــوار بــصفة خاصــة، حيــث تنحــدر الميــاه الــسطحية مــع االنحــدار 
ــــاه الجوفيــــة مــــع الميــــل العــــام للطبقــــات  العــــام لــــسطح األرض، كمــــا تنحــــدر المي

  .الصخرية نحو السهل الساحلي والمنخفضات الشرقية
نذكرها من الشمال نحو الجنوب  : الكتل الجبلية المكونة لمرتفعات فلسطين– ٧

  :كالتالي
ـــال الجليـــل–أ  ـــة جب   وتتكـــون مـــن جبـــال الجليـــل األعلـــى، وجبـــال الجليـــل : كتل

ًتمتـد مـن الحـد الـسياسي اللبنـاني الفلـسطيني شـماال حتـى سـهل مـرج بــن . األدنـى
  .ًعامر جنوبا

 -الكرمـــل، وجبـــال القـــدس– جبـــال نـــابلس   وتتكـــون مـــن:الجبـــال الوســـطى–ب 
ًالخليل، تمتد من سهل مرج بن عامر شماال حتى حوض بئر السبع جنوبا ً.  
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ــال النقــب–ج   وتتكــون مــن كتلــة يغلــب عليهــا الطــابع الهــضبي، تمتــد مــن : جب
ًحوض بئر السبع شماال حتى الحد السياسي مع جمهورية مصر العربية، لتكمل 

  .زيرة سيناءالجبال الموجودة في شبه ج
  -:عوامل تكوين الجبال في فلسطين

   تأثرت الجبال في فلسطين بمجموعة من العوامل، أعطتها خصائصها العامة 
  -:وباختصار يمكن تلخيص هذه العوامل فيالحالية، 

ـــسطين– ١ ـــى أراضـــي فل ـــان البحـــر وانحـــساره عل  وقـــد نـــتج عنـــه ســـيادة : طغي
ن منهـــــا الجبـــــال، ومـــــن أمثلتهـــــا  الكيميـــــائي التـــــي تتكـــــو ذات التركيـــــبالـــــصخور

  .الصخور الجيرية، والطباشيرية، والدولوميت
 أدت إلى رفع المنطقة، وقد أخذت جبال فلسطين  : حركة اإللتواء المحدبة– ٢

  .في امتدادها االتجاه العام لهذه اإللتواءات 
يظهــر تأثيرهــا فــي شــرق فلــسطين  : االنكــسارات، والتــصدعات واالنهــدامات– ٣

  :ومن نتائجهاووسطها، 
 انفصال جبال فلسطين عـن جبـال األردن وسـوريا، وتكـوين انحـدارات شـديدة –أ 

  .على الجانب الشرقي لها
قطـــع جبــــال فلــــسطين االنكـــسارات العرضــــية، ممــــا أدى إلـــى تكونهــــا مــــن ي –ب 

  . متجاورة تفصل بينها سهول داخلية، وأغوارسالسل
 الــشرقية مــن فلــسطين، حيــث  تكــون انهــدام البحــر الميــت، وتــشكيل المنطقــة–ج 

  .األودية الجافة ، والبحر الميت، واألنهار، والبحيرات
ــد  الميــاه الجاريــة، والريــاح، والميــاه الجوفيــة، وبخاصــة : عوامــل التعريــة– ٤ وق

  -:كان من نتائجها
 تكـــوين أوديـــة عميقـــة، وشـــديدة االنحـــدار تتجـــه نحـــو المنخفـــضات الـــشرقية، -أ 

  .ًبحر المتوسط أقل انحداراًوأودية تتجه غربا نحو ال
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ــــــساحلي –ب  ــــــسهل ال ــــــة نحــــــو ال ــــــرة مــــــن الرواســــــب المختلف ــــــات كبي ــــــت كمي  نقل
  . المختلفةة بأنواعهاوالمنخفضات الشرقية، حيث شكلت فيها الترب

 التربـــة الحمـــراء فـــي المنخفـــضات الداخليـــة والـــسهول الداخليـــة نتيجـــة ن تكـــو–ج 
ــــاه األمطــــار، ــــة اشــــتركت فيهــــا مي ــــي لعمليــــات كيميائي ــــاه الجوفيــــة ف  وحركــــة المي

  .الصخور الكيميائية
 األزمنـــة  وبخاصـــة تلـــك التـــي حـــدثت خـــالل: التغيـــرات المناخيـــة المختلفـــة– ٥

والعصور الجيولوجية المختلفة، حيث أدت إلـى تغيـر عوامـل التعريـة، والعمليـات 
  .الطبيعية، التي أثرت على خصائص الظاهرات التضاريسية في مناطق الجبال

  -:جبال في فلسطينأقسام ال
  -: جبال الجليل– ١

، يحدها مــن الغــرب الــسهل الــساحلي لجبــال الجليــلتقــع فــي شــمال فلــسطين،    
ومن الشرق سهل الحولة وبحيـرة طبريـا، أمـا مـن الجنـوب فيحـدها سـهل مـرج بـن 
عامر، ويعتبر الحد السياسي الفلسطيني اللبناني حدها من الشمال، وهي امتـداد 

فـــي جنـــوب لبنـــان، يبلـــغ طولهـــا مـــن الـــشمال إلـــى الجنـــوب   طبيعـــي لجبـــل عامـــل 
كـــــــم، أمــــــا مـــــــساحتها فتبلـــــــغ   ٤٠كــــــم، وعرضـــــــها مــــــن الـــــــشرق إلـــــــى الغــــــرب ٦٠

  .من مساحة فلسطين% ٧,٧، أي بنسبة ٢كم٢٠٨٣
ً   يرتفــع ســطح األرض فيهــا تــدريجيا مــن الجنــوب إلــى الــشمال ليبلــغ أقــصاه فــي 

أمــا انحــدارات ســطحها فهــي بــالقرب مــن مدينــة صــفد، ) م١٢٠٨(جبــل الجرمــق 
شـديدة فــي اتجــاه ســهل الحولــة وبحيــرة طبريـا، وباتجــاه تــدريجي فــي اتجــاه الــسهل 

( الــــساحل، تتكــــون مــــن كتلتــــين جبليتــــين، تــــسمى األولــــى جبــــال الجليــــل األعلــــى
، يفصل بينهما وادي )الجنوبية ( ، وتسمى الثانية جبال الجليل األدنى)الشمالية 

  . مالشاغور ووادي مجد الكرو
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 أعلى جبال فلسطين، تظهر فـي صـورة كتلـة امتـدادها :جبال الجليل األعلى -أ 
كـــم، و مـــن الـــشمال إلـــى ٤٠فـــي لبنـــان، يبلـــغ اتـــساعها مـــن الـــشرق إلـــى الغـــرب 

 جبــــل الجرمــــق   اكــــم، يظهــــر فيهــــا عــــدد مــــن القمــــم الجبليــــة أعالهــــ٢٥الجنــــوب 
بالها جبل ، يقع شمال غرب مدينة صفد، و من ج)أعلى جبال فلسطين(م١٢٠٨

ـــدر ١٠٧١عـــروس  م شـــمال قريـــة الرامـــة، ثـــم جبـــل عـــداثر ١٠٤٧ م، وجبـــل حي
م، ُأقيمـت عليـه ٩٣٦ًم، يقع بالقرب من قرية سعـسع، وأخيـرا جبـل كنعـان ١٠٠٦

  .مدينة صفد
 الــسابقة لحركــات ة    تعرضــت جبــال الجليــل األعلــى خــالل األزمنــة الجيولوجيــ

عميقــــة، باإلضـــافة إلـــى المــــساحات ً، كونـــت فيهـــا عــــددا مـــن األوديـــة الإنكـــسارية
البازلتيـــة الـــسوداء التـــي أعطـــت للتربـــة خصائـــصها، كمـــا  يتميـــز ســـطح األرض 
ــــى تنــــوع الظــــاهرات  ــــا وهنــــاك، إضــــافة إل ــــاثرة هن بوعورتــــه، وكثــــرة صــــخوره المتن
ًالتضاريــسية فيــه، و تتميــز هــذه الجبــال أيــضا بأنهــا أكثــر المنــاطق فــي فلــسطين 

يــث نــتج عــن ذلــك انجــراف واضــح التربــة، وتحلــل التــي تــسقط عليهــا األمطــار، ح
  . الصخور الكلسية فيها بنسبة كبيرة

 الــــشاغور ووادي مجــــد ي يحــــدها مـــن الــــشمال واد:جبــــال الجليــــل األدنــــى -ب 
كـم ١٥ -كـم١٠الكروم، ومن الجنوب سهل مرج بن عامر، تتراوح أبعادهـا  بـين 
ـــا، ومـــن  ـــسهل بـــين الـــشمال والجنـــوب، يحـــدها مـــن الـــشرق بحيـــرة طبري الغـــرب ال

ًكم، تعتبر أقل ارتفاعا من جبال ٥٠الساحلي لجبال الجليل األدنى، ويبلغ طولها 
الجليـــل األعلـــى، تتكـــون هـــذه الكتلـــة مـــن مجموعـــة مـــن الـــسالسل المتوازيـــة التـــي 
ًتحــصر بينهــا عــددا مــن األوديــة والــسهول أهمهــا ســهل البطــوف حيــث أقــيم عليــه 

ألردن المـــسحوبة مـــن بحيـــرة طبريـــا خـــزان البطـــوف مـــن أجـــل تخـــزين ميـــاه نهـــر ا
لمناطق فلسطين األخرى، كما يوجد فيها سهل حطين الـذي يحمـل اسـم المعركـة 
التــي دارت بــين صــالح الــدين األيــوبي والــصليبيين، تكونــت هــذه الــسهول نتيجــة 
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النكسارات عرضية ثانوية صاحبت انهدام البحر الميت ونهر األردن، نتج عنها 
عدنيـــة الباطنيـــة علـــى ســـطح األرض الســـيما فـــي منطقـــة ًأيـــضا خـــروج الميـــاه الم

  .الحمة
،     )م٥٦٢(+    مـــن القمــــم الجبليــــة الموجــــودة فيهــــا قمــــة جبــــل طــــابور أو الطــــور

، )م٥٥٠) (+حرمـون الـصغير(وتقع إلى الـشرق مـن الناصـرة، وقمـة جبـل الـدحى
، وهــي إحــدى القمــم )م٥٠٠(+وتقـع جنــوب الناصــرة، ثــم قمــة جبــل النبــي شــعيب 

  .يبة من مدينة الناصرةالقر
  -: الجبال الوسطى– ٢

كتلة جبال نـابلس الكرمـل، وكتلـة جبـال :       تتكون من كتلتين ملتصقتين هما
  .القدس الخليل

  :الكرمل–جبال نابس -أ 
يحدها من الشمال سهل مرج بن عامر، ومـن الجنـوب سـهل اللـبن، ومـن الغـرب 

 مـــن الـــشرق فيحـــدها منطقـــة الـــسهل الـــساحلي لجبـــل الكرمـــل وجبـــال نـــابلس، أمـــا
األغــــوار، ويجمــــع مظهـــــر ســــطحها بــــين المظهـــــرين الهــــضبي والجبلــــي، يكـــــون 

، أي ٢ كــم٥٣٠ًالمظهـر الهــضبي أكثــر وضــوحا فــي جنوبهـا، تبلــغ مــساحتها نحــو
مـــــن مـــــساحة فلـــــسطين، تعـــــود معظـــــم صـــــخورها للـــــزمنين % ٢مـــــا يقـــــرب مـــــن 

 التواءات متتالية تبدأ الجيولوجيين الثاني والثالث، وتظهر في صورة أقواس تمثل
من جبل الكرمل في الشمال الغربي، يليه مقعر الروحة، يليه إلى الـشرق محـدب 
اســكندر، ثــم مقعــر جنــين والمــشاريق، وتعتبــر الحافــة الــشرقية لهــذه الجبــال وعــرة 

، وتحـــصر بينهـــا )أهمهـــا غـــور الفارعـــة( ًجـــدا تقطعهـــا األوديـــة العميقـــة واألغـــوار
االنحدار، والجبال البارزة، أهمهـا الجبـل الكبيـر، ورأس الحافات الصخرية شديدة 

أمــا انحــدارها بطــيء وتــدريجي فــي . أم الخروبــة، وقــرن ســرطبة، وجبــل القرنطــل
الجهة الغربية نحو السهل الساحلي، وشديد نحو الشرق، بصفة عامة فإن سطح 
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بقي أن نذكر أن طول هذه الجبـال مـن الـشمال . األرض لهذه الكتلة غير منتظم
كــم، فــي حــين أن عرضــها مــن الــشرق إلــى الغـــرب ٦٥إلــى الجنــوب يــصل إلــى 

  .كم٥٥يصل إلى 
  -:الخصائص الجغرافية 

  : يتواجد على سطح هذه الكتلة مجموعة من القمم الجبلية، نذكرها كاآلتي– ١
يـسمى ) م٩٤٠(+ تقـع مدينـة نـابلس بـين جبلـين همـا جبـل عيبـال:جبال نابلس-

، يـسمى بالجبـل الجنـوبي، )م٨٨١(+، وجبـل جـرزيمبالجبل الشمالي، يقـع شـمالها
ًيقــع جنوبهــا، و يجــب مراعــاة أن العمــران فــي مدينــة نــابلس قــد غطــى جــزءا مــن 

  .مساحة الجبلين 
  .م٥٤٦+ يقع إلى الشرق من مدينة حيفا ، يبلغ ارتفاعه: جبل الكرمل-
  .م٥١٨+ يقع بالقرب من أم الفحم يبلغ ارتفاعه: جبل الشيخ اسكندر-
  .  يقعان بالقرب من مدينة جنين:فقوعة وجبل جلبون جبل -
  .م٨٥٠+يقع في محافظة نابلس ، يبلغ ارتفاعه : جبل بيت فوريك-
 يقـــــع فيهـــــا عـــــدد كبيـــــر مـــــن الـــــسهول الداخليـــــة التـــــي تكونـــــت فـــــي أمـــــاكن – ٢

التابعــــة النهــــدام البحــــر الميـــــت ووادي األردن، ) الثانويــــة(االنهــــدامات العرضــــية
  :منها

ً يتواجد في محافظة جنـين عـددا مـن الـسهول الداخليـة، :جنينسهول محافظة -
، سـهل )٢كـم٢٠(، سـهل عجـة )٢كم٢٠(، سهل صانور)٢كم٣٠(منها سهل عرابة

  ).٢كم١٥(الزبابدة
، وســـهل قباطيـــة  )٢كـــم٣٠( اللـــبنل نـــذكر منهـــا ســـه: ســـهول نـــابلس ورام اهللا-
  .، يضاف إليها سهول حواره، وعسكر، وسالم)٢كم٣٠(
  ).٢كم١٢( يقع في محافظة طوباس : سهل طوباس-
  .ً ينحدر منها عددا من األودية المنحدرة نحو الشرق والغرب– ٣
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 وادي البــاذان، ووادي الفارعــة، ووادي المــالح، :ً مــن األوديــة المنحــدرة شــرقا-
  . تظهر جميعها في صورة أودية عميقة، وشديدة االنحدار

جــا حيــث يبــدأ مــن أوديــة ديــر  أهمهــا  نهــر العو:ً مــن األوديــة المنحــدرة غربــا-
وهــو نهــر دائــم الجريــان، ينتهــي فــي البحــر المتوســط . بلــوط بــين نــابلس ورام اهللا

  .شمال مدينة يافا، و تغذيه عيون ماء مهمة في رأس العين
 تتبــاين هــذه الكتلــة فــي ارتفاعــات مناســيبها مــن منطقــة ألخــرى، ففــي جبــل – ٤

م، وفي منطقة الروحة إلـى ٥٥٠ +م إلى ٤٠٠+ الكرمل تتباين االرتفاعات من 
م، أمـا فـي كتلـة جبـل ٣٥٠+م إلـى ٢٥٠ + نالشرق من جبـل الكرمـل تتفـاوت مـ

الــــــشيخ اســــــكندر إلــــــى الــــــشرق مــــــن منطقــــــة الروحــــــة فتتفــــــاوت المناســــــيب مــــــن           
م، وفــي الجبــال الممتــدة بــين مــدينتي جنــين ونــابلس تتــراوح ٤٥٠+  إلــى٣٥٠+ 

عتبر منطقة المـشاريق الواقعـة شـرق جبـال م، وت٤٥٠+ إلى٢٥٠+ المناسيب من
  .م٩٥٠+ م إلى ٧٠٠+ نابلس الكرمل أعالها، حيث تتفاوت المناسيب من 

الخليـل، فـاألقواس الجبليـة – ال تعتبر هذه الكتلة منفصلة عـن جبـال القـدس – ٥
التــــي تكــــون الكتلتــــين متــــصلة مــــع بعــــضها، وال يفــــصلهما عــــن بعــــضهما ســــوى 

  .حية وأهمها األودية والسهول الداخليةالظاهرات التضاريسية السط
 يعتبر الجانب الشمالي منها والمواجه لسهل مرج بـن عـامر شـديد االنحـدار – ٦

حيــث الحافــات االنكــسارية، ويتمثــل ذلــك بوضــوح فــي الجانــب الــشمالي مــن كتلــة 
  .جبل الكرمل

 ً تعتبر منطقة الروحة الفاصلة بـين كتلـة الكرمـل وجبـل الـشيخ اسـكندر ممـرا– ٧
وبــين الــسهل الــساحلي، كمــا ) ســهل مــرج بــن عــامر(ًطبيعيــا بــين شــمال فلــسطين

  .الكرمل_تعتبر منطقة زراعة مهمة ضمن جبال نابلس
 تعتبــر منطقــة المــشاريق المــشرفة علــى غــور األردن فقيــرة فــي تربتهــا وفــي – ٨

مياههــا، الســيما وأن كميــة األمطــار الــساقطة عليهــا قليلــة، واالنحــدارات شــديدة، 
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قد نجد فيها بعض النشاط البشري كـالرعي والزراعـة حيـث تتـوفر الميـاه فـي لكن 
  .األغوار واألودية، وحول العيون والينابيع

ـــاس، – ٩ ـــين، طـــولكرم، طوب ـــة نـــابلس، جن  مـــن المـــدن الرئيـــسة علـــى هـــذه الكتل
  . باإلضافة إلى العديد من القرى

  :الخليل_جبال القدس -ب 
حتـى ) الواقعـة فـي محافظـة رام اهللا(ًلـبن شـماال   تمتد من قرية بيتين في سهل ال

كم، يحـدها مـن الـشرق البحـر الميـت ومنطقـة ٩٠ًحوض بئر السبع جنوبا بطول 
ً، في حين يحدها غربا السهل الـساحلي الفلـسطيني، )نهر األردن األدنى(األغوار

كـــم، وتظهـــر فـــي صـــورة هـــضبة أثـــرت عليهـــا ٥٠ -كـــم٤٠يتـــراوح عرضـــها بـــين 
ًكثيــر ا، الســيما وأن معظــم الــصخور الــسطحية كلــسية، حيــث األمطــار الهاطلــة 

أذيـــب جــــزء منهــــا لتكــــون التربــــة الحمــــراء، تتكــــون مــــن طيــــة واحــــدة تظهــــر فيهــــا 
تكوينـــات الـــزمن الجيولـــوجي الثالـــث بوضـــوح، ال ســـيما، فـــي تـــالل زكريـــا وبيـــت 

يغلـــــب علــــــى صـــــخورها التكوينــــــات الـــــصخرية الجيريــــــة، . جبـــــرين ورأس العــــــين
ًيدة جـدا نحــو الـشرق وقــد تظهـر فــي صـورة حافــات رأسـية، وبطيئــة انحـداراتها شــد

علـــى الجانـــب الغربـــي، حيـــث يكـــون االنحـــدار تـــدريجي، تقطـــع ســـطحه األوديـــة 
  .ًالمتوازية تقريبا والمتجهة نحو البحر المتوسط

  -:الخصائص الجغرافية
 يتواجـــد فيهـــا مجموعـــة مـــن القمـــم الجبليـــة تتـــوزع مـــن القـــدس حتـــى الخليـــل، – ١

  :اأهمه
) م ٨٨٥+( جبـل النبـي صـمويل ،)م ١٠١٦ +(تـل العاصـور  :القـدسجبال  -
ثـــم  ،)م ٨٢٦+( وجبــل الطـــور أو جبــل الزيتــون ) م ٨١٩ +( جبــل المــشارف ،

  ).م ٧٩٥ +(جبل المكبر 
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             جبـــــــــل حلحـــــــــول، ) م١٠٢٠+(جبـــــــــل خلـــــــــة بطـــــــــرخ   : جبـــــــــال الخليـــــــــل-  
وجبـــل ) م ٩٥١ +(عـــيم جبـــل بنـــي ن،) م١٠١٨+( جبـــل ســـعير ،) م ١٠١٣ +(

  ).م٨٣٨+(دورا 
ة بقممهــــا مــــن قوســــين محــــدبين يعــــرف األول باســــم قــــوس  تتكــــون الهــــضب– ٢

رام اهللا، تفـــصل بينهمـــا -بيـــت لحـــم، ويعـــرف الثـــاني باســـم قـــوس القـــدس-الخليـــل
  .ًمنطقة منخفضة نسبيا تظهر في القدس

نهـدام  تظهر االنكسارات السلمية بوضوح على الجانب الشرقي منهـا حيـث ا– ٣
البحـــر الميـــت، وقـــد خلقـــت هـــذه الظـــاهرة جانـــب شـــديد الوعـــورة للهـــضبة، تقطعـــه 
ًاألودية العميقـة جـدا، والتـي تحـصر بينهـا أراضـي بـارزة، ومـن أهـم األوديـة التـي 
تقطع الجانب الشرقي لها وادي القلط ووادي العوجا، وينتهيـان فـي الجـزء األدنـى 

  .ويرة وينتهيان في البحر الميتمن نهر األردن، ثم وادي النار ووادي الز
ً ينحدر الجانب الغربي لها تدريجيا نحو البحر المتوسـط حيـث تـأثر بعوامـل – ٤

التعريـــة، ويمثـــل الجانـــب الطبيعـــي لجبـــال فلـــسطين، ينحـــدر عليـــه مجموعـــة مـــن 
األوديــة التــي تنتهــي فــي البحــر المتوســط وهــي وادي روبــين، ووادي الحــسى، ثــم 

  .افد العليا لها من تلك الجبالوادي غزة حيث تبدأ الرو
 معظم صخور هذه الجبال كلسية، لذلك تركزت صناعة الحجر في مناطق – ٥

منهــا مثـــل الخليـــل ورام اهللا، كمــا ســـاعد هـــذا النـــوع مــن الـــصخور بمـــساعدة ميـــاه 
األمطـار علــى تكــوين ظــاهرات مثــل التربــة الحمــراء الــصالحة للزراعــة، والكهــوف 

  .الكالسيوم المكونة لها في بعض المناطقاألرضية، حيث أذيبت مادة 
  . من أهم المدن الموجودة عليها رام اهللا، القدس، بيت لحم، والخليل– ٦
  -):الجبال الجنوبية( النقبجبال – ٣

      تظهــر فـــي صـــورة هــضبة تمثـــل الجـــزء األكبـــر مــن فلـــسطين، وتظهـــر فـــي 
ن جنــوب صــورة مثلــث رأســه عنــد خلــيج إيــالت وقاعدتــه علــى طــول خــط يمتــد مــ
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البحـــر الميـــت إلـــى غـــزة، تمثـــل هـــذه الهـــضبة االمتـــداد الطبيعـــي لجبـــال فلـــسطين 
الواقعــة إلــى الــشمال منهــا، كمــا تمثــل حلقــة وصــل بينهــا وبــين جبــال شــبه جزيــرة 

، أي مـــا يعـــادل    ٢ كـــم٨٢٩٤ســـيناء، تبلـــغ مـــساحة الجـــزء الجبلـــي إلقلـــيم النقـــب 
ربـــة، ومـــن الـــشمال مـــن مـــساحة فلـــسطين، يحـــدها مـــن الـــشرق وادي ع% ٣٠,٧

حوض بئر السبع، أما من الجنوب والجنوب الغربي فال يفصلها عن شبه جزيـرة 
  .سيناء سوي الحد السياسي بين فلسطين ومصر

  -:الخصائص العامة
بشدة حيث الحافات االنكسارية ) الشرق(  تنحدر نحو وادي عربة: االنحدار– ١

ًلمـــا بـــأن هــــذا الجـــزء ملــــيء ، ع)امتــــداد األخـــدود األفريقـــي العظــــيم(لـــوادي عربـــة
، فــي حــين تنحــدر بــبطء نحــو الــسهل ةبالحافــات الــصخرية والظــاهرات المتــضرس

  .الساحلي للنقب حيث شكلته عوامل التعرية المائية والهوائية
 تكـــاد أن تنتمـــي صـــخور النقـــب إلـــى كـــل األزمنـــة : الجيولوجيـــا والـــصخور– ٢

جيولوجي الرابـع فـي الجـزء الجيولوجية السابقة، ففي حين تظهر صخور الزمن ال
 للــــزمنين ة، تظهــــر الــــصخور المنتميــــ)الــــسهل الــــساحلي للنقــــب(الــــشمالي الغربــــي

الجيولـــوجيين الثــــاني والثالــــث إلـــى الــــشرق والجنــــوب والجنـــوب الغربــــي مــــن بئــــر 
  .السبع، أما المنطقة المحيطة بخليج العقبة فتحتوي على صخور قديمة

النقـــب أن يحتــــوي علـــى كــــل  يكـــاد ســــطح الهـــضبة فــــي : مظـــاهر الــــسطح– ٣
مظــــاهر التــــضاريس، فتوجــــد فيهــــا الــــسالسل الجبليــــة، و المنخفــــضات والــــسهول 
الداخليــة، والهــضاب الــصغيرة، إضــافة إلــى األوديــة الجافــة والفــصلية التــي تقطــع 
سطح الهضبة متجهة نحو الشرق والغرب والـشمال الغربـي، أعطـت هـذه الـصفة 

ًلجبال النقب مظهرا تضاريسيا مميزا ً ، يزيد من وعورتـه عـدد كبيـر مـن الظـاهرات ً
  . الجيومورفولوجية التي كونتها عوامل التعرية

  :تنقسم القمم الجبلية فيها إلى مجموعتين :القمم الجبلية– ٤
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 وتتركـز قـرب الحـدود المـصرية : المجموعة األولى جنـوب غـرب بئـر الـسبع–أ 
مــــــــــة جبــــــــــل ، ، ق)م١٠٣٥(+الفلــــــــــسطينية، وأهــــــــــم قممهــــــــــا قمــــــــــة رأس الرمــــــــــان

 ة، قمـ)م للقمتـين١٠٠٦(+، قمـة قـرون الرمـان وجبـل سـماوي)م١٠١٥(+عجرمية
، وقمــــــــــة جبـــــــــــل )م للقمتــــــــــين١٠٠٠(+رأس الخراشــــــــــة قمــــــــــة جبــــــــــل خــــــــــاروف 

  ).م٩٣٥(+، و قمة جبل عديد)م٩٥٧(+عريف
ــسبع –ب  ــر ال ــوب شــرق بئ ــة جن تــضم مجموعــة مــن القمــم : المجموعــة الثاني

وعـــــة األولـــــى، وأهمهـــــا قمـــــة جبـــــل أبـــــو ًالجبليـــــة األقـــــل ارتفاعـــــا مـــــن قمـــــم المجم
، وقمة )م٧١٣(+، قمة رأس ارديحة)م٧١٦(+، قمة جبل حثيرة)م٨٤٤(+عالليق

  ).م٥٢٥(+، ثم قمة جبل أم طرفة)م٦٢٥(+جبل حليقيم
ً مــن األوديـــة التـــي تتجــه شـــرقا فـــي منطقــة النقـــب وادي الحيـــاني، : األوديـــة– ٥

 التــي تتجــه نحــو ســيناء وادي ووادي الرمــان القــديم، ووادي طريفــة، ومــن األوديــة
ًســموه، علمــا بــأن العديــد مــن هــذه األوديــة شــق طريقــه علــى خطــوط االنكــسارات 
التـــي أثـــرت علـــى المنطقـــة، يـــضاف إلـــى ذلـــك أن العديـــد مـــن المـــراوح االرســـابية 
ـــة، فـــي حـــين تظهـــر  ـــة الجافـــة المنتهيـــة إلـــى وادي عرب تظهـــر عنـــد نهايـــة األودي

  .يا من األودية التي تنتهي في البحر المتوسطالسهول الفيضية في األجزاء الدن
ـــع الـــزمنين الجيولـــوجيين الرابـــع :ةالظـــاهرات الجيومورفولوجيـــ– ٦  منهـــا مـــا يتب

ـــة الجيولوجيـــة الـــسابقة، مـــن أمثلتهـــا مجمعـــات  والحـــديث، ومنهـــا مـــا يتبـــع األزمن
  .الحصى، والرواسب الرملية، تكوينات اللوس

  :إقليم النقب: ًرابعا
 بجبالـه وهـضابه وسـهوله أكبـر األجـزاء التضاريـسية فـي )١(م النقب    يعتبر إقلي

 شــكل مثلــث قاعدتــه الــشمالية ى، يظهــر علــ٢كــم١٢٥٧٦فلــسطين، تبلــغ مــساحته 
                                                 

، أي األرض الجافة، وتطلق هذه الكلمة Negaeb جاءت كلمة النقب من الكلمة السامية نجب - 1
ــاطق قبائــ ــسكن هــذه المن ــسبع ومــا حولهــا، وي ــة بئــر ال ــا علــى منطق ــةل ًحالي  هــي الحنــاجرة، عربي

  .والترابين، والتياها، والجبارات، والعزازمة، والسعيديون، واللحيوات، واألحيوات
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ًخــط يمتــد مــن غــزة غربــا حتــى الحافــة الجنوبيــة للبحــر الميــت شــرقا، ورأســه إلــى  ً
  ).أم المرشرش(الجنوب 

-ملـم٥٠اوح كميـة األمطـار بـين  يتميز هذا اإلقليم بأنه شبه صحراوي حيث تتـر
ملـم ٣٠٠السنة في وسـطه وجنوبـه، تـزداد فـي شـماله بحيـث تـصل إلـى /ملم٢٠٠

ًتقريبــا، لــذلك فهــو منطقــة قليلــة الزراعــة، غيــر أنــه غنــي بثرواتــه المعدنيــة ،أهمهــا 
اليورانيــوم، الفوســفات، والنحــاس، وقــد أحيــت إســرائيل أراضــي النقــب، وذلــك بنقــل 

 الشمال، ممثله في عدد من المشاريع، من أهمها المـشروع المياه لها من مناطق
القطـــري للميـــاه، الـــذي يقـــوم علـــى نقـــل الميـــاه مـــن بحيـــرة طبريـــة عبـــر عـــدد مـــن 
األنابيــب إلـــى وســط النقـــب، األمــر الـــذي اكــسب النقـــب أهميــة اقتـــصادية كبيـــرة، 

، خريطـة يتكون إقليم النقب من األجزاء التضاريـسية اآلتيـة ).١٤(خريطة رقم 
  ):١٥(رقم 
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  ).مرتفعات أم الرشراش( الجزء الجنوبي – ١
  . سهول وسط النقب– ٢
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  . مرتفعات وسط النقب– ٣
  . حوض السبع– ٤
  -):مرتفعات أم الرشراش(الجزء الجنوبي - ١

 الرشــراش، نــسبة إلـــى يعــرف باســم مرتفعــات شــمال خلــيج العقبــة، أو أم
م،علـــــى أنقـــــاض مدينـــــة يرجـــــع تاريخهـــــا إلـــــى     ١٩٤٩مدينـــــة قديمـــــة بنيـــــت عـــــام 

 ســنة، وارتــبط اســمها بكــل مــن مدينــة بئــر الــسبع واســدود  وتــشمل الحــواف ٣٥٠٠
كـم شـمال إيـالت ٣٠ًالشمالية لهذا الخليج متجهة إلى طابا جنوبـا، وحتـى مـسافة 

ــــصخور الناريــــة والمتح ــــزمن ، يتميــــز بوجــــود ال ــــى مــــا قبــــل ال ــــة التــــي تعــــود إل ول
الجيولـــوجي األول، وتتميـــز بكثـــرة االنكـــسارات التابعـــة لألخـــدود األفريقـــي، تـــصل 

  .م، وهي منطقة تكاد تخلو من التربة والغطاء النباتي٧٠٠+ مناسيبه إلى
  -: سهول وسط النقب - ٢

، ومن   تكون هذا الجزء عن طريق التعرية النهرية في العصور المطيرة السابقة
أشــهر األوديـــة التـــي كونتــه بفيـــضاناتها وادي الحيـــاني، وبــاران، وروافـــدهما التـــي 

إلــــى ٣٠٠+ًتنتهـــي فــــي  وادي عربــــة شــــرقا، تتبــــاين مناســـيب الــــسطح فيهــــا بــــين 
م فـــوق منـــسوب ســـطح البحـــر، تنتـــشر فيهـــا الـــصخور الجيريـــة والرمليـــة، ٦٠٠+

هــي منطقــة فقيــرة وتتواجــد فيهــا بعــض قمــم الجبــال مثــل قمــة عبــده، وســيتاف، و
  .السنة/ ملم١٥٠-ملم٥٠بالنباتات حيث تتراوح أمطارها  بين 

  -: مرتفعات وسط النقب- ٣
    تقـــع شـــمال ســـهول وســـط النقـــب، تعـــود فـــي نـــشأتها إلـــى الـــزمن الجيولـــوجي 

م فــــوق مــــستوى ســــطح ١٠٠٠-م٥٠٠الثالــــث، يتــــراوح ارتفــــاع ســــطحها مــــا بــــين 
لوزة، والخروف، والدبة، وهي منطقة البحر، من جبالها جبل الجرافي، وحرشه، و

صخرية جرداء، تتعدد فيها االلتواءات المحدبة والمقعرة، مـن محـدباتها اإللتوائيـة 
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محــدب الحظيــرة، الحثيــرة، الكرنــب، غــادول، وقطفــان، وتقــع شــمال النقــب، ومــن 
  . مقعراتها اإللتوائية حوض بئر السبع

  -: حوض السبع- ٤
 أقــصى الــشمال مرتفعــات النقــب، هــو مقعــر يتبــع مرتفعــات النقــب، يقــع

حــوض يــضيق فــي الــشرق ويتــسع فــي الغــرب والــشمال الغربــي، وتغطــي أرضــيته 
م فـوق منـسوب سـطح ٤٥٠-م١٥٠رسوبيات رملية، تتراوح مناسيب سطحه بين 

  .البحر
  -:Eastern Lower Lands المنخفضات الشرقية: ًخامسا

ود الــــسورية الفلــــسطينية ً تبــــدأ مــــن مدينــــة بانيــــاس شــــماال عنــــد الحــــد: الحــــدود-
ً، متجهـــة جنوبـــا حتـــى أم الرشـــراش ) م عنـــد أقـــدام جبـــل الـــشيخ ١٦٤+ منـــسوب(

كم، يعتبر هذا الجزء من تضاريس فلـسطين ٤٢٠ خليج العقبة، يبلغ طولها ىعل
ًامتــــداد لألخــــدود األفريقــــي العظــــيم الــــذي يــــستمر شــــماال حتــــى جبــــال طــــوروس، 

  .وينتمي إلى مجموعة االنكسارات السلمية
تتبــاين مناســيب ســطح األرض فــي مناطقهــا، ففــي حــين : مناســيب الــسطح -  

يقــع ســهل الحولــة والجــزء الجنــوبي مــن وادي عربــه فــوق منــسوب ســطح البحــر، 
فــإن بــاقي مناطقــه تقــع تحــت منــسوب ســطح البحــر لتــصل أدناهــا عنــد مــستوى 

، و يعتبـــــر الجـــــزء المركـــــزي لهـــــذا الجـــــزء مـــــن ) م٤١٠-(ســـــطح البحـــــر الميـــــت
ريس، بالتــالي ينحــدر ســطح األرض مــن الــشمال عنــد مدينــة بانيــاس حتــى التــضا

  .ًالبحر الميت جنوبا، ومن منتصف وادي عربة حتى البحر الميت
 تتميز بصفة عامة بالجوانب شديدة االنحدار أو الرأسية فـي : انحدار الجوانب-

 عأحيــــان كثيــــرة، حيــــث تكونهــــا حافــــات االنهــــدام، فــــي حــــين يكــــون انحــــدار القــــا
فيــضي بطــيء فــي منطقــة األغــوار، نــتج عــن ذلــك أن أصــبحت هــذه المنطقــة ال

، ومـــن جبــــل )ًشــــرقا(ًمكانـــا تتجمـــع فيــــه ميـــاه األنهــــار القادمـــة مــــن جبـــال األردن
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، ومن األودية المنحدرة مـن جبـال فلـسطين، بـذلك أصـبح يجـري )٢()ًشماال(الشيخ
كونــــت فيهــــا فيهـــا أكبــــر األنهـــار الدائمــــة فـــي فلــــسطين وهـــو نهــــر األردن، كمـــا ت

ـــاه األنهـــار ـــا ومـــستنقع الحولـــة (بحيـــرات ومـــستنقعات تتجمـــع فيهـــا مي ـــرة طبري بحي
  .، ساعد على وجود هذه الظاهرة التكوين الجيولوجي للمنطقة)ًسابقا

تتكـــون المنخفـــضات الـــشرقية مـــن عـــدة أقـــسام : أقـــسام المنخفـــضات الـــشرقية-
مرتبـــة مـــن تضاريـــسية تختلـــف فيمـــا بينهـــا مـــن حيـــث الخـــصائص العامـــة، وهـــي 

  ):١٦(الشمال إلى الجنوب، خريطة رقم 
  . سهل الحولة– ١
  . بحيرة طبريا– ٢
  . منطقة األغوار، حيث يجري نهر األردن– ٣
  . البحر الميت– ٤
  . وادي عربة– ٥

    يجـــب مالحظـــة أن األقـــسام الـــسابقة ال تقـــع جميعهـــا داخـــل حـــدود فلـــسطين، 
هـا داخـل حـدود فلـسطين، فـي حـين فيقع سهل الحولـة بأكملـه وبحيـرة طبريـا بأكمل

يقــع نــصف منطقــة األغــوار ونــصف البحــر الميــت، ونــصف وادي عربــة داخــل 
  .حدود فلسطين حيث يقسمها الحد السياسي بين األردن وفلسطين

                                                 
2
ًيعتبــر تكــوين جبــل الــشيخ كلــسيا، ويظهــر الطباشــير فــي بعــض المنــاطق الــسطحية منــه، يبلــغ  - 

 ع عــن مــستوى ســطح البحــر جنــوبي غربــي، ويرتفــ– فــي اتجــاه عــام شــمالي شــرقي كــم ٣٢طولــه 
، م، ثـم تظهـر أشـجار الـسنديان واللـوز١٥٠٠، تصلح جوانبه لزراعة الكروم حتـى ارتفـاع م٢٨١٤

ريمـة و حاصـبيا،و راشـيا فـي لبنـان، وومن أمـاكن االصـطياف التـي تقـع علـى جوانـب جبـل الـشيخ 
عرنة في سورية، تتغطى قمتـه ومـا حولهـا بـالثلوج حتـى فـصل الـصيف وتغـذي الثلـوج ينـابيع نهـر 

  .األردن
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  عندما تكونت المنخفضات الشرقية كانت متصلة بمياه : الجزء المركزي منها-
.  منخفـــضة فيهـــا بحيـــرة كبيـــرةالبحـــر األحمـــر وكانـــت تتكـــون فـــي أقـــل المنـــاطق ال

  .        كم٣٠تمتد من بحيرة طبريا حتى جنوب البحر الميت الحالي بنحو
تعــرف البحيــرة القديمــة باســم البحيــرة األردنيــة 
أو بحيــرة اللــسان، ويمكــن التعــرف عليهــا مــن 
آثار السواحل البحرية القديمة لها والتـي تعلـو 

، منسوب البحر الميت الحالي بمئات األمتـار
ًإال أنهـــا جفـــت تـــدريجيا نتيجـــة النقطـــاع ميـــاه 
البحــــــر عنهــــــا بــــــسبب التغيــــــرات الجيولوجيــــــة 
وعوامل التعرية التي أثرت عليها، وبقي منهـا 

  .البحر الميت الحالي
  -:أقسام المنخفضات الشرقية

  -: سهل الحولة– ١    
  يحــدها مــن الــشمال جبــال لبنــان : الحــدود-

 الـــشرق الجنوبيـــة وجبـــل الـــشيخ، ويحـــدها مـــن
الحافــــات الغربيــــة لهــــضبة الجــــوالن الــــسورية، 
ويحــدها مـــن الغــرب الحافـــات الــشرقية لجبـــال 
ــــل األعلــــى، أمــــا مــــن الجنــــوب فتحــــدها  الجلي
هضبة بازلتية كانـت الـسبب فـي تجمـع الميـاه 
فــــي جــــزء مــــن ســــهل الحولــــة وتكــــوين بحيــــرة 

م مــن قبــل الكيــان ١٩٥٧جففــت عــام (الحولــة
  ).الصهيوني

  

 إقليم ):١٦(خريطة رقم 
  .المنخفضات الشرقية
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ــــراوح مناســــيب ســــطح األرض فيــــه بــــين : مناســــيب ســــطح األرض- م     ١٦٠ تت
  . م فوق مستوى سطح األرض٧٠إلى
مـــن مـــساحة ســـهل % ١٧ كانـــت تـــشغل مـــا مقـــداره ):ًســـابقا ( بحيـــرة الحولـــة -

، وكـان ٢كـم١٤كم وبمساحة مقـدارها ٣كم، وعرضها ٥الحولة ، كان يبلغ طولها 
م عـــن طريـــق حفـــر ١٩٥٧يـــر منهـــا عبـــارة عـــن مـــستنقعات، جففـــت عـــام جـــزء كب

قناتين لتصريف المياه باتجاه بحيرة طبريا، ولتزويد األراضي الزراعية بالمياه في 
  .سهل الحولة عن طريق قنوات عرضية

  :     هذا، وقد جففت بحيرة الحولة لألسباب اآلتية
ليـــــا نحـــــو بحيـــــرة طبريـــــا،  تنظـــــيم مـــــرور الميـــــاه مـــــن روافـــــد نهـــــر األردن الع– ١

  .والتخلص من أضرار فيضانها حيث االنحدار بطيء
 تحويــــل البحيــــرة ومــــستنقعاتها إلــــى منطقــــة زراعيــــة خــــصبة التربــــة، بوجــــود – ٢

