
/ الوحدة األولى 
افلسطين وحدودهموقع 



التمهيد

(طينفلس)اسمأطلقمنأولهو(هيرودوتس)اليونانيالمؤرخيعتبر•
كتبأنهالحقيقةولكنالشام،بالدمنالغربإلىالواقعةالبالدعلى
يفثمالميالد،قبلالخامسالقرنفيمتداولًاكانوماسمعه،ما

.كلهاالبالدعلىفلسطيناسمُأطلقالرومانيالعهد



أرض)اسمسوريامنالغربيالجنوبإلىالواقعةاألراضيعلىأطلق•
التيائلالقبهجرةكنعانأرضشهدتحيثالكنعانيين،إلىنسبة(كنعان
(البلستهلقبائ)باسمتعرفكانتالقبائلوتلك،(كريتجزيرة)تسكنكانت
باسمرفواعاآلشوريينعندثم(بلستيني)باسماليونانيينعندعرفواكما
(بيلستو)
ِقَبلمنءتجاقدفلسطينفيالبشريالستقراربداياتأنفيهشكلومما•

روفةالمعالشعوبمنالمنطقةسكنمنأولإنهمحيثالكنعانيةالحضارة
.فلسطينفيحضارتهموأنشأواتاريخياًا



تلكأشهرومنأنفسهملحمايةواألسوار؛القالعببناءالكنعانيوناشتهروقد•
فرواوحالسطوح،فوقالصهاريجبنواكماأريحا،قلعةاإلطالقعلىالقالع
.القالعداخلإلىالمياهإليصالاألرضتحتاألنفاق

المدنأهمومنفلسطينأرضعلىالمدنببناءالكنعانيونتميزكما•
أنكمايافا،المجدل،غزة،عكا،اسدود،أريحا،:اليومحتىالباقيةالكنعانية

الزمنبمرورأسماؤهاتغيرتقدالكنعانيونأنشأهاالتيالمدنبعضهناك
شانوبيت،(عسقالن)أشكلون،(نابلس)شكيم،(القدس)يبوسمثل
.مدينة200عنالمدنتلكأعدادزادتوقد(بيسان)



فقدن؛فلسطيأرضعلىالكنعانيلالستقرارونتيجة•
الزراعةبفبرعواالقتصادية؛حالتهمبترقيةاهتموا
لبناًايضتفالتيباألرض"حينهافلسطينسميتحيث

والشعيرالقمح:بزراعةاشتهرواكما،"وعسالًا
والرمانوالعنبوالزيتون



إليها،داليهًومجيءقبلكنعانيةوحضارةكنعانياًااستقراراًاهناككانإذن•
أرض:منهاتسمياتعدةعليهاأطلقوافلسطيناليهوددخلوعندما
ينحالكنعانيةالمدنوصفتوقدالمقدسة،األرضالميعاد،أرضإسرائيل،
حصينةالمدنوأنالمترفةالبيوتفيهامدنبأنهاالعبرانيوناليهوددخلها

كانباإلميعدلمفترةبعدثمالمدن،وسكنالزراعةمنهموتعلمواعظيمة،
.الخارجيبالمظهروالعبرانيينالكنعانيينبينالتفريق

الستقاللبتنعمالمضعيفتينمملكتينوأقاموافلسطينفياليهوداستقر•
.تالشيهماإلىاألمرانتهىحتىالحقيقي



ارتبطواًوواضحبشكلفلسطينفيالكنعانيةالحضارةبرزتإذن•
،.م.ق2450عاممنذمصرفيجيرانهممعجداًاوثيقةبعالقات
عاميفعليهانفوذهموبسطواكنعانأرضإلىاآلشوريونوصل
ذلككانًو(نّصرنبوخذ)بقيادةالكلدانيونخلفهمثم،.م.ق734

اآلشوريونقامحيث،.م.ق586-597عاميبينما
التيرائيلإسبنيمنالطارئةاليهوديةاألقليةبترحيلوالكلدانيون

.فلسطينمنالداخليةالمناطقبعضفيتقيمكانت



؛العراقالفرسواحتاللسقوطهاحتىكنعانألرضالكلدانحكمتواصل•
تجسستخدمامقابلاليهودبعضفأعادواللفرس،تابعةالشامبالدفأصبحت

لفرساحكمواستمرمعهم،حروبهمفيالكلدانيينضدلصالحهمبهاقاموا
تاللاحمن(المقدونياألكبرالسكندر)تمكنحتى(كنعانأرض)لفلسطين

أنهإل،.م.ق332عامفييونانيةامبراطوريةإقامةقررعندماالشامبالد
بينخالفنشبوقدم،.ق323عامشاباًاماتفقدطويالًاحكمهيدملم

حتىفلسطينحكمعلىالطرفانوتناوباليونانمنوالسلوقيينالبطالمة
.م.ق63عام(بومبي)بقيادةالشامبالدلحتاللالرومانوصل



(رَّدح)أسرةإلىفلسطينحكمالرومانأسند•
الذي(الكبيرهيرودوس)منهموبرزالعربية
.م.ق4عامحتى.م.ق37عاممنحكمها
المالسعليهعيسىمولدمعذلكتزامنوقد
.لحمبيتفي



يثحبالقوةفلسطينمنأجزاءعلىالسيطرةاليهوديةاألقليةحاولت•
عام(تيطس)قامحيثسحقهم،الرومانفقررالفوضى؛نشرعلىعملت
(هادريان)أنهىثملضربهم،جيشاًا(تراجان)أعدكمابقمعهم،م70

.م135عامفلسطينفيوجودهم

ما(ازنوبي)العربيةالملكةيدعلىالرومانيالحكممنفلسطينتحررت•
الرومانأعادأنوبعدتدمر،مملكةكونتالتيم272-م268عاميبين

ضدرةالثًوفلسطينفيالعربيةالقبائلملكة(ماوية)تزعمتاحتاللها
.الرومانعلىمطالبهافرضفيونجحتالرومان،



ةًإلىًبعدًتقسيمًأمالكًاإلمبراطوريةًالروماني•
قسمين،ًأصبحتًفلسطينًتحتًالحكمً
رةًالبيزنطي،ًوفيًذلكًالعهدًازدهرتًحضا
فلسطينًوذاعًصيتًجامعاتهاًفيًأرجاء
تىًالعالم،ًوأسهمًعلماؤهاًبدورًكبيرًفيًش

.المعارفًوالعلوم



اللالحتتحتفلسطينكانتبينماالمكرمة،مكةفيمحمدالنبيولد•
إلىبهاإلسراءحادثةكانتكمام،571عامفيذلكوكانالبيزنطي،
ةسنالعالالسماواتإلىاألقصىمنبهالعروجوكاناألقصى،المسجد
.م621

الكريمآنالقًرفيعديدةآياتوردتوقدوأهميتها،فلسطينعلىاإلسالمركز•
جيشاًا--محمدالنبيأرسلوقدمكانتها،أبرزتشريفة،نبويةوأحاديث
وبجنوالدارومالبلقاءبخيلهيوطئأنأمرهحيثزيدبنأسامةبقيادة

.البعثإنفاذأخرت--محمدالنبيوفاةولكن(البلحدير)فلسطين



بعدثمامة،أسجيشفأنفذالخالفة،-عنهاهللرضي-الصديقبكرأبوتولى•
لهلمتاستسالذي-عنهاهللرضي-الخطاببنعمرالخالفةتولىبكرأبي
اسمبعرفعهداا،القدسأهلالخليفةفمنحسلماا،(إيلياء)المقدسبيت
لسطينففيوالنصارىالمسلمينبينالعالقةرسختالتي(العمريةالعهدة)

.م638عاموذلك

حيثالمكانتهنظراًااإلسالميالحكمظلفيخاصباهتمامفلسطينحظيت•
اهتمامزمركالمقدسبيتوكانتمكانةأرفعاألمويالعهدفيفلسطينتبوأت

بةقمسجدمروانبنالملكعبدفيهابنىفقدالعصر،ذلكفيالخلفاء
.الصخرة



دًاألمنويين،ًأماًفيًعهدًالعباسيينًفلمًتحظًفلسطينًبننفسًالمكاننةًالتنيًكاننتًفنيًعهن•
دولننةًالدولننةًالطولونيننةًوال:ًوفننيًأواخننرًالحكننمًالعباسننيًتعاقننبًعلننىًفلسننطينًكننلًمنننً

.األخشيديةًثمًالفاطميونًالشيعة،ًفعمًالخرابًوالدمارًربوعًفلسطين

الثنننانيًالحنننربًالمقدسنننةًعلنننى(ًأوربنننان)بننندأتًالحنننروبًالصنننليبيةًعنننندماًأعلننننًالبابننناً•
نًارتكبننواًالمسننلمينًواحننتاللًبيننتًالمقنندسًوفلسننطين،ًوعننندماًاحتننلًالصننليبيونًفلسننطي

حرينرًمجازرًمروعةًخاصةًفيًالمسجدًاألقصى،ًحتىًتمكنًصالحًالدينًاألينوبيًمننًت
.م1187عامً(ًحطين)بيتًالمقدسًبعدًانتصارهًالمظفرًفيًمعركةً



راقالعالمغولاجتاحوالشام،مصرفيالمماليكإلىاألمورآلتأنوبعد•
لهمفتصدىالشام؛بالدباحتاللبدأواثمم1258عامواستباحوها
م،1260عامالخالدةجالوتعينمعركةفيعليهموانتصرواالمماليك
العهدأواخرحتىوزراعياًاتجارياًاالمماليكعهدفيفلسطينفازدهرت

يفاألمنواضطربوخلالًاضعفاًاالفترةتلكشهدتحيثالمملوكي،
ثمانيينالعمكنمماوالفقر؛والنهبالسلبمنأهلهاعانىحيثفلسطين

.فلسطيندخولمن



فلسطينأوضاعفتحسنتم؛1516عامالشامبالدعلىالعثمانيونسيطر•
.اليومحتىقائماًايزاللالذيالقدسسوربناءفتمالقدس،خاصة

الشامبالدإلىتحركومنهام،1798عاممصربونابرتنابليوناحتل•
ليوننابفرحلذلكدونحالتعكافيالجزارباشاأحمدبسالةولكنلحتاللها
.فلسطينعنمهزوماًا

لهمصلياتقنفأقامواالعثماني؛الحكمنهايةفيالضعفحالةاألوروبيوناستغل•
ووصلت،روسياالنمسا،أمريكا،فرنسا،ألمانيا،بريطانيا،:مثلفلسطينفي

.وروبياأًلوالتغلغلواليهودالمسيحييننفوذفازدادالتنصيريةاإلرساليات



فلسطينيفالستيطانيةالمستعمراتببناءفبدأوااألمرذلكالصهاينةاستغل•
(17)إنشاءمنم،1897عامحتىاليهودفتمكنم،1881عاممنذ

.األولالصهيونيالمؤتمرفيهُعقدالذيالعاموهومستوطنة

وربلفوعداستصدارمنتمكنواحتىنفوذهميستغلونالصهاينةظل•
عليهقفواف(ويلسون)األمريكيالرئيسعلىُعرضالذي(بلفورتصريح)

نصوالذيم،1917(نوفمبر)الثانيتشرين2بتاريخوُنشرنشره،قبل
.فلسطينفيلليهودوطنإقامةعلى



طانيونالبريدخلحيثفلسطينبريطانيااحتلتحتىكذلكالوضعظل•
.م1917(ديسمبر)األولكانونفيالقدس

حتىسكرياًاوعوديموغرافياًاجغرافياًافلسطينأرضتهيئبريطانياظلت•
14عصرعدوبواحد،بيومالنتدابانتهاءوقبلوفعالًاالصهاينةيتسلمها

الحتاللدولةقيام(غوريونبندافيد)أعلنم،1948(مايو)أيار
سرطانياًاماًاجسورائهاوتركتبريطانيارحلتالتالياليوموفيالصهيوني،

.هذايومناحتىواإلسالميةالعربيةاألمةجسمفيينخرزالما



الجغرافيالموقع



لغربياالجنوبيالجزءفيتقعحيثالشام،بالدمنطبيعيجزءفلسطين•
وقعهامبأهميةتمتازالمتوسط،للبحرالشرقيالساحلعلىتقعكمامنه،

الذيالجسروهيوأوروبا،وأفريقياآسياالقديمالعالمملتقىفهيالجغرافي،
.العربيةالبالدبينيربط

الدولبيناموقعهفإنالعريق،تاريخهاكّونالمميزالجغرافيفلسطينموقع•
جعلها؛واليونانوالفرس،وآشوروبابلكمصر:القديمةالعريقةوالحضارات

قدموتالتمدنفوائدأكسبهاذلككلجميعها،الحضاراتاهتماممركزفي
أثرتيوالتلهاالمجاورةالعظيمةلألمملمجاورتهامنهاستفادتالذيالعلوم
.خيراتهاينابيعمنوروتهافيها





ويتهاوهشخصيتهاالدولةيعطيالجغرافيالموقع•
ثيركعنميزهاماوهوفلسطيناكتسبتهماوهذا
علىتطلفلسطينإنحيثالمجاورة،الدولمن

شمالًاالناقورةرأسمنالمتوسطالبحرساحل
جعلمماكم؛224بطولجنوباًارفحمدينةوحتى
يةاألهممنالمزيدأضفتمميزةبحريةواجهةلها

.الموقعهذاعلىالجغرافية







يبلغيرقصبساحلاألحمرالبحرعلىالجنوبأقصىفيفلسطينتشرفكما
رقيةالشالحدودهياإلطالقعلىوأطولهافأهمهاالبريةحدودهاأماكم،10.5

األردنيةالسوريةالحدودملتقىمنبدءاًاالهاشميةاألردنيةالمملكةمع
يبلغبطولجنوباًاالعقبةوخليجاألحمرالبحروحتىشمالًاالفلسطينية

.كم360

تحدهاالشرقيالشمالومنكم،79طولهابحدودلبنانفتحدهاالشمالمنأما
مصرجمهوريةفتحدهاالغربيالجنوبفيأماكم،70طولهابحدودسوريا
.كم240طولهايبلغبحدودسيناءبصحراءممثلةالعربية





بريةحدودكم749منهاكم983.5فلسطينحدودأطوالمجموعيبلغذلكوعلى•
.بحريةحدودكم234.5و

فيبمامربعاًاميالًا10429حواليأي2كم27009فتبلغفلسطينمساحةأما•
الميتالبحرمساحةونصف(والحولةطبريا)بحيرتاذلك

أقصىبلغيحيثوجنوباا،شمالًاالطويالنضلعاهيمتدمستطيلفلسطينوشكل•
أقصىفيفهوعرضهاأماكم،430الجنوبإلىالشمالمنلفلسطينطول

فيكم،95-70بينمافيتراوحالوسطفيأماكم،70-50بينمايتراوحالشمال
.شرقاًاالميتالبحروحتىغرباًارفحمنكم117لفلسطينعرضأقصىيبلغحين





خصائص الشكل والموقع الجغرافي لفلسطين

منهأكثربرياًاتوجهاًايعتبرفلسطينموقعتوجهأن-1
حرالبساحلعلىتطلأنهامنبالرغمبحرياًاتوجهاًا

إلىةالبريالحدودنسبةأنإلكبيرة،بواجهةالمتوسط
.1:3البحريةالحدودنسبة



خذيألفلسطينالكارتوجرافيالشكلأن-2•
منولهاطحيثمتناسقاا؛غيرمستطيالًاشكالًا

يتراوحواتساعهاكم430الجنوبإلىالشمال
علىأماالشمال،فيكم117-50بينما

الشكلوهذاكم،10.5فيبلغالعقبةخليج
يةناحومنناحية،منجمالياًامنظراًاأكسبها
.استراتيجيةضعفنقطةلهامثلأخرى



نفلسطيحدودمجموعأنسنجدمساحتهامعفلسطينحدودمقارنةعند-3
منمربعمتركيلوألفكلأنأي2كم27009ومساحتهاكم،983.5تبلغ

.الحدودمنكم35نحويقابلهالفلسطينيةاألراضي

قدكم224جداًاطويلةبجبهةالمتوسطالبحرساحلعلىفلسطينإطاللةأن-4
ألديالقتصاالعالمقلبمعالتواصلسهولةخاللمنتجاريةأهميةأكسبها
وابةالبأنهاأيأفريقياشمالفيالهامالطبيعيةالمواردومركزأوروبا،وهو

.المتوسطالبحرلحوضوالقتصاديةوالتجاريةالستراتيجيةالمركزية



قهاضيمنبالرغماألحمرالبحرعلىفلسطينسواحلتعتبر-5•
قلتلبالغةتجاريةوأهميةاقتصاديةأبعادذاتأنهاإلكم10.5
هولةسهذاأكسبهاحيثالمتوسطية،البحريةالواجهةأهميةعلى

فيالنفطلدولالثقلمركزمعاألحمرالبحرخاللمنالتواصل
سياآشرقجنوبدولمعالتواصلسهولةوكذلكالعربي،الخليج
.الهامالقتصاديالثقلذات



الموقع الفلكي





درجة29):عرضدائرتيبينفلسطينتقع•

شمال(دقيقة15ودرجة33)و(دقيقة30و

.االستواءدائرة

(دقيقة15ودرجة34):طولخطيوبين•

جرينتشخطشرق(دقيقة40ودرجة35)و

.



حيثدة؛جيمناخيةأهميةأكسبهاالفلكيواإلطارالحيزهذافيفلسطينوقوعإن-1
.مميزاتمنالنطاقذلكيميزماكلمعالمدارياإلقليمنطاقإلىتنتميجعلها

درجات4حوالي(درجة33–درجة29)عرضدائرتيبينفلسطينوقوعإن-2
لجنوبيةاوالمنطقةالرطبةالشماليةالمنطقةبينمامناخياًاتبايناًاأكسبهاطولية؛

.فريداًاإقليمياًامناخياًاتنوعاًاعليهاأضفىماالجافة؛الصحراوية

المياهوزيعوتالنباتوتنوعالتربةتنوعبهيرتبطالمناخيوالتباينالتنوعهذا-3
.والسكان

أهمية الموقع الفلكي 



نأيالحظوشكلهافلسطينلحدودالمالحظإن
ماكوتعرجات،كثيرةتداخالتذاتمناطقهناك
ولوسنحامستقيمة،وحدودمناطقوجوديالحظ
يةالحقيقاألسبابعنالكشفالطالبعزيزي
-:فلسطينحدودرسموراء

:التحليل الجغرافي للموقع والحدود 



: الحدود السورية واللبنانية -أوالً 

لتفاقابموجبأخرىجهةمنوسورياولبنانجهةمنفلسطينبينالحدودتعيينتم
.م1920عامالبريطاني–الفرنسي

بعضفلسطينحدودضمنفُأدخلتالحدود؛تلكتعديلتمم1923-م1922عامفي
اللبنانية،دودالحمنالقريبةالقرىوبعضوالحاصبانيبانياسنهريمنالقريبةاألراضي
مستقيمبهشخطشكلعلىالشرقباتجاهغرباًاالناقورةرأسمنالحدودتسيروبالتالي

الشمالونحفجائيبشكلالحدودتتجهثمالمياهتقسيموخطوطالجبليةبالقمميمر
قريةعندشمالًاكم12بعمق(الجليلأصبع)يسمىمستطيلهيئةعلىقائمةبزاوية
.السوريةبانياسحتىالحدودخطيتجهثمالَمَطلَّة







لجنوبانحومتجهاًاشمالًابانياسمنالحدودخطفيبدأسوريامعالحدودأما
ثموب،يعقبناتجسرإلىيصلحتىالحولةلسهلالشرقيةالحافةبمحاذاة
بحيرةىحتالجنوبباتجاهاألردنلنهرالشرقيةالضفةبمحاذاةالحدودتسير
ئالشاطعلىالمرةوهذهأيضاا،الجنوبإلىالحدودخطيتجهثمطبريا،
إلىيصلحتىتقريباًاكم10مسافةحتىكذلكيظلطبريالبحيرةالشرقي
الذيرموكاليبنهريلتقيحتىالشرقجهةالبحيرةعنالخطيبتعدثمالحمة،
متراتكيلوالعشرةتصبححيثمتراتكيلو10مسافةجنوباًامعهيتماشى
.الفلسطينيالجانبفيواقعةاليرموكنهرمناألخيرة



-:ييلمانالحظوفلسطينسوريابينالحدودخريطةفيالتدقيقخاللمن

لذلكين؛فلسطحدودضمنالحولةبحيرةوكذلكبكاملهاطبريابحيرةوقوع-1
يأراضضمنالبحيرتانهاتانتصبحلكيمرة؛منأكثرالحدودتعديلتم

.فلسطين

هرنيصبحأنأجلمنوذلكفلسطين؛مساحةضمنالحمةقريةأصبحت-2
.مياههعلىالسيطرةأجلمنوذلكفلسطين؛أراضيداخلاليرموك

:  أهم المالحظات على الحدود مع سوريا 



سميأصبعشكلعلىتقريباًاكم12شمالًابالحدودالتجاهتمالشمالفي-3
بانيالحاصالقاضي،بانياس،أنهار:تصبححتى(الجليلأصبع)بعدفيما

.فلسطينأراضيداخلتتجمع

سمًرتموبالتاليبالمياهالغنيةالمناطقهيالمناطقتلكأنالمالحظمن-4
المواردجميعتصبحكيجداا؛فائقةبعنايةوغرباًاشرقاًاوجنوباا،شمالًاالحدود
منةإفادأيماوفرنسابريطانيااستفادتوقدفلسطين،حدودداخلالمائية

.لسطينلفالشرقيةوالشماليةالشماليةالحدودرسمفيالسياسيةالجغرافيا





:األردنيةالحدود-ثانياً 

وقدكم،360اإلطالقعلىواألطوللفلسطينالشرقيةالحدودهي
تلكسمًرفيبريطانيالدىمباشراًاتدخالًاالصهيونيةالحركةتدخلت
شرقالإلىالحدودتكونبأنالصهيونيةالحركةطالبتحيثالحدود،

األراضيعلىالسيطرةلهميتسنىلكيمباشرة؛األردننهرمن
طينلفلسليكونالنقب؛منطقةبضمطالبواكماالخصبة،الزراعية
األردنبينالفاصلالحدتعيينتموقداألحمر،البحرعلىبحرياًامنفذاًا

-:التاليالنحوعلى1929عاموفلسطين



علىالرشراشأممنالخطيسيرحيث،الجنوبفيعربةواديمنطقة-1•
.نخفاضاًااالمناطقبأكثرماراًاالميت؛البحرحتىالشمالباتجاهالعقبةخليج

ذههولكنشمالًامتجهاًايظلالميتالبحرإلىالحدودخطيصلعندما-2•
دودالحضمنمنهالشرقيالجزءليبقىالميتالبحرمنتصففيالمرة

.الفلسطينيةالحدودضمنمنهالغربيوالجزءاألردنية



يظلأنالبريطانيالساميالمندوبقراركانحيث،األردننهرمجرى-3•
شمالالباتجاهالميتالبحرمنتصفمنيخرجالذيالخطهوالفاصلالحد
هيونيةالصالحركةولكنالميت،البحرغرارعلىاألردننهربمنتصفماراًا

لنهرالشرقيةالضفةشرقإلىالحدودخطيتجهبأنوطالبتذلكرفضت
.النهرمياهبكلالنتفاعالصهاينةيضمنكياألردن؛

مةالحمنطقةحتىالنهرمنتصفمنالحدودسارت،اليرموكنهررافد-4•
منالصهيونيالحتاللاألمرذلكمكنحيثاألردن،معالحدودنهايةوهي

.طبريابحيرةباتجاهاليرموكنهرمياهتحويل



نهر االردن





:الجنوبيةالحدود-ثالثاً 

والدولةمصربينم1906عاماتفاقيةبموجبوفلسطينمصربينالحدودتحديدتم•
مر،األحالبحرعلىالعقبةمنالممتدالمستقيمالخطهويكونأنعلىالعثمانية،

.المتوسطالبحرعلىرفحوحتى

إلىىأدمماالسويس؛قناةحفرهوسيناءبحدودتهتمالعثمانيةالدولةجعلوالذي•
لمنتظر؛االصهيونيالحتاللمصالحوعلىمصالحهاعلىخافتالتيبريطانياتحرك
يكونأنابريطانيعمدتكماالشرق،ناحيةالعثمانيينإلبعادتضغطبريطانياجعلمما
آثرتيالتالمياهمصادرعنبعيداًاويكونيمكنماأقصرليكونمستقيماًاالخطذلك

دودالحخطهوالخطذلكظلوقدعليها،تسيطرالتياألجزاءفيتظلأنبريطانيا
لىم1948عامحربحتىكذلكظلوالذياألولى،العالميةالحربحتى .اليوموا 





الحدودسملًرجداًافائقةبعنايةالسياسيةالجغرافيابريطانيااستخدمتلقد•
أيضاًاضمنيوبمامصالحهايضمنبمالفلسطينالشرقيةوالشماليةالشمالية

يئةبتهإيذاناًافلسطينحدودضمنالشماليةالمائيةالمواردجميعبقاء
.الصهيونيةللحركةالمنطقة

ممامنطقة؛للالسياسيةالجغرافياهندسةأتقنتاقدوفرنسابريطانياأن-1•
غرافيةجرؤيةوفقفلسطينحدودبرسمالدولتانهاتانتقومأنعلىساعد
نأأيالمنطقة،تلكلطبيعةواضحجغرافيفهممننابعةكانتعميقة

.سطينفلحدودرسمفيومهماًابارزاًادوراًالعبتقدالسياسيةالجغرافيا

ما نالحظه بعد إقرار الحدود وترسيمها



ضمنيبمافلسطينحدودتعديلفنيمباشنربشكلالصهاينةتدخل-2•
بريطانيانمكلوبينبينهاالتنسيقكانوالتيالصهيونية،الحركةمصالح
فيتجيبتسوفرنسابريطانياجعلالذياألمرمستوياته؛أعلىفيوفرنسا

.الصهيونيةالحركةلضغطمرةكل

يا،سوًرمصر،الحدودرسمفيالعربيةالدولمنأليالواضحالغياب-3•
المصالحوفقالحدودرسمجاءحيثوالفلسطينيين،لبنان،األردن،

.يةالصهيونالحركةفرنسا،بريطانيا،منلكلالمشتركةالستعمارية



غرافيةالج،المنطقةحدودرسمعندوفرنسابريطانياتراعًِلم-4
يمتقسإلىأدىمماوالعراقيلالحدودوضعتمحيث،البشرية
مماته؛منطقفيطرفكليبقىبحيثديموغرافياًاالمنطقةسكان
سيناءفيمناطقثالثإلىالعربيةالقبائلبعضتقسيمإلىأدى

احدةًوقبيلةعنعبارةكانتاألصلفيوهيواألردن،وفلسطين
.الشماليةالحدودفيحدثالحالوكذلك



دونفلسطينحدودجميعرسمتم-5•
نابيعواليالمائيةالمواردتبقىلكياستثناء
دمةخفلسطينحدودداخلوالبحيراتواألنهار
تهيِّئابريطانيكانتالتيالصهيونيلالحتالل
لبقفلسطينفيالجسمذلكإلقامةالمنطقة
.واإلسالميةالعربيةاألمة



ن أهمية موقع فلسطي



:االستراتيجيفلسطينموقعأهمية-1

فجرمنذيةاستراتيجأهميةتكتسبجعلهاالعالم؛قلبفيفلسطينوقوعإن•
كلطينفلسعلىتتنازعأنغريباًايكنلملذلكهذا،يومناوحتىالتاريخ
م.ق4500حواليفمنذالقديم،العالمفيواإلمبراطورياتوالحضاراتالقوى
يطرةالستتنازعالعراقيةوالحضارةالمصريةالحضارةكانتم.ق500وحتى
ونظراًاهما،منلكلالرئيسيوالجسرالحيويالمعبرباعتبارهافلسطين؛على
لمصربةبالنسفلسطينأهميةبرزتلمصر؛دائماًاالمالصقفلسطينلموقع

فقدكذلفيغرابةولفلسطينبموقعدوماًاالمصريةالمصالحارتبطتإذ
الميالدبلقالثانيةاأللففيالمصريةاإلمبراطوريةمنجزءاًافلسطينكانت



إليهاين؛فلسطتضملكيدوماًاتطلعتفقدالعراقيةللحضارةبالنسبةأما•
المغوليزوالغأنكمافلسطين،لحتاللغرباًاواآلشوريونالبابليونفتقدم

.يةواألردنالسوريةاألراضيعبرالعراقمنايضاًاانطلققدلفلسطين

المسويالمستعمرينتطلعاتيجذبلفلسطينالستراتيجيالموقعظل•
.ليهاإوضمهاعليهاللسيطرةدائماًاتتطلعظلتالتيالحضاراتعواطف



علىعليهاوالسيطرةفلسطينلحتاللالموجهةوالحروبالغزواتاستمرت•
تعرضتحينعشر،الثامنالقرنأواخرحتىتوقفدونالتاريخمدار

وبمساعدة(ابرتبوننابليون)بقيادةصهيونيةصليبيةعسكريةلحملةفلسطين
الحملةتلكأنإلكلها،الشامبالدواحتاللبلاحتاللهاأجلمناليهود؛
عكالأهمقاومةبسببآنذاك؛الصهيونيةوأطماعأهدافتحقيقفيفشلت
.الجزارباشاأحمدقائدهاوبسالة



ريطانياباستفادتوقدالبريطاني،لالحتاللفلسطينتعرضتالعشرينالقرنوفي•
حيثانية،الثالعالميةالحربخاللالستراتيجيفلسطينموقعمنلهاالحليفةوالدول
فيفلسطينأرضعلىالصهيونيالحتاللإلقامةوظلمخداعبكلعملت

جسمفياًاواسفينالمنطقةفيالستعماريةللدولقاعدةفلسطينلتكونم15/5/1948
تقومكيلفرصةأيتحبطوحتىمغربها،عنمشرقهايفصلواإلسالميةالعربيةاألمة

وماتمقكلكذلكتطمسولكيواإلسالمية،العربيةاألمةقيادةفيبدورهافلسطين
بكلتنهضففسًوفلسطيننهضتإذابأنهتماماًاتدركبريطانياألنوالتنمية؛النهضة
.لذلكاتؤهلهاستراتيجيةمقوماتمنفلسطينتملكهلماواإلسالميةالعربيةاألمة



ويرتبطجيالستراتيموقعهاأهميةعلىيعتمدفلسطينمصيربأنشكلإذن•
بلجمعأكلهالعربيالمشرقبمصيريرتبطكمابلالشامبالدكلبمصير
طينفلسأنعلمتإذاذلكفيغرابةلالعربي،الوطنمصيربكلويرتبط
.تاريخهافياحتالليةحملة30منألكثرتعرضت



نقطةعلتهاجالتيهيلفلسطينالستثنائيةالستراتيجيةاألهميةهذهإن•
دولةمنمافوحديثاا،قديماًاالكبرىالدولاستراتيجياتبينمركزيةصراع
لنفلسطيعلىاليدوضعاستراتيجيتهامركزفيووضعتإلكبرى

نمابال،ذاليستالقتصاديةفأهميتهاالقتصاديةألهميتها فيهميتهاألوا 
مغربوالالسودان،حتىمصرمنومشرقهاالعرببالدمغربعلىالسيطرة
فيكذلكاوألهميتهالعربية؛الجزيرةحتىوالعراقالشامبالدوعلىالعربي
جارةالتطرقأهموعلىاألحمروالبحرالمتوسطالبحرحوضعلىالسيطرة
.الدولية



قلبهيوالتيالعربيالوطنفيالطرقمفترقعلىتقعاليوموفلسطين•
العربمنمليون354بينالقائمالوحيدالجسروهيومركزهالمذكورالوطن
ولكنمليوناا،225أفريقياوفيمليوناا،129آسيافيمنهمجزءيقيمالذي

الوطنفقسمتفلسطين؛أرضمنالصهاينةمكنتوأمريكابريطانيامساعدة
بؤرةاليومولةالدهذهوبالتاليومغربهمشرقهالتقاءلتمنعقسمينإلىالعربي
.!لالستعماروركيزةللشر





:  أهمية موقع فلسطين الحضاري والتاريخي والعقدي-2

سالتللًرومهبطاًالإلنسان،األصليالوطنبؤرة:بأنهافلسطينتتميز•
عليهاتمحوقدالتجاريةللحركاتومعبراًاالحضارات،لنشوءومكاناًاالسماوية،
بينوجسراًاا،وأفريقيآسيا:بينيربطبرياًاجسراًاتشكلأنالمركزيموقعها
مسألةهاعليالسيطرةتقررالتيالنقطةأنهااألقصىوالشرقوالهندأوروبا
وغرباا،رقاًاشنفوذهاتبسطأنتريدكبرىدولةأليبالنسبةالعالميةالسيادة
.وجنوباًاشمالًا



تلكمنخطورةأشدأهميةالتاريخفجرمنذحملتفلسطينأنكما•
يةوالسياسالعسكرية:بالجوانبالمتعلقةالستراتيجيةاألهمية

ضاريالحالعقديبالصراعالمرتبطةاألهميةإنهاوالدوليةوالقتصادية
الترسبينالصدامفيمركزيبموقعفلسطيناتسمتلقدالعالمي،
.(والكفراإليمانبين)آخرجانبمنواإلفسادجانبمنالسماء

إلعسكرياًااسياًاسياقتصادياًااستراتيجياًاصراعاًاالتاريخيعرفلمهناومن•
.الحضارةًووالثقافةالعقيدةصراعإنهاألشملالصراعفيمتضمناًاوكان



كذلكانوماالمقدسةاألرضباعتبارهافلسطينإلىالنظرةطغتولهذا•
نمامصادفة ولهذاخ؛التاريعبرالصراعفيالمركزيولوضعهالموقعهاكانوا 
راحتلتياالسماءرسالتإلىبالنسبةمقدسةمباركةأرضاًافلسطينأضحت
لىعتحملاستراتيجيةمركزيةبقعةجعلهامماوالطغيان؛الكفرتصارع
.والعقيدةوالحضارةالتاريخمعانيكلأرضها



كماالسالم،عليهإبراهيمسيدنااألنبياءأبيضريحفيهايكونأنمصادفةليستأنهاكما•
سماعيلولوطنوحأرضتكونأنمصادفةتكنلم عىسالتياألرضكانتثمواسحقوا 

منطلقًوالسالمعليهعيسىالمسيحمهدكانتثمالسالم،عليهموسىاهللكليمإليها
اءاإلسًروأرضالحرمينوثالثالقبلتينأولى:تكونأنمصادفةتكنلمثمدعوته،

كلهاالدنياُفتحتالذي-عنهاهللرضي-الخطاببنعمرسيدناخرجولذلكوالمعراج،
منخصياًاشفتسلمهاالمقدسبيتإلمدينةأيمفاتيحلستالميخرجلمعهدهفيجمعاء
بيتاصمتهاوعفلسطينإبقاءفياإلسالملمسئوليةرمزاًاإلذلكيكنولمالنصارى،بطريق
يذاناًاإسالميةالمقدس .قاطبةرضيةاأًلالكرةربوععلىاإلسالمبسياديةعنهاهللرضيمنهوا 



اهباتجالصليبيةالحروبأخذتالمنطلقذلكومنأيضاًاهنالكومن•
وأكنافهافلسطينأرضفوقللصراعصليبياًاحضارياًادينياًاطابعاًافلسطين

قدياًاعالدوليةالستراتيجيةفيفلسطينمركزيةالشكيقبللبما
معركة)كلهذلكجسدتولقدواقتصادياا،وسياسياًاعسكرياًاكماوحضارياًا
.السمةلهذهبارزاًاعنواناًاشكلتوالتي(حطين



:التجاريفلسطينموقعأهمية-3

بينربطتالتيالهامةالطرقإحدىتشكلالقديمةالعصورفيفلسطينكانت•
اطنومًوجهة،منالعربيةالجزيرةوجنوبالنيلواديفيالحضاراتمواطن

معبراًافلسطينظلتلذلكثانية؛جهةمنوالعراقالشامبالدفيالحضارات
منلعربيةاالقوافلإليهاسارتإذوبعده،اإلسالمقبلالتجاريةالقوافللمرور
الشتاءحلةًرمنكجزءوشتاءًاصيفاًاوبالعكسالشامبالدإلىالعربيةالجزيرة
.الكريمالقرآنفيذكرهاوردالتيوالصيف



مندمتقالتيالعربيةالقبائلهجراتلمرورمعبراًافلسطينكانتكما•
.أفريقياوشمالالشام،لبالدطريقهافيالعربيةالجزيرة



بحرياًادوراًافلسطينلعبتحيثهامدورلفلسطينالبحريللموقعكانوقد•
همأسحيثالخارجي،العالموبينبينهاالتجارةحركةتنشيطفيمهماًا

حركةتنشيطيففلسطينساحلعلىاستقرواالذينالبلستاوقبائلالفينيقيون
التجارةفيشأنالعقبةلخليجكانكماالمتوسط،البحرحوضبالدمعالتجارة
طريقاًاينلفلسطاحتاللهمأثناءالرومانبنىكماداود،الملكحكمأثناءالبحرية

.التجارةلتسهيأجلمنوذلكالشام؛وبالدالعقبةخليجيربطرئيسياًابرياًا



علىواالنحطاطاالزدهارمنعديدةبمراحلالتجاريفلسطينموقعمروقد

-:التاليالنحو

يةأهمظلتحيثاألهميةمحدودفلسطينموقعكانالرومانيالعصرفي-
.الهامةغيرالتجاريةالنشاطاتبعضعلىتقتصرفلسطينموقع

يثحلفلسطينالتجاريالموقعأهميةزادتوالعباسياألمويالعصرفي-
.والغربالشرقبينللتجارةممراًاأصبحت

.أوروبادولمعتجاريةبعالقاتفلسطيناحتفظتالصليبيةالحروبأثناء-
الدبسواحلعبروالغربالشرقبينالتجارةازدهرتالمماليكعصرفي-

.خاصةوفلسطينعامةالشام



.جداًانشطةحركةفلسطينعبرالتجارةشهدتالوسطىالعصورفي-

ينفلسطموقعأصيبالصالح؛الرجاءرأسالبرتغاليوناكتشفعندما-
.قرونثالثةاستمرتبنكسةالتجاري

إلىيةالتجاًرفلسطينأهميةعادتفلسطينعلىالعثمانيةالخالفةخالل-
معميزةمتجاريةعالقاتمنالعثمانيةالخالفةبهتتمتعكانتلماالصدارة؛
حركةوغزةيافا،عكا،موانئفشهدتالبحر؛عبرومصرأوروباموانئ
لشامابالدوموانئفلسطينموانئبينالعالقاتزادتكمامزدهرة،تجارية
.وألبانيااليونانمثلالمتوسطالبحرحوضودول



خدمةيفمهماًادوراًالفلسطينالتجاريالموقعلعبالبريطانيالحتاللفترةوفي-•
كانتحيثأخرى،جهةمنوبريطانياجهة،منوظهيرهافلسطينبينالتجارةحركة

ومصرالشام:يفالعربيةالبلدانبينمتنقلةالفلسطينيةاألراضيعبرتنقلالبضائع
يةتجاًرخدماتتقدمفلسطينموانئظلتكما(والعبورالترانزيتتجارة)والعراق
عتماداًااتعتمدالخارجيةاألردنتجارةوكانتالعراق–األردن–سورياالشرقيلظهيرها

كركوكحقلمناألنابيبعبريتدفقالعراقيالنفطكانوكذلكالموانئتلكعلىكبيراًا
للخارج،دريصثمومنهناكتكريرهليتمحيفا؛فيالبترولمصفاةإلىالعراقبشمال
فيهقامتالذيالعاموهوم1948العامحتىالمزدهرالتجاريالوضعذلكاستمر

.الصهيونيةللحركةفلسطينأرضبتسليمبريطانيا



-:فلسطينفيالتجاريةالحركةازدهارإلىأدتالتياألسباب

الوقت،ذلكفيةاإلقليميالتجارةملتقىفلسطينكانتفقدالزراعي،باإلنتاجفلسطينِغَنى-1
وغزةقالنوعسيافاوسواحلالجنوبيةفلسطينسهولإلىتردالمصريةالمحاصيلكانتحيث

فلسطينيفيجتمعكانوقدالفلسطينية،المحاصيلأهممنكانالذيالزيتونبزيتوتستبدل
وبالدلعاصيانهربالدبينالتجاريةالروابطيوثقونكانواالذينالسوريةالقوافلرجالأيضاًا

وكانتاق،والعًروسورياوفلسطينمصربينوالصناعاتالسلعانتشارإلىأدىممافلسطين؛
غزةفرفحإلىومنهالعريشواديحتىسيناءفساحلمصر،منآنذاكالتجاريةالطرقأهم
تستمرغزةومنغزة،إلىالنقبعبرعربةواديعبرالعقبةمنالقادمةبالطريقتلتقيالتي

اسدودومنفاسدودعسقالنإلىالطريق



-:اتجاهينإلىالتجارةطريقيتجهكان

كاعإلىومنهالكرملإلىبيافاماراً المتوسطالبحرلساحلمحاذياً -األول

.وصيداوصور

والعينرأسإلىالشرقناحيةمتجهاً اسدودمن-الثاني لىإومنهافمجدُّ

اومنهدمشقإلىاألردنعبرثميعقوب،بناتجسرإلىعامرابنمرجسهل

سورياشمالإلى



البوتاس:مثلالميتالبحرسواحلعلىالمعادنمنتجاريةكمياتوجود-2
اءأرجكلفيالمنتشرةالمعادنمنالعديدإلىباإلضافةوالصوديوموالمغنيسيوم
.فلسطينفيالتجاريةالحركةعلىشجعممافلسطين؛

فيهمتوساالذاتيالكتفاءحققتالتيالصناعاتمنبالعديدفلسطيناشتهرت-3
والفخاروالسجادالطبخوأدواتالمالبسصناعة:الصناعاتهذهومنالتصدير،
بإجراءيابريطانقامتوقدالقطنيةوالمنسوجاتوالصابونالصوفيةوالمنتجاتوالزجاج
1215فيهاتوجدأنهفذكرت1927عامفيفلسطينفيالقائمةللصناعاتإحصاء
.األولىالعالميةالحربقبلقائمةكانتصناعيةمنشأة



التركيب الجيولوجي في / الوحدة الثانية 
فلسطين



األزمنة والحقب الجيولوجية



:الكمبريقبلماحقب-أوالً •

4600قبلاألرضنشأةمنيمتدحيثاألرض،تاريخفيالحقبأطولوهو
سنةمليون4000يساويماأيمضت،سنةمليون580وحتىسنةمليون
وبجنفييوجدفقطالحقبذلكمناألحدثوالجزءاألرض،عمرمنتقريباًا

.فلسطين



:(الباليوزوي)القديمةالحياةحقب-ثانياً •

رضوانقاندثرالقديمةالحياةمنأنواعالحقبةتلكفياألرضعلىسادت
سنةمليون225وحتىسنةمليون580منالُحْقبذلكويمتدمعظمها
كمبري،:عصورستةإلىويقسم،(سنةمليون355عمره)مضت

جنوبيفموجودةوصخورهوبرمي،كربوني،ديفوني،سيلوري،اردوفيشي،
.أيضاًافلسطين



:(الميزوزوي)المتوسطةالحياةحقب-ثالثاً •

فهيحالياا،موجودهووعماسابقتهاعنتختلفالحياةمنجديدةأنواعفيهسادت
65وحتىسنةمليون220بينوعمرهالحديثة،والحقبالقديمةالحقببينمتوسطة
ترياسي،:عصورثالثةإلىوينقسمسنة،مليون155دامأنهأيسنةمليون

عرضهاًوفلسطينطولفيمنتشرةوصخوره،(واألعلىاألسفل)وكريتاسي،جوراسي
.فلسطينفيالجيولوجيةالتكويناتمنأهميةاألكثرالجزءيشكلوهو



:(السينوزوي)الحديثةالحياةحقب-رابعاً •

عصرينإلىويقسم،اآلنحتىمستمراًازالومامضتسنةمليون65منيمتدوهو
يغوسين،أول،أيوسينباليوسين،:إلىيقسمالثالثيوالعصروالرباعي،الثالثيهما

.(الحديث)سينوالهولًوباليوستوسين،:إلىيقسمفإنهالرباعيأما،بليوسينميوسين،
غربفيامعبشكلوتتركزوعرضهافلسطينطولفيأيضاًامنتشرةالحقبذلكوصخور
الحاليبشكلهااليومنعرفهاالتيهيفيهوالحياةفلسطين





