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 االهداء

 

األب األسىىى  ل الل وىىى  و روح والىىىر يوتىىى   إلىىى .... و فسىىىجن ته  ىىى  اللىىى  واه لىىى   روح والىىىرح ر  ىىى  إلىىى 

أروا هى  اليجبىا ايىرح  إل ب لوف ء وال وهة     لئالصبر وأو ء ل  طريق  الذح عل ه  الهج ح و الحهون 

 بحث  يذا. 

   فج  ... إنم   إل  ص ت الصع ب ألإن  معه  الحج ة وعأم  الحبجبا ال   عل  ه إل 

 شغ ل  عه . إنأتل ، و ح      ووح  منج نبب ت  الذح أ به  بصرق ووقفيو  إل 

 . ، فجص فلذات كبرح ونور صررح .. عبجرة، ر جق، ع جر إل 
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 م  برر. و صالح الرين إنصريق    اللوا   رافقهه  طوال مسجر   البحثجا: نج ح عوهة الل ، اي  إل 

 

يمجال ىى  ويمالئىى  فىى   إلىى ، و أمىى  ال سىى قب االسىىجرة بسىى ا الح وىىر و فلسىىيجن الحبجبىىا وقرسىىه   إلىى   

ول  راتجى  مىن ال ى،  لظه  اللى  مىن كى  مهىرول، الىجه  ت جعى   ايىرح يىذا الجهىر العل ى  ال  واوى  الع  

 .الهج ح يجر القبول و إن عز وت 
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 إقرار:

 

ه  ن ججا أبح ث  إنت معا القرس لهج  هرتا ال  تس جر، و  إل ه  قرمت إن  معرة الرس لا إنأقر 
يذل الرس لا أو أح تزء مهه  ل  يقرم لهج  أح  إنم     اإلش رة إلج   جث   وره، و  بإس ثه ءالخ صا 

 هرتا علج  ألح ت معا أو معهر.
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 الشكر والتقدير

 .011( البقرة َوََل تَْكفُُرونِ  َواْشُكُروا ِلي فَاْذُكُرونِي أَْذُكْرُكمْ : )لىاقال تع 

على  للى   و  مح ىر والصىالة والسىالم على  سىجر الخلىق وال رسىلجن سىجرن إل الح ر والشهر والثهى ء للى   عى

 عر،،،،بوصحب  وسل  و 

اللىى  عىىويى علىى  مىى  قرمىى  لىى  مىىن  وتجهىى ت وارشىى ه وعلىى   للىىرك ور عبىىر أ قىىرم بخىى لش الشىىهر الجزيىى 
االسىى  ل الىىىرك ور أسىى  لح ومعل ىىى   إلىى  إنهر و العرفىىى ع ونىى  ال سىى  ر وعي ئىىى  البهىى ء، ك ىى  ا قىىىرم ب لشىى

وم  بعىا بحثى  بهى  كل ىا صىل،، على  مى  قرمى  مىن  وتجهى ت قج ىا ورع يىا واي  ى م ونصىن،  أبىومح ر 
  الهور.  إل لجخرج يذا البحث و رف فج  

 
وهراسى ت أ قىرم ب لشىهر لج معىا القىرس و صوصى  أعلى ء الهجدىا ال رريسىجا فى  قسى  الجغرافجى   ك   و  

والشهر ال وصول لج معا الهج ح الوطهجا ال   سى حت   روا له  اليريق. إنه  و ج نبالذين وقلوا بال رن 
 ب تراء ك فا ال ح لج  واللحوص ت الججومورفولوتجا ف  مخ بر الججومورفولوتج  ف  قس  الجغرافج .ل  
 

جىا ب لىذكر ت عأ ىش ال ؤسسى ت والىويارت  فى   سى عرة م ب لشىهر الخى لش ل ى  مىن قىرم لى  الأ قر ك  
وويارة الزراعىىا، ومريريىىا الزراعىىا فىى  ، فىى  بلىىرة الزب بىىرةاليجىى   أبىىواالسىى  ل  االغ ثىىا الزراعجىىا و مىىريري 

ت جىىى  العىىى ملجن فىىى  بلريىىىا ط ىىىون ومجلىىىى قىىىروح  إلىىى  إنك ىىى  وا قىىىرم بخىىى لش الشىىىهر والعرفىىىطوبىىى س، 
ف  ت عجا الرراس ت العربجا، والذح ل   إنلالس  ل أكرم يير  إن هاألمع طوف، ك   وا قرم بعظج  الشهر و 

 يبخ  عل  ب قري  أح معلوما او مس عرة كهت ا   ته .  
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 ل
 

   الملخص
 

اللعلجىا لسىه  البقجعىا و   ثى  ب ى   االمه نجى ت بىإبرايور لات العالقىا األمى هى ول  إلى الرراسىا  يذل  هرف
 يل :

 ثى األم اإلسى غاللابراي هور الخص ئش الججومورفولوتجا والهجررولوتجا لسه  البقجعىا، فى   حريىر  -1
 ل   تزء مه .

 والجوفجا  وال ه خ. اليبجعجا لسه  البقجعا  س  عوام  ال ربا وال ج ل السيحجا اإلمه ن تهراسا  -2
و خصىىجش يرعىى ت  ه سىى  الظىىروف اليبجعجىىا للسىىه  م ىى  يعىىزي ال هىىو   ثىى األم اإلسىى غالل حريىىر  -3

، ويرفى  ث نجىامىن ن  جىا، ويقلى  مىن  جى  البي لىا مىن ن  جىا  ه نالسالحجوح والزراع  ويسر   ت ت 
 من ن  جا ث لثا. ه نمن ال س وى االق ص هح للس

 
اله مىىا فىى  اللىىلا الغربجىىا، وللىىا بسىىب  ا سىى   مسىى   ه  الجغرافجىىا  ع بىىر مهيقىىا البقجعىىا مىىن ال هىى طق 

ت فى  السى بق مىن غجى ب إنىهى  عإنحراري  ال  وس، وموقعه  الجغراف  ب لهسبا لل ه طق ال جى ورة. اال إنو 
ال هى طق الللسىىيجهجا  أكثىرهى  مىن إنال خيىج، الشى م  واعىراه ال شى ري  الجزئجىا فى  مهى طق محىرهة. ك ى  

، السىىجيرة األراوىى ال ىى   واتىى   حىىري ت ومعجقىى ت ن ت ىىا عىىن اتىىراءات اال ىى الل الصىىهجون  ك صىى هرة 
الخصىىى ئش الججوسج سىىىجا  ت نىىى  إلىىى ، ع ىىىرانالعلىىى  ال ىىىواره ال  ئجىىىا واليبجعجىىىا، و قججىىىر  ركىىىا البهىىى ء و 

فى  مهيقىا البقجعىا وى ن كبىر ال  علقا ب ل قسج  ت االهاريا ف  مهيقا الرراسا  جىث  ع بىر ال سى  ا األ
 ال ه طق ال صهلا )ج( لات الجر ال يلقا لال  الل فجه .