  .كميات مياه كافية للري
  . التخلص من الحشرات الضارة كالبعوض– ٣
 التي  كذلك التخلص من الحيوانات الضارة التي أقامت في األعشاب البرية– ٤

  .كانت تنموا في مستنقعاتها
يتغطـــى ســـهل الحولـــة بتربـــة فيـــضية ســـوداء أثـــرت عليهـــا الرواســـب  : التربـــة -

البازلتيــــة اآلتيــــة مــــن المرتفعــــات المحيطــــة بهــــذا الــــسهل، باإلضــــافة إلــــى المــــواد 
ٕالعـــضوية الموجـــودة فيهـــا، واذا أضـــيف إلـــى هـــذه التربـــات كميـــة أمطـــار مقـــدارها 

اه األنهــــار فــــإن ســــهل الحولــــة يعتبــــر مــــن المنــــاطق  ملــــم فــــي الــــسنة، وميــــ٤٠٠
  .الزراعية الخصبة في فلسطين

تبـدأ روافـد نهـر األردن العليـا باالنحـدار نحـو سـهل -: روافد نهر األردن العليا-
الحولة وهي روافد بانياس، وتل القاضي، الحاصباني، والبريغيث، ثم تتجمع فـي 

، )م٧٠+منـــسوب ( ســـهل الحولـــةرافـــد واحـــد عنـــد بدايـــة الهـــضبة البازلتيـــة جنـــوب
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، ثـم يختــرق )كلمـة آراميـة تعنـي النهـر سـريع الجريـان(يعـرف باسـم نهـر األردن
، ثـم )مستوى سطح البحـر(نهر األردن الهضبة البازلتية حتى جسر بنات يعقوب

، الحــظ أن المــسافة التــي )م٢١٢-عنــد مــستوى (ينحــدر بــشدة نحــو بحيــرة طبريــا
كـم، والحـظ ١٧البازلتية حتى بحيـرة طبريـا تبلـغ يخترقها نهر األردن في الهضبة 

  ).م٢١٢ -م إلى ٧٠( +م ٢٨٢أن فرق المنسوب على طولها يبلغ 
  :   مجموعات األنهار التي تغذي نهر األردن في منطقة سهل الحولة

 وتــــــــــصريف مياههــــــــــا يــــــــــصل إلــــــــــى             : مجموعــــــــــة ينــــــــــابيع الحاصــــــــــباني–أ 
  .السنة/ ٣ مليون م١٦٢
  .السنة/ ٣ مليون م ٢٤٠ وتصريفها :ابيع الدان مجموعة ين–ب 
  .السنة/ ٣ مليون م ١٢٠وتصريفها :  مجموعة ينابيع بانياس–ج 
  .السنة/ ٣ مليون م٥تصريفه السنوي :  نهر البريغيث–د 

ً  علمـــا بـــأن تـــصريف هـــذه األوديـــة يختلـــف مـــن ســـنة إلـــى أخـــرى حـــسب كميـــة 
  .التغذية وحجم المياه المتساقطة

  -:يا بحيرة طبر– ٢
ً يحـــدها غربـــا جبـــال الجليـــل، ويحـــدها شـــرقا الحافـــة الغربيـــة لهـــضبة : الحـــدود - ً

الجوالن، ويحدها من الشمال الهضبة البازلتية الفاصلة بينها وبين سهل الحولـة، 
  ).سهول بيسان(أما من الجنوب فيحدها منطقة األغوار

غـــور  تكونـــت فـــي مـــنخفض كـــان يتواجـــد فـــي الجـــزء الـــشمالي مـــن ال: تكوينهـــا-
ًاالنهــدامي الــذي كــون البحــر الميــت ومنطقــة األغــوار أيــضا، تعــرف باســم بحــر 

  ).حسب الكتاب المقدس(الجليل 
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كــم، وعرضــها ٢١  يبلــغ طولهــا مــن الــشمال إلــى الجنــوب : األبعــاد والمــساحة-
، يتـراوح عمـق الميـاه ٢كـم١٦٢كم، أما مـساحتها فتبلـغ ١١من الشرق إلى الغرب 

  .م في الجنوب٢٠ الشرقي، وبينم في الشمال٤٥فيها بين 
، ٣ مليـــون م٤٣٠٠  تبلـــغ كميـــة الميـــاه المخزنـــة فيهـــا : مخـــزون الميـــاه فيهـــا-

ــــستخدم منهــــا ســــنويا  ــــذكر أن منــــسوب ســــطحها يقــــع تحــــت %٢٠ًي ، بقــــي أن ن
م، ويــتم ٢٥٣ –م، وتــصل أعمــق نقطــة فيهــا ٢١٢منــسوب ســطح البحــر بمقــدار
  .  السنة من ينابيع طبريا /٣ مليون م٢٣٠تزويدها بكمية مياه مقدارها 

  : تستخدم بحيرة طبريا في األغراض اآلتية: استخداماتها-
 تـــستخدم مياههـــا فـــي االســـتخدامات المنزليـــة والزراعيـــة والـــصناعية، حيـــث – ١

تعتبــــر مخــــزون الميــــاه الــــرئيس علــــى ســــطح األرض فــــي فلــــسطين، حيــــث ينقــــل 
  .طينالمشروع القطري للمياه مياهها إلى مناطق واسعة في فلس

 تستخدم في الـسياحة، حيـث يفـد إليهـا عـدد كبيـر مـن الـسائحين، مـن خـارج – ٢
  .فلسطين وداخلها

  . تستخدم في صيد األسماك على نطاق شخصي وعام– ٣
ســهل الحولـة وبحيـرة طبريـا، وروافـد نهــر ) ١٧(      هـذا، وتوضـح خريطـة رقـم 

  .األردن الشمالية
  -: منطقة األغوار– ٣
طقـــة األغـــوار مـــن جنـــوب بحيـــرة طبريـــا حتـــى شـــمال البحـــر  تمتـــد من: الحـــدود-

الميــت حيــث ينتهــي نهــر األردن، وتحــاط مــن الجهتــين الــشرقية والغربيــة بحافــات 
  .إنكسارية شديدة االنحدار
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ً يزيــــــد طولهــــــا قلــــــيال عــــــن : أبعادهــــــا-
ـــين شـــمالها وجنوبهـــا( كـــم ١٠٠ ، فـــي )ب

( كــم ٣ –كـم٢حـين يتـراوح عرضـها بـين 
 وقــد يقــل اتــساعها ،) وغربهــاابــين شــرقه

  .كم في بعض المناطق،١عن 
  تكـــون غـــور األردن علـــى : تكوينهـــا-

قــــاع بحيــــرة اللــــسان القديمــــة بــــين بحيــــرة 
طبريــــــا والبحــــــر الميــــــت، حيــــــث غطــــــت 

ـــزمن ةالرواســـب الحديثـــ  القـــاع، وتعـــود لل
الجيولـــوجي الرابـــع وتتكـــون مـــن رواســـب 
طينية وحواريـة، وتعتبـر أرضـها مـستوية 

أن انحـــدار ســـطح إلـــى حـــد مـــا، بمعنـــى 
األرض بطيء فيها، وقد سمح ذلك بـأن 
ًيكــــــــون مجــــــــرى نهــــــــر األردن متعرجــــــــا، 
لدرجــــة أن الطــــول الفعلــــي للمجــــرى فيــــه 

  . كم٢٥٠يزيد عن

سهل الحولة وبحيرة ): ١٧(خريطة رقم 
  .طبريا وروافد نهر األردن الشمالية

  

ر اليرمــوك،  ينحــدر إليهــا أنهــار رئيــسية مثــل نهــ: أنهــار وأوديــة منحــدرة إليهــا-
يلتقي بنهر األردن جنوب بحيرة طبريا، باإلضافة إلى بعـض األغـوار مثـل غـور 

  .الفارعة، وغور المالح
 ســاعد تــوفر الميــاه والتربــة الخــصبة والمنــاخ األكثــر حــرارة مــن بــاقي : أهميتهــا-

أجزاء فلسطين في تواجد زراعات خاصـة فـي هـذه المنطقـة مثـل المـوز، النخيـل، 
ًأن دفء هذه المنطقة شتاء جعل منهـا منطقـة سـياحية مميـزة فـي والمانجو، كما 
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نهر األردن من منابعه الشمالية حتى البحـر ) ١٨(فلسطين، توضح خريطة رقم 
  .الميت

  -: البحر الميت– ٤
 يعتبــــر البحــــر الميــــت أكثــــر : مناســــيبه -

ًمنـــــــــاطق ســـــــــطح األرض انخفاضـــــــــا عـــــــــن 
مـــستوى ســـطح البحـــر، حيـــث يقـــع مـــستوى 

م، وتقـع أعمـق ٤١٠-ب سطحه عند منسو
م علــــــى ٧٩٧-نقطــــــة فيــــــه عنــــــد منــــــسوب 

  . قاعه
ـــــصدره- ـــــر الجـــــزء المركـــــزي مـــــن : م  يعتب

انهــدام البحــر الميــت فــي فلــسطين، ويعتبــر 
ًأيــضا البقيــة الباقيــة مــن بحيــرة اللــسان التــي 

ًكانت تمتد شماال وجنوبا عنه ً .  

 نهر األردن): ١٨(خريطة رقم 
  .وروافده

  
يات مختلفــــة عبــــر تاريخــــه منهــــا، بحيــــرة اإلســــفلت      أخــــذ مــــسم:أصــــل تــــسميته -

( ً، ويدعى بحر الشيطان ارتباطـا بالمـدن القديمـة لـه )الكتاب المقدس ( سيجور 
، والتي وصـفت بأنهـا مـدن تعاسـة أحرقـت بالنـار ) اسدوم، حبوئم، عمورة، وادوم

يــث ًكمـا وصـفها الرحالـة األلمـاني يوحنـا فورزيــورغ، وسـمي أيـضا ببحيـرة لـوط، ح
  .سكن قوم لوط في الجزء الجنوبي الشرقي منه

كـم، ومتوسـط عرضـه مـن ٨٠يبلغ طوله من الشمال إلى الجنوب نحـو: أبعاده -
كـم، يكــاد أن ينقــسم إلــى قـسمين بواســطة شــبه جزيــرة ١٥الـشرق إلــى الغــرب نحــو 

اللسان الواقعة في الجزء الجنوبي الشرقي منـه، غيـر أن الجـزء الواقـع جنوبهـا قـد 
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ب الموازنــة المائيــة الــسلبية لــه، إذ أن مقــدار مــا يــصله مــن ميــاه نهــر جــف بــسب
األردن أقـــل مـــن الفاقـــد منـــه عـــن طريـــق البخـــر، وعـــن طريـــق الميـــاه الفاقـــدة مـــن 

  . تصنيع األمالح منه
ــاخ - ملــم، أمــا كميــة ٩٠ تــصل كميــة األمطــار الــسنوية الهاطلــة عليــه إلــى:المن

ًلـــم، علمـــا بـــأن درجـــة الحـــرارة م١٦٠٠ –ملـــم ١٣٠٠ الـــسنوية فتتـــراوح مـــنرالبخـــ
ً درجــة مئويــة شــتاء و أكثــر مــن ١٥( المرتفعــة  تــساعد علــى ) ًْ مئويــة صــيفا٤٠ْ

ارتفــاع كميــة البخــر، وفــي ظــل هــذه الظــروف فــإن منــسوب ســطح البحــر الميــت 
م، تبـين ١٩٥٥–م١٩٣٥غير ثابت، فمن خالل قياسات أخـذت لـه بـين العـامين 

يحــدث فــي شــهر مــايو وأدنــى منــسوب أن لــه دورة تــدل علــى أن أعلــى منــسوب 
يحـــدث فـــي شـــهر ســـبتمبر، هـــذا، وللعلـــم أن منـــسوب ســـطحه آخـــذ فـــي النقـــصان 

  .ًتدريجيا
ــة مياهــه-   تظهــر ميــاه البحــر الميــت ســاكنة هادئــة معظــم أيــام الــسنة، : طبيع

حيث ال تؤثر عليه رياح قوية تعكر من صفوها، لذلك تظهر المعة جذابة تحت 
المنـاطق الـساحلية حيـث تلتقـي الميـاه بالـصخور فإنهـا تأثير ضوء الشمس، وفي 

  .ًتظهر بلون الثلج نظرا لألمالح المترسبة عليها
ً ترتفــع نــسبة األمــالح كثيــرا فــي ميــاه البحــر الميــت لتــصل إلــى : أمــالح مياهــه-

وأكثر، وأهـم أمالحـه الـصوديوم والبوتاسـيوم والبـروم وغيرهـا، األمـر الـذي % ٣٠
ناعة األمــالح التــي تتركــز فــي الجــزء الجنــوبي منــه جعــل منــه بيئــة صــالحة لــص

، كمــــا أن األمــــالح المختلطــــة بالرواســــب الطينيــــة فــــي بعـــــض )منطقــــة أســــدوم(
المنــاطق المحيطــة بــه جعــل منهــا منــاطق استــشفاء لكثيــر مــن األمــراض، إضــافة 
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لذلك تقوم بعض الصناعات الخاصة بالمواد التجميلية من خاماته، وأدى ارتفاع 
  . إلى عدم وجود حياة في مياههنسبة أمالحه

ـــت- ، هـــي أجـــزاءتنقـــسم منطقـــة البحـــر الميـــت إلـــى ثالثـــة  : أجـــزاء البحـــر المي
  .الحوض الشمالي، والحوض الجنوبي، ويفصل بينهما شبه جزيرة اللسان

   -: الحوض الشمالي- ١
، أي ٢كــــــم٧٦٠   يعــــــرف بــــــالحوض الــــــرئيس للبحــــــر الميــــــت ،  تبلــــــغ مــــــساحته

ر الميــت، تتبــاين تضاريــسه بــين الــشمال والجنــوب، مــن مــساحة البحــ% ٦٧نحــو
ًفتــزداد وعورتهــا جنوبــا، وتقــل شــماال، حيــث كــان إلرســابات نهــر األردن أثــرا فــي  ً ً
ذلك، تمتد في قاعه ثالثة أخاديد بين شبه جزيـرة اللـسان وجزئـه الـشمالي، يـصل 

  . م٥٠ –م ١٢كم، ويتراوح عمقها بين ٢٥طول بعضها إلى 

  -: الحوض الجنوبي-٢
مـــن مـــساحة البحـــر الميـــت، وهـــي منطقـــة % ٢٤، أي ٢كـــم٢٤٥   تبلـــغ مـــساحته

ًم، إال أنهـا جفـت كليـا تقريبـا، ويعـود ذلـك ١٠كانت ضحلة، وال يزيـد عمقهـا عـن  ً
إلــى البخــر المــستمر، وكميــة الفاقــد مــن الميــاه أكثــر مــن المكتــسب، إضــافة إلــى 

) ١٩(ريطـة رقـم أنها منطقة تصنيع األمـالح مـن ميـاه البحـر الميـت، وتوضـح خ
  .البحر الميت وروافد األودية المنحدرة إليه

   -: شبه جزيرة اللسان-٣
    هي مرتفع ملحي يفصل بين الجزأين الشمالي والجنوبي للبحر الميـت، وتقـع 

ًكم تقريبا، تتكـون ٢٠× كم ٧في الجانب الجنوبي الشرقي له، تصل أبعادها إلى 
  . لح الصخري من إرسابات الجبس، واألرغونايت،  والم
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 أهـــم األوديــــة المتجهـــة نحــــو -
  -:نذكر منها: البحر الميت

 األوديــة المتجهــة إليــه مــن - ١
  :الجانب الشرقي

 يبــدأ مــن : وادي زرقــاء معــين-أ
ـــا   ،)الجانـــب األردنـــي(شـــمال مأدب

ٍويتكون من واد عميق، ينتهي في 
البحــــر الميــــت عنـــــد موقــــع بـــــصة 
النمـــــرة، وتقـــــع عليـــــه قـــــرب مأدبـــــا 

رقــــاء معــــين الــــساخنة، حمامــــات ز
تتــــراوح درجــــة حــــرارة الميــــاه فيهــــا (

، ) مئويــــــــــــةْ ٦٠ -ْ  ٥٥,٥بــــــــــــين 
وهــي ميــاه معدنيــة غنيــة بعناصــر 
الصوديوم، والكلورايـد، والكلـسيوم، 

  . المغنيسيوم، والبروم

البحر الميت واألودية ): ١٩(خريطة رقم 
  .المنحدرة إليه

  

رف فــي جزئــه األردنــي بــوادي  وادي الموجــب، يعــأحــد روافــد : وادي الوالــه-ب 
  . األردنغرب من أجمل أودية وهو الهيدان،

البحر الميت من الجانب  التي تصب في هو أكبر األودية :وادي الموجب -ج 
ٍوهــو واد أخــدودي  ،كــم٨٠طولــه نحــو يبلــغ ، )يعــرف باســم وادي أرنــون(األردنــي

ات وتقـــــع عليـــــه حمامـــــ إال أن مـــــصبه فـــــي البحـــــر الميـــــت متـــــسع، ًعميـــــق جـــــدا،
  .يفصل بين جبال البلقاء والكركو الموجب،

، )الجانــب األردنــي( ويقــع إلــى الجهــة الــشمالية مــن الكــرك:ّ وادي ابــن حمــاد-د 
  .ّوفيه حمام ساخن يعرف باسمه
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  يبدأ بـالقرب مـن قريـة المـزار، وّوادي ابن حمادجنوب  ويقع : وادي الكرك-ه 
  . اللسانشبه جزيرة  ينتهي في البحر الميت شمالفي الجانب األردني،

ــــدأ :الحــــسـاوادي  -و  ــــراطأراضــــي مــــن جبــــال الكــــرك مــــن يب الجانــــب  ( أبــــو ق
 علــى الخــط التــي تقــع قلعــة الحــسا  أراضــييمــر مــنو ، وقــصر البنــت،)األردنــي

ّحمـام ســاخن يعـرف باسـم حمـام عفـراويقـع عليـه  ،الحديـدي الحجـازي  ، ويقـع إلــىّ
  . من بلدة الطفيلةالشمال

  -:نذكر منها :ة إليه من الجانب الفلسطيني األودية المتجه- ٢
 ،   وادي النــارإليــه التــي تنتهــي األوديــةدائمــة الجريــان، ومــن     ال توجــد أنهــار 

َ ووادي الزويرة،و عين جدي َ   . وغيرها،ّ
  -: وادي عربه– أ

ً يمتــد وادي عربــة مــن خلــيج العقبــة جنوبــا حتــى جــرف خنيزيــرة، وبــين : موقعــه-
  .ًرتفعات األردن شرقاًإقليم النقب غربا وم

ــاده- ، ويتــراوح )بــين الــشمال والجنــوب(كــم ١٦٠  يبلــغ طــول الــوادي نحــو : أبع
  ).بين الشرق والغرب( كم ٢٥-كم٩عرضه بين 

ً  ترتفــع مناسـيب الـسطح فيـه تــدريجيا مـن خلـيج العقبـة حتــى :مناسـيب سـطحه-
م شــمال جبــل الريــشة، أي فــي منتــصف المــسافة بــين ٢٢٥+تــصل إلــى منــسوب

ًج العقبة والبحر الميت، ثم تنخفض المناسيب تدريجيا من جبل الريـشة حتـى خلي
  .البحر الميت

  تتميز منطقة الوادي بغناها بخام البوتاس، السـيما، شـماله، وبعـض : أهميته-
  .المعادن األخرى

ً يتميــــز بالمنــــاخ الحــــار والجــــاف، وهــــو منــــاخ صــــحراوي، نظــــرا لقلــــة : المنــــاخ-
  . األمطار الهاطلة عليه
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  :    ويمكن تقسيم وادي عربة إلى جزأين على النحو اآلتي
  -: الجزء الجنوبي– ١

كـــم، ٧٥ً   يقــع بــين خلـــيج العقبــة جنوبــا حتـــى شــمال جبــل الريـــشة، يبلــغ طولــه 
كـــم، ويقـــع بـــين جوانـــب جبليـــة ، تتكـــون مـــن صـــخور ناريـــة ١٠وباتـــساع مقـــداره 

يتميـــز هـــذا الجـــزء ومتحولــة ترجـــع إلـــى مـــا قبـــل الكمبـــري فـــي الجانـــب الـــشرقي، 
  -:باآلتي

  . يتميز الجانب الغربي منه بانتشار الرواسب الحصوية والرملية-
 توجد فيه بعض الـسبخات الملحيـة التـي نتجـت بفعـل البخـر، وتحـرك األمـالح -

ًفــي الــصخور رأســيا مــع حركــة الميــاه الجوفيــة، ومــن هــذه الــسبخات ســبخة طابــا، 
  .وسبخة الدفية

، وهـي )ظـاهرة تـشبه دلتـا النهـر(اوح الفيضية اإلرسـابية  تكثر على جانبيه المر-
  .الرواسب المختلطة التي ترسبها األودية في المناطق الصحراوية

 تنتهــي فيــه مجموعــة مــن األوديــة الــصحراوية، فتــصل إليــه أوديــة مــن الجانــب -
الـــشرقي، منهـــا وادي اليتـــيم والمهتـــدي وأم ســـيالة والحـــور، ومـــن الجانـــب الغربـــي 

  .اني والبياني والرخمة وادي الحي
  -: الجزء الشمالي– ٢

    يقـــع بـــين جبـــل الريـــشة و جـــرف خنيزيـــرة جنـــوب البحـــر الميـــت، يبلـــغ طولـــه 
ًكم تقريبا، ينحدر ألسفل من الجنوب نحو ٢٥-كم١٠كم، ويتراوح اتساعه بين٨٥

الــشمال، ويحــاط بحافــات صــخرية قديمــة النــشأة، ويعــرف هــذا الجــزء باســم وادي 
  -:صائصهمن خالجيبة، 

انكــسارات ثانويــة تتبــع امتــداد األخــدود ( يتقطــع الــوادي باالنكــسارات العرضــية -
  ).األفريقي
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 تنتهـــي إليـــه عـــدة أوديـــة آتيـــة مـــن الجانـــب الـــشرقي، منهـــا وادي أبـــو خـــشيبة، -
ووادي موســى، ووادي فينــان، ووادي ضــحل، ومــن أوديتــه علــى الجانــب الغربــي 

  .وادي الجرافي
رضــيته ظــاهرة المــراوح اإلرســابية، والرواســب الحــصوية، ً تنتــشر أيــضا علــى أ-

  .والرملية
 تتميــــز الجوانــــب الجبليــــة الغربيــــة منــــه بوجــــود خامــــات معدنيــــة فلزيــــة، أهمهــــا -

  .النحاس والحديد
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   الثالث إليك ملخص الفصلالقارئعزيزي 
  -: تتكون فلسطين من أربعة أقاليم تضاريسية، هي-
م ٢٠٠وهــي المنطقــة المنخفــضة المحــصورة بــين خــط الــساحل وحتــى عمــق :  الرفــرف القــاري–

  .داخل البحر
  .يمكن تمييز نوعين من السهول في فلسطين، السهول الساحلية والسهول الداخلية:  السهول–
  .وتظهر في صورة جبال، وتظهر في بعض المناطق في شكل هضاب:  إقليم المرتفعات–
و إقلــيم انكــساري يحتــل قاعــه مجموعــة مــن البحيــرات والبحــار وهــ:  إقلـيم المنخفــضات الــشرقية–

  .واألغوار
  -: يتميز الرفرف القاري في فلسطين باآلتي-
  .كم جنوبها أمام ساحل غزة٢٥كم شمال فلسطين إلى ٥ يتراوح اتساعه بين -
  .م تحت سطح البحر٢٠٠ يبلغ أكبر عمق نحو-
  .طين والغرين والرمل تتغطى أرضيته بالرواسب القارية المتمثلة في ال-
  . تعتبر األمواج وتيار البحر المتوسط الغربي من أكثر العوامل التي شكلته-
 يتكــون مــن نطاقــات طوليــة، هــي النطــاق المجــاور لخــط الــساحل، والنطــاق األوســط، والنطــاق -

  ).حافته( األمامي 
  :  تأثر تكوين السهل الساحلي بمجموعة من العوامل، هي-
  .يتمثل في الحركات األرضية، وطغيان البحر وانحساره: جي العامل الجيولو-
  .يتمثل في أثر عوامل التعرية، السيما الرياح وأودية األنهار:  العامل الجيومورفولوجي-
ــأثيره علــى تذبــذب مــستوى ســطح البحــر، وتغيــر عوامــل التعريــة، واخــتالف : المنــاخ- انعكــس ت

ن مــن نتيجــة ذلــك تكــون ســبعة حــواجز رمليــة قوتهــا، وبالتــالي اخــتالف التــشكيل الــسطحي، وكــا
  طولية بمساعدة األمواج والتيارات البحرية

ً كــان تــأثير الريــاح واضــحا، حيــث كونــت تربــة اللــوس فــي الفتــرات المناخيــة الجافــة، وتكونــت -
  .الكثبان الرملية الساحلية

ة، والرمليــة  تتواجــد علــى الــسهل الــساحلي أنــواع مختلفــة مــن التربــات، مثــل الرمليــة والطينيــ-
  .الطينة، والذي يختلط معظمها برواسب الكالسيوم

 تنقسم السهول في فلـسطين إلـى قـسمين، الـسهول الـساحلية والـسهول الداخليـة، ولكـل منهـا -
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  .خصائصها
 ينقـــسم الـــسهل الـــساحلي إلـــى قـــسمين، همـــا الـــسهل الـــساحلي الـــشمالي، والـــسهل الـــساحلي -

  .الجنوبي، يفصل بينهما رأس الكرمل
وينقــسم الـــسهل الـــساحلي الـــشمالي إلـــى قــسمين، الـــسهل الـــساحلي لجبـــال الجليـــل األعلـــى،  -

  .والسهل الساحلي لجبال الجليل األدنى 
 يتكــون الــسهل الــساحلي الفلــسطيني مــن ثالثــة أجــزاء طبوغرافيــة، بــين الــشمال والجنــوب هــي -

  .الشريط الساحلي، والشريط األوسط، والشريط الداخلي
ًالساحلية نحو البحر المتوسط عددا كبيرا من األودية واألنهار يخترق السهول - ً.  
 من أهم السهول الداخلية في فلسطين سهل مرج بن عامر، وسهل البطـوف، وعـدد آخـر مـن -

  . السهول الموجودة بين جبال فلسطين
  . تتعدد الخصائص العامة للجبال في فلسطين-
ــل رئيــسة هــي- ــى ثــالث كت ــسطين إل ــال فل ــال الكرمــل:  تنقــسم جب ــل، وجب ــال الجلي ــابلس-جب  -ن

  .الخليل، ثم جبال النقب
ــان البحــر وانحــساره، والحركــات األرضــية، - ــال فلــسطين طغي  مــن أهــم العوامــل التــي كونــت جب

  .وعوامل التعرية، ثم التغيرات المناخية
 تنقــسم جبــال الجليــل إلــى جبــال الجليــل األعلــى وجبــال الجليــل األدنــى، يقــع داخلهــا عــدد مــن -
  .م١٢٠٨+ لسهول الداخلية، وبها أعلى قمة في فلسطين، وهي جبل الجرمق ا

ــال الكرمــل - ــة هــي جب ــل جبلي ــى عــدة كت ــال الوســطى إل ــال القــدس – وتنقــسم الجب ــابلس وجب  ن
  .الخليل، وجبال النقب

 لكل من الكتل الجبلية في فلسطين خصائصها، لكنها تشترك فـي العديـد مـن الخـصائص فيمـا -
  .جيا والصخور واالنحدارات نحو الشرق والغربيتعلق بالجيولو

 يمثل النقب وحدة جغرافية كبيرة فـي جنـوب فلـسطين، ويتكـون مـن وحـدات طبوغرافيـة داخليـة -
  .هي مرتفعات الجنوب، وسهول وسط النقب، والمرتفعات الوسطى، ثم حوض بئر السبع

ـــسطين ، ت- ـــاطق انخفاضـــا فـــي فل ـــر المن ـــشرقية أكث ـــل المنخفـــضات ال تكـــون مـــن وحـــدات ً تمث
  .طبوغرافية هي سهل الحولة، بحيرة طبريا، األغوار، والبحر الميت، ثم وادي عربة
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  مراجع الفصل الثالث
ـــا اإلقليميـــة لقطـــاع غـــزة، رســـالة )م١٩٩٤: ( أحمـــد رمـــضان شـــقلية- ١ ، الجغرافي

  .ماجستير غير منشورة، كلية اآلداب، القاهرة، مصر
، الموسـوعة الفلـسطينية،هيئة الموسـوعة )م١٩٨٤: ( أحمد المرعشلي وآخرون- ٢

  .الفلسطينية، دمشق، سوريا

، المركـــز الجغرافــــي الفلــــسطيني ، )م ١٩٩٧: ( الـــسلطة الوطنيــــة الفلــــسطينية- ٣
  .األراضي السهلية وواقع استعماالتها في الضفة الغربية، رام اهللا، فلسطين

  .ربي، حلب، سوريا المحيطات والبحار، دار الشرق الع: إبراهيم حلمي غوري - ٤
ــدان فلــسطين المحتلــة :  أنــيس صــايغ - ٥ م، مركــز األبحــاث، ١٩٦٧ -م١٩٤٨بل

  .بيروت ـ لبنان
، جغرافيـــة فلـــسطين، برنـــامج التعلـــيم  )م١٩٩٥: ( جامعـــة القـــدس المفتوحـــة- ٦

  .المفتوح ، القدس
ـــة- ٧ ـــو طويل ـــة، ،)م١٩٩٤: ( جهـــاد محمـــد موســـى أب  التخطـــيط اإلقليمـــي والتنمي

لواقــع وآفــاق المــستقبل بقطــاع غــزة فــي فلــسطين المحتلــة، رســالة دكتــوراه معطيــات ا
 .غير منشورة، قسم الجغرافيا، جامعة الخرطوم 

ــين- ٨ ــو العين ــدار الجامعيــة ) م١٩٦٧( : حــسن أب جغرافيــة البحــار والمحيطــات، ال
 .للطباعة والنشر، بيروت 

ز األبحـاث، ، مركـم١٩٦٧ –م١٩٤٨، قطـاع غـزة )م١٩٧٩: ( ـ حـسين أبـو النمـل٩
  .منظمة التحرير الفلسطينية، بيروت، لبنان

، غـزة وقطاعهـا، الهيئـة المـصرية للكتـاب، )م١٩٨٧: ( سليم عرفات المبـيض- ١٠
  .القاهرة، مصر
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، األمـــن المـــائي ومفهـــوم الـــسيادة والـــسالم فـــي )م٢٠٠٠: ( صـــاحب الربيعـــي– ١١
  .٣١٦، ص ١حوض نهر األردن، دار اإلحصاء، دمشق، ط

، جيولوجيـة فلـسطين، الطبعـة )م١٩٩٩: ( الوشاحي وعبد القـادر عابـد صايل- ١٢
  .األولى، محمود الهيدرولوجية الفلسطينية، القدس 

ــة فلــسطين، الموســوعة الفلــسطينية،  )م١٩٨٥:( عبــد القــادر عابــد-١٣ ، جيولوجي
 .الطبعة األولى، بيروت

مياهه ، جيولوجية البحر الميت، نشأته و)م١٩٨٥ (: عبد القادر عابد-١٤
  . وأمالحه وقناة البحرين، دار األرقم، عمان، األردن

طبوغرافيــة المــستعمرات االســتيطانية اإلســرائيلية :  عبــد العظــيم قــدوره مــشتهى- ١٥
مجلــة الجامعــة اإلســالمية، : بالنــسبة لمراكــز العمــران الفلــسطيني فــي محافظــة جنــين

  .م٢٠٠٢زيران هـ، ح١٤٢٣غزة، المجلد العاشر، العدد الثاني، ربيع ثاني 
ــد العظــيم قــدوره مــشتهى -١٦ الجــزء األدنــى مــن وادي غــزة فــي ): م١٩٩٩ (: عب

قطـــاع غـــزة، دراســـة فـــي الجيومورفولوجيـــا، رســـالة دكتـــوراة غيـــر منـــشورة، جامعـــة 
 .النيلين، الخرطوم، السودان

  ، موسوعة فلسطين الجغرافية، الطبعة الثانية، )م١٩٨٨: (  قسطنطين خمار- ١٧
، تذبــذب منــسوب البحــر الميــت والتذبــذب المنــاخي فــي )م١٩٨٥.:(  كلــين س- ١٨
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25- Atlas of Israel :(1962) Jerusalem.                                           
26- Efrat and O. Afraim  : (1966), geography of Israel, 
University press, Jerusalem . - El Khoudary, R. & Anna,  
27- Picard, L.,: (1948) , Structure Evolution of Palestine, geo. 
Dep., Hebrow Uni., Jerusalem, pp. 90-91. 
28- Picard, L.: (1987) , geological map, 1 : 250000 , Survey of 
Israel , Tel Aviv. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 - ١١٧ -

  
  
  
  
  

  الفصل الرابع
  المناخ في فلسطين

  .العوامل المؤثرة على المناخ :ًأوال
  .عناصر المناخ :ُثانيا
  . األحوال الجوية في فلسطينخص مل:ثالثا
.                   األقاليم المناخية في فلسطين :رابعا

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 - ١١٨ -

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 - ١١٩ -

  المناخ في فلسطين
Climate of Palestine   

  

   علــى الــرغم مــن صــغر مــساحة إال أنهــا تتميــز بتنــوع أقاليمهــا المناخيــة، حيــث 
، كـذلك نجـد فيهـا بعـض المنـاطق (Cs)معتدل تتبع مناخ إقليم البحر المتوسط ال

ـــاخ المـــداري، والمنـــاخ الجـــاف، وشـــبه الجـــاف،  ويمكـــن تتبـــع الوضـــع ذات المن
  :المناخي في فلسطين كاآلتي

ً اعتدال مناخها شتاء مع اتجاهه صوب االرتفاع في درجة الحرارة صيفا– ١ ً.  
ضات الجويـة ً يمكن تمييز فصول السنة فيها بوضوح، فـشتاء تتـأثر بالمنخفـ– ٢

والرياح الغربيـة، حيـث تـسقط األمطـار وتـنخفض درجـة الحـرارة، ويتميـز الـصيف 
ًبفترة استقرار، والرياح شمالية حـارة، مـع وجـود نـسيم البـر والبحـر يوميـا، أمـا فـي 
الربيــع والخريــف فتــؤثر عليهــا ريــاح الخماســين مــع وجــود تقلبــات مناخيــة يــسودها 

  ًاالستقرار الجوي أحيانا
تقــع فلـــسطين فـــي ممــر المنخفـــضات الـــشتوية مباشــرة، مـــع مالحظـــة أن  ال – ٣

  .مسارها يتغير في فصول السنة األخرى نحو الشمال ونحو الجنوب
 يوجــد تبــاين واضــح فــي قــيم عناصــر المنــاخ، تحــت تــأثير بعــض العوامــل – ٤

  الجوية والطبيعية
  -: العوامل المؤثرة على المناخ:ًأوال 

عـــــدد مـــــن العوامـــــل، مـــــن أهمهـــــا الموقـــــع والـــــشكل،      يتـــــأثر منـــــاخ فلـــــسطين ب
والتضاريس، ومراكز الضغط الجوي المحيطة بفلسطين، وقد خلقت هذه العوامـل 
ًمناخا لـه طـابع مميـز، وبخاصـة فيمـا يتعلـق بعناصـر المنـاخ كاألمطـار والحـرارة 

  :ويمكن مناقشة هذه العوامل على النحو اآلتيوالرياح، 
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  -: الموقع والشكل- ١
  -: فلسطين وشكلها على المناخ من النواحي التاليةعؤثر موق    ي

ً تقــع فلــسطين فلكيــا ضــمن العــروض المعتدلــة خــارج مــدار الــسرطان شــماال –أ  ً
ــــى الــــشمال مــــن خــــط االســــتواء، وبــــين  ٣٣َ  ١٥ْ   و٢٩َ   ٣٠(ْ ، ١٠بنحــــو ْ  إل

، لــذلك تكــون المنــاطق ) ْ  إلــى الــشرق مــن خــط جــرينتش ٣٥َ  ٤٠ -ْ ٣٤َ  ١٥
لشمالية منها أقرب إلى المناطق المعتدلة في حين تكون المناطق الجنوبية منها ا

ـــداد الطـــولي لهـــا مـــن  ـــار االمت ـــى الـــصحراء، هـــذا، إذا أخـــذنا فـــي االعتب أقـــرب إل
  .ْ عرضية٤الشمال إلى الجنوب والذي يصل إلى 

 تشرف فلسطين على ساحل  البحر المتوسـط الـشرقي، كمـا تقـع فـي الـركن –ب 
  :وقد ساعد ذلك علىالغربي من بالد الشام، الجنوبي 

 أن تكـــون فـــي موقـــع تتـــأثر فيـــه بالمنخفـــضات الجويـــة خـــالل فـــصل الـــشتاء، – 
  .والمتسببة في وصول الرياح الغربية وهطول األمطار  

ً  تقع تحت تأثير الرياح الشمالية الحارة  صيفا،أو الجنوبية الشرقية أو ريـاح –  
  .الخماسين باقي فصول السنة

ً تتــأثر أيــضا بمراكـــز ضــغط جــوي رئيـــسية تقــع حولهــا وهـــي نطــاق الـــضغط –  
ًالمرتفـــــع اآلزوري المتمركـــــز فـــــوق شـــــمال المحـــــيط األطلـــــسي والمتحـــــرك شـــــماال 
ًوجنوبــا، حيــث تبــدأ منــه الريــاح الغربيــة، ثــم نطــاق الــضغط المتمركــز فــوق وســط 

  ).الضغط الجوي السيبيري المرتفع( ًآسيا صيفا 
بالمنخفــــضات الجويــــة المتكونــــة فــــوق شــــرقي البحــــر المتوســــط،  كمــــا تتــــأثر –  

  .ًوالمتحركة شرقا في اتجاه فلسطين
  -:أثر شكل فلسطين على المناخ من النواحي اآلتية –ج
ً أدى االمتــداد الطــولي لفلــسطين شــماال وجنوبــا إلــى تأثرهــا بالــصحراء الواقعــة –  ً

  .جنوبها، وبالمناطق المعتدلة الواقعة شمالها
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ى تقـــوس خـــط الـــساحل إلـــى تغيـــر اتجـــاه الريـــاح المـــؤثرة عليهـــا، الســـيما،  أد–  
خالل فصل الشتاء، ففي حين تكـون الريـاح موازيـة لخـط الـساحل وال تتعمـق فـي 
ًالداخل كثيرا في الجنوب، تكون عمودية عليـه شـماال وتتعمـق أكثـر فـي الـداخل،  ً

  .ًلذلك كانت المناطق الشمالية أكثر منها مطرا
  -:سالتضاري- ٢

  -:    يمكن مناقشة أثر التضاريس على المناخ في فلسطين على النحو اآلتي
 تؤثر التضاريس فـي تبـاين قـيم عناصـر المنـاخ وبخاصـة األمطـار والحـرارة –  ا

والرطوبـــة والـــضغط الجـــوي مـــن مكـــان إلـــى آخـــر فـــي فلـــسطين، أي بـــين شـــمالها 
  .وجنوبها، وبين شرقها وغربها

تــنخفض درجــة الحــرارة باالرتفــاع، لــذلك تتغيــر قــيم  تزيــد كميــة األمطــار و–  ب
الـسهول (، والمنـاطق المنخفـضة )الجبـال(عناصر المناخ بين المنـاطق المرتفعـة 

ً، كمــا تكــاد أن تتــوزع قــيم عناصــر المنــاخ توزيعــا طوليــا )والمنخفــضات الــشرقية ً
  .ًممتدا مع امتداد األقاليم التضاريسية بين الشمال والجنوب

د األقــــاليم الجبليــــة بــــين الــــشمال والجنــــوب إلــــى أن تكــــون كميــــة  أدى امتــــدا–ج 
األمطـار الهاطلــة علـى الجــزء الغربـي مــن فلـسطين أكبــر مـن كميتهــا علـى الجــزء 
ًالشرقي، وأن تكون كميتها شماال أكبر من كميتها جنوبا، كما أصبحت المناطق  ً
 الــــشرقية مــــن فلــــسطين واقعــــة فــــي منــــاطق ظــــل المطــــر، الســــيما، فــــي األجــــزاء

  . الوسطى والجنوبية من فلسطين
 أدى االنخفـــــاض الكبيـــــر لمناســـــيب ســـــطح األرض فـــــي إقلـــــيم المنخفـــــضات –د 

  :الشرقية مع االمتداد الطولي لها من الشمال إلى الجنوب كاآلتي
  .ً أصبحت أكثر مناطق فلسطين ارتفاعا في درجة حرارتها–  
  .ال إلى الجنوبً تتحرك الرياح الشمالية صيفا مع امتدادها من الشم–  
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  -: مراكز الضغط الجوي- ٣
  : تتأثر فلسطين بعدد من مراكز الضغط الجوي، وهي على النحو اآلتي    

  -:المرتفعالجوي  مراكز الضغط – ا
 يتركـــز فــوق المحــيط األطلـــسي : مركــز الــضغط الجـــوي المرتفــع اآلزوري–أ   

ـــشتاء يتزحـــز ـــا، ففـــي فـــصل ال ـــشمالي، يتزحـــزح شـــماال، وجنوب ًال ـــا ليغطـــي ً ًح جنوب
ًالصحراء الكبرى متيحا الفرصة لتكون كتل هوائية دافئة فوق الجزء الشمالي من 
ًأفريقيــا، تتحــرك شــماال لتلتقــي بكتــل هوائيــة بــاردة فــوق حــوض البحــر المتوســط، 
تتأثر بها فلسطين خالل فـصل الـشتاء، متـسببة فـي هبـوب ريـاح غربيـة وجنوبيـة 

مـــا فـــي فـــصل الـــصيف فيتزحـــزح نحـــو الـــشمال ًغربيـــة، تـــسقط األمطـــار أحيانـــا، أ
ليغطي حوض البحر المتوسط، األمر الذي يمنع تكوين منخفضات جوية فوقه، 

  .وتكون السماء صافية
علـى مـساحات واسـعة  يـسيطر : مركز الضغط الجـوي المرتفـع الـسيبيري–ب   

 وشــرقي أوروبــا ، كمــا يــدفع بألــسنة لــه علــى ســواحل البحــر ةمــن القــارة اآلســيوي
ًيتزحــزح شــماال و ،) ملليبــار١٠٣٥قيمــة الــضغط الجــوي (متوســط وأعمــاق آســيا ال