(ضاريسالت)األقاليم الطبيعية في فلسطين / الوحدة الثالثة 





البنيةهذهطةبسالحظناالجيولوجيةفلسطينوتراكيبلُبنيةالسابقالعرضخاللمن•
سطحالأشكالعلىانعكسبدورهوذلكأشكالها،ووضوحتعقيدهاوعدموالتراكيب

المتكاملةيةالطبيعالمنظومةتلكأفرزتحيثواألرض،الطبيعيةواألقاليموالتضاريس،
غرصمنبالرغمفلسطينتضاريسمنومتنوعةومبسطةوسهلةواضحةأشكالًا

البحرسطحعنالمنخفضةالمناطقبينتنوعتتضاريسهاأنإلمساحتها
محدودةوالهضاب(الجبال)البحرسطحعنالمرتفعةالمناطقوكذلك،(األغوار)

السالسلبينتتداخلالتيوتلكفلسطينساحلطولعلىالممتدةوالسهولالرتفاع،
.الجبلية



ينفلسطمساحةنصفاحتلتوالتيالمميزةالصحراويةاألراضيكذلكأفرزتكما•

.(النقبصحراء)تقريبا  

حيثطينفلستضاريسمثلتطبيعيةأقاليمأربعةبيننميزأننستطيعذلكوعلى•

-:هيرئيسيةمعالمأربعةإلىالتضاريستلكانقسمت

.السهولإقليم-أوال  -

.الجبليةالمرتفعاتإقليم-ثانيا  -

.(الفلسطينيةاألغوار)األردنواديإقليم-ثالثا  -

.النقبصحراءإقليم-رابعا  -



.السهولإقليم-أوال  •

.2،الساحليةالسهول.1)-:الفلسطينيةالسهولمنواضحينقسمينبيننميزأنيمكن
(الداخليةالسهول

الساحليةالسهول.1

متعددةأقسامإلىيالفلسطينالساحليالسهلتقسيمإلىوالدارسينالباحثينمنالكثيرذهب
يافاهلوسغزةسهلمثلالمجاورة،المدينةباسمالسهولتسميةعلىذلكفيمعتمدين
أنناإالهولالستلكبدمجقامفقداآلخرالبعضأماعكا،وسهلحيفاوسهلطولكرموسهل

قسمينىإلالفلسطينيالساحلتقسيمعلىسنعتمدلذلكصحيحًا؛األمرذلكنرىال
سهلنععبارةهووالذيالجنوبي،الساحليوالسهلشمااًل،عكاسهل:همارئيسيين

..متوسطالالبحرساحلعلىمباشرةيشرفالذيالكرملجبلنتوءيقطعهأصلًًواحد



أنإلىأدتالتيالعواملمنمجموعةتؤثرزالتوماالساحليالسهلفيأثرتوقد

مثلالشكلبهذايصبح

الرفعتعملياوكذلكعنها،تراجعهثملهالمواجهةاليابسةعلىالمتوسطالبحرتقدم
تكوينياتوعملالرياحبواسطةوالغرينالرمالوحركةوالمناخفلسطينلجبالالجيولوجية

احليالسللسهلالحاليالشكلتكوينفيأسهمتالتيهيالعواملتلككلالتربة،
.الفلسطيني

أيوسطاأًلاأليوسينعصرنهايةحتىفلسطينأنحاءمعظميغمرتيثسبحركانحيث
لجبالفعًرعملياتحدثتثمالفترةتلكتمثلرسوبياتفترك(سنةمليون54)حواليقبل

.غرباًاالبحرمياهتراجعإلىأدتفلسطينوسط



لبشكفلسطينجبالتتشكلبدأت(سنةمليون5-23)بينأيالميوسينعصروفي•
رعصفيأماالحالي،الساحليالسهلتغطيالمتوسطالبحرمياهوكانتحقيقي

بشكلالساحلخطفرسمأكثرالغربإلىالبحرفتراجع(سنةمليون2.8-5)البليوسين
.الفترةتلكفيالبحرتراجعتركهاالتيالرسوبياتكثرةبسببواضح،

ماوالتيوسينالباليوستوعصرالبليوسينعصرنهايةفيالقويةالرفعفترةحدثتثم•
منداًاجقريبشكلهواصبحالغربإلىأكثرالبحرفتراجعاآلنحتىمستمرةزالت

.الحاليوضعه



ر،البحسطحمستوىتغيرعملياتفيدورمنلهوماالمناخدورجاءثم•
عصر)ينالباليوستوسعصرفيواضحبشكلفلسطينساحلبهاتأثروقد

حليالساللسهلالحاليةالمالمحبعضتشكيلإلىأدتالتي(الجليديات
لهشماأقصىمنالساحلطولعلىالرمليةالكركارمرتفعاتظهورخاصة
.جنوبهأقصىحتى



دورهالخاًلمنالساحليالسهلوتشكيلبناءفيمهمدورللرياحكانوقد•
.وبيالجنالساحليالسهلفيخاصةالشكلهالليةالكثبانتكوينفي

ربةت)تكوينخاللمنالساحلذلكتشكيلفيساهمالتربةعاملأنكما•
البحرراجعتبعدالكركارظهورفوقتشكلتحمراءرمليةتربةوهي(الَحْمرة



ودالحدعندشماالً الناقورةرأسمنيمتدفهوالساحليالسهلامتدادعنأما

حواليالسهلذلكيشكلحيثكم224بطولجنوباً رفحمدينةحتىاللبنانية

بينماالسهلذلكعرضويتفاوتاإلجمالية،فلسطينمساحةمن13%

متراً 30حواليإلىيصلحتىشماالً باالتجاهويضيقغزةمدينةعندكم50

.البحريعانقالكرملجبليكادحيثالكرمل،جبلعندفقط

: هما -أما أقسام السهول الساحلية في تنقسم إلى قسمين 

.سهل عكا1-1

.السهل الساحلي الجنوبي1-2



سهل عكا : 1-1

لًيمتدًسهلًعكاًمنًرأسًالناقورةًشمالاًوحتىًجبلًالكرم•
كمًفي7ًكم،ًويتراوحًعرضهًماًبين35ًجنوبااًبطولًيبلغً
عًكمًفيًاألجزاءًالوسطىًوالجنوبية،ًيرتف16الشمالًوحواليً
مترااًفوقًمستوىًسطحًالبحر150ً-100سطحهًحواليً

.2ًًكم316المتوسط،ًوبالتاليًتبلغًمساحتهًاإلجماليةً





خفضانقدكانأنهفيالفلسطينيالساحليالسهلبقيةعنمختلفعكاخليج•
لكنهاًوالكركارظهورفيهتشكلتثمومنالباليوستوسين،عصرفيباستمرار
الرمليةنالكثبافيهوتظهرواألنهاراألوديةبرسوبياتوتغطتذلكبعدانخفضت
فيانالكثبتلكتختفيثمالجنوبي،الساحليالسهلمنأقلنطاقعلىالحديثة
.عكاسهلشمالاقصى

فيدالوحيالخليجوهوعكاخليجمكوناًاالساحلخطينحنيعكاسهلجنوبفي•
.الفلسطينيالساحليالسهل



يلًومختلفًسهلًعكاًسهلًخصيبًتكثرًفيهًزراعةًالحبوبًوالحمضياتًوالفواكهًوالنخ•

ميز بين نستطيع أن نأنواعًالخضار،ًكماًأنًتربتهًتصلحًلزراعةًالقطنًوعلىًذلكً

-:عدة أنواع من التربة في سهل عكا هي 

.المختلطة الخصبةاللحقيةالتربة - أ

.البنيةاللحقيةالتربة - ب

(.الكركار)التربة الرملية البنية الحمراء - ج

.  التربة الرملية الساحلية فوق الكثبان المحاذية للشاطئ- د





باتجاهقالشرمنبسيطاًاطبيعياًاانسيابياًاانحداراًاعكاسهلسطحينحدر•
ذلكفيريتجالتيواألنهاراألوديةجميعلتجاهطبيعياًاميالًاشكلمماالغرب؛
البحرفيجميعهاتصبلكيالغربإلىالشرقمنتنحدرلكيالسهل

-:التاليالنحوعلىالجنوبإلىالشمالمنوهيالمتوسط



:كركرةوادي-1

ثمرقاًاشتربيخاقربمياههتتجمعالشتاء،فصلفييجريواديعنعبارةوهو
ثمبنا،الوخربةاسمها،منهااستمدالتيكركرةبخربةماراًاالغربباتجاهيجري
رأسجنوبمتركيلو2ُبعدعلىالمشيرفةمدينةجنوبالمتوسطالبحرإلىينتهي
.الناقورة

:الصعاليكوادي-2

مينةعندالمتوسطالبحرعلىينتهيالشتاءفصلفييجريواديعنعبارةوهو
.الزيب



:القرنوادي-3

يخرجحيث،الُبَقْيعةوواديجنبيتوادي:همارئيسيينلوادييناألدنىالحوضوهو
ووادييشحرفواديفيهيصبحيثشمالًايتجهثمجنبيتقرييةمنجنبيتوادي
الشمالةناحيمتجهاًااألعلىالجليلفيحيدرجبلمنفيخرجالبقيعةواديأما.برزه
ثمْرَحتَّا،قًَخربةعندالقرنواديفيكونانجنبيتبوادييلتقيأنإلىبالبقيعةماراًا
الزيبقريةندعالمتوسطالبحرعندمنتهياًاالنبع،ورأسالزاويةبخربةماراًاغرباًايتجه

.الناقورةراسجنوبكم5بعدعلىالشمالي



:(الكابريعيون)الكابري-4

وقدعكامنالشرقيالشمالإلىتقعالتيالمائيةالعيونمنمجموعةعنعبارةوهو
دلمعيقدرحيث،(الجزارباشاأحمد)حاكمهاعهدفيعكاإلىالعيونتلكمياهسحبت

.مكعبمترمليون9بحواليالعيونلتلكالسنويالتصريف

:المفشوخوادي-5

كم9واليحُبعدعلىالمتوسطالبحرإلىينتهيحتىغرباًاويتجهمعلياجنوبمنيخرج
قدرويوالحميمةالفرجأموقريةالنهرقريةمنهاالقرىمنبعددويمرعكامدينةشمال

.مكعبمترماليين(4)بحواليالسنويتصريفه



:مجنونةوادي-6

كسراريتيقمنبالتجمعمياههماتبدأرئيسيينمجريينمنالواديذلكيتألف
المتوسطالبحرفيينتهيثمغرباًاالوادييتجهثمَعْمقاعندويلتقيانويانوح
."الطولالمفرطةالنخلة"تعنيالمجنونةوكلمةالمزرعة،قريةقرب



:النعاميننهر-7

التياألمطارمياهالنهرذلكمجرىفيوتتجمعكردانة،تلمنالنهرذلكينبع

والتيرالشاغومنطقةعلىتسقطالتيوتلكوالرامةوعرابةحناديرمنتتجمع

اعبلينواديويصبكماالنعامين،نهرجميعهالترفدالحلزونواديفيتتجمع

األوديةوالمياهتلككللتتجمعالحلزونواديمنالجنوبإلىالنعاميننهرفي

يتجهوينحنيأنيلبثماثمالشمال،باتجاهيجريالذيالنعاميننهرمكونة

لسنوياتصريفهويقدرعكا،مدينةجنوبالمتوسطالبحرفيليصبغربا  

.مكعبمترمليون45بحوالي





نهر النعامين



:المقطعنهر-8

يبدأكا،عخليجفييصبأنهإالعكاسهلمنينبعالالمقطعنهرأنمنبالرغم

قادبيتوقريةضعيفأبوديرقريتيعندعامربنمرجسهلمنالنهرذلك

الجنوبمنرييجويظلجنين،شمالتتدفقالتيوالينابيعالعيونبمياهويلتقي

اللوتطابورجبلمنالواردةبالمياهالجريانذلكخاللويلتقيالشمالإلى

ْحيوجبلالناصرة التيالملحواديووَتْعَنكالحارثيةوسيلةالكرملوتاللالدَّ

منلالشماإلىعكاخليجفييصبالذيالمقطعنهرلتكونجميعها؛تتجمع

السنويتصريفهويقدركم،56حواليالمجرىذلكطولويبلغحيفاميناء

.2كم1089حواليالمقطعنهرمساحةوتبلغمكعب،مترماليين10حوالي





نهر المقطع



الشيخ،ترشيحامعليا،السمنية،عربالبصة،:فهيعكاسهلقرىأهمأما•
ية،المنشالجديدة،المكر،جولس،سنان،أبويركا،جن،بيت،يانوحداود،
.والحميمةالفرج،أماألسد،دير

رارةالحدرجاتفمتوسطالمناخي؛العتدالعكاسهلعلىفيغلبالمناخأما•
ملم600-500بينماتتراوحاألمطارومعدلتم20oيبلغالسنوي
.سنوياًا



الجنوبيالساحليالسهل:1-2

كم189بطولشمالًاالكرملرأسحتىجنوباًارفحمنالجنوبيالساحليالسهليمتد•
منتربنااقكلماالغربيالجنوبنحوانحناؤهيزدادوالخلجان،التعرجاتمنيخلوخطوهو

-20بينماالوسطوفيجنوباًاكم50بينماالسهلذلكعرضيتفاوتسيناء،ساحل
.2كم3220حوالياإلجماليةمساحتهوتبلغشمالا،حيفاعندفقطمتر30وكم،30

زئهجفيالرمليةالكثبانتكثرالبحر،سطحمستوىفوقمتر200-50بينمايرتفع•
.الحمراءبةالتًرفيهاتظهرفيهالمناطقبعضأنكماالكركار،تاللتقطعهكماالجنوبي



تلقيكانتالتيالمائيةوالمسيالتلألنهارالجنوبيالساحليالسهلتكوينويعود•
البحراعقفيالباليوستوسينعصروطوالالبليوسينعصرأواخرمنذحمولتها
قبوالنوالخليلالقدسوهضبةنابلسجبالمناستمدتقدوتلكالمتوسط
يةالنهًراألوديةحملتهالذيبالطمياختلطتالتيالكلسيةموادهاالشمالي
بهاءتجبماليختلطالساحلي؛السهلفيبهألقتثمالمرتفعاتمنوالسيول
تيالالرمالإلىباإلضافةوطينرمالمنالجنوبمنالقادمةالبحريةالتيارات
حديثةإرساباتشكلعلىالشاطئبمحاذاتبهاوألقتالشاطئيةاألمواجنحتتها
.التكوين



الحاضرتالوقحتىالتكوينبدوريمريزاللالجنوبيالساحليالسهلفإنوهكذا•
صلأذاتأخرىإرساباتمعتختلطقاريأصلذاتإرساباتمنمكوناتهمستمداًا
.بحري

بصورةسطمنبسطحهأشكاله،فيمتجانسبأنهيتميزالجنوبيالساحليالسهل•
لطالباعزيزييمكنكالغرب،إلىالشرقمنبطيءتدريجيانسيابينسابعامة،

لوتاًلرملية،كثبانبينماالسهلتسودجغرافيةمظاهرعدةبينتميزأن
جروفوكذلكالسهل،أرضيةتقطعالعمققليلةوأوديةساحلية،وجروف،كركارية
رساباتالمتحجرالرمليالحجروتاللصخرية .التكوينحديثةوا 



ةواألودياألنهارمنكبيرةمجموعةالساحليالسهليخترق•

توسطالمالبحرفيلتصبالغربإلىالشرقمنتجريالتي

-:التاليالنحوعلىالجنوبإلىالشمالمنوهي



:(التمساح)الزرقاءنهر-1

مساحةأماكم،25حواليطولهيبلغصغيرنهروهوالكرملجبلمنالجنوبإلىيقع

جنوبيةالوالجهةالفحمأملكتلةالغريبةالسفوحمنالنهرذلكيبدأ،2كم181فتبلغحوضه

منبهاباسالبكمياتترفدهوينابيعأخرىروافدتغذيهكماالكرمل،جبلمنالغربية

الجنوبيالساحليالسهلأرضيةعلى(كم7)مسافةالزرقاءنهريقطعأنوبعدالمياه،

انحدارفلضعونظرا  البحر،إلىينتهيحتىالغوارنةعرببأرضمرورا  فيهايتعرج

.جانبيهعلىالمستنقعاتوانتشرتتعرجاتهكثرتفقداألدنى؛مجراه

.مكعبمترماليين(110)بحواليالزرقاءلنهرالسنويالتصريفويقدر





نهر الزرقاء



:(الخضيرة)المفجرنهر-2

سهلبمروراً وقباطيةالزبابدةقريةاراضيفينابلسجبالمنالمفجرنهريبدأ

تىحوالتاللالمرتفعاتفيمتعرجاً الغربنحوسيرهفيالنهرويستمرعرابة

منجموعةمفيهاترفدهالتيالمياهمنالمزيديتلقىحيثالغربية،باقةقريةأراضي

صبحيالذيالخضيرةنهرالمجرىاسميصبحوهناكالصغيرة،واألوديةالمسيالت

البحرفيليصبكم66أصلمنكم15وقدرهاالمتبقيةالمسافةفيالجرياندائم

.2كم604الحوضمساحةإجماليويبلغكم،4بحواليقيساريةجنوبيالمتوسط

.مكعبمترمليون15-10بينمافيتراوحللنهرالسنويالتصريفأما



نهر المفجر 

( الخضيرة)



:اسكندرونةنهر-3

يةالغربالسفوحمنيبدأأحياناً،يعرفكماالمالحنهرأواسكندرونةنهر

غرباً يتجهثموقلقيلية،ونابلسطولكرمبينالواقعةالمنطقةفينابلسلجبال

أممدينةشماليزابورةأبوقريةعندينتهيأنإلىالحوارثسهلمخترقاً 

األوديةمنمجموعةوهناككم،37مسافةقطعقديكونأنبعدخالد،

.2كم561حوضهمساحةوتبلغالنهر،ترفدالتيالمائيةوالمسيالت



سهلومنطقةالنهرمناألدنىالمجرىمنطقةأنذكرهالجديرومن•

ذلكومبكر؛وقتفيصهيونيةاستيالءعملياتإلىتعرضتالحوارث

الماءوالجيدةاألراضيفيهاتتوفرحيثالكبرىاالقتصاديةألهميتها

.الزراعةلممارسةالمالئمةالمناخيةوالشروط



:الفالقنهر-4

إلىمثالغربنحويتجهقلقيليةغربشمالمنيبدأصغيرنهرعنعبارةوهو

سافةمقاطعاً المتوسطالبحرفيمصبهحتىالغربيالشمالإلىثمالشمال

بحوالييافامدينةشمالأوكم،8بحواليالحرمقريةشمالينتهيكم،13.5

ياهوموالينابيعالعيون:مياهعلىكلياً اعتماداً النهرذلكيعتمدكم،26

8.5يبلغالمتوسطفيولكنمتذبذبالسنويتصريفهفإنلذلكاألمطار؛

.2كم113الفالقنهرمساحةتبلغمكعب،مترمليون



اسكندرونةنهر  نهر الفالق



:العوجانهر-5

يةواألهمالقيمةحيثمناألردننهربعدالثانيةالمرتبةفيالعوجانهريأتي

.2كم1752العوجانهرحوضمساحةتبلغحيثالمائية،والثروةاالقتصادية

وترفد،والقدسهللاورامنابلسلجبالالغربيةالسفوحمنمنابعهالعوجانهريبدأ

وواديالبلوط،وواديقانا،وادي:مثلاألوديةمنمجموعةالعوجانهر

وتصريفهكم،26حواليالنهرطوليبلغالعين،راسينابيعوكذلك،المصرارة

مدينةمنالشمالإلىالنهرينتهيثممكعب،مترمليون220حواليالسنوي

.يافا



:روبيننهر-6

ثمعقورقريةعندروافدهتلتقيحنينا،وبيتجاالبيتالقدس،جبالمنيبدأ

يفيصبالصرار،واديباسموتدعىأخرى،روافدمعلتتجمعغرباً تتجه

.كم14بحوالييافامدينةمنالجنوبإلىالمتوسطالبحر



نهر العوجا



نهر روبين



:صقريرنهر-7

يونس،النبيمقامعندالمتوسطالبحرفييصبثمالقدسمرتفعاتمنينبع

.منهااسمهاستمدالذيصقريرعربالنهرذلكضفافعلىتقيم

قرىبيمرالذيالسنطوادي:مثلاألوديةمنمجموعةصقريرنهرفيتنتهي

الذيلالخليوواديوبرقةوالقسطينةالترمسوتلالصافيوتلوزكرياعجور

وبيتروالسوافيوالجلديةوجسيروزيتاوالقبيبةوإذناترقوميابقرىيمر

.دراس



:الحسىوادي-8

غزةقضاءوسهولالخليلجبالمنالمنحدرةاألوديةفيهتتجمع

رالبحفيوينتهيسنيد،وديروسمسمبريربقرىتمروالتي

.هربياقريةعندالمتوسط



صقريرنهر 



:غزةوادي-9

حوضمساحةأكبرثانيوهو2كم3390غزةواديحوضمساحةتبلغ

همياهترفدالتياألوديةمنجداً كبيرةمجموعةتغذيهاألردن،نهربعد

ةأودي:الحصروليسالمثالسبيلعلىمنهانذكربهابأسالبكميات

،المشاشواديالسبع،بئرواديالشريعة،واديالشاللة،واديالخليل،

البحرفييصبالذيغزةواديلتشكلتتجمعكلهاعصلوج،ووادي

غزةمدينةمنالجنوبإلىالمتوسط





وادي غزة



:الداخليةالسهول.2

هولسعنعبارةوهيفلسطينمناطقمنالكثيرفيالسهولتلكتنتشر

مرجهلوسالبطوفسهلفلسطينفيوأهمهاالجبلية،السالسلبينتفصل

داخلتتواجدالتيالصغيرةالسهولمنمجموعةإلىباإلضافة،عامربن

:الجبال





:البطوفسهل:2-1

طولهغيبلاألدنى،الجليلجبالعناألعلىالجليلجباليفصلالذيالسهلوهو

حواليالغربإلىالشرقمنوعرضهكم،5-3بينماالجنوبإلىالشمالمن

متراً 155حوالييرتفع،2كم53حواليالكليةمساحتهتبلغوبالتاليكم،15

انطرعفجبلاالتجاهاتجميعمنالجبالبهتحيطالبحرسطحمستوىفوق

الجنوب،ناحيةمنوطابورالناصرةوجبالالشرق،ناحيةمنعليهيشرف

.الشمالناحيةمنسخنينوجبل



واديفيهيجريحيثقليالً؛منفتحفهوالغربناحيةمنأما•

يصبثمالمنطقةتلكفيواألوديةالجبالمياهيجمعالذيصفورية

دهمنوكفرصفوريةالبطوفسهلفيالقرىمنالمقطع،نهرفي

فيالبطوفسهلفيالحرارةدرجاتترتفعوعيلبون،ورمانة

.الشتاءأشهرفيالدفءإلىتميلبينماالصيفاشهر







:عامرابنمرجسهل:2-2

السهللكذيأخذالوسطى،الجبليةوالسلسلةالجليلجبالسلسلةبينماالسهلذلكيفصل
.وطبرياوجنينحيفاعندأطرافهتنتهيالمثلثشكل
إلىالشمالمنوعرضهكم،40حواليالشرقيالجنوبإلىالغربيالشمالمنطولهيبلغ

عكاخليجمنالسهلذلكيمتد،2كم351حوالياإلجماليةمساحتهوتبلغكم،20الجنوب
سطحوىمستعنارتفاعهمتوسطويبلغبيسان،قرباألردنغورحتىالمتوسطالبحرعلى
متراًا70-60حواليالبحر
تعلوهرسوبيات،بالامتألقديمحقيقيسهلفهولذا؛البليوسينعصربدايةفيالسهلذلكنشأ
.فلسطينسهولأخصبمنجعلتهكثيفةداكنةسوداءالتربةمنطبقة



زخبسلةالحبوبإلنتاجلمالءمتهبالنسبةعامرابنمرجسهليعدلذا
مرجالدباغعليهأطلقفقدلذاالعالم،سهولأجملمنيعتبركمافلسطين،

نفلسطيسهولأخصبمنعامرابنمرجسهليعتبرالخصيبعامرابن
ربةالتوعمقأحياناًاقليالًاوتموجهاأرضهانبساطبسبباإلطالق؛على

لجميعباًاتقرييصلحفإنهلذاالعضوية،بالموادوغناهابالرطوبةواحتفاظها
ضاروالخالسمسمكذلكويزرعالحبوبتزرعأسلفنافكماالمزروعات،أنواع

.والعنب



بطهتًرالممراتمنبمجموعةفلسطينأنحاءبكلعامرابنمرجسهليتصل
بالسهوللغرببايتصلفهووشرقها،وغربهاوجنوبهافلسطينبشمالبسهولة
ممرًوعكابسهليربطهالذيالمقطعنهرواديطريقعنوالبحرالساحلية

يربطهالذيجنينممروكذلكالساحلي،فالسهلعارةبوادييربطهالذيمجدو
يربطهذيالعرابةسهلوكذلكالساحليفالسهلالغربيةباقةثمعرابةبسهل
.فلسطينبجنوب
ملم500حوالييتلقىحيثالعاممدارعلىمعتدلعامرابنمرجسهلمناخ
.سنوياًااألمطارمن



منكبيرةمجموعةهناكعامرابنمرجوسهلالبطوفسهلإلىباإلضافة
ولكنيلهالتفصداعيلفلسطين،أنحاءكلفيتنتشرالتيالداخليةالسهول
علىامنهنذكرخصائصها،وعلىعليهاتتعرفأنالطالبعزيزيمنكمطلوب
فيالشاغورواديوسهلالكروم،مجدوسهلالرامة،سهل:المثالسبيل

السلسلةيفعسكروسهلاللِّبَّنوسهلعرابة،وسهلصانور،وسهلالشمال،
.الجنوبيةالنقبوسهولالوسطى،الجبلية
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:الجبليةالمرتفعاتإقليم-ثانياً •

أقصىنمتمتدجبليةكتلمنفلسطينفيالجبليةالمرتفعاتإقليميتألف
إلىسموتنقالنقب،صحراءجنوبإلىاللبنانيةالحدودعلىفلسطينشمال
ليحواالسلسلةتلكطولويبلغوجنوبية،ووسطىشماليةأقسامثالثة
الغربنحوياًاانسيابتدريجياًاانحداراًاعامةبصفةتنحدرالسلسلةوتلككم300

كلشعلىالشرقنحوالنكساريالفجائيالشكليأخذالنحدارذلكأنإل
.النحدارشديدةوحوافعاليةجروف



لمسيالتواواألنهاراألودية:منبمجموعةالفلسطينيةالجبليةالمرتفعاتإقليمتقطع
مجموعةاتالمرتفعتلكتتخللكماالشرق،ناحيةوكذلكالغربناحيةتنحدرالتيالمائية
.الداخليةالسهولمنأخرى

فهوذالالمتوسطالبحرمناخإلىينتميمناخينظاميسودهالجبليةالمرتفعاتإقليم
–ملم500بينماتتراوحأمطارمعدلتيتلقىشتاءا،البرودةإلىيميلصيفاًامعتدل
هوكمافالمتوسط،البحرأشجارنباتاتأيضاًاتسودهكماالشمال،أقصىفيملم1000
التربةإنفلذلكطبيعيوكنتاجللمناخ،طبيعيانعكاسهماوالنباتالتربةبأنمعروف
.الحمراءالمتوسطالبحرتربةهياإلقليمذلكفيالسائدة



:الجليلجبال-1

عندجنوباًايتنتهثماللبنانيةالحدودعلىفلسطينشمالأقصىمنالجليلجبالتبدأ
وبعضلبنان،جبالالشمالمنتحدهاعامر،ابنمرجلسهلالشماليةاألطراف
فيتنتهيمث(عاملجبال)الجنوبيةلبنانجباللكتلةطبيعيامتداديعتبرهاالباحثين
جنوب-شمالطولهاويبلغعامر،ابنمرجلسهلالشماليةاألطرافعندالجنوب

.عكاسهلفهوالغربيحدهاأماكم،64

لكتلةاإلجماليةالمساحةوتبلغكم،48يبلغبعرضاألردنواديعندشرقاًاتنتهيثم
2كم2083الجليلجبال



الجليلبالجكتلةرئيسيينقسمينإلىالجليلجبالكتلةوتنقسم
نممجموعةبينهماتفصل،األدنىالجليلجبالوكتلةاألعلى
الشاغوروادي:أهمهامنوالتيواألوديةالداخليةالسهول
.البطوفوسهلالكروممجدوسهلالرامةوسهل



جبال الجليل







:األعلىالجليلجبال:1-1

حواليربالغإلىالشرقمنطولهايبلغمرتفعةجبليةهضبةعنعبارةالكتلةتلك
متر،800عنالمتوسطفيارتفاعهايزيدكم،25الجنوبإلىالشمالومنكم،40

وتتألفادحبانكسارالشرقناحيةتنتهيثمالغربنحوالتدريجيبانحدارهاوتتميز
منيجعالناللذينالجيريوالحجرالدولوميتصخورمناألعلىالجليلجبال

األعلىليلالجمياهكثرةمنوبالرغم(األدنى)األسفلالجليلمنوعورةأكثرتضاريسه
يدخلالماءتجعلالتيالكهوفظاهرةوجودبسببكبيرة؛أنهارفيهاتجريلأنهإل
.سطحهافوقيجريأنلالصخورإلى



تتنوعرةوعطبيعةذاتوهيالمعقدةبالصدوعاألعلىالجليلتضاريستتميزكما
ازلتيةبومسطحاتانكساريةوأوديةأرضيةوحوافكتلمناألرضيةاألشكالفيها

.ومنخفضاتوتجاويف

راًاونظعامة،بصورةالمعتدلالمتوسطالبحرمناخإلىاألعلىالجليلينتمي
وقدويالمئالصفردونالشتاءأشهرفيالحرارةدرجاتتنخفضفقدلرتفاعه؛

الصيففيأماتقريباا،ملم1000-ملم800منلألمطارالسنويالمتوسطيصل
.فلسطينمناطقباقيإلىقياساًاومعتدلًالطيفاًاالجوفيكون



-:أهمهاالجبلية،القمممنمجموعةاألعلىالجليلكتلةفيترتفع

:الجرمقجبل-

مستوىفوقأمتار1208ارتفاعهيبلغصفد،منالغربيالشمالإلىالجبلذلكيقع
خربة)إلىنسبةالسمبهذاسميفلسطين،فيجبليةقمةأعلىبذلكوهوالبحر،سطح

فوقأمتار1104حواليوترتفعالجبلقمةمنالغربيالجنوبإلىتقعالتي(الجرمق
.البحرسطحمستوى

البحر،سطحمستوىفوقأمتار1208ارتفاعهيبلغفلسطينفيجبليةقمةأعلىوهو
ايفرست)ماسالبعضعليهيطلقلبنان،معالحدودعلىفلسطينشمالأقصىفييقع

.(فلسطين





:عروسجبل-
ةالمسافمنتصففييقعمتراًا1071يرتفعالجليلكتلةفيارتفاعاًاالجبليةالقممثاني
.جنوبيتالسموعيقريتيبين
:حيدرجبل-

حوالييرتفعالرامة،قريةوبينبينهاجنبيتقريةمنالجنوبيالجزءفييقع
.متراًا1047
كنعانجبلأمتار،1006(عداثير)عداثرجبلالجبالمنأخرىمجموعةإلىإضافة
.متراًا886البقيعةجبلمتراا،936



:(األدنى)األسفلالجليلجبال:1-2

ببعضهابعضتتصلالتيواألوديةالسهولمنمجموعةاألعلىالجليلوبينبينهاتفصل
.البطوفوسهلالكروممجدوسهلالرامةوسهلالشاغوروادي:وهي
تبدأالذكرسابقةواألوديةالسهولمجموعةعنداألعلىالجليلجبالكتلةتنتهيأنبعد

منهاجزءيوهالسابقة،للكتلةطبيعيامتدادهيجبليةكتلةفيأخرىمرةبالرتفاعاألرض
وحتىالبطوفوسهلالرامةوسهلالشاغورواديمنتبدأوهياألسفل،الجليلجبالوتدعى
الغالب،فيمتر600عنارتفاعهيزيدلإذاألعلىالجليلمنارتفاعاًاأقلوهوبيسانوادي
منأمطاراًاأقلأنهكماكم،10الجنوبإلىالشمالومنكم،50الغربإلىالشرقمنيمتد

.ملم700-600منهلألمطارالسنويالمتوسطيبلغحيثاألعلىالجليل



يجعلمام؛الطباشيريةالصخوروجوداألسفلالجليلجبالتكويناتعلىيغلب
ظاهرةنىاألدالجليلطبوغرافيةفيتظهركماسابقتها،منأسهلتضاريسها
.البازلتصخورتغطيهالشرقيوالجانبالصدوع،

.كم12جنوبشمالوعرضهاكم45غربشرقالكتلةتلكتمتد



-:جبالهاأشهرمن

:طابورجبل-
أنإذجداًافريدبموقعيتميزمتراا،562يرتفعالناصرة،منالشرقإلىيقع
وجبالخالشيجبلبوضوحيشاهدأنيستطيعالجبلذلكقمةعلىيقفالذي
.المتوسطوالبحروالكرملعامربنومرجطبرياوبحيرةاألردن





:الدِّحىجبل-
عيرتفالعفولة،شرقيمتراتكيلو3مسافةعلىالناصرةمنالجنوبإلىيقع

.متراًا550حوالي
وجبلمتراا،565سيخجبلمثلاألخرىالجبالمنمجموعةإلىباإلضافة

متراا،326حطينوجبلمتراا،550طرعانجبلمتر،500سعيفالنبي
حطين،وسهلالبطوفسهلفهواألسفلالجليلسهولأهمأما

شرقاًاانيجرياللذانالبيرةوواديالفجاسوادي:فيهتجريالتياألوديةوأهم
اوهمصفوريةوواديالحلزون،واديوكذلكاألردن،نهرإلىينتهيانثم

.الغربناحيةيجريان



:الوسطىالجبليةالسلسلة-2

اتجاهفيشمالًاالكرملرأسمنوتبدألفلسطين،الوسطىالجبليةالسلسلةباسمتدعى
اهللرامالبجبمروراًاجنوباًاتتجهثمنابلس،جبالحتىشرقيجنوبي-غربيشمالي
منيحدهامالي،الشالنقبعندتدريجياًاتنتهيالتيالخليلبجبالوانتهاءًاالقدسفجبال
لسطينيالفالغوريحدهاالشرقومنالمتوسط،فالبحرالجنوبيالساحليالسهلالغرب
.الميتالبحروانهدام

لتلكالعامالرتفاعأنإلوالمقعرات،المحدباتمنعددمنالسلسلةتلكتتكون
.البحرسطحمستوىفوقمتر900-800بينمايتراوحالسلسلة



أنناإلضالبعببعضهامتصلةواحدةسلسلةعنعبارةهيالجبليةالمنطقةتلكأنمنوبالرغم
النحوعلىالجنوبإلىالشمالمنوهيالسلسلةتلكضمنأقسامعدةبيننميزأننستطيع
-:التالي
:الكرملجبل-1:2
جنوباتجاهإلىالمتوسطالبحرعندغربشمالاتجاهيأخذنابلس،لجبالطبيعيامتدادوهو
نهرفيمياههتصبالذيالملحواديمنالكرملجبليبدأنابلس،بجباليتصللكيشرق

جبليرتفعكم،8وعرضكم24حواليبطولالمتوسطالبحرشاطئعلىينتهيأنإلىالمقطع
.متراًا546عسفياعندلهقمةأعلىفيالكرمل
.(مشجرةأرض)و(جنينة)بمعنىساميأصلمنكرملوكلمة



أجزاء 
من 
حيفا 
على 
جبل 
الكرمل





بغناهيزيتمكما،الدولومايتيةوالكلسيةالكلسيةالصخورصخورهعلىتغلب
أضفىمماملم700سنوياًااألمطارمياهمنكبيرةكميةيتلقىكمابالينابيع

البلوطًووالصنوبرالسنديانأشجارتغطيهحيثكبيرة،زراعيةأهميةعليه
.البرياللوزوأشجار

ارين،صبًّقرع،كفرالكرمل،داليةغزال،عين،إجزم:الكرملجبلقرىأهمومن
والكفرينعارة،شوشة،أبوالسنديانة،عرعرة،الزينات،أم،عسفيا



:والخليلوالقدسنابلسجبال-2:2

تبدأًو،(وعرعرةعارة،وادي)والملحواديطريقعنالكرملبجبلنابلسجبالتتصل•
تصلتالتيالجنوب،فيالقدسجبالإلىعامرابنمرجسهلجنوبمننابلسجبال
حتىالجنوباهباتجتسيروتظلتفصلهماطبيعيةحدوديوجدلإذمباشراًااتصالًامعها

.السبعبئرعندالشماليللنقبالشماليةاألطراف

دباتالمحأماالمنطقة،تقطعالتيوالمقعراتالمحدباتمنعددمنالجبالتلكتتكون•
تتراوحالتيًوونابلساهللوراموالقدسالخليلمرتفعات:فيبوضوحفتظهرالجبلية

.المتوسطالبحرسطحمستوىفوقمتر1000منأكثر-800بينماارتفاعاتها



وتتألف،2كم6529حواليالوسطىالجبليةللسلسلةاإلجماليةالمساحةتبلغ
حدارالنشديدةوحوافوعرةبجروفتطلوهضابمرتفعاتمنالسلسلةتلك
وجبلحالل،وأمخروبة،أمرأس:المثالسبيلعلىمنهااألردنواديعلى

نحواًاتدريجيتنحدرالسلسلةهذهأنغيرواسدومالفشخة،ورأس،القرنطل
.الغرب



جبال القدس والخليلجبال نابلس 



-:ويمكنًأنًنميزًبينًثالثةًمرتفعاتًداخلًذلكًاإلقليمًعلىًالنحوًالتاليً
:ًًجبالًنابلسً-أً

طبيعيةًتفص لهاًعنًبقيةًبالرغمًمنًأنناًلًنستطيعًعزيزيًالطالبًأنًنضعًلهاًحدوداًا
تميزهاًإذًجبالًالسلسلةًالجبليةًالوسطىًإلًأنناًنستطيعًأنًنحددًبعضًالمالمحًالتي

ماليةًوعصيرةًالشوعزموطتبدأًمنًسهلًمرجًابنًعامرًوقرىًبيتًدجنًوديرًالحطبً
وبالتحديدًحتىًأوديةًديرًبلوطًوالتيًت عتبرًالمجاريًشمالا،ًوحتىًجبالًرامًاهللًجنوباًا

طًأماًفيًالعلياًلنهرًالعوجا،ًومنًالغربًتمتدًحتىًتاللًطولكرمًومنًثمًالبحرًالمتوس
.الشرقًفتتصلًبغورًاألردنًأحيانااًعبرًجروفًحادة



-:نابلسجبالتخترقالتيالطبيعيةالطرقوأهم•

إلىثمومنداميةجسرالغورنابلسطولكرمطريق-:شرقاًاالمتجهالطريق-1
.كم70حواليوطولهاألردنشرق

ابنجمًرسهلجنينعرابةسهلالغربيةباقةطريق-:غرباًاالمتجهالطريق-2
.كم30حواليوطولهعامر

إلىالشرقومنكم65بحواليالجنوبإلىالشمالمننابلسجبالطوليقدر
.كم55بحواليالغرب





-:نابلسفيالجبليةالقممأشهرومن•

:عيبالجبل-
فوقمتراًا940حوالييرتفعإذنابلسمنطقةفيجبليةقمةأعلىوهو

عنارةعبوهوالشمالي،الجبلباسمأحياناًايعرفالبحر،سطحمستوى
بعضنمإلالنباتاتمنيخلويكادبأنهيتميزالكلسي،الصخرمنكتلة

.مناطقهبعضتكسوالتيالزيتونأشجار



:جرزيمجبل-
اليحًويرتفعإذنابلس،منطقةفيجبليةقمةأعلىثانيوهو
جبلالباسمأحياناًايعرفالبحر،سطحمستوىفوقمتراًا881

جبليينبشرق-شمالجغرافياًاامتداداًانابلسمدينةتمتدالجنوبي،
.وجرزيمعيبال



جبل جرزيم





-:منهانذكرالجبالمنأخرىمجموعةوهناك

وتلفيتقُصريقريتيبينجالودقريةمنالشمالإلىيقع:عيناءعينجبل-
.نابلسقممثالثوهوأمتار904حوالييرتفع

قممرابعوهومتر891يرتفعوجوريشقبالنقريتيبينيقع:الركبةجبل-
.نابلسجبال

.متراً 843يرتفعالفوقاوبيتايانونقريتيبينيقع:الُعرمةجبل-

مسعياوترقريوتقريتيبيناستوناكفرسهلفييقعالسهل:باطنجبل-
.أمتار803يرتفع

.متراً 781يرتفعاللبنخانمنالغربإلىيقع:البطنجبل-



.متراً 712يرتفعطوباسقريةجوارإلىيقع:جادرراسجبل-

.متراً 700يرتفعالشرقيواللبنقريوتقريتيبينيقع:رهواتجبل-

.متراً 547يرتفعطمونمنالشرقيالجنوبإلىيقع:طمونجبل-

.متراً 477يرتفعراباقريةمنبالقربيقع:روبينالنبيراسجبل-

تفعيرفاضلبنيمجدلمنالشرقإلىيقع:القرينجبلأوصرطبةجبل-
.متراً 377

متراً 378يرتفععقرباء،منالشرقإلىيقعالهجرةجبل-



رتفعيوعزموط،الحطبديرقريتيبينيقع:(باللجبل)الكبيرالجبل-
.متراً 767

وصانورلونميثقريتيمنالجنوبإلىيقع:(اْحريشتلفظ)ُحَريشجبل-
.متراً 764يرتفع

.متراً 715يرتفعُبْرقةقريةمنالجوارإلىيقع:بايزيدجبل-

.متراً 713يرتفعجماعينقريةجوارإلىيقع:الحقعبدمزارجبل-

.متراً 518يرتفعالفحمأمجواريقع:اسكندرجبل-



-:منهاالسهولبعضنابلسجبالوتتخلل

:عرابةسهل-
حواليطولهمتراا،250حوالييرتفعنابلس،مرتفعاتبينيقعمنبسطسهل
واديالسهلذلكفييجريدونم،30000بحواليتقدرمساحتهكم،10

.عرابةهلسفيينتهيالذيدعوقوواديالمفجرنهرفيينتهيالذيالُنص
:مخنةسهل-

الغربيوبالجنإلىالشرقيالشمالمنيمتد(بورينسهل)أحياناًاعليهيطلق
.متر500حوالييرتفعكم3وعرضهكم14حوالي



:صانورسهل-
تقدرمساحتهكم،6حواليقطرهيبلغدائريشبهسهلوهو(سانور)أحياناًاوتكتب
واألوديةاألمطارمياهإليهتنحدرمتراا،350حوالييرتفعدونم،20000بحوالي
أوالبحيرةبأشبهفيصبحالتجاهاتجميعمنالشتاءفصلفيفيهتصبالتي

ةامكانييجعلوذلك؛(الغرقمرج)يسميهالبعضجعلمماالضحلالمستنقع
مؤلفةنهاأًلجداا؛خصبةتربتهإنحيثالسنةمنطويلةفترةزراعتهمنالستفادة

األمر،البعوضفيهيكثرلذلكللزراعة،يصلحالذيالثقيلالرمليالصلصالمن
.ورصانالجديدة،سيريس،ميثلون،:مثلالمجاورةللقرىازعاجاًايشكلالذي



سهل عرابة



،(رعسكسهل)،(حوارةسهل):األخرىالسهولمنعددإلىباإلضافة
سهل)و(دونم12000طوباسسهل)،(دونم15000الزبابدةسهر)

.(دونم20000البقيعة



يردسالم،دجن،بيت:فهينابلسفيوالبلداتالقرىأهمأما•
كفرفوريك،بيتبالطة،مخيمعسكر،مخيمعزموط،الحطب،
وت،قريجالود،جوريش،قبالن،عقرباء،يانون،روجيب،قليل،
.وغيرهاعياوترمسالمغير،الشرقي،اللبن



بال،بيرنوادياألشقر،وادي:نابلسجبالفياألوديةأهمأما•
القباني،واديعارة،وادي،(رابا)رباحواديالحوارث،وادي
واديالمالح،واديالفارعة،واديالباذان،واديشوباش،وادي
.العوجانهر