 
ال هىىىىىىىى    يىىىىىىىىذل الرراسىىىىىىىا العوامىىىىىىىى  اليبجعجىىىىىىىىا ال   ثلىىىىىىىىا ب لبهجىىىىىىىا الججولوتجىىىىىىىىا والووىىىىىىىى  لقىىىىىىىر  ه ولىىىىىىىىت 

يىىىىذل  أثىىىىروالججومورفولىىىىوت ، والعوامىىىى  البشىىىىريا ال   ثلىىىىا بىىىى ال  الل الصىىىىهجون  واتراءا ىىىى  ال خ للىىىىا، و 
 إل .  ك   يرفت  الع رانالزراع  وال يور و   ه نالساث ع لجا ال ه جا من  جث اله و أ رالعوام  ف  

،  ه نالسىواالت   عجا لل زار ، و  بعت يذل الرراسا مرا ى  اله ىو  ق ص هياال عرف عل  الخص ئش اإل
 ، وال وس  الزراع  ف  مهيقا البقجعا.  الع رانوال يور 

 



 

 م
 

 ع بر مهيقا الرراسا من ال ه طق االس را جججا ف  مح فظا طوبى س بشىه   ى ف وفى  اللىلا الغربجىا 
بشىىىىه  عىىىى م وقىىىىر كشىىىىلت الرراسىىىىا عىىىىن نجىىىى ح ال شىىىى ري  الزراعجىىىىا فىىىى  مهيقىىىىا الرراسىىىىا علىىىى  الصىىىىعجر 

زراعى  ، وال وسى  ال الع رانىو   ه نالسىاالق ص هح. وقر ا بعت الرراسا ال ههج ال  ريخ  ف  هراسا اله و 
ف  مهيقا البقجعا. وال ههج الوصل  إليل ح العوام  اليبجعجا والبشىريا ال ىؤثرة فى  ال ه جىا فى  مهيقىا 

جىىىىا لل هيقىىىىا وال قىىى بالت ال سىىىى  رة مىىى  ال سىىىىؤولجن فىىىى  إنت الب  ثىىىىا ب لزيىىى رات ال جرإنالبقجعىىىا وقىىىىر اسىىى ع
وقىىر اع  ىىرت الرراسىىا علىى   ال ؤسسىى ت الحهومجىىا، وال قىى بالت مىى  ال ىىزارعجن وال سىى ث رين فىى  السىىه .

فجهىىى ، و ووىىىىجن ال قسىىىىج  ت  األراوىىىى الصىىىور الجويىىىىا والخىىىرائ، ل حريىىىىر مهيقىىىا الرراسىىىىا واسىىى خرام ت 
نظىىى  ال علومىىى ت الجغرافجىىىا فىىى  بقجعىىىا. و ىىى  االسىىى ل هة مىىىن برنىىى مج االهاريىىىا ال وتىىىوهة وىىى ن مهيقىىىا ال
 شىى ر إنراوىى  مهيقىىا الرراسىىا و لال ىى الل الصىىهجون  فىى  ا إن إلىى ع لجىى ت ال حلجىى . و لصىىت الرراسىىا 

 اإلسى غاللفى  مهى  كبىر األ ثىر، لى  األه نالسىال س وطه ت ومعسهرات الججش واتراءا   ال عسىلجا بحىق 
  لات  ىىىرثجر كبجىىىر علىىى  إنىىى إلىىى  إوىىى فاوال رتىىىو فىىى  مهيقىىىا البقجعىىىا.  ثىىى األموال وسىىى  الزراعىىى  بشىىىهل  

و  صىىىا فىىى   ربىىىا )الىىىرأس  ه نالسىىىال واتىىىر البشىىىرح فىىى  ال هيقىىىا ويىىىذا مىىى  لىىىو   مىىىن ال قىىى بالت مىىى  
 إلى  إو فاون من ال خري  ال س  ر لبجو ه  ومزارعه ، من قب  القوات الصهجونجا إناال  ر( اللذين يع

 و  و جث ي ه  اعي ء ال را جش للبه ء  ة الخرب اال رى ال    ق  و ن ال ه طق ال صهلا )ج( إنمع
 ال يوير ف  يذل ال ه طق. 

 
 :أي ه ت لا من اله  ئج  إل و وصلت الرراسا 

 ف  الهظ م الزراع . كبجرا   هورا  ال ه خ  لع   أي ه العوام  اليبجعجا و  إن -1
 من مشهل جن  يجر جن ي  ، نقش ال ج ل واال  الل الصهجون  واتراءا  .  ع ن مهيقا الرراسا  إن -2

السىىىلب  لل سىىى وطه ت وال عسىىىهرات الصىىىهجونجا علىىى  الهظىىى م الزراعىىى  مىىىن  ىىىالل  ال ىىىرثجروال ىىى     ثىىى  
 السجيرة عل  ال ج ل واالرض.

عىىىىا، بىىىىرل ال ىىىىهظ  لالراوىىىى  الزراعجىىىىا فىىىى  مهيقىىىىا البقج اإلسىىىى خرامنحىىىىو ال ىىىىزارعجن   وتىىىى   لىىىىو    -3
ال ىى   حقىىق العشىىوائ   جىىث  ىىوفر االرشىى ه الزراعىى  واسىى خرام ال قهجىى ت الزراعجىىا الحريثىىا  اإلسىى خرام

 مس راما.   ه جا
 



 

 ن
 

و وتىىت الرراسىىا ب ل وصىىج ت ال ىى  ي هىىن مىىن  اللهىى   يىىوير و ه جىىا القيىى   الزراعىى  بشىىه  مسىى رام فىى  
 مهيقا و سه  البقجعا مهه : 

 ىى ج الزراعىى  ال ثجىىف ال  وقىى  مىىن سىىه  البقجعىىا، مىىن  ىىالل فىى ن اسىىواق ن ىى  مشىىهلا ال سىىويق لإ -1
 تريرة. 

 ورورة  وفجر ال ج ل الاليما للخي، الزراعجا الي و ا ف  السه . -2
 الع   عل   ركجز الزراع ت ال الئ ا لظروف سه  البقجعا اليبجعجا.-3
الرقعىا الزراعجىا وب ل ى ل   ىىؤهح غجىر ال سىى غلا وال ى   ع ى  على  ييىى هة  األراوى  أي جىا إس صىالح  -4

 ال ه جا الزراعجا ال س راما. إل 
جى ح ال شى ري  الزراعجىا إنال خيىج، فى   أي جىا ف  مهيقا البقجعىا  ىول  ه ن هظج  برامج  وعجا للس -5

 ال بجرة وال    حقق مرهوه اق ص هح كبجر يسه  ف   ه جا السه  ال س راما.
البقجعىىا و وتجىى  مخييىى ت ال ه جىىا الزراعجىىا الحهومجىىا ل يىىوير شىى ء ت عجىىا ل زارعىى  سىىه  إنأي جىىا  -6

 الزراعا ف  سه  البقجعا.
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geomorphology  
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Abstract 

The study aims at showing the things related to the actual possibilities of Albuqa'a Plain 

which are represented by the following: 

1. Showing the role of the gemorphologic and hydrologic features of Albuqa'a Plain in 

determing the best use of each of its parts. 

2. Studying the natural potentials of Albuqa'a Plain according to the factors of soil, weather 

and surface and underground water. 

3. Identifying the best use and chosing crops that suit the natural conditions to the plain 

which inhances the agricultural and biological diversity, that would cover the people's 

needs from one side, reduces unimployment and raises the economic level of the people 

on the side. 

 

Albuqai’a area is considered an important, strategic, border area in the West Bank. That is 

because of its wide area and average slope as well as its geographical location as compared 

to the neighbouring areas. In the past, this area suffered of lack of comprehensive planning 

and preparing projects in specific areas there. It is one of the Palestinian areas which face 

challenges and obstacles as a result of the Israeli occupation procedures like land 

confiscation and taking over the natural and water resources, limiting the building and 

housing process, in addition to the geopolitical characteristics related to the administrative 

divisions of the study area since the largest portion of Albuqai’a Area is considered a C 

area under the Israeli administrative rule.  

 

   This study has focused on the natural factors which is represented by the geological 

structure, geomorphologic and climatic situation and the human factors represented by the 

Israeli occupation and its various procedures. The study searched in the influence of these 

factors on the development process represented by population growth, urban development 

and agricultural investment. The study also aimed at identifying the social, economic 



 

 ع
 

characteristics of the farmer. In addition, the study followed the stages of the population 

growth, the urban development and the agricultural expansion in Albuqai’a area.  