 حركــة الــشمس الظاهريــة علــى دوائــر العــرض الواقعــة فــي فــصل الــصيف حيــث
ًشــمال خــط االســتواء، ويــصل تــأثيره إلــى حــوض البحــر المتوســط الــشرقي، مانعــا 

، أمـا ًبذلك حركة المنخفـضات الجويـة فـي هـذا الفـصل، لـذلك يكـون الجـو مـستقرا
ًإذا وصــل تــأثيره إلــى حــوض البحــر المتوســط الــشرقي متــسببا فــي وصــول ريــاح 

  .شرقية وشمالية شرقية باردة وجافة
ً يعتبــر امتــدادا للمرتفــع الجــوي : مركــز الــضغط الجــوي المرتفــع األوروبــي–ج   

السيبيري، ترجع أهميته إلى تكون كتل هوائية باردة تتحرك نحو البحر المتوسـط 
  . ًجنوبا
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   : المنخفضات الجوية–٢
 تتكـــون فـــوق ميـــاه البحــــر :  المنخفـــضات الجويـــة فـــوق البحــــر المتوســـط–أ 

ًالمتوسـط منخفـضات جويـة فـي فـصل الـشتاء نظـرا اللتقـاء الكتـل الهوائيـة البــاردة 
، )الــصحراء الكبــرى(مــن الــشمال مــع الكتــل الهوائيــة الدافئــة القادمــة مــن الجنــوب 

  :تيويالحظ على هذه المنخفضات اآل
 تتحـرك مـن الغـرب نحـو الـشرق، ولـيس مـن الـضروري أن تكـون مراكزهـا فــوق –

فلـــسطين، وعنـــدما يـــصل تأثيرهـــا إلـــى فلـــسطين تـــسود حالـــة مـــن عـــدم االســـتقرار 
  .الجوي

 عندما تؤثر على فلسطين تبدأ الرياح الشرقية والجنوبية الشرقية بالتأثير ثم ما –
  .ربية تسقط األمطارتلبث أن تتغير إلى رياح جنوبية غربية وغ

ـــى الجنـــوب، إذ أن ذلـــك مرهـــون - ـــى الـــشمال منهـــا أو إل  يكـــون خـــط مـــسارها إل
  .بمراكز الضغط الجوي المؤثرة على فلسطين

 سقوط أمطار فلسطين يرتبط بموقع مراكز الـضغط الجـوي المـنخفض، والفـرق –
، وســرعة )عمــق المــنخفض(فــي درجــات الحــرارة بــين الكتــل الهوائيــة المكونــة لــه 

ـــة عـــدم االســـتقرار الناتجـــة عـــن  ـــك مرتبطـــا بحال ـــد يكـــون ذل ًالريـــاح واتجاههـــا، وق
  .وصول كتل هوائية باردة خاصة في فصلى الربيع والخريف 

 تــستغرق حالــة عــدم االســتقرار التــي يــسببها المــنخفض الجــوي عــدة أيــام، وقــد – 
ٕتــصل إلــى أســبوع، لحــين تحركــه شــرقا نحــو شــمال العــراق وايــران، وينتهــي تــأث يره ً

  .على فلسطين
ـــسطين إذا تـــوفرت الظـــروف – ـــد تتتـــالى المنخفـــضات الجويـــة المـــؤثرة علـــى فل  ق

ًالمناسبة لتكونها، وقد يحدث بينها أياما يكون الجو فيها مستقرا ً.  
 يــــصل معــــدل المنخفــــضات الجويــــة المتكونــــة فــــوق الحــــوض الــــشرقي للبحــــر –

  .ًفضا منخ٢٤ً منخفضا، يؤثر منها على فلسطين ٢٨المتوسط إلى 
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ـــاح فـــي -  تـــرتبط المنخفـــضات الجويـــة خـــالل فـــصل الـــشتاء باالتجـــاه العـــام للري
ـــذلك فـــإن  ـــاطق الـــضغط الجـــوي المرتفـــع، ل ـــا مـــن التروبوســـفير، ومن ـــة العلي الطبق

  .ًتأثيرها يزداد على فلسطين كلما اتجهنا شماال
 تتأثر عناصر المناخ األخرى في فلسطين بما يصاحب هذه المنخفضات مـن -

  .ناخية وفق مسارها وقوتها ظواهر م
ــوق البحــر األحمــر– ب  يعتبــر مــنخفض البحــر األحمــر : المــنخفض الجــوي ف

منخفض حراري يتكون فـوق البحـر األحمـر، وينـشأ بـين مركـزين للـضغط الجـوي 
المرتفع في كل من شبه جزيرة العرب وشمال أفريقيا، يؤثر على جنوب فلسطين 

ًالســتقرار وتــساقط األمطــار أحيانــا، ًبــصفة خاصــة، متــسببا فــي حالــة مــن عــدم ا
  .يصاحبها عواصف البرق والرعد خاصة في جنوب فلسطين

  -:عناصر المناخ: ًثانيا 
  -:Radiation اإلشعاع الشمسي- ١

     يقـــصد بـــه مقـــدار مـــا يـــصل إلـــى ســـطح األرض مـــن إشـــعاع شمـــسي خـــالل 
عاع ، تتوقــف كميــة اإلشــ٢ســم/ســاعات النهــار، ويقــاس بوحــدة تــسمى كيلــو حريــرة

  :الشمسي الواصلة إلى سطح األرض على مجموعة من العوامل
 كميـــة الغيـــوم التـــي تغطـــي قبـــة الـــسماء، وتربطهـــا عالقـــة عكـــسية باإلشـــعاع –ا 

  .الشمسي
 طول النهار واختالفه من فصل إلى آخر، وهناك عالقة طردية بين طـول –ب 

  .النهار وكمية اإلشعاع الشمسي
ـــشوائب وبخـــار المـــاء–ج  ـــذلك، توجـــد عالقـــة  انتـــشار ال  فـــي الغـــالف الجـــوي، ل

  .عكسية بين كمية الشوائب واإلشعاع الشمسي
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     يبلــــــغ معــــــدل اإلشــــــعاع الشمــــــسي 
ـــــسطين نحـــــو  ـــــى فل ـــــسنوي عل  ٣٤٠٠ال

ســنة، تــزداد هــذه القيمــة باالتجــاه /سـاعة
ــــل باالتجــــاه شــــماال، بحيــــث  ــــا وتق ًجنوب ً

ــــــــين  ــــــــة ب ــــــــه اليومي ــــــــراوح كميت   –٧,٩تت
ـــوم، ويـــسجل أد/ســـاعة٨,٩ نـــى معـــدل ي

يــومي لــه فــي شــهر ينــاير، ويبلــغ أكبــر 
 يــومي لــه فــي شــهر يوليــو حيــث لمعــد

  . يوم/ ساعة١١,١٥وصل إلى 
    كمــــــا أن هنــــــاك تبــــــاين فــــــي كميــــــة 
اإلشعاع بين الـشمال والجنـوب، بحيـث 
تــــنخفض كميــــة اإلشــــعاع كلمــــا اتجهنــــا 
ًشـــــــماال ، وتـــــــزداد كلمـــــــا اتجهنـــــــا إلـــــــى 

  ).٢٠(الجنوب، خريطة رقم 
قيمــــة ) ١(الجــــدول رقــــم هــــذا، يوضــــح 

اإلشــعاع الشمــسي فــي منــاطق مختلفــة 
  .من فلسطين

  )٢٠(خريطة رقم 

  

  قيم اإلشعاع الشمسي في مناطق فلسطين): ١(جدول رقم 
وادي عربة و  المنطقة

 ةالجنوبيالنقب 

 و النقب األغوار
 الشمالي و األوسط

شمال ووسط 
 فلسطين

شمال غرب 
 فلسطين

  اإلشعاع الشمسي

 2سم/ يرةكيلو حر  
  ١٨٢ أقل من  ١٨٩-  ١٨٢ ٢٠٠-  ١٩٠  ٢٠٠أكثر من 



 

 - ١٢٦ -

 فـي شـمال غـرب فلـسطين أقـل مـن ة األشعة أن كمي)١(يالحظ من الجدول رقم 
ـــد فـــي أقـــصى الجنـــوب عـــن ٢ســـم/ كيلـــو حريـــرة١٨٢ ـــو ٢٠٠، فـــي حـــين تزي  كيل
  .٢سم/حريرة

  -:Temperatureةردرجة الحرا ـ ٢
، ويعـــود ذلـــك إلـــى خـــصائص تفـــاوت درجـــة الحـــرارة مـــن منطقـــة إلـــى أخـــرى   ت

المـــوقعين الفلكــــي والجغرافــــي لفلـــسطين، باإلضــــافة إلــــى التباينـــات فــــي كــــل مــــن 
اإلشــــعاع الشمــــسي و مظــــاهر الــــسطح ، يــــضاف إلــــى ذلــــك خــــصائص الريــــاح 
المختلفة المصاحبة لمراكز الضغط الجـوي المـؤثرة علـى منـاخ فلـسطين، وبـصفة 

الحـرارة فـي فلـسطين، خريطـة عامة يمكن تسجيل المالحظات اآلتيـة علـى درجـة 
  ):٢١(رقم 

 تــــنخفض درجــــة الحــــرارة علــــى المرتفعــــات – ١
  .الجبلية عنها في باقي أجزاء فلسطين

 تكــون درجــة الحــرارة فــي الــسهل الــساحلي – ٢
ًأكثــر اعتــداال مــن بــاقي منــاطق فلــسطين، يعــود 
ـــــــاه البحـــــــر  ـــــــة لمي ـــــــى التـــــــأثيرات البحري ـــــــك إل ذل

  .المتوسط، السيما، في فصل الصيف
 ترتفع درجة الحـرارة فـي المنـاطق الجنوبيـة – ٣
ــــــاطق ) النقــــــب( ــــــر مــــــن المن ــــــسطين أكث مــــــن فل

الـــــشمالية والغربيـــــة، يعـــــود ذلـــــك إلـــــى تعرضـــــها 
لكميـــــة إشـــــعاع شمـــــسي أكثـــــر، باإلضـــــافة إلـــــى 
وقوعهـــــا فـــــي عـــــروض أقـــــرب إلـــــى خـــــط مـــــدار 

  .السرطان
  

  )٢١(خريطة رقم 
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اطق فلــسطين حــرارة، يعــود  تعتبــر منــاطق األغــوار والبحــر الميــت أكثــر منــ– ٤
ذلـــك لالنخفـــاض الكبيـــر فـــي ســـطح األرض، وتأثرهـــا بالريـــاح الـــشرقية والجنوبيـــة 

درجات الحرارة في مناطق مختارة ) ٢(هذا، ويوضح الجدول رقم . ًالشرقية صيفا
  .من فلسطين

  .معدل الرطوبة والحرارة في مناطق مختارة من فلسطين): ٢(جدول رقم 
  معدل الرطوبة  المنطقة

%  
معدل درجة 
  الحرارة الدنيا
  درجة مئوية

معدل درجة 
  الحرارة العظمى
  درجة مئوية

معدل درجة 
  الحرارة 

  درجة مئوية

  ٢١,٠  ٢٧,٨  ١٥,٩  ٦٨  جنين
  ٢١,٦  ٢٦,٢  ١٧,١  ٧٠  طولكرم
  ١٨,٢  ٢٥,٤  ١٣,٨  ٧١  نابلس
  ١٧,٠  ٢٢,٥  ١٣,١  ٥٩  رام اهللا
  ٢٤,٩  ٣٢.٤  ١٩,٥  ٤٤  أريحا
  ١٦,٩  ٢٢,٨  ١٢,٤  ٦١  الخليل
  ٢١,٨  ٢٧,١  ١٦,٥  ٧١  غزة

   -:اآلتي) ٢(يتضح من تتبع أرقام الجدول رقم 
 تعتبـر الجبـال فـي فلـسطين أقـل المنـاطق حـرارة، تليهـا الـسهول الـساحلية، ثــم –ا 

  منطقة األغوار والبحر
يبلـــغ المــــدى الحـــراري أقــــصاه فـــي البحــــر الميـــت واألغــــوار، و يـــسجل أقــــل –ب 

  . ي حين تأتي الجبال في المرتبة التالية لهامعدالته في السهول الساحلية، ف
ْ  مئويــة فــرق بــين الــدرجات المئويــة الــصغرى فــي كــل مــن ١٠ يوجــد نحــو –ج 

الجبــال ومنطقـــة األغـــوار، أمــا الفـــرق بينهمـــا فـــي الــدرجات العظمـــى فيـــصل إلـــى 
  .ًْ مئوية تقريبا١٥
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    ويجــــــب أن نــــــذكر أن درجــــــة الحــــــرارة علــــــى طــــــول ســــــاحل فلــــــسطين تتــــــأثر 
صائص العامــة للميــاه البحريــة، أمــا فــي المنــاطق الــشرقية والجنوبيــة فتتــأثر بالخــ

  .ًكثيرا باليابس 
  :ةرمالحظات عامة على درجات الحرا

تـــنخفض درجـــات الحـــرارة إلـــى مـــا دون الـــصفر المئـــوي فـــي بعـــض المنـــاطق – ١
 فـــي فـــصل الـــشتاء، إال أنهـــا ال تـــنخفض كـــذلك فـــي المنـــاطق الـــساحلية، الجبليـــة

  .ي ذلك أثر البحرحيث يظهر ف
 من نوفمبر إلى ينـاير أبـرد الـشهور، فـي حـين تكـون األشـهر ر تكون األشه– ٢

  . من أبريل إلى يوليو أكثر الشهور حرارة
ـــــسطين فـــــي األغـــــوار عـــــام – ٣ ـــــى درجـــــة حـــــرارة فـــــي فل م، ١٩٤١ ســـــجلت أعل
ْ مئويــة، ٤٤، كمــا بلغــت أعلــى درجــة حــرارة لــنفس العــام فــي القــدس) ْ مئويــة٥٤(

ْ مئويـة عنـدما تتـأثر ٤٠قد تـصل فـي بعـض منـاطق الـسهل الـساحلي إلـى هذا، و
  .برياح الخماسين

م ١٩٥٠عــام) شــمال يافــا ( سـجلت أقــل درجــة حـرارة فــي الــسهل الـساحلي  - ٤ 
ْ مئوية في فلسطين ٧ –ْ مئوية، ولم تسجل درجات مئوية أقل من ١حيث بلغت 

  . خالل المائة سنة الماضية
  -:Pressure and Windاح الضغط الجوي والري- ٣
  : الضغط الجوي–أ 

تتأثر فلسطين بعدد مـن الكتـل الهوائيـة مختلفـة الخـصائص، منهـا الكتـل الهوائيـة 
، وهــي ذات منــشأ قــاري قطبــي اســتقرت فــوق )القطبيــة(الــشمالية القاريــة البــاردة 

حوض البحر المتوسط لفترة زمنية، وتمتد إلى مـساحات واسـعة علـى بـالد الـشام 
ًأفريقيــا ، تــنخفض معهــا درجــة الحــرارة كثيــرا فــي الــشتاء، والكتــل الهوائيــة وشــمال 

الشمالية الغربية الرطبة، ذات المنشأ البحري، ثم الكتل الهوائية القارية الجنوبية، 
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ٕبعـــضها رطـــب وبعـــضها حـــار، واذا التقـــت مـــع كتـــل هوائيـــة قادمـــة مـــن الـــشمال 
ئيـــة المختلفـــة تحـــت تـــأثير تحـــدث حالـــة مـــن عـــدم االســـتقرار، تتحـــرك الكتـــل الهوا

ــــسطين  ــــأثر فل ــــسطين، كــــذلك تت ــــى منــــاخ فل منــــاطق الــــضغط الجــــوي المــــؤثرة عل
 جنـوبي، ممـا أدي إلـى - كونها تمتد بشكل طولي، شمالي ةباألوضاع االستوائي

  .اختفاء جزئي للفصول االنتقالية 
، )ر ملليبـا١٠١٩( م١٩٩٨    سجلت أكبـر قيمـة للـضغط الجـوي فـي غـزة عـام 

فـي مدينـة الخليـل فـي شـهر يوليـو للعـام ) ر ملليبا٨٩٧(ت أقل قيمة له كما سجل
  .نفسه
  -: الرياح–ب 
بريــاح مختلفــة االتجاهــات والخــصائص خــالل أشــهر الــسنة  فلــسطين تتــأثر     

  :نوجزها في اآلتيالمختلفة، 
 بتغيـــر موقـــع المـــنخفض الريـــاح المـــصاحبة للمنخفـــضات الجويـــة يتغيـــر اتجـــاه–

أن المنخفض الجوي بدأ التأثير وتمركز فوق جزيـرة قبـرص الجوي، وعلى فرض 
فــإن الريــاح تكــون شــرقية دافئــة وجافــة، ثــم تتغيــر كلمــا تحــرك المــنخفض الجــوي 
ُنحو الـشرق لتـصبح جنوبيـة ثـم جنوبيـة غربيـة ثـم غربيـة وشـمالية غربيـة، عنـدها 

ر تكون الرياح رطبة ألنها تتحـرك فـوق ميـاه البحـر المتوسـط، مـصحوبة باألمطـا
ًاألمطــار أحيانــا، وتعتبــر الريــاح الجنوبيــة الغربيــة هــي الريــاح الــسائدة فــي فــصل 

  .الشتاء
، وريـاح )حارة وجافة( تؤثر الرياح الشمالية المتغيرة االتجاه بين شمالية شرقية –

، يتوقف اتجاهها على مواقع مراكـز الـضغط الجويـة )حارة ورطبة(شمالية غربية 
  .بصفة خاصةالمسببة لها فوق قارة آسيا 
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 تنــشط الريــاح الــشرقية خــالل الفتــرة الفاصــلة بــين المنخفــضات الجويــة، وعلــى -
وجــه التحديــد قبــل وصــول هــذه المنخفــضات، غيــر أن مــسارها ســرعان مــا يتغيــر 

  .ًإلى جنوبية شرقية أكثر جفافا مع تراجع المرتفع الجوي عن وسط أسيا
 والخريــف، وهــي ريــاح  تــؤثر ريــاح الخماســين علــى فلــسطين فــي فــصلي الربيــع–

جافــة وحــارة ومثيــرة للغبــار واألتربــة ألنهــا تتحــرك مــن فــوق صــحراء النقــب وشــبه 
  .ًجزيرة سيناء، ويكون اتجاهها شرقيا بصفة خاصة

 المؤثر Sea Breeze تتأثر فلسطين برياح محلية أخري تتمثل في نسيم البحر–
 بعــــد فتــــرة ًعلــــى المنــــاطق الــــساحلية، يظهــــر تأثيرهــــا فــــي فــــصل الــــصيف يوميــــا

العــصر، وتكــون ريــاح رطبــة قادمــة مــن جهــة البحــر، أشــبه بالنــسيم الــذي يلطــف 
مــن درجــة الحــرارة ، فــي المقابــل تتــأثر المنــاطق الــساحلية بنــسيم البــر مــن جهــة 
ًالــشرق، يظهــر تــأثيره خــالل الليــل حتــى طلــوع الفجــر تقريبــا، ينــتج نــسيم البحــر 

ات كـــل مـــن الـــضغط المرتفـــع  نتيجـــة لتبـــادل نطاقـــLand Breezeونـــسيم البـــر
  . والمنخفض بين مياه البحر واليابس المجاور خالل الليل والنهار

     أضـــف إلـــى ذلـــك مـــا تتــــأثر بـــه المنـــاطق الداخليـــة مـــن فلـــسطين مـــن ريـــاح 
 Valley ونــسيم الــواديMountain Breezeمحليــة، ممثلــة فــي نــسيم الجبــل

Breezeنخفض بـــين المنـــاطق ، تنـــتج عـــن تبـــادل الـــضغط الجـــوي المرتفـــع والمـــ
  .المرتفعة والمنخفضة

الــــساعة فــــي فــــصل  /كــــم٨٠    بقــــي أن نــــذكر أن ســــرعة الريــــاح قــــد تزيــــد عــــن 
الـــشتاء، لكـــن ال تعتبـــر منطقـــة فلـــسطين منطقـــة أعاصـــير قويـــة، كمـــا بلـــغ أدنـــى 

ســاعة، أمــا أعلــى / كــم١,٧م ١٩٩٨معــدل لــسرعة الريــاح فــي محطــة أريحــا لعــام 
ـــــــنفس العـــــــام وفـــــــي شـــــــهر مـــــــارس           معـــــــدل للريـــــــاح ســـــــجل فـــــــي محطـــــــة غـــــــز ة ل

  .ساعة/كم١٧,١
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  -:Rain األمطار- ٤
ً    تعتبــر األمطــار أكثــر عناصــر المنــاخ تــأثيرا علــى الحيــاة البــشرية، والنــشاط 
ــــي  ــــسطحية ف ــــة وال ــــة والجاري ــــاه الجوفي ــــصادي، الســــيما، وأنهــــا مــــصدر المي االقت

ًفلسطين، ويعتمد عليها قطاع الزراعة اعتمادا كليا ً.  
عادة شـهر أكتـوبر (     تبدأ األمطار بالهطول على فلسطين في شهر الخريف 

ً، ثم تـزداد كميتهـا تـدريجيا فـي شـهر نـوفمبر وديـسمبر لتـصل ذروتهـا فـي شـهر )
ًيناير، ثم تبدأ كميتها بالتناقص بعـد ذلـك تـدريجيا حتـى يكـاد ينتهـي هطولهـا بعـد 

  ).٢٢(منتصف شهر أبريل، خريطة رقم 
ثرة علــــــى األمطــــــار فــــــي العوامــــــل المــــــؤ

  :فلسطين
   يتـــــأثر هطـــــول األمطـــــار فـــــي فلـــــسطين 
بمجموعــــــة مــــــن العوامــــــل منهــــــا نــــــابع مــــــن 
المنطقة، ومنهـا خـارج عـن حـدود المنطقـة، 

  :أهمها
 تعــود : المنخفــضات الجويــة الــشتوية– ١

أهميتهــــا فــــي تحريــــك الريــــاح المــــاطرة نحــــو 
فلسطين، أما عالقة المنخفضات باألمطار 

  :فهي كاآلتي
  توجــــــــد عالقــــــــة طرديــــــــة بــــــــين عــــــــدد - أ

المنخفـــضات الجويـــة المتكونـــة فـــي حـــوض 
البحــــــــر المتوســــــــط الــــــــشرقي وبــــــــين كميــــــــة 

  .األمطار الساقطة على فلسطين

  )٢٢(خريطة رقم 
  معدل المطر السنوي

  



 

 - ١٣٢ -

فـرق الـضغط الجـوي بـين ( توجد عالقة طردية بين عمق المنخفض الجوي –ب 
ة، إذ كلمـا كـان العمـق أكبـر كانـت سـرعة وكميـة األمطـار الهاطلـ) مركزه وأطرافه

  .الرياح التي تتحرك حوله أكبر وكانت مقدرتها على حمل بخار الماء أكبر
ً كما توجد عالقة طردية أيضا بـين المـدة التـي يـؤثر فيهـا المـنخفض الجـوي –ج 

  . ةعلى فلسطين وبين كمية األمطار الهاطل
بكميــة األمطــار الهاطلـــة،  للمــساحة التــي يغطيهــا المــنخفض الجـــوي عالقــة –د 

فكلما كانت المساحة أكبر كلما كانت كمية األمطار أكبـر وتعمقـت فـي فلـسطين 
  .أكثر
ً تــرتبط األمطــار الــساقطة أيــضا بخــط مــسار المــنخفض الجــوي، فكلمــا كــان -هـــ 

كلمـــا ) أي نحـــو الـــشمال أو الـــشمال الـــشرقي( ًخـــط مـــساره بعيـــدا عـــن فلـــسطين، 
 أقـــل، وأفـــضل موقـــع للمـــنخفض الجـــوي لهطـــول كانـــت كميـــة األمطـــار الـــساقطة

  .األمطار هو جزيرة قبرص والمنطقة المحيطة بها داخل الحوض
 من المعروف أنه كلما كانـت ارتفاعـات سـطح األرض : تضاريس فلسطين– ٢

أكبر كلما كانت الفرصـة أكبـر لهطـول كميـة أمطـار أكبـر، ويمكـن التعـرف علـى 
  :من النقاط اآلتيةأثر المرتفعات على األمطار الساقطة 

ـــاع ســـطح األرض، –أ  ـــزداد إرتف ـــساقطة شـــماال حيـــث ي ـــة األمطـــار ال ـــزداد كمي ً ت
وعلى الرغم من أن المناطق الواقعة بجوار الحدود المصرية الفلسطينية تأتي في 
المرتبــة الثانيــة مــن حيــث االرتفــاع إال أنهــا تتلقــى كميــة أمطــار أقــل ويعــود ذلــك 

  .لجويةلبعدها عن تأثير المنخفضات ا
 لمــــا كانــــت محــــاور التــــضاريس شــــمالية جنوبيــــة االتجــــاه، وكانــــت الريــــاح –ب 

ًالماطرة جنوبية غربيـة أو غربيـة فـإن الـسفوح الغربيـة لجبـال فلـسطين أكثـر مطـرا 
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مـن الـسفوح الـشرقية، هـذا، إذا أضـفنا لـذلك أن الريـاح تكـون عموديـة علـى اتجـاه 
ًالجبال شماال وتكون موازية لها جنوبا ً.  

 خلقـــت المرتفعـــات الجبليـــة فـــي فلـــسطين منطقـــة ظـــل مطـــر علـــى الجوانـــب –ج 
 منهـا، حيـث تفقـد الريـاح مـا تحملـه مـن بخـار مـاء علـى الـسفوح الغربيـة، ةالشرقي

  .لذلك تقل كمية األمطار الهاطلة نحو الشرق في فلسطين
 للموقــع بالنــسبة للبحــر المتوســط أهميــة علــى مقــدار مــا تحملــه الريــاح مــن – ٣

لماء والمتجهة نحو فلسطين والتي تتحرك فوق ميـاه البحـر المتوسـط، مـن بخار ا
ًهنـا كانــت المنـاطق األقــرب لخـط الــساحل أكثـر مطــرا مـن المنــاطق الداخليـة مــن 

ــــسطين ــــسنة . فل ــــى أشــــهر ال ــــع األمطــــار عل ــــالي توزي هــــذا، ويوضــــح الجــــدول الت
  .ومتوسط عدد أيام المطر

  .ومتوسط عدد أيام المطرالنسبة المئوية لألمطار ): ٣(الجدول رقم
 إبريل مارس فبراير يناير ديسمبر نوفمبر أكتوبر الشهر

 ٣ ٣ ٢٠ ٢٨ ٢٤ ١٣  ٧ % نسبة األمطار

   %٦الربيع  %٧٢ الشتاء   %٢٠الخريف  التوزيع الفصلي

  متوسط عدد أيام المطر
  أقصى الجنوب  الجنوب  الوسط  الشمال

  ً يوما١٥أقل من   ً يوما٣٣ – ٢٠  ً يوما٥٠ – ٣٥  ً يوما٦٠ – ٥٠

، %٩٨تبلـــغ النـــسبة المئويـــة لألمطـــار فـــي فـــصول الخريـــف والـــشتاء والربيـــع :  مالحظـــة
  .   ًوتسقط الكمية المتبقية أحيانا في فصل الصيف

  :اآلتي )١(، وشكل رقم  )٣( رقم يبدو من تتبع بيانات الجدول
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ة مــن كميــ% ٢٨ً يعتبــر شــهر ينــاير أكثــر الــشهور مطــرا حيــث يــسقط فيــه – ١
أول موسـم %) ( ٧(األمطار السنوية، وتسقط أقل كميـة مطـر فـي شـهر أكتـوبر 

  .حيث نهاية موسم المطر%) ٣(، وشهر أبريل )المطر
 يكـون متوســط عـدد أيــام المطـر أكبــر فــي شـمال فلــسطين حيـث يتــراوح بــين – ٢

  .ًيوما١٥ً يوما، ويقل في الجنوب ليصل إلى ٧٠ – ٦٠
  . األمطار في مناطق مختلفة من فلسطينكميات) ١(     يبين الشكل رقم 

  )١(شكل رقم 
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  -:Humidity الرطوبة الجوية - ٥

    تعــرف الرطوبــة الجويــة بأنهــا كميــة بخــار المــاء الموجــودة فــي الهــواء، تــزداد 
كميتها بتوفر المصدر المـائي الـذي يتبخـر منـه المـاء إلـى الهـواء، وفـي فلـسطين 

، والمــصادر المائيــة المختلفــة الموجــودة يتــوفر هــذا المــصدر مــن البحــر المتوســط
  .في فلسطين
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    تتباين كمية الرطوبة في الجو من يوم إلى آخر، ومن شهر إلى آخر، ومـن 
فــصل إلــى آخــر، ويتوقــف ذلــك علــى مــدى تــوفر الوســيلة التــي تنقــل بخــار المــاء 

  .إلى الهواء وهي الرياح والتيارات الهوائية، السيما، الصاعدة
وبــــة مــــسئولة عــــن تكــــوين العديــــد مــــن الظــــاهرات الجويــــة، منهــــا     تعتبــــر الرط

المطر، والندى، والضباب، وصـور التكـاثف المختلفـة التـي تحـدث فـي فلـسطين، 
  .النسب المئوية للرطوبة الجوية في فلسطين) ٤(هذا ويوضح الجدول رقم 

 في المناطق المختلفة من  الجويةالنسب المئوية للرطوبة): ٤(الجدول رقم
  .نفلسطي

  المنخفضات الشرقية  الجبال والهضاب  السهل الساحلي  المنطقة

النسبة المئوية       
  للرطوبة

٥٣- ٥٠  %٧١- ٥٨  %٧٢- ٦٠%  

   م١٩٨٣ – ١٩٦٩النسبة المئوية للرطوبة في بعض مناطق الضفة الغربية للفترة من 

  نابلس
٧١- ٦٠%  

  طولكرم
٦٧- ٦٠%  

  الخليل
٦٦- ٥٨%  

  أريحا
٧١- ٦٦%  

  رام اهللا  
٧٣- ٥٩%  

  جنين
٧٠- ٦٣%  

  

، أن رطوبــة الجــو تكــون أعلــى مــا )٤( مــن تتبــع بيانــات الجــدول رقــم     يتبــين
ً، نظــرا لقربــه مــن البحــر المتوســط، فــي حــين %)٧٢(يمكــن فــي الــسهل الــساحلي 

ً، نظرا لبعدها عن البحر %)٤٢,٥( في المنخفضات الشرقية نتكون أقل ما يمك
  .المتوسط

  : فلسطين األحوال الجوية فيملخص: ثالثا
  : الحالة الجوية في فصل الشتاء- ١

  : تنتج الحالة الجوية في فصل الشتاء من فهم النقاط اآلتية    
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ً جنوبــا فــوق Azores-high تتزحــزح منطقــة الــضغط الجــوي اآلزوري المرتفــع –
  .مياه المحيط األطلسي الجنوبي ليغطي تأثيرها منطقة الصحراء الكبرى

ســـط منطقـــة ضـــغط جـــوي مـــنخفض وتتكـــون عليهـــا  تكـــون منطقـــة البحـــر المتو–
  .ًالمنخفضات الجوية المتحركة شرقا لتؤثر على فلسطين

 يــؤثر الــضغط الجــوي المرتفــع اآلزوري علــى حركــة المنخفــضات الجويــة نحــو –
  .الشرق، كما يؤثر على الحالة الجوية المصاحبة لها

، ) الجـــويفتــرة تـــأثير المـــنخفض( تحــدث فتـــرات عـــدم اســتقرار فـــي حالـــة الجـــو –
يتبعها حالة استقرار، هذا وقد تتتالى فترات عدم االستقرار، ويمكن إيجاز الحالـة 

  :الجوية منذ بدء تأثير المنخفض الجوي على النحو اآلتي
 قبل أن يصل مركز المنخفض الجوي إلى شرق حوض البحر المتوسط تكون –

  .السماء صافية، وتكون الرياح شرقية االتجاه
ًض نحــو الــشرق يتغيــر اتجــاه الريــاح ليــصبح جنوبيــا شــرقيا، ثــم  بتقــدم المــنخف– ً

ًجنوبيــا، ثــم جنوبيـــا غربيــا، وتبـــدأ الــسحب بـــالظهور تــدريجيا ابتـــداء مــن الـــسحب  ً ً ً ً
المرتفعة إلى السحب المتوسطة االرتفاع، وتتغير خصائص الريـاح الحراريـة مـن 

  .شرقية دافئة إلى جنوبية غربية باردة ورطبة
ًمــنخفض الجــوي فــوق قبــرص تقريبــا أو إلــى الــشرق منهــا قلــيال  عنــد تمركــز ال– ً

ـــسحب المـــاطرة  ـــاردة وتحمـــل معهـــا ال ـــة ب ـــى شـــمالية غربي ـــة إل ـــاح غربي تكـــون الري
ــــى  ــــأثير عل ــــاردة بالت ــــة الهوائيــــة الب ــــدأ الكتل ــــسطين، عندئــــذ تب المنخفــــضة نحــــو فل

ر المنطقة، يصاحبها عادة رياح سريعة، وعواصف الرعد والبرق، وتسقط األمطـا
  . بإذن اهللا
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 بتحرك المنخفض الجوي نحو العراق وشمال إيران تحـدث فتـرة اسـتقرار نـسبية –
في حالة الجـو، قـد تظهـر الـسماء صـافية لعـدة أيـام، تـنخفض فيهـا درجـة الحـرارة 
ًلـــيال نظـــرا لفقـــدان اإلشـــعاع األرضـــي بـــسرعة، تـــستمر هـــذه الحالـــة لحـــين تكـــون  ً

  .منخفض جوي جيد
  )٢(شكل رقم 

ـــصيف ا- ٢ ـــي فـــصل ال ـــة ف ـــة الجوي  يعـــرف فـــصل الـــصيف بأنـــه فتـــرة -:لحال
بصفة عامة يمكن فهـم هـذه الحالـة االستقرار في الحالة الجوية على فلسطين، 

  : من النقاط اآلتية
ــــى حــــوض البحــــر – ــــشمال ليــــؤثر عل  يتزحــــزح المرتفــــع الجــــوي األزوري نحــــو ال

  .المتوسط
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شمال حتــى يتالشــى تــأثيره  يتزحــزح الــضغط الجــوي المرتفــع الــسيبيري نحــو الــ–
  .على منطقة الشام ومن ضمنها فلسطين

 يؤثر على مناخ فلـسطين الـضغط الجـوي المـنخفض الموسـمي المتمركـز فـوق –
آسيا، ويصل التأثير الحـراري للريـاح التـي تتحـرك حولـه إلـى فلـسطين فـي صـورة 

  .رياح شمالية، أو شمالية شرقية تكون حارة وجافة
 المتوســط منخفــضات جويــة مــاطرة ألن مراكــز الــضغط  ال تتكــون فــوق البحــر–

  .الجوية المسببة لها ال تساعد على ذلك
 تتــأثر فلــسطين فــي فــصل الربيــع بمــرور : الحالــة الجويــة فــي فــصل الربيــع- ٣

ـــــــاح الخماســـــــين  ـــــــة مـــــــن أهمهـــــــا  ري ـــــــة للمنخفـــــــضات الجوي ـــــــة مرافق ريـــــــاح محلي
Khamasinية شرقية، فإنها تكون ً، ونظرا ألن هذه الرياح تكون شرقية أو جنوب

حارة وجافة، وقد تسبب بعض أمراض العيون ، وتساقط األزهار وجفاف البـراعم 
  .ًالنباتية ، وقد ينجم عنها الحرائق إذا كانت درجة حرارتها مرتفعة جدا

  -:األقاليم المناخية في فلسطين: ًرابعا
  : )٣( Wladimir Koppen  األقاليم المناخية حسب تقسيم كوبن- ١
 يمتــد علــى :Mediterranean Climate إقلــيم منــاخ البحــر المتوســط–

طـول الــسهل الــساحلي، وفــي شــمال فلـسطين و وعلــى الجانــب الغربــي مــن جبــال 
  .فلسطين، يتميز بصيف حار، وشتاء دافئ ممطر 

                                                 

3 - Wladimir Koppen كـان أسـتاذا جامعيـا فـي النمـسا، نـشر تقـسيمه لألقـاليم المناخيـة ً
 فـي أحـد كتبـه، وقـد أرفـق معـه خريطـة للعـالم م١٩٣١م، ثـم عدلـه عـام ١٩١٨في العـالم عـام 

ــــصرين همــــا  ــــى عن ــــة عل ــــاليم المناخي ــــده لألق ــــي تحدي ــــاليم، اعتمــــد ف ًموضــــحا عليهــــا هــــذه األق
  .ية لكل من الحرارة والمطرالمتوسطات الشهرية والسنو
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ــاخ االســتبس– ــيم من ــيم د يوجــ:Steppe Climate إقل  إلــى الــشرق مــن اإلقل
ْ م، أمــا كميــة األمطــار ١٨ة الحــرارة فيــه عــن الــسابق، يزيــد المتوســط العــام لدرجــ

  . ملم٣٠٠فيبلغ المتوسط العام لها 
 يميزه الجفاف وارتفاع درجة :Desert Climateي الصحراويخ اإلقليم المنا–

ْ مئويــة، أمــا المتوســـط ٢٠الحــرارة، يزيــد المتوســط العــام لدرجــة الحــرارة فيــه عــن 
ة، ويتواجـــد هـــذا اإلقلـــيم فـــي ملـــم فـــي الـــسن٢٠٠العـــام لكميـــة األمطـــار فيقـــل عـــن 

المنــاطق الجنوبيــة والجنوبيــة الــشرقية إلــى المنحــدرات الــشرقية مــن جبــال الخليــل 
  .والقدس، مع منطقة البحر الميت والجزء األدنى من وادي األردن

  -:)٤( Thornthwaite   األقاليم المناخية حسب تقسيم ثورنثويت-
 األعلــى لتواجــد فــي الجليــ ي:Humid Climateي الرطــبخ اإلقلــيم المنــا-١

والــسهل الــساحلي لجبــال الجليــل، يتميــز هــذا اإلقلــيم بكميــة أمطــار كبيــرة ورطوبــة 
  .مرتفعة

يتواجـد فـي الجليـل : Pre-Humid Climateي شـبه الرطـبخ اإلقليم المنـا–
األدنى والسهل الساحلي جنـوب مدينـة حيفـا، وفـي المنـاطق المرتفعـة مـن الـضفة 

  .ً أقل أمطارا ورطوبة من اإلقليم المناحي السابقالغربية، وهذا اإلقليم
 يتواجد على الجانب :Pre-Desert Climateي شبه الجافخ اإلقليم المنا–

الشرقي من مرتفعات فلسطين شمال بئـر الـسبع، كمـا يتواجـد فـي الجـزء الـشمالي 
ً، وهـــذا اإلقلـــيم أقـــل أمطـــارا ورطوبـــة مـــن )شـــمال بحيـــرة طبريـــا(مـــن وادي األردن 

  .يمين السابقيناإلقل

                                                 

4 - C. Warren Thornthwaite ـــد عـــام    وتـــوفى عـــامم١٨٩٩ أمريكـــي الجنـــسية، ول
م، له دراسات متعددة ١٩٣٠م، حصل على درجة الدكتوراة من جامعة أوكالهوما عام ١٩٦٣

  .ولوجيا والمياهرالمتوفي المناخ 
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 يتواجـد فـي المنــاطق :Desert (Dry) Climateي الجـافخاإلقلـيم المنـا –
النقــب ووادي عربــة والبحــر الميــت، والجــزء الجنــوبي مــن (الجنوبيــة مــن فلــسطين 

ًوادي األردن، وهذا اإلقليم أقل مناطق فلسطين أمطارا ورطوبة ً.  
   الرابع الفصلعزيزي القارئ إليك ملخص

  . في فلسطين مع االتجاه صوب االعتدال تنوع المناخ-
  . يمكن تمييز فصول السنة األربعة بوضوح في فلسطين-
ً تتأثر فلسطين بالمنخفضات الجوية بشكل واضح مع تغير مسارها صيفا وشتاءا- ً.  
الموقع والـشكل ، والتـضاريس، :  يتأثر مناخ فلسطين بعدد من العوامل، من أهمها-

  .تفع والمنخفضونطاقات الضغط الجوي المر
ً تهــب علــى فلــسطين ريــاح مختلفــة االتجاهــات صــيفا وشــتاءا، يعــود ذلــك لتحــرك - ً

  .مراكز الضغط الجوي المؤثرة على فلسطين
  . كان لتقوس خط الساحل أثره الواضح في مسار الرياح وهطول األمطار-
ى  تتأثر األمطار الهاطلة بالسلـسلة الجبليـة الممتـدة مـن أقـصى شـمال فلـسطين إلـ-

  .أقصى جنوبها
ـــك - ـــود ذل ـــسطين، يع ـــشرقية لفل ـــضات ال ـــى طـــول المنخف ـــع درجـــة الحـــرارة عل  ترتف

  .النخفاض سطحها عن منسوب سطح البحر

 تتــأثر فلــسطين بمراكــز مختلفــة للــضغط الجــوي، منهــا المرتفــع األزوري، والمرتفــع -
فض السيبيري، والمرتفع األوروبي، والمنخفض الجوي فوق البحـر المتوسـط، والمـنخ

  .الجوي فوق البحر األحمر
 تتـــأثر فلـــسطين بمـــسارات المنخفـــضات الجويـــة التـــي تـــؤثر فـــي توزيـــع األمطـــار، -

ً منخفضا جويا ٢٤ومناطق هطولها، حيث يؤثر على فلسطين  ً.  
الـسنة، تـزداد / سـاعة٣٤٠٠ يبلغ معدل اإلشعاع الشمسي السنوي علـى فلـسطين -
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  .في الجنوب وتقل نحو الشمال
ْ مئويــة، فــوق ١٩ –ْ  ١٧ة الحــرارة فــي فلــسطين بحيــث تتــراوح بــين  تتفــاوت درجــ-

ْ مئوية على خط الساحل، أما في األغوار والمنـاطق ٢١ –ْ  ٢٠المرتفعات، وما بين 
  .ْ مئوية٢٤ –ْ  ٢٢الشرقية فتتراوح بين 

ً تعــد أمطــار فلــسطين أكثــر عناصــر المنــاخ تــأثيرا علــى الحيــاة البــشرية، والنــشاط -
  .االقتصادي

    - % ٥٨ تتبــاين الرطوبــة الجويــة فــي منــاطق فلــسطين بحيــث تتــراوح مــا بــين -
٧٥. %   
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  مراجع الفصل الرابع
 المـــوارد المائيـــة وعالقتهـــا بالـــسكان ، ضـــمن كتـــاب ،)م١٩٩٥: ( آمـــال شـــاور- ١