: جبال القدس -ب 

جبالنعتفصلهاطبيعيةحدودتوجدفالأسلفناكما..الطالبعزيزي

ماليةالشاألطرافوحتىالبيرةهللاراممنطقةمنتبدأولكنهانابلس،

الشمالفيكم24بينمايتراوحعرضهاكم77بطولالخليللجبال

.الجنوبفيكم40وحوالي



السهلاهباتجالغربنحوانسيابياً تدريجياً وانحدارهاالقدسجبالامتداد•

جروفعبرالميتالبحرمنخفضإلىفتنتهيالشرقناحيةأماالساحلي،

البحرانهدامنشأةرافقتالتيالتصدععمليةبسببوأخاديد؛حادة

منمجموعةالقدسجبالُيقطعمتراً،1250منأكثروتنحدرالميت،

:المثالسبيلعلىمنهااألردنونهرالميتالبحرترفدالتياألودية

وواديالفشخة،عينووادياألردن،نهرويرفدأريحاقربالقلطوادي

الديوك،أمعينإلىباإلضافةالميتالبحرفييصباناللذان(مكلك)مقلق

.أريحامنقليالً الشمالإلىالسلطانوعينالنويعمة،وعين



:هيفغرباً وتتجهالقدسجبالفيتجريالتياألوديةأما•

الصرار،واديعلى،وواديملكة،وواديالدلب،وادي

.طباشيريةجيريةكلسيةالقدسجبالصخور



-:منهانذكرالجبليةالقمممنمجموعةالقدسجبالفيترتفع

:العاصورتلجبل-
الشماللىواً يبرودقريةمنالشرقإلىيقعاهلل،رامجبالمنالبعضيعتبره

.طالمتوسالبحرسطحمستوىفوقمتراًا1016يرتفعالبيرة،بلدةمنالشرقي
:صموئيلالنبيجبل-

.متراًا885يرتفعوبدُّوحنينابيتبينالقدسغربشمالمباشرةيقع



:المشارفجبل-

إلىيقعالزيتون،بجبلوينتهيشعفاطشمالمنيبدأالقدس،علىيشرفألنهكذلكسمي
–المشهدجبل)باسميعرفكم،1.6بعدعلىالشرقإلىقليلبانحرافالقدسمنالشمال

أواهدمش)المعنىنفسوهي(سكوبسجبل)اسمالغربيونعليهيطلق(الصوانةجبلأو
.المتوسطالبحرسطحمستوىفوقمتراًا819يرتفع(مالحظ

.م1925عامفيهاالتدريسبوشرالتي(العبريةالجامعة)المشارفجبلعلىالصهاينةأقام

.الشرقيالشماللجهةالزيتونلجبلامتدادهوالمشارفجبلأنالبعضيعتبر

.(الجوزوادي)والقدسالمشارفجبلبينيفصل



:الزيتونجبل-

لىالقدسمنالشرقإلىيقع(الطورجبل)باسمأحياناًايدعى منبالجنًووا 
.المتوسطالبحرسطحمستوىفوقمتراًا826يرتفعالمشارف،جهل
جبلنبييفصلتكسوه،كانتالتيالزيتونأشجاركثافةمنمأخوذاسمه

أونمجهوادي)باسمأحياناًايعرفالذي(مريمستناوادي)والقدسالزيتون
.(قدرونواديأوسلوانواديأوالناروادي



:المكبرجبل-

.(8:13ج:2006:الدباغ)القدسجنوبويقعمتراًا795حوالييرتفع
وريا،مجبلبزيتا،جبلاكرا،جبلمثلاألخرىالجبالبعضإلىباإلضافة

.السناسينجبلالفريديس،جبل



جبل المكبر



جبل النبي صموئيل



جبل تل العاصور



.جبالًالقدسًأكثرًوعورةًمنًجبالًنابلس-1

.جبالًنابلسًأكثرًارتفاعااًمنًجبالًالقدس-2

.جبالًنابلسًأكثرًأوديةًمنًجبالًالقدس-3

وذاتًجروفًحادة-4 .النهاياتًالشرقيةًلجبالًالقدسًأكثرًتعقيداًا

.ًًجبالًنابلسًأكثرًمياهااًوسهولاًمنًجبالًالقدس-5

لسونابمميزات طبوغرافية بين جبال القدس 



:الخليلجبال-ج

القدسلالشماناحيةمنحدودهاالوسطىالجبليةللسلسلةطبيعيامتدادأيضاًاوهي
.غزةالغربومنالسبع،بئرالجنوبومنالميت،البحرالشرقومنوالرملة،

وترتفع(يلالخلبرية)اسمتحملالميتالبحرحتىالخليلجبالمنالشرقيةالمرتفعات
375إلىتصلحتىالشرقناحيةالتدريجيبالنحدارتأخذأنهاإلمتر،600حوالي
.البحرسطحمستوىتحتمتراًا

أقصىالسموعبلدةعندفقطكم1بعدعلىالضاهريةمدينةجنوبالخليلجبالتنتهي
السبعبئرمدينةحدودلتبدأالخليلجنوب





:منهانذكرالجبليةالقمممنمجموعةالخليلجبالفيترتفع

:بطرخخلةجبل-

جبلبعدجبليةقمةأعلىوثانيالخليلجبالفيجبليةقمةأعلىيعتبرحيث
منجداًاكبيرةمجموعةإلىباإلضافةمتراا،1020بطرخخلةجبليرتفعالجرمق،
جنوبوهما(متر1018الدويرخربةجبل)(متراًا1019الباّلعةصيرةجبل)الجبال

جالسجبل)(متراًا1012طوراراسجبل)فيقعسعيرشمالفيأماحلحول،
.(متراًا930السنداسجبل)(متر899الُربأبوخرابجبل)(الخليلشرقمتر987



:فهيالخليلوقرىبلداتأهمأما

وال،أبيتالدوايمة،جبرين،بيتسعير،الضاهرية،السموع،،يطةدورا،

.عيمنوبنيالشيوخ،كاحل،بيتتفوح،،ترقوميا،صوريفأُمر،بيت



:الخليلجبالفيتجريالتياألوديةأهمأما

:الغاروادي-

قبلووشمالها،السموعبلدةجنوبتسقطالتياألمطارمياهفيهتتجمع

ويصبوالخليل،القدسبينالفاصلالحديؤلفالميتالبحرإلىانتهائه

جدىعينعنمتركيلو2حواليُبعدوعلىجدىعينفيالواديذلك

.لالستشفاءتستخدمحارةمعدنيةينابيعتوجد



:َخْبَرهوادي-

نةالكعابعرببأراضيماراً نعيمبنيناحيةمنالهاطلةاألمطارمياهيحمل

.الحياتواديأيضاً روافدهومنالشرقناحيةمتجهاً 

:مرادفأبووادي-

جهاً متالجهالينعرببأراضييمر،يطةمنطقةفيالهاطلةالمياهفيهتجرى

.يالالسواديبمياهيلتقيالميتالبحرفيينتهيأنوقبلالشرقناحية



:الُبدونأموادي-

الميتحرالبفيينتهيوالخليلالسبعبئرقضائيبينالفاصلالحدوهو

.الُجهينيةوقصرالزويرةراسشمالمنيمرأنبعد

هفهاف،واديالُمر،وادي:مثلاألخرىاألوديةبعضإلىباإلضافة

.الشرقناحيةتجرىكلهاسابقتهامعأوديةوهيَمهَرس،ووادي



-:فهيغرباً تتجهالتياألوديةأما

:السنطوادي-
وبيتحاليننبقرىماراًاوالخضر،حوسانقريتيمنيبدأالبطمواديباسمأحياناًاويعرف
تلبقرىمرفيالساحليالسهليدخلأنإلىالغربباتجاهويستمروزكرياوعجورنتيف

.صقريرواديفيمنتهياًاوبرقةوالبطانيوالقسطينةالصافيوتلالترمس
:الخليلوادي-

ودوراتفوحقرىمنالهابطةالمياهمعهتلتقيثمترقوميافيمروراًاكاحل،بيتمنيبدأ
ذنا جبرينوبيتنخاسدير:بقرىماراًاالغربيوالشمالالغربناحيةمتجهاًاويظلوا 
.صقريرواديفيلينتهيواسدوددراسوبيتالشماليوالسوافيروالجلديةوجسيروزيتا



:سويلموادي-

ضاهريةالغربمنالمنحدرةباألوديةليلتقيالسكةبخربةماراًادوراجنوبمنيبدأ
.هربيامنبالقربالحسىواديفيينتهيثمالجبارات،عربأراضيثم

:السبعبئرالخليلأودية

تعرفًوبالضاهريةتمروالتيويطةدوراجنوبفيالهاطلةاألمطارمياهمنتتألف
بئروديةأاسمتحملالسبعببئرمرورهاوعندالجنوبيةالخليلأوديةباسمأيضاًا
توسطالمالبحرثمومنغزةواديفيلتنتهيالغربباتجاهتجريلتظلالسبع



:النقبجبال-3
:همايتينرئيسمنطقتينفيتتركزأنهاإلالنقبأنحاءجميعفيوتنتشر

.الجنوبأقصىفيالعقبةخليجمرتفعات-1
النقبوسطمرتفعات-2



:العقبةخليججبال-1:3

العقبة،جلخليالغربيةالشماليةالحافةحولتقعالتيالمرتفعاتجميعتشمل
الناريةالصخورمنمجموعةمنتتكونالثمد،صدعحتىشمالًاتمتدًو

األولبالُحقمنرسوبيغطاءمعالكمبريقبلماحقبتتبعالتيوالمتحولة
.فلسطينجبالمرتفعاتجميععنتختلفبذلكوهي



لذلكة؛العموديواألخاديدوالقواطعالصدوعمنمجموعةتقطعهاالمرتفعاتتلك
تاركةيرغمباشرةاألحمرالبحرمعالجبالتلكتلتقيجداًاوعرةمرتفعاتفهي
.متر700-600بينماالجبالهذهترتفعساحلياا،سهالًا

يمتدالذيالثمدصدعحتىالشمال،ناحيةكم30لمسافةالمرتفعاتتلكتمتد
ندعالمنيعةواديويقعالنقب،سهولعنليفصلهاغرب-شرقباتجاه

.الشماليةنهاياتها



-:النقبجنوبجبالأهمأما
قرباألجفيجبلالرشراش،أمشمالعاليقأبوجبلمتر،800ابريكاتجبل

متراا،472فروةأمجبلمتراا،775بطومةأمجبلمتراا،546األردنيةالحدود
قربمتراًا411حمظواديجبلالرشراش،أمقرباألصفرتلجبلالمنيعة،جبل
قرب(المقراه)سماويجبلمتراا،1033سيناءقربالرمانراسجبلاألردن،حدود
957سيناءقربعوريفجبلمتراا،598السّنافجبلأمتار،1006سيناء
436لألردنمجاورالقطارجبلمتراا،550لألردنمجاورغضيانجبلمتراا،
.متراًا625لسيناءمالصقهوجنوجبلمتراا،957سيناءقربلّسانجبلمتراا،





:النقبوسطجبال-2:3

لسطين،فجبالأقدممنوتعتبرالنقب،وسطفيالواقعةالمرتفعاتمنتتكون
مليون45-37بينماأي)األعلىأواألوسطاأليوسينعصرمنذنشأتفقد
.(اآلنمنسنة
قممهامنأجزاءزالتوماالحتعملياتإلىالوقتذلكمنذخضعتوقد

مةالقديالصخوربعضتكشفأنالحتعملياتاستطاعتحيثمنبسطة،
.(1999:288والوشاحي،عابد)الترياسيللعصرالتابعة



وأشهرمتراًا1070-600بينماالنقبوسطجبالارتفاعاتوتتراوح•
بكير،جبالعبده،جبالمتراا،1035الرمانرأسجبل:المرتفعاتتلك
بلجحرشة،جبلالجرافي،جبلعريف،جبلسموهجبلالمحمل،جبال
ثيرةوالحالحظيرةالمحدباتأشهرومنالدبة،وجبلالخروف،جبللوزة،

.والكرنب



( :األغوار الفلسطينية)إقليم وادي األردن -ثالثاً 

ذلكيمتد،وتفصيالًاوضوحاًافلسطينتضاريسأكثرمناألردنواديإقليميعتبر
جنوباًالعقبةاخليجوحتىشمالًاالحولةسهلمنيبدأجنوبيشماليباتجاهاإلقليم
جزءاًافلسطينفياألردنواديإقليميعتبرونالجيولوجياعلماءكم،425بطول
.العظيماألفريقياألخدودمن

األردنيوادإلقليمتضاريسياًامقطعاًاعليكنعرضأنسنحاول...الطالبعزيزي
.قةالمنطتلكتفصيلفينبدأأنقبلالجنوبأقصىإلىالشمالأقصىمن





سطحمستوىفوقمتراًا70حواليارتفاععلىشمالًاالحولةسهلمناألردنواديإقليميبدأ
يعقوببناتجسرحتىالجنوبنحوالتدريجيانخفاضهالرتفاعذلكويواصلالمتوسط،البحر
انخفاضهواديالويواصل،(صفر)المتوسطالبحرسطحلمستوىتماماًامساوياًامستواهليصبح

التيبرياطبحيرةعندوذلك(المتوسطالبحرسطحمستوىتحت)الصفردونماإلىالتدريجي
ردناأًلواديإقليميواصلثمالمتوسط،البحرسطحمستوىتحتمتراًا212حواليتنخفض
ومترينأربعمائة(402)حواليإلىالميتالبحرعندليصلالجنوبباتجاهالسريعانخفاضه

لىالمتوسط،البحرسطحمستوىتحت ترتفعأناألرضتلبثلالميتالبحرمنالجنوبوا 
عاودتثمعربة،واديفيالمتوسطالبحرسطحمستوىفوقمتراًا225إلىتصلحتىتدريجياًا
.األحمرالبحرعلىالعقبةخليجإلىتصلأنإلىالتدريجيانخفاضهااألرض



عدةًهذاًالقطاعًالتضاريسيًالطويلًإلقليمًواديًاألردنًنستطيعًأنًنقسمهًإلى...ًعزيزيًالطالبً
-:مظاهرًتضاريسيةًمنًالشمالًإلىًالجنوبًعلىًالنحوًالتاليً

.سهلًالحولة-1

.بحيرةًطبريا-2

.نهرًاألردنًوالغورًالفلسطيني-3

.البحرًالميت-4

.واديًعربة-5

يةًعلىًسنحاولًعزيزيًالطالبًأنًنشرحًبشيءًمنًالتفصيلًكلًمظهرًمنًتلكًالمظاهرًالتضاريس•
-:حدةً



:الحولةسهل-1

الجبالهابتحيطمنطقةفيفلسطينشرقشمالأقصىفيالحولةسهليقع
وفي(متر1000-800)الجولنمرتفعاتالشرقففيالتجاهات،جميعمن

.الجليلفجبالالغربفيأما(متر2800)الشيخجبلالشمال
منطولهيبلغحيث2كم115حواليالحولةلسهلاإلجماليةالمساحةتبلغ

.كم7.6حواليالغربإلىالشرقومنكم،25حواليالجنوبإلىالشمال



كتلأنويبدوالغربمنوصدعالشرقمنصدعصدعانيحدهالسهلذلك
.سبياًانضيقاًاسهالًاالحولةسهلمنجعلتالتيهيالجبالوتلكالصدوع

كماالسطحواءاستبسببالمستنقعاتفيهتكثرسهلبأنهالحولةسهليتميز
.بالجنًوإلىالشمالمنطفيفاًاانحداراًاالسهلينحدرنهريةتربتهأن



الحولةيةقًرمنمستمدةوهيالسمنفستحملالتيالبحيرةالحولةسهليتوسط
طولهايبلغ،(َقَدس)باسمقديماًاُعرفتالبحيرة،منالغربيالشمالإلىتقعالتي
أماكم،5حواليغربشرقلهاعرضوأقصىكم6حواليالجنوبإلىالشمالمن

سطحمستوىعنمتراًا70حواليالبحيرةترتفع،2كم12فهياإلجماليةمساحتها
لةقليضحلةبحيرةإذنفهيفقطأمتار4-3بينمايتراوحعمقهاالمتوسط،البحر
.العمق

شماليفتجريالتيواألنهاراألوديةلكلالرئيسيالمجمعالحولةبحيرةتعتبر
.األمطارمياهلتجميعاألهمالمستودعأنهاكمافلسطين



سهل الحولة





ديوا:مثلواألنهار،األوديةمنكبيرةمجموعةالحولةبحيرةترفد
.الَجَلبينةوواديوقاصوواديحنداجوواديالبارد

عتبرتالتيالرئيسيةاألربعةاألنهارالحولةبحيرةفيتتجمعكما
-:هياألنهاروتلك،األردنلنهرالعلياالروافد



:بانياسنهر-1

منقيالشًرالشمالإلىقديمكلسيكهفمنالسوريةاألراضيداخلمنينبع
،المتوسطالبحرسطحمستوىفوقمتراًا329حواليترتفعالتيبانياسبلدة
لداخبانياسنهريلتقيمكعب،مترمليون157حواليالسنويتصريفهيبلغ

سهلإلىجهالمتبانياسنهرسوياًاليكوناالعسلبواديالفلسطينيةاألراضي
.الحولة



:الْلَدان(القاضيتلأو)القاضينهر-2

المرتفعالقاضيتلمنطقةمنالفلسطينيةاألراضيداخلمنالنهرذلكينبع
كانتكنعانيةبلدة(دان)والمتوسطالبحرسطحمستوىعنمتراًا258حوالي
مليون240حواليالقاضيلنهرالسنويالتصريفيبلغالتل،ذلكعلىتقوم
.الحولةسهلفيبانياسنهرمعالقاضينهريلتقيمكعب،متر



:الحاصبانينهر-3

باتجاهويجريالحدودمنكم52ُبعدعلىاللبنانيةاألراضيداخلمنينبع
تلموقععندوالقاضيبانياسمعليلتقيالفلسطينية،األراضيليدخلالجنوب
مليون157حواليالحاصبانيلنهرالسنويالتصريفيبلغيوسف،الشيخ
.(3م.م)مكعبمتر
النهرمعقيلتلتجنوباًاوتتجهالبعضبعضهامعتتجمعالثالثةاألنهارتلك

.البريغيثنهروهوالرابع



:البريغيثنهر-4
النهرلكذينبعالثالثةاألنهارمنالغربإلىيقعاألردننهرينابيعآخروهو
لىعالمطلةمنبالقربالفلسطينيةاألراضييدخلاللبنانيةاألراضيمن

الحاصبانينهرمياهمعالبريغيثنهرمياهتلتقيالفلسطينية،اللبنانيةالحدود
ويجف3م.م5حواليالسنويتصريفهيبلغ،َقْيطيةقريةمنبالقربأحياناًا
.الصيففيأحياناًا



بريغيثًوالحاصباني،القاضي،بانياس،األربعةاألنهارتتجمعأنبعد•
هباتجايجريالذياألردننهراسمعليهايطلقالحولةسهلفي

كم،8عرضهوادً وسطفيمجراهفيمتعرجاًاكم14لمسافةالجنوب
اتمستنقعفُيحدثالنهريفيضكم9بنحوالبحيرةفييصبأنوقبل

فيلنهراينتشرالبحيرةيدخلأنوقبلالبردىونباتبالقصبمملوءة
تدفقلىإيعودذلكوسببأقسام؛ستةإلىوينقسمالسهلأجزاءجميع
ستطيعيلالتيالغريزةلألمطارنتيجةالشتاءفصلفيالنهرمياه
عنهانشأفتالحقولوتغمرالمياهفتفيضمجراهفييحملهاأنالنهر

.الواسعةالمستنقعات



قامنهاميستفادلمستنقعاتأراضيعنعبارةحولهاوماالحولةبحيرةكانتلما
بحيرةإلىبأنابيعبرنقلهاثمالبحيرةمياهتجفيفبمشروعالصهيونيالحتالل
.فلسطينفياألكبرالطبيعيالمياهخزانباعتبارهاطبريا

ثماراستهوالحولةبحيرةتجفيفمنالصهيونيلالحتاللالمعلنالهدفكان
قةطريعلىأوبأرضهمالهولنديونفعلماغرارعلىالزراعةألغراضاألراضي
الصالحةاضياألًرلتوفيرالمستنقعات؛بتجفيفقامتالتياألمريكيةالولياتبعض

.القمحزراعةخاصةللزراعة



رشهفيالبحيرةتجفيفمراحلمناألولىالمرحلةبدأتوقد•
31فينهائياًاالمشروعمنالنتهاءوتم1950العاممنأكتوبر
ولةالحلبحيرةذكرهناكيعدلمالتاريخذلكومنذ،1958أكتوبر
لذرةوابالقمحزرعتاألراضيمنمساحاتمنهابدلًاظهرتالتي

.والفاكهةوالخضار



الجدوىأنكماأهدافها،تحققلمالمشروعمناالقتصاديةالجدوىولكن

2006امعففيالمنطقة،علىسلبياً انعكستقدالمشروعلذلكالبيئية

ادوعزراعيمائيمشروعأكبرفشلرسمياً الصهيونياالحتاللأعلن

منرةالبحيلتكونالحولةسهلإلىالذكرسابقةاألربعةاألنهارمياهضخ

التنوعوعادالبريةالحياةعادتذلكإثروعلىلهاالحياةوإعادةجديد

حيرةبسماءفيالطيورآالفمئاتوحلقتالمنطقةإلىالطبيعيالحيوي

.الحولة



ليجريجنوباً يتجهالحولةبحيرةمناألردننهريخرجأنوبعد•

بازلتيدوافيليجريبشدةينحدرثميعقوب،بناتجسرحتىباعتدال

عناطبريوبحيرةالحولةبحيرةبيناألردننهرمجرىيزيدالعميق،

متراً 70ارتفاععلىوهوالحولةبحيرةمناألردننهريخرجكم،18

-)إلىالقصيرةالمسافةتلكخاللويهبطالبحرسطحمستوىفوق

حواليينخفضالنهرأنأي(البحرسطحمستوىتحتمتراً 212

.متراً 282





:طبريابحيرة-2
إلىالشمالمنلهاطولأقصىيبلغعذبمائيمسطحعنعبارةوهي

كم،13الغربإلىالشرقمنلهاعرضوأقصىكم،21حواليالجنوب
-)حواليينخفضالعلويسطحها،2كم165اإلجماليةمساحتهاوتبلغ
(252-)حواليفينخفضقاعهاأماالبحرسطحمستوىتحتمتر(212
رةبحيفيالمياهعمقأنأيالمتوسطالبحرسطحمستوىتحتمتر

.تقريباًامتراًا40هوطبريا



أواديالرماللونذاتوالصلصالالغرينمنمكونةالبحيرةقاعرسوبيات
الحصباءبعضذلكإلىيضافبالكربوناتفقيرةالرسوبياتوتلكاألسود،
رواسبالتلكسمكفإنوبالتاليالمجاورة،األوديةمنالبحيرةإلىالواردة

.متر20وصفربينمايتراوحالبحيرةقاعفي
.مكعبمترمليار5بحواليطبريابحيرةفيالموجودةالمياهكميةتقدر







وقبلألردنافنهرطبريا،لبحيرةالمغذيالرئيسيالنهراألردننهريعتبر
لالسهومنيعتبرالذيالبطيحةسهليدخلطبريابحيرةيدخلأن

بطيئةهرالنمياهيجعلالذيهوالسهلوذلكطبريا،بحيرةشمالالفسيحة
ريعاًاسالنهرتياركانأنبعدطبريابحيرةفيتصبأنقبلالجريان
.الحولةبحيرةمنخروجهبعدشديداًاوانحداره



وديةاأًلمنمجموعةطبريابحيرةترفداألردننهرإلىباإلضافة•
لىإالشمالمنوهيطبريابحيرةإلىتنتهيالتيالشتوية
واديالجاموسة،واديعبدان،واديالمسلخة،وادي:الجنوب
.الحماموواديالربضية،وادبالعامود،



لى• تقعحارةعينابيوهيالحمةينابيعتقعطبريابحيرةجواروا 
يةالفلسطيناألردنيةالسوريةالحدودعلىالبحيرةجنوب

ألنها؛األمراضبعضمناهللبإذنلالستشفاءمياههاتستخدم
.لترمليون15حوالياليوميتصريفهامعدنيةكبريتيةمياه





:الفلسطينيوالغوراألردننهر-3
متراًا31-28بينماعرضهيتراوحطبريابحيرةمناألردننهريخرجأنبعد

البحرفييصبأنقبلكم194لمسافةويجريأمتار،4-1بينماوعمقه
بأنعلماًاالمتعرج،النهرمجرىطولهيالمسافةتلكبأنعلماًاالميت

نماكم،104فقطهيالميتوالبحرطبريابحيرةبينالمستقيمةالمسافة وا 
ألننظراًاقها؛فًويجريالتياألراضيواستواءجريانهلبطءمتعرجاًاالنهرأصبح

الصخورنليإلىباإلضافةالتكوينحديثةطينيةرواسبمنتتكونغالبيتها
.النهريقطعهاالتي



علىموزعةكم252مصبهإلىالعليامنابعهمناألردننهرطوليبلغ
،(الحولةبحيرةخاللكم5)،(الحولةبحيرةشمالكم14):التاليالنحو

،(طبريابحيرةخاللكم21)،(طبريابحيرةإلىالحولةبحيرةمنكم18)
.(الميتالبحرإلىطبريابحيرةمنكم194)

.2كم17300األردننهرلحوضاإلجماليةالمساحةوتبلغ



وعندكم8مسافةوبعدطبريا،بحيرةمناألردننهرخروجبعد•
موكاليًرنهراإلطالقعلىروافدهأهممعيلتقيالمجامعجسر
متوسطريقدالمائيةالثروةمنجداًاكبيرةكمياتإليهيحملالذي

تصريفتقاربكميةوهي3م.م460بحواليالسنويتصريفها
.طبريابحيرةمنخروجهبعدنفسهاألردننهر



اتهاكميعلىاليرموكنهرمياهأهميةتقتصرل:الطالبعزيزي•
بةنسخفضفيالواضحدورهاإلىتتعداهابلفحسب،العالية
تخرجنمافبيطبريا،بحيرةمنالخارجةالنهرمياهفيالعاليةاألمالح

فيجزءاًا350قدرهملوحةبمتوسططبريابحيرةمناألردننهرمياه
رالنهمياهفيالمليونفيجزءاًا20عنالنسبةتلكتزيدلالمليون

.طبريابحيرةدخولهقبل



-:منهاأسبابلعدةهناالمياهملوحةوتأتي
.التساقطمعدلتمنأكثرالتبخرمعدلتزيادة-1
منتحملهبماالبحيرةفيتصبالتيالمائيةالمجاريملوحة-2

.ذائبةأمالح
.ياطبًربحيرةفيتصبالتيالمالحةالينابيعبعضمياه-3



اللينةالطريةمجراهأرضيةفيمتعمقاًًجريانهاألردننهريتابعذلكوبعد
أثناءنهراليلتقيالنهري،الواديجوانببيننهريةمنعطفاتوراسماًً
األوديةمنكبيرةبمجموعةالميتوالبحرطبريابحيرةبينماجريانه
.والغربالشرقناحيتيمنالمائيةوالمسيلتواألنهار



ينيةالفلسطالمرتفعاتمنقادمةاألردننهرتغذيالتياألوديةوأهم•
واديالفجاس،وادي:التاليالنحوعلىالجنوبإلىالشمالمن

دناألًرلنهررافدأهميعتبروالذيجالودوواديعشة،واديالبيرة،
غورفياألردننهرمعيلتقيحيثسنوياًا3م.م70بحواليويغذيه
وواديالبقيعة،وواديالمالح،وواديشوباش،واديوكذلكبيسان،
3م.م32بحوالياألردننهريغذيالجرياندائمنهروهوالفارعة
القلط،وواديسنوياا،3م.م10-7بحوالييغذيهالذيالعوجاووادي
3م.م200بحوالياألردننهرتغذيمجتمعةواألنهاراألوديةتلكوكل

.سنوياًا



جنوبالإلىالشمالمنفأهمهااألردنناحيةمنالقادمةالشرقيةالضفةروافدأما•
رين،الكفشعيب،الزرقاء،نهرراجب،كفرنجة،اليابس،،زقالبالعرب،وادي:

3م.م105بحوالياألردننهرإلىالسنويتصريفهامجموعويقدروحسبان،

بحواليالميتالبحرفيمصبهعنداألردنلنهرالعامالسنويالتصريفويقدر•
معدلتحسبألخرىسنةمنالكميةتلكتتذبذب3م.م1250–3م.م875

ليهاعيستوليالتيالنهرمياهمنالستهالكوكمياتالمنطقةفيالتساقط
.كلهاالحتالل





:الميتالبحر-4
لسهلاحتىالشماليالبحرطرفمنيبدأمنخفضضمنالبحريقع•

الذيةُخنيزيًرجرفويدعىالميت،البحرجنوبيقعالذيالمنبسط
الميتبحرالومنخفضالجنوبفيعربةواديبينطبيعياًاحداًايشكل
.الشمالفي



فاًاجرًوأوجدمماواللتواءات؛والفوالقالصدوعالميتالبحريحد•
فاع،الرتعاليةالجبالأوجدوكذلكجانبيه،علىالنحدارشديدة
أمامتر،1000منأكثرترتفعاألردنناحيةالشرقيةفالجبال
منوعورةأكثروهيمتر700حواليفترتفعالغربيالجانبجبال
فجبال،نفسهالصخرطبيعةإلىيعودوذلكالشرقي،الجانبجبال

خورصبينمانسبياًاالطريةالصخورمنتتكونالشرقيالجانب
وصخورالجيريالحجرصخورمنتتكونالغربيالجانب

.الدولوميت



أماكم،80حواليالجنوبإلىالشمالمنالميتالبحرطوليبلغ•
اللسانجزيرةشبهعندلهعرضواقلكم،17فهولهعرضأقصى

نقطةأعمقوتقع2كم1000اإلجماليةمساحتهتبلغفقط،كم2-3
البحرسطحمستوىتحتمتر400-)علىالميتالبحرقاعفي

.المتوسطالبحرسطحمستوىتحتمتر749أي(الميت



عامفيبلغتحيثفيهالملوحةنسبةبارتفاعالميتالبحريتميز•
اأمالسطحية،المياهملوحةتلكوكانتلتر/غم290حواليم1960
لتر،/غم326الملوحةنسبةبلغتفقطمتر100عمقعلى

ةملوحأننجداألحمرالبحرمياهملوحةمعالملوحةتلكوبمقارنة
حةالمفتًوالبحارفيتبلغبينمالتر،/غم35تبلغاألحمرالبحرمياه
.فقطلتر/غم33



إلىتضافالميت،للبحرالرئيسالمغذياألردننهريعتبر•
منياهبالمتغذيهالتيالصغيرةواألنهاراألوديةمجموعةذلك

وواديماعين،زرقاءوواديالموجب،واديمثلالشرقناحية
وواديالزويرة،واديالغربناحيةومنالحساوواديالكرك،
.وغيرهاالحمادوواديالبقيق،



-:التاليوالنحعلىهيرئيسية،أقسامثلثةإلىالميتالبحرينقسم
.الشماليالحوض-1
.الجنوبيالحوض-2
اللسانجزيرةشبه-3

فيوردهانسوفالتيوالبياناتاألرقامأندائماًًتذكر:الطالبعزيزي
عامبلقصحيحةكانتوبياناتمعلوماتهيهناالميتالبحرتقسيم

نقومسماوهذاالميت،البحرجغرافيةتغيرتذلكبعدولكن،1960
.بتوضيحه





:الشماليالحوض

البحرمساحةمن%76حواليويشكل2كم757مساحته،الرئيسيالحوضوهو
لكوذمنبسط؛الشماليالحوضقاعتضاريسعمقاا،األكثركذلكوهوالميت،
معدلتةلزيادونتيجةالحوضذلكفياألردننهريلقيهاالتياإلرساباتبسبب
يونيالصهالحتاللقيامآخرجانبومنجانب،منالتساقطمعدلتوقلةالتبخر
فيمنهالالستفادة1948عامالمحتلةفلسطينداخلإلىاألردننهرمياهبضخ

حتىهمساحتتناقصتفقدلذلكوالستيطانية؛والزراعيةالتوسعيةمشاريعه
.(2كم631.3)2010عامفيأصبحت



:الجنوبيالحوض
الحوضمنوعمقاًًاتساعاًًأقلوهو

يشكلحيث2كم242مساحتهالشمالي
الميت،البحرمساحةمن%24حوالي
فقط،أمتار10-6بينمايتراوحعمقه

أثريتعميق،غيرحوضفهووبالتالي
إليه،ردتالتيالمياهكميةفيتذبذببأي

اإلضافةبقليلةالتساقطمعدالتألنونظراًً
لكذمنواألهمالتبخر،معدالتزيادةإلى
الجانبمنالحوضذلكمياهضخكله

الملحاتإلىالغربيوالجانبالشرقي
أنإلىأدىكلهذلكالملحالستخراج

،1980عامبعدتماماًًالحوضذلكيجف
2015اآلنالميتالبحرأصبحوبالتالي
.فقطالشماليالحوضمنيتكون



:اللسانجزيرةشبه

اعرضهالجنوبي،الحوضعنالشماليالحوضيفصلاألرضمنمرتفعهي
.الجبصمنرسوبياتمنتتكونكم،20جنوبشمالوطولهاكم7غربشرق

عضبيعتبرهوالذيالمعدنيةاألمالحمنكبيرةبمجموعةجداًاغنيالميتالبحر
كلوريد:الميتالبحرفياألمالحأهمومناألمالح،لذلككبيراًامستودعاًاالباحثين
والماءليثيوموالوالمغنيسيومواليودوالبروموالكلورالبوتاسيوموكلوريدالصوديوم

.وغيرهاالثقيل



:عربةوادي-5
بطولنوباًاجالعقبةوخليجشمالًاُخنيزيرةجرفبينماعربةوادييمتد
أقصىوهوكم25شمالهفيعربةوادياتساعيبلغكم،160يبلغ

9اتساعهيبلغالعقبةخليجشمالكم16بعدعلىبينماللوادياتساع
.فقطكم



فعيرتويظلالعقبة،خليجمنالجنوبناحيةمنعربةوادييبدأ•
لىالعقبةخليجمنكم75بعدوعلىالشمال،باتجاهتدريجياًا وا 
حواليهناكعربةواديارتفاعيصلالريشة،جبلمنقليالًاالشمال
الواديأرضيةتبدأثمالبحر،سطحمستوىفوقمتراًا225

نيزيرهخًُجرفإلىيصلحتىالشمالباتجاهالتدريجيبالنخفاض
يصلًوعربة،لواديالشماليوالحدالميتللبحرالجنوبيالحدوهو

البحرسطحمستوىتحتمتر300حواليهناكعربةواديارتفاع
متر100بحواليالميتالبحرسطحمنأعلىأي



اتجاهبوالغربيةالشرقيةالجبالتمتد
إلىالشمالمنعربةلواديموازي

بالالجارتفاعيزيدفبينماالجنوب،
تصلمتر900عنالنقبفيالغربية
.ناألردفيالشرقناحيةمتراًا1592

اترسوبيتظهرعربةواديجنوبفي
اتالسبخورسوبياتالحديثةالوديان
تطلةالشرقيالجبالالرملية،والكثبان

بجروفعربةواديجنوبعلى
يتالجرانصخورعليهايغلبعمودية

صخورأماالمتحولة،والصخور
فيفهي(النقبجبال)الغربيةالجبال
لكذفيتوجدرسوبيةصخورالغالب
.والريشةالخريججبالالنطاق



-:هيسبخاتعدةعربةواديجنوبفيتوجد
.العقبةشمالكم8بعدعلىتقعالتي:الِدفِّيةسبخة-
كم،11لمسافةوتمتدكم32العقبةعنتبعدالتي:الطابةسبخة-

.الغربيةوالجبالالشرقيةالجبالبينمايصلوعرضها
.سابقتينالالسبختينبينتوجدصغيرةسبخةوهي:المقرحسبخة-



غربًتقطعًأرضيةًواديًعربةًمجموعةًمنًاألوديةًالتيًتجريًمنًالشرقًإلىًال
:منهاً
فيتجريالتياألوديةأما،غرندلوواديتربان،واديالمهتدى،وادياليتم،وادي
واديالقطار،عينوادي،الرداديوادي:فهيالشرقإلىالغربمنالنقب

.الحيانيوواديالبياني،واديالرخمة،

كذلكديةاألًووتقلالرمليةالكثبانوجودويقلالسبخاتتقلعربةواديشمالوفي
الجرافيواديالغربناحيةمنعربةواديترفدالتياألوديةتلكوأشهر



البحرًفكرةًبإنشاءًقناةًتربطًالبحرًاألحمرًبلقدًنشأتً:ًعزيزيًالطالبً
جعلً؛ًألنًالوضعًالحاليًالذيًيمرًبهًالبحرًالميتالميتًعبرًواديًعربة

الدولًالقائمةًعلىًحدودهًتفكرًفيًإقامةًمشاريعًتخدمًالبحرًالميت
ىًوالمنطقةًخاصةًتلكًالدولًالتيًوقعتًاتفاقيةًواديًعربة،ًحيثًأوص

ردنًبتنفيذًمشروعًخطةًتطويرًواديًاأًل:ًالبندًالعشرونًمنًالتفاقيةً
لياتًالًو:ًحيثًكانتًتلكًالتوصيةًمنًخاللًاللجنةًالثالثيةًالتيًضمتً

.م1993المتحدةًواألردنًوالحتاللًالصهيونيًوكانًذلكًفيًعامً





فيةالقتصاديللتنميةاإلقليميةالعملمجموعةأقرتم1994عاموفي
الرسمياإلعالنوتمالمشروع،ذلكالرباطفيالمنعقداجتماعها
نوبجفيعقدتالتيالمستدامةللتنميةالعالميةالقمةفيللمشروع
تنفيذعلىالتوقيعتمم2015عامفيثمم،2002عامفيأفريقيا

.المشروع



عبرياهالمضخسيتمحيثالعقبةخليجمنالمشروعوسيبدأ•
منثممتراا،225حوالييرتفعالذيالريشةجبلحتىأنابيب
انحدارمستغلةًاالشمالباتجاهطبيعياًاالمياهتنسابهناك

.الميتالبحرإلىثمومنخنيزيرهجرفحتىاألرض



-:اليًإنًإقامةًذلكًالمشروعًسوفًيخدمًالحتاللًالصهيونيًبالدرجةًاألولىًعلىًالنحوًالت
.تحقيقًنتائجًعسكريةًوأمنيةًوديموغرافيةًتخدمًمصالحًالحتاللًفيًالنقب-ًأ
لجوفيًفيًسيعملًالمشروعًعلىًتدميرًبيئيًواسعًوستكونًآثارهًتدميريةًعلىًالخزانًا-ًب

.المنطقة
.يسيعملًالمشروعًعلىًتغيرًخصائصًمياهًالبحرًالميتًفيًالتركيبًالكيميائ-ًج
.تملحًالتربةًوزيادةًهشاشتها-ًد
ًوطردًالسكانًسيقومًالحتاللًالصهيونيًبإحياءًالنقبًواستغاللهًاستيطانيااًوعسكرياًا-ًه

.ًالفلسطينيينًمنًالنقبًالمحتلًلصالحًذلكًالمشروع



:النقبصحراءإقليم-رابعاًا
سطينفلمساحةنصفالنقبإقليميمثل
النقبإقليميظهر،2كم13000تقريباًً
ليجخعندلألسفلرأسهمثلثشكلعلى
طاقنفيلألعلىالمثلثوقاعدةالعقبة
بيةالجنًوالنهايةمنيبدأغربيشرقي
يةالمواًزالخليلالقدسلجبالالشرقية
ثمالميتللبحرالجنوبيةللنهايةتقريباًً
حتىعالسببئرشمالفيمرغرباًًيسير

إلىيناءسفيالفلسطينيةالمصريةالحدود
.غزةمنالجنوب

فةجاصحراءعنعبارةهوالنقبإقليم
(50)بينماتتراوحأمطارمعدالتيتلقى
سنوياًًملم250والجنوب،فيسنوياًًملم
الشمالفي





الجبالًووالسهولالرمالبينفماالنقبفيواضحبشكلالتضاريستتنوع
.لنقباتضاريستشكلتوالهضابوالمقعراتوالمحدباتوالصخوروالوديان

تشكيلفيمهمبدورالسطحيةالخارجيةوالعواملالباطنيةالعواملأسهمتلقد
دوثحإلىأدتجانبيةضغوطإلىالنقبكتلةتعرضتإذالنقبأرضسطح

األماكنبعضفياألرضهبوطذلكعننجمالمناطقبعضفيتصدعات
شكلتمتنوعةتموجاتحدوثإلىذلكأدىكماأخرى،أماكنفيوارتفاعها
.ومقعرةمحدبةالتواءات



-:نقبالفيالمعالمواضحةأقسامثلثةبيننميزأنيمكن
الشماليالنقب-1
األوسطالنقب-2
الجنوبيالنقب-3



الشماليالنقب-1

فيالساحليلوالسهشرقاًاالميتللبحرالجنوبيالجزءبينالشماليالنقبينحصر
تفاعالًرمحدودةواسعةهضابمنالشماليالنقبسطحيتألفغرباا،غزةقطاع
يضم(متراًا650-600)عاليةارتفاعاتذاتوأخرى(متر200-180)بينما

جبل:ثلمالجبليةالقممبعضفيهتبرزكماالسبع،بئرحوضالشماليالنقب
ودهيسجرابا،واديوراس،زويرةواديوراس،حليقيموجبلالريشة،جبلقرن

كافيةوهيملم300-200بينماتتراوحالسنويةأمطارهالصحراوي،شبهالمناخ
.الحقليةالمحاصيلوبعضوالشعيرالقمحلزراعة



األوسطالنقب-2
متر700منأكثرالجبليالطابععليهويغلبالشماليالنقبمنالجنوبإلىيقع

الحتلياتلعمطويلزمنمنذخضعتفلسطينمرتفعاتأقدممنالمرتفعاتتلكوتعتبر
.منبسطةقممهامنأجزاءزالتوما

وجبلحرشة،وجبلوالجرافي،،والحثيرةالحظيرة،جبل:األوسطالنقبمرتفعاتأهم
هوالمنطقةفيمحدبأشهرأنإلسيناف،وجبلالدبة،وجبلالخروف،وجبللوزه،
ارهأمطالصحراوي،الجافالمناخإلىاألوسطالنقبينتميالضخم،الرمانواديمحدب
.الشوكيةالنباتاتتسودهلذلكسنوياًاملم200-50بينماتتراوح



الجنوبيالنقب-3

النقبلسهو:ويشملشمالا،الثمدصدعحتىجنوباًاالعقبةخليجمنيمتد
الجبالبعضالجنوبيالنقبيتخللالجنوبي،عربةلواديالمحاذيةالجنوبية

موأهالناقة،عريفجبل،حمظواديجبل،ابريكاتجبلالخرج،جبل:مثل
ومقعر،جيرافيواديومقعر،حيانيواديمقعر:الجنوبيالنقبفيالمقعرات

بشكللمياهاوشحالشديدبجفافهالجنوبيالنقبمناخيتميزالشق،كسروادي
.سنوياًاملم20عنتقلاألمطارمنمعدلتيتلقىفهوعام



/  الوحدة الرابعة 
المعدنية الموارد 



لسطينفوصخورالجيولوجيالتركيببينوثيقوارتباطعالقةهناك•
الثرواتاعليهنطلقأننستطيعوالتيالمعدنيةالمواردوبينوتربتها
لصخورافيتوجداستثناءدونالمعادنجميعألنلفلسطين؛المعدنية
اسمهعلييطلقجداًاعالياًاالمعدنتركيزكانفإذامتفاوتة،بنسب

والماسالذهبخامات:مثلكبيرةاقتصاديةقيمةذوويكون،(خام)
استعمالذاتصخوراًاالمعدنيةالمواردتكونوأحياناًاأفريقيا،جنوبفي

تسمىاكوهنالجيريوالحجروالفوسفاتالجبص:مثلواسعاقتصادي
.(صناعيةصخور)



يوجدلأنهالبدايةمنذالعتباربعينتأخذأنبدل:الطالبعزيزي
خورالصأوالمعدنيةالخاماتمنأيً غزةوقطاعالغربيةالضفةفي

الضفةاطقمنبعضفيتنتشرالتيالبناءحجارةباستثناءالصناعية
فيتنتشرالطبيعيةوالثرواتالمعدنيةالمواردكلفإنوبالتاليالغربية؛
.م1948عامالمحتلةفلسطين