 

   The study area is considered a strategic area in the West Bank in general and Tubas 

governorate in particular. The study revealed the success of the agricultural projects in the 

study area on the economic front. The study followed the historical style in studying the 

population, urban growth and the agricultural expansion in Albuqai’a area. It followed the 

descriptive style to clarify the human and natural factors which affect development in 

Albuqai’a area. The researcher has resorted to field visits to the area and carried out 

interviews with the officials in charge of that area in the governmental institutions as well 

as interviews with the farmers and investors in the plain. The study was based on aerial 

photos and maps to identify the study area and decide the use of land there. These aerial 

photos were also used to determine the administrative divisions of the area. The program 

of Geographical Information System has been utilized in the analysis processes.  

 

The study has come up with the result that the Israeli occupation and the spread of 

settlements and military camps and their arbitrary measures against the inhabitants have 

the highest effect in the agricultural expansion and the prevention of using the land 

perfectly in Albuqai’a area. They also have effect on the human existence in the area 

which was witnessed from the interviews with the inhabitants, especially in Khirbit Alras 

Alahmar who suffer from the ongoing vandalism of their homes and farms by the Israeli 

occupation forces. The other neighbouring population centers in C areas also suffer as they 

are prohibited from issuing building licenses.  

 

The study has come up with the following conclusions: 

1. The natural factors with the climate as the most important of all play a big role in the 

agricultural system.  

2. The study area suffers of two dangerous problems which are the lack of water and the 

Israeli occupation and its procedures.  

3. The negative effect of the settlements and military camps on the agricultural system 

through controlling the water and the land.  

4. There is a tendency towards the organized use of the agricultural land in Albuqai’a area 

rather than the random use as the agricultural guiding and the use of modern and 

sustainable technology is there.  
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The study culminated in the following recommendations through which the agricultural 

sector in Albuqai’a area can be developed sustainably:  

1. Solving the problem of marketing the intensive agricultural production expected in 

Albuqai’a plain through opening new markets.  

2. The necessity of providing the water which is needed for the ambitious agricultural 

plans in the plain.  

3. Focusing on the products which are suitable for the natural conditions of Albuqai’a 

plain.  

4. The necessity of reclamation of the unused land which will increase the agricultural 

area which will lead to sustainable agricultural development.  

5. Organizing awareness programs for the people in Albuqai’a area about the importance 

of planning in the success of the big agricultural projects which will have huge 

economic benefits contributing in the sustainable development of the plain.  

6. The importance of creating an association for the farmers of Albuqai’a plain.   

    The importance of directing the governmental agricultural development plants towards 

developing agriculture in Albuqai’a plain 
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 الفصل االول
__________________________________________________ 

 العام للدراسة اإلطار
 

 :مقدمة 0.0
  

  ىىى  نه يىىى ت القىىىرن والشىىىعجر وال ح صىىىج   نالسىىىهول ال ىىى  رلىىىت  ىىىزر  بىىى لق مىىىن سىىىه  البقجعىىىا  يع بىىىر
وقىر  .غجريى  والىوره و)فراولىا(  ل ىوت األروى امثى   ق صى هياالزراعى ت اإل إلى  ىريث    و يىور ،العشىرين
  شىرت فجى  ال ج عى ت إنلىذلا  . شى ر  رفىا الرعى  فجى إنالزراعىا  ربجىا ال واشى  و  ت نى  إلى  اسى قي 

ن  جىىىا ن  وقعىىى  مىىى. ونظىىىرا  لوغجريىىى  يىىىريةو   صىىىا، والحريريىىىا، وعىىى طوف السىىىههجا القري ىىىا مثىىى   ربىىىا 
فى  اتىزاءل  الجهوهيىا ال ى  يرعىت اإل  اللجىا  يىرف   لالط ى  كى نفقىر ، ث نجىاو صىوبا أروى  مىن ن  جىا 

، وعلىى  وعلىى  اطرافىى  الشىى  لجا الشىىرقجا ال عسىىهرات ومهىى طق ال ىىرري  العسىىهرح  ،الشىىرقجا ال سىى وطه ت
ويسى رل على   األعلى ف  تزئجهى  االوسى، و أكبر ل  اط     إنك    مرا ل  الجهوبجا الحواتز العسهريا.

  خري  م  ل   ه  ال س  رة. مراي  ه  و  للا من  الل اتراءا   ف  يرم بركس ت ال زارعجن، و
 
السىىلوح االغىىوار و  ربجىىا ال واشىى  العصىى  ال حىىرة فىى   جىى ة ال ىىزارعجن فىى  مهيقىىا    ع بىىر الزراعىىا و 

وفىىرة  فيبجعىىا ال هىى خ الىىرافئ و ؛بصىىورة ع مىىا ب ىى  فجهىى  البقجعىىا مىىن فلسىىيجن األغىىوار الشىى  لجاالشىىرقجا و 
و هوعىىت  . ل ح صىىج  الشىى ويابسىىه  البقجعىى   علىى  يراعىىا األيىى ل  شىىجعت الخصىىبا األراوىى ال راعىى  و 

  .1واس خرام ال  هولوتج  الحريثا ف  الزراعا    ريث   بسب   وفر ال ج ل الهسب ،الزراع ت فجه
  صىىف طبوغرافجىىا مهيقىىا الرراسىىا ب الع ىىرال فىى  ار لىى   سىىيحه   جىىث يصىى  اقصىى  ار لىى   لهىى  إلىى  

م فوق مس وى سين البحر وي  ث  للا ف  تبى  ط ىون )تى هر( وي خلى  السىه  واهح الىذرة الىذح 555
 ي  ر مع  سه  البقجعا الزراع  الخص . وبشه  ع م   صف مهيقا البقجعا برنه  مهيقا سهلجا مر لعا

                                                           

 .2513لف ق ال ه جا الزراعجا ف  سه  البقجعا، ال ؤ  ر االول،  ويارة الزراعا وبلريا ط ون:،1 
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سىىىين  يهىىى   البحىىىث الججومورفولىىىوت  برراسىىىا رىىىواير هحىىرر  ىىىرريجج  ب  جىىى ل الشىىىرق نحىىىو نهىىىر االرهن. 
ال ى   .نشىوء و يىور  لىا الظىواير إلى االرض اليبجعجا، و حلج  عه صري  و حريىر الع لجى ت ال ى  اهت 

ره اليبجعجىا ال ىوا السىهول ال  رسى جا، مىن أيى  مصى هر البشىريا ال  هوعىا.  ع بىر نشىيالأل ع بىر مسىر   
ف  الللا الغربجا، وقر اس ي عت الع لجا الججومورفولوتجا  شهج  مهون  هى  السىيحجا، وفىق   ى يز فى  

مىن ن  جىا، ومحىج،  غىذي ه  مىن ن  جىا أ ىرى، م ى  يجعى  مىن  ال راكىز ، م  بجن الهىوامش وشالخص ئ
 .1ل يوير   عره و هو  أشه له  األروجا مورها طبجعج  ي هن اس غالل  و

 
ا مىن يىذل السىهول ال  رسى جا الرا لجىا فى  الجبى ل الللسىيجهجا، وال ى   سىر تىزءا  أ ريع بر سه  البقجعا و 
 س جا يذا السىه  ب لبقجعىا  عىوه  برنمهيقا ط ون من ال ح صج ، ومن ال ع قر  ه نمه    من   تا س

البقجىى  فىى  اللغىىا  ، وقىىر وره معهىى  البقعىىا وللىىا شىىب  مغلقىىا موتىىوهة بىىجن الجبىى لكونىى  مهيقىىا مهخ إلىى 
 .2العربجا ب عه  ارض محرهة مخ للا ع   ت وري 

 

 موقع سهل البقيعة الفلكي والجغرافي: 1.0
 

 ˚11ْ32:′:21″يق  سه  البقجعا عل  السلوح الشرقجا من تب ل ن بلى. وللا فج   بىجن هائر ى  عىرض 
اثج ت  ىىىىىر سىىىىى  األ شىىىىىرق  35˚:31ْ′09:″و 35˚:24ْ′:25″شىىىىى  ال، و يىىىىى  طىىىىىول  ˚17ْ32:′09:″و