  .التصحر وهجرة السكان في الوطن العربي ، معهد البحوث والدراسات
، ترجمــة )جغرافيــة الــزمن الرابــع(، التغيــرات البيئيــة )م١٩٩٦: ( انـدروس جــودي– ٢

  .محمود عاشور، المجلس األعلى للثقافة
ــــر المطــــر– ٣ ــــة للتربــــة ) م٢٠١١-م٢٠١٠: ( تقري ، وزارة الزراعــــة، اإلدارة العام

  .والري، السلطة الوطنية الفلسطينية، إعداد ابتسام أبو الهيجا و عماد غيمه
، جغرافيــة فلــسطين ، برنــامج التربيــة، ) م١٩٩٦: ( ة  جامعــة القــدس المفتوحــ- ٤

  .القدس
 التغيـــــرات المناخيـــــة ،)م ١٩٩٠ -م١٩٨٨: ( الجمعيـــــة الجغرافيـــــة المـــــصرية- ٥

  .الحديثة، المحاضرات العامة للموسم الثقافي للعام، القاهرة ، مصر
ة دائـرة األرصـاد الجويـة، سـجالت التـسجيل ، وزار:  ـ الـسلطة الوطنيـة الفلـسطينية٦

  . م٢٠١٥النقل والمواصالت ،نابلس، دولة فلسطين ، 
  . دائرة األرصاد الجوية، بيت دجن، تل أبيب- ٧
 الدراسات الجغرافية ، القسم الثاني، المجلـد ،)م١٩٩٠: (  ـ الموسوعة الفلسطينية٨

  .األول، الطبعة األولى، بيروت 
ة األولــى، دار الطبعــ ، الــوجيز فــي المنــاخ التطبيقــي،) م١٩٨٢: ( علــى موســى- ٩

  .الفكر، دمشق، سوريا 
 رام اهللا، الـــسلطة الوطنيـــة ،)م٢٠١٣: ( كتـــاب فلـــسطين اإلحـــصائي الـــسنوي-١٠

  .الفلسطينية
، النــشرة اإلحــصائية الــسنوية )م١٩٩٠ -م١٩٨٠: ( مركــز الدراســات الريفيــة- ١١

  . للضفة وغزة، إعداد مختلفة،  نابلس، فلسطين 
ر المناخ على الوضـع المـائي فـي قطـاع غـزة ،  اث،)م٢٠٠٠: ( منصور اللوح- ١٢

  .رسالة دكتوراة غير منشور، معهد البحوث والدراسات العربية، القاهرة 
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ــوح- ١٣ ــة، ،)م١٩٩٣: ( منــصور الل ــضفة الغربي ــى الزراعــة فــي ال ــاخ عل ــر المن  اث
  .رسالة ماجستير غير منشور، معهد البحوث والدراسات العربية، القاهرة

 العالقة بين األمطار ومنسوب المياه الجوفيـة فـي ،)م٢٠٠٥ (: منصور اللوح- ١٤
ــدد األول، الجامعــة اإلســالمية،  ــث عــشر، الع ــد الثال ــسطين، المجل ــة فل ــضفة الغربي ال

  . غزة، فلسطين 
 العالقــة بــين األمطــار وبعــض المتغيــرات الجويــة ،)م٢٠٠٤: ( منــصور اللــوح- ١٥

، العــــدد األول، الجامعــــة  فلــــسطين، المجلــــد الثــــاني عــــشر -فــــي الــــضفة الغربيــــة
  . اإلسالمية، غزة، فلسطين 

 االخــتالف الحــراري فــي الــضفة الغربيــة وقطــاع ،)م٢٠٠٦: ( منــصور اللــوح- ١٦
  . غزة،  فلسطين، المجلد التاسع، العدد األول، جامعة األزهر، غزة، فلسطين

( ، أطلس الـضفة الغربيـة وقطـاع غـزة )م١٩٨٧: (منظمة التحرير الفلسطينية- ١٧
  .  بيروت ،)م١٩٨٧

فـــصلية األمطـــار فـــي الحـــوض الـــشرقي للبحـــر ، )م١٩٨٧: ( نعمـــان شـــحادة- ١٨
  .٧المتوسط واسيا العربية، مجلة دراسات، المجلد الثاني عشر، عدد 

 حالــة عــدم االســتقرار الجــوي التــي يتعــرض لهــا ،)م١٩٩٢: ( نعمــان شــحادة- ١٩
، معهــد البحــوث والدراســـات األردن خــالل الفــصل المطيــر، مجلــة الدراســـات العربيــة

  . ٢٠العربية، القاهرة عدد 
دائرة األرصـاد الجويـة : وزارة النقل والمواصالت:  السلطة الوطنية الفلسطينية – ٢٠

  .، سجالت التسجيل، غزة 
 الخلفيــة المناخيـة لألراضــي الجافـة فــي ،)م١٩٨٤: ( يوسـف عبـد المجيــد فايـد-٢١

  .اعية، جامعة اإلمام محمد بن سعود، السعوديةالعالم اإلسالمي، كلية العلوم االجتم
 األقاليم المناخية في أفريقيـة فـي ضـوء ،)م١٩٨٩: ( يوسف عبد المجيد فايد- ٢٢

  .، القاهرة ٢١تصنيف كوبن، المجلة الجغرافية العربية، عدد 
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ـــــد-٢٣ ـــــد فاي ـــــد المجي ـــــة ،)م١٩٩١: ( يوســـــف عب ـــــي الدول ـــــة ف  األحـــــوال المناخي
دولـــة الفلـــسطينية، معهـــد البحـــوث والدراســـات العربيـــة، الفلـــسطينية، ضـــمن كتـــاب ال

  .القاهرة، مصر 
 جغرافيــة البحــر المتوســط، منــشأة دار المعــارف، ،)م١٩٨٤: (ـــ يــسري الجــوهري ٢٤

  .اإلسكندرية  
25- Shehadh ; N. A. :(1976 ) ,The variability of Rain fall in 

Jordan , derasat , VO1.                                                      

26- Roger G. Barry and Richard chorly: (1992) . Atmosphere 

Weather and climate , LONDON ,                      
27- Atlas of Israel  : ( 1985 ) , Tel avive  .                            
28- Wood Cock ; R. G. :(1976). Weather and climate ,Britain 

MacDonald and Evans , chapter IV.          
29- General Bureau of statistical : (1991) , Abstract of Israel , 

Jerusalem .                                                                    

30- UNDP: Climate change Adaptation Strategy and 
Program of Action For The Palestinian Authority.                                        
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  الفصل الخامس
  المياه في فلسطين

  .مصادر المياه في فلسطين: أوالً 
  .الفلسطينيةمشاريع المياه  :ًثانيا
  .لسطين مشكالت المياه في ف:ًثالثا
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  المياه في فلسطين
Water in Palestine 

علـى الــرغم مـن صــغر مـساحة فلــسطين، إال أنـه تتعــدد فيهـا مــصادر الميــاه،     
وتتباين مـن أمطـار، وميـاه جوفيـة، وميـاه جاريـة، ومـا يـرتبط بهـا مـن عيـون مـاء 

ًثلــة أساســا فــي بحيــرة طبريــا، وينــابيع، يــضاف إلــى ذلــك البحيــرات العذبــة، والمتم
ًتأثيرا على سكان فلسطين، السيما وأن كمية تعتبر المياه من أكثر موارد البيئة و

ًالميــــــاه المتــــــوفرة ســــــنويا تكــــــاد أن تكــــــون محــــــدودة فــــــي ظــــــل التزايــــــد الــــــسكاني، 
  .واستخدامها في األغراض المختلفة

ًية، والهاطلة شـتاء،    ترتبط مصادر المياه في فلسطين باألمطار المتفاوتة الكم
لــذلك فــإن كميــة الميــاه المتــوفرة فــي فلــسطين تتفــاوت مــن عــام آلخــر، ويختلــف 
توزيعها من منطقـة إلـى أخـرى، فتقـل كمياتهـا فـي منـاطق، ويحـدث فـائض مـائي 
فــي منــاطق أخــرى، لــذلك كــان ال بــد مــن نقــل الميــاه مــن منــاطق الفــائض المــائي 

تعـددت مـشاريع الميـاه التـي تـربط أجـزاء ًإلى مناطق العجـز المـائي، ونظـرا لـذلك 
فلـسطين بعــضها بـبعض، لعمــل تـوازن فــي التوزيـع الجغرافــي المـائي، بمــا يتوافــق 

  والزيادة السكانية، واستخداماتها المختلفة، 
ً     هــذا، وقــد ازداد الوضــع المــائي ســوءا فــي فلــسطين منــذ ســيطرة اليهــود علــى 

اخـــل فلـــسطين، وفـــي الـــدول العربيـــة مـــصادر الميـــاه المختلفـــة، والـــتحكم فيهـــا، د
المجـــاورة، فقـــد عمــــل المحتلـــون الــــصهاينة بكـــل الطــــرق علـــى الــــتحكم فـــي ميــــاه 
ّفلسطين، فقد بدأت بريطانيا المشاريع المائية، ثم تلتها إسـرائيل، فـتم اقتـسام ميـاه 
نهر األردن مـع كـل مـن األردن وسـوريا، وتـم  احـتالل جنـوب لبنـان وسـرقة ميـاه 

واللـدان ومنابعهمـا، وتـم تجفيـف بحيـرة الحولـة، وتعـدى األمـر ذلـك نهر الليطـاني 
بإقامـــة الـــسدود علـــى ميـــاه األنهـــار، واســـتغالل ميـــاه البحيـــرات، وبخاصـــة بحيـــرة 
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طبريـــا، حيـــث أنـــشئ منهـــا مـــشروع الميـــاه القطـــري الـــذي ينقـــل ميـــاه البحيـــرة إلـــى 
  ). ٢٤(جنوب فلسطين، خريطة رقم 

 بـــأكبر وكـــذلك العيـــون، والميـــاه الجوفيـــة 
قـــدر ممكـــن مـــن الميـــاه المـــستخدمة، كمـــا 
ــــــــى مــــــــد القنــــــــوات  ــــــــصهاينة عل عمــــــــل ال
ٕواألنابيــــب، واقامــــة محطــــات الــــضخ فــــي 
منـــاطق مختلفـــة مــــن فلـــسطين مـــن أجــــل 
زراعتهـــــــــــا واســـــــــــتيطانها، وعلـــــــــــى وجـــــــــــه 
ـــــــــوب  ـــــــــب جن الخـــــــــصوص صـــــــــحراء النق

  .فلسطين 
 مـــصادر الميـــاه فـــي فلـــسطين: ًأوال

Water Resources:-  

 مشروع المياه ):٢٤(خريطة رقم 
  .لقطريا

  
ً     تتعدد مصادر المياه في فلسطين بدءا من مياه األمطار، والتي هي السبب 

  :وذلك على النحو اآلتيًفي الجريان السطحي، وانتهاء بالمياه الجوفية، 
  -:Rain  األمطار- ١

     تعد األمطار المصدر الرئيسي للمياه في فلسطين، وهي التي تغذي الخزان 
ـــسنوية بنحـــوال ـــة، تقـــدر كميتهـــا ال ـــار م١٠مـــائي الجـــوفي، واألنهـــار واألودي ، ٣ملي

 المنخفضات الجوية العامل الرئيس في تعتبر و، %٧٠-٦٠يتبخر منها ما بين 
 مــع مــا يرافقهــا مــن جبهــات بــاردة تتحــرك بــشكل ، فلــسطين علــىمطــاراألســقوط 

-ملـــم١٥٠ن  بـــي الهاطلـــةتـــراوح معـــدل األمطـــاروي، عـــام مـــن الغـــرب إلـــى الـــشرق
 يبــدأ ســقوط األمطــار علــى فلــسطين مــن شــهر ســبتمبر وحتــى ،الــسنة/ ملــم ٨٥٠

  .شهر مايو، مع تذبذبها من سنة ألخرى، ومن شهر آلخر
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  -:خصائص أمطار فلسطين -
علـــى فلـــسطين تحــت تـــأثير المنخفـــضات الجويـــة المتحركـــة  األمطـــار تهطــل -أ 

ًكم فيهـا عـددا مـن مراكـز ويـتح،  مـن الغـرب إلـى الـشرق البحر المتوسطفوق مياه
 الـــسيبيري، والـــضغط المرتفـــع اآلزوري،  المرتفـــعالـــضغط الجـــوي، منهـــا الـــضغط

 .والضغط المنخفض فوق البحرين األسود والمتوسط

  :كاآلتي  ،)٢٥(في فلسطين، خريطة رقم  يتباين توزيع األمطار –  ب
 تختلــــف كميــــة -:تبــــاين مكــــاني  -

األمطــــــــار مــــــــن مكــــــــان آلخــــــــر فــــــــي 
ألمر الذي أثر على كميـة فلسطين، ا

الميــاه المتــوفرة فــي منــاطق فلــسطين، 
فتقـــل األمطـــار باالتجـــاه مـــن الغـــرب 
نحــــــو الــــــشرق، ومــــــن الــــــشمال نحــــــو 
الجنوب، ويعود ذلـك التجـاه الجبـال، 
واتجـــــــــــــــــــاه الريـــــــــــــــــــاح المـــــــــــــــــــصاحبة 
للمنخفـــضات الجويــــة، وبــــالنظر إلــــى 

 مناطق فلـسطين يكميات األمطار ف
ــــين  ــــي األغــــوار ب ــــم٦٥نجــــدها ف  -مل

 ملم في السنة، وعلـى المرتفعـات ٧٠
الـسنة، تقـل / ملـم٦٠٠-ملم٥٠٠بين 

باالتجاه نحو الجنوب الغربي لتتـراوح 
  .السنة/  ملم ٤٠٠-ملم٢٠٠بين 

 توزيع األمطار في :)٢٥(خريطة رقم 
  فلسطين

  

  :ً تتباين كمية األمطار زمنيا كاآلتي -: تباين زماني -
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 آلخــر، ويعــود ذلــك إلــى عــدد، وحجــم، ً تختلــف كميــة األمطــار ســنويا مــن عــام-
  .وعمق المنخفض الجوي، وخط سيرها بالنسبة لمناطق فلسطين

  .ّ تهطل في صورة موجات أوهبات عاصفة ماطرة، وتكون فترة هباتها قصيرة-
تهطــل األمطــار فــي صــورة بقــع، بمعنــى أنهــا ال تــسقط علــى كــل فلــسطين مــرة  -

  . غزة المجاورة لهاواحدة، فقد تهطل على المجدل وال تهطل على
 تتميز بعض المناطق بفجائية هطـول األمطـار فيهـا السـيما المنـاطق الجنوبيـة -

ـــرا  ـــا كبي ـــسيول التـــي تحـــدث انجراف ـــذلك يـــرتبط بهطولهـــا تكـــون ال ـــسطين، ل ًمـــن فل ً
  .للرواسب السطحية

  -: تقل كمية األمطار الهاطلة على فلسطين في مسارين–ج 
جنوب، إذ أن الرياح المحملة ببخار الماء تمـر  من الشمال إلى ال:المسار األول

  .موازية لخط الساحل في المناطق الجنوبية، وتكون بعيدة عن المناطق الداخلية
ــــاني ــــسار الث ــــاح   :الم ــــسطين الري ــــال فل ــــشرق، إذ تحجــــز جب ــــى ال  مــــن الغــــرب إل

  . الماطرة، وتحول بينها وبين الوصول للمنخفضات الشرقية
لهاطلــة بــشكل واضــح علــى المنخفــضات الــشرقية،  تــنخفض كميــة األمطــار ا–د 

، ووقوعهـا )مكان تمركـز المنخفـضات الجويـة( ًنظرا لبعدها عن البحر المتوسط 
  .في مناطق ظل المطر

، )الخريـف والـشتاء والربيـع(تتوزع فترة هطول األمطـار علـى ثالثـة فـصول  – ه
ديسمبر إلى من كميتها تهطل في الفترة الممتدة من شهر % ٧٠إال أن أكثر من

  .شهر فبراير
موقع المنطقة من فلسطين، ويكون للبعـد  يختلف عدد األيام الماطرة حسب - و
ـــرأو ـــام المطـــر شـــمال ًاالقـــرب مـــن البحـــر المتوســـط أث ـــراوح عـــدد أي ـــك، ويت  فـــي ذل

ً يومــا، وفــي ٦٠-٤٠ًيومــا، وفــي وســطها بــين ًا يومــ٧٠-ً يومــا٦٠ بــين فلــسطين
 .د تقل عن ذلك في صحراء النقب، وقً يوما٤٠-ً يوما٥٠جنوبها بين
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  -:     أهمية األمطار
  .مصدر المياه الجارية في األنهار واألودية الفصلية والسيول–
 تعد المصدر الرئيس للمياه الجوفيـة مـن خـالل تـسرب الميـاه الـسطحية ألسـفل –

  .عبر مسامات التربة والصخور
رتبطــة بمنــسوب  تتغــذى منهــا عيــون المــاء بطريــق غيــر مبــاش، ذلــك، ألنهــا م–

المــاء الجــوفي، وبهطــول األمطــار يرتفــع منــسوبها، ثــم تنــساب الميــاه فــي العيــون 
  .ويزداد تدفقها

 تعتمد عليها الزراعة البعلية، أما الزراعة الدائمة فتعتمـد عليهـا وعلـى مـصادر –
  .مائية أخرى

 تعتبــر مــصدر تغذيــة للبحيــرات والمــستنقعات، الســيما، بحيــرة طبريــا، ومــستنقع –
  . لحولةا

  -:Surface Flow الجريان السطحي– ٢
ـــف أنواعهـــا  ـــاه الجاريـــة فـــي األوديـــة بمختل ـــان الـــسطحي المي (     يقـــصد بالجري

ُ، وهـــي الكميـــة المتبقيـــة مـــن ميـــاه األمطـــار، يقـــدر حجـــم )دائمـــة، فـــصلية، ســـيول
السنة، تنتهي هـذه الميـاه إمـا إلـى /٣ مليون م١١٠التصريف الكلي لألودية بنحو 

ًلمتوسـط غربـا، أو إلـى البحـر الميـت وخلـيج العقبـة شـرقا وجنوبـا، أو إلـى البحر ا ً ً
  .البحيرات أو إلى بحيرة طبريا والسهول الداخلية

  -:أهم األنهار في فلسطين -
  ):٦( فلسطين من الجدول رقم  وأودية       يمكن تتبع أهم أنهار
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  . أهم أنهار وأودية فلسطين:)٦(جدول رقم ال
مستوى   الموقع  النهر

  القاعدة
  مكان اإلنتهاء

  قرب الحدود اللبنانية  البحر المتوسط  السهل الساحلي لجبال الجليل  وادي القرن
وادي 

  )الصاعوق(المفشوخ
  قرب مستوطنة نهاريا  البحر المتوسط  السهل الساحلي لجبال الجليل

  قرب مدينة عكا  البحر المتوسط  السهل الساحلي لجبال الجليل  نهر النعامين
  شمال مدينة حيفا  البحر المتوسط  سهل مرج بن عامر  هر المقطعن

  قرب قرية قيسارية  البحر المتوسط  السهل الساحلي لجبل الكرمل  نهر الزرقاء
نهر 

  )المعجز(الخضيرة
قرب قرية أم   البحر المتوسط  السهل الساحلي لجبل الكرمل

  )مستوطنة نتانيا(خالد
  شمال قرية أم خالد  البحر المتوسط   نابلسالسهل الساحلي لجبال  نهر اإلسكندرونة

شمال مدينة يافا بنحو   البحر المتوسط  السهل الساحلي لجبال نابلس  نهر الفالق
   كم٢٦

  شمال مدينة يافا  البحر المتوسط  السهل الساحلي لجبال رام اهللا  نهر العوجا
المنخفضات الشرقية شمال   نهر األردن

  البحر الميت
  ن أريحاجنوب مدي  البحر الميت

  )ًسابقا(بحيرة الحولة  نهر األردن  سهل الحولة  نهر الحاصباني
  )ًسابقا(بحيرة الحولة  نهر األردن  سهل الحولة  نهر الدان
  )ًسابقا(بحيرة الحولة  نهر األردن  سهل الحولة  نهر بانياس
  )ًسابقا(بحيرة الحولة  نهر األردن  سهل الحولة  نهر بريغيث
  جنوب بحيرة طبريا  نهر األردن  نشمال سهل بيسا  نهر اليرموك

ال يمثــل كـل مــا ورد فـي الجــدول مـن أوديــة كـل األوديــة الموجـودة فــي :     مالحظـة
  . ٕفلسطين، وانما توجد العديد من األودية والسيول تتوزع على مساحة فلسطين

  -:الجريان السطحي في الضفة الغربية وقطاع غزة
الغربيـــة وقطـــاع غـــزة مـــن    خـــصائص الجريـــان الـــسطحي فـــي كـــل مـــن الـــضفة 

  :اآلتي
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م بنحــــو    ١٩٩٦ يقــــدر معــــدل الجريــــان الــــسطحي فــــي الــــضفة الغربيــــة عــــام – ١
، ٣ مليون م٧١من كمية األمطار الهاطلة، أي بكمية مياه جارية مقدارها% ٣,٢

ـــان الـــسطحي، أحـــدهما شـــرقي واآلخـــر  ـــى حوضـــين للجري تتـــوزع هـــذه الكميـــة عل
ًه، يعتبــر الحــوض الــشرقي أكثــر انحــدارا غربــي، يفــصل بينهمــا خــط تقــسيم الميــا

ًوأقــــــل أمطــــــارا مـــــــن الحــــــوض الغربي،هـــــــذا، وينحــــــدر الحـــــــوض الــــــشرقي نحـــــــو 
  .المنخفضات الشرقية، في حين ينحدر الحوض الغربي نحو البحر المتوسط

 ينحــدر ســطح الجريــان فــي قطــاع غــزة نحــو البحــر المتوســط بــصفة عامــة، – ٢
ري فيه ثالث أودية، هي وادي السلقا، وعلى الرغم من صغر مساحته إال أنه يج

). أحــد روافــد وادي الحــسى(والجــزء األدنــى مــن وادي غــزة، ووادي بيــت حــانون 
، ٣ مليــون م٣٠ – ٢٠هــذا، تقــدر كميــة الميــاه الجاريــة فــي وادي غــزة ســنوياً مــن 

  .م١٩٤٨تحجز معظمها داخل األراضي التي تحتلها إسرائيل منذ عام 
مرحلــــة (فــــي الــــضفة الغربيــــة فــــي األجــــزاء العليــــا  تجــــري الميــــاه الــــسطحية – ٣

مــن األوديــة الموجــودة فيهــا، لــذلك ) مرحلــة النــضج(، واألجــزاء الوســطى )الــشباب
فإن معظم كمية المياه الجارية ال تلبث أن تتجه خارج حدود الضفة الغربية نحو 

  . السهل الساحلي الفلسطيني ونحو غور األردن والبحر الميت
  -:Jordan Riverنهر األردن

 مجـرى يبـدأ ، فلـسطين فـي األنهـار دائمـة الجريـانمن أهـم يعد نهر األردن      
 م،٢٢٠٠+  علــــى ارتفــــاع الغربيــــة والجنوبيـــة لجبــــل الــــشيخ الـــوادي مــــن الــــسفوح

بعــد حــدوث مجــرى الــوادي ّتكــون ، )منطقــة الحــدود بــين ســوريا ولبنــان وفلــسطين(
مــــسافة ل يمتــــدريتاســــي،  تعرضــــت لهــــا المنطقــــة فــــي العــــصر الك عمليــــة تــــصدع

 ببحيرة طبرية فـي الجنـوب، ئهكم من أقصى شمال سهل الحولة وحتى التقا١٦٤
ــــهو ــــر  ،كــــم٢٥١ نحــــو حتــــى مــــصبه فــــي البحــــر الميــــت المباشــــريــــصل طول تكث

ًاالنحناءات النهرية فيه لتزيد طوله كثيرا، وعلى الرغم من أن المسافة بين بحيـرة 
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إن طول المجرى فـي هـذه المنطقـة قـد كم، ف١٠٠طبريا والبحر الميت تصل إلى 
 أحد األنهار دائمة الجريـان مـن منبعـه حتـى مـصبه، كم، ويعتبر٢٠٠يصل إلى 

ويمكـــن تلخـــيص أهـــم ،  مـــن خـــارج حـــدود فلـــسطين تـــأتيإال أن معظـــم مياهـــه
  -: خصائصه في اآلتي

: ، و تتــوزع علــى عــدة دول، هــي٢كــم١٨٨٥٠ تبلــغ مــساحة حوضــه نحــو  – ١
ــــ ــــسطين نحــــو  األردن، ســــوريا، لبن ــــي فل ــــسطين، تقــــدر مــــساحة حوضــــه ف ان، وفل

فـي أراضـي مـا قبـل % ١١في أراضي الضفة الغربيـة، و% ١٠، منها٢كم٣٩٥٩
  . م١٩٤٨

 أكثر أنهار فلسطين ديمومـة فـي جريانـه، حيـث يـستمد مياهـه مـن األمطـار – ٢
الهاطلــة، ومــن ميــاه عيــون المــاء المنحــدرة مــن الجبــال المجــاورة لــه، ومــن الثلــوج 

  .ًي تتراكم على جبل الشيخ شتاءالت
 يعتبــــر مــــن أطــــول أنهــــار فلــــسطين، فهــــو يمتــــد مــــن جوانــــب جبــــل الــــشيخ – ٣

بـين سـهل الحولـة وبحيـرة (الجنوبية، ثم يمـر فـي سـهل الحولـة والهـضبة البازلتيـة 
، ثم ينتهـي فـي بحيـرة طبريـا مـن الجهـة الـشمالية، ويخـرج منهـا مـن الجـزء )طبريا

  . ًف األغوار تقريبا لينتهي في البحر الميتالجنوبي، ثم يمر من منتص
 ينتهي إليه عدد كبيـر مـن الروافـد اآلتيـة إليـه مـن هـضبة الجـوالن الـسورية، – ٤

جبــال الجليــل (ومــن جبــل الــشيخ وجنــوب شــرق لبنــان، ومــن الجانــب الفلــسطيني 
ً، وأخيـرا مـن الجانـب األردنـي، بعـضها دائـم الجريـان مثـل نهـر )والجبال الوسطى

  .ك، ومعظمها أودية فصلية الجرياناليرمو
ً تتفاوت كمية األمطار الهاطلة عليه كثيرا بين الشمال والجنوب، ففـي حـين - ٥

ملـم ١٣٠٠إلـى ) مـستوى القاعـدة ( ملم في منطقة البحر الميت ١٠٠تصل إلى 
  :وأدي هذا التفاوت إلىعلى جبل الشيخ، 
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دائمــة الجريــان، مثــل  أصــبحت األنهــار التــي تغــذي نهــر األردن مــن الــشمال –أ 
  .أنهار بانياس، واللدان، والحاصباني

 أصبحت كمية مياه العيون التي تغذيه في المناطق الـشمالية أكثـر، عـالوة –ب 
  ). قرب مستوى قاعدته(على زيادة عددها عن المناطق الجنوبية 

  : يستمد نهر األردن مياهه من المصادر اآلتية- ٦  
د النهريــة التــي تغذيــه جهــة الــشمال، حيــث تــصل  أكبــر الروافــ:دانلــ نهــر ال– ١

الــسنة، توجـــد معظــم روافــده فـــي /٣مليــون م٢٥٧كميــة التغذيــة منــه لنهـــر األردن 
  .فلسطين

 يبدأ من هضبة الجوالن السورية، يوجد في األراضي السورية : نهر بانياس– ٢
  . من المياه٣مليون م١٤٠وينتهي في سهل الحولة ، يغذي نهر األردن بنحو 

 ينبع من هضبة الجوالن قرب بلـدة حاصـبيا، يقـدر معـدل : نهر الحاصباني– ٣
  .السنة/٣ مليون م١٥٧تصريفه 

 يغــذي نهــر األردن شــمال بحيــرة : األوديــة الفــصلية والعيــون شــمال طبريــا– ٤
ًطبريا عـددا مـن األوديـة الفـصلية وعيـون المـاء التـي تنحـدر مـن هـضبة الجـوالن 

مليـون ١٤٠ قيمـة التغذيـة المائيـة الـسنوية منهـاوجبال الجليل في معظمها، تـصل
  :وأهم ينابيع الماء التي تغذيه هي. السنة/٣م
    كميــــة ميــــاه تتــــراوح بــــينب تغــــذي النهــــر :ينــــابيع الحاصــــباني جنــــوب لبنــــان-أ 

  .انيّ نبع حاصبيا والوز، أهمهاالسنة/٣ممليون ١٦٢ -١٣
كميـــة ميـــاه نهـــر بوتغـــذي ال  وتقـــع شـــرق نهـــر الحاصـــباني،:دانلـــ ينـــابيع ال-ب 

 .السنة/ ٣م مليون ٢٧٠ -٢٤٥ بينتتراوح 

 من الميـاه  وتغذي وادي األردن بكمية: مجموعة ينابيع بانياس في سوريا–ج 
   . المنصرفة 
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ينبع من األراضي السورية، يلتقي بنهر األردن جنوب بحيرة  : نهر اليرموك– ٥
ردن، تــصل كميــة طبريــا، ويــشكل جــزء كبيــر مــن مجــراه الحــدود بــين ســوريا واأل

الــسنة، إال أن هــذا النهــر أقيمــت عليــه العديــد /٣ مليــون م٤٥٠تــصريفه الــسنوية 
من مشاريع المياه، األمر الذي أثر على كميـة التغذيـة الـسنوية لنهـر األردن مـن 

 ٢٠٠نهر اليرموك، مع العلم أن نصيب فلسطين من مياه نهر األردن تراوح بـين
لكمية المتبقية هـي مـن نـصيب الـدول المـشتركة السنة، بينما ا/٣ مليون م٢٣٠ –

في الحوض، وذلـك حـسب اتفـاق جونـسون، غيـر أن األمـر اآلن مختلـف، حيـث 
  . يتم حرمان الفلسطينيين من حصتهم من مياه نهر األردن

  -:األنهار واألودية المتجهة نحو البحر المتوسط
ـــة تتميـــز األنهـــار واألوديـــة المتجهـــة نحـــو البحـــر المتوســـط بطولهـــا،  وقل

انحدارها، وقلة عمقها إذا ما قورنت باألودية واألنهار المتجهة نحو المنخفـضات 
  :ويمكن تتبع أهمها على النحو اآلتي. الشرقية

ـــرن- يتغـــذى مـــن الـــسفوح الغربيـــة لجبـــال  شـــمال فلـــسطين، فـــييقـــع  : وادي الق
 انحــداره فــوق مــستوى ســطح البحــر، يتــراوح م٨٥٠+ الجليــل األعلــى علــى ارتفــاع

أمــا انحــداره فــي جزئــه  فــي المجــرى األعلــى، أفقــي/  م٥٠٠رأســي لكــل/ م١ن بــي
ــــراوح  بــــين ــــى   فيت ــــغ مــــساحة حوضــــه أفقــــي،/  م١٥٠رأســــي لكــــل/م١ األدن  تبل

أنــه يقــع فــي منطقــة أمطارهــا وفيــرة، وتتــراكم عليهــا ه تــ مــن أهمييزيــد، ٢كــم١٣٧
  .كم٤٣  طولههذا، ويبلغ ًالثلوج شتاء ،األمر الذي يزيد معدل تغذيته السنوية،

ــــشوخ - ــــر المف ــــد: نه ــــدأ عن ــــىيب ــــل األعل ــــدام مرتفعــــات الجلي ــــسوب          أق ــــد من  عن
ـــا نحـــو البحـــر المتوســـط٥٠٠ + ـــه، ًم، ويتجـــه غرب أحـــد  ، يعـــدكـــم٢٢ ويبلـــغ طول

تتـدفق  مجراه األدنى بفضل مياه العيون والينابيع التي األنهار دائمة الجريان في
  ونبـع ، والمنـصورة،عـين التينـةوأهمهـا  ه، جـانبي المجـرى وفـي قاعـ  علىمياهها
  .٢كم٤٧ حوضه  مساحة وتبلغ ،والكناري، الفوارة
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 إلـى جنـوب  في الجبال الواقعة شرق عكا تل الكردانةيمتد من: نهر النعامين -
، ويقـــع معظمـــه فـــي الـــسهل  البحـــر المتوســـطه باتجـــاوجنـــوب شـــرق مدينـــة عكـــا

إذا  أما مـساحته الكليـة ، فقط٢كم٢٨ مساحة حوضه تبلغ والساحلي لمدينة عكا،
 ، وادي الحلــــزونأضــــيفت إليــــه مــــساحة أحــــواض األوديــــة المتــــصلة بــــه، وأهمهــــا

فــي  ، كمــا تنتهــي إليــه ميــاه بعــض العيــون المتدفقــة٢كــم٣٢٢، فتبلــغ ووادي عبيلــة
 الــسنة،منها/٣ مليــون م٤٥ًيقــل معــدل تــصريفه صــيفا إلــى  ًيفــيض شــتاء،، مجــراه

   . المنتهية إليهالينابيع  مياهمنالسنة / ٣ مليون م٤٢
ًيمتد في سهل مرج بن عـامر، بادئـا مـن األراضـي الواقعـة غـرب : نهر المقطع-

مدينـة بيـسان إلـى خلـيج حيفـا، تغذيـه العديـد مـن الروافـد النهريـة واألوديـة، اآلتيـة 
 كتلــــة أم الفحــــم، و وجبــــل فقوعــــة، ومرتفعــــات جنــــين، الجليــــل األدنــــىمــــن جبــــال

يتغذى  ،٢كم١٠٨٩تبلغ مساحة حوضه، الي لجبل الكرملوالجانب الشم الجبلية،
 ،) نينـه( عين جنينالتي من أهمهاالينابيع و من مياه األمطار في فصل الشتاء،

ويعتبر هذا النهـر مـن األنهـار دائمـة الجريـان، وبخاصـة فـي جزئـه األدنـى حيـث 
   .تتدفق إليه مياه العيون من جوانب جبل الكرمل

ــاء -   لكتلــة أم الفحــمالجانــب الغربــييمتــد النهــر علــى  : ) التمــساح(نهــر الزرق
ي لـــه، وينتهـــي قـــرب الـــسهل الـــساحلوجبـــل الكرمـــل ل والنهايـــات الجنوبيـــة الجبليــة،

أمـــا مـــساحة      ،كـــم٢٥ هيبلـــغ طولـــو، قريـــة قيـــسارية علـــى ســـاحل البحـــر المتوســـط
لمجــــــراه  الــــــسنوي  المــــــائي، وتقــــــدر كميــــــة التــــــصريف٢كــــــم١٨١تبلــــــغ فحوضــــــه 

ً، تزيد أو تـنخفض مـن عـام آلخـر وفقـا لكميـة األمطـار خـالل  ٣م مليون١٠بنحو
  .فصل الشتاء

 ، قــرى الزبابــدةض مــن مرتفعــات نــابلس فــي أرا  يبــدأ):الخــضيرة(نهــر المفجــر -
  بميــاهًملتقيــاو ، نحــو الــشمال الغربــيً متجهــاًمــارا بــسهل عرابــة، ، وقباطيــة،ورابــا

 علـى سـاحل البحـر المتوسـط األودية المنحـدرة مـن كتلـة أم الفحـم، لينتهـي بعض
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، الـــسنة/ ٣ مليـــون م١٥-١٠ويتـــراوح تـــصريفه الـــسنوي بـــين ، عنـــد قريـــة أم خالـــد
  .٢كم٦٠٤وتبلغ مساحة حوضه

إلــى  مــن مرتفعـات نـابلس وطــولكرم وقلقيليـة  يتجـه):المـالح(نهـر إســكندرونة  -
 ،كـم٣٧ يبلـغ طولـه الغرب نحو البحر المتوسط لينتهي فيـه شـمال قريـة أم خالـد،

 الجــزء األدنــى منــه، وتقــدر مــساحة حوضــه تحــول إلــى نهــر دائــم الجريــان فــيوي
  . ٢كم٥٦١

 إلـــى ، الــسهل الــساحلي الفلــسطيني يبــدأ مــن جبـــال نــابلس نحــو:نهــر الفــالق -
 البحـر إلـى ً يتجـه غربـا، قلقيليـة علـى شـكل وادي سـيلي مدينةالشمال الغربي من

مجــراه   ، يــصل طــول كــم٢٦، لينتهــي إلــى الــشمال مــن مدينــة يافــا بنحــو المتوســط
كميـة ل ً وفقـا المجـرى، يتذبـذب منـسوب٢كـم١١٣ مساحة حوضه وتبلغ ،كم١٣,٥

  .في الجزء األدنى منه الجريان ويتحول إلى نهر دائماألمطار، 
إلـى الـسهل الـساحلي   رام اهللا القـدس – مرتفعات نابلس  يبدأ من: نهر العوجا -

 مــساحة بعــد نهــر األردن حيــث تبلــغ، ويعتبــر ثــاني أهــم أنهــار فلــسطين  األوســط
  كـــــم مــــن رأس العـــــين حتــــى البحـــــر٢٥ طولـــــه إلــــى يبلــــغ، و٢كـــــم١٧٥٢حوضــــة 
  .السنة/٣م مليون ٢٢٠كما يصل تصريفه السنوي إلى ،المتوسط

 مـن حيـث  أكبـر أوديـة فلـسطين شـبه الجافـة مـنيعتبر وادي غـزة :وادي غزة  -
ًءا مـن منابعـه فـي جبـال إبتـدا كـم١٠٧ يبلغ طولـه و، الطول والمساحة الحوضية

الخليل حتى مصبه في قطاع غـزة علـى البحـر المتوسـط، وتبلـغ مـساحة حوضـه 
من مساحة فلسطين، وتبلغ مساحة حوضه في % ١٢,٦، أي  ٢كم٣٤٠٣الكلية 

  . ٢كم٢٩,٤ قطاع غزة
ووادي بئــر ،  وهــي وادي الــشريعة،يتكــون وادي غــزة مــن عــدة روافــد رئيــسية    

.  ووادي عوجه، وهي األودية المنحدرة مـن جبـال الخليـلالسبع، ووادي المشاش،
ووادي عــسلوج، ووادي حلقــيم، ووادي الراعــي وهــي األوديــة المنحــدرة مــن جبــال 
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 وتلتقي هذه األوديـة فـي وادي رئيـسي واحـد هـو وادي غـزة، إال أنـه ،شمال النقب
يعـــرف بعـــدة أســـماء فـــي أجزائـــه المختلفـــة ، فيعـــرف فـــي الجـــزء الممتـــد منـــه بـــين 

 ومـــصب وادي بئـــر الـــسبع باســـم وادي الخالـــصة، ويعـــرف عوجـــهمـــصب وادي 
الجزء الممتد منه بين مصب وادي بئر السبع ومصب وادي الشريعة باسـم وادي 
شنيق في الجزء الشرقي القريب من مصب وادي بئر الـسبع، ووادي الـشاللة فـي 

 فـي الجـزء القريـب مـن مـصب وادي الـشريعة، ويكمـل الـوادي مجـراه حتـى مـصبه
  .البحر المتوسط تحت اسم وادي غزة

يجـــري الـــوادي فـــي منـــاطق صـــخرية متباينـــة ، فبينمـــا تختـــرق الروافـــد العليـــا      
تكوينـــات الجبـــال الجيريـــة، فـــإن الجـــزء األوســـط منـــه يمـــر علـــى تكوينـــات رمليـــة 

 علـى تكوينـات لوسـية وطينيـة، ورمليـة ويمر بالقرب من مستوى قاعدتـهولوسية، 
ر هذا تسرب كمية كبيرة من مياهه نحو الطبقات األسفل، وقد  ويفس،عند مصبه

 إلــى بنــاء الحــواجز علــى مجــراه لحجــز الميــاه فــي الــصهاينةدفعــت هــذه الظــاهرة 
أحواض يستفاد منها في الزراعة وفـي زيـادة المخـزون المـائي الجـوفي ، وقـد بلـغ 

 راوح، ويتــً حــاجزا ، تقــع جميعهــا خــارج حــدود قطــاع غــزة٣٢عــدد هــذه الحــواجز 
 أي بمتوســط عــرض مقــداره م،٤٩٠ -م١٨٠ بــين قطــاع غــزةعــرض الــوادي فــي 

 وتتــــراوح كميــــة التــــصريف  لتكــــون وادي غـــزة، رافــــد١٤٤هـــذا، ويلتقــــي، )م٣٣٥(
يــتم اســتخدامها مــن جانــب إســرائيل مــن ، ٣م مليــون ٣٠-٢٠ مــا بــين  لــهالــسنوي

  . خالل إقامة حواجز على مجاري الوادي
 حـسب وادي شـكيما( ىروافـد األساسـية لـوادي الحـسأحد ال :وادي بيت حانون -

، ويمر الوادي بمنطقـة بيـت حـانون فـي الـشمال الـشرقي مـن )التسمية الصهيونية
وأدت الحواجز الرملية الممتدة في قطاع غزة إلى تغيير اتجاهه نحو قطاع غزة، 

الشمال ليلتقي بوادي الحسى الذي ينتهي في البحر المتوسط خـارج حـدود قطـاع 
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ويبلــــغ التــــصريف  ،٢كــــم٧٢٩ ىتبلــــغ مــــساحة حــــوض وادي الحــــس،هــــذا، و غزة
  . السنة/ ٣ مليون م٣٠-٢٠ السنوي لوادي الحسى بين

  -:وادي السلقا -
 تتجــاوز مــساحة ، فــال فــي فلــسطينوالطــول ، األوديــة صــغيرة المــساحة      أحــد
 ً صــغيرا،ً رافــدا١١ ويغذيــه ، وتقــع معظمهــا داخــل قطــاع غــزة،٢كــم٣٤,٥حوضــه 

   .٣ مليون م٢-١ لغ تصريفه السنوي بينويب
  -:Ground Water  المياه الجوفية- ٣

      الميــاه الجوفيـــة فــي فلـــسطين مــصدر الميـــاه المتــوفرة  لكافـــة االســـتخدامات 
طــــوال العــــام، تكونــــت الميــــاه الجوفيــــة عــــن طريــــق تــــسرب ميــــاه األمطــــار عبــــر 

 حاملـــة مـــسامات   الـــصخور ألســـفل حتـــى تـــصل إلـــى طبقـــات صـــخرية مـــسامية
، و يقـــع أســـفلها )، أو رمليـــة حـــصويةةعـــادة مـــا تكـــون رمليـــة أو حـــصوي(للميـــاه 