عدةلىإفلسطينفيالطبيعيةالمعدنيةالمواردنقسمأننستطيعذلكوعلى
-:أنواع

.جنيزوالمنواليورانيوموالحديدالنحاس:مثلالفلزية،المعدنيةالموارد-1
البناءحجارة:مثل،(الصناعيةالصخور)الالفلزيةالمعدنيةالموارد-2

.والكبريتوالرخام
.الميتالبحرثروات-3

.الزيتيوالصخروالفحموالغازالبترول:مثلالطاقة،مصادر-4



-:الفلزيةالمعدنيةالموارد-أولًا

:النحاس-1
الثالثيناتفيفلسطينجنوبأقصىفيالمنيعةواديفيالنحاساكتشافتم
بةبنسالصخرفيالنحاستواجدنسبةتقديروتمالعشرين،القرنمن

توبلنشيكرايزوكولمعدن:مثلمعادنشكلعلىالنحاسيوجد،1.29%
ورصخمثلاألسفلالكمبريصخورفهيلهالحاملةالصخورأماوملكيت،
.الناعمالرمليوالحجروالغرينالصفحيالطين



-2نبيمايتراوحبسمكللتعدينالقابلالنحاسخاميوجد•
اديًوفيويتركزفلسطينفيالنحاسويتواجدأمتار،10

1957العامفيالحتياطيالخامكميةبلغتحيثالمنيعة،
عامفيطن2500إلىهبططن،مليون17حوالي
حواليفأصبح(1983)الثمانيناتأوائلفيأما،1967
.فقططن4800





أحد استخدامات النحاس



:المنغنيز-2

علىلمنيعةامنطقةفيفلسطينجنوبأقصىفيللنحاسمرافقاًاالمنغنيزيوجد
ذيالالمنجنيزتلهناكللمنجنيزموقعوأهمالعقبة،خليجشمالكم28بعد

يوجدكمااألسفل،الكمبريصخورفيموجودوهو،2كم1.5مساحةيغطي
أوالصخرفيمبثوثاًاأوملم1بسمكرقائقشكلعلىالصخورفيالمنغنيز

حيثراًاانتشااألكثرفهوالصخرفيالمبثوثالنوعأماعروق،شكلعلىيوجد
غيرأنهإلطنماليين10حواليوكميته%36فيهالمنغنيزأكسيدنسبةتصل

.اقتصادي





:الحديد-3
للتعدينقابلاقتصاديبشكلالحديدوجودعنالتنقيبعملياتتكشفلم
إماباتترسشكلعلىموجوداًاكونهيعدوولفلسطين،فيمكانأيفي

ماالكميةقليلةولكنهابالحديدغنية .أصالًابالحديدفقيرةوا 
سفلاألالكريتاسيصخورفيموجودالحديدفإنالعموموجهعلىولكن
.القدسمجموعةمنالسفليالجزءفيأوالُكرنبمجموعةفي



األعلى،بالجليلرامينمنطقةفهيفلسطينفيالحديدبهايوجدالتيالمناطقأهمأما
ماليين5بحواليهناككميتهوتقدر،والمارليةالجيريةللصخورمرافقهناكالخامحيث
أكسيدبةنستصلطبقاتشكلعلىالحثيرةرملصخورفيأيضاًاالحديديوجدكماطن،

يفأهميةأقلأخرىمناطقفييوجدكمااقتصادية،غيرأنهاإل%80إلىفيهاالحديد
صخورشكلعلىهناكموجودوالخامالسبع،بئرشرقكم70بعدعلىالرمانمحدب
نسبةي،النوبالرملصخورفيوالهيماتيتالليمونيتمعدنيمنمكونةحديديةطينية
فيافيالجًرواديفيكذلكويوجداقتصادية،قيمةلهاوليسجداًامنخفضةفيهالخام
.عربةواديجنوب





:اليورانيوم-4
ءببناقامتقدالعالمدولمنكثيرأنإذالعالم،فيالمشعةالطاقةمصادرأهممنُيعد

اليورانيومخاماتعلىيعثرلمالمشعة،اليورانيومطاقةمنالكهرباءلتوليدالذريةمفاعالتها
المتواجدوماليوراني)الفوسفاتصخورضمناليورانيوموجدبلفلسطين،فيمستقلبشكل
لمعدنقاًامرافالفوسفاتصخورفيمبثوثاًااليورانيوميوجدحيث(الفوسفاتبنيةداخل

فلسطينجنوبالويبةعينمناطقفيالفوسفاتصخورفياليورانيومويتوزع،األباتيت
فيمثيالتهاعنفلسطينفوسفاتفياليورانيومكميةتختلفولالسبع،بئرحوضفيوكذلك
تقديرتموقدفوسفات،طنلكليورانيومغم250-30بينمامعدلهيتراوححيثالعالم

الطبقاتبعضفيالنسبةترتفعوقدطن/غم105بحواليالويبةعينتكويناتفياليورانيوم
.طن/غم300إلىلتصل





-:(الصناعيةالصخور)الالفلزيةالمعدنيةالموارد-ثانياًا
:الفوسفات-1

التيوالصوانالمارلصخورفيالنقبووسطشمالفيالقتصاديةالفوسفاتخاماتتوجد
.األعلىالكريتاسيعصرتتبع
النقب،مناجممناستخراجهاتممعظمهاطنمليون2.3حواليم1985عامفياإلنتاجبلغ
بحواليطيالحتياقدرحيثالسبعبئرواديفيالفوسفاتاكتشافتماألخيرةالسنواتوفي
.طنمليون100
حامضنعلصكيميائياًايعالجالفوسفاتمنجزءاًاأنغيرأوروباإلىالخامالفوسفاتيصدر

.اليورانيومواستخالصالفوسفوريةواألسمدةالفوسفوريك



إلىقرتفتالتيالبالدمنفلسطينتعتبر•
المواردغالبيةإنإذالمعدنية،الموارد

ىجدًوذاتليستفلسطينفيالمعدنية
مويةالتنالمواردمنتعتبرولاقتصادية،

.الهامة





مناجم فوسفات أردنية



:الكبريت-2

مواقعفيودموجأنهمنبالرغمتذكراقتصاديةقيمةلهاتوجدلالتيالعناصرمنأيضاًا
عامفيأغلقأنهإلغزةشرق1927عاماكتشفحقلأولكانفلسطين،فيكثيرة

الكبريتيوجدكماطن،8800بلغوالذيمنهالخامالكبريتكلاستهالكبعد1942
لهتوجدلأنهإلالميت،البحرشاطئعلىاللسانتكوينصخورفيجداًاقليلبشكل
اديًوجنوبجرافيواديمنطقةفيقليلةكمياتتوجدكماتذكر،اقتصاديةقيمةأي

دونبأيضاًاولكنهجديعينشمالالغربيالميتالبحرشاطئكبريتوكذلكعربة
.اقتصاديةجدوى





أندونيسياحقول الكبريت في 



:الجبص-3
مختلفةمواقعوفيفلسطينفيبكثرةويوجدالمائيةالكالسيومكبريتاتوهو
لىإصخورهتنتمياألعلى،الجليلشرقيوجدالرسوبية،الصخورمن

نتمييوهناكالنقب،شماليالرمانمنطقةفييوجدكماالميوسين،أواخر
والرملة،احيففياألسمنتصناعةفيالجبصيدخلالترياسي،العصرإلى
ألف50إلىهبط،1978عامفيطنألف200السنوياإلنتاجبلغوقد
.م1982عامطن



الجبص واستخداماته





:الملح-4

بحار،المياهتبخيرمنيكونالملحاستخراجإنمعروفهوكما
جةبالدًريستخرجالملحفإنفلسطين،فيالحالهووكذلك
الخصوصوجهعلىواألحمرالميتالبحرمياهمناألولى

.الملحيةالجبالبعضإلىباإلضافة



امعفيالميتالبحرمنالمستخرجةالملحكميةبلغتحيث•
آخررئيسمصدرهناكأنغيرطن130000حوالي1982

متراًا240حوالييرتفعالذي(اسدوم)جبلوهوفلسطين،في
سطحمستوىتحتمتراًا160-)الميتالبحرسطحفوق
بحرللالغربيالجنوبيالشاطئعلىويقع(المتوسطالبحر
تقللمرغوبةغيرشوائبعلىتحتويأمالحهأنويبدوالميت
منهأفضلالبحارأمالحفتجعلالقتصاديةقيمتهمن



أحد مصانع 

الملح في 

فلسطين



استخراج ملح 

الطعام من منطقة 

البحر الميت  عام 

1947





:البناءحجارة-5
إلىنقسموتفلسطينمنكثيرةأماكنفيالبناءحجارةتنتشر
(الكركارحجر.ب،الجيريالحجر.أ):قسمين

:الجيريالحجر.أ
يدةعدتسمياتلهفلسطين،جبالمناألعظمالجزءويغطي
.وجودتهتواجدهوأماكنحبيباتهحجمحسب



-:الجيريالحجرأنواعأهمومن
-:أنواعثلثةومنه:الِمزِّيالجيريالحجر-

طقةمنفيويوجدياسينيالديرأواألحمرالمزى
.لحموبيتياسيندير

.دسالقفيكارمعينفييوجد:اليهوديالمزى
لياسمنطقةفييوجد:الحلوالمزى قطري)مارا 

.(لحمبيتالقدس



.القدسمنطقةفيويوجد،الملكيالجيريالحجر-

.حيفافيويوجد،المصفرالرماديالجيريالحجر-
.والناصرةصفدفيويوجد(كعكولة)اللونالساطعالجيريالحجر-
.كردانةمنطقةفيويوجد،كردانةحجر-

مثلمجاورةالالعربيةالدولإلىتلكالبناءحجارةمنكبيرةكمياتتصديرويتم
.(جنينمنطقة)قباطيةوحجر(الخليلجبل)يطهحجر





الحجر الجيري



الكركارحجر.ب
نموهوالساحليالسهلفيالحجرذلكاستعمل
بنىوقداألحمرباللونالملونةالرمليةالحجارة

.الحجرذلكمنعتليتالصليبيون





:والزفزفالحصباء-6
اتها،مصبعندبإرسابهاوتقومالوديانتنقلهاالتيالصخرمفتتاتهيالحصباء
النقب،نوقيعاعربةوواديغزةواديفيمتوفرةوالحصباءالبناء،أعمالفيوتستعمل

تعملتسمحليةفلسطينيةكلمةفهيالزفزفأماالحديث،العصررسوبياتمنوهي
طين،فلسساحلعلىتكثرالتيالناعمةوالحصباءجداًاالخشنةالرمالعلىللدللة
عمللاألسمنتمعتخلطوهيغزة،قطاعوساحلعكاوشمالالعوجاءنهرشمالوتوجد

يرية،جلحمةبمادةبعضهامعالملتحمةالكوارتزحباتمنالزفزفيتكونالخرسانة،
.لسطينيالفالساحليالسهلفيالمنتشرالكركاررملصخورمنمشتقةفإنهاثمومن





:الصلصال-7

معيةالمائاأللمنيومسيليكاتمنالمكونةالطينيةالمعادنمنكبيرةمجموعةوهي
لصناعةداًاجمهمةموادوهيوالمغنيسيوموالكالسيومالبوتاسيوممثلالعناصربعض

ملةمتحوموادعازلةكموادوتستعملالصيني،والبالطوالقرميدوالخزفالورق:
منطقةفيرةبكثيوجدالذيالكاولينفلسطينفيالصلصالأنواعأشهرومنللحرارة،
رة،كبيبكمياتالرمانمنطقةمنتعدينهيتمالذياألبيضوالصلصالالرمان،

األبيضولونهوصفاءهنقاءهأنإلالكاولينمنأساساًامكوناألبيضوالصلصال
.خاصةأهميةلهيجعل



مادة الطين 

الصلصال





:الميتالبحرثروات–ثالثاًا
تاسيومالبًو:منكبيرةلمجموعةتنضبلثروةعلىالميتالبحريحتوي

البحرةملوحوالليثيوم،والمغنيسيومواليودوالبروموالكلوروالصوديوم
ضافةاألخرىالبحارأضعافعشرةتبلغالميت ليالعاالتركيزإلىوا 

مياهمنالواحداللترمنيستخرجحيثالستخراجسهلةفإنهاألمالحه
.األمالحمنغم341الميتالبحر



لميتاالبحرمياهفيالذائبةاألمالحتقديرتموقد•
1.7مقدارهماإنتاجتموقدطنمليون44بحوالي
البوتاسشكل،1982عاماألمالحمنطنمليون

.منها%92نسبتهما



الخث-1-:الطاقةمصادر-رابعاًا
الفحممنةمتدنينوعياتتوجدولكنالحجري،للفحمتذكرمواضعفلسطينفيتوجدل
وبياترسفيالُخثفحممنبهابأسلكمياتتوجدأنهكماالكرنب،رملصخورفي

الثثعلىهناكالفحميوجدحيث،الباليوستوسينلعصرالتابعةالحولةمجموعة
مستوىًوفقط،الواحدالمترقرابةسمكهيبلغسميكغيرسفليمستوى:مستويات

سمكهعلويومستوىأهمية،األكثروهيمتراًا54إلىسمكهيصلجداًاسميكأوسط
صورالعمنالمطيرةالفتراتفيالحولةمستنقعاتفيالفحمذلكتشكلمتراا،13

.فقططناًا189حوالي1982عامفياإلنتاجكمياتبلغتحيثالجليدية





فحم 

حجري



:الزيتيةالصخور-2
ويةالعضبالمادةغنيةبنيةإلىاللونسوداءمارليةجيريةصخوروهي

العضويةالمادةتلكتتحولحيثالصخر،من%10حواليتبلغالزيتية
وهومئوية،درجة500حرارةدرجاتفيتسخينهاعندبترولإلىالزيتية

فيإللالبتروعنالصخريالزيتذلكيختلفولالصخر،بزيتيعرفما
كميةأنكما،%10عنتزيدوالتيفيهتتواجدالتيالعاليةالكبريتنسبة
.جداًاكبيرةالتقطيرعمليةبعدتتخلفالتيالرماد



يري،الجوالحجرالمارلصخورضمنفلسطينفيالزيتيةالصخورتوجد
عادةيوهالنقبشمالفيالصخورتلكمنكبيرةكمياتاكتشافتموقد
لمنطقةافيتتواجدالزيتيالصخرخاماتوأشهرالفوسفات،صخورتعلو
بقيقينعومنطقةالسبع،بئروشرقالميتالبحرمنالغربإلىتقعالتي

إلىنفلسطيفيالزيتيالصخراحتياطيويصلموسى،النبيوحجارة
كغم100-50بينمايعطيالزيتيالصخرطنوانطن،بليون5حوالي
.الزيتمن





:البترول-3
اطقوالمنالميتالبحرفيالقطرانيةوالرمالاإلسفلتوجودأدى

جودًوباحتمالالتفكيرإلىالجيولوجييندفعإلىبهالمحيطة
امتقفقدلذلكالميت؛البحرحوضفيتجاريبشكلالبترول
أهمتحديدأجلمنفلسطين؛فيعديدةجيولوجيةدراسات
البترول،فيهايتواجدقدالتيالمناطق



:وهيالبترولفيهايتواجدقدمناطقأربعتحديدتمفقدلذلك

:الميتالبحرحوض-

هيميتالالبحرحوضفيالقطرانيةوالرمالاألسفلتوجودأنيعتقدحيث
يرةالكبالرسوبيةالصخورسمكأنكماهناكالبتروللكتشافمقدمات

تكويناتأنكماهناك،البترولعنللبحثالمشجعةاألمورمن(كم10)
.للبترولحافظاًاصخرياًاغطاءًاتكونألنتصلح(سدوم)



:النقبشرقوشمالشمال-

دكمصائمثاليةتراكيبذاتالمنطقةتلكتعتبر
ةالمنطقتلكفيالظروفكلتكونوقدللبترول
.البتروللتجميعممتازةأماكنتكونألنمواتية



:الساحليالسهل-

قدمناطقالساحليالسهلمنجعلتالمحدباتوبعضالسميكةالرسوبياتوجودإن
برير،:مناطقخاصةهناكفعالًاالبترولاكتشفوقدللبترول،طبيعيةمصائدتكون
بئراًا23حواليمنهاالمنطقةتلكفيبئراًا28مجموعهماحفرتموقدحليقات،وبربرة،
حقلفياطيالحتيبلغوقدكبيرة،اقتصاديةجدوىلهليسقليلإنتاجولكنهمنتجاا،

برميل500حواليمنهااإلنتاجمعدلوبلغطن،ماليين4-3بينما(وبريرحليقات،)
ميناءًاالصهيونيالحتاللأنشأوقدالعام،فيبرميل180000يقاربماأييومياًا
.السواحلتلكأمامللبترولخاصاًا



:القاريالرف-
،مباشرةالشاطئمنطقةتليالتيالمنطقةوهي
حيثلي،الساحللسهلطبيعياًاامتداداًاتعتبروالتي

تكونقدوالتيبالمياهالمغمورةالرسوبيةالصخور
.فيهاالبتروللتجمعمناسبة



:الطبيعيالغاز-4

أمامكبيرةبكمياتالغازاكتشافإن
لهاماالموردهذاسيجعلفلسطينسواحل
وذلكالعالم،دولجميعأنظارمحط
يزالمموموقعهالضخمةكمياتهبسبب
لىإتصديرهجداًاالسهلمنيجعلالذي
.وأمريكاأوروباخاصةالعالمدولكل



عاميفذلكوكانالماضي،القرنمنمبكرةفتراتفيالغازعنالتنقيببدأ
فطنشركةمنالمتفرعةالفلسطينيةالنفطتطويرشركةبمساعدة1947
استأنفثمم،1948عامفيفلسطيناحتاللبسببتوقفذلكولكنالعراق،
حيث1999عامحتىالغازلكتشافالمحمومةحملتهالصهيونيالحتالل
لمياا،عاالغازتصدرالتيالمناطقأهممنواحداًاالصهيونيالحتاللأضحى
لحقولةالمهمالكتشافاتمنسلسلةبعدبقوةالعالميةالسوقالحتاللودخل
.جنوباًارفحوحتىشمالًاحيفامنالفلسطينيةالسواحلقبالةالغاز



شواطئقرب(Bماري)و(نوح)بحقليالكتشافاتبدأت
القالعم(لفياتان)بحقلانتهاءًاثم1999مارسفيعسقالن

.2010سنة
لغازااحتياطيفإناألمريكيةالجيولوجيالمسحدائرةوحسب
وهومكعبقدمتريليون28حوالييبلغفلسطينسواحلقبالة
.العالميالحتياطيمن%0.4يمثل



:والجدول التالي يوضح حقول الغاز قبالة سواحل فلسطين 

االحتياطي مليون متر مكعبالموقعتاريخ البدءاسم الحقل

240000غرب حيفا2012ديسمبر تمار

450000شمال فلسطين2014اراتوستينس

184000جنوب غرب حيفا2013نوفمبر سارا وميرا

تريليون قدم مكعب2شمال غرب غزة-2، 1ماري 

تريليون قدم مكعب½ كم غرب اسدود16-شمن

-كم غرب حيفا75-كاريش

تريليون قدم مكعب19غرب حيفا2010لفياتان



/ الفصل الثاني 
نفي فلسطيالمناخ 



ذلكىعلتؤثرالتيالمتغيراتمنمجموعةلتفاعلعامةمحصلةمنطقةأيةمناخيمثل
لعلماءابيناختالفأيهناكوليساألخرى،المناطقمناخعنيختلفوتجعلهالمناخ

جويةالللحالةتمثيلهوفالمناخالمناخ،تعريفحولميترولوجيينجغرافيينمن
منهامةالمنتظكافةالجويةاألحوالخاللهاتترددمعينةفترةخاللمامكانفيالسائدة
ظمةالمنأنغيرالزمنيةالفترةتلكطولتحديدفياخُتلفولقدالمنتظمة،وغير

فيسنة35-30بينمافترةاعتمدواالعلماءغالبيةوكذلكالجويةلألرصادالعالمية
حالةليمثكونهفيالمناخعنيختلففهوالطقسأماالسائد،المناخطبيعةتحديد
.سبوعأإلىتصلوقدأيامعدةأوواحداًايوماًاتكونقدقصيرةزمنيةفترةخاللالجو



قعتالتيالبالدمنكغيرهاوفلسطين•
طالمتوسللبحرالشرقيالساحلعلى
يةالمناخالمتغيراتمنبمجموعةتتأثر
يدتحدفيأساسياًادوراًالعبتالتي

.اءًاوشتصيفاًالمناخهاالعامةالمالمح



يتميزًوواستوائيمعتدلبينمايتراوحعامةبصفةفلسطينومناخ
هرشمنيبدأممطرشتاء:هماالبارزانوالفصالنالدافئة،بشمسه
تىوحيونيوشهرمنيبدأجافوصيفمايو،شهروحتىنوفمبر
طها،وأواسفلسطينشمالفيبغزارةاألمطاروتتساقطأكتوبرشهر
نمالمناخيةاألحوالوتختلفالجنوبية،المناطقفيتنعدموتكاد
كبيراا،اختالفاًافلسطينداخلألخرىمنطقة



تاءوشبالرطوبةمشبعبصيفتتميزالساحليةفالمناطق•
نسبياًابارداًافيهاالشتاءفيكونالجبليةالمناطقأمامعتدل،
افاًاوجحاراًاالصيفيكوناألردنغوروفيجافاا،والصيف
شبهيةمناخأحوالالنقبفيتسودحينفيمعتدلا،والشتاء
نبيالمناخيالتطرفويتراوح.السنةمدارعلىصحراوية

رياحًوالمرتفعةالمناطقفيأحياناًاتتساقطخفيفةثلوج
الحرارةدرجاترفععلىتعملوجافةجداًاحارةموسمية
.والخريفالربيعفصليفيلسيماحاداًاارتفاعاًا



،ألخرىمنطقةمنومختلفمتنوعفلسطينمناخ
املعًولعدةنتيجةوالختالفالتنوعهذاجاءوقد
منالبعدأووالقربوالتضاريسالموقع:مثل

اتوالمنخفضالهوائيةوالكتلالبحريةالمؤثرات
فلسطينعلىتؤثرالتيالجوية



-:يليفيمانناقشهاالعواملمنبمجموعةيتأثرفلسطينمناخ
الموقع. 1
التضاريس. 2
القرب. المتوسطالبحرعنالبعدأو3
التوزيع. الجويالضغطلمراكزالجغرافي4
الكتل. الجويةوالمنخفضاتالهوائية5



:الموقع-أولًا
أثرهاتإلىالمتوسطللبحرالشرقيالساحلعلىفلسطينوقوعأدى

حوضيفالمتمركزةالجويةوالمنخفضاتوالرياحالجويالضغطبمراكز
نحووالرياحالجويالضغطنطاقاتتزحزحأنفنجدالمتوسط،البحر

الضغطنطاقضمنفلسطينوقوعإلىأدىالصيففيالشمال
الغيومةوقلالرياحوهدوءالمناخجفاف:إلىوبالتاليالمرتفعالمداري
.فلسطينأنحاءجميعفيالحرارةدرجاتوارتفاع





أثرهاتإلىالمتوسط؛للبحرالشرقيالساحلعلىفلسطينوقوعأدى
حوضيفالمتمركزةالجويةوالمنخفضاتوالرياحالجويالضغطبمراكز
صيفاًاالحرارةدرجاتارتفاعإلىأدىالذياألمر؛المتوسطالبحر

.شتاءًااألمطاروتساقط
الرياحًوالجويللضغطالعامةالنطاقاتفتتزحزحالشتاءفصلفيأما
األقاليمضمنفلسطينوقوعإلىأدىالذياألمرالجنوب؛نحو

.المعتدلة



كيالفلالموقعأنسبقممانستخلص•
يةالمناخالناحيةمنجعلهالفلسطين

فصلفيالمداريةالمناطقمنجزءاًا
ةالمعتدلالمناطقمنوجزءاًاالصيف،

.الشتاءفصلفي



المساراتمنالجنوبإلىتقعفلسطينجعلالموقعهذاأنكما•
المتوسط،رالبححوضفيالجويةالمنخفضاتتسلكهاالتيالرئيسية
لبحرلالشرقيالحوضإلىوصولهاعندتنجذبالمنخفضاتفمعظم

أنقبلنيوميأويوملمدةتتمركزحيثقبرصجزيرةباتجاهالمتوسط
حيثا،جنوبهإلىتقعفلسطينتاركةًاالشرقيالشمالنحوتتحرك
ضاتالمنخفتلكمساراتمنالجنوبإلىفلسطينوقوععلىترتب
،الجنوبإلىالشمالمناألمطارتناقصعلىكبيرتأثير



لهاتتعرضالتيالباردةالجبهاتعددقلةوعلى•
المناطقلهتتعرضبمامقارنةالجنوبيةالمناطق
أقصىيفالرشراشأمتتلقىفبينماوالوسطى،الشمالية
أننجداألمطار،منسنوياًاملم32فلسطينجنوب
720تتلقىفلسطينشمالفيتقعالتيصفدمدينة
يفالعامخاللالماطرةاأليامعددإنحيثسنوياا،ملم

أممدينةفيبينمايوماًا58إلىيصلصفدمدينة
.العامخاللفقطأيامخمسةعنيزيدلالرشراش



:التضاريس-ثانياًا
المكانينالتبايعلىتأثيراًاالجغرافيةالعواملأكثرمنالتضاريستعتبر

توزيعائطخًرمنواضحاًايبدوفكمافلسطين،فيالرئيسيةالمناخلعناصر
لتوزيعافإنالمناخ،عناصروبقيةالنسبيةوالرطوبةالحرارةودرجةاألمطار
لىإالشمالمنتمتدطوليةنطاقاتشكليأخذالعناصرلتلكالجغرافي
التيالكبرىالتضاريسيةالمظاهرحدودمعحدودهاتتطابقحيثالجنوب،

التجاه،نفسفيتمتد



تأثيراًاواألمطارالحرارةلدرجةالسنويةالمعدلتعلىالرتفاععاملويؤثر
-:أننجدحيثكبيراا،

نعتنخفضالتيأريحامدينةفيالحرارةلدرجاتالسنويالمعدل-
الخليلحرارةلدرجةالسنويالمعدلأمام24.2ًًْالبحرسطحمستوى
1000ارتفاععلىالعاليةالجبليةالقممفوقترتفعوالتيم،16.9ًًْ
.تقريباًامتر



أمام31ًًْيبلغأريحامدينةفيالعظمىالحرارةلدرجةالسنويالمعدل-
م21.4ًًْإلىيصلاهللراممدينةفيالعظمىالحرارةلدرجةالسنويالمعدل
.تقريباًامتر700حواليارتفاععلىتقعالتي
هذايزيدبينماملم،118يبلغأريحامدينةفيلألمطارالسنويالمعدل-

،2008العامفيسنوياًاملم503إلىليصلاهللراممدينةفيالمعدل
بينمافقطيوماًا33أريحافيبلغت2008عامفيالمطرأيامعددوأن
.يوماًا51بلغتجنينوفييوماا،47بلغتفقداهللرامفي



أثرطينفلسبهتتمتعالذيالكبيرالتضاريسيللتباينكانوقد
منقالالنتسرعةوعلىوتعددهاالمناخيةاألقاليمتنوععلىواضح
بينتفصلالتيالنتقاليةالمناطقوكأنآخرنمطإلىمناخينمط
إلىطالمتوسالبحرساحلمنفالمسافرتماماا،معدومةاألقاليمتلك
تزيدلمسافةضمنيشهد(الشرقإلىالغربمن)األردنوادي
-:التاليةالمناخيةاألقاليممتركيلو100عنكثيراًا



ديسًوالذي:(المتوسطالبحرمناخ)المتوسطيالمناخ-1
.المتوسطالبحرساحلطولعلى
الغربيةالسفوحيسودالذي:الدافئالستبسمناخ-2

.فلسطينجباللسالسل
عاتالمرتفمعظميسودالذي:الدافئالمتوسطالبحرمناخ-3

.فلسطينفيالجبلية



فعاتالمرتقممفييسودالذي:الباردالمتوسطالبحرمناخ-4
.(الوسطىالجبليةوالسلسلةالجليلجبال)الجبلية

يةالشرقالسفوحعلىيسودالذي:الحارالستبسمناخ-5
.الوسطىالجبليةللمرتفعات

األردنواديفييسودالذي:الجافالصحراويالمناخ-6
.النقبوصحراء



بهسبالمناخفيالختالفهذا•
التضاريساختالفالمباشر

نفلسطيفيألخرىمنطقةمن
.مساحتهاصغرمنبالرغم



(البحريالموقع):المتوسطالبحرعنالبعدأوالقرب-ثالثاًا

بحريةالالمؤثراتعنالُبعدأوبالقربواضحبشكلفلسطينمناخيتأثر
علىتؤثرالبحرمنالقادمةالبحريةفالمؤثراتالمتوسط،البحرمنالقادمة
تأثيرينعدمذلكبعدثمكم،50مسافةحتىعليهاتهبالتيالمناطقمناخ
شكلبوالمطرالحرارةمنكلعلىواضحبشكلينعكسوذلكالمؤثراتتلك
-:التاليالنحوعلى.األخرىالمناخيةالعناصرباقيمنأكبر



قىتتلالمتوسطالبحرساحلعلىتقعالتيغزةمدينة-•
يوادفيأريحامدينةبينماسنوياا،ملم405حواليأمطاراًا
للتياالسبعبئرمدينةبينماسنوياا،ملم118تتلقىاألردن
ملم200سوىتتلقىلكم50سوىغزةمدينةعنتبعد

.فقطسنوياًا

تلقىتالمتوسطالبحرساحلعلىتقعالتيحيفامدينة-•
ملم400فتتلقىالشرقفيطبرياأماسنوياا،ملم540
.فقطسنوياًا



الحرارةدرجاتأنفنجدالحرارةدرجاتاختالفحيثمنأما-
ساحلىعلتقعالتيحيفافيأغسطسلشهروالقصوىالدنيا
السبعبئرمدينةفيأمام،31ًًْ-م24ًًْبلغتالمتوسطالبحر
م،34ًًْ-م20ًًْبلغتفقدكم50المتوسطالبحرعنتبعدالتي
البحرمؤثراتعننهائياًاتبعدالتيالرشراشأممدينةفيأما

.م40ًًْ-م26ًًْالحرارةدرجاتفيهابلغتفقدالمتوسط



يفأغسطسلشهرالقصوىالحرارةدرجاتبلغت•
البحرساحلعلىتقعالتيم31ًًْحيفامدينة

عنعدتبالتيالسبعبئرمدينةفيأماالمتوسط،
درجةبلغتفقدكم،50المتوسطالبحرساحل
أممدينةفيبينمام،34ًًْالقصوىالحرارة

بحريةالالمؤثراتعننهائياًاتبعدالتيالرشراش
.م40ًًْالقصوىالحرارةدرجةبلغتفقد



:الجويالضغطلمراكزالجغرافيالتوزيع-رابعاًا

الجويطالضغبمراكزالصيففصلوخاللالشتاءفصلخاللفلسطينتتأثر
-:التاليةالرئيسية

السيبيريالمرتفع/1.4
اآلزوريالمرتفع/2.4

المتوسطالبحرمنخفض/3.4
األحمرالبحرمنخفض/4.4



السيبيريالمرتفع/1.4
إلىيؤديممااليابسة؛حرارةدرجةتنخفضالشتاءفصلفي

إلىلليصالجنوبنحووتمددهالسيبيريالمرتفعقوةزيادة
فعالمرتالجويللضغطمركزاًامكوناًاآسياغربجنوبمنطقة
ونديحولمماالعربيةالجزيرةوشمالالعراقشمالإلىليصل
.شرقاًاالجويةالمنخفضاتتوغل



حتتفلسطينفيهاتقعالتياألياموخالل•
وأشرقيةرياحتسودالمرتفعذلكتأثير

اكمالبرودة،وشديدةجافةشرقيةشمالية
اللياليبعضفيالحرارةدرجاتتنخفض
الصقيعويتكونالتجمددرجةإلىلتصل
.العاليةالجبليةالمرتفعاتفيخاصة



بدايةمعالسيبيريالمرتفعتأثيرفينحسرالصيففصلفيأما
العراقفوقديمتكماإبريل،شهرخاللتأثيرهويتالشىالربيعفصل

وقفأيضاًايمتدالذيالموسميالجويالمنخفضمنذراعوسوريا
خفضالمنذلكظهوروُيعدالشمال،باتجاهالعربيالخليجمنطقة
فيجواءاألتستقرحيثالصيففصلوبدايةالربيعفصلنهاية

.التدريجيبالرتفاعالحرارةدرجاتوتبدأفلسطين



اآلزوريالمرتفع/2.4
مالشفوقاآلزوريالمرتفعالضغطيمتدالشتاءفصلفي

نطاقاًامعاًاكونانيحيثالسيبيريبالمرتفعيتصلوأحياناًاأفريقيا
أوراسياأواسطإلىليصليمتدالذيالمرتفعالضغطمنمتصالًا
لمرتفعاذلكتأثيرتحتفلسطينتقعوعندماأفريقيا،وشمال
الرياح،وتهدأالسماءوتصفوالحرارةدرجةترتفع



الشمالنحوويمتدالمرتفعذلكمحوريتغيرعندماأما•
للبحرالغربيالحوضفوقمرتفعاًاضغطاًامكوناًاالشرقي
القطبيةالرياحيجبرفإنهأيبيريا،جزيرةوشبهالمتوسط
المتوسطالبحرحوضودخولحولهالدورانعلىالباردة
ةالجوياألوضاعتهيئةعلىيعملقويتيارشكلعلى

ناخمعلىيؤثرمماوتعمقها؛الجويةالمنخفضاتلتكوين
.واضحبشكلفلسطين



لمناطقاعنينحسراآلزوريالمرتفعالضغطفإنالصيففصلفيأما

هولكنحرارتهادرجةارتفاعبسببالكبرى؛الصحراءمنالشرقية

ربيالغالحوضفوقضخمذراعشكلعلىويمتدالشمالنحويتزحزح

عامالً المتوسطفوقاألزوريالمرتفعامتدادويعتبرالمتوسط،للبحر

منعوتالجويةالمنخفضاتتكونمنتحدالتيالعواملمنرئيسياً 

جافاً فصالً فلسطينفيالصيففصليجعلمماالشرقنحوتحركها

.األمطارمنوخالياً 



المتوسطالبحرمنخفض/3.4
جويطضغمركزالمتوسطالبحرفوقيتكونالشتاءفصلفي

بياألورًوالمرتفعالجويالضغطمراكزبينيفصلمنخفض
وبينواألناضولأرمينياوهضبةاأللبجبالفوقيتمركزالذي

زيرةالجوشبهالكبرىالصحراءفوقالممتداآلزوريالمرتفع
.العربية



منطقةبحيصلالمتوسطالبحرفإنالضغطلمراكزالتوزيعذلكوبسبب•
ئمةماًلمنطقةيصبحبلفحسب،الجويةالمنخفضاتلعبورمفضلة
كونلتالمناسبةالظروفيهيئمماوتطورها،المنخفضاتتلكلنشأة

بهةجوجودهوالشتاءفصلخاللالمتوسطفوقالجويةالمنخفضات
بهةالجباسمتعرفشرقيشمالي/غربيجنوبيباتجاهتمتدقوية

لقطبية،اللجبهةتابعةجبهةهيوالتيالمتوسطجبهةأوالمتوسطية،
البحرحوضتدخلالجويةالمنخفضاتتجعلالجويةالظروفتلك

الغربيةالجنوبيةالرياحفتهبقبرص؛جزيرةفوقوتتمركزالمتوسط
سطينفلأنحاءكلعلىأمطارهافتسقطالماء؛ببخارالمحملةوالغربية
.الجنوبإلىالشمالمناتجهناكلماتتناقصوالتي



األحمرالبحرمنخفض/4.4
بينلليفصاألحمرللبحرالشماليةاألطراففوقالمنخفضذلكينشأ

عندماًوالكبرى،والصحراءالعربجزيرةصحراءفوقجويينمرتفعين
عدمنمحالةنشوءعلىيعملفإنهالشمالباتجاهالمنخفضذلكيتمدد

حوبةمصغزيرةأمطارسقوطعليهيترتبالذياألمرالجويالستقرار
والتياألمطارمنكبيرةكمياتإثرهاعلىيسقطشديدةرعديةبعواصف

.الشمالنحوتأثيرهايمتدوقلمافلسطينجنوبفيتتركز



:الجويةوالمنخفضاتالهوائيةالكتل-خامساًا
فيتكونتالتيالجويةبالمنخفضاتالشتاءفصلخاللفلسطينتتأثر

دمعإلىفيؤديالمناخ؛علىيؤثرواضحبشكلالمتوسطالبحرحوض
.الجويةاألحوالاستقرار
راجعيتالمتوسطالبحرحوضوتدخلالجويةالمنخفضاتتتحركعندما
لمسافاتفضاتالمنختوغليرتبطولكنتأثيره،وينحسرالسيبيريالمرتفع
،شرقالنحووانحسارهالسيبيريالمرتفعيضعفالشرقنحوبعيدة



إلىطالمتوسالبحرمنالشرقيللحوضالجويةالمنخفضاتوصولويؤدي
-:مختلفةهوائيةبكتلفلسطينتأثر
البرودةةشديدهوائيةبجبهاتمصحوبةعادةتكونالعميقةالمنخفضات-

قادمةداًاجباردةقطبيةكتلتأثيرإلىأعقابهافيفلسطينتتعرضحيث
إلىتصلالبرودةشديدةالكتلتلكبعضأنإلأوروبا،وشمالوسطمن

.مباشرةروسياشمالمنفلسطين



فإنهاري؛السيبيالمرتفعتأثيرتحتواقعةفلسطينتكونعندما-•
وسياًرشمالمنقادمةجافةقاريةقطبيةهوائيةكتلإلىتتعرض
.شديدبردموجاتحدوثإلىالكتلتلكتؤديحيث

فضاتبالمنخفلسطينفتتأثروالخريفالربيعفصليفيأما-•
تهب،بالغبارومحملةجافةقاريةمداريةهوائيةبكتلالخماسينية

حراتموجإلىفتؤديسيناء،جزيرةشبهمنالعادةفيالكتلتلك
ترتفعكماأحياناًا%5منأقلإلىالنسبيةالرطوبةخاللهاتنخفض
.الجوفيالغبارنسبة



وائيةالهبالكتلفلسطينتتأثرالصيففصلفي-
طالمتوسالبحرمياهفوقتتكونالتيالمتوسطية
لكتتهبكماوالعتدال،اللطفصفةمنهافتكتسب
إلىتؤديلطيفةغربيةرياحشكلعلىعادةالكتل

.فلسطينأنحاءمعظمفيالحرارةدرجاتاعتدال



مداريةةهوائيبكتلأيضاًاالصيففصلخاللفلسطينتتأثركما-
نخفضمالعربيةالجزيرةشمالفوقيتكونعندماخاصةالحرارةشديدة
معتحدليالشرقنحويمتدفإنهالمنخفضذلكيتعمقوعندماحراري،

تلكتؤديحيثالعربيالخليجمنطقةفوقيتمركزالذيالمنخفض
تكونفلسطينلهاتتعرضحرموجاتحدوثإلىالمداريةالكتل

.بكثيرالعاممعدلهامنأعلىفيهاالحرارةدرجات



خاللحاًاواضاختالفاًافلسطينفيالجويةاألحوالتختلف
نمبمجموعةتأثرهابسببوالشتاء؛الصيففصلي
بيركبشكلالجويةاألحوالتغيرإلىتؤديالتيالعوامل

األحوال الجوية خالل العام



:الصيففصلخاللالجويةاألحوال-1

لمتوسطاالبحروحوضخاصةبصفةفلسطينفيالصيففصليعتبر
الضغطةالمنطقعلىيسيطرإذاستقراراا؛السنةفصولأكثرعامةبصفة
اقةإععلىيعملوالذيالعاليةالحرارةذوالمداريفوقالمرتفعالجوي
نادراا،وصولهاويصبحالشمالمنالقادمةالباردةالهوائيةالكتلوصول
علىفلسطينسواحلإلىتصلفإنهاالقاريالقطبيالهواءكتلةوأما
.الغربيالشمالمنقادمةلطيفةرياحأونسيمشكل



الجويالمنخفضتأثيرتحتفلسطينوقوعأنكما
البحرشرقبلدانعلىيؤثرالذيالموسميالهندي

تتصفيجعلهاجاف؛حراريمنخفضوهوالمتوسط
حرارةودرجاتالسحبمنخاليةوسماءجافبصيف
.مرتفعة



ذلكنمالجنوبيالقسمفيفلسطينوقوعولكن•
الرياححرارةتعديلعلىيعملالمنخفض
إلىييؤدالذياألمروالغربية،الغربيةالشمالية
البحرمياهفوقلمرورهارطوبتهاارتفاع

هلوالسالساحلفيالرطوبةفتزدادالمتوسط؛
تصللدرجاتهاأقصىإلىالفلسطينيالساحلي
.%85إلىأحياناًا



:الشتاءفصلخاللالجويةاألحوال-2

الجوية؛غيراتوالتالتقلباتبكثرةفلسطينفيالشتاءفصليتميز
القطبيةةالجبهوتحركالهوائيةالكتلمواقعتغيرإلىذلكويرجع
رىالكبالمراكزتغيروكذلكالعامة،الرياحسيرخطوطوتبدل
فلسطين،مناخفيتؤثروالتيالجويللضغط



-:هيالشتاءفصلفيفلسطينمناخعلىتؤثرالتيالضغطمراكزوأهم

لبحراحوضمنالشرقيالشمالفييقعالذيالسيبيريالمرتفعالجويالضغطمركز-
.المتوسط

البحرحوضمنالغربيالشمالإلىيقعالذيأيسلندافيالمنخفضالجويالضغطمركز-
.المتوسط

وضحمنالغربيالجنوبإلىيقعالذياألطلسيللمحيطالمرتفعالجويالضغطمركز-
.المتوسطالبحر

.آسياغربوجنوبالهنديالمحيطفيالمنخفضالجويالضغطمركز-



طالمتوسالبحرحوضيقعوهكذا•
ىالكبًرالجويالضغطمراكزبين

رالبححوضمساحةتحتلوالتي
بأكملهالمتوسط



المرتفعوهالشتاءفصلفيفلسطينبهتتأثرماأكثرولكن
اءالصحًرليغطيالجنوبباتجاهيتزحزحالذي(اآلزوري)

نطقةمالمتوسطالبحرحوضمنطقةبذلكلتصبحالكبرى؛
التيةالجويالمنخفضاتفيهتتشكلمنخفضجويضغط
.مناخهاعلىوتؤثرفلسطينباتجاهتتحرك



ءالشتافصلخاللكذلكفلسطينتتأثركما•
بالدليغطيتأثيرهيصلالذي(السيبيري)بالمرتفع
الجويةالمنخفضاتحركةعلىفيؤثرالشام
ىعلتهبالتيالرياحلتصبحالرياح؛وحركة

لةمحمغربيةوشماليةغربيةرياحاًافلسطين
علىاألمطارمنكبيرةكمياتفتسقطالماءببخار
.فلسطينأنحاءجميع



شتاءا،ًوصيفاًاواضحاًااختالفاًاالمناخعناصرتختلف
تؤثرالتيالعوامللختالفنتيجةوذلكوجنوباا؛شمالًا
:ثلمفلسطينداخلألخرىمنطقةمنالعناصرتلكفي

.العواملمنوغيرهاالبحريةوالمؤثراتالتضاريس،

نعناصر المناخ في فلسطي



الشمسياإلشعاع-أولًا

الحرارةدرجات-ثانياًا

األمطار-ثالثاًا

ةالنسبيالرطوبة-رابعاًا

الرياح-خامساًا



:الشمسياإلشعاع-أولًا
لىاألرضإلىالشمسمنالواردالشمسياإلشعاعيمثل فهاغالوا 

وقفتحدثالتيالجويةالعملياتلجميعالمحركةالطاقةالجوي
صلوتالشمس،منتصدرالتيفالطاقةالجو،وفياألرضسطح
أشكالهبكافةالجوأحوالعنالمسؤولةهياألرضجوإلى
.(والمناخالطقس)