وقىىىىر شىىىىق واهح  .و بعج ىىىى  اإلهاريىىىىا لبلىىىىرة ط ىىىىون .    هون ىىىى الىىىىف30.  و بلىىىىا مسىىىى      ىىىىوال  ال حلجىىىا
تهىىوب   –طولجى   ب م ىراه شى  ل  غربى   شىهال  على  ام ىراه السىه  الىذح ي خىذ  األعلى سىررة)(( مجىرال أبو 

  وض  صريف م ئ  يق  بجن  ىوض  صىريف واهح ال ى لن مىن الشى  ل وواهح الل رعىا شهال  شرق  م
 الجهوب. من
 
 

                                                           

الح ران،ليل : قجج  تجومورفولوت  الن  ط اس خرام األرض للسهول ال  رس جا ف  الللا الغربجا، رس لا هك ورال غجر مهشورة، ت معا عجن 1 
 .1م، ف2552ش ى، 

 (.11-11بجروت )ف غ، هار ص هر-ابن مهظور،الب ب األول  2 
)((ييلق اي ل  ال هيقا عل  مجرال ف  السه  اس  "واهح الذرة" بسب  توهة يراعا الذرة البجل ء فج  ف  الهصف االول 

 من القرن العشرين.
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 موقع منطقة الدراسة. (: صورة جوية محدد عليها0.0خريطة رقم)

 
 ال صرر: اعراه الب  ثا.

 
يبلىىا طىىول سىىه  البقجعىىا مىىن أقصىى  الشىى  ل الغربىى  مىىن مهيقىىا ال بىى ر وأم العلهىىرا   ىى  مهيقىىا سىىرس 

م ىىىر فىى  طرفىى  الشىىىرق  فىى  مهيقىىىا  655بىىجن  امىى  عروىى  فج ىىىراوح. كىىى 11الىىرت  فىى  الجهىىىوب الشىىرق 
م ىر 25م ر ف  مهيقا السجن والجرف وللا عل  مهسىوب  2655و .عل  مهسوب صلر وللا السه ا

 م 255 -155 فج ىراوح بىجنعن مس وى سين البحر ف  الوس، م  ار ل ع  أ فوق مهسوب سين البحر.
 455 -255م فىى  الغىىرب، و255 -555فىوق مسىى وى سىين البحىىر، وفى  الحىىواف فجبلىا ار ل عىى  مىن 

   .1ف  الشرق 
 
 
 
 
 

                                                           

مح ر ، سه  البقجعا و وض ال صريف ال  ئ  لواهح ابو سررة، )طبجعا وامه ن ت(، مؤ  ر لف ق ال ه جا الزراعجا ف  سه   أبو صل، ،1 
 .14، ف2513البقجعا، ط ون 
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 االرتفاع في منطقة الدراسة.(: مناسيب 1.0خريطة )

 
  رييا االر ل ع ت الللسيجهجا.عل    إلع   هال صرر: اعراه الب  ثا ب

 
 الدراسة: مشكلة 1.0

 
ت ك نىىىالزراعىىىا فجىىى   إن جىىىث ؛ اليبجعجىىىا بعشىىىوائجا اسىىى غالل مىىىواره سىىىه  البقجعىىىا   ثىىى  مشىىىهلا الرراسىىىا 

مه سبا لل ثجر من رروف  اليبجعجا والبجدجا  برنعل    والشعجر  عل  مح صج  الق ن  ق صر 2515   
ال هيقىا  إنوف  ر  اس خرام ال  هولوتج  الزراعجا فى .من ن  جا اق ص هيا تروى  كثرالزراعجا األ نوا األ

علىى   جثجىى ت الرراسىىا سىىج    وتجىى  الزراعىىا واسىى خرام  بهىى ءا  . و إق صىى هيامه سىىبا لزراعىى ت م خصصىىا و 
 هشىىىج، الزراعىىىا واسىىى غالل  إنك ىىى  . ق صىىى هياالح لىىىا ال ثلىىى  ال ىىى    حقىىىق فجهىىى  الجىىىروى اإل إلىىى األرض 
مخيي ت اال  الل ف   أم ميقف  م نع   يشه   مرافقا أنشيامن ع  ل و  ه نالسو  ثجف  واتر  االرض

 جىث يحىول للىا عقبىا فى   حقجىق ال ه جىا بشىهله  ال ه سى  ويحىر مىن اسى غالل   هويرل والسىجيرة علجى .
موارهي  اليبجعجا، م   يعه  وج   فرصا لع لجىا  ه ويىا  خىرم ال هيقىا و سى ي  فى  ع لجىا ال ه جىا فى  

 الللا الغربجا بشه  ع م.
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 هميتها:أهداف الدراسة و أ 4.0
 
 وهوري  ف  ال ه جا.، الخص ئش الججومورفولوتجا والهجررولوتجا لسه  البقجعا ابراي هور-1
 وال ه خ. والجوفجا ال ربا وال ج ل السيحجاعوام   وال سج  اليبجعجا لسه  البقجعا  اإلمه ن تاهراسا -2
لسىىه  م ىى  يعىىزي ال هىىىو  ل و خصىىىجش يرعىى ت  ه سىى  الظىىروف اليبجعجىىىا ثىى األم اإلسىى غالل حريىىر -3

 رفى يو  ،ث نجىا جى  البي لىا مىن ن  جىا مىن ويقلى   مىن ن  جىا، ه نالسويسر   ت ت الحجوح والزراع  
م   يسه  ف   حقجق  ه جىا يراعجىا واق صى هيا فى   ث لثا. من ن  جا ه نال س وى االق ص هح للس من

 ال هيقا.
الرراسىىا بىواكجر  أ ىىر بقجىا مجى الت ال يىىور كونهى    ىون عونىى  للبى  ثجن فىى  م خصصىىا جى ي هراسىاإن-4

 يذا السه . عن
شرن  ال س ي ا ف   ه جا  اس غالل موره طبجع  من ال شف عن ال ش ك  وال خ طر ال    وات -5

 ال هيقا.
 

 أسئلة الدراسة:          1.0
    
 ي  يوتر عالقا بجن الو رات الججومورفولوتجا واس خرام ت األرض ف  سه  البقجعا؟-1
يىىى  ال سىىى وح العل ىىى  والخبىىىرة الزراعجىىىا لىىىرى اللىىىالح وا  ط ىىى  بىىى لظروف اليبجعجىىىا للسىىىه  أثىىىر فىىى  -2

 مس وى  حقجق ال ه جا؟
  قف ع ئق   أم م ال خيج، الزراع  األنس  ف  السه ؟ اإل  اللجاي  الظروف السج سجا -3
 

 :فرضيات الدراسة 5.0
 
 وتوه  رثجر لثق فا ال زارعجن عل  ك جا اإلن  ج الزراع  ف  سه  البقجعا.-1
يهىى ة هور كبجىىر للظىىروف ال ه  جىىا علىى  اإلن ىى ج الزراعىى  فىى  سىىه  البقجعىىا ب عهىى  اسىى غالله  فىى   -2

 ع لجا ال ه جا. 
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 عل  ع لجا ال ه جا الزراعجا. عر ال قوم ت الججومورفولوتجا لات  رثجرات إيج بجا  -3
 .مالئ ا الظروف وال قوم ت اليبجعجا ل حقجق  ه جا ف  سه  البقجعا-4
 يعر اال  الل وسج س    من معجق ت ال ه جا ف  سه  البقجعا. -5
 