المـــاء فـــي ) يخـــزن(، عندئـــذ يـــستقر )غيـــر منفـــذة للمـــاء(طبقـــات صـــخرية صـــماء 
الــصخور المــسامية، وتــسمى الطبقــة الــصخرية الحاملــة لــه باســم الخــزان المــائي 

  .الجوفي
 األمطـــارو ، المناخيــةالبــاألحو الميــاه الجوفيــة فــي فلــسطين  كميــةتتــأثر

 خـــالل المــسامية ، ويــرتبط وجــود الخزانــات الجوفيـــة للميــاه بالــصخور ًخــصوصا
، والمتكـــون مـــن طبقـــات صـــخرية مختلفـــة، وأهمهـــا الـــصخور القطـــاع الجيولـــوجي
. أحـواض، تـسمى بـاألحواض المائيـةوتوجـد الميـاه الجوفيـة فـي البحرية التكوين، 

اض المياه الجوفية في فلـسطين، ويوضـح أهم أحو) ٧(هذا ويوضح الجدول رقم 
) ٩(كميــات ضــخ الميــاه فــي فلــسطين، كمــا يوضــح جــدول رقــم ) ٨(الجــدول رقــم 

  .كميات المياه المتاحة في فلسطين
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  أحواض المياه في فلسطين وبعض خصائصها ): ٧(جدول رقم ال

المساحة   التغذية  الحوض
  )٢كم(

المساحة 
في الضفة 

  الغربية

المساحة في 
 فلسطين
  المحتلة

المساحة 
في قطاع 

  غزة

المساحة 
  في األردن

  -  ٣٦٥  ١٦٣٢  ٨  ٢٠٠٠  ٣م٣٧٢  الساحلي

  -  -  ٤١٨٧,٤  ١٨١٢,٦  ٦٠٠٠  ٣٦٦  الغربي

  -  -  ١٦٢  ٨٨٢  ١٠٤٤  ١٤٥  الشمال شرقي
  -  -  ١٠٥٣  ٢٠٢٦,٧  ٣٠٨٠  ١٧٢  الشرقي

  ١٢٥,٢  -  ٤٣٥٠  ٤٤٨  ١٧٣٠٠  ٢١  حوض األردن
حـــــــوض البحـــــــر 

  الميت 
١٠٨٩  -  ١٤٧,٣  ٢٨٨,٧  ١٥٢٥  ٥٧  

  .كميات التغذية السنوية متغيرة حسب كمية الهطول المطري: مالحظة
  .م٢٠١٣ لعام كميات الضخ من اآلبار المنتجة في فلسطين): ٨(جدول رقم 

  استخدام منزلي  المنطقة
  ٣ ممليون 

  استخدام زراعي
  ٣ ممليون

  مجموع
  ٣ ممليون

  ٢٥٣,٣  ١١١,٥  ١٤١,٨  فلسطين
  ٦٤,٣  ٢٨,٥  ٣٥,٨  الضفة الغربية
  ١٨٩,٠  ٨٣,٠  ١٠٦,٠  قطاع غزة

  .٣مليون م،م٢٠١٠عام ه المتاحة في األراضي الفلسطينيةالميا): ٩(جدول رقم 
  من إسرائيل  من الينابيع  من اآلبار  المجموع  المنطقة

  ٦٠,٣  ٢٦,٨  ٢٤٤,٠  ٣٣١,١  األراضي الفلسطينية
  ٥٥,٤  ٢٦,٨  ٧١,٦  ١٥٣,٨  الضفة الغربية
  ٤,٩  ......  ١٧٢,٤  ١٧٧,٣  قطاع غزة
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 ال تعتــــرف بخطــــوط  الميــــاه فــــي فلــــسطينأن  الــــسابقةولا الجــــد    يالحــــظ مــــن
خـــضراء أو حـــدود سياســـية، فهـــي تـــرتبط بتوزيـــع الطبقـــات الـــصخرية فـــي القـــشرة 

 لهــــذه المغذيــــة وكــــان لهــــذا الواقــــع صــــعوبة الــــتحكم فــــي حجــــم الميــــاه األرضــــية،
وقـــد بلغـــت  ، ومـــا تقـــوم إســـرائيل بـــسرقته مـــن جهـــة أخـــرى،األحـــواض مـــن جهـــة

منها % ٤٧,٣ ته نسب، يقع ما٢كم١١٥٤١,٧مساحة أحواض المياه في فلسطين 
  . في قطاع غزة % ٣ هبت نسمافي الضفة الغربية و

  -:المياه الجوفية في الضفة الغربية
   تتواجــد الميــاه الجوفيــة فــي الــضفة الغربيــة فــي تكوينــات عــدد مــن األحــواض 

عــود ذلــك لــصالحية التكوينــات الــصخرية ، ي)٢٦(المائيــة الجوفيــة، خريطــة رقــم 
لتخزين المياه الجوفية في منـاطق هـذه األحـواض، وقـد كانـت الميـاه الجوفيـة فـي 
ًالضفة الغربية مطمعا لليهود الذين احتلوا فلسطين، لذلك يحـاولون اإلبقـاء عليهـا 
وعلـى هــذا المــورد، مــن ناحيـة جغرافيــة تنقــسم الــضفة الغربيـة إلــى ثالثــة أحــواض 

 جوفيــة رئيــسية، هــي الحــوض الغربــي وينحــدر فــي اتجــاه الــسهل الــساحلي، مائيــة
والحـــوض الـــشرقي، ينحـــدر نحـــو األغـــوار والبحـــر الميـــت، ثـــم الحـــوض الـــشمالي 

ومن أهم أحواض الميـاه الجوفيـة الشرقي، ينحدر باتجاه  سهل مرج بن عامر، 
  : في فلسطين
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 Eastern  الحـــــوض الـــــشرقي–

basin:-  
 الشرقي ضمن حدود حوض     يقع ال

 تقـــــدر بنحـــــو ةالـــــضفة الغربيـــــة بمـــــساح
، ينقــــسم إلــــى ثالثــــة أقــــسام ٢كــــم٢٩٠٠

ــــة، والمنحــــدرات  هــــي المرتفعــــات الجبلي
الــشرقية، وغــور األردن والبحــر الميــت، 
يتميــــــــز بانحــــــــدار شــــــــديد فــــــــي الحافــــــــة 
ـــة الحـــوض مـــا بـــين  ـــتم تغذي ـــشرقية، ت ال

ً ســـنويا، يبلـــغ ٣ مليــون م١٩٧ – ١٢٥
جوفيــــــــة فــــــــي مــــــــساحة عـــــــدد اآلبــــــــار ال

  ً بئرا،١٠٣الحوض 

أحواض المياه، ): ٢٦(خريطة رقم 
  . فيهاك المياهواتجاه تحر

  
الــسنة فــي الــسنة، بينمــا يقــدر عــدد /٣ مليــون م٢٥      وتبلــغ كميــة الــضخ منــه 

ً بئــــــرا، وبمعــــــدل اســــــتخراج        ٣٦ التــــــي تــــــضخ مــــــن الحــــــوض ةاآلبــــــار اإلســــــرائيلي
  :سطح الحوض عدد من الينابيع، منهاً سنويا، يقع على ٣ مليون م٤٠
  .السنة/٣ مليون م٣٧ً نبعا، بتصريف سنوي ٤٦ ينابيع نهر األردن، عددها -
، وبتـصريف سـنوي بـين ً تقريبـاً نبعـا٢١ يصل عـددها الـى ينابيع البحر الميت،-

  .السنة /٣ مليون م١٠٦  -٩٠
  .السنة/٣ مليون م٧٠-٦٠ ينابيع، وبتصريف سنوي بين ١٠ ينابيع الفشخة، -
ـــين - ـــسنوي مـــا ب ـــزاز، تـــصريفها ال ـــاه ن ـــابيع شـــرابة، هـــي مي  مليـــون ١٨ –١٦ ين
  .السنة/٣م
  .السنة/٣ مليون م١٤-١١ نبع الغوير، يبلغ تصريفه السنوي ما بين -
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  -:Western basin  الحوض المائي الغربي–
،      يعتبر من أهم األحواض المائية في الضفة الغربية، يتميز بامتداده الواسع

ًوذلـــك مـــن المرتفعـــات الجبليــــة للـــضفة الغربيـــة شــــرقا وحتـــى المنـــاطق الــــساحلية 
ًغربا،ويمتد أيضا نحو السفوح الجنوبيـة لجبـال الكرمـل شـماال، ويتجـه جنوبـا إلـى  ً ً ً
شــــبه جزيــــرة ســــيناء، تبلــــغ المــــساحة منــــه الواقعــــة داخــــل حــــدود الــــضفة الغربيــــة 

مـــن حجـــم التغذيـــة % ٧٣، تغـــذي هـــذه المـــساحة الحـــوض بنحـــو ٢كـــم١٧٦٧,٣٩
السنوية، تتجه حركة المياه فيه نحو الغرب والشمال الغربي، آخذة ميل الطبقـات 
الـــصخرية المكونـــة للحـــوض، تتـــراوح كميـــة التغذيـــة الـــسنوية مـــن أراضـــي الـــضفة 

  .السنة/٣ مليون م٤٢٠-٣١٨الغربية بين 
بكميـة ً بئـرا، ١٣٧ تضخ من هذا الحوض ي    يبلغ عدد آبار المياه الجوفية الت

السنة ، وتقدر عدد اآلبـار اإلسـرائيلية التـي تـضخ /٣ مليونم٢٦,٥مياه تصل إلى 
.  بئر، تسبب في استنزاف المياه منـه٥٠٠منه خارج حدود الضفة الغربية بنحو 

مـن مجمـوع ميـاه % ٣٧ً نبعا، تشكل مياههـا ٤٨ويبلغ عدد الينابيع المتدفقة فيه 
  .الينابيع في فلسطين

  -:North-Eastern basin الشرقي الحوض الشمالي –
ً     يقع في المنطقة الشمالية للضفة الغربية، ممتدا شماال داخل حدود فلسطين  ً

، تتحرك فيه المياه ٢ كم٩٨١التاريخية، تبلغ مساحته داخل حدود الضفة الغربية 
 ١٩٧-١٣٥باتجـــاه الـــشمال الـــشرقي، تقـــدر كميـــة التغذيـــة الـــسنوية فيـــه مـــا بـــين 

ً بئــرا، بمعــدل ضــخ ٨٧ الجوفيــة العاملــة فيــه رنة ، يبلــغ عــددا اآلبــاالــس/٣مليــون م
السنة، أما اآلبار اإلسرائيلية فيه فتبلغ ثالثة آبار بمعدل /٣مليون م١٦يصل إلى 

الـــسنة ، أمـــا ينـــابيع هـــذا الحـــوض فيـــصل عـــددها    /٣ مليـــون م٤ضـــخ يـــصل إلـــى
  .السنة/٣مليون م١٣ً نبعا، ويقدر تصريفها السنوي بنحو٣٧
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  -:بار المياه الجوفية في الضفة الغربيةآ
ً بئـرا، يعمـل منهـا حاليـا   ٧٥٠     يبلغ عدد اآلبـار الموجـودة فـي الـضفة الغربيـة  ً

 بئــر ألغــراض الزراعــة، والبــاقي ألغــراض الــشرب، توقــف ٣٢٨ً بئــرا، منهــا ٣٧٢
 الجزء األكبر من اآلبار عن العمل إما بـسبب القيـود اإلسـرائيلية، أو أنهـا بحاجـة

  . للصيانة

  -:المياه الجوفية في قطاع غزة
 قطاع غزة منطقة مائية منفصلة، بل هو جزء مـن الـسهل الـساحلي ر    ال يعتب

 نالفلسطيني، إال أنه يختلف عـن منـاطق أخـري حيـث يجـاور البحـر المتوسـط مـ
جهة، وتزايد سكانه مـن جهـة أخـرى، باإلضـافة إلـى اآلبـار التـي حفرتهـا إسـرائيل 

ود قطـــاع غـــزة الـــشرقية والـــشمالية للحـــد مـــن تـــسرب الميـــاه تحـــت علـــى طـــول حـــد
وتوجد المياه  الجوفية فـي منطقـة قطـاع غـزة، السطحية إلى خزان قطاع غزة، 

  :وفي السهل الساحلي بصفة عامة في ثالث مستويات
م ٢٠–م١٥ يعرف بطبقة النزاز، يتراوح عمق الميـاه فيهـا بـين:المستوى األول -

  . من سطح األرض
ــــانيال - ــــين       :مــــستوى الث ــــاه فيهــــا ب ــــساقية، يتــــراوح عمــــق المي  يعــــرف بطبقــــة ال

م، وهــي طبقــة غنيــة بالميــاه الجيــدة، وتعــد مــن أكثــر طبقــات الخــزان ١٥٠–م٨٠
  . ًالجوفي استخداما

ـــث -  يعـــرف بالطبقـــة العميقـــة، وتوجـــد علـــى عمـــق يتـــراوح بـــين  :المـــستوى الثال
 الطبقتــين الــسابقتين، وهــي غيــر م، والميــاه فيهــا أكثــر ملوحــة مــن٥٠٠ –م٣٠٠

  . مستغلة بسبب ضعف نقص آالت الضخ والملوحة العالية
ــــــسطينيين  ــــــسكان الفل ــــــل ال ــــــاه مــــــن قب ــــــد للمي ــــــضخ الزائ    ومــــــن المالحــــــظ أن ال
واإلســرائيليين أدى إلــى انخفــاض منــسوب مـــستوى الميــاه الجوفيــة تحــت مـــستوى 
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دني كميـة ونوعيـة سطح البحر فـي منـاطق مختلفـة مـن القطـاع، نـتج عـن ذلـك تـ
  .المياه في الخزان الجوفي

  -:استهالك المياه في قطاع غزة
   يتم االعتماد بصورة رئيسية على الخزان المائي الجوفي لمختلـف اسـتخدامات 
الميـاه فــي قطــاع غـزة، بحيــث تــضخ الميـاه مــن آبــار تـصل إلــى الخــزان الجــوفي، 

إن  كميـــة الميـــاه  فـــ٢٠٠٠ مـــارس مـــن عـــام روحـــسب تقريـــر وزارة الزراعـــة لـــشه
  -):١٠(، يبينها  الجدول رقم ٣ مليون م١٤٢,٥المستهلكة في القطاع بلغت 

   .م٢٠١٠كمية المياه المستهلكة في قطاع غزة لعام ): ١٠(الجدول رقم 
   اإلستهالكوعدد اآلبار أ  الخاصية

  ٢١٠٠  عدد اآلبار المرخصة
  ٣ مليون م٥٧,٥  معدل الضخ من اآلبار الزراعية

  ٣ مليون م٥٢  ضخ من آبار الشرب والصناعةمعدل ال
  )متوسط (١٧٠٠  عدد اآلبار غير المرخصة

  ٣ مليون م٦٣,٣  إجمالي كمية المياه المستخدمة في الزراعة
  ٣ مليون م٤,٩  مياه واردة من شركة ميكوروت اإلسرائيلية

  ٣ مليون م١٧٧,٣  مجموع المياه المستهلكة

  :قطاع غزة يتوزع كاآلتيبصورة أخرى فإن استهالك المياه في 
 ٥٠ – ٤٧ تتراوح كمية المياه المستخدمة ألغـراض الـشرب والـصناعة بـين – ١

  .السنة تضخ من آبار البلديات المختلفة/،٣مليون م
ــــــين – ٢ ــــــاه المــــــستخدمة فــــــي قطــــــاع الزراعــــــة ب ــــــة المي ــــــراوح كمي      ٩٠ – ٨٢ تت

  .السنة، تضخ من آبار مرخصة، وأخرى غير مرخصة/٣مليون م
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  -:Springs  العيون والينابيع- ٤
   تتـــدفق الميـــاه علـــى ســـطح األرض عنـــدما يرتفـــع منـــسوب المـــاء الجـــوفي مـــن 

وقــد ســاعد . فتحــات موجــودة فــي الــصخور الــسطحية تــصل إلــى الخــزان الجــوفي
التكـــوين الجيولـــوجي والـــصخري فـــي فلـــسطين علـــى وجـــود مثـــل هـــذه الظـــاهرات، 

ً والشرقية من فلسطين، وغالبا ما تـرتبط هـذه السيما في األجزاء الشمالية الشرقية
 البحـر الميـت وامتـداده نحـو مالظاهرة في فلسطين باإلنكسارات التي رافقـت انهـدا

  .الشمال
 ل    تتوقف كمية المياه المتدفقة من العيون والينابيع في فلـسطين علـى مـا يـص

اطلـــة، الخـــزان المـــائي الجـــوفي مـــن ميـــاه متـــسربة ألســـفل مـــن ميـــاه األمطـــار اله
ـــرتبط بهـــا ارتفـــاع أو  ـــادة األمطـــار الهاطلـــة، وي ـــة مياههـــا بزي ـــزداد كمي ـــالي ت وبالت
انخفاض منسوب المياه الجوفية، وحسب توزيع األمطار فـي فلـسطين، فـإن ميـاه 
ًالعيون الموجودة شماال أغزر من تلك الموجودة نحو الجنوب،  هذا، وقد يستمر 

توقــف  فتــرة مــن الــسنة خــالل فــصل تــدفق الميــاه مــن العيــون طــول العــام، وقــد ي
عــدد ) ١١(يوضــح الجــدول رقــم . الــصيف، يــرتبط ذلــك بمــستوى  المــاء البــاطني

  .عيون المياه في فلسطين
  -: اآلتي)١١( رقم  من بيانات الجدوليالحظ

ـــأتي فـــي – ـــة، ي ـــاطق الجبلي ـــابيع فـــي المن ـــر مـــن العيـــون والين  يتركـــز العـــدد األكب
ً، تــنخفض هـذه النــسبة باالتجـاه جنوبــا مــع %١٧,٠مقـدمتها جبــال الجليـل بنــسبة 

  %.٣,٥الجبال لتصل في جبال نابلس إلى 
 تــأتي منطقــة الجبــال الممتــدة مــن رام اهللا إلــى الخليــل فــي المرتبــة الثانيــة بعــد –

  %.١٥,١الجبال الشمالية، وتبلغ نسبتها 
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  .توزيع عدد عيون الماء والينابيع في مناطقها): ١١(جدول رقم ال

دد العيون ع  المنطقة
  والينابيع

  النسبة المئوية
  لعدد العيون والينابيع

  ١٧,٠  ٤٢٠  جبال الجليل األعلى واألدنى وسهل الحولة
  ١٥,١  ٢٢٧  جبال رام اهللا والقدس والخليل

  ١٠,٠  ١٥٠  جبل الكرمل حتى جبل الشيخ اسكندر
  ٣,٥  ٥٣  جبال نابلس

  ٣,٣  ٥٠  األغوار بين بحيرة طبريا والبحر الميت
  ٢,٩  ٤٣  ل البحر الميت ووادي عربةسواح

  ٢,٢  ٣٣  السهل الساحلي الفلسطيني
  ٠,٧  ١١  السهل الساحلي لجبال الجليل

  ٠,٧  ١٠  النقب
  ٣٣,٦  ٥٠٣  متفرقات
   %١٠٠  ٩٧٣  المجموع

 تـــأتي منطقـــة جبـــل الكرمـــل وجبـــل الـــشيخ اســـكندر ، وأم الفحـــم فـــي  مرتبـــة – ٣
   %.١٠,٠ابيع تالية، تبلغ النسبة المئوية للعيون والين

 مـن أهـم ينـابيع فلـسطين،  الحولـةسـهلدان فـي شـمال لـ ينـابيع ال    هذا، وتعتبر
، ثــم ٣ مليــون م٢٢٥ مــن حيــث كميــة تــصريف الميــاه الــسنوي منهــا، والتــي تبلــغ 

 علــــى الــــسهل  المتدفقــــة علــــى نهــــر العوجــــا ومجموعــــة ينــــابيع رأس العــــينتــــأتي 
لثانيـــة مــن حيـــث كميـــة التـــصريف  فـــي المرتبـــة االــساحلي الفلـــسطيني شـــمال يافــا

 ينـابيع الفـارود ًومـن الينـابيع المهمـة أيـضا، الـسنة/٣ مليـون م٢٢٠ المائي والبالغ
 مليـــون ٣٣٨حيـــث يبلـــغ تـــصريفها الـــسنوي  ،شـــمال غـــرب بحيـــرة طبريـــاالواقعـــة 
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 ٣ممليـون ٤٢ فيـصرف جنـوب شـرق عكـا  الواقـعنبع عين الكردانـةأما ، السنة/٣م
نبــــع يــــصرف لتــــر، و/ ملليجــــرام٥٠٠٠-١٤٠٠"لملوحــــة  ومياهــــا عاليــــة االــــسنة/

   .٣ مليون م٩ ما مقدارهالكابري شمال شرق مدينة عكا 
   منهــا، نبــع٣٠٠ يــصل إلــىوبتتبــع ينــابيع الــضفة الغربيــة فــإن عــدد الينــابيع    
خاصة حوض المالح والفارعة ب ، و موزعة على أحواض الضفة الغربيةً نبعا٦٠

ض العوجا في الغرب وجنوب القدس، وتقدر كمية  وحو الغربيةفي شمال الضفة
الــــسنة، ويــــرتبط كميــــات الميــــاه بهــــا بكميــــة / ٣ مليــــون م٦٠-٥٠ لهــــا التــــصريف
  .السنويةاألمطار 

  -: فلسطينيةمشاريع مائية: ًثانيا
 العــــام ذ     تركــــزت هــــذه المــــشاريع فــــي عهــــد الــــسلطة الوطنيــــة الفلــــسطينية منــــ

مــساعدات الماليـــة مــن الـــدول المانحـــة م، اعتمــدت هـــذه المــشاريع علـــى ال١٩٩٤
وغيرهـــا، وتركـــزت علـــى النـــواحي الفنيـــة الخاصـــة بتحـــسين جـــودة الميـــاه وتنظـــيم  

  -:تنقسم المشاريع إلىإدارتها إلى حد ما، 
  -: تمثلت هذه المشاريع في اآلتي: مشاريع أنجزت– ١
 بـين  تكوين نظام إدارة يعتمد على الحاسوب، يمثل شـبكة الكترونيـة متكاملـة–أ 

  .محافظات الوطن
 تمــت صــيانة العديــد مــن اآلبــار العاملــة عــن طريــق تطويرهــا وزيــادة كميــة –ب 

  .الضخ منها
 تـــم حفـــر العديـــد مـــن آبـــار الميـــاه الجديـــدة لـــسد العجـــز فـــي اســـتخدام الميـــاه –ج 

  .المنزلية بصفة خاصة
 تجديـد العديــد مــن خطـوط نقــل الميــاه داخــل أراضـي الــسلطة الوطنيــة، حيــث –د 
  .اًت زيادة طاقتها على النقل، وزيادة أطوالها، وتركيب أنواعا جيدة منهتم



 

 - ١٧٠ -

 إنــشاء المختبــرات الحديثــة لفحــص عينــات الميــاه مــن آبــار الــشرب واآلبــار -هـــ 
  .الزراعية، لضمان مياه صحية للمواطنين

 تركيب محطات تحلية على بعض اآلبار التي ارتفعـت فـي مياههـا الملوحـة –و 
  .ما في قطاع غزةبشكل كبير ال سي

 تقــوم الــسلطة الوطنيــة الفلــسطينية بتطــوير البنيــة : مــشاريع تحــت اإلنــشاء– ٢
ًالتحتيــة للميــاه، الســيما، فــي قطــاع غــزة الــذي يعــاني كثيــرا مــن الميــاه الســيما مــا 
يتعلق بنوعيتها، ومن المشاريع المطروحة على جدول أعمال السلطة الفلسطينية 

  :اآلتي
تحتية للمياه وبخاصة ما يرتبط بالـشبكة وتطـوير آبـار الميـاه  إكمال البنية ال– ١

  .من خالل تحسين أدائها
ً تركيب معدات حديثة على آبار المياه، واستحداث العـدادات القديمـة، علمـا – ٢

ًبأن عددا كبيرا من اآلبار قد تم تركيب عدادات عليها ً .  
ات، ويــضمن  إنــشاء خــط ميــاه وطنــي فــي قطــاع غــزة يخــدم جميــع المحافظــ– ٣

  .توزيع المياه النقية بشكل عادل على السكان
 إستكمال مشاريع تصريف ميـاه األمطـار وبخاصـة فـي خـانيونس والمنـاطق – ٤

  . الصناعية في غزة
 العمــل علــى إنجــاز محطــة المعالجــة لميــاه الــصرف الــصحي فــي منطقتــي – ٥

  .الزراعةرفح وخانيونس من قطاع غزة، واالستفادة من المياه المعالجة في 
ً إنشاء آبار مياه إضافية لـسد حاجـة الـسكان المتزايـدة مـن الميـاه، علمـا بـأن – ٦

  .ًالعديد من مناطق القطاع تعاني من إنقطاع المياه لعدة أيام أحيانا
 تحـــسين أداء خزانــــات الميــــاه القائمــــة فــــي قطـــاع غــــزة مــــن حيــــث صــــيانتها – ٧

  .باستمرار وتطهيرها
ًة الموارد المائية في مناطق الوطن شماال وجنوبإ إستكمال التخطيط وادار– ٨ ً.  
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  -:مشكالت المياه في فلسطين: ًثالثا
 التــــي تعــــاني منهــــا الميــــاه فــــي فلــــسطين فــــي أهــــم المــــشكالت  يمكــــن تلخــــيص 

  -:اآلتي
  : وتكمن في: األسباب الداخلية– ١
مـــن الخطـــوط % ٥٠ – ٣٠ ارتفــاع نـــسبة الفاقـــد مـــن الميـــاه بمــا يتـــراوح بـــين –أ 

  .يسة، وشبكات التوزيع الداخلية، وقدم األنابيب وتآكلهاالرئ
، ويعـود ذلـك إلـى )الفاقـد التجـاري(  التغيرات المـستمرة علـى شـبكات الميـاه –ب 

  .غياب العقوبات بحق المخالفين
ــوث وزيــادة نــسبة الملوحــة– ٢  فبــالرغم مــن تــوفر كميــات مــن الميــاه فــي :التل

ويعــود ذلــك  التلــوث أو ارتفــاع الملوحــة، المنــاطق الفلــسطينية إال أنهــا تعــاني مــن
  :إلى
مـــن % ٤٨ غيـــاب شـــبكة الـــصرف الـــصحي فـــي كثيـــر مـــن المنـــاطق، إذ أن –أ 

منــازل قطــاع غــزة غيــر موصــولة بــشبكات الــصرف الــصحي، وتــصرف مياههــا 
فوق مناطق الخزان المائي الجوفي، لتتسرب إليه ما تحمله من ملوثات بيولوجية 

  .م٢٠١٤وكيميائية حتى العام 
 استنزاف المياه عن طريق السلوك السكاني الخاطئ، السيما لسكان قطـاع –ب 

غزة ، فيما يتعلق باالستخدام الخاطئ للمياه، أو حفر اآلبار دون الحصول على 
  .تراخيص من الجهات المختصة

 االستخدام غير المنظم لألسـمدة الكيميائيـة مـن قبـل المـزارعين، فيمـا يتعلـق –ج 
  . المبيدات الحشرية، وتسربها إلى الخزان المائي الجوفيبالمزروعات، أو

 يتمثل ذلك في عدم كفاءة المصادر المائية الحاليـة : نقص الكفاءة المائية– ٣
بالنــسبة إلــى حجــم الــسكان المتزايــد، وعــدم كفــاءة شــبكات التوزيــع المائيــة، حيــث 



 

 - ١٧٢ -

ا، وفــرض تعــاني مــن مــشكالت كثيــرة، أهمهــا منــع االحــتالل اإلســرائيلي لتطويرهــ
  .القيود عليها

 تتمثـــل القيـــود اإلســـرائيلية ضـــد اســـتخدام الفلـــسطينيين : القيـــود اإلســـرائيلية– ٤
  : للمياه في اآلتي

 تحديــد ســقف لكميــات الميــاه التــي يجــب أن تــضخ مــن أبــار الميــاه الجوفيــة –أ 
  .الفلسطينية

 لحفــر آبــار ميــاه جوفيــة ة وضــع قيــود صــارمة علــى مــنح التــراخيص الالزمــ–ب 
  .جديدة السيما في الضفة الغربية

 مصادرة عدد من آبار المياه الجوفية، تحت حجج واهية مثل تلـك المتعلقـة –ج 
  .إضافة إلى تدميرها لعدد من آبار المياه، ورفضها تجديدها. بالجدار الفاصل

 حرمان الفلسطينيين من الحصة في مياه نهـر األردن، والتـي تتـراوح مـا بـين –د 
  .السنة/٣ون م ملي٢٣٠ – ٢٠٠

 عرقلــة اإلمــدادات المائيــة للبلــدات الفلــسطينية مــن خــالل التخريــب المتعمــد –ه 
  .لشبكات المياه الواصلة إليها

م مـــــن ســـــطح ٥٠٠ حفـــــر اآلبـــــار داخـــــل المـــــستوطنات اإلســـــرائيلية وبعمـــــق –و 
 ممثلــة فــي ةاألرض وبيــع مياههــا إلــى الفلــسطينيين عبــر شــركات مائيــة إســرائيلي

  .اإلسرائيليةشركة ميكوروت 
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  عزيزي القارئ إليك ملخص الفصل الخامس
  . ترتبط مصادر المياه المختلفة في فلسطين باألمطار الهاطلة عليها-
 تتنــوع مــصادر الميــاه فــي فلــسطين، تــشمل األمطــار، والميــاه الجاريــة، والميــاه الجوفيــة، -

  .وعيون وينابيع المياه
ًويـة الـشتوية المتحركـة شـرقا فـوق حـوض البحـر  يرتبط هطول األمطار بالمنخفـضات الج-

  .المتوسط الشرقي
ً يتباين هطول األمطار مكانيـا وكميـا فـي فلـسطين، وبـصفة عامـة يـزداد الهطـول المطـري - ً

ًباالتجاه شماال، ويقل باالتجاه شرقا وجنوبا ً ً.  
 تــؤثر التــضاريس علــى كميــات األمطــار، فتزيــد علــى المرتفعــات، وتقــل فــي المنخفــضات -

  .السيما الشرقية
 تعتبر األمطار مصدر كل أشكال المياه في فلـسطين، كمـا أنهـا المـصدر الـرئيس للزراعـة -

  .البعلية
  . توجد في فلسطين األنهار دائمة الجريان، واألودية الفصلية، والجافة-
 مـن أهـم أنهـار فلـسطين دائمـة الجريـان نهـر األردن، ونهـر المقطـع، ونهـر العوجـا، هـذا -

  .ض نهر األردن في أكثر من دولة غير فلسطين، وبخاصة األردن، وسورياويقع حو
ــذي ينتهــي فــي البحــر - - ــان فــي فلــسطين وادي غــزة، ال ــة فــصلية الجري ــر األودي مــن أكب

  .المتوسط في قطاع غزة
  . توجد األودية الجافة في النقب بصفة خاصة، وأهمها وادي عربة-
  :ي فلسطين يأخذ الجريان السطحي اتجاهات مختلفة ف-
  .ً تتجه بعض األودية واألنهار غربا لتنتهي في البحر المتوسط-
  .ًويتجه بعضها شرقا لتنتهي في المنخفضات الشرقية-
  .ً يتجه نهر األردن جنوبا لينتهي في البحر الميت-
ً أما وادي عربة فيتجه شماال لينتهي في البحر الميت أيضا- ً.  
ون الخـزان المـائي الجـوفي، وأهـم أحواضـه الحـوض  توجد المياه الجوفية في أحـواض تكـ-

الشمالي الشرقي، والحوض الشرقي، والحوض الساحلي، ثم حـوض األردن، وحـوض البحـر 
  .الميت
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ــاه الجوفيــة فــي الخــزان المــائي الجــوفي نحــو الــشرق والغــرب -  ينحــدر اتجــاه تحــرك المي
  .والشمال الشرقي

 عين ونبع، يقع معظمهـا شـمال ٩٧٠ عن  يزيد عدد عيون المياه وينابيعها في فلسطين-
  .فلسطين، وفي الجبال الوسطى

  : تعاني المياه في فلسطين من عدة مشكالت نلخصها في-
  ٕ مشاكل داخلية خاصة بشبكات المياه، وادارة المياه-
  . التلوث وزيادة نسبة الملوحة-
  . نقص الكفاءة المائية-
  .لفلسطينيين القيود اإلسرائيلية المائية المفروضة على ا-
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  مراجع الفصل الخامس
 قــسم الدراســات الجغرافيــة، المجلــد األول، ،)م١٩٩١: ( الموســوعة الفلــسطينية- ١

  .الطبعة األولى، بيروت
، قانون البيئـة الفلـسطيني، وزارة العـدل، )م١٩٩٩(:السلطة الوطنية الفلسطينية- ٢

  . ديوان الفتوى والتشريع
، وزارة النقــل والمواصــالت، )م ١٩٩٧/١٩٩٨: (يــة الفلــسطينية الــسلطة الوطن- ٣

  .األرصاد الجوية الفلسطينية، بيانات األمطار
ــــــسطينية- ٤ ــــــة الفل ــــــسطينية، )م١٩٩٩: ( الــــــسلطة الوطني ــــــاه الفل ، ســــــلطة المي

  . إستراتيجية إدارة المياه في فلسطين
  . قطاع غزة، دراسة حول المياه في)م١٩٩٦: ( الهيئة العامة لالستعالمات- ٥
   ،، المياه في الضفة الغربية)م١٩٩٦): (مكتب الرئيس( مركز التخطيط - ٦
المـوارد المائيـة وعالقتهـا بالـسكان فـي الـوطن العربـي،  :)م١٩٩٥( أمال شاور - ٧

  . ضمن كتاب التصحر وهجرة السكان، معهد البحوث والدراسات العربية، القاهرة
والــسالم مــن وجهــة نظــر إســرائيلية، ترجمــة ، الميــاه ) م١٩٩١: (  اليــشع كــالي- ٨

  .، بيروت ١١رندة حبيب، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، طبعة 
( مــصادر الميــاه فــي الــضفة الغربيــة وقطــاع غــزة ،، ) م١٩٩٤: ( أيمــن الرابــي- ٩

ـــسياسي والقـــانوني  ـــدرولوجي وال ـــوطن ،)الوضـــع الهي ـــاه فـــي ال ـــدوة مـــشكالت المي  ن
  . سات العربية ، القاهرة العربي، معهد البحوث والدرا

، الكتــاب الــسنوي، رام اهللا، )م٢٠١١: ( الجهــاز المركــزي إلحــصاء الفلــسطيني- ١٠
  . فلسطين

مجلـــة العلـــوم   أزمـــة الميـــاه فـــي الـــوطن العربـــي،،)م١٩٩٥ (: حـــسن محمـــد- ١١
  . ،الكويت ٣عددال، ٢٣االجتماعية ، جامعة الكويت ، مجلد 

  .، الموارد المائية في قطاع غزة)م١٩٩٧ (: خيري الجمل و أحمد اليعقوبي-١٢
ـــة الفلـــسطينية- ١٣ ـــسلطة الوطني ـــاه فـــي )م٢٠١١: ( ال ـــذه عـــن مـــصادر المي ، نب

  .م، سلطة المياه الفلسطينية، رام اهللا، فلسطين٢٠١١فلسطين، يونيو 
، األمـــن المـــائي ومفهـــوم الـــسيادة والـــسالم فـــي )م٢٠٠٠: ( صـــاحب الربيعـــي– ١٤

  .١ط/ حصاء، دمشقحوض نهر األردن، دار اإل
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، مـوارد الميـاه فـي الـصحاري العربيـة، مجلـة )م١٩٩٧: ( صالح الدين بحيـري -١٥
  .، القاهرة ٨البحوث والدراسات العربية ، عدد 

، الموســــوعة الفلــــسطينية، المجلــــد األول، )م١٩٩٠:(   عــــادل عبــــد الــــسالم- ١٦
  .دراسة جغرافية، بيروت

جيــة فلــسطين، الــضفة الغربيــة وقطــاع ، جيولو)م١٩٩٩: ( عبــد القــادر عابــد- ١٧
  .غزة، عمان

، العالقـة بـين كـل مـن ميــاه )م٢٠١٣: ( عبـد العظـيم مـشتهى ومنـصور اللـوح– ١٨
 م، مجلـة ٢٠١٠ –م ١٩٨٠اآلبار والعيون والينابيع في الضفة الغربية خالل الفترة 

  .القدس المفتوحة، رام اهللا
ترجمـــة علـــي عبـــد الوهـــاب ، ،األراضـــي الجافـــة ) م١٩٩٢: ( كنيـــث والطـــون- ١٩

  .دار النهضة العربية، بيروت ، شاهين 
ـــل- ٢٠ ـــازن نوف ـــان واســـرائيل،، ) م١٩٩٤: ( م ـــين لبن ـــاه ب اإلطـــار (  ٕمـــشكلة المي

ــوطن العربــي، معهــد البحــوث ،)الجيوســتراتيجي العــام  ــاه فــي ال ــدوة مــشكالت المي  ن
  .  والدراسات العربية، القاهرة 

تدهور األراضي المروية فـي الـوطن العربـي ، )م١٩٩٥: ( محمد عاطف كشك- ٢١
  .، ضمن كتاب التصحر وهجرة السكان ، معهد البحوث والدراسات العربية، القاهرة

، تصحر أراضي الزراعة المطريـة، ضـمن كتـاب )م١٩٩٥: ( محمد عبد الجواد- ٢٢
  .التصحر وهجرة السكان ، معهد البحوث والدراسات العربية ، القاهرة  

ــ- ٢٣ ــة وقطــاع) م١٩٩٢: (د الهــادي محمــد عب ــضفة الغربي ــي ال ــاه ف   ، مــوارد المي
  . ، عمان ل، الكرم٨٨مجلة صامد االقتصادي، عدد  غزة،
، مباديء القـانون الـدولي العـام، القـاهرة، دار )م١٩٦٨: ( محمود حافظ غانم– ٢٤

  .النهضة
، الجغرافيـــة الـــسياسية إلســـرائيل، معهـــد )م١٩٧٧: ( محمـــود توفيـــق محمـــود– ٢٥

  .١٣لبحوث والدراسات العربية، الدراسات الخاصة، العدد ا
ـــدار ) م١٩٩٨: ( مغـــاوري شـــحاته- ٢٦ ـــوطن العربـــي، ال ـــاه فـــي ال ، مـــستقبل المي

  . الجماهيرية للنشر والتوزيع، القاهرة 
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 مقدمــة فــي نوعيــة الميــاه، الجــزء ،)م١٩٩١: ( مــروان حــداد ومحمــد الحميــدي-٢٧
  .نابلس، فلسطين  األول،

أزمـــــة الميـــــاه فـــــي الـــــضفة ، )م١٩٩٢: (ن حـــــداد وســـــمير عيـــــشة مـــــروا- ٢٨
  .، بيروت ١عدد ال، مجلة دراسات، ) الوضع الراهن وتوجهات المعالجة(الغربية

ــوح- ٢٩ ــة، )م١٩٩٣( : منــصور الل ــضفة الغربي ــى الزراعــة فــي ال ــاخ عل ــر المن ، اث
يوســـف فايـــد، الجامعـــة . د . فلـــسطين رســـالة ماجـــستير غيـــر منـــشورة، إشـــراف أ 

  . عربية، القاهرة ال
، اثــر المنــاخ علــى الوضــع المــائي فــي قطــاع غــزة، )م٢٠٠٤:( منــصور اللــوح- ٣٠

يوسف فايـد، الجامعـة العربيـة، . د . فلسطين رسالة دكتوراة غير منشورة، إشراف أ 
 . القاهرة

ــوح-٣١ ــة )م٢٠٠٤: ( منــصور الل ــرات الجوي ــين األمطــار وبعــض المتغي ــة ب ، العالق
 . غزة، المجلد الثاني عشر–لجامعة اإلسالمية والطبيعية ، مجلة ا

، العالقة من األمطار ومنسوب الميـاه الجوفيـة فـي )م٢٠٠٥: ( منصور اللوح- ٣٢
 . ١٣ غزة، المجلد –الضفة الغربية مجلة الجامعة اإلسالمية 

، االختالف فـي درجـات الحـرارة فـي الـضفة الغربيـة )م٢٠٠٦: ( منصور اللوح- ٣٣
  . ٩ين، جامعة األزهر، المجلد  فلسط–وقطاع غزة 

ـــوح- ٣٤ ـــصور الل ـــي قطـــاع غـــزة )م٢٠١٢: ( من  – ١٩٨٠، اتجاهـــات األمطـــار ف
ٕ، دراســة تحليليــة، مجلــة رابطــة األدب الحــديث، فكــر وابــداع، كليــة البنــات، ٢٠١٠

  .م٢٠١٢جامعة عين شمس، أغسطس 
ــراهيم جــابر- ٣٥ ــوح واب ــاه فــي قطــاع غــزة )م٢٠٠٧: (ٕ منــصور الل ــة المي  –، تحلي

  .  الجمعية الجغرافية المصرية ، القاهرة ٤٩عدد الفلسطين، 
ـــــم والثقافـــــة - ٣٦ ): Isescoإيســـــسكو (  منظمـــــة األمـــــم المتحـــــدة للتربيـــــة والعل

  .المحافظة على الموارد المائية من التلوث)م٢٠١١(
، فـــصيلة األمطـــار فـــي الحـــوض الـــشرقي للبحـــر )م١٩٨٥:( نعمـــان شـــحادة - ٣٧

   . ٧ معهد البحوث والدراسات العربية، المجلد الثاني، العدد المتوسط واسيا العربية
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ــراهيم ســالمة- ٣٨ ــي )م٢٠٠٨: ( ياســر إب ــة اإلســرائيلية وأثرهــا ف ــسياسة المائي ، ال
الـــضفة الغربيـــة، دراســـة فـــي الجغرافيـــا الـــسياسية، رســـالة دكتـــوراه، جامعـــة النجـــاح 

  .أديب الخطيب. الوطنية، نابلس، إشراف د
، مــوارد الميــاه فــي الدولــة )م١٩٩١ (:يلــة و جــودة التركمــاني يوســف أبــو ما- ٣٩

الفلـــسطينية، ضـــمن كتـــاب الدولـــة الفلـــسطينية، معهـــد البحـــوث والدراســـات العربيـــة، 
  .القاهرة 

40- Abdel Latif M. M. :  Perennial Yield Management & 
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   في فلسطينالتــربـة    
Soils in Palestine  

    تمثــــل التربــــة الطبقــــة الــــسطحية مــــن صــــخور القــــشرة األرضــــية يتفــــاوت 
سمكها من بضعة سنتيمترات إلى أكثر من متر، يغرس قيها النبـات جـذوره، 