درالمص(الشمسياإلشعاع)ُيعدكما•
الجويالغالففيللطاقةالوحيد

%99.97بنحويساهمفهولألرض،
وغالفهااألرضسطحطاقةمن

.الجوي



:الشمسياإلشعاعكميةفيالمؤثرةالعوامل
:الشمسيةاألشعةميلزاوية-أ

ةشدأكثركانتالعموديالوضعإلىأقربالساقطةاألشعةكانتكلما
وهذاطعها،تقالتيالمسافةولقصرأقلمساحةعلىتتوزعألنهاوتركيزاا؛
فصليفالشمسيةاألشعةمنكميةتتلقىفلسطينجعلالذيهوالسبب
.الشتاءفصلفيتتلقاهاالتيالكميةتلكمنأكبرالصيف



:والنهارالليلطولاختالف-ب

كميةاختالففيحاسماًادوراًاالمختلفةالعرضدرجاتعندالنهارطولاختالفيلعب
فإنوالباردة،المعتدلةالمناطقفيواضحبشكلذلكيظهرحيثالشمسي،اإلشعاع
خاللفلسطينفيليصلالشتاءفصلفيويقصرالصيففصلفيكثيراًايطولالنهار
شعاعاإلمنكميةأكبرفلسطينتتلقىوبالتاليتقريباا،ساعة14إلىالصيففصل

فإني؛الجنوبالكرةنصفعلىالشمستتعامدعندماالشتاءفصلخاللأماالشمسي،
ساعات7إلىلتصلفلسطينإلىالواصلةالشمسياإلشعاعكميةوتقليقصرالنهار
.فقط



:السماءتغيمونسبةالجوصفاء-ج
تربةواأًلوالرمالبالغبارمليئاًاالجوكانكلما

تبعثرتاألشعةمنكبيرةنسبةفإنوالشوائب
.األرضسطحإلىتصلولالجوفي



ماكاألشعة،منكبيرجزءانعكاسفيمهماًادوراًاالسحبتلعبكما
أكثرفإنلذلك،%9إلىنسبتهتصلآخرجزءبامتصاصأيضاًاتقوم

صلها،تالتيالشمسياإلشعاعكميةحيثمنأقلهاهيسحباًاالمناطق
عةاألشمنكمياتتتلقىفلسطينفيالنقبصحراءأننجدلذلك

سطين؛فلفيالشماليةالمناطقإلىتصلالتيتلكمنأكبرالشمسية
العامدارمعلىالجنوبفيالجووصفاءالشمالفيالغيومزيادةبسبب
.تقريباًا



يختلفالسنة،فيساعة3400إلىيصلشمسياً إشعاعاً فلسطينتتلقى

السنويالمعدليبلغولكنآلخر،فصلومنألخرىسنةمنالمعدلهذا

ويكادالسنة،في)*(لينليكيلو182فلسطينفيالشمسيلإلشعاع

لينليكيلو184يبلغوالذياألردنفيالشمسياإلشعاعمعدلمعيتوافق

السنةفي

.آلخرفصلمنالشمسياإلشعاعساعاتمعدلويختلف

لكلواحدسعروتساويالطاقةلقياسوحدةLangleyاللينلي)*(

.مربعسنتمتر



:(اليوم/ساعة)2008فلسطينمناطقبعضفيالشمسياإلشعاعساعاتمعدلجدول



-:الجدولخاللمنيالحظ
اإلشعاعفيالشهورأقلوينايرديسمبرشهريعتبر-

اليوم؛فيساعات5حواليالسنويالمعدلبلغإذالشمسي،
ذينهفيعاليةتكونالغيومنسبةأنإلىذلكسببويعود

.الشهرين



ارسمشهريخاللبالرتفاعالشمسياإلشعاعمعدلتتبدأ-
.اليومفيساعات9-7بينماإلىلتصلإبريل

أشهرخاللواضحبشكلالشمسياإلشعاعمعدليرتفع-
-11بينماليصلأغسطسيوليو،يونيو،مايو،الصيف
النهارطولإلىذلكسببويعوداليوم؛فيساعة12.4
.الغيوموقلةالجووصفاء



خريطةتقسيموعند

مناطقإلىفلسطين

لإلشعاعتلقيهاحسب

هذهأننجدالشمسي

امتداداً تأخذالخريطة

.طولياً 





:الحرارةدرجات-ثانياًا
كلعلىتأثيرهابجانبفهيالمناخ،عناصرأهممنالحرارةدرجاتتعد

المناخعناصرعلىتؤثرفإنهااألرضسطحفوقالحياتيةالمظاهر
ةالجويوالرطوبةوالتبخرالهواءوحركاتالجويالضغط:مثلاألخرى

كاسانعإلوأخرىمنطقةبينالمناخفيالتباينوماوالمطر،والتكاثف
.الحرارةدرجاتفيللتباين



:يهفالمؤثرةوالعواملالحرارةلدرجاتالجغرافيالتوزيع
المكانعرضدرجة-1
والماءاليابستوزيع-2
التضاريس-3
الرياح-4



:المكانعرضدرجة-1
ولماارةالحًرلدرجاتالجغرافيالتوزيععلىالعرضدرجاتتأثيريظهر
ارتفاعذلكعلىيترتبفإنه؛عرضدرجاتأربعتحتلفلسطينكانت

بلغيذلكوعلىشمالها،منأكثرفلسطينجنوبفيالحرارةدرجات
نجدم20ًًْفلسطينشمالأقصىفيالحرارةلدرجاتالسنويالمتوسط

.م25ًًْفيهاالسنويالمعدليبلغالرشراشأممدينةأن



:والماءاليابستوزيع-2
يابسالبينالحراريةالخصائصواختالفالمائيةالمسطحاتوجودإن

يفالحرارةدرجاتاختالففيواضحاًاتبايناًاهناكجعلوالماء؛
علىعةالواقغزةحرارةلدرجةالسنويالمعدلأننجدفبينمافلسطين،

فيالحرارةلدرجةالسنويالمعدلأننجدم20ًًْيبلغالمتوسطالبحر
.م24.2ًًْإلىيصلالمتوسطالبحرعنتبعدالتيأريحا



ساحلعلىتقعالتيحيفامدينةأما•
لحرارةادرجةمتوسطفيبلغالمتوسطالبحر

يبلغفيمام،28ًًْيونيوشهرفيالعظمى
رياطبلمدينةالعظمىالحرارةدرجةمتوسط
.م35ًًْكثيراًاحيفاعنتبعدلوالتي



:التضاريس-3
تفاعبالًرالحرارةدرجاتانخفاضهوالحرارةدرجاتلمسارالعامةالقاعدةإن

150/م1ًًْحوالي)متر100/م0.6ًًْبحدودالعامالتناقصذلكيبلغحيث
فنجدواضح،بشكلالتناقصبذلكفلسطينفيالجبليةالسالسلوتتأثر(متر
أكثرأما،واضحاًاانخفاضاًافيهاالحرارةدرجاتتنخفضالجبليةالمناطقأن

نخفضتألنهااألغوار؛مناطقفهيالحرارةدرجاتفيهاترتفعالتيالمناطق
البحر؛سطحمستوىعن



الحرارةلدرجاتالعامالسنويالمعدلأننجدلذلك•
وسطجبالفيم18ًًْوالجليل،جبالفيم15ًًْ

عنفضتنخالتيأريحامدينةأننجدبينمافلسطين،
رجاتلدالسنويالمتوسطيبلغالبحرسطحمستوى
لىعتقعالتيغزةمدينةبينمام،24.2ًًْفيهاالحرارة
جاتلدًرالسنويالمعدلفيبلغالبحرسطحمستوى
.م20ًًْفيهاالحرارة



:الرياح-4
ذيالالمكانحرارةدرجةتلطيفعلىالغالبفيالرياحتعمل
المناطقتظللذلكشتاءا؛البرودةزيادةوعلىصيفاًاعليهتهب
مناعتدالًاأكثرفلسطينفيالصيفلرياحتتعرضالتي

.المتوسطالبحرمنالقادمةالرياحتصلهالالتيالمناطق



ةالحراًردرجاتاختالفعلىتعملالعواملهذهإن
لخاًلأواألشهر:خاللفلسطينأنحاءجميعفي

متوسطاستعراضوعندالعام،خاللأوالموسم
ارةحًردرجةوأدنىوالصغرىالعظمىالحرارةدرجات
:يليمانالحظ





:جدول متوسط درجات الحرارة العظمى والصغرى وأدنى درجة حرارة خالل الشهر في فلسطين 



-:يليمانالحظالسابقالجدولعناصرتحليلخاللمن

مدارعلىنموذجيةوحيفايافامنكلفيالحرارةدرجاتكانت-

لبحراساحلعلىالمدينتينهاتينوقوعهوذلكفيوالسببالعام

صيفاً الحرارةدرجاتاعتدالإلىأدىالذياألمرالمتوسط،

نايريشهريفيالصغرىالحرارةدرجةمتوسطبلغحيثوشتاًء،

متوسطأماحيفا،مدينةفيوكذلكم 9ْيافامدينةفيوديسمبر

افايمدينةفيفتتراوحالصيفأشهرفيالعظمىالحرارةدرجات

ىعلواضحدليلوهذاحيفا؛مدينةفيوكذلكم، 30ْ-م 25ْبينما

صيفاً الحرارةدرجةتلطيفعلىتعملالبحريةالمؤثراتأن

.وشتاءً 



نمأكثرالبحرسطحمستوىفوقترتفعالتيالقدسمدينة-•

فيالحرارةدرجاتعلىالتضاريسأثربوضوحيظهرمتراً 700

تراوحتالصغرىالحرارةدرجاتمتوسطأننجدحيثالمدينة،

تدرجامتوسطأننجدبينماالشتاء،أشهرخاللم 8ْ-م 6ْبينما

بينمام، 14ْ-م 11ْبينمايتراوحاألشهرلنفسالعظمىالحرارة

حيتراوالعظمىالحرارةدرجاتمتوسطأننجدالصيفأشهرفي

الحرارةدرجاتاعتدالإلىأدىالذياألمر؛م 29ْ-م 25ْبينما

دنتتالقدسمدينةسجلتهاحرارةدرجةأدنىأننجدولكنصيفاً،

.(م 3.4ْ-إلى0.3-)المئويالصفردون



الجنوبيةالمدينةالرشراشأممدينةفي-

األحمرالبحرساحلعلىالمطلةالصحراوية

درجاتسجلتحيثمتطرفة؛فيهاالحرارةدرجات

-م 35ْبينماالصيفأشهرخاللالعظمىالحرارة

ويوليو،ويونيومايو:أشهرخاللم 37ْ-م 36ْ

وليويشهريخاللجداً واضحبشكلارتفعتبينما

.م 40ْلتسجلوأغسطس



فاضاً انخالمناطقأكثرفييقعوالذيالميتالبحرفيأما-•

ثيراً كيبعدوالذي(البحرسطحمستوىتحتمتراً 402-)

منجبليةبسالسلمحاطأنهكماالبحرية،المؤثراتعن

عاليةفيهالحرارةدرجاتجعلتوالغربالشرقناحية

شهرخاللالصغرىالحرارةدرجاتفمتوسطلذلكجداً؛

أمام، 13ْبلغتديسمبرشهرفيثمم 11ْبلغتيناير

تفبلغالصيفأشهرفيالعظمىالحرارةدرجاتمتوسط

.وأغسطسيوليوشهريخاللم 38ْ





( :ةدرجة مئوي( )الضفة وغزة)جدول متوسط درجات الحرارة في بعض مناطق فلسطين 

المدينة
غزةرام هللانابلسأريحاالخليلبيت لحمالقدسالشهر

101192010916يناير

13141222131319فبراير

15161525151520مارس

19212032192022إبريل

24252434252425مايو

26272537252528يونيو

28292839292830يوليو

30302839282730أغسطس

27282736282731سبتمبر

25262532302529أكتوبر

18191827181725نوفمبر

12131222181219ديسمبر

20.521.520.330.421.52024.5المعدل السنوي



امنالحظالسابقالجدولبياناتتحليلخاللمن
-:يلي
ةالغربيالضفةفيتوجدالمحطاتتلكجميع-

ختالفباالحرارةدرجاتفيهاتختلفوبالتاليوغزة؛
.الدرجاتتلكفيالمؤثرةالعوامل



العام،طوالمعتدلةغزةفيالحرارةدرجات-•
إلم16ًًْالشهورأبردينايرشهرسجلفبينما
ارةحًراألشهرأكثرأنكماجداا،باردةليستأنها
أنهاإلم31ًًْ-م30ًًْوسبتمبروأغسطسيوليو
ثراتالمًؤأنعلىيدلوذلكجداا،حارةليستأيضاًا

استقرارىعلالمحافظةفيكبيراًادوراًاتلعبالبحرية
.كبيرحدإلىالحرارةدرجات



القدس،يقياًاحقجبلياًامناخاًافلسطينوسطفيالجبليةالمناطقمثلت-
ردأبحرارةدرجاتتراوحتحيثاهللرامنابلس،الخليل،لحم،بيت

لدرجاتالطبيعيالوضعوهوم،11ًًْ-م9ًًْبينما(يناير)األشهر
الحرارةدرجاتتراوحتفقدالصيفأشهرأماالشتاء،أشهرفيالحرارة
ليستنموذجيةحرارةدرجةأيضاًاوهيم30ًًْ-م27ًًْبينمافيها

.والنشاطالجهدبذلعلىاإلنسانتساعدمتطرفة



المؤثراتعنالبعيدةأريحامدينةكانت•
الغورمنخفضفيتقعوالتيالبحرية

غبلحيثحرارة،درجاتأعلىالفلسطيني
ومتوسطم20ًًْينايرحرارةدرجةمتوسط
متطرفةحرارةوهيم39ًًْيوليوحرارةدرجة

.وشديدة



ناخاًامفلسطينوسطفيالجبليةالمناطقتمثل•
والخليللحموبيتالقدس:خاصةحقيقياًاجبلياًا

بردأحرارةدرجةتتراوححيثاهلل،ورامونابلس
حرارةودرجةم11ًًْ-9بينماينايرفياألشهر
لذلكم30ًًْ-27أغسطسحرارةاألشهرأكثر
.وشتاءًاصيفاًانموذجياًامناخاًايعتبر



تلفيخولكن،برودةالسنةشهورأشدينايرشهريعتبر-
ذلكيبلغحيثوأخرىمنطقةبينالحرارةدرجاتمتوسط
فيم10ًًْ-م8ًًْبينوماالساحلية،السهولفيم12ًًْالمتوسط

.األغوارفيم14ًًْ-م12ًًْبينوماالجبلية،المرتفعاتإقليم

أهم المالحظات على درجة الحرارة في فلسطين



السنةورشهأشديوليويونيوالصيفشهرايعتبر-•
هولالسعلىالحرارةدرجاتمتوسطيبلغحيث،حرارة

م26ًًْ-م20ًًْبينومام30ًًْ-م25ًًْبينماالساحلية
واديفيم35ًًْ-م28ًًْبينوماالجبال،إقليمفي

رفةمتطليستحرارةدرجاتذاتهاحدفيوهياألردن،
نما الحراريبالتطرفقياساًاماحدإلىمعتدلةوا 

.المناطقبعضفيالشديد



معالمتساويةالحرارةخطوطتتطابق-•
هيففلسطينلتضاريسالعامالشكل
إلىالشمالمنطولياًااتجاهاًاتأخذ

الحرارةدرجاتمعدلتوكأنالجنوب
حقيقيانعكاسهيفلسطينفي

.للتضاريس



(درجةوأدنىدرجةأعلىبينالفرق)الحراريالمدى-

فييالحرارفالمدىفلسطينأنحاءجميعفيكبيراً ليس

يوليوشهروفيم 5ْيتجاوزالينايرشهرفيالقدسمدينة

شهرفيالحراريفالمدىالرشراشأممدينةأمام 10ْ

.م 15ْبلغفقديوليوشهرفيأمام 11ْيناير



وقدم 54ْكانتفلسطينفيسجلتحرارةدرجةأعلى-•

يوماألردنغورفي(تسيفيتيرات)مستوطنةفيسجلت

ينفلسطفيسجلتحرارةدرجةأدنىبينما،21/6/1942

يومالبطوفسهلفيسجلتوقد(م 13.7ْ-)

درجةأعلىسجلتفقد2012عامفيأما.7/2/1950

أدنىكانتبينمام 47.7ْوكانت18/7/2012يومحرارة

طينفلسشرقشمالأقصىفيسجلتوقد(م 5.2ْ-)درجة

20/2/2012يوم



:األمطار:ثالثاًا
عاملالفهياإلطالق،علىالمناخيةالعناصرأهممناألمطارتعتبر
الجوفيةوالمياهالزراعةفيعليهالعتماديمكنالذيالمحدد

أكثرهاباعتباًرالمياهإلىُينظرلذلكالمختلفة؛اإلنسانونشاطات
طينفلسأنخاصةمحدودة،مواردهاوأنخاصةأهميةالبيئةعناصر

للبحرالشرقيالساحلعلىتقعالتيالشامبالدمنجزءهي
.جافةشبهأوجافةمناخيةمنطقةفيالمتوسط



ويبدواراألمطعلىكبيراًااعتماداًاوسكانهافلسطينوتعتمد•
والنشاطالسكانيالثقلتوزيعخاللمنواضحاًاهذا

شمالفيمنه%90منأكثريتركزالذيالقتصادي
شمالفيالمياهمنمناسبةكمياتتوفربسببفلسطين؛
فقط%10سوىيوجدفالالنقبصحراءفيبينمافلسطين

تتلقىولصحراءالنقبكونبسببوالنشاط؛الثقلذلكمن
نياإلنساالنشاطجعلممااألمطارمنجداًاقليلةمعدلتإل

.محدودفيها



:األمطارسقوطفيالمؤثرةالعوامل
:الجويةالمنخفضات-1

أنإلوسط،المتالبحرحوضفيتتكونالتيبالمنخفضاتفلسطينتتأثر
كتلهيمباشربشكلفلسطينبهاتتأثرالتيالمنخفضاتأكثر

أنحاءميعجعلىتؤثروالتيقبرص،جزيرةفوقتتمركزالتيالمنخفضات
فيوتقلنفلسطيشمالفيتزيداألمطارمنكبيرةكمياتفتعطيفلسطين
.اتالمنخفضتلكتأثيرعنبعيداًافلسطينجنوبلوقوعجنوبها؛



لتيابالمنخفضاتأيضاًافلسطينتتأثركما•
حيث،وتركياكريتوجزيرةاليونانفيتتكون
طينفلسعلىتسقطالتياألمطارنسبةتقدر
من%85الجويةبالمنخفضاتترتبطوالتي

طاراألمنسبةتزيدلبينماالسنوية،األمطار
%15عنالستقرارعدمحالتترافقالتي



:التضاريس-2
فيثرالمًؤالرئيسالثانيالعاملهيالتضاريسلعل

نأنجدالعاملهذالتأثيرفبالنظرالمطر،سقوط
ملم،400سنويةأمطارمعدلتتتلقىغزةمدينة
.البحرسطحمستوىعلىتقعوهي



منةمباشًرالشرقإلىتقعالتيالسبعبئرمدينةأما•
ترتفعلوهيفقطملم200حواليفتتلقىغزةمدينة
لىالبحر،سطحمستوىعنكثيراًا منرةمباشالشرقوا 
كمياتىتتلقالتيالخليلمدينةتوجدالمدينتينهاتين
علىتقعلكونهاملم؛500عنتزيداألمطارمنكبيرة
البحر،سطحمستوىفوقمتر900منأكثرارتفاع
يةالتضاريسالمناطقكلعلىينطبقاألنموذجوذلك

.فلسطينفيالمرتفعة



:المكانعرضدرجة-3
أممدينةأنفنجدالجوية،المنخفضاتبمراكزمباشرةيرتبطالعاملهذا

مراكزعنجداًاوالبعيدةفلسطينجنوبأقصىفيتقعالتيالرشراش
منطقةبينماسنوياا،ملم50منأقلسوىتتلقىلالجويةالمنخفضات

أكثرىتتلقعرضدرجاتأربعالرشراشأمعنتفصلهاالتيالجليل
.سنوياًاملم900من



:البحريةالمؤثراتعنالُبعدأوالقرب-4
يادةًزعلىمباشرأثرالبحريةالمؤثراتمنبالقربالمكانلوقوعكان

حيفاًويافامدينةمنكلفيواضحبشكلذلكويظهراألمطار،معدلت
تيالاهللراممدينةوكذلكسنوياا،ملم500عنتزيدمعدلتتتلقىالتي
500نمأكثرأيضاًافتتلقىالبحرمنالقادمةالرياحمواجهةفيتقع
والتيريةالبحالمؤثراتعنجداًاالبعيدةأريحامدينةبينماسنوياا،ملم
.فقطسنوياًاملم118سوىتتلقىفالالمطرظلفيتقع





هناكلتجعالعواملتلكإنحيثالسابقةبالعوامللألمطارالجغرافيالتوزيعيتأثر
األمطارعدلتمفيتذبذباًاهناكجعلتكماالمناطقبينالجغرافيالتوزيعفياختالفاًا

عدلتمتتلقىالجبليةوالمناطقالساحليةالمناطقأننجدلذلكوأخرى؛سنةبين
وبيةالجنوالصحراويةالشرقيةالمناطقبينماسنوياا،ملم900-400بينماتتراوح

اختالفعلىواضحمؤشروذلكسنوياا،ملم200عناألمطارمعدلتفيهاتزيدفال
ساحللىعووقوعهامساحتهاصغرمنبالرغمفلسطينفيوتذبذبهااألمطارمعدلت
.تضاريسهاوسهولةالمتوسطالبحر

التوزيع الجغرافي لألمطار في فلسطين



:2012-2010جدول معدل األمطار السنوية في فلسطين 
20102012

المدينة

كمية 

األمطار

(ملم)

عدد األيام 

الماطرة في 

السنة

كمية 

األمطار

(ملم)

عدد األيام 

الماطرة في 

السنة

5374362544القدس

5834564248يافا

5394861152حيفا

6715573970(نجبل كنعا)صفد 

40747--طبريا

1952714525بئر السبع

22421أم الرشراش



:يليمانالحظالسابقالجدولبياناتتحليلخاللمن

تلقاهاتالتيالسنويةاألمطارمعدلتفيألخرىسنةمنجداًاواضحتذبذبهناك-
سنةفيملم537القدسمدينةتلقتفبينماالماطرة،األياموعددالمحطةنفس

أكبرمعدلتتلقتالمحطةنفسأننجديوماا،43الماطرةاأليامعددوكانت2010
.يوماًا44الماطرةاأليامعددكانتحيثملم،625بلغت2012سنةفي

منأكثر2012عامفيأكبراألمطارمنمعدلتسجلتافقدوحيفايافامدينتاأما
.أكثرالماطرةاأليامعددوكانت2010عام



العامفيبلغاألمطارمنمعدلأعلىسجلتصفدمدينة-
يوماا،70الماطرةاأليامعددكانتحيث(ملم739)2012

لجبفوقالمطروقياستسجيلفمحطةذلكفيغرابةول
تلقىيأنبهفحريالبحرسطحمستوىفوقمتراًا936كنعان
شمالفيتقعصفدمدينةأنكمااألمطارمنالكميةتلك

.الجويةالمنخفضاتتأثيرتحتفلسطين



راءلصحالشماليةاألطرافعلىتقعالسبعبئرمدينة-•
عنكم50تبعد)البحريةالمؤثراتعنبعيدةوهيالنقب
تتلقىأنإلىأدىالذياألمر(المتوسطالبحرساحل
-ملم195بينماتراوحتاألمطارمنجداًاقليلةمعدلت
الماطرةاأليامعددبينما،2012و2010لسنةملم145
ليسالماطرةاأليامعددأنمنوبالرغميوماا،25و27
األياملخاًلتسقطالتياألمطاركميةأننلمسأنناإلقليالًا

.جداًاقليلةتكونالماطرة



مناطقأكثرتعتبروالتيالرشراشأممدينةتقعفلسطينجنوبأقصىوفي-
ملم22لمدينةاتلكتلقتفبينماتنعدم،تكاداألمطارمعدلتأنحتىجفافاًافلسطين

فيأقلمعدلتتلقتفقطأيام4الماطرةاأليامعددوكانت2010العامفيفقط
منكان2012العامأنبالرغمفقطواحدماطريومفيفقطملم2بلغ2012عام

ىأقصفيالرشراشأممدينةوقوعأنإلوالجيدة،الغزيرةاألمطارذاتاألعوام
الماءخارببالمحملةالهوائيةوالكتلالبحريةالمؤثراتعنبعيدةفلسطينجنوب

.ماماًاتجافةجعلهاوتأثيراتهاالجويةالمنخفضاتمساراتعنبعيداًاووقوعها



جدول

كميات

األمطار

الشهرية

في فلسطين

(ملم)2013



-:يليمانالحظالجدولعناصرتحليلخاللمن

تتراوحجداً بسيطةبمعدالتسبتمبرشهرمنفلسطينفياألمطارتبدأ-

بدايةأنهاإالقليلةكمياتأنهامنوبالرغمملم،1.2إلىملم0.3بينما

.عامكلمنالموسم

أكتوبرشهريفيفلسطينأنحاءجميعفياألمطارسقوطيزداد-

كمياتوهيملم،79-ملم15بينماتتراوحجيدةبمعدالتونوفمبر

.الخريفأشهرفيمناسبة



أغلبيفيسجلالذيديسمبرشهرمنابتداءالحقيقيالمطريالموسميبدأ-
.ملم135-ملم105بينماتتراوحجداًامناسبةمعدلتفلسطينمناطق

سطينفلأنحاءكلفيأمطاراًااألكثرالشهرهوعامكلمنينايرشهريظل-
وحيفاملم،127ويافاملم،133القدسفياألمطاركمياتبلغتحيث
افبالجفتتصفالتيالسبعبئرمدينةحتىملم،140دجنوبيتملم،125
.ملم50حواليالشهرذلكخاللتلقتفقد



ألمطارامنبهابأسلمعدلتتتلقىإبريلمارسفبرايراألشهر-
.ملم118-ملم12بينماتتراوح

شهرفيتماماًاتنتهيثممايوشهرفيبالتناقصاألمطارتبدأ-
.فلسطينفيالمطريالموسمبذلكلينتهييونيو

في2012عامفيفلسطينفيأمطارهطولنسبةأدنىُسجلت-
.السنةفيملم1.6بلغتحيثالرشراشأممدينة



فيملم118بينما2008للعاماألمطارمعدالتتراوحتفقدالغربيةالضفةفيأما

.هللارامفيملم503إلىأريحا

:ملم/2008-2007وغزةالغربيةالضفةمدنفيالسنويالمطركميةجدول
2008عددًاأليامًالماطرةًفيًالسنة20072008ًالمدينة
232.5248.851جنين

-494.4500.0ميثلون

581.9406.943طولكرم
574.0460.241نابلس

543.9503.647رامًاهلل

115.2118.833أريحا
447.8376.346الخليل

-405.1405.0غزة



-:يليمانالحظالجدولخاللمن

ألمطارامعدلتأنإلالجبليةالقممفوقتقعالغربيةالضفةمدنأنمنبالرغم-
لتيا(جنين)نجدفبينماالمتغيرات،منمجموعةحسبألخرىمنطقةمنتختلف

التياهللراممدينةأنإلملم،249حوالي2008عامفيتلقتالشمالإلىتقع
.الرتفاعفيمنهاأعلىألنهاملم؛503مجموعهماتلقتقدمنهاالجنوبإلىتقع

ظلفيلوقوعهااألمطار؛منمعدلتتتلقىالتيالمدنأقلأريحامدينةكانت-
.المطر



ىألخًرسنةمنفلسطينفياألمطارمعدلتتتذبذب-1
مجموعةإلىيرجعوذلكآلخر،شهرومنآلخرموسمومن

.سطينفلفيوتساقطهااألمطارتوزيععلىالمؤثرةالعوامل

ينأهم المالحظات على التوزيع الجغرافي لألمطار في فلسط



منمعدلتأعلىاألعلىالجليلمناطقتتلقى-2•
إلىيعودوذلكملم،1000إلىتصلاألمطار
مناطقفيوقوعهاأهمهااألسبابمنمجموعة
هاوقوعإلىباإلضافةفلسطينشمالفيمرتفعة
ياحالًرومواجهةالجويةالمنخفضاتمراكزمنبالقرب
اًاأمطاًراألغزرجعلهاكلهذلكالماء،ببخارالمحّملة

.فلسطينفي



تراوحتمعدلتتتلقىالوسطىالجبليةالسلسلة-3
أنذلكوسببسنوياا،ملم700-ملم400بينما

هيالسلسلةتلكعلىتسقطالتياألمطارأغلب
فضاتبالمنختأثرهاإلىباإلضافةتضاريسيةأمطار
.الجوية



فيالمتساويالمطرخطوط-4•
جنوبيشمالياتجاهتأخذفلسطين
كوتلغربي،جنوبيباتجاهينحرف

العامالتجاهمعتتطابقالمسارات
جاتلدًرالعامالتجاهوكذلكللتضاريس

.الحرارة



معدلتفيجداًاواضحفرقهناك-5•
اوشمالهفلسطينجنوببينمااألمطار
بوالجنًوالشمالبينالفرقأنمنبالرغم
ليستوهيفقطعرضدرجات4هو

باتتأثيرهاأنإلجداًاطويلةمسافة
.األمطارمعدلتعلىجداًاواضحاًا



(ًملم)جدولًمعدالتًاألمطارً
منًالشمالًإلىًالجنوبً)

(:الغربًإلىًالشرقومنً

كًمنًخللًالجدولًتظهرًبوضوحًالعلقةًبينًدائرةًعرضًالمكانًومعدالتًاألمطار،ًكماًيظهرًكذل
.اختلفًمعدالتًاألمطارًمنًالشمالًإلىًالجنوبًومنًالغربًإلىًالشرق

وادي األردنالمرتفعات الوسطىالساحل

المدي

نة

معدالت 

األمطار
المدينة

معدالت 

األمطار
المدينة

معدالت 

األمطار

407طبريا900صفد611عكا

118أريحا574نابلس538حيفا

544رام هللا530يافا
البحر 

الميت
100

554القدس405غزة
وادي 

عربة
100

250رفح
بئر 

السبع
200

أم 

الرشراش
22



:النسبيةالرطوبة-رابعاًا
رغمالجويالغالفمركباتأهممنالجوفيالموجودالماءبخاريعتبر
من%4ونحواإلجماليةالجوكتلةمنفقط%2سوىيمثللكونه

المطر،ًووالسحبللتكاثفالرئيسالمصدرالماءبخارويعتبرحجمه،
سطحلىعالمتيورولوجيةالخصائصتشكيلفيمهماًادوراًالهأنكما

.الهواءرطوبةتمثلالجوفيالموجودةالماءبخاروكميةاألرض



-:الرطوبةمنأنواععدةوهناك

:النوعيةالرطوبة-

لمافك(كغم/غم)بنوتقاسالجويالغالففيالموجودالماءبخاركتلةوهي
.وزنهازدادكلماالماءبخاركميةازدادت

:المطلقةالرطوبة-

.(3م/غم)بنوتقاسالهواءمنمعينحجمفيالموجودالماءبخاركتلةهي



:النسبيةالرطوبة-
ودالموجالماءبخاركميةبينالمئويةالنسبةعنعبارةهي
ذلكنيكوحتىالالزمةالماءبخاركميةوبينالهواءفيفعالًا

يةالنسبالرطوبةوتقاسالماء،ببخارتماماًامشبعاًاالهواء
قراءةبينالفرقخاللمن(الهيجروميتر)جهازبواسطة

.المبللوالترمومترالجافالترمومتر



يةالغربالضفةفيالنسبيةالرطوبةتعتبر•
عنلُبعدهاوذلكما؛حدإلىمتوسطة

السنويالمعدلبلغحيثالمائية،المسطحات
(جنين)في2008عامفيالنسبيةللرطوبة

اهللرام،%60نابلس،%57طولكرم،63%
.%63الخليل،%50أريحا،69%



للرطوبةالسابقةاألرقامخاللمنالمالحظ•
ة؛معتدلأنها:الغربيةالضفةفيالنسبية
ةللرطوبالرئيسالمصدرعنبعيدةلكونها
ط؛المتوسالبحروهوألفلسطينفيالجوية
طوبةالًرفيهاتزيدالساحليةالمدنأننجدلذلك

عدلتمزيادةبسببالصيففصلفيالنسبية
.البحرسطحمنالتبخر



تفاعاًرفمعوثيقة،عالقةالحرارةودرجةالجويةالرطوبةبينالعالقة-
فعالًاجودةالمًوالماءبخاركميةترتفعوبالتاليالتبخريزدادالحرارةدرجات

بةالرطًوفيهاترتفعالساحليالشريطمدنأننجدلذلكالهواء؛في
الرطوبةفمثالًا،%73-%65بينمافتتراوحالسنة،مدارعلىالنسبية
تصلأغسطسشهروفي%72يوليوشهرفييافامدينةفيالنسبية

.%74إلى

نأهم المالحظات على الرطوبة النسبية في فلسطي



لمعدلايبلغفلسطينمنالجبليةالمناطقفي-•
فمثالًا،%60-%50النسبيةللرطوبةالسنوي
يوليورشهفيكنعانجبلفيالنسبيةالرطوبة
%51بلغتأغسطسشهرفيثم%47بلغت
مدينةوكذلك،%57بلغتسبتمبرشهرفيثم

وليويشهرفيالنسبيةالرطوبةبلغتالقدس
.%49أغسطسشهرفيثم53%



فلسطينمناطقأقلفيعتبراألردنغورأما-
لدنيا،احدودهاالنسبيةالرطوبةتبلغحيثرطوبة

نوبجفيالنسبيةللرطوبةالسنويفالمتوسط
%40عربةواديجنوبوفي،%45الميتالبحر
.فقط



طينفلسفيالنسبيةالرطوبةتنخفض-•
تفعوتًروالجنوبالشرقناحيةاتجهناكلما
طوبةالًروتزيدالساحليالشريطامتدادعلى

سطحمستوىفوقبالرتفاعالنسبية
الحرارة،درجاتانخفاضبسببالبحر؛
الجبليةالمناطقفوقهذايظهر



:الرياح:خامساًا
دوراًالهانأكمافلسطين،فياليوميةالحياةفيهاماًادوراًاالرياحتلعب
ىعلتهبالتيفالرياحوالطقس،المناختعديلفياألهميةبالغ

منتهبالتيالرياحأماوالمطر،الخيرتجلبالشتاءفصلفيفلسطين
معدلتادةوزيالجفافنشرفيدورلهايكونفلسطينباتجاهاليابسة
وجافةحارةكانتإذاالمزروعاتعلىتتركهالذيالسلبيواألثرالتبخر
.وسريعة



-:فلسطينفيللرياحموسمانهناك

:الشتاءرياح-1

خفضاتللمنالمرافقةخاصةالغربيةالرياحالشتاءفصلخاللفلسطينعلىتسيطر
بشكلتباطهاواًرمنها،تهبالتيالمصادروتعددالثباتبعدمالشتاءرياحوتتميزالجوية،
تقعاراتهاومسالجويةالمنخفضاتمعظمكانتولماوانتشارها،المنخفضاتبمواقعمباشر

التييهالمنخفضاتمنالجنوبيةاألطرافحولالناشئةالرياحفإنفلسطينشمالفي
جنوبيةأوبيةغًرشماليةرياحاًَالغالبفيوهيالشتاءفصلفيفلسطينمناخعلىتؤثر

المنخفضات،لعبورمرافقةغربية،



رياحيفهالمنخفضاتعقبفلسطينعلىتهبالتيالرياحأما
نبيتفصلالتيالفتراتفيأما،باردةغربيةوشماليةشمالية
هبوبهاكزويتًرالشرقية،الرياحفتنشطالجويةالمنخفضاتمرور
اباقتًرومعالجوية،المنخفضاتوصولقبلفلسطينعلى

ياحالًرتلكتتحولفلسطينإلىالجويةالمنخفضاتوصول
.شرقيةجنوبيةرياحإلىالشرقية



:الشتاءرياحعلىمالحظاتك
-:يةالغربوالجنوبيةالغربيةوالشماليةالشماليةالرياح-ًأ
.رصقبجزيرةحولالمتمركزةالجويةبالمنخفضاتترتبط-
.فلسطينومناخطقسعلىمباشرتأثيرهايكون-
.نفلسطيعلىأمطاراًاوتسقطالماءببخارومحملةباردة-



-:الشرقيةوالجنوبيةالشرقيةالرياح-ًب
.باردةوقاريةصحراويةمناطقمنلقدومهاوجافةباردة-

.الغباربومحملةجافةالربيعفصلفيتصبح-
.نفلسطيعلىأمطاراًاتسقطلالغالبفي-



:الصيفرياح-
صيفالفصلفيفلسطينعلىتهبالتيالرياحاتجاهاتتختلف
تاء،الشرياحهبوبانتظاممنأكثرهبوبهابانتظامتتميزولكنها

رةمتأثألخرىمنطقةمنفلسطينعلىتهبالتيالرياحوتختلف
-:التاليالنحوعلىموقعهاأوالمنطقةبتضاريس

.المعتدلةيةالغربالرياحفيهتسودواألغوارالجبليةالمرتفعاتإقليم-



البرنسيمبفيتأثرالفلسطينيالساحليالشريط-•
هاراًان(غربيةرياح)البحرنسيميهبإذوالبحر،
الساعةوحتىالصباحساعاتمنابتداءًا

لىإالرياحتلكتأثيرويصلمساءا،التاسعة
درجةفتلطيعلىفيعملالفلسطينيةالمرتفعات
يهبفالتاسعةالساعةبعدأماصيفاا،حرارتها
.(شرقيةرياح)البرنسيم



فيالطبوغرابالوضعتتأثرالرشراشأممدينة-
الرياحتسودلذلكبها؛المحيطالتضاريسي
النقبوجنوبعربةواديامتدادعلىالشمالية

رتياشكلعلىالشماليةالرياحتنحصرحيث
.الجنوبإلىالشمالمنهوائي



الضغطمراكزباختالففتختلفالرياحسرعةأما

والكتلالجويةوالمنخفضاتوالتضاريسالجوي

حالرياسرعةمتوسطأنالنظريلفتومماالهوائية،

يفالرياحسرعةمتوسطمنأعلىالصيففصلفي

يالتالرياحسرعةذلكمنتستثنىالشتاء،فصل

عدموحاالتوالعواصفالجويةالمنخفضاتترافق

احالريسرعةتبلغالحاالتتلكفيألنهاالستقرار؛

.أكثرأوالساعة/كم80أحياناً 



:( الساعة/كم)2008جدول سرعة الرياح صيفاً وشتاًء والمعدل السنوي العام في الضفة الغربية •



معناخالمعناصرلتفاعلعامةمحصلةالمناخيةاألقاليمدراسةتعتبر
منوتكثانية،جهةمناألخرىالبيئةعناصرومعجهةمنبعضها
حدودهافيوتتفقبيئيةأقاليمتمثلكونهافيالمناخيةاألقاليمأهمية
واألقاليمربالتونطاقاتوالحيوانيةوالنباتيةالطبيعيةاألقاليمحدودمع

.والزراعيةالرعوية

ناألقاليم المناخية في فلسطي



لسطينففيالمناخيةاألقاليمتحديدفياستخدم
:همارئيسانمناخيانتصنيفان

كوبنتصنيف.1
ثورنثويتتصنيف.2



كوبنتصنيف.1
سطحخاللهمنصنفمناخياًاتقسيماًا1918عامكوبنفالديميرالدكتوراقترح
.1931عامالتصنيفذلكعلىتعديالًاأدخلثممتباينة،مناخيةأقاليمإلىاألرض
جاتدًرمنلكلوالشهريةالسنويةالمتوسطاتدراسةعلىكوبنتصنيفويعتمد
عكاسانإلهيماالطبيعيةالنباتيةالختالفاتأنكوبنواعتبرواألمطار،الحرارة

.المتنوعةالمناخيةللظروف
احثينالبمعظمعليهاعتمدلذلكواألسهل؛شيوعاًااألكثركوبنتصنيفويعتبر

.والدارسين



ثورنثويتتصنيف.2
امعأحدهماالمناخيةلألقاليمتقسيمينثورنثويتقدم

علىثورنثويتاعتمدوقد،1948عامالثانيثم1931
وهوخيةالمنااألقاليمبينللتمييزللتربةالمائيةالموازنة

.وتعقيداًاتفصيالًاوأكثرعمقاًاأكثر



:أقاليم فلسطين المناخية وفقا  لتصنيف كوبن -أوال  

ة،المساحوالمحدودةالصغيرةالبالدمنفلسطين
وعتتنذلكومعوعرضهاطولهافيمحدودةوكذلك
فإنهنكوبتصنيفوحسبالمناخية،األقاليمفيها
.مناخيةأقاليمثالثةفلسطينفيتوجد
المتوسطالبحرمناخإقليم.1
الستبسمناخإقليم.2
الصحراويمناخإقليم.3



المتوسطالبحرمناخإقليم.1

ثحيجافصيفبفصلتمتازوالتيوالرطبةالمعتدلةالمناطقالمناخذلكيمثل
ذلكينتشر.الشتاءفصلفياألمطاروتركزم،20ًًْالحرارةلدرجاتالسنويالمتوسط
حتىشرقاًاجهويتجنوباًاغزةقطاعمناإلقليمذلكيبدأفلسطين،ووسطشمالفياإلقليم

الجبليةالقممفوقماراًاالشمالنحوالخطذلكيتجهثمالخليل،جنوبالجبليةالمناطق
لبحيرةغربيةالالسواحلليشملالشرقنحوقليالًاينحرفثمالوسطى،الجبليةللسلسلة
ذلكتلقىيكماوالسورية،اللبنانيةالحدودحتىكلهاالجليلمناطقبذلكليشملطبريا
.ملم800-ملم400السنويمعدلهايتجاوزأمطاراًااإلقليم



:(السهوب)الستبسمناخأوالجافشبهالمناخإقليم-2
فيهاديزيالتيالمناطقفيكوبنلتصنيفوفقاًاالمناخهذايسود
مثليوهوالحرارة،لدرجاتالسنويالمعدلعنلألمطارالسنويالمعدل
اريالمدوالمناخجهةمنالرطبالمعتدلالمناخبينانتقالياًامناخاًا
ويالسنالمعدليزيدالتيالمناطقفيويسودأخرى،جهةمنالجاف
قلأإلىالسنويةاألمطارفيهوتنخفضم18ًًْعنفيهاالحرارةلدرجات

.ملم350من



ليمإقمنمباشرةالشرقإلىاإلقليمذلكيسود•
إلىخطمنيبدأفهوالمتوسط،البحرمناخ

إلىالخطذلكيتجهغزةقطاعمنالجنوب
تجهيثمالسبع،بئرمدينةإلىالشرقناحية
رقيةالشللسفوحمسايراًاالشمالنحوالخطذلك

علىهيلينتالوسطىالجبليةللسلسلةالسفلى
.طبريابحيرةمنخروجهبعداألردننهر



:الصحراويالمناخإقليم-3

المناطقليشملفلسطينمساحةمن%60منأكثرفياإلقليمذلكيسود
:منلكاإلقليمذلكإلىوينتميفلسطين،منالشرقيةوالمناطقالجنوبية
كذلكًوالميتللبحرالغربيةوالسواحلوالخليل،القدس،وبريةكله،النقب

.األردنلنهرالغربيةالشواطئ
السنويراريالحالمدىفيهيرتفعمتطرفصحراويبأنهاإلقليمذلكمناخيتميز
.ملم200منأقلإلىاألمطارمعدلتفيهتقلكمام20ًًْمنأكثرإلى



:ثورنثويتلتصنيفوفقاًاالمناخيةفلسطينأقاليم-ثانياًا
تنوعاًاأكثرثورنثويتتصنيفاتحسبالمناخيةاألقاليم
،كوبنتصنيفمنودقة
مناطقعأربضمنثورنثويتتصنيفحسبفلسطينوتقع

-:هيمناخية



:الرطبةالمنطقةمناخإقليم-1
بالتحديدًوفلسطينشمالأقصىفيالمنطقةتلكتتركز
وتتميزالشماليةالساحليةوالسهولاألعلىالجليلفي

ملم700منأكثرإلىفيهااألمطارنسبةبارتفاع
.سنوياًا



:الرطبةشبهالمنطقةمناخإقليم-2
لجبليةاوالسلسلةاألدنىالجليلفيالمنطقةتلكتوجد

إلىإضافةوالخليلوالقدساهللورامنابلسالوسطى
تراوحتاألمطارمعدلتحيثالجنوبيةالساحليةالسهول