 مبررات الدراسة: 1.0
 

نقش الرراسى ت ال ى   ه ولىت مقومى ت ال ه جىا فى  سىه  البقجعىا وهوريى  فى   حقجىق ع لجىا  ه ويىا  عىزي 
فىى  وىىوء السج سىى ت اإلسىىرائجلجا اله هفىىا الىى  سىىل  ال ج  ىى  الللسىىيجه  بشىىه  عىى م  ه نمىىن صىى وه السىى

 ل ج    ال حل  ل هيقا الرراسا بشه    ف من مقوم ت ال ه جا.وا
 

 :وأدواتهامنهجية الدراسة  1.0
 
 ال ههج الوصل : وي  ث  ف  ال عرف عل  واق  ال ه جا ف  سه  البقجعا ومقوم  ه  اليبجعجا والبشريا. -1

وال ركر و حلج  العوام  اليبجعجا والبشريا، ج  ، إن   ال عرف عل  مهيقا الرراسا مجر :ال حلجل  ل ههجا-1
 يوبوغرافجىىا والججولوتجىىا لل هيقىىاك ىى   ىى   حلجىى  الخىىرائ، ال مىىن هقىىا الخىىرائ، وال ركبىى ت ال ىىر ولة،

اتراء مق بالت م  ك      ب.  .نظ  ال علوم ت الجغرافجا ومرئج ت االق  ر الصه عجا  بواسيا: أ.
 إلى  وى فاب إل . ج. من ال خ صىجن وصىه   القىرار الشرنولوح  فجه  ون والع مل األراو اصح ب 

  .ال هشورة وغجر ال هشورة ال  وفرة عن السه  البج ن تو اس خرام اال ص ءات  للا   
 وىى فاللىا فىى  مىواره السىه  ب إل أثىرو  و غجرا ىى لل عىرف علىى  ال را ى  الججولوتجىا  :ال ىههج ال ى ريخ -2

 .ال   مر به  السه البشريا  نشياألا إل 
 وىى فاب إل لل ىىرب ال خ للىىا  سىى  نشىىر ه . ل و صىىهج   لىى ن يىىذل الرراسىىا  لحصىى  جىىا:إنالرراسىىا ال جر-3

من ال واق  ال خ  رة ك      ت   عجه ت لل ربا  .  للخرائ، الججولوتجا واليبوغرافجاإن قجج  مجر إل 
 . س  الو رات الججومورفولوتجا والع لج ت الس ئرة فجه 

بعى  ل حريىر  ال ربىا فى  مخ بىر ت معىا الهجى ح الوطهجىا،  حلجى  عجهى ت و  ثى  فى : الع   ال خبرح -4
  .ال ج ج ئجااللجزي ئجا و   واصه 
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 :بقةساالدراسات ال 9.0
 
، أو ورقىىا قصىىجرةالرراسىى ت السىى بقا عىىن مهيقىىا الرراسىىا نىى هرة تىىرا  وال   عىىرى  قىى رير، او مهشىىورات  إن

و  رتهىى  فهىى    ه ولىىت ال ووىىو  وال هىى طق الشىى بها فىى  فلسىىيجنمقرمىىا ل ىىؤ  ر. ول ىىن الرراسىى ت ال ىى  
 يل :   كاالطال  عل  عره مهه     وقر م عرهة 

الرئجسىىىجا السىىى ئرة فىىى  أراوىىى  سىىىهول  اإلسىىى خرام أن ىىى ط قجىىىج   (2551) الح ىىىرانلقىىىر  هىىى ول ليلىىى   -1
عىن طريىق ال عىرف على  الخصى ئش اليبجعجىا  . جا ف  وس، وش  ل الللا الغربجاال هخلل ت ال  رس

ومىىن ثىى   قجىىىج  هور  .رض الح لجىىا فجهىىى اسىى خرام ت اال أن ىى طوهراسىىا واقىىى   ،و يوريىى  الججومورفولىىوت 
الشه  وال هون ت وال وق  من تها،   س  معج ر ،اإلس خراما الججومورفولوتجا ف   يور بجد ت الع لج

الرراسىا  أرهىرتو  .مىن تهىا ا ىرى  اإلسى خرام أن ى طتجى  و وهور عه صر الع لجا الججومورفولوتجىا فى   
للع مى   إنو بىجن عظى  مىن الصىخور الججريىا الرسىوبجا، ال  ويه ت الججولوتجا   شه  ف  سىواهي  اال إن

نشىىىىرة  لىىىىا ال هخللىىىى ت، و ىىىىرهت الع لجىىىى ت الججومورفولوتجىىىىا  ص ئصىىىىه  ال   ىىىىون  هور اس سىىىى  فىىىى  
 .1و ب يه  ه وملرها ه  الججومورفولوتجا 

لىىىواهح  األعلىىى جىىىراف ال ربىىىا فىىى   ىىىوض ال صىىىريف إنهراسىىىا عىىىن  2511جىىىز نىىى تن  لىىىر إنك ىىى  -2
جىىراف نجىىراف ال ربىىا، و بىى ين ك جىى ت اإلإنالزومىىر. وركىىزت الرراسىىا علىى  هور ال يىىر و ص ئصىى  فىى  

 .2 س  اس خرام ت االرض و ص ئش ال ربا
يوسىىف عبىىر اله صىىر  اسىى خرام األرض فىى  مريهىىا طوبىى س للب  ىىث أن ىى ط إنجىى ي هراسىىا بعهىىو إنو ىى  -3

اراوىى  يىىذا  إنسىىه  طوبىى س وكجلجىىا ال عىى ط  معهىى ، السىىج    اسىى خرام االرض فىى  أن ىى طعىىن  2551
ون ال هظىج  يى  اراوى  يراعجىا، ل ىن  يىور ال ريهىا ورىروف اال ى الل ال عجقىا لع لجىا إنالسه  بحهى  قى

 .3السهلجا الزراعجا األراو ب  ج ل   الع رانال خيج، قر هفعت ال  ره 
شىى ء سىىر علىى  واهح الل رعىىا "هراسىىا فىى  إنجىىا ه نام إنصىىل، هراسىىا بعهىىو  أبىىونشىىر  1115وفىى  العىى م -4

ول رىىروف  ىىمىىن مال ظىى ت  هل الب  ىىثيىىذل الرراسىىا ب ىى  اور أي جىىا و ىىر    مورفولوتجىىا ال يبجقجىىا".الججو 
لىواهح  األعلى وال ى   ع بىر تىزءا مىن  ىوض ال صىريف  و يور سهول  وارة وبجت هتن وعسهر، رةنش

                                                           

 .2552الح ران: ليل   قجج  تجومورفولوت  الن  ط اس خرام األرض للسهول ال  رس جا، رس لا هك ورال غجر مهشورة، ت معا عجن ش ى،1 
 لر، ن تن، انجراف ال ربا ف   وض ال صريف الههرح االعل  لواهح الزومر، رس لا م تس جر غجر مهشورة، ت معا الهج ح 2 

 .2511الوطهجا
 2511يوسف،عبر اله صر، ان  ط اس خرام االرض ف  مريها طوب س، رس لا م تس جر غجر مهشورة، ت معا الهج ح الوطهجا،3
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يسىىى لجر مىىىن مجىىى ل السىىىر  إني هىىىن  السىىىه  إنل ىىى  وره فىىى  الرراسىىىا فىىى وفىىى   ىىى ل  يبجىىىق و هلجىىىذا .الل رعىىىا
 1.السرموق     منلقربال ق رح، وللا 

م ال صىىهجف الججوكج جىى ئ  ل ىىرب شىى  ل اللىىلا 2553صىىل، فىى  هراسىىا مهشىىورة لىى  عىى م أبو و هىى ول -5
 صىىىهجف  ىىىرب شىىى  ل  إلىىى الغربجىىا وغيىىى  فجهىىى   صىىى ئش  ىىىرب السىىىهول ال  رسىىى جا. و لصىىىت الرراسىىىا 