ة تتكــون مـن حبيبــات ويـستمد منهـا مقومــات حياتـه، علـى أي حــال فـإن التربـ
ولفهــم معنــى التربــة صــخرية، ومــواد عــضوية، وبعــض العناصــر المعدنيــة، 

  :يجب ذكر المالحظات اآلتية
ـــــدان – ١ ـــــة متكاملـــــة ســـــكانها جـــــذور النباتـــــات واألشـــــجار، والدي  التربـــــة بيئ

  . والبكتيريا، وبعض الحيوانات القارضة
 عن طريـق عوامـل  قد تكون التربة منقولة من مكان إلى مكان تواجدها– ٢

  .ًالتعرية، وقد تتكون محليا
 قــد ال يوجــد تربــة علــى ســطح األرض الســيما علــى المنحــدرات الــشديدة – ٣

حيـــــث تعمـــــل عوامـــــل التعريـــــة علـــــى نحتهـــــا ونقلهـــــا إلـــــى المنـــــاطق الـــــسهلية 
  .والمنخفضة

 تتكـــون التربـــة عـــن طريـــق مجموعـــة مـــن العوامـــل المحليـــة والخارجيـــة، – ٤
  .ينة تجعلها تختلف عن تربة في مناطق أخرىتخلق فيها خصائص مع

 تأخـــذ التربـــة فتـــرة زمنيـــة طويلـــة حتـــى تتكـــون وتأخـــذ خصائـــصها التـــي – ٥
  . معينةةتحدث فيها عمليات كيميائية وبيولوجي

   وعلى الرغم من صغر مساحة فلسطين إال أنها تتميـز بتنـوع التربـة فيهـا، 
التكــوين الجيولــوجي إلــى وقــد نــتج هــذا التنــوع مــن عوامــل كثيــرة، بــدأت مــن 

  .العوامل المناخية إلى غير ذلك
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  -:عوامل تكوين التربة في فلسطين:ًأوال 
 قبـل ذكـر هـذه فلـسطين،    تشابكت مجموعـة مـن العوامـل فـي تكـوين تربـة 

العوامل نذكر مجموعة العوامل العامة المسئولة عن تكوين التربة وهي مادة 
، Time، والـــــزمن )ألصـــــليةالـــــصخور ا(، Parent Materialاألصـــــل 

، ثم مستوى الماء الباطني Climate، والمناخ Topographyوالطبوغرافيا 
Ground-water table حيـث يظهــر تـأثيره علـى التربــة المـستوية الســيما 

 Theًعنـــدما يكـــون عنـــد مـــستوى ســـطح األرض، وأخيـــرا العامـــل الحيـــوي 

Biotic factor .  
فهـي نتـاج لعوامـل رئيـسية ال تختلـف     أما بالنسبة للتربة فـي فلـسطين 

  :، نذكرها في اآلتيةعن العوامل العامة لتكوين الترب
  -:Geologyالبنية الجيولوجية  – ١

      تعمــــل البنيــــة الجيولوجيــــة علــــى تحديــــد األنــــواع الــــصخرية الموجــــودة، 
  :ومنها نجد

 يتكون بعضها من أصـل الـصخور كمـا فـي منـاطق الجبـال، :في الجبال–أ 
نها تختلف عن مادة األصل حيث تعرضت لتغيرات كيميائية نـتج عنهـا إال أ

  .، ومن أمثلتها التربة الحمراءتإذابة مادة الكالسي
 تتكـون بعـض التربـات نتيجـة نقلهـا مـن مكـان إلـى آخـر، : في السهول–ب 

يمثل هذا النوع التربة الفيضية التي نقلتها عوامل التعرية، من أمثلتهـا التربـة 
  .ي السهول الساحلية والداخلية، وفي مجاري األودية واألنهارالموجودة ف

ً تتكون التربـة أيـضا محليـا فـي المنـاطق المنخفـضة وبـصفة : في النقب–ج  ً
خاصـــة فـــي المنـــاطق التـــي يـــصل فيهـــا مـــستوى المـــاء البـــاطني إلـــى ســـطح 

  . األرض السيما في النقب
  -:Relief طبوغرافية سطح األرض– ٢
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  : مية هذا العامل من اآلتي      يمكن إدراك أه
 تتجمع التربة في المناطق المنخفضة، ويختلف سمكها مـن مكـان آلخـر –أ 

  .تحت تأثير المدة الزمنية التي تتكون فيها، ومدى استواء سطح األرض
 يقـــل أو ينعـــدم ســـمك التربـــة فـــي المنـــاطق المنحـــدرة، إذ تتحـــرك تحـــت –ب 

  .ريةتأثير عوامل التعرية، السيما التعرية النه
 يـزداد ســمك التربــة فــي المنــاطق المنخفــضة الواقعــة بــين القمــم الجبليــة، –ج 

ــــضية  ــــسهول الفي ــــي ال ــــساحلية، وف ــــدام المرتفعــــات نحــــو المنــــاطق ال وعنــــد أق
  .لألودية المنحدرة من الجبال

  -:Climate المناخ– ٣
ويمكــن     يعتبـر المنـاخ مـن أكثـر العوامـل التـي تعمـل علـى تكـوين التربـة، 

  :  أثر المناخ على التربة كاآلتيمالحظة
  : يظهر أثر الرياح على التربة في فلسطين، من خالل أنها: أثر الرياح–أ 
  .كونت تربة اللوس في الفترات الجافة من عصر الباليستوسين– ١
  . كونت التربة الرملية الساحلية، والكثبان الرملية فيها– ٢
  . الجافة كونت التربة الحصوية في النقب والمناطق– ٣
  . ساعدت في تعرية مناطق من تربتها– ٤

  : يظهر أثرها في أنها:أثر المياه الجارية–ب 
 كونت التربة الطينية في السهول والتربة الحمراء في الجبال عن طريق – ١

  .اإلرساب
  . نحتت التربة من المناطق المنحدرة في الجبال– ٢

متمثلـــة فـــي عناصـــر ، الWeathering تعمـــل التجويـــة : أثـــر التجويـــة–ج 
الجو الساكنة السيما درجة الحرارة والرطوبة على التأثير علـى كيفيـة تـشكيل 

  .التربة بأنواعها المختلفة
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 يعمل المناخ على تحديـد كميـة الرطوبـة الموجـودة فـي التربـة، : الرطوبة–د 
لــذلك تقــسم تربــة فلــسطين إلــى تربــة رطبــة فــي المنــاطق التــي تهطــل عليهــا 

ٕفيــة، والــى تربــة شــبه رطبــة وجافــة فــي المنــاطق التــي تهطــل كميــة أمطــار كا
  .عليها كمية أمطار أقل

  -:Natural Vegetation  النبات الطبيعي– ٤
  :    لفهم هذا العامل يمكن ذكر المالحظات اآلتية

 بناء على كثافة النبات الطبيعي تقسم تربة فلسطين إلى تربة الحشائش، –أ 
راوية، يتــدخل فــي هــذا التقــسيم كميــة األمطــار وتربــة الغابــات، والتربــة الــصح

  .الهاطلة
 كلما زادت كمية النباتات المدفونة في التربة كلما تغيـرت خصائـصها، –ب 

وأصــبحت التربــة هــشة، حيــث تعتبــر بقايــا النباتــات فــي التربــة مــادة عــضوية 
هـذا، وتعتبـر بقايـا النبـات الطبيعـي مـادة عـضوية تحـسن .تزيد من خصوبتها

  .التربةمن خصوبة 
  -: في فلسطينةأنواع الترب:ثانيا 

   -:FAO(5)  الفاومي حسب تقسة أنواع الترب- ١
  :      يعتمد تقسيم الفاو على مدى صالحية األرض للزراعة

 تــــسمى ريفوســــول كــــالكير، توجــــد فــــي أقــــصى الجــــزء : التربــــة الكلــــسية– أ
ة الجنــوبي مــن الــسهل الــساحلي، وفــي بعــض المنــاطق الــساحلية حــول مدينــ

  ).مغتصبة نتانيا(يافا وأم خالد 

                                                 

-(5) ) FAO( Food Agriculture Organizationذيــة والزراعــة، وهــي ، منظمــة األغ
  .منبثقة عن منظمة األمم المتحدة
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 تسمى سولوتشاك غلـسك، تمتـد مـن وسـط قطـاع غـزة : التربة المتبقعة– ب
  .في شريط طولي حتى بئر السبع، وهي تربة ملحية

 تــسمى لوفيــسول فرتــسك، تمتــد مــن شــمال قطــاع غــزة :ة التربــة الطينيــ– ت
  ).كم٣٠ –كم٢٥(حتى مدينة أسدود، وبعرض السهل الساحلي 

 وهــــي مــــن مجموعــــة التربــــة الطينيــــة متقلبــــة :التربــــة الطينيــــة البنيــــة – ث
ـــسطح، تـــسمى فوتيـــسول كروميـــك، توجـــد فـــي شـــريط طـــولي فـــي األجـــزاء  ال
الداخليــة للــسهل الــساحلي شــرق مدينــة يافــا، كمــا توجــد فــي شــمال فلــسطين 
على شكل شريط قوسي يمتد من السهل الـساحلي لجبـال الجليـل حتـى سـهل 

  .الحولة
ــة التر– ج  تــسمى لوفيــسول كروميــك، توجــد علــى الجانــب الغربــي :بــة البني

لجبال رام اهللا ونابلس وعلى جبل الكرمل، كما توجد شمال فلسطين لتواصل 
  .امتدادها في لبنان

 توجد على الجانب الغربي لجبال القدس والخليل وعلـى : تربة الرندزينا– ح
  .سطح الهضبة

 مجموعـــة التربـــة الـــصحراوية وهـــي مـــن: الكلـــسي التربـــة ذات األفـــق – خ
، توجـــد علـــى الجانـــب الـــشرقي مـــن المرتفعـــات )برموســـول(للمنـــاطق الجافـــة 

  .الوسطى وشمال ووسط النقب
 مــن مجموعــة التربــة الــصحراوية للمنــاطق الجافــة، تقــع : الجافــةة التربــ– د

  .شرق وشمال شرق وجنوب النقب
، )فلوفيسول(فيضية من مجموعة تربة السهول ال: التربة الكلسية الجافة– ذ

  .تقع في منطقة أم الرشراش شمال خليج العقبة
  -: تقسيم التربات حسب ظروف تكوينها- ٢

   -:إلى)٢٨(، خريطة رقم  في فلسطين حسب ظروف تكوينهاة   تقسم الترب
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 فــــي المنــــاطق ةالتربــــ -أ 
  -:الرطبة

 اروســــــــــــــــــــار تربــــــــــــــــــــة الت–
  -:Terra Rossa)الحمراء(

ـــــة البحـــــر      تعـــــرف باســـــم ترب
 Mediterraneanالمتوســـط

Soil ،أو التربــــــــــــــة الحمــــــــــــــراء ،
ــوفرت  ــة إذا ت تتكــون هــذه الترب

  :الظروف اآلتية
 وجــــود الــــصخور الكلــــسية - ١
، وهـــــي )الجيريـــــة والدولوميتيـــــة(

  .منتشرة في جبال فلسطين
  وجــــود الميــــاه الــــسطحية، - ٢

ومتــــــوفرة مــــــن ميــــــاه األمطــــــار، 
حيـــــــث تـــــــذيب المـــــــادة الكلـــــــسية 

 السفلى، وتحملها نحو الصخور
أو تحملهــــا لتخــــتلط مــــع التربـــــة 

  . الرملية والطينية

  )٢٨(خريطة رقم 

  

   يتبقــــى مــــا علــــى الــــسطح مــــن عمليــــات التحلــــل واإلذابــــة أكاســــيد الحديــــد 
واأللمنيوم والسليكا، تأخذ لونها المائل لإلحمرار أو األحمـر مـن لـون أكاسـيد 

  .الحديد الموجودة فيها
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ي تــسقط عليهــا كميـة أمطــار كافيــة لتكوينهــا،     كمـا توجــد فــي المنـاطق التــ
لذلك يكثر وجودها بين المرتفعات الجبلية في كل من جبـال الجليـل، وجبـال 

  . الخليل–نابلس والكرمل، وجبال القدس 
  -: لتربة التراروسا الحمراء   الخصائص العامة للتربة

لــى  تــصنف ضــمن التربــة الطينيــة التــي يميــل لونهــا بــين اللــون األحمــر إ–١
األحمر المائل إلى البني، وتتحدد درجة االحمرار فيها بكميـة أكاسـيد الحديـد 

  .الموجودة فيها
 ملـــم ٤٠٠ تتكـــون فـــي منـــاطق تزيـــد فيهـــا كميـــة األمطـــار الهاطلـــة عـــن –٢

ـــين ـــاطق يتـــراوح متوســـط درجـــة الحـــرارة فيهـــا ب ـــة ١٥ًســـنويا، وفـــي من  –ْ مئوي
  .ْ مئوية٢٠
المناطق المنخفضة بين القمم الجبلية  يكون سمك قطاع التربة أكبر في –٣
، ويكون سمكها أقل على )السهول الداخلية والمناطق الفيضية من األودية( 

  .المنحدرات الجبلية بطيئة االنحدار
ً تعتبـــر مـــن أغنـــى أنـــواع التربـــة وأفـــضلها للزراعـــة، نظـــرا الرتفـــاع نـــسبة –٤

 النبـات، لـذلك يقتـرن المواد المعدنية فيها، واحتفاظها بالرطوبة التي يحتاجهـا
بهــا زراعــات خاصــة بــإقليم حــوض البحــر المتوســط كالفواكــه والخــضروات، 

  .باإلضافة إلى أشجار البلوط والسنديان
  -:Brown Soil) التربة البنية (  تربة الرندزينا–

  يقتـــرن وجودهـــا بمنـــاطق التربـــة الحمـــراء إلـــى حـــد مـــا، أي فـــي منـــاطق    
ربة الحمـراء فـي أنهـا تتكـون فـوق المنـاطق الصخور الجيرية، تختلف عن الت

ً، حيث االنحدار المتوسط واألكثر انحدارا، كذلك )م٤٥٠أكثر من (المرتفعة 
  .تتكون فوق الصخور اللينة
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  -:الخصائص العامة
ً، وال تحــتفظ بالرطوبــة كثيــرا، لــذلك )الجيــر( ترتفــع فيهــا نــسبة الكالــسيوم –١

 الحمـــراء، تنتـــشر فيهـــا أشـــجار فهـــي تربـــة أقـــل خـــصوبة مـــن تربـــة التراروســـا
  .الزيتون واللوزيات

 تتكون في مناطق تتميز بإقليم مناخ البحر المتوسط الرطب، وفي كمية –٢
 ملـــــــــم، ومعـــــــــدل درجـــــــــة حـــــــــرارة       ٧٠٠ –ملـــــــــم ٤٠٠أمطـــــــــار تتـــــــــراوح بـــــــــين 

ْ مئويـــة، لـــذلك كـــان إقترانهـــا بالمنـــاطق الجبليـــة حيـــث الظـــروف المالئمـــة ٢٠
  .ادة األصل التي تتكون منهالوجودها، باإلضافة لم

  . يتراوح لونها بين اللون البني إلى اللون البني الفاتح–٣
ً عــادة مــا يكــون قطاعهــا ســميكا، وأكثــر ســمكا مــن قطــاع تربــة التراروســا –٤ ً

  .الحمراء
  . ترتفع فيها نسبة الكالسيوم والمواد العضوية–٥
  -:Basalt Soil  التربة البازلتية–

، تنـــتج مـــن )صـــخور بركانيـــة ســـطحية(ر البازلـــت،    يـــرتبط اســـمها بـــصخو
،وعمليـات Erosion Factorsتفتـت هـذه الـصخور بواسـطة عوامـل التعريـة 

، غنيـــــــة بمركبـــــــات الحديـــــــد وأكاســـــــيده، ومركبـــــــات Weatheringالتجويـــــــة 
  .المنجنيز، إضافة لما تحتويه من سلكيا

  -:الخصائص العامة
ســـهل الحولـــة  ( شـــرق فلـــسطينل توجـــد بـــصفة خاصـــة فـــي شـــمال وشـــما–١

ـــال الجليـــل، حيـــث  ـــاطق جب ـــا، وبعـــض من ـــرة طبري وســـهل بيـــسان وحـــول بحي
  .تتواجد الصخور البازلتية

 قــد يترافــق وجودهــا مــع منــاطق تربــة التراروســا الحمــراء، إال أنهــا تختلــف –٢
  .عنها من حيث اللون والخصائص المعدنية والعضوية
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ً تصنف أحيانا ضمن التربة الحصوية نظرا الختال–٣ ط بعض الحصى في ً
 الذي نقلته عوامل التعرية سواء مـن أصـل الـصخور ىمكوناتها، وهو الحص
  .أو من مناطق أخرى

ً يندر وجودها فوق المنحدرات، ولكنها توجد في المناطق األكثر استواءا –٤
  .في مناطق السهول الداخلية بصفة خاصة

أخـصب أنـواع م، إال أنهـا تعتبـر مـن ١ً قليال ما يزيد سمك قطاعهـا عـن –٥
التربـــة فـــي فلـــسطين الحتوائهـــا علـــى العديـــد مـــن العناصـــر، وترســـيبها بفعـــل 

  .عوامل التعرية
 توجــد فــي إقلــيم منــاخ البحــر المتوســط األكثــر رطوبــة، فــي منــاطق تزيــد –٦

  .ْ مئوية١٦ ملم، وفي متوسط درجة حرارة٧٠٠أمطارها عن 
ً يكون لونها بنيا داكنا –٧ حتويه من عناصر الحديـد ، لما ت)ًمائال لإلسوداد(ً

  .والمنجنيز، وانخفاض نسبة الكالسيوم بها
ً تــــصلح لجميــــع أنــــواع المزروعــــات، ففــــي التربــــات األكثــــر ســــمكا تــــزرع –٨

ًأشــــجار والفواكــــه، وفــــي التربــــات األقــــل ســــمكا تــــزرع الخــــضروات، أمــــا فــــي 
  . التربات قليلة السمك حيث تنمو األعشاب ويكون الرعي الحرفة السائدة

حــظ أن األنــواع الــسابقة مــن التربــات هــي تربــات موجــود فــي منــاطق      ال
ٕالجبـــال والهـــضاب، وان وجـــدت حولهـــا تكـــون قـــد نقلـــت عـــن طريـــق عوامـــل 

  .التعرية
  -:Kurkar Soil التربة الرملية الكلسية–
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ً، وتعــرف أيــضا باســم التربــة الرمليــة )٦(ًتعــرف محليــا باســم تربــة الكركــار    
دهـــا بمنـــاطق تـــالل الكركـــار أو الحـــواجز الطوليـــة الجيريـــة، لـــذلك يقتـــرن وجو

  .الموجودة في السهل الساحلي، تتكون من حبيبات الرمال، ومادة الجير
  -:الخصائص العامة

 تتكون بفعل عاملين، األول مادة األصل حيـث حبيبـات الرمـال المفككـة  –١
ـــت مـــادة الجيـــر مـــن  ـــاني عوامـــل التعريـــة التـــي نقل ًالتـــي تكونـــت بحريـــا، والث

  . لمناطق الجبلية لتكون كمادة الحمة لحبيبات األصلا
ً لون التربة بين البني واألحمر الفاتح غالبا نظرا لغناها بأكاسيد الحديد-٢ ً .  
 إحدى التربات المسامية التي تحتاج كمية كبيرة من المياه عند زراعتها، –٣

  .لذلك يفضل خلطها بالتربة الطينية لتحسين جودة حبيباتها
ر فــي الغالــب إلــى العناصــر المعدنيــة والعــضوية التــي يحتــاج إليهــا  تفتقــ–٤

  .النبات، لذلك تحتاج إلى التسميد باألسمدة العضوية والكيميائية
 توجــد فــي الــسهل الــساحلي، وبــصورة رئيــسية جنــوب مدينــة حيفــا حيــث –٥

  .تمتد تالل الكركار وحواجزه الطولية مع امتداد السهل الساحلي
جـــدها مـــع إقلـــيم البحـــر المتوســـط، حيـــث يتـــراوح معـــدل  تتفـــق منـــاطق توا–٦

ـــم فـــي الـــسنة، وفـــي معـــدل درجـــة حـــرارة     ٥٠٠ – ملـــم٢٥٠األمطـــار بـــين   مل
  .ْ مئوية١٩
  . تزرع فيها مزروعات هامة كالخضروات والحمضيات والفواكه–٧
  -:Sandy Soil التربة الرملية-

رتبط وجودهــا ، إذ يــSand Dunes     تعــرف باســم تربــة الكثبــان الرمليــة 
بمنــاطق الكثبــان الرمليــة، التــي تعتبــر مــادة األصــل فــي تكوينهــا، ولمــا كانــت 

                                                 
ً الكركار رمل متحجر ،قد يكون تحول كليـا إلـى صـخر، أو فـي طريقـه إلـى التـصخر، ينـتج مـن - 6

  ) .الجير(ًالتحام حبيبات الرمال مع بعضها بواسطة مادة الحمة غالبا ما تكون الكالسيت 
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تتكــون الكثبــان الرمليــة مــن حبيبــات الرمــال المفككــة،فإنها تعتبــر مــن أنــواع 
  .التربة المنفذة للماء
  -:الخصائص العامة

، أي بجـوار خـط )رالكركـا(توجد إلـى الغـرب مـن التربـة الرمليـة الجيريـة – ١
  . ساحل على البحر المتوسطال
 تقــل فيهــا نــسبة المــواد الكلــسية، وترتفــع فيهــا نــسبة الرمــل بدرجــة كبيــرة، – ٢

  %.٩٠لتزيد في معظم عيناتها عن
األولــى بخلطهــا بتربــة :  يجــب معالجتهــا قبــل زراعتهــا بإحــدى طــريقتين– ٣

طينيــة، والثانيــة بوضــع حــاجز مــن البالســتيك أســفل قطــاع التربــة، وتهــدف 
  .قتين إلى تقليل نفاذية الماء فيهاالطري

 تكــــون بعــــد معالجتهــــا صــــالحة لزراعــــة أنــــواع معينــــة مــــن الخــــضروات  – ٤
  . والبطاطسلوبخاصة البص

  -:Sandy Clay التربة الرملية الطينية–
ً    تخــتلط فيهــا حبيبــات الرمــل مــع حبيبــات الطــين األصــغر حجمــا، تكــون 

 إذا ارتفعــت نــسبة حبيبــات ، أمــا%٥٠نــسبة حبيبــات الرمــل فيهــا أكثــر مــن 
فإنها تتحول إلى نوع آخر من التربة تسمى التربة الطينية % ٥٠الطين عن 

ًالرمليــة، تــسمى أيــضا بالتربــة الرمليــة البنيــة أو الحمــراء، تتكــون تحــت تــأثير 
عــاملين، األول مــادة األصــل الموجــودة فــي الكثبــان الرمليــة فــي منــاطق مــن 

التعريــة الســيما التعريــة النهريــة حيــث تقــوم الــسهل الــساحلي، والثــاني عوامــل 
  .بنقل رواسب الطين إلى مناطق الكثبان الرملية

  -:الخصائص العامة
 توجـــد فـــي منـــاطق مـــن الـــسهل الـــساحلي بـــين الكثبـــان الرمليـــة أو بـــين – ١

  .الحواجز الرملية الطولية حيث يتم اختالط الحبيبات
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بانخفــاض منــسوبها وقربهــا  ترتفــع فيهــا نــسبة الرطوبــة، وتــزداد رطوبتهــا – ٢
  .من مستوى الماء الباطني

 إذا وصل منـسوبها إلـى منـسوب المـاء البـاطني فإنهـا تتـشبع بالرطوبـة، – ٣
وال تحتــاج المزروعــات فيهــا للــري، وتــشبه فــي هــذه الخاصــية تربــة المواصــي 

  .الموجودة في بعض المناطق من قطاع غزة
د فيهــا زراعــة الخـــضروات  تعتبــر مــن أنــواع التربــة الخـــصبة التــي تجــو– ٤

  .بأنواعها، باإلضافة إلى األشجار المثمرة
 يتفــق وجودهــا مــع إقلــيم البحــر المتوســط ، حيــث تتــراوح كميــة األمطــار – ٥

  .ْ مئوية١٩ ملم، وفي متوسط درجة حرارة٦٥٠ – ملم٥٠٠بين 
  -:Alluvial Soil التربة الفيضية–

العامــل الرئيــسي الــذي ) ريـةعامـل مــن عوامــل التع(    تعتبـر الميــاه الجاريــة 
يكونها، حيث تقوم المياه المنحدرة من الجبال فـي األوديـة الفـصلية واألنهـار 
ًبنقلهــا مــن المنــاطق الجبليــة إلــى المنــاطق األقــل انخفاضــا داخــل الجبــال أو 

  .حولها
  -:الخصائص العامة

 توجد في المناطق الشرقية من السهل الساحلي، وفـي الـسهول الداخليـة – ١
ســهل مــرج بــن عــامر، وســهل : موجــودة داخــل المرتفعــات، أو بينهــا، مثــلال

  .البطوف، والسهول الواقعة بين المرتفعات
 خـصبة ترتفـع فيهـا نـسبة الطـين، لكـن قـد Alluvial Soil تربة فيضية– ٢

  .نجد فيها بعض الحصى المنقول بالمياه الجارية
العناصــــر التــــي  ترتفــــع فيهــــا نــــسبة المــــواد العــــضوية والمعدنيــــة، وهــــي – ٣

  .يحتاجها النبات
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ً تحتفظ بنسبة مرتفعة من الرطوبة نظرا لضيق المسامات الموجودة بين – ٤
  .الحبيبات، لذلك ال تحتاج إلى كمية كبيرة من المياه

ٕ غالبــا مــا يكــون قطــاع التربــة فيهــا ســميكا، واذا اختلطــت بالرمــال فــإن – ٥ ً ً
ًنسيجها يصبح جيدا وال تحتفظ كثيرا بالمياه   . في داخلهاً

  -:التربات في المناطق الجافة وشبه الجافة -ب 
    تتـأثر التربــة فــي المنــاطق الجافــة وشــبه الجافــة بمنــاخ تبــدو عليــه ســمات 

ملـم، كمـا ٢٠٠التطرف المناخي، فاألمطار تقل فـي منـاطق هـذه التربـة عـن 
 مع وجود مدى حراري كبير، يضاف إلى ذلك أنها تتأثر ةترتفع درجة الحرار

عوامل تعرية معينة مثل الريـاح، والـسيول الفجائيـة، ومـستوى المـاء البـاطني ب
ٕفــي منــاطق المــستنقعات، واذا أضــفنا إلــى هــذه العوامــل عامــل التجويــة، فــإن 

  .التربة تأخذ صفات معينة تجعلها تختلف عن تربة المناطق الرطبة
  -:الخصائص العامة

ضوية، لــــذلك فاإلنتــــاج  معظمهــــا تربــــة فقيــــرة بعناصــــرها المعدنيــــة والعــــ– ١
  .الزراعي ضعيف إن وجد

 تقع تحت تأثير عوامل التعرية التي قد تنقلها أو تغيـر مـن خصائـصها – ٢
الميكانيكيــة والكيميائيــة، الســيما عامــل الريــاح وســيول األمطــار الــصحراوية 

  .التي تعمل على إنجرافها
 ليثبت فيه  يقل سمك قطاعها، وبالتالي فإن العمق الذي يحتاجه النبات– ٣

الجذور غير متوفر، إال أنه قد نجد تربة ذات قطاع سميك مثل تربة اللـوس 
في األجزاء الـشمالية الغربيـة مـن النقـب، وتربـة الكثبـان الرمليـة فـي المنـاطق 

  .الساحلية
 ألوانهــا فاتحــة، وتتــراوح بــين الــصفراء والرماديــة، أوالبنيــة الفاتحــة، يعــود – ٤

  . ية والمعدنية فيها، وقلة الرطوبةذلك إلى قلة المواد العضو
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  -: في هذه المناطقةأنواع الترب
  -:Loess تربة اللوس–

    تعــــرف بالتربــــة الهوائيــــة، حيــــث يقتــــرن وجودهــــا بتكوينــــات اللــــوس التــــي 
تكونــت فــي الفتــرات المناخيــة الجافــة التــي حــدثت فــي عــصر الباليــستوسين، 

، فـإن قطاعهـا )دة أمتـارعـ(ًولما كانت موجـودة فـي تكوينـات سـميكة نوعـا مـا
ًيتميــز بالــسمك أيــضا، تتكــون أساســا مــن الرمــل  المخلــوط بالقليــل ) الكــوارتز(ً

  .من الطين والكالسيت
  -:الخصائص العامة

 توجــد فــي حــوض بئــر الــسبع وتمتــد حتــى تــدخل فــي األجــزاء الوســطى – ١
  .الشرقية من قطاع غزة

ى كميــات كبيــرة مــن  تفتقــر إلــى الرطوبــة، لــذلك عنــد زراعتهــا تحتــاج إلــ– ٢
  .مياه الري

ً غنيـة بالعناصــر المعدنيــة، وفقيــرة بــالمواد العــضوية نظــرا لفقــر مناطقهــا – ٣
  .بالغطاء النباتي، لذلك تحتاج إلى األسمدة العضوية عند زراعتها

أقـل درجـات اللـون البنـي ( يتراوح لونها بين اللون األصفر واللون البنـي – ٤
  .اً، ونسيجها خشن نوعا م)دكانة

  -:Sandy Soil التربة الرملية–
 فــي اتجــاه ة    تتواجــد فــي المنــاطق القريبــة مــن الحــدود المــصرية الفلــسطيني

  .ًرفح وجنوب قطاع غزة، كونتها أيضا عوامل التعرية السيما الرياح
  -:الخصائص العامة

 تفتقر إلى العناصر ي تربة غير صالحة للزراعة بوضعها الطبيعي، فه– ١
مـــواد العـــضوية الالزمـــة للنبـــات، لـــذلك فإنـــه عنـــد زراعتهـــا يجـــب المعدنيـــة وال

  .تحسين خصائص قطاعها
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مما يجعلها تربة منفذة للماء، وتقل  % ٩٠ ترتفع فيها نسبة الرمل عن – ٢
  .فيها نسبة الرطوبة

ملم، وتزيـد فيـه ٢٠٠ توجد في إقليم مناخي تقل فيه كمية األمطار عن – ٣
  .هذا أمر يزيد من المشاكل عند زراعتهاْ مئوية، و٢٠درجة الحرارة عن 

  -:Saline Soil تربة السبخات الملحية–
    يــرتبط وجودهـــا بالمنـــاطق التـــي يـــصل فيهــا مـــستوى المـــاء البـــاطني إلـــى 
ســـطح األرض، أو فـــي منـــاطق موجـــودة حـــول مـــسطحات مائيـــة ترتفـــع فيهـــا 

 سـطح نسبة الملوحة، تتكون هذه التربة تحت تأثير عاملين، األول انخفاض
األرض وتـــأثيره بمـــستوى المـــاء البـــاطني، والثــــاني البخـــر الـــذي يحـــدث مــــن 
المــستنقعات، حيــث يحــدث تركيــز لألمــالح عنــد ســطح األرض، الســيما وأن 
المـــــاء البـــــاطني أثنـــــاء صـــــعوده نحـــــو ســـــطح األرض يحمـــــل معـــــه األمـــــالح 

  .المختلفة، ثم عندما يتبخر الماء تبقى األمالح عند السطح
  -:الخصائص العامة

 توجـــد فـــي منـــاطق مـــن وادي عربـــة، وحـــول البحـــر الميـــت الســـيما فـــي – ١
  .جنوبه

  -: ال تصلح للزراعة بسبب اآلتي– ٢
 ترتفــع فيهــا نــسبة األمــالح، ويتركــز وجودهــا فــي األفــق األعلــى لقطاعهــا –أ 
   %.٥٠، حيث تزيد نسبة كلوريد الصوديوم عن)عند السطح(

الحــــظ أن  (٨,٥إلــــى ) وجيني  الــــرقم الهيــــدرPH(  ترتفــــع فيهــــا نــــسبة –ب 
، يقــال للتربــة حمــضية الوســط، إذا ٧الدرجــة الوســط بــين القلويــة والحمــضية 

   ).٧، وتسمى قلوية الوسط إذا زادت عن ٧قلت الدرجة عن 
 ملــم، وفــي ٥٠ توجــد فــي ظــل منــاخ جــاف تقــل فيــه كميــة األمطــار عــن–ج 

  .اْ مئوية، مما يزيد من مشاكل زراعته٢٥درجة حرارة تزيد عن 
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 يختلــف تكوينهــا الميكــانيكي مــن منطقــة ألخــرى، فقــد تكــون طينيــة، أو – ٣
رمليــة طينيــة، أو طينيــة رمليـــة، أو رمليــة، يتوقــف ذلـــك علــى العوامــل التـــي 

  . كونتها
  -:Grey Soil  التربة الرمادية–

    تتكــون تحــت تــأثير عــاملين، األول النحــت الــذي يحــدث علــى المنــاطق 
قــــال المفتتــــات المنحوتــــة إلــــى المنــــاطق المنخفــــضة، المرتفعــــة الجيريــــة، وانت

والثاني مـا ترسـبه الريـاح مـن مفتتـات إلـى المفتتـات الـسابقة، بـذلك فهـي نـوع 
  .من التربة الصحراوية التي تتكون في ظروف المناخ الصحراوي الجاف

  -:الخصائص العامة
  . توجد في منطقة النقب حيث المناطق المنخفضة واألودية– ١
 فيها نسبة العناصر المعدنية، وتقل فيهـا المـواد العـضوية وترتفـع  ترتفع– ٢

  .فيها نسبة الكالسيوم
  . لونها رمادي يجمع بين لون المادة الجيرية ولون الطين– ٣
 تـــنخفض فيهـــا نـــسبة الرطوبـــة، لـــذلك عنـــد زراعتهـــا يجـــب تـــوفير الميـــاه – ٤

  .الكافية، مع تحسين خصائص قطاع التربة
ملــم، ١٠٠منــاخ جــاف تــصل فيــه كميــة األمطــار إلــى  يقتــرن وجودهــا ب– ٥

ْ مئويــة، ممــا أتــاح للريــاح الفرصــة فــي النحــت ٢٢وترتفــع درجــة الحــرارة إلــى 
  .واإلرساب وتكوينها

  -:Gravel  التربة الحصوية–
    تكثــــر فــــي المنــــاطق الــــصحراوية مــــن فلــــسطين،ويطلق عليهــــا المفتتــــات 

 عــادة بفعــل نحــت الريــاح الحــصوية، وتعــرف مناطقهــا باســم الحمــاد، تتكــون
لـــــسطح األرض، حيـــــث تحمـــــل الريـــــاح المفتتـــــات صـــــغيرة الحجـــــم، وتتـــــرك 
ًالمفتتــــات الحــــصوية التــــي ال تــــستطيع حملهــــا، يــــساعد فــــي تكوينهــــا أيــــضا 
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عمليات التجوية السائدة في المنطقة، توجـد هـذه المجمعـات الحـصوية عـادة 
 الــسطح ةعلــى ســطح صــخري صــلب، تعتبــر الــصخور الكلــسية والدولوميتيــ

، كمـا أنهـا )من أصل الصخور المكونـة للمنطقـة(األصلي التي تتجمع عليه 
  .تتكون في مناطق تنشط فيها الرياح، وفي توفر مناخ جاف وشبه جاف

  -:الخصائص العامة
 توجد في منطقة النقب الجنوبي واألوسط، وفي المناطق المشرفة علـى – ١

  .وادي عربة
بالحـــصى، إال أن المجمعـــات ) الرمـــال(مـــة  تخـــتلط فيهـــا المفتتـــات الناع– ٢

  .الحصوية والحجرية فيها أكثر
يقاس سمك القطـاع مـن سـطح األرض إلـى أسـفل ( يتميز سمك قطاعها– ٣

سم على أي ٨٠ سم، وال يتعدى ٣٠بأنه صغير، يبلغ متوسط سمكه ) التربة
  .حال

، ً ال تــصلح هــذه التربــة للزراعــة بــسبب تكوينهــا الميكــانيكي الخــشن جــدا– ٤
  .وبسبب ارتفاع نسبة الملوحة فيها السيما في المناطق المنخفضة منها

 يتــراوح لونهــا بــين األصــفر والبنــي الباهــت، وهــو لــون صــخور األصــل – ٥
  .التي اشتقت منها

 يتفق توزيعها مع المنـاخ الجـاف، وشـبه الجـاف الـذي يـسود فـي جنـوب – ٦
  .فلسطين

  -:   ويمكن تلخيص ذلك على النحو اآلتي
 علـــــــى منـــــــاطق فلـــــــسطين علـــــــى األقـــــــاليم ة   يكـــــــاد يتفـــــــق توزيـــــــع التربـــــــ  

هذا التضاريسية، مع تدخل األقاليم المناخية والنباتية في هذا التوزيع، وعلى 
  -:األساس يمكن تقسيم التربة إلى األقسام اآلتية

  -: المنطقة الساحليةة ترب - ١
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 تمتــد بمــوازاة    تتواجــد فــي الــسهل الــساحلي، تكــاد أن تأخــذ أشــرطة طوليــة
ــــساحل مــــع بعــــض التــــداخالت، يوجــــد فيهــــا التربــــة الرمليــــة، والتربــــة  خــــط ال
الكركاريـــــة، والتربـــــة الرمليـــــة الطينيـــــة أو الطينيـــــة الرمليـــــة حـــــسب مكوناتهـــــا 
الميكانيكية، ثم التربة الحمراء في الداخل، يضاف إليها منـاطق مـن التربـات 

ـــة اللوســـية  ـــشمال، والترب ـــسوداء فـــي ال فـــي الجنـــوب، معظـــم هـــذه الفيـــضية ال
 بــــسيطة قبــــل ةالتربــــات صــــالحة للزراعــــة، والقليــــل منهــــا يحتــــاج إلــــى معالجــــ

  .زراعتها كالتربة الرملية والكركار 
  -: المناطق الجبليةة ترب - ٢

   يتفق توزيعها مع المرتفعات الجبلية والهضاب، مـع مالحظـة أنهـا تتجمـع 
ًفعات األقل انحدارا، يمكـن في المناطق المنخفضة بين قممها، أو على المرت

فــي الــشمال (، والتربــة البازلتيــة )تربــة البحــر المتوســط(تمييــز التربــة الحمــراء 
الفاتحة في جبال الخليل والقدس، ) السوداء(، والتربة السمراء )بصفة خاصة

ًأيضا تعتبر هذه التربة صالحة للزراعة مع تفاوت في خصوبتها من منطقـة 
  .مكوناتها المعدنية والعضويةألخرى حسب سمك قطاعها، و

  -: السهول الداخلية واألغوارة ترب - ٣
   توجد في مناطق السهول الداخلية الموجودة داخل الجبال أو التي تفـصل 
بينهــا، كــذلك توجــد فــي منطقــة األغــوار وســهل الحولــة، تتميــز فــي معظمهــا 

لونهـا بأنها تربة فيضية طينية، يختلف لونها من منطقة ألخرى، لكـن يكـون 
ًداكنا بين األسـود واألسـود المائـل لإلصـفرار، تعتبـر هـذه التربـة مـن أخـصب 
التربـــات فـــي فلـــسطين، تمثـــل مناطقهـــا منـــاطق زراعـــة رئيـــسية للخــــضروات 

  . واألشجار المثمرة
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  -: منطقة النقبة ترب- ٤
   تنتــــشر جنــــوب فلــــسطين فــــي النقــــب ووادي عربــــة وحــــول البحــــر الميــــت، 

لمناخ الجاف وشبه الجـاف، لـذلك تـأثرت بعوامـل التعريـة تأثرت هذه التربة با
السيما الهوائية وبالتجوية، معظم هـذه التربـة غيـر صـالحة للزراعـة، لكـن قـد 
ـــوس، والتربـــة الموجـــودة شـــمال غـــرب  ـــل تربـــة الل ًنجـــد منهـــا أنواعـــا جيـــدة مث
النقــــب، مــــن أنواعهــــا التربــــة الرمليــــة، والحــــصوية، وتربــــة الــــسبخات، وتربــــة 

  .اللوس
  -:مشكالت التربة في فلسطين:الثا ث

    تعــــاني التربــــة فــــي فلــــسطين مــــن عــــدد مــــن المــــشكالت، تخــــص معظــــم 
مـــشكالت التربـــة منهـــا مـــا يتعـــرض لـــه ســـمك قطاعهـــا مـــن نقـــصان، أو مـــا 
تتعـــرض لـــه العناصـــر المكونــــة لهـــا مـــن عناصــــر معدنيـــة أو عـــضوية مــــن 

يقـــل إنتاجهـــا نقـــصان، والنتيجـــة هـــي أن تقـــل خـــصوبتها بالتـــدريج، وبالتـــالي 
  .الزراعي

    ينــشأ جــزء مــن مــشكالت التربــة مــن قبــل العناصــر المناخيــة، ومــا ينــتج 
عنهــا مــن عوامــل تعريــة تعمــل علــى انجــراف جــزء مــن قطــاع التربــة، وجــزء 
آخـــر ينـــتج مـــن تـــأثير الميـــاه الجوفيـــة علـــى التربـــة، وعنـــد الحـــديث عـــن هـــذا 

لتربـة كقطـع النبـات الموضوع نجد عوامل أخرى تتدخل فـي زيـادة مـشكالت ا
  .الطبيعي، والرعي الجائر، والسلوك الخاطيء لإلنسان عند استخدامه للتربة

   كمــا أننــا نجــد مــن توزيــع األقــاليم المناخيــة بــين جافــة ورطبــة تــأثير علــى 
ذلــك، فالتربــة فــي المنــاطق الجافــة وشــبه الجافــة تعــاني مــن مــشكالت أكبــر، 

نجراف بين النوعين من المناخات كما تختلف عوامل التعرية التي تحدث اال
الـــسابقة، ففـــي حـــين نجـــد الريـــاح العامـــل المـــؤثر فـــي المنـــاطق الجافـــة وشـــبه 

بقـي أن . الجافة، مع المياه الجوفية، نجد المياه الجارية في المنـاطق الرطبـة
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نذكر أن عوامل التعرية التي تسبب انجرافها بالنحت، هي التي تكون التربـة 
  . باإلرساب