.سنوياًاملم700-ملم400بينما



:الجافةشبهالمنطقةمناخإقليم-3
عاتللمرتفالشرقيةالسفوحفوقاإلقليمذلكيمتد

ديلواالشماليةاألجزاءإلىإضافةالوسطىالجبلية
اإلقليمذلكفياألمطارمعدلتأماوالنقب،األردن
.سنوياًاملم400-200بينماتتراوحفإنها



:الجافةالمنطقةمناخإقليم-4
ينفلسطمنالجنوبيةاألجزاءالمنطقةتلكتغطي

حراءوصعربةوواديالميتالبحرمنطقةمنابتداءًا
ملم200عنتقلاألمطارمعدلتإنحيثالنقب
.سنوياًا



/  الفصل الثالث 
ينالمائية في فلسطالموارد 



.الحياةكلمتقًوفعليهاالبشر،لحياةاألساسيةالركيزةالمياهتعد
الحياةواستمرارية[يً حًََشْيءً ُكلًَّاْلَماءِمنًََوَجَعْلَنا]:تعالىقال

كلإلىوبالنظرالماء،وجودعلىاألولىبالدرجةتعتمد
فيقامتقدجميعهاأنهانرىوالحديثةالقديمةالحضارات
ديةواألًواألنهارمجاريخاصةمائيةبوفرةتنعمالتيالمناطق
.المفتوحةوالبحار



فيرزتبالمياهمشكلةبدأتالثالثةاأللفيةمطلعفيواليوم•
قليميةعالميةكمشكلةالدوليةالمحافلكل كلامنهتعانيوا 
السكانتزايدإلىاألولىبالدرجةيعودوهذاالعالم،دول

راعيةوالًزوالصناعيةالتنمويةالمشاريعفيالدولوتسابق
دوللكفيالمائيةالمواردعلىهائالًاضغطاًاشكلالذياألمر
لهافريتًوبماالدولبعضمقدراتتقاسأصبحتحتىالعالم،

ابعمنعلىتشرفالتيالدولبعضباتتهناومنمياه،من
أورالنهفيهايجريالتيالدولمصيرفيتتحكماألنهار
.سواحلهافييصب



يعودذاوهمائي،وعجزمائيةمشكلةمنتعانيالتيفلسطينفيالحالوكذلك
حيثطالمتوسالبحرمناخإلىينتميالذيفلسطينمناخإلىاألولىبالدرجة
جنوبفيسنوياًاملم250-ملم50بينماتتراوحوالتيقليلةاألمطارمعدلت

عنناهيكفلسطين،شمالفيسنوياًاملم700-ملم500بينومافلسطين،
مساحةمن%50حواليتمثلوالتيالنقبصحراءهماجافتينمنطقتينوجود

%15حواليتمثلوالتيالوسطىالجبليةللسلسلةالشرقيةوالسفوحفلسطين
شبهأوجافةفلسطينمساحةمن%65حواليجعلممافلسطين،مساحةمن

.جافة



اتجهتلكلذإقليمية،أبعادذاتمحليةمشكلةفلسطينفيالمياهمشكلةباتتهناومن
الدولفيالمياهوسرقةبلالتعديإلىالصهيونيالحتالللدىالمائيةالسياسات
لمحتل،االسوريالجولنهضبةفيوالمتجددةالمتاحةالمياهكلتسرقفهيالمجاورة،

اصباني،الحنهرومياهاليرموكنهرمياهوكذلككلهااألردننهرمياهبسرقةقامتكما
فيالجوفيالخزانمياهلسرقةمتر1000إلىتصلقدجداًاعميقةآباربحفرقامتكما

وحفرالغربيةالضفةمياهمن%90منأكثربسرقةالصهيونيالحتاللقامكماسيناء،
يةالمائالمواردعلىلالستيالءمائيةكمصائدغزةقطاعحدودطولعلىعميقةآبار

سطحيةالالمياهلحجزمائياًاسداًاأقامكماغزة،قطاعحوضإلىتصلالتيالشحيحة
.سنوياًامكعبمترمليون50تتجاوزكانتوالتيغزةقطاعإلىتردكانتالتي



التيهيف،فلسطينفيللمياهوالرئيساألساسيالمصدراألمطارتعتبر
نسواء،حدعلىوالجوفيةالسطحيةالمياهتغذي مطاراألكمياتكانتوا 
كمياتوهيسنوياا،مكعبمليار6بحواليتقدرفلسطينعلىتسقطالتي
المناخبتتأثرأنهاكماألخرى،سنةمنتتذبذبأنهاكمانسبياا،قليلة

.راويةوالصحالبحريةالمؤثراتمنالقربأووالبعدوالموقعوالتضاريس

: مصادر المياه في فلسطين 



والعيونولوالسياألنهارفيمتمثالًاالسطحيالجريانفهوالمهمالثانيالموردأما
الجريانلغبحيثخارجها،منتردالتيتلكأوفلسطينداخلتجريالتيوالينابيع
حواليةالمجاوًرالدولمنقادماًاالسياسيةالحدودعبرفلسطينيدخلالذيالسطح

فلسطينيففعالًاالمتاحةالمائيةالمواردأنيعنيهذاسنوياا،مكعبمترمليار4
تاحةمكلهاليستالكميةهذهولكنسنوياا،مكعبمترمليار10حواليإلىتصل

إلىيتنتهأووالنتح،التبخرإلىإماتذهبمنهاكبيرةنسبةأنإذلالستخدام
ريانجأوسطحيجريانشكلعلىمنهاالستفادةدونالميتأوالمتوسطالبحر
.جوفي



صور ألحد 

الينابيع في 

سلفيت





:جدول مصادر المياه في فلسطين 

(المخرجات)كميات المياه التي يتم فقدانها (المدخالت)مصادر المياه المتاحة 

الفاقد3مليار مالوارد
النسبة 

%المئوية

الكمية 

3مليارم

6األمطار
ما يفقد بواسطة التبخر 

والنتح
70%7

0.5%5جريان سطحي إلى البحار4الطبقات الحاملة للمياه

0.5%5جريان جوفي إلى البحار

2ن ما تبقى من كميات المياه في فلسطي
مليار

متر مكعب سنوياً فقط
مليار1080%8



نطقةممنفلسطينفيالمياهكمياتتختلف

:منهاعوامللعدةتبعاً ألخرى

العوامل المؤثرة في مصادر المياه 



:المناخ-1

جددةالمتالمياهكمياتفييؤثرالذيواألهماألولالرئيسيالمحددالعامليعتبروالذي
فياألمطارأنإذاإلطالق،علىالمناخيةالعناصرأهمهماوالحرارةفاألمطاروالمتاحة،
لكميةامنأكبرالتبخرمعدلتيجعلالذياألمرمرتفعة،الحرارةودرجاتقليلةفلسطين
فيهاألمطاراالنقبفصحراءمناطقها،أغلبفيمائياًاعجزاًاتعانيفلسطينجعلمماالواردة،
أنكماحاداا،مائياًاعجزاًاتعانيفلسطينمساحةفنصفإذنجداًاعاليةالحرارةودرجاتقليلة

مماالحرارةدرجاتارتفاعمعالمطرظلفيتقعالوسطىالجبليةللسلسلةالشرقيةالسفوح
.مائياًاعجزاًاتعانيأيضاًاالمنطقةتلكجعل



ينفلسطمنتبقىماذا:الطالبعزيزي•
الجبالوسلسلةالساحلإليتبقًَّلمإذن؟
ونسبةكبيرةاألمطارمعدلتحيث

اتذالمنطقةتلكظلتلذلكأقلالتبخر
.معقولةمائيةوفرة



:الموقع-2

المياهكمياتفييؤثرالذيواألهماألولالمحددالرئيسالعاملالمناخيعتبر
بالتاليًوتسقط،التيالمياهكميةتحددالتيهيفاألمطار..والمتاحةالمتجددة

.سقطتالتياألمطاركميةعلىبناءمائيعجزأومائيةبوفرةالمكانيتميز
منانالمكوموقعالعرضلدوائربالنسبةالمكانموقعهنابالموقعالمقصود

ببخارةالمحملوالرياحالبحريةللمؤثراتعرضةيجعلهوالذيالمتوسطالبحر
.الماء



سبياًانتتأثرجعلهاالعرضلدوائربالنسبةفلسطينفموقع
قعيفلسطينجنوبأنالطالبعزيزيلحظ..األمطاربمعدلت

عرضدائرةعلىيقعفلسطينشمالوأن 29ًْعرضدائرةعلى
فيمميزاا،واضحاًاالمناخجعلتعرض؛دوائر4فهناك 33ًْ
غزيردلًامعتالشمالوفيالمياه،قليلاألمطارقليلحاراًاالجنوب
.المياهوفيراألمطار



البحرعنالبعدأوبالقربالمكانوقوعأنكما•
احللريالمواجهةوالجبالالمناطقجعلالمتوسط؛
منالقادمةالماءببخارالمحملةالغربيةالجنوبية
نموالمياهاألمطارمنحظاًاأوفرالمتوسطالبحر
تلقىتوالتيالمطرظلفيتقعالتيالمناطقتلك

انيتعأصبحتوبالتالياألمطارمنقليلةمعدلت
.مائياًاعجزاًا



:السطحيوتحتالسطحيالجريان-3
منسطينفلإلىيردالذيالسطحيوتحتالسطحيالجريانهناكبهويقصد
تمحيثأخرى،مائيةومجاريوأوديةوسيولأنهار:منالمجاورةالدول
لكميةوتلكمكعب،مترمليار4بحواليفلسطينإلىسنوياًايردماتقدير
اهالميكمياتمعظمإنحيثعليهاوالمحافظةاستغاللهاتمإذابهابأس
األردننومفلسطينشمالوسوريالبنانمنالحدودعبرفلسطينإلىتصل
.فلسطينشرق



:والتربةالجيولوجيالتركيب-4

مياهالمنأكبركمياتلستقبالالتربةنفاذيةمدىفيالعاملهذاويتمثل
فيالسفلىالطبقاتصخورقدرةومدىالجوفي،الخزانإلىوتوصيلها
فيدةالموجًوالجوفيةالمياهونوعيةكميةأننجدلذلكالمياه؛علىالمحافظة
تتلقىًوواسعةمساماتذاتالتربةكانتفإذاآلخر،موقعمنتختلففلسطين
أنلكذمعنىصماء،جوفيةصخريةبطبقةوتتميزاألمطارمنكبيرةمعدلت
.والعكسالمياهمنجداًاكبيرةكمياتبوجوديتميزمائيحوضهناك



مياهللالحاملةالصخريةوالطبقاتالصخورتنقسم
-:هيمجموعاتثالثإلىفلسطينفي

الطبقات الحاملة للمياه



:للمياهالمنفذةالصخور-ًأ

مساماتهاوفيفيهاتتوقفأندونالمياهخاللهاتتسربصخريةوطبقاتصخورهي
.وفراغاتها

:للمياهالحاملةالصخور-ًب

.الجوفيةالمياهتختزنالتيالمائيةالطبقاتصخورهي

:الكتيمةالصخريةوالطبقاتالصخور-ًج

للمياهالمنفذةغيروالصخورالطبقاتهي



-:عصورعدةإلىللمياهالحاملةوالطبقاتالصخوروتنتمي

:الباليوستوسينتكوينات-1

فياتالتكوينتلكوتنتشروطمي،ورمال،،وكنجلوميراتومارل،حوَّار،:منوتتكون
.الكرمللجبمنطقةفيوتضيقالمتوسط،البحرساحلبموازاةالساحليةالسهولإقليم

:األيوسينتكوينات-2

ابلسنبينتوجدوكذلكالقدسغربفيوتتواجدوكلسيةحواريةصخورمنوتتألف
.والعفولة



:السينومانيان-التورينيانتكوينات-3
.ولكرمطمنطقةوفيالقدسغربشمالالتكويناتتلكتنتشر

:األسفلالسينومانيانتكوينات-4
لعفولةابينماوكذلكالقدسغربفيالتكويناتتلكتنتشر
.وحيفا



-:فهيفلسطينفيللمياهالحاملةالطبقاتأهمأما

:المحجوزةغيرالمياهطبقة-1

منبالقربوتوجدمتراا،20-2بينماعمقهايتراوححيثاألرض،منالقريبةالمياهطبقةوهي
داخليةالالمناطقفيعمقهاليصلالشاطئ،عنابتعدناكلماعمقهاويزدادالمتوسط،البحرساحل

تلكمتراا،250-100إلىلتصلالوسطىالجبليةالسفوحعندعمقاًاتزدادثممتراا،70-60بينما
تلكمياهعتبروتاألمطار،بتذبذبتتأثروبالتاليمباشر،بشكلاألمطارمياهمنمياههاتستمدالطبقة
غيرباراآلوتنتشرالسطح،منلقربهافلسطين؛فيالمستغلةالمائيةالطبقاتأقدممنالطبقة
وتتعرضاكمالمزروعات،وريللشربمياههاوتستغلالساحلية،السهولمنطقةفيبكثرةالعميقة
.ميكانيكيةمضخاتاستخدامأوالكثيفالضخحالفيأحياناًاللنضوبمياهها



:الرتوازيةشبهالمياهطبقة-2
متراًا20حواليالساحليالسهلفيعمقهايصلحيثالعمق،فيالتاليةالطبقةوهي

تفاعباًرالطبقةتلكوتتميزالداخل،باتجاهالساحلعنابتعدناكلماالعمقويزداد
منالمياهفعًرويتمكمااآلبار،حفربعدإليهاالوصولوينبغينسبياا،مياههامنسوب
وهي(جرةالف)باسمالساحليةالسهولفيالنوعذلكويعرفميكانيكية،مضخاتخالل
متر20نمأكثرإلىفيهاالضخقدرةتصلحيثطبقاتها،فيسمكاًاوأكثرماءًاأوفر
أغلبوتعتمدالساعة،فيمكعبمتر200حواليإلىتصلوقدالساعة،فيمكعب
كثيرافجفإلىالزائد؛الضخأدىوقدالطبقة،تلكعلىالساحليةالسهولفيالزراعة

.ملوحتهاوزيادةاآلبارتلكمن



:الرتوازيةالمياهطبقة

500اليحًوضخهايصلحيثماءًاواألوفرعمقاًااألكثروهي(المحجوزةالمياه)وتسمى
خات؛مضبدوناألرضسطحمستوىإلىفيهاالمياهوتندفعالساعة،فيمكعبمتر
للمياه؛املةالحالطبقةعلىتضغطانمنفذتينغيرطبقتينبينانحصارهابسببوذلك
نتيجةهاإليالوصولبصعوبةالطبقةتلكوتتميزالسطح،نحواندفاعهاعلىيعملمما

لكتيستغلالصهيونيالحتاللولكناألمتار،منمئاتعدةإلىيصلالذيعمقها
تلكمنامياههتستمدوالينابيعالعيونأنكماللحفر،الالزمةالمعداتلتوفرالطبقة
.والصدوعالشقوقعبرالمياهتندفعحيثالطبقة



األهمالموردهيالمائيةاألحواضتعتبر•
لسطينففيتوجدحيثفلسطين،فيللمياه
الساحل،حوض:مائيةأحواضسبعة

رمل،الكوحوضالشرقية،الجبليةواألحواض
وحوضطبريا،وحوضالعوجا،نهروحوض
.بةعًروواديالنقب،وحوضالغربي،الجليل



كلفيرةمنتشوسطحيةجوفيةمائيةمواردبوجودفلسطينتتميز
واضاألح:وتحليلبدراسةسنقومالطالبعزيزيلذلكربوعها،
النحوىعلوالينابيعالسطحيةالمائيةواألحواضالجوفيةالمائية
-:التالي

:  الموارد المائية في فلسطين 



:الجوفيةالمائيةاألحواض-أولًا

يةالجوفالمائيةاألحواضمنعددفلسطينفييوجد
منطىالوساألجزاءخاصةبالمياهبغناهاتتميزوالتي

:يالتالالنحوعلىوهيمنها،والشماليةفلسطين



:الساحلحوض-1
طولعلىيمتداألرضسطحتحتالجوفيةللمياهمجمععنعبارةوهو

،الجنوبأقصىفيغزةقطاعوحتىالشمالفيالكرملمنطقةمنالساحل
مساحتهتبلغكم20-7بينمايتراوحوعرضكم،120حوالييبلغبطول

مترمليون300-250بحوالياإلنتاجيةطاقتهوتقدرمربع،كم1800
الحوضدبعالمياهكميةحيثمنالثالثةالمرتبةفييأتيثمسنوياا،مكعب
.طبريابحيرةوحوضالجبليالجوفي



:الشرقيةالجبليةاألحواض-2

والجليلوالغورالغربيةالضفةمنطقةنطاقفيالشرقيةالجبليةاألحواضتلكتقع
-:هيفرعيةأحواضأربعةفيهاتوجدحيثاألسفل

.الشرقيالجبلحوض-

.الشرقيالشماليالحوض-

.األسفلالجليلحوض-

.الغربيةالضفةشرقأخرىصغيرةأحواض-



اتجاهبالجبليالحوضذلكفيالجوفيةالمياهتتدفق•
علىكينابيع:طبيعيبشكلتصرفوهناكالشرق،
وغورالداخليةالمروجومنطقةالميتالبحرأطراف
يبحوالالحوضلهذااإلنتاجيةالطاقةوتقدراألردن،
مترمليون163منهاسنوياا،مكعبمترمليون237
مياهمكعبمترمليون74وحواليمالحة،مياهمكعب
.عذبة





:الكرملحوض-3
ويتراوحكم30بطولالجنوبباتجاهحيفاخليجمنالكرملحوضيمتد

الكرملجبلويرتفعالوسط،فيكم17والشمالفيكم5بينماعرضه
جاهباتشديداًاانحداراًاوينحدرالبحرسطحمستوىعنمتر500حوالي
.البحر
سنوياا،مكعبمترمليون34حواليالكرمللحوضالنتاجيةالطاقةتبلغ
.مكعبمترمليون41حواليفتبلغالسنويةتغذيتهأما



:العوجانهرحوض-4
احلوسالشرقفيالوسطىالجبليةالسلسلةبينالعوجا،نهرحوضيمتد
الشماليفللكرملالجنوبيةالمنحدراتحافةبينوماالغرب،فيالمتوسطالبحر
.الجنوبفيسيناءوحدود
علىطتسقالتياألمطارمنويتغذى،كارستيةصخورمنالحوضذلكيتكون

مترمليون355بحواليالسنويةتغذيتهوتقدرالغربية،الضفةمنحدرات
.سنوياًامكعبمترماليين304بحواليفتقدرالنتاجيةطاقتهأمامكعب،



:طبرياحوض-5
فياطبريبحيرةحتىالشمالفيالشيخجبلمنالحوضذلكيمتد

شرقيالوالحدالجليلجبالفهوالحوضلذلكالغربيالحدأماالجنوب،
شملتحيثوغزيرةكثيرةالحوضذلكتغذيةمصادرالجولن،هضبة
حدود،العبرالمجاورةالحواضمنالجانبيةوالتدفقاتوالثلوجاألمطار
.مكعبمترمليون560بحواليالسنويةالنتاجيةطاقتهوتقدر



:الغربيالجليلحوض-6
وسطالمتالبحرشاطئمنالغربيالشمالفيالحوضذلكيمتد
حدودالوحتىجنوباعامرابنمرجسهلومنالجليل،جبالحتى

يةالجيًرالصخورعلىالحوضذلكيتربعشمالا،اللبنانية
فيروالكركاالرمليةوالصخورالحوضشرقفيوالدولومايتية

.غربه



واليبحللحوضالسنويةالتغذيةتقدر•
مناطقوأهممكعب،مترمليون140

ينابيعهيالحوضذلكتصريف
رفتقدالنتاجيةطاقتهأماالكابري،
.سنوياًامكعبمترمليون85بحوالي



:عربةوواديالنقبحوض-7•

عربة،يووادالنقبمنطقةكلويشملتقريباا،فلسطينمساحةنصفالحوضذلكيشمل
تراكمتسنة،ألف30لحواليتعودقديمةجوفيةمياهتعتبرالمنطقةتلكفيالجوفيةالمياه
ملياراتبالحوضذلكفيالمياهمخزونويقدرللتجديد،قابلةغيرمياهمنالماضيفي

البسيطكالستهاًلبسببالسنين؛لمئاتالمخزونذلكيكفيأنويتوقعالمكعبة،األمتار
ه،مياهلستخراجباهظةتكلفةإلىيحتاجوالذيآخرجانبمنالحوضوعمقجانبمن
وتقدرحتها،ملًونسبةارتفاعبسببومكلفة؛خاصةمعالجةإلىتحتاجنفسهاالمياهأنكما

.سنوياًامكعبمترمليون23بحواليالحوضلهذااإلنتاجيةالطاقة



:جدول  الطاقة اإلنتاجية لألحواض المائية الجوفية في فلسطين 

(مليون متر مكعب)الطاقة اإلنتاجية السنوية اسم الحوض

"تقريبا  275"300-250حوض الساحل

237األحواض الجبلية الشرقية

34حوض الكرمل

304حوض نهر العوجا

560حوض بحيرة طبريا

85حوض الجليل الغربي

23حوض النقب ووادي عربة

1518.000المجموع



مائيةأحواضسبعةهناك..الطالبعزيزي•

هاطاقتفلسطين،مساحةكلتغطيجوفية

بلغتالحظتفكماجداً،عاليةاالنتاجية

سنوياً،مكعبمترمليون518ومليار

.اكلهعليهاالصهيونياالحتالليستولي



الضفةفيالجوفيةالمائيةاألحواض
:الغربية
حواليالغربيةالضفةمساحةتبلغ

مائيةأحواضثالثةتضم،2كم5655
تمليشرئيسيمائيحوضوكلرئيسية،

حوضكلفرعية،مائيةأحواضعدةعلى
فرعيةوالالرئيسيةالمائيةاألحواضتلكمن
ولهبهالخاصالهيدرولوجينظامهله

يةإنتاجطاقةلهأنكمامائيةتغذيةنظام
.سنويةمائية
غربيةالالضفةفياألحواضتقسيمتموقد
:التاليالنحوعلى



:الشرقيالحوض-1

المياهطمساقكافةويضمالغربية،الضفةحدودداخلبكاملهالحوضذلكيقع
حتىملحوبيتاهللورامونابلسوطوباسجنينمنالشرقباتجاهالمنحدرة
.الخليلجنوب
مكعب،مترمليون175حواليالحوضلذلكالمتجددةالمائيةالطاقةتبلغ
120يبقىللشرب،صالحةغيرمالحةمياهمكعبمترمليون55منها

.لالستخدامالصالحةالمياههيمكعبمترمليون



من%54نسبتهماأيمكعبمترمليون65علىالفلسطينيونيحصل
ماتشكلمكعبمترمليون55الباقيأماالمتاحة،المياهكميةمجمل
بئراًا35حفرخاللمنبسرقتهاالصهيونيالحتاللفيقوم%46نسبته
.للفلسطينيينملكاألصلفيهيوالتيعميقة،

،بردلحوض:هيفرعيةمائيةأحواضستةالشرقيالحوضويضم
حوضالقدس،اهللرامحوضالفارعة،حوض،(البقيعة)البقعةحوض
.النقبالقدسجنوبوحوضالعوجا،فصايل



:الغربيالحوض-2

الجبلية،قةالمنطفيوأهمهاالجوفيةالمائيةاألحواضأكبرالغربيالحوضيعتبر
مياههافتصريحركةتتجهالتيالجبليةالمنحدراتكافةالحوضذلكيضمحيث
الخليل،غربجنوبوحتىجنينلمحافظةالغربيةالمناطقمنبدءاًاالغربباتجاه
ميةالموساألمطارمياهمنالحوضلذلكالجوفيةالتغذيةمصادرمعظموتتألف
362بحواليالحوضذلكتزودوالتيالغربية،الضفةحدودداخلتسقطالتي

.السنويةاإلجماليةالتغذيةمن%95نسبتهماأيسنوياا،مكعبمترمليون



مكعبمترمليون16علىالحوضذلكمنالفلسطينيونيحصل
لذلكاإلنتاجيةالطاقةإجماليمنفقط%4.4نسبتهماأيسنوياًا

مترمليون360بسرقةالصهيونيالحتالليقومبينماالحوض،
الحتاللقامحيثحق،وجهدونالحوضذلكمنسنوياًامكعب

الحوض،ذلكمنالمياهلستخراجبئر500حواليبحفرالصهيوني
.طفقللفلسطينيينملكهيالحوضذلكفيكلهاالمياهولكن



عيينفًرحوضينالغربيالحوضويضم•
:هماهامين

التمساحالعوجاحوض•
السبعبئرالخليلحوض•



:الشرقيالشماليالحوض-3

ذلكمتديحيثالغربيةالضفةفيالشرقيةالشماليةالمنطقةفيالحوضذلكيقع
الدرجةبتعتمدوالتيالشرقية،الشماليةواألغوارعامر،ابنمرجسهلعلىالحوض
قدرتوطوباس،وجنين،نابلس،محافظاتمنتنحدرالتياألمطارمياهعلىاألولى
منهايحصلسنوياا،مكعبمترمليون158بحواليالحوضلذلكاإلنتاجيةالطاقة

125الباقيأمافقط%20نسبتهماأيمكعبمترمليون33علىالفلسطينيون
للحوضاإلنتاجيةالطاقةمن%80نسبتهماوتشكلسنوياًامكعبمترمليون

.الصهيونيالحتاللفيسرقها



ينحوضالشرقيالشماليالحوضويضم•
:همافرعيين

جلبونجنيننابلسحوض•
جلبونتعنكحوض•



جدول األحواض المائية 

الجوفية 

:في الضفة الغربية 



-:التاليالنحوعلىهيالسابقالجدولعلىالمالحظات

الغربيةالضفةفيالمائيةاألحواضمساحةبلغت-1
مساحةمجملمن%71نسبتهماتشكلبذلكوهي2كم4051
ةالضفأراضيأنعلىواضحةدللةوهذهالغربية؛الضفة
.المائيةلألحواضطبيعيةتغذيةمناطقهيالغربية



فيةالجًولألحواضالمائيةالتغذيةغزارة-2•
مترمليون710-610بينمابلغتحيث
بةبنستكفيكميةوهيسنوياا،مكعب
لكتولكنالغربية،الضفةلسكان100%
.لهممتاحةكلهاليستالكمية



فةالضفيالمائيةاألحواضأغزرهوالغربيالحوضيعتبر-3
مترمليون400منأكثراإلنتاجيةطاقتهبلغتحيثالغربية
.سنوياًامكعب

ويقومالغربيةالضفةمياهعلىالصهيونيالحتالليسيطر-4
الصهيونيالحتالليسرقهاالتيالمياهكمياتبلغتحيثبسرقتها
.الغربيةالضفةمياهمن%90حواليأيمكعبمترمليون540



:غزةقطاعفيالجنوبيالمائيالحوض
غزةقطاعمساحةكلهناالمائيالحوضمساحةتبلغ
ولفلسطينمنالجافةشبهالمنطقةفييقعوهو،2كم365
السنويةتغذيتهكانتلذلكاألمطار؛منقليلةكمياتسوىيتلقى
إنتاجيصلحينفيمكعب،مترمليون80حواليقليلة

سنوياًامكعبمترمليون100منأكثرالحوض



ثيكاًرمائيوضعمنيعانيغزةقطاعفإنلذلك•
ةوبشهادحيثالمياه،نوعيةلتدهورنتيجة

مياهمن%90مناكثريعتبرالدوليةالتقارير
أنهاكمالبشري،لالستهالكصالحةغيرالحوض
منالجائرللضخنتيجةمائي؛عجزمنيعاني

مليون100منأكثرإلىيصلوالذيالحوض
.سنوياًامكعبمتر



:السطحيةالمياه:ثانياًا
تمثلتوالتياألرضسطحفوقالمياهمجاريجميعوتشمل

هالمياوعيونوالسيولواألوديةوالروافداألنهار:في
فلسطينربوعكلفيتجريالمياهوهذهوالبحيرات،الجارية

الجنوب،أقصىإلىالشمالأقصىمن



-:اتجاهاتثالثةفيمياههالتصريفجريانهاأثناءوتتجه

.المتوسطالبحرفيتصبالتيالغربيالتصريفأحواض-1
بحيرةفيتصبأواألردننهرتغذيوالتيالشرقيالتصريفأحواض-2

.الميتالبحرأوطبريا
فيلتنتهيفلسطينجنوبفيالصحراءنحووتتجهأخرىأحواض-3

.األهميةوقليلةمحدودةوهيوالنقب،العقبةوخليجعربةوادي



:الغربيالتصريفأحواض-1
ريوالمجاوالسيولاألنهارمياهجميعوتشمل
اهباتجالشرقمنتجريالتياألخرىالمائية
بلغتحيثالمتوسط،البحرفيلتصبالغرب

الشمالمنوأهمها،2كم11250مساحتها
:التاليالنحوعلىالجنوبإلى



السنويوتصريفه2كم137مساحتهوتبلغالقرنواديأونهر•
3مم7.5فيبلغ

3مم4يبلغالسنويوتصريفه2كم47مساحتهتبلغالمفشوخوادي•
3مم45السنويوتصريفه2كم322مساحتهتبلغالنعاميننهر•
3مم10السنويوتصريفه2كم1089مساحتهتبلغالمقطعنهر•
3مم110السنويوتصريفه2كم181مساحتهتبلغالزرقاءنهر•



السنويوتصريفه2كم604مساحتهتبلغالمفجرأوالخضيرةنهر•
3مم15-10بينما
2كم610مساحتهتبلغاسكندرونهنهر•
3مم8.5السنويوتصريفه2كم113مساحتهتبلغالفالقنهر•
3مم220السنويوتصريفه2كم1750مساحتهتبلغالعوجانهر•
.3مم25السنويوتصريفه2كم3390مساحتهوتبلغغزةوادي•



التيواألوديةاألنهارأهمهيتلك•

يستلوتلكالمتوسط،البحرفيتصب

هناكولكنأهمها،بلجميعها

التياألوديةمنأخرىمجموعة

.الغربباتجاهالشرقمنتجري



2كم/المساحةالنهر
كمية التصريف

3المائي م م
2كم/المساحةالنهر

كمية التصريف

3المائي م م

1750220نهر العوجا123وادي البصة

705نهر روبين1377.5وادي القرن

1006وادي صقرير209الكابري/ وادي الصعاليك

758وادي الحسى714وادي المجنونة

339025وادي غزة4-وادي الحلزون

474الفالح/ المغارة32245نهر النعامين

71الطنطورة108910نهر المقطع

474جعيتة181110نهر الزرقاء

15-60410الخضيرة/ نهر المفجر

-610نهر اسكندرونة

1138.5نهر الفالق

:أحواض التصريف الغربي السطحي في فلسطين 



-:الغربيالمائيالتصريفعلىالمالحظاتأهم
ريفاًاتصاألنهارأكثرمنالعوجانهريعتبر-1
يليه3مم220فلسطينمنالغربيالجزءفي
.3مم110الزرقاءنهر



ط،المتوسالبحرفيتصبالتياألوديةأكبرغزةوادي-2•
مساحةأكبرثانيوهو،2كم3390حوضهمساحةتبلغحيث
تبدأاألوديةمنجداًاكبيرةمجموعةوتغذيهاألردن،نهربعد
وواديالشريعة،وواديالشاللة،وواديالخليل،أودية:من
فهتصريولكنعصلوجوواديالمشاش،وواديالسبع،بئر

أقام1990عامبعدولكن3مم25جداًاقليلالسنوي
لسنوياتصريفهأصبحوبالتاليسداًاالصهيونيالحتالل
.صفراًايساوي



روتعتبالجرياندائمةاألوديةمنعددهناك-3•
نهرالمقطع،نهرالعوجا،نهر:أهمهاأنهاراًا

يرة،الخضأوالمفجرنهرالزرقاء،نهرالنعامين،
فيتجريموسميةفصليةأوديةهناكأنكما

وواديالحسى،وادي:مثلفقطالشتاءفصل
.الصعاليكوواديكركرة،



التيهيالغربيالتصريفذاتالمناطقأنمنبالرغم-4
منتيتأتغذيتهاألنفلسطين؛فيأمطارمعدلتأعلىتتلقى

ليستاأنهإلللجبال،الغربيةالسفوحعلىتسقطالتياألمطار
جزءالفيوروافدهاألردننهروجودبسببتصريفاًااألكثر
منالرغمبالغربيالجزءمنتصريفاًاأكثريعتبروالذيالشرقي
.قليلةأمطارذاتمنطقةفيوقوعها



:ًأحواضًالتصريفًالشرقيً-2
ذلكًالحوضًيشملًنهرًاألردنًوروافدهًإذًلًيوجدًفي
واءًغورًاألردنًسوىًنهرًاألردنًوالروافدًالتيًتغذيهًس

يااًأكانتًمنًالشمالًأمًالشرقًأمًالغرب،ًويمثلًنظامااًمائ
.متكامالاًومستقالًا

تبلغًيعتبرًنهرًاألردنًأكبرًأنهارًفلسطينًمساحةًحيث
موزعةًعلىًالدول2ًكم18850مساحةًتغذيتهًالمائيةً

-(ً:29شكلً)التاليةً
%.38األردنً-
%.37سورياً-
%.11(1948ً)فلسطينًالمحتلةًعامً-
%.10الضفةًالغربيةً-
%.4لبنانً-



بهمصحتىطبريابحيرةمخرجمناألردننهرحوضمساحةوتبلغ
ذيةالتغومناطقالشماليةالمنابعوتعتبر،2كم2727الميتالبحرفي

تلكهبتتميزلمااألردن؛نهرلمياهالرئيسيةالمصادرهيالشمالية
واليحإلىلتصلجداًاكبيربشكلاألمطارمعدلتارتفاعمنالمنطقة
الهامالرئيسالمورديعتبرالذيالشيخجبلفيسنوياًاملم1300
األردننهرتغذيالشماليةالرئيسيةاألنهارأنكمااألردن،نهرلمياه
.اإلطالقعلىالمياهمنكميةبأكبر



-:األردننهرفيالمياهمصادر
-:الشماليةاألنهار-1

:وروافدهالقاضينهرمجموعة.1.1

األردن،هرنلمياهواألولالرئيسالمورديعتبرالذيالْلَدانأوالداننهرعليهيطلق
صدرالمهيتعتبرالتيالقاضيتلينابيعمنمجموعةمنالقاضينهريتغذى

ياألراضمنتأتيالتياألخرىالينابيعمنمجموعةإلىباإلضافةلهاألساسي
لسنوياالتصريفويبلغالبارد،وعين،الدويروخربةفشكول،قرى:منالسورية

.3مم258حواليالقاضينهرلمياه



المحمية 

الطبيعية

تل "

"القاضي



:الحاصبانينهر2.1
بلجلمحورمسايراًاالجنوبإلىالشمالمنالحاصبانينهريتدفق
لسطينفويدخلاللبنانيالجنوبفيحاصبيابلدةأماممنليمرالشيخ
الحاصبانيرنهيتغذىاللبنانية،السوريةالفلسطينيةالحدودالتقاءعند
يعالينابإلىباإلضافةوالسيولالذائبةوالثلوجاألمطارمياه:من

حاصبياةمنطقمنتأتيالتيتلكخاصةجانبيهعلىالمتفجرةوالعيون
غزارةالنهرتدفقتزيدوالتي



لجنوباباتجاهالجريانفيالنهريستمرملحوظة،•
حيثالفلسطينية،الحدودمنكم4قبيلحتى
لوزاناقريتيينابيعمنإضافيةكمياتيتلقى

السنويالتصريفيبلغالسورية،والغجراللبنانية
3مم162-153بينماالحاصبانينهرلمياه

.(تقريباًا3مم157)



:بانياسنهر.3.1
راضيأمنالشيخجبلنهايةفيصخريجرفمنبانياسنهرينبع
رييجالمكانذلكمنالنهرينبعأنوبعدالسورية،بانياسقرية

انقوخعميقواديفيالسوريةاألراضيداخلواحدمتركيلومسافة
قبلمتركيلو2لمسافةويجريالفلسطينيةاألراضييدخلثمضيق،

انياسبنهرلمياهالسنويالتصريفيبلغالقاضي،نهريلتقيأن
.3مم120حوالي



:البريغيثنهر.4.1
لمحيطةاوالتاللعيونمرجمنطقةفيلبنانفيالبريغيثواديمنابعتقع
لسطينيةالفاألراضيالنهريدخلعيون،مرجنهرباسمهناكيعرفحيثبها
وبالجننحوجريانهفيالنهريستمرعامل،جبلأقدامعندالمطلةقرب
كذلكيظلوتدفقه،غزارتهمنتزيدالتيالينابيعمنعددمياهيتلقىحيث
يبلغاألخرى،الروافدمعهناكيلتقيحيثالحولة،مستنقعاتيدخلحتى

.3مم5البريغيثنهرلمياهالسنويالتصريف



معتتجوالذي(األردننهر)الحولةسهلفيتكّونالذيالنهراسميصبح
صريفتويبلغ،وبريغيثوبانياسوالحاصباني،القاضي،أنهارمنمياهه
ولةالحبحيرةخاللمنليمرجنوباًاالنهريتجه-3مم540حواليهناكالنهر
سطحمستوىفوقمتراًا70ارتفاععلىللبحيرةالجنوبيالطرفمنليخرج
حدارالنوشديدوضيقعميقواديفيهناكاألردننهريجريحيثالبحر،

أنقبلكم16لمسافةالنهريجري(متركيلولكلمتراًا17.5انحدارهيقدر)
.طبريابحيرةفييصب



يرةبحمنالنهرمخرجبينمااألرضمنسوبفيالفرقإن..الطالبعزيزي
خرجالنهرأناعتبارعلىمتراًا282يبلغطبريابحيرةفيمصبهحتىالحولة

لينحدرالبحرسطحمستوىفوقمتراًا70يرتفعمكانمنالحولةبحيرةمن
مترا212-)تنخفضالتيطبريابحيرةشمالفيليصبكم16مسافةبشدة
جريانأثناءفيمتراا،282المنسوبفرقليبلغ(البحرسطحمستوىتحت
ضعيفةذيتهتغتكونللنهراألوسطالمجرىتعتبروالتيالمنطقةتلكفيالنهر
.رالنهمجرىتغذيالتيالمائيةوالروافدوالمسيالتالعيونقلةبسبب



:طبريابحيرة-2

نهريشكلحيث3مم540حوالييبلغبتصريفطبريابحيرةاألردننهريدخل
التيبرياطبحيرةتتلقىحيثواحداا،مائياًاجسماًاهناكطبرياوبحيرةاألردن
والعيوننابيعواليوالسيولاألمطارمنكبيرةكمياتللمياهطبيعياًاخزاناًاتعتبر
حيرةبإلىيردمماوبالرغمالغربية،الناحيةمنوكذلكالشرقية،الناحيةمن

سطوعدةلشنظراًاكبيرةكمياتأيضاًاسطحهامنيتبخرفإنهمياهمنطبريا
.العاليةالحرارةودرجاتالشمس



:والغربيةالشرقيةالروافد-3
،3مم540يبلغسنويبتصريفطبريابحيرةمناألردننهريخرج
باتجاهمتراًا3.5-2بينماوعمقهمتراا،25إلىعرضهيصلبمجرى
قاإلطاًلعلىروافدهأهماألردننهريلتقىكم8مسافةوبعدالجنوب

ريفبتصاألردننهريغذيالذياليرموكنهروهوالمنطقةتلكفي
.هنفساألردننهرتصريفتقاربكميةوهي،3مم460يبلغسنوي



العاليةاكميتهعلىاليرموكنهرمياهأهميةتقتصرول•
سبةنخفضفيالواضحدورهاإلىتتعداهابلفحسب
حيثا،طبريبحيرةمنتخرجالتيالنهرمياهفياألمالح
يعاليناببعضتقذفهوماالتبخرمعدلتزيادةتعمل

نهرالمياهملوحةزيادةعلىطبريا،بحيرةفيالمالحة
منموعةبمجليلتقيالجنوبباتجاهمجراهالنهرويتابع
-:أهمهاالروافد



:الغربيةالفلسطينيةالروافد.1.3

فيلتصبالشرقإلىالغربمنالفلسطينيةاألراضيمنتنحدرالتيالروافدجميعوهي
،البيرةواديالفجاس،وادي:الجنوبإلىالشمالمنوهياألدنىاألردننهرحوض
بلغيإذالمنطقة،تلكفياألردنلنهررافدأهميعتبرالذيجالودوواديعشة،وادي

الفارعةوواديالبقيعة،واديالمالح،واديشوباش،وادي،3مم70السنويتصريفه
السنويتصريفهيبلغالذيالعوجةووادي،3مم32حواليالسنويتصريفهيبلغالذي
ةالفلسطينيالروافدمناألردننهرفييصبمامجموعويبلغ،3مم15-7بينما

.3مم200حوالي



:الشرقيةاألردنيةالروافد.2.3
لىإالشرقمناألردنيةاألراضيمنتنحدرالتيالروافدجميعوهي
يواد:الجنوبإلىالشمالمنوهيالنهرحوضفيلتصبالغرب
رنهراجب،واديكفرنجة،وادياليابس،وادي،زقالبواديالعرب،
ماعمجمًويبلغحسبان،وواديالكفرين،واديشعيب،واديالزرقاء،
3مم105حواليالشرقناحيةمناألردننهرفييصب



3م م / الكميةالمصدر

258مجموعة نهر القاضي

157مجموعة نهر الحاصباني

120مجموعة نهر بانياس

5نهر البريغيث

روافد نهر األردن شمال بحيرة 

طبريا
140

70روافد بحيرة طبريا نفسها

460نهر اليرموك

200الروافد الفلسطينية

105الروافد األردنية

1515مجموع ما يجري في نهر األردن

:جدول الموارد المائية في نهر األردن 



-:األردننهرفيالمائيةالمواردجدولعلىمالحظات

يسيرئمصدرأهموروافدهالقاضينهريعتبر-1
األولوهالنهريعتبرحيثاألردننهرمياهلتغذية
.سنوياًا3مم258بحوالياألردننهريغذيحيث



:اإلطالقعلىالروافدأهمهيالشماليةالروافدتعتبر-2•
سهلفيتتجمعالتيوهيبريغيث،بانياس،الحاصباني،القاضي،
يقيالحقالجسموتكوناألردنلنهرالعلياالروافدلتكونالحولة
.للنهر

نمخاصةفلسطينخارجمنتأتياألردننهرروافدغالبية-3•
ثلثيمنأكثرتشكلوهيواألردن،لبنان،سوريا،:المجاورةالدول
.النهرمياه



وهيمكعبمترمليون515وملياراألردننهرفييجريمامجموعبلغ-4
جعلماذلكًوأمطارهاوقلةبجفافهاتتميزمنطقةفيالمياهمنجداًاكبيرةكمية

.الغربيالتصريفمنأكبرفلسطينفيالشرقيالتصريف

مترمليارمنأكثر)المياهتلكغالبيةباستغاللالصهيونيالحتالليقوم-5
مناحصتهمنالنهرحوضفيتشاركهالتيالدولويحرم(سنوياًامكعب
النزرعلىإلتحصللالتيواألردنوفلسطينولبنانسورياخاصةالمياه
.المياهمنحصتهامناليسير



شاطئةالمتالدولحقضمنتالتيالدوليةالتفاقياتمنالكثيرهناك..الطالبعزيزي
سوىستفيدتلفسورياذلك،غيرالواقعولكنالنهر،مياهفيبحصتهااألردننهرعلى

فغيرلبنانأماسنوياا،3مم200بحوالييستفيدواألردنسنوياا،3مم200بحوالي
تقديرحسبولكن،وبريغيثالحاصبانينهريمياهمنمنهايستفيدالتيالكميةمعلوم
م515المجاورةالعربيةالدولتستغلهمامجموعفيبقى،3مم115يتجاوزلالباحث

فيحصتهممنالغربيةالضفةفيالفلسطينيينيحرمالصهيونيالحتاللأنعلى،3م
مكعبمترمليارحواليويستغليسرقالحتاللهذاأنواضحاًاباتالذياألمرالمياه؛
.غيرهاًووالسكانيةوالسياحيةوالصناعيةالزراعيةألغراضهالنهر؛مياهمنسنوياًا



:الميتالبحرأودية-4
ةفصليالسيليةاألوديةمنكبيرةمجموعةهناك

تصبًوالشرقباتجاهالغربمنتجريالتيالجريان
بيرةكمائيةقيمةذاتليستوهيالميت،البحرفي

:لسببين



ريتجحيثوموسميتها،فصليتها:األول•
لذلكالمطر؛ظلفيتقعجافةمنطقةفي
الشتاءفصلفييكونللمياهتصريفهافإن
لقليلةكمياتفهيحدثتإنوهيفقط،
أوالزراعةأوالصناعةلقيامتكفيتكاد

...البشريالستغالل



حرالبفيتصبفإنها:الثانيالسببأما•
اهالميأومياههمنيستفادلوالذيالميت
دمية،واآلالبشريةلألغراضفيهتصبالتي
،خبرهواديسيال،وادي:األوديةتلكوأهم
مشاش،واديحصاصا،واديعريجه،وادي
.مكلكأومكالكوواديقدرون،وادي



:والينابيعالعيون-ثالثاًا
نابيعواليالعيونمنكبيرةمجموعةفلسطينفيتنتشر
صغيرةبينماوعيننبع1500منأكثرعددهايتجاوز
مايفهاتصًريتفاوتاألهمية،بالغةوكبيرةاألهميةقليلة
.الثانية/لتر500منوأكثرالثانية/لتر10بين



-:والينابيعالعيونتوزيعفيالمؤثرةالعوامل

:المناخ-1

ومعدلتالرطبفالمناخوثيقاا،ارتباطاًابالمناخفلسطينفيالينابيعتوزيعيرتبط
تلكوتتوفر،السنويتصريفهاوزيادةالينابيععددزيادةعلىتساعدالقليلةالتبخر
مطاراألمعدلتحيثالجليل،جبالفيفلسطينمنالشماليةالمناطقفيالميزة
حيثالنقبوصحراءفلسطينجنوبفإنلذلكالتبخر،معدلتوانخفاضالعالية
.الينابيعوجودإلىتفتقرالعاليةالتبخرومعدلتالقليلةاألمطارمعدلت



:الصخوربنية-2
الينابيع،وجودفيتؤثرطبقاتهاوترتيبالصخوربنيةإنحيث
علىوترتكزللمياهمنفذةالصخوركونهوذلكمنواألهم
لسلةوالسالجليلجبالفيالميزةتلكتتوفركتيمة،طبقات
الكلسيةالصخورذاتالكرملوجبلالوسطى،الجبلية

للماء،المنفذةوالدولومايتية



لسطينفينابيعمننسبةأكبرتنتشرلذلك•
التيالينابيعمعظمإنبلالمناطق،تلكفي

أواألردننهرحوضفيمياههاتصرف
يفتتغذىالميتالبحرأوطبريابحيرة
تلالكتلكمنقادمةجوفيةمياهمنالواقع
.المذكورةالجبلية



:واألوديةالصدوع-3
فيمثالًافالجبال،فيتوجدالتيبالصدوعالينابيعترتبط
قةوعميكثيفةصدوعذاتالجبالتلكفإنالجليلجبال

فيهارتنتشلذلكللمياه،الحاملةالصخورجسمفيمتوغلة
كبير،بشكلالينابيع



نابيعاليمعظمفإنالوسطىالجبليةالسلسلةأما•
داخلالمنتشرةواألوديةالصدوعترافقماغالباًا
ناألردنهرواديعلىالمطلةتلكخاصةالجبال

وغوروطبرياالحولةغورمنابتداءًاالصدعي
وكذلكعربة،وواديالميتوالبحراألردننهر

عكاسهلفيالغربناحيةالمنحدرةالجبال
.الفلسطينيالساحليوالسهل



وسفوحهاالالجبأقدامنطاقفيوأغزرهافلسطينينابيعأهمتوجد•
عنداضحًوبشكلاألرضيةوأقدامهاالسفوحتظهرحيثالمنحدرة،

وكذلكري،الكابنبعحيثعكابسهلالغربيالجليلجبالالتقاء
رأسبعنحيثالساحلي،بالسهلالوسطىفلسطينجبالنطاق
ريطشطولعلىتمتدالينابيعأهمفإنالشرقفيأماالعين،
،األغوارصدوعلخطوطمساير



جبليةالبالمرتفعاتترتبطالينابيعأنيؤكدمما•
والذياألمطارمنعاليةمعدلتتستقبلالتي
يةالكلسصخورهافيمنهاكبيرقسميرشح
لينابيعاظهورارتباطأيضاًاويؤكدللمياه،المنفذة
الطبقاتحركتالتيوالنكساراتبالصدوع
ياهللمسمحمماوانخفاضاا؛ارتفاعاًاالصخرية
.عذبةةمائيينابيعشكلعلىبالنبثاقالجوفية



:لترات في الثانية على النحو التالي 10تتوزع الينابيع التي تزيد غزارتها عن 

ععدد الينابيالمنطقة

135الحولةمنطقة

281واألدنىاألعلىالجليل

11الغربيوالجليلعكاسهل

150الفحموأمالكرملجبل

53نابلسمرتفعات

227والخليلهللاورامالقدسجبال

يةالشرقوأطرافهالساحليالسهل
33

50األردنغور



)(2008عدد الينابيع اسم المنطقة
باأللف م )2013كمية التدفق 

(*))((3م

-5جنين

10776طوباس

--طولكرم

32401نابلس

--قلقيلية

5312سلفيت

272428ةرام هللا والبير

727026أريحا واألغوار

41476القدس

15523بيت لحم

12523الخليل

11733000المجموع

: ة ينابيع الضفة الغربي

يبلغ عدد الينابيع في

الضفة الغربية حوالي 

نبعا  117

33يتدفق منها حوالي 

مليون متر مكعب سنويا  

 .