 كن، وربىىى، األمىىىاللىىىلا الغربجىىىا، وكىىىذلا ار لىىى   نسىىىبا العه صىىىر اللىىى رة ب لصىىىحا الع مىىىا فىىى  بعىىى  
 .2اإل  اللجاواالي  ل البجد  واالتراءات   يور ه  ب للوو  الصه عجا

 ، ب ع بىى رل يىىو ال  ىى ب ال ل ىىوح، إن ع  ىىر معظىى  الرراسىى ت الججومورفولوتجىىا علىى  اسىىلوب الع ىى  ال جىىر
الع   ال ه ب  الذح يع بر مرلة ال علوم ت ال    عهى  ت ن  إل وال خ بر الحقجق  لله  سين األرض 

 :عل  اآل     ولذلا ش لت يذل الرراسا اك ش ف ت لراء اآل رين والس بقجن ب ث  يذل الرراس ت،
 :  أواًل: اجراءات الدراسة

 :اءات     ر جبه   ص عري  ك   يل مرت يذل الرراسا بعرة اتر 
 الع   ال ه ب :-1

وال علومى ت ال ى  سى عرت  البج نى تور ل هلجىذ الع ى  ال ه بى  ونج  ى  ب ىوفجر األمى   ا   م مج وعا مىن 
 اء ال  هة العل جا للرراسا وال      ث  ف  اآل  :أثر ف  

 ت   ال علوم ت -أ
 .ال زارعجن ف  السه  الشرنالزي رات الرس جا لل ؤسس ت الحهومجا وغجر الحهومجا وأصح ب  -ب
 

 جمع المعلومات 
واالطىال  وت ى  ال علومى ت مىن  مهيقا الرراسا    ت   ال علوم ت األولجا من  الل البحثبعر  حرير 

اء ال ى هة أثىر وال ىزارعجن وشىبها ال علومى ت العه بو جىا.  جىث  ى   األراو ال ه ب ت وال س ث رين ومالة 
 العل جا الخ صا ب هيقا الرراسا.

 .الشرنوال زارعجن ولوح   األراويي رة ال ؤسس ت الحهومجا وغجر الحهومجا وأصح ب 

                                                           

سر عل  واه الل رعا، هراسا ف  الججومورفولوتجا ال يبجقجا، مجلا ت معا الهج ح الوطهجا، ال جلر الث ن ، ابوصل،، مح ر: امه نجا انش ء 1 
1115. 

 .2553، 12ابوصل،، مح ر : ال صهجف الججوكج ج ئ  ل ربا ش  ل الللا الغربجا، مجلا ت معا الهج ح الوطهجا، ال جلر2 
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الزراعىىا فىى  فىىرو  بعىىر الزيىى رات ال   ىىررة ل ح فظىىا طوبىى س وبلريىىا ط ىىون، وويارة الزراعىىا، ومىىريري ت و 
هور ال ؤسسىىى ت غجىىىر الحهومجىىىا يهحصىىىر  إنال ظىىىت الب  ثىىىا  ،ال هيقىىىا، واالسىىى     آلراء ال سىىىؤولجن

 ب الي   م ب له  جا البجدجا، ومي لبا ال ؤسس ت الحهومجا اق ما ال ش ري  الراع ا لل زارعجن ف  ال هيقا.
 

 ت الىىىوارهة فىىى  يىىىذل الرراسىىىا، نظىىىرا  لقلىىىا إنىىى  ال صىىىرر الىىىرئجى للبجإنيعىىىر الع ىىى  ال جىىىري: إنالعمـــل الميـــد
 ا البقجعا.الرراس ت الس بقا ال   غيت مهيق

 
 ي:إنمراحل العمل الميد

   بعرة مرا     لن من  الل اآل  :إنمر الع   ال جر
يىىذل ال ر لىىا ال عىىرف علىى  ال المىىن  الهىىرف مىىن كىى نمر لىىا االسىى يال  أو االس  شىى ف لل هيقىىا، و  -أ

عىىرة بعىىر للىىا الع مىىا لل هيقىىا، و سىىجج  ال ال ظىى ت ل حريىىر أسىىلوب الع ىى . و ىى  ييىى رة مهيقىىا الرراسىىا 
فىىى   األراوىىى ، وع ىىى  ال قىىى بالت مىىى  اللال ىىىجن، وأصىىىح ب اقعهىىى  الىىىراينمشىىى يرة و  جىىىث   ىىىت مىىىرات 

يقىىرمه  األيى ل  وال ىىزارعجن وال سىى ث رين  كىى ن ىى   ىىروين ت جى  ال ال ظىى ت وال علومىى ت ال ى  ال هيقىا. و 
 سج س . ت معلوم ت يراعجا أم معلوم ت بخصوف وو  مهيقا البقجعا الك نف  سه  البقجعا. سواء  

 
 : التحليل المخبري:ثانياً 

ال عىىرف علىى  الخصىى ئش اللجزي ئجىىا وال ج ج ئجىىا لل ربىىا فىى  مهيقىىا  ىىوض  إلىى يهىىرف ال حلجىى  ال خبىىرح 
  جث    أ ذ عجه ت ال ربا من ال واق  و    حلجله  ف  ال خ بر. سررة. أبوواهح 

 
 مسرد المصطلحات: 01.0

ي  ع لجا  يوير األرض وال رن وال ج  عى ت وكىذلا األع ى ل ال ج ريىا بشىرط  :المستدامة التنمية-0
 لبىى  ا  ج تىى ت الح وىىر بىىرون ال سىى س بقىىررة األتجىى ل الق همىىا علىى   لبجىىا   ت  هىى . ويواتىى  العىى ل   إن

وكذلا  ق ص هيااإل التنمية  يورة ال ريور البجد  الذح يج  ال غل  علج  م  عرم ال خل  عن   ت ت
 ال س واة والعرل االت   ع .
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ال ى   هى   برراسىا األرض و  هى   ب ركجبهى  الىرا ل  و   ريخهى   العلم مىن علم يوعلم الجيولوجيا:  -4
و كىىذلا  هىى   ب لعوامىىى  الرا لجىىا فىىى  بىى طن األرض مثىى ل الىىىزاليل و البىىراكجن، كىىىذلا  هىى   بىىىبع  

ـــا كل ىىىا أصىىى العوامىىى  الخ رتجىىىا مثىىى ل عوامىىى  ال عريىىىا، أمىىى  عىىىن  فهىىىو مشىىى ق مىىىن اللغىىىا  جيولوجي
 جا و  عه  سب  األرضإنالجون

 
 ركىز  :Geomorpholog جلجزيىانشىه  األرض أو شىهلج ء األرض ب إل علـم الجيومورفولوجية: -5

ب ب نشىر ه  ه ر والصح رح والسوا  ( وأسىنعل  هراسا ال ل ريى )ك لجب ل والسهول واألوهيا واإل
 ثالثىا اتىزاء إلى يى   هقسى    و ن يونى أصى كل ىا لات ة الجيومورفولوجيـو يوريى  عبىر الىزمن. و

geo  و عه  االرض ثmorpho  عه  الشه  و logos   علم ب عه. 
 

بهجىا ن  جىا عىن   فى  ال هى طق الججريىا الرطبىا، ويى ال ى   ىرثتيى  السىهول  السهول الكارستية: -6
ال آكىىىىىىىىىىى  ال ج جىىىىىىىىىىى ئ  والهجىىىىىىىىىىىرروغراف  للصىىىىىىىىىىىخور ال ربونجىىىىىىىىىىىا، و  صىىىىىىىىىىىا ال  ويهىىىىىىىىىىى ت الججريىىىىىىىىىىىا. 