  -:Soil Erosionاف التربة انجر- ١
      يقـــصد بهـــا نقـــصان القطـــاع الرأســـي للتربـــة، عـــن طريـــق تآكـــل الطبقـــة 
ًالسطحية منها، علمـا بـأن الطبقـة الـسطحية مـن أهـم أجـزاء قطـاع التربـة لمـا 
تحتويــه مــن مــواد مختلفــة وبخاصــة المــواد العــضوية، يــتم تآكلهــا عــن طريــق 

لجافــة وشـبه الجافــة، وعـن طريــق نحـت الريـاح، وميــاه الـسيول فــي المنـاطق ا
  .مياه األودية واألنهار في المناطق الرطبة وشبه الرطبة

ً    يكون تآكل قطـاع التربـة محـدودا ال يـشعر بـه اإلنـسان إال عنـدما تنتهـي 
التربــة، إذ يكــون بمقــدار ملليمتــرات فــي الــسنة، يختلــف هــذا التآكــل مــن تربــة 

ســتجابة نــسيج التربــة لعوامــل إلــى أخــرى، ويتوقــف ذلــك علــى عوامــل منهــا، ا
التعريــة، أو مقاومتهــا لهــا، ثــم قــوة عامــل التعريــة ومــدى اســتمرار نــشاطه فــي 

  .ًالمنطقة، فإذا حدث ذلك يكون التآكل في قطاع التربة ملحوظا
ً    أيضا من العوامل المساعدة فـي انجـراف التربـة بعـض الخـصائص التـي 

  :تعود للتربة نفسها، منها
  . ة في التربة، إذ يعني نقصانها تفكك حبيبات التربة كمية الرطوب-أ 

 تماسك التربة أوعدم تماسكها، يكـون مقـدار االنجـراف أكبـر فـي التربـة -ب 
  .غير متماسكة الحبيبات

 نــــسيج التربــــة لــــه دور فعــــال فــــي عمليــــة االنجــــراف، فيختلــــف مقــــدار –ج 
، إلـى تربـة )مثل التربة الرملية والحـصوية(االنجراف من تربة نسيجها خشن 

  ). مثل التربة الطينية(نسيجها ناعم 
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ً   مـــن العوامـــل المـــؤثرة علـــى انجـــراف التربـــة أيـــضا بعـــض خـــصائص  
  :طبوغرافية السطح، منها

 يزيــد االنجــراف علــى المنحــدرات األكثــر شــدة، ويقــل فــي المنــاطق قليلــة –أ 
  .االنحدار

  .المنخفضة يزيد االنجراف في المناطق المرتفعة ويقل في المناطق –ب 
  .  يزيد االنجراف في األجزاء العليا والوسطى من األودية واألنهار–ج 

   كــذلك الخــتالف تــأثير عناصــر المنــاخ مــن منطقــة ألخــرى عالقــة بعمليــة 
  :انجراف التربة

ـــاطق –أ  ـــاطق تهـــب منهـــا الريـــاح عـــن من ـــدار االنجـــراف فـــي من  يختلـــف مق
  .تنتهي إليها

 فــي منــاطق ســاحلية عنهــا فــي منــاطق ً أيــضا يختلــف مقــدار االنجــراف–ب 
  .داخلية

 كــذلك يختلــف مقــدار االنجــراف فــي منــاطق محميــة مــن تــأثير عناصــر –ج 
  .المناخ، ومناطق مفتوحة تنشط عليها عناصر المناخ

 يتباين مقدار االنجراف من منـاطق تنـشط عليهـا عمليـات التجويـة، إلـى –د 
  . مناطق يقل أثر عمليات التجوية فيها

  -:ل االنجرافأهم أشكا
  -:   يمكن حصر أهم أشكال االنجراف في اآلتي

 يتركــز علــى مرتفعــات فلــسطين : التربــة فــي المنــاطق الرطبــةف انجــرا– ١
  :شمال مدينة الخليل،و يكون في أحد الصور التالية

  .االنجراف بسبب زحف التربة على جوانب األودية المشبعة بالمياه–أ 
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ات الشديدة حيـث ال تـستقر حبيبـات التربـة  انجراف التربة على المنحدر–ب 
  .وتتجه نحو المناطق المنخفضة

  . انجراف التربة على طول األودية وتسببها التعرية النهرية–ج 
 انجــــراف التربــــة علــــى جوانــــب انهــــدام البحــــر الميــــت حيــــث االنحــــدارات –د 

  .الشديدة واألغوار العميقة
  :افة انجراف التربة في المناطق الجافة وشبه الج–٢

يتركــز فــي منطقــة النقــب ووادي عربــة وحــول البحــر الميــت، يكــون فــي أحــد 
  :الصور اآلتية

 انجراف بسبب الرياح، حيث تنقـل الريـاح الحبيبـات مـن مكـان إلـى آخـر –أ 
  .في نفس المنطقة، أو تنقلها إلى منطقة أخرى

 انجراف بفعل سيول األوديـة الفـصلية والفجائيـة، تكـون كميـة الرواسـب –ب 
  .منقولة كبيرةال

  :Soil Salinization تملح التربة ـ٢
    يقــــصد بــــتملح التربــــة ارتفــــاع نــــسبة األمــــالح فيهــــا، الســــيما فــــي الطبقــــة 
ًالــسطحية عــن الحــد الــذي يتحملــه النبــات، عندئــذ يقــل نمــو النبــات تــدريجيا، 
ًواذا زادت كمية األمالح كثيرا فـإن نمـو النبـات يتوقـف ثـم يمـوت، والمقـصود  ٕ

  .ور التربة، وفقدان صالحيتها لإلنتاجهنا تده
  -:مصادر التملح في التربة

  -:    تأتي األمالح للتربة من أكثر من مصدر، منها
 إرتفاع مستوى الماء الباطني إلى مستوى سطح األرض، عندئـذ يتبخـر – ١

  .ًالماء تاركا األمالح الذائبة فيه في الطبقة السطحية من التربة
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مالحـــة فـــي ري المزروعـــات، حيـــث تـــضاف كميــــات  اســـتخدام الميـــاه ال– ٢
ٕكبيــرة مــن األمــالح الموجــودة فــي الميــاه للتربــة، واذا اســتمر اســتخدام الميــاه 
ًالمالحة مع زيادة ملوحتها تدريجيا، فإن التربة تصل إلى حد تتوقف فيه عن 

  .اإلنتاج الزراعي
ـــتملح هـــي منطقـــ ة     هـــذا، وتعتبـــر أكثـــر المنـــاطق التـــي تتعـــرض تربتهـــا لل

الــسبخات الملحيــة بــوادي عربــة، وحــول البحــر الميــت، باإلضــافة إلــى التربــة 
المرويـــة فـــي منـــاطق ارتفعـــت فيهـــا نـــسبة األمـــالح فـــي الميـــاه الجوفيـــة، مثـــل 

  .قطاع غزة، وبعض مناطق األغوار، والسهل الساحلي
ً   ينــــــتج عــــــن زيــــــادة األمــــــالح فــــــي التربــــــة تــــــدهورها تــــــدريجيا، وانخفــــــاض 

. ي انخفاض اإلنتاج الزراعي أو توقفه إذا تفاقمت المشكلةخصوبتها، وبالتال
ًمــن جهــة أخــرى قــد نجــد تفاوتــا فــي كميــة األمــالح الموجــودة فــي التربــة بــين 

  .فصلي الصيف الجاف والحار، وفصل الشتاء الممطر
، إي تـــصبح  %١   تــسمى التربــة ملحيــة إذا زادت نـــسبة الــتملح فيهــا عــن 

عي، ومن أكثر األمالح التي تـؤدي إلـى هـذه تربة غير صالحة لإلنتاج الزرا
  . المشكلة في فلسطين كربونات وكلوريدات الصوديوم، والماغنيسيوم
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  عزيزي القارئ إليك ملخص الفصل السادس
 تتعدد العوامل المكونة للتربة في فلسطين، تشمل جيولوجية المنطقة، طبوغرافيـة سـطح -

  .األرض، أثر المناخ، والنبات الطبيعي
  . إما أن تكون التربة في فلسطين محلية التكوين أو تكون منقولة-
 تعمـــل الطبوغرافيـــا فـــي فلـــسطين إمـــا علـــى انجـــراف التربـــة، أو تجمعهـــا وزيـــادة ســـمك -

  .قطاعها الرأسي
 مــن أكثـــر عوامـــل المنـــاخ المـــؤثرة علـــى تكــوين التربـــة، الريـــاح فـــي المنـــاطق الجافـــة، -

  .واألمطار في المناطق الرطبة
عتبر بقايا النباتات المادة العضوية الموجودة في التربـة، لـذلك تكثـر حيـث تـزداد كثافـة  ت-

  .النباتات في منطقتها
  : من أشهر التقسيمات للتربة في فلسطين-
  .، والمعتمد على مدي صالحية التربة للزراعة FAO تقسيم الفاو -
  . تقسيم التربة حسب ظروف تكونها-
  :ين من أشهر التربة في فلسط-
، توجـد فـي جبـال فلـسطين، تنقـل األنهـار )تربة البحر المتوسط( تربة التراروسا الحمراء -

  .ًوالسيول جزءا منها نحو المناطق السهلية
، توجد في مناطق الصخور الجيرية من المرتفعات األعلى مـن )الرندزينا(  التربة البنية -

  .م ٤٥٠
صخور البازلتيـــة شـــمال وشـــمال شـــرق  التربـــة البازلتيـــة، توجـــد فـــي منـــاطق تواجـــد الـــ-

  .فلسطين، وهي نتاج لعوامل التعرية
ً التربة الرملية الكلسية، تعرف محليا باسم الكركار، توجد في المنـاطق المنخفـضة حـول -

  .المرتفعات السيما السهل الساحلي
  التربة الرملية، يرتبط وجودها بمناطق الكثبان الرمليـة، وبخاصـة الـساحلية، تتكـون مـن-

  .حبيبات الرمال المفككة
  . التربة الرملية الطينية، توجد بين مناطق التربة الرملية والطينية، حيث يتم االختالط-
  . التربة الفيضية، توجد في األجزاء الدنيا من األنهار واألودية، حيث يتم اإلرساب-
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صر  تربــــة اللــــوس، وهــــي تربــــة هوائيــــة يــــرتبط تكونهــــا بــــالفترات الزمنيــــة الجافــــة لعــــ-
  .الباليستوسين، توجد في شمال النقب وجنوب السهل الساحلي

 تربة السبخات الملحية، توجد في مناطق يظهر فيها مستوى الماء الباطني على سـطح -
  .األرض، ترتفع فيها نسبة الملوحة

 التربة الرمادية، تربة صحراوية، توجد في المناطق الصحراوية، تنتج من اختالط الطـين -
  .بالجير

التربــة الحــصوية، تكثــر فــي المنــاطق الــصحراوية الجنوبيــة، وهــي نتــاج لعوامــل التعريــة  -
  .والتجوية

  : يمكن وضع األنواع المختلفة من تربة فلسطين في المجموعات اآلتية-
  . مجموعة تربة المناطق الساحلية-
  . مجموعة تربة المناطق الجبلية-
  . مجموعة تربة السهول الداخلية واألغوار-

  ).الصحراوية(وعة تربة النقب مجم
  : تعاني تربة فلسطين من عدة مشاكل-
  . انجراف التربة-
  . تملح التربة-
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  مراجع الفصل السادس
، الدراسـات الجغرافيـة القـسم الثـاني، المجلـد )م١٩٩٠:( الموسوعة الفلـسطينية - ١

 .األول، الطبعة األولى، بيروت 
 مالمـح غـزة البيئيـة، مـسح المـوارد الطبيعيـة، ،)م١٩٩٤: ( ـ جاد اسـحق وآخـرون٢

  .الجزء األول، السلطة الوطنية الفلسطينية، غزة 
 األحيـــاء الدقيقـــة فـــي ،)م١٩٩٣: ( الـــصديق احمـــد المـــصطفى الـــشيح حيـــاتي- ٣

  . التربة، جامعة الخرطوم، الخرطوم 
ــة٤ ــة ،)م١٩٩٤: ( ـ جهــاد أبــو طويل قــع معطيــات الوا(  التخطــيط اإلقليمــي والتنمي

  .، رسالة دكتوراة غير منشورة، جامعة الخرطوم، السودان ) وآفاق المستقبل 
ــاب ،)م١٩٩١: ( ـ جــودة التركمــاني٥ ــسطينية، ضــمن كت ــة فــي األراضــي الفل  الترب

 معهــد البحــوث والدراســات ،)حــدودها ـ معطياتهــا ـ ســكانها ( الدولــة الفلــسطينية 
  .العربية، القاهرة 

، تدهور التربة في محافظة غـزة، رسـالة )م١٩٩٧: (هىعبد العظيم قدورة مشت- ٦ 
  .ماجستير غير منشورة، قسم الجغرافيا، جامعة الخرطوم، السودان

،الجغرافيـة الحياتيـة، كليـة ) م١٩٨٦: ( علي حسين شلش وعبد علـي الخفـاف-  ٧
  . اآلداب، جامعة البصرة، العراق 

ل  ، أصـــــو)م١٩٧٣: ( محمـــــد نجيـــــب حـــــسن، مـــــصطفى خـــــضر مـــــصطفى- ٨ 
 – ٢٨٣البيــدولوجي، المكتــب العــصري الحــديث للطباعــة والنــشر، القــاهرة، ص ص 

٤١٧ .  
، ١، أساسـيات علـم التربـة، طبعـة ) م١٩٨٣: ( ـ محمـد خلـدون درمـيش وآخـرون٩

  . جامعة حلب، سوريا 
10 -Mohammed, A.:(1984), Soils in Gaza Strip, Origin, 

Development and Future, The Islamic Un.- Gaza                  
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11 -Ramaun, E.:(1928), The Evolution and Classification of 

Soils, W. Haeffer and Sons Ltd. London.                                 

12 -Barrow, C. J.:(1991), Land Degradation. Cambridge 

Univ. Press, Cambridge.                                                          
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  الفصل السابع
  النبات الطبيعي في فلسطين

  .العوامل المؤثرة في توزيع النباتات الطبيعية :ًأوال
  .قاليم النباتية في فلسطيناأل :ًثانيا
  .أنواع النباتات الطبيعية :ًثالثا
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  النبات الطبيعي
Natural Plant  

 لتنـــاغم األقـــاليم التضاريـــسية، ة نتيجـــ فـــي فلـــسطينيعتبـــر النبـــات الطبيعـــي     
والمناخيــة، والتربــة، مــع األخــذ فــي االعتبــار تــأثير التبــاين فــي توزيــع الميــاه علــى 

ة، والتـي يـمناطق فلسطين المختلفة، مـع العلـم أن فلـسطين غنيـة بنباتاتهـا الطبيع
ٕت واألعشاب، والى النباتات الصحراوية تتباين من األشجار الكبيرة، إلى الشجيرا

  . يضاف إليها العديد من النباتات الطبيةوالساحلية،
 ،عائلـة نباتيـة١٤٤و، صنف من النباتات الطبيعية٢٣٠٠     يوجد في فلسطين

، وهــي األنــواع التــي ســجلت فــي فلــسطين  نــوع٢٩١٥ و، جــنس٨٧٢إضــافة إلــى
 تلـــك امتـــداد ألقـــاليم النباتـــات م، وتعـــد أقـــاليم النباتـــات الطبيعيـــة١٩٩٥حتـــى عـــام

   .الطبيعية في كل من األردن، وسوريا، ولبنان، ومصر
   -:العوامل المؤثرة في توزيع النباتات الطبيعية:أوال 

 وتوزيع النباتات الطبيعية في فلسطين بمجموعة من العوامل، من     يتأثر تنوع
   -:أهمها

  -:موقع فلسطين الجغرافي  -١
ً أدى ذلـك إلـى أن تكـون معبـرا  ،تقع فلسطين بـين المـؤثرات البحريـة والقاريـة    

ًبريا للطيور والحيوانات واإلنسان، بل وكانت والزالت مكانا يستقر فيه العابر من  ً
م إلــى الجنــوب، ومــن جنــوب أوروبــا إلــى شــمال أفريقيــا، وجنــوب غــرب بــالد الــشا

آســيا، وقــد نــتج عــن هــذه الحركــة وصــول بــذور النباتــات الطبيعيــة المختلفــة إلــى 
الخليــل تحتــوي علــى أنــواع فلــسطين، لــذلك فــإن صــحراء النقــب و بريــة القــدس و

اتــــات  البحــــر المتوســــط فــــي تنــــوع النبأثــــر كمــــا  الطبيعيــــة،مختلفــــة مــــن النباتــــات
  . في فلسطينالطبيعية
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  -:التضاريس  -٢
 فتوجد في، الطبيعية تنوع النباتات إلى فلسطين     أدى اختالف التضاريس في

 نباتـــات وتوجـــد، ًحيـــث تـــنخفض درجـــة الحـــرارة نوعـــا مـــافلـــسطين نباتـــات جبليـــة 
 والمنخفـــضات الـــشرقية حيـــث درجـــات الحـــرارة  أكبـــر، وتوجـــد المنـــاطق المداريـــة

ه الصحراوية والصحراوية التي تتحمل ظروف المناخ الصحراوي في  النباتات شب
  . صحراء النقب

  -:المناخ و التربة  -٣
    يعتبر كل من المنـاخ والتربـة مـن أكثـر العوامـل الطبيعيـة المـؤثرة فـي توزيـع  

النبـــات الطبيعـــي، ففـــي التربـــة تنغـــرس الجـــذور، ويمـــتص منهـــا النبـــات العناصـــر 
المياه، وفي الغـالف الجـوي تتفـرع األغـصان وتحـدث عمليـة المعدنية المختلفة، و

ٕالنــــتح، ويحــــدث امتــــصاص ثــــاني أكــــسيد الكربــــون، واخــــراج األكــــسجين، وتتنــــوع 
المنـــاخ ، و و شـــبه الرطـــب، المنـــاخ الرطـــب منهـــا فلـــسطيناألقـــاليم المناخيـــة فـــي

 ارتـــبط بهــــذا التنـــوع تنـــوع األقــــاليم النباتيـــة، أمــــا  وشـــبه الــــصحراوي،،الـــصحراوي
األقـاليم المناخيـة والنباتيـة مـع وفي فلسطين تـرتبط  لنسبة للتربات فالتنوع أكثر،با

  .، مبينة أثر المناخ على التوزيع الجغرافي للنبات الطبيعيبعضها
  -:في فلسطيناألقاليم النباتية :ثانيا 

 الموقــع الجغرافــي، واألقــاليم التضاريــسية مــن ً   يتوافــق توزيعهــا أفقيــا بكــل مــن 
تفـــاع واالنخفـــاض عـــن مـــستوى ســـطح البحـــر، والمنـــاخ والتربـــة، لـــذلك حيـــث االر

ًتتنــوع النباتــات الطبيعيــة تنوعــا كبيــرا حــسب العوامــل الــسابقة   فلــسطين، توجــد فــيً
          ،صحراويةالــــــــــنباتــــــــــات الو، نفـــــــــضيةالنباتــــــــــات ال و،ة الخـــــــــضرةنباتـــــــــات دائمــــــــــال
ــــم  ، وغيرهــــا،مداريــــةالو ــــسطين، خريطــــة رق ــــة فــــي فل ، )٢٩(وأهــــم األقــــاليم النباتي

  -:األقاليم النباتية في فلسطين) ٣٠(وتوضح خريطة رقم 
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  -:إقليم نباتات البحر المتوسط   -١
و أ ، دائمــــة الخــــضرةراألشــــجا تجمعــــات شــــجرية مــــن        تظهــــر فــــي صــــورة

 شـمال مدينـة بئـر المرتفعـات الجبليـة، والسهول الـساحليةتوجد  ،الغابات النفضية
  . و الجزء الشمالي من وادي األردن السبع،

ويوجـد  ملم، ٨٠٠-ملم٤٠٠ بين    تحتاج هذه النباتات إلى كمية أمطار تتراوح
   الحمــــراء البحــــر المتوســــط  تــــسود تربــــة حيــــث، م٦٠٠ م، ١٠٠ +بــــين منــــسوبي 

نباتـات نفـضية ،و المنحـدرات الجبليـة تنتـشر نباتـات دائمـة الخـضرة فعلى ،والبنية
 ، التنـوب، الحـور، العرعـر، الصنوبر، السنديان،السرو:  مثل ،متساقطة األوراق

ـــشيح ـــى أمـــا ، والزيتـــون البـــري،ال ـــات عل ـــسفلى للمرتفعـــات فتنتـــشر غاب ـــسفوح ال  ال
، وهـــي نباتـــات تـــستطيع  والكمكـــام،لـــسرو ا، الـــسدر، الخـــروب،الـــصنوبر الحلبـــي

  .ًالعيش بكمية األمطار الهاطلة سنويا، متحملة ظروف فصل الصيف
   -:إقليم النباتات اإليرانية  -٢

 يقــع شــرق  اإلســتبس شــبه الــصحراوي، وهــو شــريط ضــيق     توجــد نباتاتــه فــي
ـــات البحـــر المتوســـط،  لـــذلك يوجـــد     وســـط و شـــمال النقـــب فـــي حـــوض بئـــرنبات

 حيـــث ع، وبريـــة القـــدس والخليـــل حيـــث الـــسفوح الـــشرقية لمرتفعـــات فلـــسطينالـــسب
 فتقــل  الجــزء الــشمالي مــن وادي األردنأمــا فــي م،٦٠٠م،٤٠٠+ المناســيب بــين 

ــــــــين             ــــــــة أمطــــــــار ب ــــــــي كمي ــــــــات ف ــــــــك، وتنمــــــــو هــــــــذه النبات االرتفاعــــــــات عــــــــن ذل
ذه تظهـــر هــــ ،تربـــة اللــــوس و ل الرماديــــة تربــــة الـــسهو، وفـــيملــــم٣٠٠-ملـــم١٥٠

 ،مت الــر، الــسريس،ا الــبطممنهــ ،و متــصلةأ ، قــصيرةات شــجيرالنباتــات فــي شــكل
 يختلــف  ،الــشيحو ، الــسدر، الــسماق، الــسوسن، الزقــوم، األثــل، العوســج،الطرفــاء

  :هذا اإلقليم النباتي عن سابقه في
ً أنه يقع في مناطق أكثر درجة حرارة، وأقـل أمطـارا مـن منـاطق إقلـيم نباتـات –أ 

  .وسطالبحر المت
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 يقــل ســمك قطــاع التربــة فــي منــاطق هــذا اإلقلــيم، ومنــاطق كثيــرة ال توجــد -ب 
  .ًفيها تربات نظرا لالنحدارات الشديدة

ً تظهــر نباتــات هــذا اإلقلــيم أقــل خــضرة وأقــل انتــشارا، وأقــل كثافــة مــن إقلــيم -ج 
  . نباتات البحر المتوسط

  -:إقليم النباتات الصحراوية   -٣
كبــر أقــاليم النباتــات ٌهــذا اإلقلــيم أ يعتبــر

نحــــو ( الطبيعيــــة مــــساحة فــــي فلــــسطين
ـــــــسطين تظهـــــــر  ، )نـــــــصف مـــــــساحة فل

 وشــــرقي ،فــــي النقــــب الجنــــوبينباتاتــــه 
 المجــــــــاورة والخليـــــــل ، القــــــــدسأراضـــــــي

 الميــت ومــصب نهــر األردن فــي للبحــر
وتعتبـــر هـــذه المنـــاطق  ،البحـــر الميـــت 

منـــاطق اإلقلـــيم المنـــاخ الـــصحراوي فـــي 
ــــــــث األمطــــــــار ال ــــــــسطين، حي ــــــــة، فل قليل

  .والتربة الصحراوية
  تجمعـاتفـي نباتـات هـذا اإلقلـيم تظهر
 فــــي ، ومتباعــــدة، وتكثــــر مبعثــــرةنباتيــــة

 قيعــــــــــان و الــــــــــصحراوية،المنخفــــــــــضات
 ترتفع نسبة رطوبـة التربـة حيثاألودية 
  ، من أمثلة  األمطارهطولنتيجة 

األقاليم النباتية ): ٢٩(خريطة رقم 
  .في فلسطين
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 ،الثالثــة، والمــالح، ووالعجــرم  ،الهــرم، و الــشعرانمثــل ،شوكيةلــانباتــات نباتاتــه ال
ـــسعدة، ـــسويدال  ، الـــرتم، القـــرذة، الخزامـــي، العرعـــر، اللـــصف، الغـــضا، الطلـــح، ال

 ، األثــــل، الطرفــــة، شــــوك الثعبــــان، شــــوك الجمــــل، النــــتش الــــشوكي،لــــسان الثــــور
    .غيرها ، و والغرقد،السنط

  :خصائص هذه النباتات
ري لها قليـل حتـى  المجموع الخض- أ 

  .يقلل كمية النتح الناتجة من األوراق
 تتغطى األوراق بمادة شمعية، أو -ب 

تظهــر المعــة فــي الجــزء األعلــى منهــا، 
ـــــشمس، وتقلـــــل  ـــــى تعكـــــس أشـــــعة ال حت

  . كمية النتح 
 المجمـــــوع الجـــــذري كبيـــــر، حيـــــث -ج 

ًتتعمـــــق الجـــــذور كثيـــــرا فـــــي التربـــــة، أو 
رة ًتنتــشر فيهــا أفقيــا لتغطــي مــساحة كبيــ

حــــول المجمــــوع الخــــضري، وذلــــك مــــن 
أجــل الحــصول علــى أكبــر قــدر ممكــن 

  .من الماء الذي يحتاجه النبات للبقاء
  

  )٣٠(خريطة رقم 
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  -:إقليم نباتات التداخل السودانية  -٤
ٕ واقلـيم النباتـات نباتات اإلقلـيم الـسوداني الحقيقـي  له خصائص انتقاليإقليم     

وتكثـر فـي  ه في الشرق والجنوب الشرقي مـن فلـسطين،، تتواجد نباتاتالصحراوية
منــاطق المـــستنقعات والـــسبخات فـــي المنخفــضات الـــشرقية، وبخاصـــة فـــي الجـــزء 

 تتجمـع نباتاتــه فــي بقـع حــسب مـا تتــوفر مــن ،الجنـوبي مــن المنخفـضات الــشرقية
  .ظروف لنموها وبقائها

 ،درجـــات الحـــرارة     تحتـــاج نباتـــات هـــذا اإلقلـــيم إلـــى بيئـــة يتـــوفر فيهـــا ارتفـــاع  
فـي التربـة،  معـدل الرطوبـة  وارتفـاع مـن نهـر األردن والينـابيع، اآلتية المياهوفرةو

 هــــو المنــــاخ المناســــب لنمــــو مثــــل هــــذه  المنــــاخ المــــداري الحــــار الرطــــبويعتبــــر
  .النباتات

 الـــصحراوي،  القــصب، الحلفــا، البـــردىنبــات مــن أمثلــة نباتــات هـــذا اإلقلــيم     
،  األكاسـيا، الزيزفـون،الـسمار، عـصا الراعـي، المنـشار، ور الحـ،الدفلـة، القصيب

 ، الــــدوم، الزقــــوم، زهــــرة أريحــــا، الغــــار، الزنــــابق،الكــــافور، البــــوص، الصفــــصاف
، وهي نباتـات تـستخدم فـي الغـذاء أو  وغيرها، والغاسول،اللوتس، الحناء الحمراء

  الصناعة
  -:أنواع النباتات الطبيعية في فلسطين  :ثالثا 

  -:سم النباتات في فلسطين إلى األنواع اآلتية تنق     
  -:الغابات الصنوبرية   -١

ـــى    تتواجـــد علـــى بعـــض  وفـــي ، وجبـــل الكرمـــل،واألســـفل  جبـــال الجليـــل األعل
التربـات الجبليـة، ودرجـة  حيـثبال نـابلس وجنـين و جبـال رام اهللا  من جالمناطق

علــى ارتفاعــات مختلفــة ًالحــرارة األقــل انخفاضــا، والمطــر األكثــر غــزارة، وتتواجــد 
ـــــد عـــــن ٨٠٠+ ـــــاتي كثيـــــف يزي ـــــاطق %٨٠م، غطاؤهـــــا النب ، تفـــــصل بينهـــــا المن

بــــة، المـــستخدمة مــــن قبـــل الــــسكان والمنـــاطق شــــديدة االنحـــدار المفتقــــرة إلـــى التر
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 الحلبــي والــصنوبر الجــوي والقبرصــي والكنــاري أهــم أشــجارها، يعتبــر الــصنوبرو
، ومعظمهــــا  والعرعــــر، الهرمــــي، الــــسرو العمــــودي، الــــسدرًومـــن أشــــجارها أيــــضا

أشــجار تتميــز بــالمجموع الخــضري الكبيــر، تعــاني مــن قطعهــا وحرقهــا، وتحويــل 
  : إلى ثالثة أنوعمناطقها إلى مناطق زراعية من قبل السكان، تنقسم أشجارها

 الــصنوبر ومــن أنواعهــا م،١٢-م٦ بــين يتــراوح ارتفاعهــا :األشــجار العاليــة   -أ 
  . والسرو العمودي،الحلبي

 ومــن أنواعهــا م، ٥-م٢ بــين  ارتفاعهــا يتــراوح: األشــجار متوســطة االرتفــاع-ب
ـــسطيني، والبلـــوط،الـــصنوبر الحلبـــي ـــبطم الفل     ) حشيـــشة البعثـــور ( والعنبيـــة ، وال

   . والقطلب،روبياوال
 ومـــن أنواعهـــا م، ٢-م١ بـــين يتـــراوح ارتفاعهـــا :ً الـــشجيرات األقـــل ارتفاعـــا -ج 

 واألجـــاص ، الـــسويد الفلـــسطيني، الزعـــرور، البلـــوط الـــسندياني،الـــصنوبر الحلبـــي
  .البري

 ، ومـــن أنواعهـــا ســـم٨٠-ســـم١٠ ارتفاعهـــا بـــين يتـــراوح :حـــشائش البطحـــاء  -د 
، وهـــــي  والجعـــــدة، المرميـــــة، اللبيـــــد األبـــــيض،ي البيـــــد الزهـــــر،) النـــــتش (الـــــبالن 

ــــستمر نمــــوه  ــــات اإلســــتبس، إال أن معظمهــــا ي ــــى حــــد مــــا نبات ــــشبه إل حــــشائش ت
   . الخضري طول العام

 ، ومــن أنواعهــا ســم٦٠-م٥ بــين ويتــراوح ارتفاعهــا  :الحــشائش الفــصلية -هـــ  
   ،  قــرن الغــزال، ســحلب، قــدح لبنــان، لــبخ أملــس، لــبخ ســوري، نحلــة كبيــرة،رقيــق

   .، ومعظمها نباتات فصلية النمو، أي يرتبط نموها بفصل األمطاروغيرها
  -:الغابات المتدهورة    -٢
   -:إلى الغابات اآلتيةو تنقسم       
ـــــوط دائمـــــة الخـــــضرة -أ ـــــات البل ، أي Maquis المـــــاكي تعـــــرف باســـــم : غاب

ط  البلــــوًتــــسمى محليــــا باســــم غابــــات م،٦-م٣بــــين المتــــدهورة، يتــــراوح ارتفاعهــــا 
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 ســاحل ، تنتــشر فــي الجــزء األوســط الغربــي مــن فلــسطين، الســيما فــيالــسندياني
والخــروب  يــصل ارتفاعهــا إلــى متــرين، ويتــداخل معهــا أشــجار الخــروب ،قيــسارية

ًوتوجـد أيـضا   من األشجار المعمرة، ودائمـة الخـضرة التـي تـشتهر بهـا فلـسطين،
ل خلــيج عكــا، كمــا ، وحــوجبــال الجليــللجبــل الكرمــل و ل الغربيــة الجوانــب علــى
ومـــن أمثلتهـــا  ،  و بعـــض مرتفعـــات نـــابلس و رام اهللا، فـــي منطقـــة طـــولكرمتوجـــد

   ،البيــد األبــيض، أمــا مــن أعــشابه )الــسريس(البلــوط الــسندياني، والــبطم العدســي 
  .و القنديل

 الجليــل جوانـب جبـال علـى  بــصفة خاصـةتتواجـد : أحـراج البلـوط النفـضية -ب
وتوجـد أيـصافي بعـض منـاطق الـسهل الـساحلي،  م، ٥٥٠ + ارتفـاع حتـىاألدنى

ــــوط الفــــشومــــن أنواعهــــا وهــــي شــــجيرات وأشــــجار صــــغيرة، ــــبطم ، العبهــــر، بل  ال
، ويتــداخل معهــا أعــشاب صــغيرة  وعــروس الغابــة، الزعــرور األصــفر،الفلــسطيني

 قرن ،تفاح المجانين، )ًيعرف محليا باسم الحنون ( وشقائق النعمان،مثل الهليون
   . واللوف،الغزال

  -:Bathaالبطحاء  نباتات -٣
  البطحـــاء أعـــشاب قـــصيرة، منهـــا أعـــشاب إقلـــيم البحـــر المتوســـط، مـــن أمثلتهـــا  

 البيد ، الكتيلة، الزعتر، الجعدة، البالن،العكوبالنباتات الدرنية أو البصلية مثل 
  . العروسمشط و،الزهري

  -:نباتات المناطق الجافة -٤
 صــحراء نوبيــة الــشرقية مــن فلــسطين، مثــلالجنوبيــة والج المنــاطق    تتواجــد فــي

، حيث ترتفع فيها درجة الحـرارة  وشرق وجنوب غزة، وأريحا، ووادي عربة،النقب
  .وتتكيف مع مثل هذه البيئة، ً، وتقل كمية األمطار كثيرا

 لهـا القـدرة علـى تخـزين المـاء فـي :مجموعـة النباتـات الجافـة العـصارية :األولى
أو الجذور، وتـستخدم المـاء المخـزن فـي أنـسجتها فـي أنسجتها، إما في السيقان، 
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تتـراوح  مرتفعـة في أنسجتهاتكون نسبة الماء و ًفصل الجفاف الذي يكون طويال،
   .من وزن النبات% ٩٥-%٩٠ بين

تكيفـت مـع ظـروف البيئـة لتتحمـل لظـروف  :النباتـات الجافـة الجلديـة   :الثانية
بمـــــادة المعــــة لــــتعكس أشـــــعة الجفــــاف، فقــــد تكـــــون األوراق شــــوكية، أو مغطــــاة 

ًالــشمس، أو قــد تكــون صــغيرة الحجــم لتقلــل عمليــة النــتح، أمــا الجــذور فغالبــا مــا 
، أو وتديــة لتتعمــق نحــو المــاء البــاطني، وتكــون الــسيقان )كثيــرة(تكــون متــشعبة 
 منخفـضة حتـى فـي وقـت سـقوط فـي أنـسجتها وتكـون نـسبة المـاء كثيرة، ورفيعـة،

 ، القيـصوم، حمـادا، الجلـو، الملـيح، الـسويداجموعـة،ومن نباتات هـذه الماألمطار
  .الشيح وغيرها و
  -:النباتات الملحية  -٥

ـــرتبط وجودهـــا ـــةال بالتربـــة    ي ـــة و توجـــد فـــي ،ملحي  جنـــوب فلـــسطين، وادي عرب
وبجـــوار خـــط الـــساحل علـــى البحـــر المتوســـط، الســـيما علـــى طـــول ســـاحل غـــزة، 

المــاء فــي وتخــزن  ، الــروث ونبــات ، نبــات القطــفومنهــا تتحمــل ملوحــة التربــة،
ً، يبـدو طعمهـا حاذقـا لتخزينهـا كميـات  والعجرم، مثل الحمضاألوراق، والسيقان،

 ، الغـض، الـسويداء، األثـلومن نباتات هذا النـوع من الملح في سيقانها وأوراقها،
   . )نبات أوراقه شوكية وتخزن الماء ( والعاقول، والمليح، أشنان،القطف

  -:لنفضية النباتات الحارة ا -٦
جنوب البحر في المنطقة الوسطى من المنخفضات الشرقية، وبخاصة     تكثر 

، وتوجد في منـاطق متفرقـة مـن فلـسطين، وبخاصـة فـي الميت وفي منطقة أريحا
  . والطلح ، والسنط،) النبق ( الدوم أمثلتها ومن جنوبها،

  -:النباتات الصخرية  -٧
ً حيـث تتـوفر الرطوبـة، وقلـيال مـن ، الـصخورثقوب وشقوق وفواصلفي تكثر    

 حافـــات وفـــي  فـــي فواصـــل الطـــوب،الجـــدران االســـتناديةكمـــا توجـــد فـــي  التربـــة،
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 كـل منـاطق  فـيتتواجـد  المفتوحة، داخل الكهوف والمغاراتًتوجد أيضا ،الشوارع
   .لجبال فلسطين الشرقية فلسطين، تظهر بكثرة على الجوانب

  -:النباتات المائية  -٨
 هـــذه النباتـــات تكـــون تـــوفر منـــاطق التربـــات المـــشبعة بالميـــاه وقـــدتكثـــر فـــي     

 علــى ضــفافتكــون جــذورها مغمــورة بالمــاء، تكثــر و أ ، أو طافيــة،مغمــورة بالمــاء
 سـهل فـي و، بحيرة طبريـاحول و، ونهر العوجا، نهر األردنوقيعان األنهار، مثل

 ، الكينيـا، الغـار، الدفلـة، الحور الفراتي، واألثل، الصفصافومن أمثلتها ،الحولة
، منهـا مــا يجـف بجفــاف مــاء  القــصيب، البـوص، البــردى، األثــل األردنـي،العليـق

  .ًالتربة، ومنها ما يبقى حيا
  -: الصناعية  التي تدخل فيالنباتات   -٩

  مــن آالف الــسنين،   الــصناعة اليدويــةنباتــات اســتخدمها الفلــسطينيون فــي بعــض
   :، ومن أمثلتهاالمستحضرات الطبية ًواستخدمت أيضا في

 يمكن ثني أغصانها بسهولة، وهي نباتات نباتات أغصانها لينة، -:الليفيات -أ 
ّتـــستخدم فـــي بعـــض الـــصناعات اليدويـــة، وتـــصنع منهـــا الـــسالل، وبعـــض أدوات 

   . والحلفا، الصفصاف، البوص، القصيبالزينة، ومنها
الــصنوبريات،  نباتــات شــجرية، تنتمــي إلــى البلوطيــات، و -:نباتــات الطنــين -ب 

ثمارهــا لهــا قــشور صــلبة، تــستخدم كمــواد غذائيــة، وكمــواد طبيــة، تحتــوي ثمارهــا 
تؤكل ثماره بالسلق أو (على زيوت مفيدة للجسم، ومنها البلوط، والكستنة التركية 

 ، )يــستخدم كمــادة مكملــة فــي الطعــام والحلويــات( الــصنوبرًمنهــا أيــضاو، )يالــشو
  . والقبقب ، البطمثم ،)بخيستخدم كمادة للط ( السماقكذلكو
 نباتــــات تــــستخرج مــــن بــــذورها الزيــــوت، تــــستخدم فــــي  -:النباتــــات الزيتيــــة-ج 

يــستخرج منهــا زيــت (الطعــام، وفــي بعــض المستحــضرات الطبيــة، ومنهــا السمــسم 
، وزيــــت الجرجيــــر الــــذي يــــستخرج مــــن نبــــات الجرجيــــر، وكــــذلك زيــــت )السمــــسم
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الدموية، ومنها أيضا زيت الخروع، الشومر المستخدم كمادة طبية منشطة للدورة 
يستخدم كمادة ملينة وفي تنظيف الجهاز الهضمي (المستخرج من نبات الخروع 

  .  ، وغيرها)من الديدان
، أو أوراقهــــا، وثمارهــــا لجــــذورها، أو أغــــصانها -:نباتــــات الزيــــوت العطريــــة -د 

 روائـح عطريــة ومفيـدة لعــالج جــسم اإلنـسان مــن بعــض األمـراض مــن الخــارج أو
تــستخدم فــي عــالج  (والريحــان  والزعتــر والنعنــاع،ميــةي المرالــداخل، مــن أمثلتهــا

، وعلــــى الــــرغم مــــن أن المــــواطن  والنــــرجس،)بعــــض أمــــراض الجهــــاز الهــــضمي
الفلسطيني يزرع بعضها كمادة للتجـارة، إال أن النباتـات البريـة منهـا فـي اتجاههـا 

   .ًلالنقراض نظرا لالستخدام الكبير لها
 مـــن األمـــاكن المناســـبة لنمـــو النباتـــات  فلـــسطينتعتبـــر -:ات الطبيـــةالنباتـــ -هــــ 

الطبية المستخدمة عالج الكثير من األمراض، ويسمى التاجر الذي يقـوم ببيعهـا 
باســــم العطــــار، ويــــسمى الطــــب التــــابع لهــــا بالطــــب البــــديل، أو الطــــب الــــشعبي، 

 ر منهـا،تستخدم خضراء وجافة، وتخزن في أكياس عادة ما تسمح للهـواء بـالمرو
ًيعرف بأبي النوم، وهو نبات ممنوع زراعته حاليا ، ألنـه ( الخشخاشومن أمثلتها

 ، الجعـــدة، الزعتـــر، المـــصيص الحمـــم، الروتـــا، الحرمـــل،)يـــستخدم كمـــادة مخـــدرة
ــــشيح، الطيــــون،القيــــصوم ــــابونج، كــــيس الراعــــي، ال ــــة، الب ــــرة ، البــــصيل، الكتيل  إب
  .، والنرجس األبيض حيلدان،العجوز

ــــا -و ــــصابوننبات نباتــــات تــــستخدم فــــي صــــناعة األصــــباغ  -:ت األصــــباغ وال
   البرتقـــاليًوالـــصابون، إذ تنـــتج بعـــد تخميرهـــا أو غليهـــا  ألوانـــا مختلفـــة كـــاألزرق و

ن يـستخرج مهـا اللـورة النيلة في منطقة البحر الميـت و شجمن أمثلتها واألحمر، 
نهـا الخبيـزة، ، وماألشنان فـي صـناعة الـصابوناألزرق، ويستخدم نبات الفضي و

   .وقشر الرمان، وقشر البصل، وأوراق النعناع
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  -: النباتية في فلسطينالمجموعات: ًرابعا
   -:إلى األنواع النباتية اآلتية نباتات فلسطين تصنف

  -:البلوطيات السنديانية أشجار   -١
معظمهــا أشــجار كبيــرة المجمــوع الخــضري، ومعمــرة، ويــرتبط توزيعهــا مــع       

الـصخور ، والتربـة الرمليـة، وتربـة الرنـدزينا، و الحمـراءتربة التراروسا دأماكن تواج
تزيــد كميــات  ،الخــروب، والــبطم، و الــصنوبر الحلبــيً، يتواجــد معهــا أيــضاالرمليــة