:اآلبار:رابعاًا
بئروأالجمعوبئرالنبع،بئر:هياآلبارمنأنواعثالثةبوجودفلسطينتتميز
.الضخوآبارالشتاء،بئرأوالمطر

:الجمعآبار-1
ماطبيعيةإماحفرةعنعبارةوهي مياهعجمبغرضبحفرهااإلنسانقامصناعيةوا 
وهي،(الشتابيار)عامياًامصطلحاًافلسطينفيعليهاويطلقالشتاء،فصلفيالمطر
اإلنسانقاماألرضسطحمستوىتحتالصخرفيطبيعيةحفرةتكونأنإما

عدادهاوتجهيزهابتوسيعها ماالشتاء،مياهلستقبالجيداًاإعداداًاوا  اإلنسانيكونأنوا 
.بوببأنالمنزلبسطحبتوصيلهاوقاموالمساكنالبيوتفيبحفرهاقاممنهو



مناطقالتلكخاصةفلسطينأنحاءجميعفياآلبارتلكتنتشر
للمياهاماًاهمصدراًاباعتبارهااألمطار،منكافيةمعدلتتتلقىالتي
فالصيفصلفيلالستخدامالمطيرالشتاءفصلفيتخزن
.الجاف

النوعذلكوينتشر3م40-30لحواليالغالبفياآلبارتلكتتسع
.كبيربشكلالغربيةالضفةفياآلبارمن



:النبعآبار-2
التيلكتأوالمطرسقوطفيهايقلالتيالمناطقفياآلبارتلكتنتشر
بئرحفرإلىاإلنسانفيلجأالدائمة،السطحيةالمائيةالمجاريفيهاتنعدم

أمتار،6-3إلىالبئرعمقيصلوقدللمياه،الحاملةالطبقةإلىللوصول
تغورأحياناًاولكنمتراا،50إلىليصلالجبليةالمناطقفييزيدوقد

إلىالوصوليجعلممامتر500-200بينماإلىللمياهالحاملةالطبقة
.الصعوبةغايةوفيمكلفاًاأمراًاالجوفيةالمياه



فييختيكاداآلبارمنالنوعذلك•
ةلقلتبعاًاالنقبصحراءفي

زانالختغذيالتيوالمواردالمياه
.الجوفي



:الضخآبار-3

عميقةةحفًرتحفرحيثالحديثة،باألساليبحفرتالتياآلبارمنمجموعةوتضم
يتمإليهاالوصولوعندبعيدةأعماقعلىالجوفيالخزانإلىللوصولباآللت؛
الخزانزافاستنعلىاآلبارتلكتعملماوغالباًاالمياه،لرفعومضخاتآلتتركيب

يساهماكهنفالضخالمياه،منتستخرجهاالتيالهائلةالمعدلتبسببالجوفي؛
منكثيراًانييعاالذيغزةقطاعفيفعالًاحصلماوذلكالتملحنسبةزيادةفيأيضاًا

تملحًوالجوفيالخزاناستنزافعلىعملالذياآلبارمنالنوعلذلكواسعانتشار
.كبيرةبصورةالمياه



:جدول عدد اآلبار وكمية الضخ منها في االراضي الفلسطينية 

السنة/3مكميةًالضخًباأللفالمجموعالزراعيةعددًاآلبارًالمنزليةعددًاآلبارًالمنطقة
75966جنين
189طوباس
125264طولكرم
51520نابلس
36770قلقيلية
11-سلفيت

6-6رامًاهللًوالبيرة
7070-أريحاًواألغوار
11-11بيتًلحم
8-8الخليل

53272325662683مجموعًالضفةًالغربية
1451594270قطاعًغزة

1982256953المجمعًالكلي



يتمالتيجداًاالكبيرةالكميةتلك•
ةوغًزالضفةفياآلبارمناستخراجها

مكعبمترمليون225.695تبلغ
اًاقياسجداًاهائلةكمياتوهيسنوياًا

نمكلفيوالمتاحةالمتوفرةبالكميات
.غزةوقطاعالغربيةالضفة



المتاحةالمياهكميةبينأيوالمخرجاتالمدخالتبينالفرقهوالمائيالميزان
.المستهلكةالمياهكمياتوبينوالواردة،والمتوفرة

لغربيةاوالضفةغزةقطاع:منكلفيالمائيةالموازنةبعرضسنقوم:الطالبعزيزي
-:م1948عامالمحتلةوفلسطين

:غزةقطاعفيالمائيةالموازنة-أولًا
كبيرسنويمائيعجزعلىغزةقطاعفيالمائيةالموازنةتدل

الموازنة المائية 



االستخراجالتغذية

العنصر
مليون متر مكعب 

سنويا  
العنصر

مليون متر مكعب 

سنويا  

45-40مياه أمطار
االستهالك 

الزراعي
80-90

25-15االنسياب الجانبي
االستهالك 

المنزلي
90

30-15المياه العائدة من الري
االستهالك 

الصناعي
10

المياه العائدة من مياه 

الصرف
15

شبكاتمنالعائدةالمياه

المنزليةالمياه
25-30

190-130180-110المجموع

:جدول الموازنة المائية في قطاع غزة 



:الغربيةالضفةفيالمائيةالموازنة-ثانياًا
فيةالمائيالموازنةعنتختلفالغربيةالضفةفيالمائيةالموازنة
الجريانوقلةاألمطارقلةمنيعانيغزةقطاعأنحيثغزة،قطاع

اراألمطمنكبيرةكمياتتتلقىالغربيةالضفةبينماالسطحي،
.المائيةوالعيونالينابيعمنعددوجودإلىباإلضافة

يقدربيةالغًرالضفةفيمائيفائضهناكأنعلىالمائيةالموازنةتدل
لسكانمتاحةكلهاليستالكميةوتلكسنوياا،3مم800بحوالي
غاللهاواستالمياهتلكبسرقةالصهيونيالحتالليقومإذالضفة

حقهمنمالفلسطينيينويحرموالصناعةوالزراعةالستيطانألغراض
.المياهتلكفي



:الغربيةالضفةفيالمائيةالموازنةجدول•



عامةالمحتلفلسطينفيالمائيةالموازنة:ثالثاًا
1948
1948عامالمحتلةفلسطينفيالمائيةالموازنة

ءصحراأخرجناإذا)مائيفائضهناكأنعلىتدل
.(المائيةالمعادلةمنالنقب



المياهسرقةإلىالصهيونيالحتاللعمدلقد•
امعالمحتلةفلسطينفيأكانتسواءالفلسطينية

بإصداروذلك؛1967عامالمحتلةفلسطينأم1948
الكامتأوبالمياهالتصرفلهتتيحعسكريةأوامر

مياهالمصادركافةعلىبالسيطرةالكاملةالصالحيات
وحرمانللمستوطنينالمياه؛توفيرأجلمن

.المياهفيالطبيعيحقهممنالفلسطينيين



خالصملكهيفلسطينأرضعلىوالسطحيةالجوفيةالمياهتعد
1948عامالصهيونيلالحتاللفلسطينخضعتأنبعدولكنللفلسطينيين،

المائيةوالمواردالمقدراتكلعلىزالوماالصهيونيالحتاللاستولى
الفلسطينية،

اهًسياساتًوممارساتًالحتاللًالصهيونيًالمتعلقةًبالمي
:ًًالفلسطينيةً



الصهيونيالحتاللقامعندما1967عاموبعد•
حتالليةالممارساتهتقتصرلمالغربيةالضفةباحتالل
امتدتلبفقط،وأرضهالفلسطينيالشعبضدوالقمعية

سطينيالفلالشعبمياهوتسرقلتسلبالممارساتهذه
كافةعلىالكاملةوسيطرتهوالسطحيةالجوفية
لذلك،القوميأمنهمنجزءاًاباعتبارهاالمائيةالمصادر

-:يليبماالصهيونيالحتاللقامفقد



.المياهبالمطلقالتصرفحقلهتتيحالتيالعسكريةاألوامرإصدار-1
.المياهمصادركافةعلىبالسيطرةالكاملةالصالحياتنفسهَمَنح-2
بكافةالمتصرفهويكونالصهيونيةالمحاكمخاللمنضابطيعين-3

رخيصتأيرفضفيالحقله(المياهركنضابط)يسمىالمياهشئون
.سببإعطاءدون



الحاكمسلطةتحتالمياهومشاريعوالينابيعاآلبارجميعوضع-4
.الصهيونيالعسكري

بدونأخرىمائيةمنشأةأيتأهيلأومائيةمنشأةأيإنشاءمنع-5
.الصهيونيالعسكريالحاكمقبلمنمسبقترخيص

مناهالميتضخكانتالتيبالفلسطينيينالخاصةالمضخاتمصادرة-6
.الزراعيةلألغراضاألردننهر



الممارساتبدأتسبق؛ماإلىواستناداًا
ينيينالفلسطمياهلسرقةالفعليةالحتاللية
عدةوفقالمائيةحقوقهممنوحرمانهم

-:منهااستراتيجيات،



:األردننهرمياهمنالفلسطينيينحرمان-1

الحتاللقام1967عامفيالغربيةالضفةاحتاللبعد
نهرياهممنالفلسطينيينحصةعلىبالستيالءالصهيوني

لىسنوياا،3ممليون257تبلغوالتياألردن يحصللاآلنوا 
.األردننهرمياهمنقطرةأيةعلىالفلسطينيون



اتمساحالحتاللسلطاتأغلقتفقدمباشرةالحتاللبعدأما
كريةعسأراضيفأصبحتأمنية؛بحججالغورأراضيمنواسعة
كميةوتقدردونم،70000بحواليالمساحةتلكوتقدرمغلقة
مليون10بحواليلذلكنتيجةالفلسطينيونفقدهاالتيالمياه

.دونم7000ريفيتستخدمكانت3م



ألردنانهرمياهبتحويلالصهيونيالحتاللقامكما•
لامتحويلتمحيثأنابيب،عبرالنقبصحراءإلى
أدىالذياألمرالمياه،من3ممليون500عنيقل
3ممليون1500منالنهرجريانانخفاضإلى

التيهيسنوياًا3ممليون30منأقلإلىسنوياًا
غيرعادمةمياهمعظمهاالميتالبحرإلىتصل

.الصهيونيةالمستوطناتمنمعالجة



:الشرببمياهالخاصةاآلبارعلىالستيالء-2•

فيتوجدمنهابئراًا25صهيونياا،انتاجياًابئراًا37حواليالغربيةالضفةفييوجد
-:يليابمالصهيونيالحتالللدىاآلبارتمتازاألردن،واديفيالزراعيةالمستوطنات

.الفلسطينيةاآلبارأعماقأضعافأربعةيقاربالصهيونيةاآلبارأعماقمعدل.أ

حفرتمينماباستراتيجيةمواقعوفيمتطورة،بتكنولوجياالصهيونيةاآلبارحفرتم.ب
تحديدندعاستراتيجيةمعطياتأيأخذوبدونبسيطةبمعداتالفلسطينيةاآلبارمعظم
.الحفرمواقع



افللجفعرضةواألقلاألعمقالخزاناتفيتقعالصهيونيةاآلباركل.ج
سريعةلةضحخزاناتفيتقعالفلسطينيةاآلبارمنالعظمىالغالبيةبينما
.بالجفافالتأثر

لسطينيةالفاآلبارإنتاجمعدلبكثيريفوقالصهيونيةاآلبارإنتاجمعدل.د
.المنطقةنفسفي
نمابيجزئياًاأوكلياًامعطلة(اآلبار1/3)الفلسطينيةاآلبارمنكبيرةنسبة.ه

.طاقتهابكلتعملالصهيونيةاآلبار



:الزراعيةاآلبارعلىالستيالء-3
طاقتهابلغتمرخصاًازراعياًابئراًا326الغربيةالضفةفييوجد

.سنوياًا3ممليون32حوالي2010عاماإلنتاجية
كتلعلىمياهعداداتبتركيبالصهيونيالحتاللسلطاتقامت
رخصوأصدرتمنها،المستخرجةالمياهكميةلتحديدوذلكاآلبار؛
قامتكماسنوياا،باستخراجهاالمسموحالمياهكميةبموجبهاحددت
لمحاذيةااآلباراستغاللومنعتللفلسطينيينجديدةآبارحفربمنع
.المستوطناتلصالحاآلباربعضصادرتكماالردن،لنهر



لعديدابحفرالصهيونياالحتاللقامالمقابلوفي•

فيخاصةالغربيةالضفةحدودداخلاآلبارمن

لمدعليها؛المطلةوالسفوحاألغوارمنطقة

أدتحيثالمائية،احتياجاتهابكافةالمستوطنات

تاجيةاإلنالقدرةفيكبيرانخفاضإلىاآلبارتلك

.اآلخربعضهاوجفافبلالفلسطينيةلآلبار



يمافيتمثلالزراعيةاآلبارعلىالصهيونيةالممارساتأهمإن

-:يلي

ةللضفالجغرافيةالحدودداخلالموجودةالصهيونيةاآلبار- أ

ذيةالتغكميةتقليليعنيمماعالية؛بمعدالتتضخالغربية

.الفلسطينيةاآلبارإلىالواصلة

المياهتضخفإنهاالصهيونيةلآلبارالكبيرةاألعماقبسبب- ب

ضخعلىيساعدمماوالعميق؛السفليالجوفيالخزانمن

إنتاجيةتدنيأوجفافإلىيؤديمماالمياهمنأكبركميات

.الفلسطينيةاآلبار



الذيوالسفليالجوفيالخزانتخترقالصهيونيةاآلبارمعظم- ج

الناحيةمنالغربيةالضفةفيالجوفيةالخزاناتأفضلمنيعتبر

.والنوعيةالكمية

قيةالشرالجهةفيطوليبشكلتمتدالصهيونيةاآلبارمعظم- د

بحرالإلىالشمالفي(بردلةحوض)منيمتدالغربيةالضفةمن

معدضمانمنالصهيونياالحتالليمكنالتوزيعوذلكالميت،

يوادفيالواقعةالفلسطينيةاآلبارإلىالتغذيةمياهوصول

.األردن



الممارسات؛لهذهونتيجة•

فيالزراعيةاآلبارخسرت

2010عامالغربيةالضفة

.3ممليون110حوالي



:والخزاناتالسدودبناء-4

نوحرماالجوفيةوالمواردللمياهالصهيونيالحتاللاستغاللإلىإضافة
استغاللمنالفلسطينيينمنعخاللمنالمائيةمصادرهمتطويرمنالفلسطينيين

بالقربيرةوبحسدببناءالصهيونيالحتاللقامفقدوالفيضانات،األوديةمياه
زينيةتخوبقدرةللمياه،طبيعيكخزانالفارعةواديأراضيفياألردننهرمن

يونالفلسطينفيهيمنعالذيالوقتفيمكعب،مترمليون4حواليإلىتصل
.المنشآتتلكمثلإقامةمن



:قديمةآباروتأهيلجديدةآبارحفر-5
يفالمياهمصادرعلىالصهيونيالحتاللسيطرةظلفي

آباربحفرالمتعلقةالطلباتكلفيبالتحكميقومالغربيةالضفة
تلكنمالعديدرفضتمحيثمنها،القائمتأهيلأوجديدةمياه

رفضهاتمالتياآلبارنسبةتقدرحيثواهية،ألسبابالطلبات
.2015عاموحتى1999عاممنذ%60بحوالي



عراقيلالبوضعالصهيونيالحتالليقومكما•
عندمااألموروتعقيدالطويلةواإلجراءات

قدحيثنللفلسطينييبئربحفراألمريتعلق
سنوات7منأكثرالمياهبئرحفريستغرق
اإلجراءاتكافةإلتمام



دغانياسد 



/ًًالفصلًالرابعً
طينفلسوالنباتًالطبيعيًفيًالتربةً



/ًًالوحدةًاألولىً
التربة



فيالتربةوعلم(Pedologyبيدولوجي)باسمالتربةيدرسالذيالعلمُيعرف
فيغرافيالجدورويأتيومختصاا،واسعاًاوعلماًاجديداًاعلماًايعتبرذاتهحد

نباتاتالنموفيتؤثرالتيبخصائصهاالهتمامخاللمنبالتربةاهتمامه
الطبيعيةتاتوالنباوالمناخالتربةبينالمتبادلةالعالقاتوكذلكمباشرة،بصورة
.تدهورهافيالزراعيةالعملياتوتأثيرالتربةتحسينوطرق

التمهيد



-:تربةللدراستهفيجوانببأربعةيهتمأنالجغرافيعلىإذن
.التربةتكونالتيالعمليات-1
.للتربةالرئيسيةالخصائص-2
.بةللتًروالفرعيةالرئيسيةلألنماطالجغرافيالتوزيع-3
صالحهاالتربةوصيانةحمايةوسائل-4 .وا 



:التربةتعريف

ذيالالوسطأوالقوامبأنهاالتربةتعرف
يكيديناممركبوهي.النباتاتفيهتنمو

.متفاعلحيً 



:للتربةالجغرافيالتعريف

غيرالمفككةالموادمنالعلياالطبقةهي
رةالقشصخورعلىترتكزالتيالمتماسكة
.النباتاتفيهاوتنمواألرضية



وُتشتقعليهازترتكالتيبالصخوروثيقاًاارتباطاًاترتبطماغالباًاالتربة
الُبنية،التركيبالنسيج،اللون،:حيثمنعنهاتختلفولكنهامنها،

.البيولوجيةوالخصائصالكيميائيوالتكوينالطبيعية،
الماء)،(%38المعدنيةالمواد)رئيسيةمكوناتعدةمنالتربةتتكون
تعيشالتيالتربةحيوانات)و،(%12العضويةالمواد)(%50والهواء
.(بداخلها



:التربةوظيفة

الحمايةنهموتستمدالنباتاتبذورفيهتنبتالذيوالقوامالوسطتشكل-1
.والرطوبةوالدفء

.اتللنباتهاممرسىفهيالناميةللنباتاتاألساسيةالدعامةتوفر-2
ن،النيتروجي:مثلالنباتاتلحياةالضروريةالمعدنيةالموادتوفر-3

.اتاتللنبالرئيسيةالمغذياتتدعىوالتيوالحديد،الفوسفات،البوتاس،



رالجذًومنهتحصلالذيالرئيسيالوسطتشكل-4
مناتمكنهالتيمساميتهابسببوالهواء؛الماءعلى

.بالماءالحتفاظ
.ويةالعضللكائناتوالمناسبةالصالحةالبيئةهي-5



اًاأنواعتضمأنهاإلفلسطينمساحةصغرمنبالرغم
قصىأمنفلسطينربوعكلفيتنتشرالتربةمنعديدة
ذاوهالغرب،إلىالشرقومنالجنوب،أقصىإلىالشمال
-:عواملعدةعلىيعتمدبدوره

: عوامل نشأة التربة في فلسطين 



:المناخ-1

بينيقوثارتباطوهناكفيها،والمؤثرةللتربةالمكونةالعواملأهممنوهو
عكاسانهيالتربةإن:القولونستطيعالتربة،وأنماطالمناخيةالنطاقات
الموادنمأكبربدرجةالمناخعلىيتوقفالتربةتكوينوأنللمناخ،طبيعي

.القاعديةاألساسية
بة،التًروخريطةالمناخيةالعالمخريطةبينالعالقةالطالبعزيزيلحظ
.الجيدةوالتربةالرطبةالمناخاتبينتامتطابقهناكأنستجد



:(األساسيةالقاعديةالصخور)األمالصخر-2
القاعديةادفالمًومنه،وُتشتقالتربةعليهتنشأالذيالصخروهو
تأثيرلكنًو(وطفليةرملية،)التربةنسيجخصائصتحددالتيهي

.الزمنمرورمعالتربةعلىيقلالقاعديةالمواد
الحجريغطيهفلسطينسطحمنكبيراًاجزءاًاأنمنالرغموعلى
روالحج،والمارلوالطباشير،،الدولوميتصخور:فإنالجيري
تشكيلفيوتساهمفلسطينفيشائعةأيضاًَهيوالبازلتالرملي،
.التربةمنمختلفةأنواع



:التضاريس-3
سهولًووهضابومنخفضاتمرتفعاتبينمافلسطينتضاريستتنوع
:مثالًاففلسطين،تربةتشكيلفيبدورهاتساهموكلهاوأغوار،وأودية
تصبحلذلكألسفل؛التربةانجرافعلىتعملالجبالفيالمنحدرةالسفوح
السفليالسفوحأماواضح،بشكلالتعريةأثرفيهاويظهررقيقةالتربة

.عومتهانوتزيدسمكهاويزيدالتربةعليهافتتجمعالمنبسطةواألراضي



:الزمن-4
وتتكون،كلتتشحتىالسنينبآلفيقدرجداًاطويلزمنإلىتحتاجالتربة
والطبيعيةةوالكيميائيالبيولوجيةالعملياتبينالتوازنعلىيعملفالزمن
ربةتإلىللوصولالالزمالزمنمقدارويختلفالتربة،فيتؤثرالتي

أنقديرتتموقدالنباتي،والغطاءوالبيئةوالصخورللمناختبعاًاناضجة
أوسنة200حواليإلىيحتاجالتربةمن(سم2.54=بوصة1)إنتاج
.المنطقةحسبالسنينآلف



:الجيولوجيالعامل-5
وأنعالرتفاعملياتتأثيرتحتزالتمافلسطينجبالأنعلمناإذا

ماًوالمستمر،النخفاضعملياتتأثيرتحتزالتماأيضاًااألغوار
أدركنابة؛والتًرالصخرلفتاتوترسيبونقلحتعملياتمنذلكيتبع

وعدموتغيرهاالتربةنشأةفيالجيولوجياوعاملالزمنعاملتفاعل
.اآلخربعضهاونضوجبعضهانضوج



نواعهاوأأقسامهاعليكنعرضالتربةتقسيمفينبدأأنقبل
ناضجة؛ةلتربمثالياًامقطعاًاعليكنعرضبناتعال..وأصنافها

فيالتربةأنواعبينمقارنةبعمليةتقومأنأجلمنوذلك
تتعرفأنأجلمنوذلكالناضجة؛المثاليةالتربةوبينفلسطين

التربأنواعوبعضالناضجةوغيرالناضجةالتربةأنواععلى
.آفاقهابعضفقدتالتي



ةالتربهيالناضجةالتربة•
اًاطبيعيتطوراًاتطورتالتي

حيديناميكيتوازنوحققت
.بيئتهامع





:توزيع التربة في فلسطين •



صاالختصاحسبأولهاالمكونةالعواملحسبالتربةتصنف

عاً،ماألموالصخرالمناخيستعملكأن،االهتمامطبيعةحسبأو

يزيائيةالفالصخرصفاتتستعملأوفقط،المناخيستعملأنأو

وقدومعادنها،وتركيبهاومستوياتهاوسمكهالونها:مثل

اليوبالتفيها،النباتنموعلىقدرتهاحسبالتربةتصنف

.سطينفلفيالتربةتصنيفاتمنعدديوجدأنغريباً فليس

:تصنيف التربة في فلسطين 



طينفلسفيالتربةبتصنيفقاممنأولإن•
،1929(ستراهورن)هولهاالخرائطورسم

كتاباًاوضعحيث،1937رايفنبرغتالهثم
تمداًامعفلسطينفيالتربةأنواععنخاصاًا
.األموالصخر(والحرارةاألمطار)المناخعلى



زيائية،الفيصفاتهاأساسعلىفلسطينتربة(يالون)صنف1959عاموفي
عامفيثمالبيئة،أساسعلىالتربةبتصنيف1959عامفيزهريقامحيث

عامينبيوماالمناخ،حسبفلسطينفيالتربة(رافيكوفتش)صنف1969
ينفلسطفيالتربةألنواعخريطةبعملوآخرون(داتون)قام1969-1972
إلىفلسطينةترببتقسيمقامواحيثالفيزيائية،الصفاتومستعملينمعتمدين

-1999:319،والوشاحيعابد)مجموعة20فيوضعوهانوعاًا34
323).



تصنيفاتمنالعديدفهناكإذن•
يفتصنولكلفلسطينفيالتربة
نيفبتصسنقومأنناإلمزاياه،منها
شهرةاألكثرالتصنيفاتحسبالتربة
.دراستناتخدموالتي



-:سيينرئيقسمينإلىفلسطينفيالتربةتنقسم

.الرطبةوشبهالرطبةالمناطقتربة:أولًا

الجافةوشبهالجافةالمناطقتربة:ثانياًا

:أنواع التربة في فلسطين 





-:الرطبةوشبهالرطبةالمناطقتربة-أولًا
:(التيراروسا)الحمراءالمتوسطالبحرتربة-1

الجيريالحجرصخورعلىالتربةتلكتنشأحيثالقرمزية،الورديةالتربةباسمأيضاًاتعرف
ألمطار،ابمياهوالدولومايتيةالجيريةالصخورغسللعملياتنتيجةوذلك؛والدولوميت

الحديداسيدأكالتربةتلكفيتتركزوبالتاليالكالسيوم،كربوناتالمياهتلكتذيبحيث
تضافينية،الطالمعادنمنمعينةأنواعإلنتاجبعضهامعتتفاعلالتيوالسليكاواأللمنيوم

إلىدييًؤمما،والدولومايتيةالجيريةالصخورمعأصالًاالموجودةالطينيةالموادذلكإلى
.الورديأواألحمرلونهاالتربةتعطيالتيالطينيةبالمعادنالتربةإغناء



بينماسمكهايتراوحالحمراءالمتوسطالبحرتربة
انالوديفيأماواحد،مترإلىسنتيمتراتبضعة
منربةالتتلكتتكونفعالا،سميكةفإنهاالجبلية

(C)السفليوالمستوى(A)العلويالمستوى



ناطقالمفيالحمراءالمتوسطالبحرتربةتتوزع•
بالجمثلوشمالهافلسطينوسطفيالجبلية
يالتوهيوالخليل،والقدس،ونابلس،الجليل،
الشتاءحيثالمتوسطالبحرمناخإلىفعالًاتنتمي
يهفالسنويةالتساقطمعدلتتصلالذيالرطب

الحرارةدرجاتومعدلتملم،900-500بينما
"(دج،ب،أ،"32شكل)م°20-م15°



-:العامةخصائصها
.الطينيةبالموادوغنيةفاتحبنيإلىأحمرلونها-1

.العضويةالموادمنقليلةكمياتبهاتوجد-2

عملياتسبببوذلكالجيرية،الصخورفوقنشأتأنهامنبالرغمبالجيرنسبياًافقيرة-3
.والتصفيةالغسيل

فيهاتزرعًوواسعنطاقعلىبالقمحوتزرعالكثيفةالبلوطغاباتالتربةتلكعلىتنمو-4
.رعيالأوللتشجيرمنهاالوعرةالمناطقتصلحكماوالتفاح،واللوزياتوالزيتونالكرمة



التربة 

الحمراء



:الرندزيناتربة-2
.الحمراءالتربةتواجدمناطقنفسفيالتربةتلكتوجد
وصخورنةالليالطباشيريةالجيريةالصخورعلىالرندزيناتربةتنشأ

.لرياحابواسطةالمنقولالغرينبعضالتربةتلكإلىويضافالمارل
عنزيدتالتيالكالسيومكربوناتنسبةبارتفاعالتربةتلكتتميز
التربةهبتأثرتالذيالغسلبعملياتتتأثرلمالتربةتلكأنأي،49%

.الحمراء



غنىثروأكالحمراء،التربةمنأكثرسميكةتربةالرندزيناتربة
ثالثمنالتربةمقطعيتكون،(الدبال)العضويةبالمواد

المتوسطبالدبال،غنيA))العلويالمستوى:مستويات
)السفليوالمستوىبالجير،غنياللونرماديB))األوسط

(Cوأالطباشيرمنعادةوهواألمالصخرإلىتدريجياًايمر
.المارل



فيوتكثرالحمراءللتربةمرافقةالجبليةالمناطقفيالرندزيناتربةتتوزع
دارالنحشديدةالتضاريسومناطقلهاالمجاورةوالسهولالجليلجبال

طعهاتقالتيالجبالوقممالهضابعلىتوجدوكذلكالنحدار،والمتوسطة
.متراًا450عنارتفاعهاويزيداألودية،

ينبماالسنويةاألمطارمعدلتحيثالمتوسط،البحرمناخفيتوجدكما
.م°27-م°11بينماالحرارةدرجاتومعدلتملم700-ملم400



-:العامةخصائصها
.الفاتحالبنيإلىالبنياللونعليهايغلب-1
.العضويةبالموادغنىوأكثرالحمراءالتربةمنسمكاًاأكثر-2
.عامبوجه%50عنيزيدالذيالجيرمنعاليةنسبةعلىتحتوي-3
بببسبالماء؛الحتفاظعلىقدرتهالعدمالخصوبة؛متوسطالرندزيناتربة-4

.فيهاالجيرنسبةوارتفاعالعاليةمساميتها
التربةماأوالكرمة،والزيتونالفاكهةوأشجارالبلوطغاباتالتربةتلكعلىتنمو-5

.والغاباتللرعيتصلحفإنهامنهاالسميكةغير







:البازلتيةالتربة-3
حتويتلنادراا،إلالواحدالمترعنسمكهايزيدلغامق،بنيلونها
حتويتأيحصويةتكونوأحياناًاجيرية،غيرتربةوهيالدبال،على
.بالتربةمختلطةبازلتيةمفتتاتعلى
لبركانية؛االصخوروعلىالسوداءالبازلتصخورعلىالتربةتلكتنشأ
،األمطاربمياهالصخورهذهغسللعملياتنتيجة



دالحديمركباتتواجدعلىتعملهذهالغسلعملياتفإنلذلك
فإنلتاليوبا،(الهيماتيت)الحمراءالحديدوأكاسيدالمنغنيزومركبات
لكتتأخذأنإلىيؤديالبعضبعضهامعالمركباتتلكتفاعل
.الغامقالبنياللونالتربة
حيثالتربةتلكوتنتشر(C)وأفق(A)أفقمنالتربةتلكتتكون
.البازلتصخورتتواجد



شمالالفيفلسطينفيالبازلتيةالتربةتتوزع
لةوالحًوالجليلشرقفيخاصةالشرقيوالشمال
خورصوجودالمناطقهذهعلىيغلبحيثوطبريا،
ونوبدانحداربدونمستويةأنهاكمابهاالبازلت

.معقدةتضاريس



حرالبمناخهوالتربةهذهإليهتنتميالذيالمناخ•
منطقةالتلكفيالحمراءالتربةترافقحيثالمتوسط،

تنشأينمابالبازلت،صخورعلىالبازلتيةالتربةفتنشأ
معدالتتتراوحالجيري،الحجرعلىالحمراءالتربة

-ملم700بينماالبازلتيةالتربةمناطقفياألمطار
-م°15بينماتتراوحالحرارةودرجاتسنوياًًملم1000

.م17°



-:العامةخصائصها
.الواحدالمترعنسمكهايزيدلغامقبنيلونها-1
.فلسطينشرقوشمالشمالفيالبازلتصخورحيثإلتوجدل-2
.وطبرياوالحولةالجليلشرقفيالمستويةاألرضحيثتوجد-3
(ماتيتالهي)الحمراءالحديدوأكاسيدوالمنغنيزالحديدمركباتمنلونهااستمدت-4

.الغامقاللونفأكسبتهاالبعضبعضهامعتفاعلتالتي
غاباتهاعليتنموكماالحقلية،والمحاصيلالفاكهةأشجارالتربةتلكعلىتنمو-5

.للرعيفتستعملمنهاالسميكةغيرالمناطقأماالبلوط،



:الرمليةالتربمجموعة-4
دوجًوعليهايغلبالتيالتربمنمجموعةوتضم
السهليفرئيسيبشكلوتتوزعكبيرة،بكمياتالرمل

يثحالنقب،صحراءفيأيضاًاتوجدكماالساحلي
-:أنواععدةوهيالنوبي،الرمليالصخر



:(جيريةرمليةتربة)الكركارتربة4-1

ليةالرمالكثبانرمالعلىللدللةالساحليالسهلسكانعنددارجةكلمةالكركار
رملورصخعلىالتربةتلكتنشأالساحلي،السهلفيالموجودةالمتماسكةشبه

إنهافالرملية؛الكركارصخورعلىالتجويةعواملتؤثروعندماالجيريةالكركار
إذابةإلىؤديتالتيالكيميائيةالتفاعالتمننوعالعملياتتلكويصاحبكماتتفتت،
لرملانسبةزيادةإلىيؤديممااألم؛الصخرفيالموجودةالكربوناتبعضوغسل

.(جير%30ورمل،%70)التربةفي





صىأقمنالساحليالسهلامتدادعلىفلسطينفيالتربةتلكتتوزع
تنتمياكمالستواء،تضاريسهاعلىويغلبالجنوب،أقصىحتىالشمال

بينماالسنويةاألمطارمعدلتحيثالمتوسط،البحرمناخإلى
27-م°12بينمايتراوحفمعدلهاالحرارةدرجاتأماملم250-ملم150

.م°
تكونلماءافيهايتوفرالتيالمناطقفيولكنفقيرةالتربةتلكتعتبر

.والخضرواتالفاكهةجانبإلىفيهايزرعماأفضلالحمضيات



:الَحْمَرةتربة4-2

المتماسكة،رالصخًوعلىللدللةالفلسطيني؛الساحليالسهلفيدارجةكلمةالَحْمَرة
باللونونالملالرملمنتتكونالكركار،ظهوربينتقعالتيالمتماسكةغيروأحياناًا
معطتختلأنهاكما،(الهيماتيت)األحمرالحديدأكسيدمناكتسبتهالذياألحمر
افيهيوجدولتقريباًامتر(1)سمكهابالدبال،جداًافقيرةوهيالطينمنقليلةكميات
.جيريةمواد

جيري،الالرمليالصخركثبانعلىأوالساحليالسهلرمالعلىالتربةتلكنشأت
.((A-B-Cمستوياتثالثمنوتتكون



أيضاًاوجدتكمااألوسطالساحليالسهلفيفلسطينفيالحمرةتربةتتوزع
التياطقالمنفيتوجدكما(الرتفاعقليلةالتضاريس)المتموجةالمناطقفي

.الضيقةالسهولأوالعريضةوالوديانالكركارظهورتحتلها

تماسكة،المالصخورعلىللدللةهيفلسطينفيالَحْمرةتربةأنتعلمهل
لرملامنوتتكونالكركار،ظهوربينتقعالتيالمتماسكة،غيروأحياناًا
.األحمرباللونالملون



طاراألممعدلتفيهتتراوحالذيالمتوسطالبحرمناخإلىوتنتمي
الحرارةدرجاتومعدلتسنوياا،ملم650-ملم500بينماالسنوية
.م°26-م°13بينماتتراوحالسنوية
مكنيكماوالحمضيات،الفاكهةأشجارمعظملنموالتربةتلكتصلح
فيهاوتنمالتيالطبيعيةالنباتاتأهمأماوالذرة،والقمحالقطنزراعة
.البلوطغاباتفهي



:النزازتربة4-3

ةالتربمنطبقةإلىتشيردارجةعربيةكلمةالنزاز

منةقليلبكمياتإالتسمحالالتيالطينيةوالصخور

اللةللدأيضاً نزازكلمةوتستعملمنها،بالخروجالماء

اللماءامنجداً قليلةكمياتتعطيالتيالينابيععلى

استمدتهناكومن)األرضسطحعلىتسيلتكاد

.(اسمها



الحمرةةللتربغسلعمليةبفعلالتربةتلكنشأت•
افقيفترسبتحيثالجيريةالرمليةللصخورأو
(B)والمعادنالناعمةالموادمنكبيرةكميات

يفوهيواأللمنيوم،الحديدوأكاسيدالطينية
رالحجصخورعلىالحمرةلتربةمرافقةالغالب
.(الكركار)الجيريالرملي



A))يالعلًوالمستوى:مستوياتثالثمنالنزازتربةتتكون
ذوجداًاكثيف(B)األوسطواألفقأصفر،إلىرماديرملي
والمستوى،(النزازوهو)وأسودأحمرإلىرماديناعمةبنية

))السفلي Cموادباليختلططينيرمليالغالبفييكونالذي
.العضوية

.الحموضةوقليلةجيريةغيربأنهاالتربةتلكتتميز



عماألوسطالساحليالسهلفيتتوزع•
برتعتالمناخ،نفسوفيالحمرة،تربة
جذورلتسمحلألنهارديئة؛النزازتربة

زجهاممنبدولفيها،تمربأنالنباتات
.الحمضياتفيهاتنموولبالجير



:الرمليةوالكثبانالرمالتربة4-4
منلةقليكمياتمعالكوارتزمنيتكونالذيالرملمنالتربةتلكتتكون
.متر2-1بينمايتراوحسمكهاالجيرية،المواد
مصدرهوالنيلنهربأنفُيعتقدالتربةتلكلرمالاألساسيالمصدرأما

تطوراًارتتطًولمالتربةتلكأنأيالفلسطيني،الساحليالسهلرمالمعظم
تنشألم)ُتربالأنواعباقيفيالحالهوكماتدريجياًانمواًاتنموولمطبيعياا،
.(حقيقيةنشأة



ةالتربتلكفيالرملنسبةأنمنبالرغم•
الجيريةالموادنسبةوأن%90عنتزيد
يرغعمقعلىيوجدأنهإلتقريباًا10%
لتربةامنرقيقةطبقةالرمالتلكتحتبعيد

ازةممتالتربةتلكيجعلالذياألمرالبنية،
.للزراعة



الساحليالسهلطولعلىالرمليةوالكثبانالرمالتربةتتوزع
تنتشراكمواألوسط،الجنوبيالساحليالسهلوبالتحديدالفلسطيني،

.النقبسهولفياألماكنبعضفي
بكمياتاهالميلهاوجدتإذافإنهالعاليةنفاذيتهامنبالرغمالتربةتلك

الفاكهةأشجارمنمختلفةأنواعلزراعةتصلحفإنهاكافية
.والحمضيات



:الحصماصتربة4-5

نشأتة،الرمليالتربةمننوععلىتدلالساحلي،السهلفيدارجةفلسطينيةعربيةكلمةالحصماص
.وتفككهاتغيرهاإلىأدىالحمرةتربةلهاتعرضتبيئيةتغيراتمنالتربةتلك

أحمر(B)المستوىجيري،بني(A)العلويالمستوى،الحصماصتربةمنمستوياتثالثتمييزيمكن
))المستوىالجيري،الحجرمفتتاتمنعاليةنسبةعلىويحتوي Cطينيرملي.