 . ش   نحو   ى مس  ا الج بسا من األرض الكارستية البه 
 
ــــــــــــة: -2 يىىىىىىىىىىىى    ثجىىىىىىىىىىىى  هقجىىىىىىىىىىىىق لسىىىىىىىىىىىىين األرض بعه صىىىىىىىىىىىىرل اليبجعجىىىىىىىىىىىىا والبشىىىىىىىىىىىىريا.  الطبوبوغرافي

السين ف  ك  ال حلجالت واالس ه  ت ت ال  علقىا  ت مظهر ه ناس غالل إم إل  الطبوغرافيا و هرف
جىىا أو عىى ئق ه نت أو  جويىىا وفىى  ووىىعه  كإمك نىىالعه صىىر ال جسىىرة والق ئ ىىا بشىىريا  ر ىىربىى  أو ب

 وفج   يل  بع  ال ج هين ال س ع لا لليبوغرافجا.
 
يو عب رة عن مبه  ويو ك  مشىجر قى ئ  بذا ى  مثبىت على  الج بسىا او ال ى ء بصىلا هائ ىا  المسكن: -1

ولىىى  سىىىقف يسىىى خرم  أكثىىىراو  أ ىىىري  ىىىون مىىىن طىىى بق و ت، ك نىىىمهىىىون مىىىن ايىىىا مىىى هة بهىىى ء او مؤقىىىا، 
  ت ج  او غ لبجا مش  ال   . إل يؤهح من طريق ع م او   ف  أكثرللسهن، ل  مر   او 

 
موقعىى   للبهىى ء، مثىى  مهىىزل، مسىىجر، كهجسىىا، فهىىرق،  ظجىىرة، أو أبهجىىا م  ثلىىا يشىى    هــو مــا المبنــى: -1

عه صىىىرل  مـــن أح   المبنـــى  سىىىر إن . إنسىىىنالهشىىى ط اإل مـــن صىىىهعت  صجصىىى   ك ىىىروى ألح  شىىىه 
 .يعر "أطالل" ويصه ف ك وق  مل وح فق، ما ش ئجا األس سج ا، ع هةناإل
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 الثانيالفصل 
______________________________________________________ 

 المالمح الطبيعية لمنطقة الدراسة
 

 طبوغرافية المنطقة: 0.1
 

ة بلىىرة ط ىىون مىىن الجهىىوب الشىىرق  إلا يقىى  سىىه  البقجعىىا علىى  السىىلوح الشىىرقجا لجبىى ل نىى بلى وللىىا ب حىى
ويشىق  .تهىوب  شىرق -ش  ل  غرب  ب م راه طولج    شهال  ، وي خذ ²ك 35و بلا مس      وال  والشرق. 

ويهحىرر القيىى   اليىول  للىىواهح مىن مهسىىوب . سى، السىىه و فىى   واالوسى، األعلىى  مجىرال  سىىررة أبىوواهح 
  1.الجهوب  الشرق   طرفم ف  25 إل  ل الغرب  من السه  م ف  الش 155

 
ي  ثىىى  ب ل هىىى طق  األعلىىى الحىىىوض  إنسىىىررة،  جىىىث  أبىىىوي ثىىى  سىىىه  البقجعىىىا الحىىىوض االوسىىى، لىىىواهح 

ونظىىىرا ليبجعىىىا نشىىىرة السىىىه   .فىىىوق ارض الغىىىور الهنىىى  ي  ثىىى  بىىى لجزء الواقىىى  مهىىى الجبلجىىىا، والحىىىوض ا
 صىىىىى ئش أتىىىىىزاء الحىىىىىوض يه  بهىىىىى  شىىىىى ء مىىىىىن  لىىىىى  ال صىىىىىهجف  إنال   ونجىىىىىا، و يىىىىىورل ال  رسىىىىى   فىىىىى

 ىروث ع لجى ت اسىر  إلى واالوسى،، ك ى   شىجر القىرائن  األعل ال ورفولوت ؛ فهجر  را ال  بجن الحوض 
يحىج، ب لسىه  مىن ته  ى  الجهوبجىا والغربجىا  2.هنى نهرح فى  ال هيقىا الواقعىا بىجن الحىوض االوسى، واال

مهبثقىىىا مىىىن علىىى  شىىىه  السىىىن وام ىىىراهات تبلجىىىا سىىىهلجا  إن   لجىىىبلجىىىا، علىىى  شىىىهوالشىىى  لجا مر لعىىى ت ت
الجبى ل ال حجيىىا بى . وايىى  يىذل الجبىى ل ال ى   حىىج، ب لسىه  تبىى  ط ىون، الىىذح يشىرف علىى  السىه  مىىن 

حىرارل عىن  إنالجهوب والجهوب الغرب . ي  جزالسىه  فى  تىزءل االوسى، بهونى  مهيقىا مهبسىيا، الي جى وي 
 شرت االكوا  الههريا مىن ن  جىا إن قا ال ج ل عل  الحت والهق ، لذلا وم  يعهج  للا من قلا ط 5.551

 .ث نجاوالرسوب ت اله ع ا ال هقولا ب ل ج ل من ن  جا 
 

                                                           

 (.25اله بلسجا، الجزء الس هس،)ف ( بالهن  فلسيجن،ف  الري ر1111الرب غ .م .م )1 
 .11، ف2513ابو صل،، مرت  س بق، 2 
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هونى (. مههى  21555) ²كى 21سىررة  أبو بلا مس  ا الجزء االوس، من  وض ال صريف ال  ئ  لواهح 
 بلىىا مسىى  ا الجىىزء الزراعىى . و  إلسىى غاللهونىى  مهىى طق سىىهلجا مهبسىىيا غهجىىا ب رب هىى  وق بلج هىى  ال 1555

. وي  جىز بلقىر  رب ى  ووعىورة سىيح  وال يصىلن إال لل راعى  أو هونى  12555 إل لجبل  مىن السىه   ىو ا
 .1 ت فج إنجا أومش ري   ربجا الحجو اق ما ال هشآت الصه ع

 
 .لمنطقة البقيعة: خريطة طوبوغرافية (0.1خريطة )

 
 عل  مركز الرراس ت العربجا.  إلع   هال صرر: اعراه الب  ثا ب

                   

  :لسهل البقيعة التركيب الجيولوجي 1.1
 

 شهج  سه  البقجعىا.  إل ي  الس ئرة ف  مهيقا الرراسا وال   اهت  لسجوح  فرو ع بر صرو  الهظ م اال
وشرق غرب.  ،تهوب شرق  –ش  ل غرب  تهوب و –ش  ل   ي ارئجس  تو   ذ يذل الصرو  ا ج ي

                                                           

 16(، ف2513ابو صل،، مح ر، مرت  س بق، )1 
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لقىر  . جلىوم رات ولىو بشىه  م قيى   عشىرات الإنىا ج ا نسىبج  ال    ىره  طويلىإنويغل  عل  يذل الصرو  
   جىز يىذل رة وي بيىا. ك ى  صى ع إلى  قيج  ال هيقا الش  لجا الشىرقجا  إل اهى يذا الهو  من الصرو  

وقىىر  .( او اغىىوار )غىىرابن(سىىت  عههىى  رهىىور تجومورفولوتجىىا )يور الصىىرو  بهونهىى  مركبىىا غ لبىى   مىى  يىىهج
نجى  عىىن رمجىى ت الصىىرو  ال بجىىرة رهىىور صىىخور قري ىا مثىى  الجوراسىى  وال ري  سىى  االسىىل  علىى  سىىين 

 بلجوسجن.  –مجوسجن  ف رة إل ويعوه  شه  يذل الصرو   األرض.
 