سنة في مناطقها، وتوجـد نباتـات هـذه الطائفـة منفـردة، أو / ملم٣٥٠األمطار عن
  .في بقع مبعثرة

   -:الشتيلة نباتات   -٢
د فــي الجــزء الغربــي مــن الــسهل الــساحلي، تــسمى بالنباتــات الــصخرية،     تتواجــ

 مــن أمثلتهــا منطقــة البحــر المتوســط، ووهــي نباتــات صــغيرة، أو شــجيرات، تتبــع
  .  واألشنات ، الطحالب، مخلدة، القبار، السكران،ٌالشتيلة

  -:الرتم نباتات   -٣
ـــسطين، ومعظمهـــا أعـــشا  ـــاطق فل ب صـــغيرة    يكـــاد يتفـــق توزيعهـــا مـــع كـــل من

ً، تتعمـــق جـــذورها كثيـــرا فـــي التربـــة، )الـــصيف(تتحمـــل ظـــروف الفـــصل الجـــاف 
تعكـس أوراقـة أشـعة الـشمس، وتقلـل كميــة النـتح، وتعتبـر تربـات الـسهل الــساحلي 

  حشيــــشة مــــن أنــــسب التربــــات لنمــــو وتواجــــد هــــذه النباتــــات، ومــــن هــــذه النباتــــات 
  . الدخنوألثل،  الرتم، شيبة، عصا الراعي، مدادة، ا،الرمل، السعيدة

  -:الشيح نباتات وأشجار   -٤
ــيم اإليرانــي بــصفة خاصــةفــي    تتواجــد  ــيم نباتــات اإلقل  منــاطق وتكثــر فــي، إقل

     ، نبــــات الــــبطم األطلــــسيمــــن أمثلتهــــا ،Loess  وتربــــة اللــــوس ،التربــــة الرماديــــة
نبــــات ثمــــره فــــي أطــــراف أغــــصانه، ويــــستخدم فــــي  ( والــــسماق،)الــــسدر ( والنبــــق
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 ، شوك الحنش)٧()يستخدم في معالجة بعض األمراض ( الشيح،وزوينة ،)الطعام
   .والقيصوم

  -: العجرم نباتات  -٥
 تتحمـــل ظـــروف الجفـــاف، وقلـــة األمطـــار، وارتفـــاع درجـــة الحـــرارة، تنمـــو فـــي    

تربــات قطاعهــا الرأســي صــغير، مثــل التربــات الــصخرية أو الملحيــة، لــذلك فــإن 
لجذري كبير حتـى يـؤمن أكبـر قـدر مـن مجموعها الخضري صغير، ومجموعها ا

وتعـرف ، الماء الالزم للنبات، تكثر في إقليم النقب، والبحر الميـت، ووادي عربـة
 ، الغرقــد، الروثــا هــذه الطائفــة نبــات نباتــاتومــن ، الجفافيــاتهــذه النباتــات باســم

  .  والحدق ، أشنان،الفطف
  -:نباتات الغض   -٦

ية والــسودانية، وتكثــر فــي وادي عربــة فــي توجــد فــي إقلــيم النباتــات الــصحراو    
مناطق الكثبان والتربات الرملية، مجموعها الخضري قليل، تتحمـل درجـة الحـرارة 

 ومــــن نباتــــات هــــذه الطائفــــة نبــــات العاليــــة، وظــــروف الجفــــاف، وقلــــة األمطــــار،
  . والسلة، العرطة،الغضا

  -: األكاسيا نباتات  -٧
 يتـوفر المـاء بعـد سـقوط األمطــار، حيــث األوديـة والمنخفـضات تكثـر فـي منـاطق

ـــة ونهـــر األردن وشـــواطئ البحـــر الميـــت،وتكثـــر  تتحمـــل درجـــات  فـــي وادي عرب
ومــن أمثلتهــا  الحــرارة العاليــة، وتعــوض رطوبــة التربــة والنــتح الكبيــر مــن األوراق،

  النبـــق، )نبـــات شـــبيه بالـــسدر ( الطلـــح، ســـيال لـــولبي، حـــزاز، عنـــاب بـــرينبـــات
عــشير، ، ) منـه الـسواك المــستخدم فـي تنظيـف األسـنانيـصنع(واألراك  ،)الـسدر(

  .زقوم، عنب الطلح
                                                 

ً الحقـا الرطوبـة، أو مـستوى المـاء البـاطني، وهـذه ً نبات جذره وتدي، ويتعمق كثيـرا فـي األرض- 7
 .الميزة تميز معظم نباتات هذه الطائفة
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  -: السويداءاتنبات  -٨
لمــــستنقعات ا ، تكثــــر فــــي منــــاطق  نباتيــــة كثيــــرةتظهــــر فــــي صــــورة تجمعــــات   

تتحمــل االرتفــاع فــي درجــات الحــرارة، وملوحــة  ، فــي النقــب ووادي عربــة،الملحيــة
  .واألثل،  والروثا، الغرقد والقطف، السويد، ومن أمثلتها نباتةورطوبة الترب

  -:النباتات الملحية  -٩
ـــر  ـــى طـــول شـــاطئ البحـــر المتوســـط  تكث ـــدل، والتربـــة  عل ، حيـــث المنـــاخ المعت

 ، والــــسويداء، األثــــلالرمليــــة، المتــــأثرة بملوحــــة ميــــاه البحــــر، ومــــن أمثلتهــــا نبــــات
  .والروثا

  -:النباتات الضارة -١٠
ًن كثيـــرا، حتـــى أن الحيـــوان ينفـــر منهـــا، وهـــي نباتـــات ال يـــستفيد منهـــا اإلنـــسا    

وتتواجـــــد فـــــي أمـــــاكن مختلفـــــة، مثـــــل أطـــــراف الـــــشوارع  نباتـــــات عـــــشبية قـــــصيرة،
حشيـــشة مـــن أمثلتهـــا  والمـــزارع، وحـــول البيـــوت الريفيـــة، وفـــي الحقـــول المتروكـــة،

 ،الخــــردل،  ســــنان األســــد، الطيــــون، األقحــــوان األصــــفر، الخــــس البــــري،العقــــرب
 وغيرهـا هرته جرسية الشكل، وثمرته شوكية، وطعمه كريهنبات ز(وفقوس الحمار

.  
  -:مشكالت تواجه النباتات الطبيعية

تعـــاني النباتـــات الطبيعيـــة فـــي فلـــسطين مـــن مـــشكالت متعـــددة كغيرهـــا مـــن دول 
العــــالم،  وتقــــف هــــذه النباتــــات عــــاجزة أمــــام الزحــــف العمرانــــي، واإلزالــــة بــــسبب 

 أو الحـــرق المتعمـــد، وبـــذلك يكـــون اســـتخدامها كوقـــود، أو بـــسبب الرعـــي الجـــائر،
اإلنــسان هــو العــدو الرئيــسي لهــا، لــذلك تتنــاقص مــساحة النباتــات الطبيعيــة فــي 
فلــسطين، ويمكــن تتبــع أهــم المــشكالت التــي تعــاني منهــا النباتــات الطبيعيــة فــي 

   -:فلسطين على النحو اآلتي
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  -:قطع واقتالع األشجار  -١
  :ار، أو إزالتها، ليحقق اآلتياإلنسان الفلسطيني بقطع األشج   قام 

 اســـتخدام األخـــشاب فـــي التدفئـــة والطـــبخ مباشـــرة، أو صـــناعة الفحـــم منهــــا، –أ 
  .ليستخدمها بعد ذلك كوقود

، ويقـع )األغنـام واألبقـار إلـى غيـر ذلـك( استخدام أوراقها كغـذاء للحيوانـات –ب 
نباتـات مـن ذلك تحت بند الرعي الجائر، حيث تأكل الحيوانات البـراعم، وتمنـع ال

  .ٕالنمو، واذا استمر الرعي الجائر لها فإنها تموت
 تتعرض النباتات الطبيعية، بل واألراضي الزراعية للزحـف العمرانـي، الـذي –ج 

يتزايد بتزايد عدد السكان، والذي يؤدي في النهايـة إلـى تنـاقص مـساحة الغابـات، 
  .ولم تسلم من ذلك النباتات في السهول والجبال، وغيرها

ً يقـــوم اإلنـــسان بحـــرق الغابـــات متعمـــدا، أو تحـــرق تلقائيـــا بـــصورة طبيعيــــة، –د  ً
  .نتيجة الرتفاع درجة الحرارة، أو سوء تصرف اإلنسان

  :    هذا، وقد تعرضت النباتات الطبيعية في فلسطين لآلتي
  . تعرضت لإلزالة من قبل المزارعين بهدف زراعة الحبوب واألشجار المثمرة–أ 

  . الجائر، دون مراعاة لفترة نمو النبات، وال ألهميته البيئية تعرضت للرعي–ب 
ج ـ تعرضــت لإلزالــة مــن قبــل العامــة، وصــانعي الفحــم، مــن أجــل تــوفير الوقــود 

  .الالزم للتدفئة، وللطبخ
 قــام االحــتالل البريطــاني لفلــسطين بقطــع الكثيــر مــن األشــجار فــي كــل مــن –د 

  .يل، لنفس االستخدامات السابقةجبال نابلس، وجبال الخليل، وفي جبال الجل
 قـام االحـتالل الـصهيوني بعـد ذلـك بمواصـلة إزالـة والحـرق لألشـجار بهـدف -هـ 

بناء مستوطناته، وامتـداد مبانيهـا، وتخريـب ممتلكـات الفلـسطينيين، طيلـة سـنوات 
  .م١٩٤٨االحتالل منذ العام 
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ناء التنزه،  حرق مساحات واسعة من الغابات من قبل السكان المستهترين أث–و 
  .أو الصيد في مناطق الغابات والحشائش

   -:الرعي الجائر  -٢
ــــــات،  ــــــسطين للرعــــــي الجــــــائر، والمبكــــــر للنبات ــــــاطق فل      تتعــــــرض بعــــــض من
والشجيرات، بهدف تلبية احتياجات الحيوانـات مـن الغـذاء المطلـوب لهـا، وتـسبب 

  : الرعي الجائر في
، إذ أن الحيوانـــات تلـــتهم البـــراعم،  منـــع النباتـــات الطبيعيـــة مـــن تجديـــد نموهـــا–أ 

  .وأوراق وغصون األشجار
 تقتلع بعض األعشاب من جذورها، األمر الـذي ال يعطيهـا الفرصـة بـالنمو –ب 

  .وتكوين البذور
 تعمــل الحيوانــات أثنــاء مرورهــا المتكــرر فــوق النباتــات علــى عــدم إعطائهــا –ج 

  .الفرصة بالنمو
ئش باعتبارهـــــا كغـــــذاء للحيـــــوان، فـــــإن    ونتيجـــــة للطلـــــب المتزايـــــد علـــــى الحـــــشا

المـــساحات الرعويـــة تتنـــاقص باســـتمرار علـــى حـــساب األنـــواع النباتيـــة، وحـــدوث 
تعرية للتربة، بحيث تبقى معرضة أكثر لعوامل التعرية، وتعتبر المنـاطق الواقعـة 

ًأكثــر المنــاطق تعرضــا ) الجوانــب الــشرقية مــن جبــال فلــسطين(فــي ظــل المطــر 
  .للرعي الجائر
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   السابععزيزي القارئ إليك ملخص الفصل
 ٨٧٢ عائلــة نباتيــة، و١٤٤ صــنف مــن النباتــات، يقــع فيهــا ٢٣٠٠ يوجــد فــي فلــسطين -

  .ً نوعا٢٩١٥ًجنسا ، ونحو 
 تتأثر نباتات فلسطين بمجوعة من العوامل، هي موقـع فلـسطين الجغرافـي، والتـضاريس، -

  .والمناخ والتربة
  :ليم النباتية هي يوجد في فلسطين عدد من األقا-
  . إقليم نباتات البحر المتوسط-* 
  . إقليم النباتات اإليرانية-* 
  . إقليم النباتات الصحراوية-* 
  . إقليم نباتات التداخل السودانية-* 
  : من أنواع النباتات الطبيعية في فلسطين-
لمطــر  الغابــات الــصنوبرية، تكثــر فــي شــمال فلــسطين، حيــث درجــات الحــرارة األقــل، وا-* 

  .األكثر
  . الغابات المتدهورة، من أشهرها البلوط دائم الخضرة، والبلوط النفضي-* 
  . نباتات البطحاء، منها نباتات البحر المتوسط-* 
 نباتات المنـاطق الجافـة، تكثـر جنـوب فلـسطين، حيـث درجـات الحـرارة األكبـر، والمطـر -* 

  .األقل
  .على ساحل البحر المتوسط النباتات الملحية، تكثر في وادي عربة، و-* 
  . النباتات الحارة النفضية، تكثر جنوب وشمال البحر الميت-* 
 النباتــات الــصخرية، تنبــت فــي شــقوق الــصخور، تكثــر علــى الــسفوح الــشرقية لجبــال -* 

  .فلسطين
  . النباتات المائية، تكثر حيث يتجمع الماء في البحيرات واألودية-* 
  . نباتات تدخل في الصناعة-* 
ــرتم، والــشيح، -  مــن أهــم األنــواع النباتيــة فــي فلــسطين البلوطيــات، ونباتــات الــشتيلة، وال

  .والعجرم، والغض، واألكاسيا، والسويداء، والنباتات الملحية، والنباتات الضارة
  .تعاني نباتات في فلسطين من مشاكل أهمها إزالة األشجار، والرعي الجائر
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  مراجع الفصل السابع
، الدراســات الجغرافيــة القــسم الثــاني، المجلــد )م١٩٩٠( :الفلــسطينيةـــ الموســوعة  ١

  .األول، الطبعة األولى، بيروت 
 مالمح غـزة البيئيـة، مـسح المـوارد الطبيعيـة، ،)م١٩٩٤: ( ـ جاد اسحق وآخرون ٢

  .الجزء األول، السلطة الوطنية الفلسطينية، غزة 
   ـ، دار القلم٤عة ، الطب التداوي باإلعشاب،)م١٩٧٨: (ـ أمين روحية ٣
) نـشأتهاـ تطورهاــ تـصنيفها (  النباتـات الزهريـة ،)م١٩٨٤: ( شكري إبراهيم سـعد.٤

   .٦، طبعة 
، ١ المـدخل إلـى العلـوم البيئيـة، طبعـة،)م١٩٨٧: ( سامح غرايبة ويحيى الفرحان.٥

  .دار الشرق، األردن 
تحــف التــاريخ أزهــار األردن البريــة، م: ـــ فــوزي محمــد كــريم وصــالح احمــد قرعــان ٦

  . الطبيعي، جامعة اليرموك، عمان 
ــة ، طبعــة،)م١٩٦٩: ( قــسطنطين خمــار- ٧ ، مركــز ١ موســوعة فلــسطين الجغرافي

  .األبحاث، بيروت 
 النباتات الطبية والعطرية والـسامة فـي ،)م١٩٩٥: (مازن السقا ونصر أبو فول- ٨

  .الضفة الغربية وغزة 
ستـــشفاء بالغـــذاء، مكتبـــة الـــصفا، ، معجـــزات اال)م٢٠٠٢: ( مجـــدي الـــشهاوي- ٩

  .القاهرة
، العــالج باألعــشاب، مراجعــة إســماعيل )م٢٠٠١: (ـــ نجــوى حــسين عبــد العزيــز ١٠

  .عويس أمين،مكتبة الصفا، القاهرة
11- Michael Zohory: (1986), Flora Palestine 4 Volumes. 

Israel Academy of Sciences And Humanities , Jerusalem .     
12- Levi Benyamini: (1986), Flora Palestine , 3,4 plates , 

Jerusalem .               
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 قائمة المصادر والمراجع

  المصادر:أوال
   . القرآن الكريم - ١
  . م٢٠١٣ فلسطين، ، رام اهللا: اإلدارة العامة لألرصاد الجوية-٢
ــــة المــــصرية-٣ ــــة الجغرافي ــــة  ) م١٩٩٠ -م ١٩٨٨: ( الجمعي ــــرات المناخي ، التغي

  .، مصر رات العامة للموسم الثقافي للعام، القاهرةالحديثة، المحاض
، الكتــاب الــسنوي، رام اهللا ، )م٢٠١١: (  الجهــاز المركــزي إلحــصاء الفلــسطيني-٤

  . فلسطين
ة العلميــة للوســائل التعليميــة،  أطلــس فلــسطين والــوطن العربــي والعــالم، المؤســس-٥

  .حلب، سوريا
ــــسطينية-٦ ــــسلطة الوطنيــــة الفل ، نبــــذه عــــن مــــصادر الميــــاه فــــي )م٢٠١١: (  ال

  .م، سلطة المياه الفلسطينية، رام اهللا، فلسطين٢٠١١فلسطين، يونيو 
، المركــــز الجغرافــــي الفلــــسطيني، )م١٩٩٧: ( الــــسلطة الوطنيــــة الفلــــسطينية- ٧

  .، رام اهللا، فلسطين  استعماالتها في الضفة الغربيةقعاألراضي السهلية ووا
، دائــرة األرصــاد الجويــة، )م٢٠٠٤ – م١٩٩٧( : الــسلطة الوطنيــة الفلــسطينية- ٨

  . سجالت التسجيل، وزارة النقل والمواصالت ،نابلس
، وزارة النقــــــــــل )م٢٠٠٤ –م ١٩٩٧( : الــــــــــسلطة الوطنيــــــــــة الفلــــــــــسطينية-  ٩

  .جوية ، ملفات الدائرة ، غزة والمواصالت، دائرة األرصاد ال
، وزارة اد الجويـة، سـجالت التـسجيلدائرة األرصـ:  السلطة الوطنية الفلسطينية-١٠ 

  . م٢٠١٥النقل والمواصالت ،نابلس، دولة فلسطين،
، قـــانون البيئـــة الفلـــسطيني، وزارة )م١٩٩٩( : الـــسلطة الوطنيـــة الفلـــسطينية- ١١

  . العدل، ديوان الفتوى والتشريع
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، وزارة النقــل والمواصــالت، )م ١٩٩٨/١٩٩٧: (لــسلطة الوطنيــة الفلــسطينية ا-١٢
  .األرصاد الجوية الفلسطينية، بيانات األمطار

، ســــــلطة الميــــــاه الفلــــــسطينية، )م١٩٩٩: ( الــــــسلطة الوطنيــــــة الفلــــــسطينية-١٣
  . إستراتيجية إدارة المياه في فلسطين

ــة الفلــسطينية-١٤ ــر المطــر :( الــسلطة الوطني ، وزارة )م٢٠١١-م٢٠١٠ : () تقري
  .إعداد ابتسام أبو الهيجا و عماد غيمهة، اإلدارة العامة للتربة والري،الزراع

 ،)م٢٠١٣( :كتـاب فلـسطين اإلحـصائي الـسنوي : السلطة الوطنية الفلـسطينية-١٥
  .رام اهللا

، الدراســــات الجغرافيــــة، القــــسم الثــــاني،  )١٩٩٠( : الموســــوعة الفلــــسطينية- ١٦
  . الطبعة األولى، بيروت المجلد األول،

، ، الدراســــات التاريخيـــة، القــــسم الثــــاني)م١٩٩٠( : الموســـوعة الفلــــسطينية- ١٧
  . ، بيروت ، الطبعة األولىالمجلد األول

  .، دراسة حول المياه في قطاع غزة)م١٩٩٦: ( الهيئة العامة لالستعالمات- ١٨
ـــسطين، بر )١٩٩٥: ( جامعـــة القـــدس المفتوحـــة- ١٩ ـــة فل ـــيم ، جغرافي ـــامج التعل ن

  . المفتوح ، القدس
  .صاد الجوية، بيت دجن، تل أبيب دائرة األر- ٢٠
ــسطينية- ٢١ ــضيتها، ) م١٩٨٣( : مؤســسة الدراســات الفل ــسطين، تاريخهــا وق ، فل

  .، فلسطينالقدس

سنوية ، النــشرة اإلحــصائية الــ)م١٩٩٠ -م١٩٨٠: ( مركــز الدراســات الريفيــة- ٢٢
  . ، فلسطين لسللضفة وغزة، إعداد مختلفة، ناب

  .، مشكلة المياه في فلسطين)م١٩٩٥): (مكتب الرئيس(مركز التخطيط  -٢٣
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ـــرئيس(مركـــز التخطـــيط  -٢٤ ـــة، )م١٩٩٦): (مكتـــب ال ـــضفة الغربي ـــي ال ـــاه ف ، المي
  . مشكلة المياه في فلسطين

):          Isescoإيســـــسكو (  منظمـــــة األمـــــم المتحـــــدة للتربيـــــة والعلـــــم والثقافـــــة –٢٥
  .محافظة على الموارد المائية من التلوثال، )م٢٠١١(

:        ، أطلــــس الــــضفة الغربيــــة وغــــزة )م١٩٨٧: ( منظمــــة التحريــــر الفلــــسطينية-٢٦
  . ، بيروت )م١٩٨٧( 

، موســوعة المــدن الفلــسطينية، دائــرة )م١٩٩٠: ( منظمــة التحريــر الفلــسطينية-٢٧
  .الثقافة، دار األهالي، دمشق، سوريا

   والبحوثالمراجع:ثانيا
  .، سورية حلب، دار الشرق العربي، الزالزل:  إبراهيم حلمي غوري- ٢٨
  . حلب، سورياطات والبحار، دار الشرق العربي،المحي: إبراهيم حلمي غوري- ٢٩
ـــراهيم شـــحاته- ٣٠  ، قـــضية الحـــدود اآلمنـــة والتوســـع اإلســـرائيلي،  )م١٩٧١: ( إب

  .، مصر، القاهرة٢٥، عددالسياسة الدولية
، الجغرافيــا اإلقليميــة لقطــاع غــزة، رســالة )م١٩٩٤: (ان شــقلية أحمــد رمــض- ٣١

  .ماجستير غير منشورة، كلية اآلداب، القاهرة، مصر
ــــــرون- ٣٢ ــــــد المرعــــــشلي وآخ ــــــسطينية)م١٩٨٤: ( أحم ،هيئة ، الموســــــوعة الفل

  .، سورياالموسوعة الفلسطينية، دمشق
هيوني، ، إســـرائيل الكبـــرى، دراســـة عـــن الفكـــر الـــص)م١٩٩٨: ( اســـعد رزق- ٣٣

  .بيروت، مركز األبحاث في مصر التحرر
ــ- ٣٤ ــاتي ال ــشيح حي ــد المــصطفى ال ــي )م١٩٩٣: (صديق احم ــة ف ــاء الدقيق ، األحي

  . ، الخرطوم التربة، جامعة الخرطوم
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، الميـاه والـسالم مـن وجهـة نظـر إسـرائيلية، ترجمـة )م١٩٩١: (  اليشع كالي- ٣٥
  .، بيروت١١ رندة حبيب، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، طبعة

، المــوارد المائيــة وعالقتهــا بالــسكان، ضــمن كتــاب ) م١٩٩٥: ( آمــال شــاور- ٣٦
. التـــصحر وهجـــرة الـــسكان فـــي الـــوطن العربـــي، معهـــد البحـــوث والدراســـات العربيـــة

  . القاهرة
، ترجمـة )جغرافية الـزمن الرابـع(، التغيرات البيئية )م١٩٩٦: ( اندروس جودي– ٣٧

  .على للثقافةمحمود عاشور، المجلس األ
  .، دار القلم٤الطبعة ، التداوي باإلعشاب، ) م١٩٧٨: ( أمين روحية- ٣٨
ــي- ٣٩ ــة : س صــايغ أن ــدان فلــسطين المحتل ، ، مركــز األبحــاثم١٩٦٧-م١٩٤٨بل

  . لبنان ،بيروت

ــة وقطــاع غــزة،، )م١٩٩٤: ( أيمــن الرابــي- ٤٠ ــي الــضفة الغربي      مــصادر الميــاه ف
، نـــدوة مـــشكالت الميـــاه فـــي الـــوطن )ي والقـــانوني لهيـــدرولوجي والـــسياسالوضـــع ا(

  . العربي ، معهد البحوث والدراسات العربية، القاهرة 
ـــسح ،، غـــزة)م١٩٩٤: ( جـــاد اســـحق وآخـــرون- ٤١ ـــة العامـــة، م  المالمـــح البيئي

  .، غزةلوطنية الفلسطينية لحماية البيئة، السلطة ااألول، الجزء الموارد الطبيعية
ٕهدنــة بــين الــضفة الغربيــة واســرائيل، مجلــة ، خــط ال) م٢٠٠٢: ( جمــال البابــا- ٤٢

  .، غزة ، فلسطين ٦، ٥مركز التخطيط، عدد 
ــة- ٤٣ ــةاإلقليمــي، التخطــيط )م١٩٩٤: (  جهــاد محمــد موســى أبــو طويل ،  والتنمي

، رســالة دكتــوراه قبل بقطــاع غــزة فــي فلــسطين المحتلــةمعطيــات الواقــع وآفــاق المــست
  .جامعة الخرطوم ، غير منشورة، قسم الجغرافيا
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، ضــمن كتــاب ، التربــة فــي األراضــي الفلــسطينية)م١٩٩١: ( جــودة التركمــاني- ٤٤
، معهــد البحــوث والدراســات )حــدودها ـ معطياتهــا ـ ســكانها  ( الدولــة الفلــسطينية

  .العربية، القاهرة 
المحيطـات، الـدار الجامعيـة  جغرافيـة البحـار و،)م١٩٦٧( : حسن أبو العينـين- ٤٥

  .، بيروت والنشرللطباعة 
ـــو النمـــل- ٤٦ م، مركـــز األبحـــاث، –م ١٩٤٨، قطـــاع غـــزة )م١٩٧٩: ( حـــسين أب

  .منظمة التحرير الفلسطينية، بيروت، لبنان
لعلـــوم مجلـــة ا ،، أزمـــة الميـــاه فـــي الـــوطن العربـــي)م١٩٩٥: ( حـــسن محمـــد- ٤٧

  . ،الكويت ٣، عدد ٢٣لد ، مجاالجتماعية، جامعة الكويت
 مجلــة الجامعــة ،، الــزالزل فــي بــالد الــشام)م٢٠٠٥: (ي خالــد يــونس الخالــد- ٤٨

  .١١، عدد١٣اإلسالمية مجلد
  .، الموارد المائية في قطاع غزة)م١٩٩٧: ( خيري الجمل و أحمد اليعقوبي- ٤٩
لـــوم البيئيـــة، ، المـــدخل إلـــى الع)م١٩٨٧: (  ســـامح غرايبـــة ويحيـــى الفرحـــان- ٥٠

  .، األردن، دار الشرق١طبعة
، غــزة وقطاعهــا، الهيئــة المــصرية العامــة )م١٩٨٧: (لمبــيض ســليم عرفــات ا- ٥١

  .للكتاب، القاهرة، مصر
ـــراهيم ســـعد- ٥٢ ـــة ،)م١٩٨٤( : شـــكري إب ـــات الزهري  – تطورهـــا –نـــشأتها ( النبات

  .الطبعة السادسة" تصنيفها

، األمـــن المـــائي ومفهـــوم الـــسيادة والـــسالم فـــي )م٢٠٠٠ (: صـــاحب الربيعـــي– ٥٣
  .١ط/ حصاء، دمشقحوض نهر األردن، دار اإل

 جيولوجيـة فلـسطين، الطبعـة ،)م١٩٩٩: ( صايل الوشاحي وعبد القـادر عابـد- ٥٤
  .، مجموعة الهيدرولوجيين الفلسطينيين، القدساألولى
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، ارض فلـسطين واألردن، طبيعتهـا وحيازتهـا )م١٩٧٤( : صالح الدين بحيـري- ٥٥
  .، معهد البحوث والدراسات العربية واستعماالتها، القاهرة

، مجلـة ، موارد المياه فـي الـصحاري العربيـة)م١٩٧٧: ( صالح الدين بحيري - ٥٦
  .، القاهرة ٨لبحوث والدراسات العربية، عدد ا

، ١، طبعــة ، تطبيقــات علــى الخريطــة)م٢٠٠٣( : عبــد العظــيم قــدورة مــشتهى- ٥٧
  .دار المقداد للطباعةغزة ـ فلسطين، 

ة المـستعمرات االسـتيطانية اإلسـرائيلية طبوغرافيـ:   عبد العظيم قدوره مـشتهى- ٥٨
مجلــة الجامعــة اإلســالمية، : بالنــسبة لمراكــز العمــران الفلــسطيني فــي محافظــة جنــين

  .م٢٠٠٢هـ، حزيران ١٤٢٣غزة، المجلد العاشر، العدد الثاني، ربيع ثاني 
 اســتخدام المقــاطع التضاريــسية فــي ،)٢٠٠٤:( عبــد العظــيم قــدوره مــشتهى - ٥٩

الحـد الـسياسي الفلـسطيني اللبنـاني، مجلـة العلـوم اإلنـسانية، كليـة إظهار تـضاريس 
  .اآلداب، جامعة البحرين، البحرين

، تـــدهور التربـــة فـــي محافظـــة غـــزة، )١٩٩٧(:  عبـــد العظـــيم قـــدوره مـــشتهى- ٦٠
  .رسالة ماجستير غير منشورة، قسم الجغرافيا، جامعة الخرطوم، السودان

ــد العظــيم قــدوره مــشتهى- ٦١  الجــزء األدنــى مــن وادي غــزة فــي ،)م١٩٩٩: ( عب
قطـــاع غـــزة، دراســـة فـــي الجيومورفولوجيـــا، رســـالة دكتـــوراة غيـــر منـــشورة، جامعـــة 

  .النيلين، الخرطوم، السودان
، العالقـة بـين كـل مـن ميـاه )م٢٠١٣: (  عبد العظيم مشتهى ومنصور اللـوح- ٦٢

م، مجلـة ٢٠١٠ –م ١٩٨٠اآلبار والعيون والينابيع في الضفة الغربيـة خـالل الفتـرة 
  .القدس المفتوحة، رام اهللا

، جيولوجيــة فلــسطين، الموســوعة الفلــسطينية، )م١٩٨٥( : عبــد القــادر عابــد- ٦٣
 .الطبعة األولى، بيروت



 

 - ٢٣٦ -

نشأته ومياهه ، جيولوجية البحر الميت،)م١٩٨٥: ( عبد القادر عابد- ٦٤
  . وأمالحه وقناة البحرين، دار األرقم، عمان، األردن

ــد عبــد - ٦٥ ، جيولوجيــة فلــسطين، الــضفة الغربيــة وقطــاع )م١٩٩٩: (القــادر عاب
  .غزة، عمان

ــاف- ٦٦ ــي الخف ــد عل ــي حــسين شــلش وعب ــة الح) م١٩٨٦: (  عل ــة، ،الجغرافي ياتي
  . ، العراقكلية اآلداب، جامعة البصرة

 المنـاخ التطبيقـي، الطبعـة األولـى، دار ، الـوجيز فـي)م١٩٨٢: ( على موسـى- ٦٧
  .وريا، سالفكر ، دمشق

التـاريخ ، متحـف أزهـار األردن البريـة: حمد قرعـان فوزي محمد كريم وصالح ا- ٦٨
  . ، عمان الطبيعي، جامعة اليرموك

  تاريخ سوريا ولبنان وفلسطين ، الجزء األول، بيروت ، لبنان : فيليب حتي - ٦٩
  .، موسوعة فلسطين الجغرافية، الطبعة الثانية)م١٩٨٨: ( قسطنطين خمار- ٧٠
، تذبــذب منــسوب البحــر الميــت والتذبــذب المنــاخي فــي )م١٩٨٥(.: كلــين س- ٧١

ـــدوة لبحـــث  ـــة، ن ـــوم الهيدروجيولوجي ـــة، مؤســـسة العل ـــة التاريخي ـــبالد خـــالل األزمن ال
  .األسس التي تقوم عليها إدارة مصادر المياه، القدس 

ـــث والطـــون- ٧٢ ـــاب )م١٩٩٢: ( كني ـــد الوه ـــي عب ـــة، ترجمـــة عل ، األراضـــي الجاف
  .، بيروت ر النهضة العربيةشاهين، دا

اإلطــــار (  ،ٕمــــشكلة الميــــاه بــــين لبنــــان واســــرائيل ،)م١٩٩٤: ( مــــازن نوفــــل- ٧٣

ــدو)الجيوســتراتيجي العــام  ــوطن العربــي، ن ــاه فــي ال ، معهــد البحــوث ة مــشكالت المي
  .  والدراسات العربية، القاهرة 

يـة والـسامة ، النباتـات الطبيـة والعطر)م١٩٩٥: ( مازن السقا ونصر أبو فـول- ٧٤
  .في الضفة الغربية وغزة 
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ــشهاوي- ٧٥ ــصفا، )م٢٠٠٢: ( مجــدي ال ــة ال ــذاء، مكتب ــشفاء بالغ ، معجــزات االست
  .القاهرة

نهجيـــة عـــن القــــضية فلـــسطين، سلــــسلة دراســـات م:  محـــسن محمـــد صـــالح-٧٦
  .م، ماليزيا٢٠٠٢، مايو١الفلسطينية، ط 

 الجمهوريـــة العربيـــة ،جغرافيـــة فلـــسطين العـــسكرية: لـــشاعر محمـــد إبـــراهيم ا- ٧٧
  .السورية

ــد حــافظ غــانم- ٧٨ ــام )م١٩٦٨( : محم ــدولي الع ــانون ال ــادئ الق  – القــاهرة –، مب
  .النهضة العربية

، ١طبعـة  ، أساسـيات علـم التربـة،)م١٩٨٣: ( ش وآخرون محمد خلدون درم-٧٩
  . ، سوريا جامعة حلب

، ن العربـيفـي الـوط، تدهور األراضي المروية )م١٩٩٥( محمد عاطف كشك - ٨٠
  ، القاهرة   العربيةضمن كتاب التصحر وهجرة السكان، معهد البحوث والدراسات

ضـمن كتـاب  ،، تصحر أراضي الزراعة المطريـة)م١٩٩٥: ( محمد عبد الجواد- ٨١
  .القاهرة  معهد البحوث والدراسات العربية، ، التصحر وهجرة السكان

ة  في الضفة الغربيـة وقطـاع غـز موارد المياه،)م١٩٩٢( :  محمد عبد الهادي- ٨٢
  .، عمان ل، الكرم٨٨،مجلة صامد االقتصادي، عدد 

، معجــم بلــدان فلــسطين، المــأمون للتــراث، )م١٩٨٧: ( محمــد محمــد شــراب- ٨٣
  .دمشق ، سوريا

ــديب - ٨٤ ــة لوثــائق ،)م١٩٨٠( :محمــد محمــود ال ــسطين، دراســة تحليلي  حــدود فل
  . م١٩٨٠االنتداب، جامعة عين شمس،

، فلسطين بين االنتداب واالنتهـاب، خريطـة )م١٩٩٠: (حمد محمود الصياد م- ٨٥
  .٤رقم
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، مركــز ، الفلــسطينيون فــي الــوطن العربــي)م١٩٧٨: (  محمــود محمــد توفيــق- ٨٦
  .األبحاث والدراسات العربية، القاهرة 

، مباديء القانون الدولي العـام ، القـاهرة، دار )م١٩٦٨: ( محمود حافظ غانم– ٨٧
  .النهضة

، الجغرافيـــة الـــسياسية إلســـرائيل، معهـــد )م١٩٧٧: ( محمـــود توفيـــق محمـــود– ٨٨
  .١٣البحوث والدراسات العربية، الدراسات الخاصة، العدد 

، أصـــــول )م١٩٧٣: (ــــــمحمد نجيـــــب حـــــسن، مـــــصطفى خـــــضر مـــــصطفى- ٨٩
 – ٢٨٣ص حــديث للطباعــة والنــشر، القــاهرة، ص البيــدولوجي، المكتــب العــصري ال

٤١٧ .  
عيـة الميـاه، الجـزء ، مقدمـة فـي نو)م١٩٩١: ( حداد ومحمد الحميدي مروان - ٩٠

  .، فلسطيناألول ،نابلس
ـــــشة- ٩١ ـــــضفة ، )م١٩٩٢: (  مـــــروان حـــــداد وســـــمير عي ـــــي ال ـــــاه ف أزمـــــة المي

  .، بيروت١، مجلة دراسات، عدد)وتوجهات المعالجةالوضع الراهن (الغربية
  .  مسودات اتفاقية جنيف - ٩٢
، بالدنــا فلــسطين، دار الــشرق، كفــر قــرع، )م١٩٨٨( : مــصطفى مــراد الــدباغ- ٩٣

  .فلسطين
ـــدار )م١٩٩٨: ( مغـــاوري شـــحاته- ٩٤ ـــوطن العربـــي ، ال ـــاه فـــي ال ، مـــستقبل المي

  . الجماهيرية للنشر والتوزيع، القاهرة 

ع غـزة ، ، اثر المناخ على الوضـع المـائي فـي قطـا)م٢٠٠٠: ( منصور اللوح- ٩٥
  .، القاهرة  البحوث والدراسات العربيةرسالة دكتوراه غير منشور، معهد

ــوح- ٩٦ ــ)م١٩٩٣: ( منــصور الل ــضفة ، اث ــى الزراعــة فــي ال ــاخ عل ــة، ر المن الغربي
  .القاهرة هد البحوث والدراسات العربية، ، معنشوررسالة ماجستير غير م
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ويــة  العالقــة بــين األمطــار وبعــض المتغيــرات الج،)م٢٠٠٤: ( منــصور اللــوح- ٩٧
، العدد األول، الجامعة اإلسـالمية،  ـ فلسطين، المجلد الثاني عشرفي الضفة الغربية

  .غزة ، فلسطين 
، العالقــة بــين األمطــار ومنــسوب الميــاه الجوفيــة )م٢٠٠٥: ( منــصور اللــوح-  ٩٨

، الجامعـة اإلسـالمية، بية فلسطين، المجلد الثالـث عـشر، العـدد األولفي الضفة الغر
  . غزة ، فلسطين 

، االختالف الحراري في الضفة الغربية وقطـاع غـزة )م٢٠٠٦ (: منصور اللوح- ٩٩
  . ، فلسطين سطين ـ فلسطين، المجلد التاسع، العدد األول، جامعة األزهر، غزةـ فل

، ، مكتبـة دار المنـارة١ين، طبعـة، جغرافيـة فلـسط)م٢٠٠٦: ( منصور اللوح- ١٠٠
  . غزة، فلسطين 

 – م١٩٨٠ار فــي قطــاع غــزة ، اتجاهــات األمطــ)م٢٠١٢: ( منــصور اللــوح-١٠١ 
ــات، م٢٠١٠ ــة البن ــة، مجلــة رابطــة األدب الحــديث، فكــر وابــداع، كلي ٕ، دراســة تحليلي

  .م٢٠١٢جامعة عين شمس، أغسطس 
 –، تحليــة الميــاه فــي قطــاع غــزة )م٢٠٠٧: (ٕ منــصور اللــوح وابــراهيم جــابر- ١٠٢

  . ، القاهرة  الجمعية الجغرافية المصرية٤٩ددفلسطين، ع
رقي للبحـــر فــصلية األمطــار فــي الحــوض الــش، )م١٩٨٧: (شــحادةـــ نعمــان  ١٠٣

  .٧عددالمتوسط واسيا العربية، مجلة دراسات، المجلد الثاني عشر، 
، حالــة عـدم االســتقرار الجـوي التــي يتعـرض لهــا )م١٩٩٢: ( نعمـان شـحادة– ١٠٤

، معهــد البحــوث والدراســـات  المطيــر، مجلــة الدراســـات العربيــةاألردن خــالل الفــصل
  . ٢٠بية، القاهرة عددالعر

، فـــصيلة األمطـــار فـــي الحـــوض الـــشرقي للبحـــر )م١٩٨٥( :نعمـــان شـــحادة- ١٠٥
  . ٧المتوسط واسيا العربية مقر البحوث العربية ، المجلد الثاني، عدد 
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، العـــــالج باألعـــــشاب، مراجعـــــة )م٢٠٠١: ( نجــــوى حـــــسين عبـــــد العزيـــــز- ١٠٦
  .إسماعيل عويس أمين،مكتبة الصفا، القاهرة

، )م١٩٢٠ –م١٩١٨( تعيـــين الحـــدود الـــشمالية لفلـــسطين :يـــان نيلـــسون - ١٠٧
  . ٨٩ – ٨٧، ص ص م١٩٧٥ديسمبر ، ٥٢شئون فلسطينية، العدد 

، الــسياسة المائيــة اإلســرائيلية وأثرهــا فــي )م٢٠٠٨: ( ياســر إبــراهيم ســالمة- ١٠٨
 الـــضفة الغربيـــة، دراســـة فـــي الجغرافيـــا الـــسياسية، رســـالة دكتـــوراه، جامعـــة النجـــاح

  .أديب الخطيب. الوطنية، نابلس، إشراف د
ـــــسري الجـــــوهري- ١٠٩ ـــــشأة دار )م١٩٨٤: ( ي ـــــة البحـــــر المتوســـــط، من ، جغرافي

  .المعارف، اإلسكندرية
، وصف األرض المقدسة في فلسطين، ترجمـة )م١٩٩٧: ( يوحنا فورزيورغ- ١١٠

  .، دار الشرقسعد عبد اهللا البيساني
راضي الجافة فـي ، الخلفية المناخية لأل)م١٩٨٤: (د يوسف عبد المجيد فاي- ١١١

   .، السعوديةالعالم اإلسالمي، كلية العلوم االجتماعية، جامعة اإلمام محمد بن سعود
ــد- ١١٢ ــد فاي ــد المجي ــة فــي ،)م١٩٨٩: ( يوســف عب ــي أفريقي ــة ف ــاليم المناخي  األق

  .، القاهرة ٢١كوبن، المجلة الجغرافية العربية، عددضوء تصنيف 
ــــد يوســــف - ١١٣ ــــد فاي ــــد المجي ــــة  األحــــوا،)م١٩٩١: (عب ــــي الدول ــــة ف ل المناخي

حـــوث والدراســـات العربيـــة، ، معهـــد البالفلـــسطينية، ضـــمن كتـــاب الدولـــة الفلـــسطينية
  .، مصر القاهرة

ارد الميــاه فــي الدولــة ، مــو)م١٩٩١ (:جــودة التركمــاني يوســف أبــو مايلــة و- ١١٤
، بحـــوث والدراســـات العربيـــةب الدولـــة الفلـــسطينية، معهـــد ال، ضـــمن كتـــاالفلـــسطينية

 .القاهرة 
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