.لحقةرحلةمفيإليهاأضيفتقدالجيريةالمادةولكنحقيقتها،فيجيريةغيرتربةالحصماصتربة

وتتميزي،الساحلالسهلفيلهامرافقةوهيالحمرةالتربةمناطقنفسفيوتتوزعالتربةتلكتوجد
.الستعمالتونفسالمناخبنفس

.التربًالرمليةًًمحموعةانتهىً



:الركاميةالطمييةالتربمجموعة-5
-:فقطاثنيننوعينالمجموعةتلكوتضم

:الركاميةالنهريةالطمييةالتربة:5-1

الموادمنةمتفاوتنسبمعطينيةأوطينيةرمليةأورمليةمكوناتمنالتربةتلكوتتكون
تكونماعادةلذلكاألنهار،أوبالوديانمنقولةموادمنالتربةهذهتتكونكماالجيرية،
تلكالجبلية،المناطقمنبالقربخاصةالحصىبعضمعطينيةأوغرينيةأوجيرية
النحوعلىةاألصليصفاتهاوتحملمنهااشُتقتالتيالتربةكبيرحدإلىتشبهالتربة
-:التالي



.حمراءتربةالنهريمصدرهاكانإذاالحمراءالتربةتشبه-ًأ

.رندزيناتربةنقلقدالواديأوالنهركانإذاالرندزيناتربةتشبه-ًب

منهاقتاشتالتيالتربةألنالجنوبيةالصحراويةالمناطقفيبملوحتهاتتميز-ًج
.مالحة

لسهول،اوبعضالعريضة،األوديةوفيواألنهار،األوديةمجاريعندالتربةتلكتتوزع
غورًوالنقبوفياألوديةمجاريفيتوجدكما،البطوفوسهلعامرابنمرجسهلمثل

.فلسطينوشمالالساحليالسهلوشرقاألردن



-:العامةخصائصها

.واألنهاراألوديةجلبتهاالتيالموادمنبتكوينهاالتربةتلكتتميز-1

.السهولوبعضالجبليةواألوديةاألنهارمجاريفيتتواجد-2

فيعتتوًزفهيلذلكالسهلموقعأوالنهرأوالواديسيرعلىيعتمدمناخها-3
.وجنوبهاووسطهاالبالدشمال

لوسهعامرابنمرجسهلفيالمماثلةوالمحاصيلالقمحلزراعةممتازةتربة-4
.والخضرواتالفاكهةبأشجارتزرعأنهاكما،البطوف



:الُخثتربة:5-2

ببقائهاتتميزالتياألنهارومصباتالرطبةالمستنقعاتمناطقفيالتربةتلكتنشأ
فلسطينيفالتربةتلكلتواجدالمناطقأفضلفإنلذلكالصرف،سوءمعبالمياهمغمورة
ماكنأوبعضالساحليوالسهلفلسطين،شمالفياألنهارومصباتالحولةمنخفض

-:يليبماوتتميزبينهافيماتشتركوالتي،عامرابنمرجسهل

.الصرفرديئةمستويةمناطق-ًأ

(مستنقعات)الزمنمنطويلةلفترةالمناطقلهذهوغمرهاالمياهتراكم-ًب



فيفنُتدالتيالمستنقعاتنباتاتمعالنهريةالرواسبتجمع-ًج
ويةالعضالمواديجعلالذياألمراألكسجين؛فيهايتوفرلظروف
اسمليهعيطلقالفحممنمتدننوعإلىتتحولبلتتاكسدلالنباتية

.اسمهااستمدتهناومن(Peatُخث)
.النباتيالتحللنقصبسببحامضيةالتربة-ًد
الُبنيةناعمةركاميةنهريةموادعلىالتربةتلكتنشأ-ًه



-:الجافةوشبهالجافةالمناطقتربة-ثانياًا
-:ائصوالخصالصفاتمنبمجموعةبينهافيماالتربتلكتشترك

.الصحراويةوشبهالصحراويةالمناطقفيتتواجد-ًأ
.فاتحةبنيةورماديةصفراءفاتحةألوانها-ًب
.متطورةوغيرالسمكقليلة-ًج



والموادللعناصرتفتقرألنهااإلنتاجضعيفةفقيرةتربة-ًد
.العضوية

.الحةمفهيلذلكوالملحالجيريوالحجرالطينعلىتحتوي-ًه
الحرارةحيثمتطرفصحراويفهوقاسيالمناخظروف-ًو

األمطاروقلةالمرتفعوالتبخرالعالية



-:أقسامعدةإلىالجافةوشبهالجافةالمناطقتربةتنقسم
:الرماديةالصحراويةالتربة-1

فيأووديةاأًلمجاريفيوتجمعهاالجيريةالصخورحتلعملياتنتيجةالتربةتلكتنشأ
منقليلعمالجيريةبالموادجداًاغنيةالتربةتلكفإنلذلكالسهلية،التضاريسمناطق
حراويةالصوالمنخفضاتالصحراويةالوديانفيسميكةأنهاكمااألصل،الريحيالطين
.فلسطينجنوبالنقبفي

.(A)العلويالمستوىنجدوقلمافقط(C)السفليالمستوىمنالتربةتلكتتكون



-:العامةخصائصها

.ريحيةطينيةموادإضافةمعالجيريةالصخورحتلعملياتنتيجةتنشأ-أ

.الطينمنقليلمعالجيريةبالموادجداًاغنية-ًب

.العضويةبالموادجداًافقيرة-ًج

ماسطحيةقشرةشكلعلىإماالتربةفيالجبصيترسب-ًد .األوسطالمستوىفيوا 
.م32-م12بينماالحرارةودرجاتسنوياًاملم100األمطارمعدلتحيثتنشأ-ًه

.للرعيتصلحبالكادونباتاتهاأمطارهاوقلةجفافهابسببمزروعة؛غيرتربة-ًو





:اللوستربة-2

الغرينيةالرواسبتجمععنتنتجألنهاالغرين؛تربةاسمأحياناًاعليهايطلق
فيتكونيوالذيلها،األساسيالمكونالغرينيعتبرلذلكالنهرية،أوالريحية
بينمابالغًرنحوفيهاالكوارتزويزيدالجير،منقليلمعالكوارتزمناألصل
.الشرقنحوالجيريزيد
كمامنها،تخلوتكادأوالعضوية،بالموادجداًافقيرةبأنهااللوستربةتتميز
.مالحةتكونوأحياناًاالبني،بلونهاتتميز



النقبووسطالسبعبئرمناطقمنشاسعةمساحاتعلىالتربةتلكتتوزع
.طينفلسمنالمنخفضةالمناطقوفيالنحدار،قليلةالتاللسفوحوعلى

لجاف،االصحراويالمتوسطالبحرمناخإلىتنتميمناخيةظروففينشأت
الحرارةدرجاتومعدلملم250-ملم150السنويةاألمطارمعدلتحيث
22م.
وفرتتإذاأمااألمطار،مياهعلىمعتمدةوالقمحبالشعيراألراضيتلكتزرع
.الحقليةالمحاصيلمنللكثيرتصلحفإنهاللريمياهلها



:الحمادةتربة-3
وهية،الحجاًرتغطيهاالتيالمنبسطةالسهليةالمنطقةتعنيالحمادة
الصوانيةالحصباءمنتتكونألنهاالكلمة؛بمعنىحقيقيةتربةليست
.والرملوالطينالغرينمع

لومايتيةوالدًوالكلسيةالصلبةالصخورقاعدةعلىالتربةهذهتكونت
.والصوانيةوالحوارية



الجنوبيةلالسهوفيتكونتوكذلكالنقب،وهضابمرتفعاتفيالتربةتلكتكونت
يتجاوزولسم،40-15بينماسمكهايتراوحرقيقةتربةفهيلذلكوالشرقية،
.مالحةتربةوهيباهت،بنيأوأصفرلونهاسم،80عنحالبأيسمكها

المسايرةاطقوالمنالنقبلصحراءوالشرقيةالجنوبيةالسهولفيالتربةتلكتتوزع
.عربةلوادي

معدلتتزيدلإذالمنطقة،جفافبسببتذكر؛زراعيةقيمةلهاليسالحمادةتربة
سنوياًاملم50عناألمطار



:الملحيةالسبخاتتربة-4
بةنسعلىتحتويكليهما،أوالرملأوالطينمنعادةتتكون
لىإتصلبنسبة(الطعامملح)الصوديومكلوريدمنكبيرة
الحموضةدرجةأنكمامنها،العليااألجزاءفيخاصة50%
قلويةتربةفهي8.5إلىتصلحيثP.H)عاليةأيضاًا

.(متوسطة



ةالمنخفضاألماكنفيالتربةتلكتنشأ•
ريةنهموادمنوتتكونالسهليةالمنبسطة

مياهالمنسوبيلتقيحيثرمليةأوطينية
األرضسطحمعالمالحةشبهأوالمالحة
ن دةشديالعمققليلةمياهسبخةويكوِّ
.الملوحة



مياهلُتغسعندماالصحراويةالقيعانفيالتربةتلكتوجد
.القيعانفيالملحفيتجمعالمرتفعةاألراضي
أمطارًوالجافالصحراويالمناخحيثالسبخاتتربةتكونت
يزيدالحرارةودرجاتسنوياا،ملم50منأقلجداا،قليلة

.م30عنمعدلها



ومن،الميتالبحرومناطقعربةواديفيالسبخاتتربةتتوزع
الدفيةبخةوسالِمْقرحوسبخةطابةسبخةفلسطينسبخاتأشهر
.عربةواديجنوب

أنغيرنبات،أيعليهاينمولفإنهملوحتها؛لشدةونظراًا
بخةسفيكماالملوحة،قليلةالمناطقفيتنموالنخيلأشجار
طابة



صورة 

إلحدى 

السبخات 

الملحية



خاللمنذلكأدركتالطالبعزيزيولعلكمشكالتعدةمنفلسطينفيالتربةتعاني
خاصةتمشكالهناكأنالسابقالعرضخاللمنجلياًاباتحيثالتربة،ألنواعدراستك

منتعانيالتربوبعضناضجةغيرالتربفبعضحدة،علىصنفولكلنوعلكل
التربأنواعبعضفيالمياهزيادةأنكماالنجراف،منيعانياآلخروبعضهاالملوحة،
علىاواحتوائهجودتهامنبالرغمالترببعضأنكماملحية،سبخاتتربةإلىحولها
فقدهاأالضروريةالعضويةللموادافتقارهاأنإلللزراعةالالزمةالعناصرمنالكثير
.خصوبتهامقوماتأهموأفقدهاوخصائصهاميزاتهامنالكثير

:مشكالت التربة في فلسطين 



رطبةالالمناطقتربةمنهاتعانيمشكالتفهناكالطالبعزيزيإذن
بهوشالجافةالمناطقبتربةخاصةمشكالتوهناكالرطبة،وغير

لرطبةاالمناطقتربةمنهاتعانيالتيالمشكالتجميعأنإلالجافة،
وشبهةالجافالمناطقتربةأماومعالجتها،وتالفيهااستدراكهايمكن
ميةأهوأكثروطأةأشدالمشكالتمنالكثيرمنتعانيفهيالجافة
.معالجتهاأواستدراكهاأوتالفيهايمكنلبحيث



يفالتربةلهماتتعرضمشكلتينأهمبعرضسنقوم
:وهمافلسطين

وانجرافهاتعريةًالتربةًمشكلةً

تملحًالتربةًمشكلةً



:وانجرافهاالتربةتعريةمشكلة-أولًا
لطبقةاإزالةبأنهاالتربةانجرافأوتعريةتعرف
لتحأنيمكنلإذالتربة،منالخصبةالعليا
.تعويضهايمكنولأخرى،تربةأيمحلها



عصورمنذالتربةتعريةمشكلةبدأت•
تشكلولممحدودة،كانتلكنهاقديمة،
لتياالتوازنعملياتبسببكبيرةمشكلة
يفولكنالبيئي،النظامفيتحدثكانت

وزادتالمشكلةزادتاألخيرةالسنوات
.خطورتها





:العواملمنلمجموعتيننتيجةالتربةتعريةوتحدث

فصليالوالتوزيعاألمطاركثافةفيتتمثلوالتي:الطبيعيةالعوامل-ًأ
.والرياحالسطحوانحدارلألمطار

وسوءربةللتالبشريةاإلدارةسوءفيتتمثلوالتي:البشريةالعوامل-ًب
.حرقهاًواألشجاروقطعالنباتيالغطاءإزالةمثلللتربةاإلنساناستخدام



-:التعريةمنأنواعثالثةوهناك

ليلةقالمناطقفيوتحدثوالرياح،المياهتسببها:سطحيةتعرية-1
.للتعريةاألولىالصورةوهيالمنبسطةواألراضيالنحدار

لمإذاوتحدثالسطحية،للتعريةالتاليةالمرحلةوهي:جدوليةتعرية-2
.معينةبطرقاألرضحراثةمثلالسطحيةالتعريةاإلنسانيستدرك



:أخدوديةتعرية-3
يتملمإذاوتظهرالجدوليةللتعريةالتاليةالمرحلةوهي
أكثرًوعمقاًاأكثرالجداولفتصبحالجدوليةالتعريةوقف

خطيرةيوهوتتعمقتتوسعوالتيأخاديدوتكونتفصيالًا
.خرآمكانإلىالتربةنقلويتمإصالحها،يمكنولجداًا



عمليةفيهاماًادوراًاوتطورهاالتربةتكوينفيالمؤثرةالعواملتلعب
التيفلسطينتربةمنالكثيرفييحدثماوذلكوالتعرية،النجراف
أنواعلجميعالتعريةحدوثإلىتفضيالتيالمؤثراتكلإلىتتعرض
:ينبطريقتتحدثفلسطينفيالتربةتعريةمشكلةولعلالترب،

.المياهبفعلوالنجرافالتعرية-1
.الرياحبفعلوالنجرافالتعرية-2



:المياهبفعلوالنجرافالتعرية-1
ككها،تفأوالتربةتماسكحسبفلسطين،منالرطبةالمناطقلتربةيحدثوذلك

تحدثالتياألمطارغزارةإلىيعودكماناعماا،أمخشناًاأكانسواءنسيجهاوحسب
.المنطقةتلكفي

الجبليةعاتالمرتففلسطينفيالمياهبفعللالنجرافتتعرضالتيالمناطقأكثرإن
.واألنهاراألوديةومجاريالجليلومرتفعاتالوسطى،

-:يليلماتبعاًايحدثالنجرافوذلك



عةالمشباألوديةجوانبعلىالتربةزحفبسببالنجراف-1
.بالمياه

درجةهافيتزيدالتيوالسفوحالمنحدراتعلىالتربةانجراف-2
لمناطقانحوفتتجهالتربةحبيباتعليهاتستقرولالنحدار

بليةالجللسلسلةالغربيةالسفوح:أمثلتهاومنالمنخفضة،
.فلسطينمنالوسطى



مثلواألنهار،األوديةطولعلىالتربةانجراف-3
العوجاونهرالمقطع،ونهرالنعاميننهرمجرى
.وغيرها

،الميتالبحرانهدامجوانبعلىالتربةانجراف-4
.العميقةوالنكساراتالشديدةالنحداراتحيث



:الرياحبفعلوالنجرافالتعرية-2
ةالجافالمناطقفيالنجرافمنالنوعذلكيتركز
يووادالنقبمنطقةفيوبالتحديداألمطارقليلة
.الميتالبحروحولعربة



-:يليلماتبعاًاويحدث
تربةالبنقلالرياحتقومحيثالرياح،بفعلالتربةانجراف-1

فيالمفككةالرمليةالمناطقتربةوتعانيآلخر،مكانمنالمفككة
.النجرافمنالنوعذلكمنالنقبوصحراءالساحليالسهل

فيتحدثيوالتالفجائيةالسيولبفعلوتعريتهاالتربةانجراف-2
.الخصوصوجهعلىالنقبصحراء



:التربةتملحمشكلة-ثانياًا
فيوديومالصكلوريدخاصةاألمالحنسبةارتفاعالتربةبتملحيقصد
.النباتيتحملهالذيالحدمنأكثرللتربةالسطحيةالطبقة
فيالحاألملمعدلتتبعاًاكلياًايتوقفأوالنباتنمويقلوبالتالي
.اإلنتاجعلىقدرتهاوفقدانالتربةتدهوروبالتاليالتربة؛
-:مصدرينمنفلسطينفيالتربةتملحويأتي



ضاألًرسطحمستوىإلىالباطنالماءمستوىارتفاع-أ
اركاًاتالماءيتبخرحيثالشعرية،الخاصيةتنشطعندها
يفيحدثوذلكالتربة،منالسطحيةالطبقةفياألمالح
واديبالملحيةالسبخاتمنطقةفيالجافةالحارةالمناطق

.الميتالبحرومنطقةعربة



إلىيؤديللريالمالحةالمياهاستخدام-ب•
المياهتلكاستخدامزيادةومعالتربة،تملح
اج،اإلنتعندهايتوقفدرجةإلىالملوحةتزداد

عترتفالتيالمناطقفيالتدهورذلكويحدث
تخدميسالذيالجوفيالخزانتملحنسبةفيها
وبعضالساحلي،والسهلغزةقطاعمثلللري

.الفلسطينيةاألغوارمناطق



-:الزراعةعلىالتربةملوحةأثر
ضوانخفاتدريجياًاتدهورهاإلىيؤديالتربةفيالملوحةزيادة-1

إذااجاإلنتذلكتوقفأوالزراعياإلنتاجانخفاضوبالتاليخصوبتها،
.الملوحةزادت
علىاسيوموالبوتوالكالسيوموالمغنيسيومالصوديوممثلاألمالحتركز-2

موتإلىيؤديبيضاء؛ملحيةقشرةمكونةللتربةالعلياالسطحيةالطبقة
.النباتات



حينها%1عنالتملحنسبةزادتإذامالحةالتربةتعتبر-3
.الريهميالهاتوفرتلوحتىللزراعةصالحةغيرالتربةتصبح

الصوديوموكلوريدالصوديومكربوناتنسبةارتفاعإن-4
عرضتإلىيؤديالمحددةالنسبةمنأكثروالبورونوالمغنيسيوم

.للموتالنبات



/  الفصل الرابع 
لسطينوالنبات الطبيعي في فالتربة 



/  الوحدة الثانية 
الطبيعيالنبات 



م،1573عاممنذفلسطينفيالطبيعيةالنباتاتدراسةتمتلقد
هذا،ايومنحتىمتواصلةواستمرتالدراسات،تلكتوالتوبعدها
تلكوبعضعامة،دراساتكانتالدراساتتلكبعضولكن

الدباقليمضمنفلسطينفيالنباتاتبدراسةقامتالدراسات
باتاتنمعظمعنكافيةوبياناتمعلوماتقدمبعضهاأنإلالشام،

.فلسطين



تنوعاًاانالبلدأكثرمنفلسطينتعتبر:الطالبعزيزي•
عاتمجمًوفلسطينفيتنموإذالنباتية،الحياةفي

عنأنواعهاعدديزيدالبريةالنباتاتمنمتنوعة
منهانوعاًا46متوطن،نوع1500منهانوع3500
اسأجنعددأماالمجاورة،البالددونبفلسطينخاصاًا

لنحوجنساًا718فتبلغفلسطينفيالوعائيةالنباتات
.نوعاًا2915ونباتيةعائلة114





انعكاسهيالطبيعيةالنباتاتأناعلم:الطالبعزيزي
مرتبطةرالعناصفتلكللمناخ،انعكاسهيالتربةوأنللتربة
وعةبمجممجتمعةوتتأثرالرتباطتمامالبعضبعضهامع
-:أهمهاالعواملمن

: ية العوامل المؤثرة على توزيع البيئات واألقاليم النبات



لماكاألمطارتقلحيثالمتوسطالبحرعنالقربأوالُبعد-1
.باتاتالنتوزيععلىيؤثرسوفبدورهوذلكالبحرعنابتعدنا

منينفلسطفياألمطارتزيدحيثالستواءدائرةعنالُبعد-2
ختلفتالشمالفيفلسطيننباتاتجعلمماالشمالإلىالجنوب
.الجنوبفيعنها



ادتًزالرتفاعزادفكلما(التضاريس)البحرسطحمستوىعنالرتفاع-3
.األمطار

فيقعتفلسطينمنالشرقيةالمناطقإنحيثالمطرظلفيالمكانوقوع-4
تلكإلىالماءببخارالمحملةالرياحوصولتمنعالعاليةالجبالألنالمطرظل

.المناطق
الغبارامعهحاملةالجافةالرياحمنهاتهبوالتيالمجاورةالصحاريتأثير-5

.الجفافويسببالمناخعلىيؤثرمماوالرمال



وىالمحتعلىتؤثرالتيالصخوروأنواعوعمقهاالتربةأنواعاختالف-6
.خاصةحيويةصغيرةبيئاتوخلقللتربةالرطوبي

مياتكفيتفاوتمنيتبعهوماانحدارهاوشدةالجبليةالسفوحاتجاه-7
.التربةوانجرافالشمسياإلشعاعوساعاتاألمطار

وسعالتوزيادةالخضراءالمساحاتتدميرفيالمتمثلاإلنسانيالتدخل-8
انجرافلىعيساعدمماوالتضاريس؛للتربةاألساسيةالبنيةوتغييرالعمراني
.والتصحرالتربة



ياًاطبيعمتحفاًافلسطينمنجعلتالعواملتلككل•
صحراءفيتنمووأصنافأنواعهناكأنفنجدللنباتات
نواعاأًلتلكعنتختلفوالخليلالقدسوبريةالنقب
سهولوالاألوديةوفيالجبليةالمناطقفيتنموالتي

المناخاتفيتنمونباتاتهناكأنكماواألغوار،
ىوأخًرالمعتدلةالمناخاتفيتنموونباتاتالباردة
اتالنباتتنوعمنجعلمماالحارة؛المناخاتفيتنمو
.ومميزاًافريداًاشيئاًافلسطينفي



تنويعيفوهاماًارئيسياًادوراًاالسابقةالعوامللعبتلقد
فيأثرتأنهابلفلسطين،فيالطبيعيةالنباتاتوتوزيع

ألخرىمنطقةمنيختلفالتوزيعهذاوجعلتذلك

:األقاليم النباتية 



-:النباتيةاألقاليم
:المتوسطالبحرنباتاتاقليم-1
:الطورانية–اإليرانيةالنباتاتإقليم-2
:السودانيالتداخلنباتاقليم-3
:العربيةالصحراويةالنباتاتإقليم-4



:المتوسطالبحرنباتاتاقليم-1
كماالفلسطينيالساحليالسهلكلاإلقليمذلكيشمل
رالغًومنالشرقيالشماليوالجزءالجليلجباليشمل

القدسًونابلسلجبالالغربيةالسفوحوكذلكالفلسطيني
.القدسجنوبكم65ُبعدعلىوينتهيوالخليل



دلمعيزيدالتيفلسطينأراضيجميعاإلقليمذلكيشمل•
افيالجغًرتوزيعهايتطابقوالتيملم350عنالسنويأمطارها

فيماإلقليذلكنباتاتتنموالمتوسط،البحرمناخاقليممع
مستوىفوقمتر1000-300بينماترتفعالتيالمناطق
بةالخصبأراضيهاتمتازالمناطقتلكإنحيثالبحر،سطح
فيسودتكماالينابيع،فيهاتتوفروأوديةوسفوحسهولمن
(راروساالتي)الورديةالحمراءالمتوسطالبحرتربةاإلقليمذلك
.(الرندزينا)تربةعلىتحتويأنهاكما





عبارةهييوالتالمتوسطالبحرغاباتاسمعليهايطلقالمتوسطالبحرإقليمنباتاتإن
،ضيةالنفوالغاباتالخضرةدائمةالعاليةالحرجيةوالشجيراتالغاباتمنتجمعاتعن

-:هيأهميةالمنطقةتلكنباتاتوأكثر

أوالبالناد،اللبالبلوط،الحلبي،الصنوبرالخروب،البطم،الفلسطيني،البطمالسنديان،
–لالثالشيح،–الرتمالبردى،أوالسعدجنسالسرو،أوالصرو،القندولالنتش،
سيلنوسال،الميرميةالعليق،البقر،عيناللوتس،البري،المنثور،الدبيقأوالدحروج

أولنعماناشقائقالخبيرة،السرخس،أزاد،سوسنالقرنفل،المرار،،الدحريجالزنبق،أو
.وتوالينبالعاقول،،الزعترأوالسعتر،الخرفيشالمرار،الخلة،،اإلقحوانالحنون،



الزعتر 

يالفلسطين





المريمية



وكي،الشالزعروراألحمر،الزعرور،القيقب:مثلأخرىأنواعاًااإلقليمذلكويضمكما
شجيراتماأاألطلسي،والبطمالبري،واللوزالبرية،والكمثريالبري،البرقوقأوالسويدا

والنحدارافياالطبوغًرحسبتواجدهافيوتتباينالعددوافرةفهياإلقليمذلكومتسلقات
،الثورلسانالنسرين،الهليون،السماق،:أهمهامنالتربة،وعمقاألمطاروكمية

مناألنواعمئاتالنباتيالكساءذلكويضمكما،والطيونالفارسي،الزعترالجعدة،
والنباتاتقاألوراعريضةوالنباتاتوالبقولياتالنجيلياتمنوالحوليةالمعمرةالنباتات
الحيوينوعوالتالنباتيالكسادمنجزءاًاوتشكلالغاباتتلكفيتتواجدالتيالشوكية
.والزراعيالطبيعي



:الطورانية–اإليرانيةالنباتاتإقليم-2
عبارةوهوراويةالصحوالبيئةالمتوسطالبحربيئةبينالنتقاليةالمنطقةاإلقليمذلكيشمل
حيرةبجنوبمنيمتدالمتوسطالبحرإقليممنمباشرةالشرقإلىيقعطوليقطاععن

للسلسلةيةالشرقالسفوحعلىالجنوبإلىالشمالمنمتجهاًاضيقشريطشكلعلىطبريا
والبيرةهللاورامونابلسطوباسفلسطينوسطمحافظاتمن:كالًاويقطعالوسطى،الجبلية
لىوالخليل،لحموبيتوالقدس بئرراضيأليشملالشريطذلكيتسعالخليلمنالجنوبوا 
البلحرديمحافظاتشرقفيطوليبشكلفيمرغزةقطاعباتجاهغرباًاويتجهالسبع

.مصرمعالحدودعندالشرقيالجنوبنحويتجهمنهوجزءوخانيونس



البحرإقليمفياألمطارمعدلتمنأقلاإلقليمذلكفياألمطارمعدلت
سنوياا،ملم350-200بينماهناكاألمطارمعدلتتتراوححيثالمتوسط،

غيرريمطوتوزيعنسبياًاقصيرمطريبموسماإلقليمذلكمناخيتميزكما
تربةماأالصحراوي،شبهالسهوبمناخمعاإلقليمذلكيتطابقحيثمنتظم
تربةالمنوأنواعاللويسوتربةالرماديةالمنحدراتتربةفهياإلقليمهذا

الرسوبيةةالطفاليالبنيةالصخريةالتربةمنأنواعوكذلكوالكلسية،الطينية
.الجافةيةالبنوالتربةالرمليةالبركانيةالتربةمنجيوبهناكأنكماالجافة،



الحوليةةوالشوكيالعشبيةالنباتاتمنهياإلقليمذلكفيتنموالتيالنباتيةالمجتمعات
شبهفهيعيةالطبيالشجيريةالنباتيةالمجتمعاتأّماالقصيرة،والشجيراتالمعمرةوالنباتات
.األمطاروقلةالمنطقةجفافبسببمعدومة

البطم،أنواعبعضالسدر،أوالنبقأوالدومالشيح،:الطورانياإليرانياإلقليمنباتاتأهم
.البانوشوكالطرفة،أواألثلالسنط،الرتم،الشوكي،األوراقالثالثي،السماقالبري،اللوز

.البصليوالشعيرالعنصل،الدبق،أوالشبرق:نباتاتتنموالصخوروعلى

أوبيرالكالبطم:منهايوجدولكننادرةفهياإلقليمهذافيتنموالتيالشجيراتأهمأما
.والضمخالسوسن،،الزقواألثل،العوسج،الطرفاء،اللبان،الريم،السريس،





:السودانيالتداخلنباتاقليم-3
السودانيةةالمنطقبينواقعةانتقاليةمنطقةوهيالسوداني،التغلغلمنطقةعليهيطلق

توفرتقدةوالطبيعيالمناخيةالظروفجميعإنحيثالعربية،الصحراءومنطقةالحقيقية
إلىربةالتأنواعوكذلكالعالية،الحرارةدرجاتأدتفقداإلقليم،ذلكنباتاتتنمولكي

واديًواألردننهرطولعلىمالئمةمعيشيةظروفضمنالنباتاتمنالنوعهذاسيادة
نباتيةجماعاتتشكيلإلىأدتأنهاكماالجنوبية،واألغوارالميتالبحرومنطقةعربة،

ذاتطقةالمنوتلكاألفريقية،السافانامناطقفينظيراتهاتماثلصحراويةسودانية
فيإلطينفلسفيتنمولنباتيةأنواعفيهاتنمولذلكوحارة،جافةصحراويةطبيعة
.المنطقةتلك



التيالمناطقفيينموأنههوالنباتياإلقليمذلكيميزوما
نباتاتفإنلذلكالرطوبةتوافرمعالحرارةدرجاتفيهاترتفع
ادرمصحولالنباتاتمنأشرطةشكلعلىتتجمعاإلقليمذلك

ثيرالكوجودإلىأدىالذياألمرالسبخات،أماكنفيأوالمياه
لحاراالمداريالمناخذاتالسودانيةالنباتاتاقليمأصنافمن



يفصوفصلقصيرشتاءذوالسودانيالتداخلنباتاتاقليممناخ
ينبماتتراوحفهيقليلةاألمطارمعدلتإنحيثوجافحارطويل،
تدفقولكنتقريباا،م30الحرارةودرجاتسنوياًاملم200-ملم100
إلقليماذلكرطبة،حارةالبنيةجعلالينابيعوتدفقاألردننهرمياه
التيالبنيةوبيةالرسوالتربةالبركانيةالتربةبينماالتربةبتنوعيتميز
نهرمنةالمتدفقالمياهبواسطةالتربةأنواعجميعترسباتمنتكونت
.المجاورةواألوديةوالينابيعاألردن



ألردنانهروضفافالحولةبحيرةمستنقعاتوتعتبر•
عتتجمالتيالمناطقهيوالينابيعاألوديةومجاري
:مثلالمائيةالنباتاتمنعديدةأصنافحولها

الحور،القصيب،الدفل،القصب،الحلفا،البردى،
ا،الكاسيالزيزفون،السمار،الراعي،عصاالمنشار،

ةزهًرالغار،الزنابق،الكافور،البوص،،الصفصاف
راكاأًلالغاسول،اللوتس،الحناء،الدوم،الزقوم،أريحا،

.السواكأو





-:يالتالالنحوعلىلهاالجغرافيالموقعحسباألصنافتلكتقسيميمكنكما
:األنهارحوافغابات-1

-:مثلوأحزمةأشرطةشكلعلىوتوجداألردننهرحولتتجمعالتيوهي

.والحورالبوصمثل:المائيةالنباتات-ًأ

.األوروبيالعوسجونباتاتاألردنياألثلنباتات-ًب

.الفلسطينيالهليوننباتإلىباإلضافةالملحي،القطفنباتات-ًج

.السواكأوواألراكالسدرمثلوالعاقول،الينبوتنباتات-ًد



:الميتالبحرشاطئغابات-2

ينعنبعمننسبياًاالعذبةالمياهلوجودنتيجةتكونتحيث
معالطهاواختالميت،للبحرالغربيةالشماليةالمنطقةفيالفشخة
عيةطبيومحميةغابةتكونتالميتللبحرالملوحةعاليةالمياه
.والعاقولالينبوت،األثل،الغرقد،:نباتاتهاأهم



(والجفتلكالعوجا،أريحا،)األردنواديفيالواحاتغابات-3
لقطعنتيجةولكنومتشابكةواسعةغاباتعنعبارةالماضيفيكانت

جاراألشبعضغيرمنهايتبقىفلمالزراعةفيوالتوسعوالرعياألشجار
أوشارالعالقطف،:فهيالشجيراتأماالزقوم،النبق،أشجار:مثلالمتناثرة
.السواكأوواألراكالعشر،

لبري،االتينالدوم،:أشجارفهيالمنطقةتلكمنانقرضتالتياألشجارأما
.الجرفيوالسيالالطلح،اللولبي،السيال



الغورونبات:قائالًاالغورنباتاتبوستجورجوصفوقد
السودانأرضبنباتسيمالالحارةالمنطقةبنباتاتشبيه

قعيلويكادالحرارة،وشدةالبحرسطحتحتلنخفاضه
يومالغمنالنازلالغيثألنالشتاء؛فصلفيمطرفيه

.الواديقعرإلىوصولهقبليتبخر



سنط:الغورمنالجنوبيالجزءنباتاتوأهم•
ّلة،الصًِالُلبان،الرتم،الُعَشر،النخل،السيال،
سلفادورا،الالعوسج،النبق،الغرقد،الُمالَّح،الطرفاء،
الَكَرد،م،الزقًوالفراتي،الَحْوراألثل،الهندي،والدبق
منيرالكثالحولةمستنقعاتمنالشماليالجزءوفي
وس،السالغزار،الفارسيالقصباألثل،البابير،:

الماءوزنبق



:العربيةالصحراويةالنباتاتإقليم-4
حراءصمنتمتدحيثفلسطين،مساحةنصفنحوالمنطقةتلكتشمل
معيتطابقالحرارةشديداإلقليمهذافمناخالنقب،جنوبإلىالقدس
بينامتتراوحاألمطارمعدلتأنحيثالمتطرفالقاريالصحراويالمناخ
اءوالغطالزراعة،منالمنطقةتلكتخلولذلكسنوياا؛ملم150-ملم50

وحولالوديانقيعانفيمتناثرةبقعشكلعلىيتوزعنادراًاالنباتي
.الموسميةالينابيع



أنواعموأهالرمليةوالتربةالحمادةتربةهياإلقليمذلكفيالسائدةالتربة
شجيراتالمنشوكيةنباتاتمعظمهافيفهيالعربيةالصحراويةالنباتات

منخفضاتالفيسيمالالنقبصحراءفيتتبعثرالتيالقصيرةواألعشاب
الهرم،ران،الشع:أهمهاومنقليالا،الرطوبةنسبةترتفعحيثاألوديةوبطون
الخزامي،العرعر،الغضاالطلح،الثالثةالندى،أمأوالمالحالعجرم،
عبان،الثشوكالجمل،شوكالشوكي،النتشالثور،لسانالرتم،الينبوت،
.والرفثالغرقد،السنط،الطرفة،األثل،



-:أنواععدةإلىفلسطينفيالغاباتتصنيفيمكن
:(وطبيعيةمزروعة)المختلطةالرمليةالكثبانغابات-1

أشجاريهافتنموحيثالفلسطينيالساحليالسهلفيالغابةتلكتوجد
.والقطفاألثل،الرتم،،العادر:منهاطبيعيةوشجيرات

:أنواع الغابات في فلسطين 



:الصنوبريةالمزروعةالغابة-2

وسطالمتالبحرمناختتبعالتيالمناطقجميعفيالغابةتلكزراعةتم
التربةتسودحيثسنوياا،ملم300عنفيهااألمطارمعدليزيدالتي

الصنوبر:أنواعهاأهمالطميية،والتربة–الرندزيناوتربةالثقيلةالحمراء
وبرصنالصرو،أوالسروالمثمر،الصنوبربروتيا،صنوبرالحلبي،
طيني،الفلسالبطمالغار،القيقب،الخروب،األكاسيا،الكينيا،الكناريا،
.السنديانأوالبلوط–األطلسيالبطم



:الطبيعيةالخشبيةالورقيةالبلوطغابات-3
ملم400منأكثراألمطارمعدلتحيثالمتوسطالبحرمناخفيالغاباتتلكتنتشر
:أهمهاومنسنوياا،

:الساحليةشبهالبلوطغابات-ًأ
العبهر،البرزة،الخروب،العذق،أوالسريسالبلوط،أوالسنديان:أشجارفيهاتنمو

.الشجريوالسويد
:الغربيةالجبليةالسفوحغابات-ًب

الفلسطيني،البطمالقيقب،:أشجارهاأهممتر،600-250ارتفاععلىتنمو
.والعبهرالسريس،الخروب،الغار،السماق،األبيض،الزعرور



:العاليةالجبليةالغابات-ًج
المتساقطالبلوط:أشجارهاأهممتر،700منأكثرارتفاععلىتنمو

بيض،األالزعرورالعبهر،الفلسطيني،البطماألحمر،الزعروراألوراق،
.والغارالسماق،

:الشرقيةالسفوحغابة-ًد
للضفةالشرقيةالمنحدراتخاصةمتر700-400ارتفاععلىتنمو

طلسي،األالبطمالفلسطيني،السويد:منهاقليلةأشجارهاالغربية،
.والعبهراألبيض،الزعرورالسريس،الخروب،



:الخضراءوالسريسالخروبغابات-4
يفتنموالخضرةمستديمةالحديقةغابةأيضاًاتسمى

أشجارهاأهممتر600-250بينماترتفعالتيالمناطق
.والسريسالخروب،

:قاألورامتساقطةالحراريةالشجيريةالغابات-5
أوالسدر:أشجارهاأهممتراا،250ارتفاععلىتنمو
.الرتمشجيراتاألوراق،متساقطالنبق



:األنهارضفافغابات-6
أهماألردننهروخاصةاألنهارضفافحولوجودهاينحصر
ونالهليالقطف،العوسج،السعد،القصب،البوص،:نباتاتها

.السواكأوواألراكالزقوم،العقول،الينبوت،الفلسطيني،
:الملحيةالغابات-7

شخةالفعينمحميةفيالميتالبحرشاطئعلىبقايامنهاتوجد
حراوي،الصاألثلاألثل،مثلالشجيريةالنباتاتمنغطاؤهايتكون
.والغرقد



:الصنوبريةالعائلة-1
أوروتيابصنوبرالطعام،صنوبرأوالمثمرالصنوبرالحلبي،الصنوبر:منهاكثيرة،وهي

.الكنارياوصنوبرالوحشي،الصنوبر
:السرويةأوالصرويةالعائلة-2

ة،الشرقيالثوياالفضي،العطريالصروالصرواألفقي،الصروالهرمي،الصروومنه
.والكازورينا

:البلوطيةالعائلة-3
بلوطأووالملالثمر،بلحياألرواقمتساقطبلوطأوالملولالعادي،السنديانأوالبلوطومنها

.الثمركبيراألوراقمتساقط

:أنواع األشجار الغابية



:البطميةالعائلة-4
تقالفسالمذاق،بطمأوالمهجدةالبطماألطلسي،البطمالفلسطيني،البطمومنها

.المثمروالسماقالكاذب،الفلفلالحلبي،
:الزيتونيةالعائلة-5

.البريوالياسمينالسوري،الدردارالبري،الزيتونالزرود،أوالبرزةومنها
:الورديةالعائلة-6

.البالنأوالمرالنتشاللوزاألحمر،الزعرورالشوكي،الزعرورومنها
:الصفصافيةالعائلة-7

والحور،األسودالحوراألبيض،الحوراألبيض،الصفصافالباكي،الصفصافومنها
.المحلي



لةالعائ:منهاالعائالتمنآخرعددإلىباإلضافة
لعائلةا،الخلنجيةالعائلة،الغاريةالعائلة،العبهرية
عائلةال،الدلبيةالعائلة،األثيليةالعائلة،البقمية

لعائلةاالتوتية،العائلة،الطلحيةالعائلةالسويدية،
العائلةًوالنجيلية،العائلةالسعدية،العائلةالعطرية،
السمارية



جاتالمنتتحضيرفيالمستخدمةالنباتاتعددأنالعالميةالصحةمنظمةتقدر
من%80نسمةمليار4أنالمنظمةقدرتوقدنبات،21000بنحوالطبية
بشكلالنباتاتعلىيعتمدالذيالتقليديالطبأنظمةعلىيعتمدوناألرضسكان
.كبير
كبقيةلطبيةاالستخداماتفيالطبيعيةالنباتاتاستخدمتفقدفلسطين،فيوهكذا
بمعدلتاعاألنًوتعددحيثمنفلسطينفيقليالًايختلفالوضعولكنالعالم،دول
استخداماتفيالفلسطينيالمواطنبهايتمتعالتيوالخبرةفلسطينفيجداًاكبيرة

للنباتاتداماًااستخالعالمدولأكثرمنوالفلسطينيينفلسطينجعلالطبيةالنباتات
.الوقائيةأوالعالجيةاألمورفي

:  أهم استخدامات النباتات الطبيعية في فلسطين 



موااهتأيضاًاالصهيونيالحتاللأطباءأنكما•
1991عامفيدراسةنشرتمحيثاألمر؛بهذا

طبينبات100عنمفصلةمعلوماتتضمنت
يفتنتشرنباتاًا345منها)نباتاًا447أصلمن

كتلنشرتموقدغزة،وقطاعالغربيةالضفة
اتالنبات)اسمحملجزأينمنكتابفيالدراسة
.(إسرائيلفيالطبية



للنباتاتالفلسطينييناستخداممدىلمعرفةدراسة؛أجريتوقد
مننوعاًا261هناكأنتبيناألمراضلمختلفودواءكعالج

وقطاعيةالغربالضفةفيلالستشفاءتستخدمالتيالنباتات
أهموكانتجنساا،220ونباتيةعائلة84لنتنتميغزة

ةالعائلالبقولية،العائلة:ذلكفيالمستخدمةالعائالت
أهموكانتالشفوية،والعائلةالوردية،العائلةالمركبة،
عنع،النالبابونج،الميرمية،:ذلكفيالمستخدمةالنباتات

والجعدةالبقدونس،الليمون،الثوم،الحلبة،الزعتر،الينسون،



العالمدولغالبيةأنتعلمهل•
الطبيعيةالنباتاتتستخدم
اءكدًووتستخدمالعالج،ألغراض

منالكثيرمنلالستشفاء
.اهللبإذناألمراض



منيرالكثفلسطينفيالطبيعيةالنباتاتتعاني•
العمرانيالزحفبينماتعددتوالتيالمشكالت
طاتسلوممارساتالجائر،والرعيالغاباتواجتثاث
-:هيالمشكالتتلكأهمأنإلالحتالل،

:  أهم مشكالت النباتات الطبيعية 



:الغاباتتدمير-1
أوطعهاوقبتدميرهاويقومالطبيعية،الغاباتعلىاإلنسانيتعدىماكثيراًا•

ألمراووقود،وكساءودواءغذاءمنالخاصةألغراضهذلكواستخداماجتثاثها،
بعضانقراضإلىوأدىفلسطين،فيالحيويالبيئيالتوازنهددالذي

.النباتات
أما،%18.4فلسطينفيفعالًاتدمرتالتيأوالمهددةالنباتاتنسبةبلغتفقد•

نوعاًا334نحوالمهددةالنباتاتعددبلغفقدغزةوقطاعالغربيةالضفةفي
مهماًامؤشراًاذلكاعتبارويمكننباتية،عائلة81لنتنتميجنساًا222تتبع
لغربيةاوالضفةعامبشكلفلسطينمنهاتعانيالتيالمشكلةحجمعلىيدل

.خاصبشكلغزةوقطاع



-:منهاطرق،بعدةالغاباتتدميريتمحيث

.(التحطيب)التدفئةألغراضاألشجارقطع-1

.الغاباتباتجاهوالعمرانيالزراعيالزحف-2

.مباشرغيرأومباشربشكلالحرقلعملياتالغاباتتعرض-3

.بيةطألغراضوالشجيراتواألشجارالنباتاتمنالكثيراستخدام-4



الغابات،مساحاتتناقصإلىأدىاألمرذلكإن•
كانتالساحليةالرمليةالكثبانغابةفمثالًا

دونم،42000حوالي1974عامفيمساحتها
،2007عامفيفقطدونم1500إلىتراجعت

يفالغاباتمساحةأنالجويةالصورةأظهرتكما
%1.4أيفقط،دونم85500بلغتوغزةالضفة

.الفلسطينيةاألراضيمجموعمن



:الطبيعيةللنباتاتالجائرالرعي-2
إلىشوالحشائوالشجيراتواألشجارالطبيعيةالنباتاتمنالكثيرتعرضت
هاخاليابناءإعادةعلىالنباتاتقدرةمنبكثيرأعلىجائررعيعمليات

أواتالنباتبعضانقراضإلىأدىالذياألمرجديد؛منتنمولكيوأنسجتها
أخرىنباتاتًوكلياًاينقرضفلسطيننباتاتمنعددجعلماوذلككلياا،تدميرها
تقومأوالنباتاتوجذورأوراقبالتهامالحيواناتتقومحيثبالنقراض،مهددة
.وموتهاتلفهاإلىيؤديالذياألمربأقدامهابدوسها



لصونالعالميالتحادقامالغرض؛ولذلك•
معلوماتبنشر1997عامفيالطبيعة
التيًوالعالمفيالمهددةالنباتاتعنوبيانات
كذلعلىأطلقحيثالنقراض،علىتوشك
.(الحمراءالقائمة)اسم



تمًبحمدًاهلل