مج وعا من العوام   ل فر  القري ا بسب    شف ف  مهيقا الرراسا العرير من ال  ويه ت الججولوتجا 
مىىن الحجىىر  فىى  سىىه  البقجعىىا ال ىى ئ  البه ئجىىا  جىىث ال  ويهىى ت الججولوتجىىا القري ىىا و ىىوض ال صىىريف

أمىى   .العصىىر الجوراسىى  إلىى يعىىوه مىىن الخىى رج بقشىىرة مزرقىىا،   رح الىىرولومج   ال  لىى ، الىىذح يه سىىالججىى
. و   ىون مىن الحجىر الججىرح ال  لى  إنوال ورونجى إنالسجهوم نج  ويه ت ال ري  س  االوس، ف عوه لل ر   

وي شه  الع ىوه الججولىوت  فى  ال هيقىا مىن  .ا لهشوء و يور االشه ل ال  رس جاالذح يشه  بجدا مه سب
 1ث لألقرم: رمن األمر با ال   وين الججولوتجا ال  لجا 

 
   :التكوينات الجيولوجية 1.1

 
ي راوح ع ر ال  ويه ت الصخريا ال   شلا ف  مهيقا الرراسا م  بجن الجوراس  والزمن الراب ، م  

غج ب قس  من ال  ويه ت الواقعا بجهه   ام  بسب  وتوه ثغرات طبقجا، أو بسب  الحرك ت  إل االش رة 
 :2ا  ل ء قس  مهه   حت السين. ويذل ال  ويه ت ي  إل ال   ونجا ال   أهت 

 
 تكوين البيضا 0.1.1

 
ك   صخريا  ي  شف يذا ال  وين ف  مهيقا البقجعا،  جث ي شه  منيق ب  صخور عصر ال جوسجن و 

، ويى  مهونىا مىن الحجىر ال  ىر إلى يىذل ال  ى   بع يصى  قيىر . (جا )كونغلىومجراإنتجريا وم رلجا وصو 
مهه . ويغل  االقرم  ال   وين لحت والهق  مناح مش قا ب  ؛إنالججرح اله جولج   والحجر الججرح والصو 

                                                           

 6، ف2513أبو صل،، مح ر، مرت  س بق، 1 

  124،191، مج وعا الهجررولوتججن الللسيجهججن، ففلسيجن والللا الغربجا وقي   غزة، ص ي ، تجولوتجا ع بر،عبر الق هر، الوش   2 
1111. 
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ال جىىى ل  مسىىى ح ث تك ىىى   ح ىىوح بعىىى  مسىىى وي    علىى  يىىذا ال  ىىىوين صىىىخور علىىى   ال  ئىىى  للح ىىرةاللىىون 
 العذبا. 
 تكوين القدس 1.1.1

 
م. ويىو واسى   135 – 25ي ىراوح سى ا   ىوين القىرس بىجن  إنيق ب  يذا ال  وين صخور عصر ال ورنجى

من الحجر الججرح اله ع  الصل  ترا  ى مهون    ال     رلفإنب ج   شل    ش ر وي  جز ف  معظ  ناإل
 كحجر به ء ويرعون  مزح  لو. االي ل  الذح اس ع ل  

مىىن االسىىل  بعىىرة طبقىى ت مىىن الحجىىر الججىىرح الهىى ع  الحبىى ت  الججولىىوت  لهىىذا ال  ىىوين يبىىرأ ال قيىى  -
 .جاإنعقجرات صو عل   األعل الذح يح وح نحو ييرح اللون 

 
 تكوين بيت لحم 1.1.1

 
ي شىه    ىوين بجىت لحى  مىن الصىخور الججريىا . و األعلى  السىجهوم ن يق ب  يذا ال  وين صخور عصىر 

  .ال  رس جا بصورة رئجسا، ويح وح عل  مقيع  الرأس  عل  بع  اليبق ت والرولومجت
 

 تكوين الخليل 4.1.1
 

السى رة ويبلىا  ربىا مهيقىا ويه شىر فى   االوس، إنالسجهوم نجوين الصخور الع ئرة لعصر يق ب  يذا ال  
يع بىر   ىوين  ريب  لصخور صلبا تجريا وهلومج جا    ب  مس  ر  ق    ون صخورل من و  م112 س ه 

وعىىن وتىىوه الىىرولومجت  أصىى الع لجىىا اله  جىىا عىىن اللو  الث نويىىامىى ئ  تجىىر بسىىب  مسىى مج    إنالخلجىى   ىىز 
 . بجروبسب  س ه  ال
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 األعلىاحل كتكوين بيت  1.1.1
    ف  عره ك  شف   وين بجت وي األسل  السجهوم ن يق ب  مج  يذا ال  وين الصخور الع ئرة لعصر 

مجت مى  مىن  ع قى  الصىخور الججريىا او الىرولو  و   ىون صىخورلوشى  ل ،  السىه من ال واقى  فى  وسى، 
 م.121ويبلا س ه   ،ال  رلالحجر الججرح اليب شجرح و 

 
 احل االسفلكتكوين بيت  5.1.1

 
 ك    ه شر، الذح يهسوي  قا غي ء ال ربار  ش ر ال  ويه ت الججولوتجا ف  سه  البقجعا بإن   جز أم كن 
أمىى    ويهىى ت الىىزمن الججولىىوت  الرابىى  ف ه شىىر فىى  ال هىى طق  .وال هىى طق ال هبسىىيا الصىىخر فىى   شىىقق ت
ب لسىه     ثى   ،رسىوب ت نهريىارك مى ت وسىلوح   جث  ع بىرالواهح  توان من السه  وعل  ال هخللا 

  .اللجل  لواهح الذرة
 

 الوضع التكتوني لسهل البقيعة: 4.1
 

وتوه محرب تجولوت  لات محور ش  ل  تهوب   إل  ه شف الصخريا ال  ويه ت   شجر طريقا رهور
 الثهجىى ت  واصىىر و ع ىى  مجىىول .مىىن الشىى  للىى  يقىى  فىى  الثلىىث الغربىى  مىىن السىىه  وال هيقىىا ال جىى ورة 

الوسىىي  والشىىرقجا مىىن سىىه  البقجعىىا، وام ىىراهي  فىى   األتىىزاء  ع روىىا علىى   ج ىى  ال جىى ل الجوفجىىا فىى  ال
اليبقى ت الجوفجىىا مىىن واهح ال ىى لن ال جىى ور بحجىىث يهىىون مهسىوب ال جىى ل الجىىوف  قريىى  مىىن السىىين فىى  

 هى ء مسى وى ال جى ل الجوفجىا إنجىا ه نالشرقجا من السه  و زهاه ع قى  ب  جى ل الغىرب مى  مراعى ة ام األتزاء
نظى م  إل  ه     ع هياصرو   يح وح سه  البقجعا عل و  1.طراف الغربجا بسب  مجول اليبق تعهر اال

سىه   إلى يذل الصىرو   أقرب، و العروجا لات اال ج ل شرق غرب، وال  ع مرة م  صر  الغور  و صرال
 .2 شه  غرابن إل البقجعا صرو  واهح الل رعا ال   اهت 

                                                           

 6، ف2513ابو صل،، مح ر، مرت  س بق، 1 
،  112ع بر ،عبر الق هر ، الوش    ، ص ي ، تجولوتجا فلسيجن والللا الغربجا وقي   غزة ، مج وعا الهجررولوتججن الللسيجهججن، ف 2 

125 ،1111 
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 األتىزاءوقر كشلت صىرو  البقجعىا وال هى طق ال جى ورة لات الرمجى ت ال بجىرة عىن صىخور الجوراسى  فى  
يىىذل الصىىرو  قىىر  زامهىىت فىى   إن إلىى الشىىرقجا مىىن سىىه  البقجعىىا وال هىى طق ال جىى ورة لىى . و جىىرر االشىى رة 

 -مجوسىىىىجن شىىىىهله  مىىىى  صىىىىرو  الغىىىىور الىىىىذح  ىىىىرث فىىىى  اواسىىىى، ونه يىىىى ت الىىىىزمن الث لىىىىث الججولىىىىوت  )
 .1بلجوسجن(

 
 

 .العصور الجيولوجية(: 0.1جدول )
 الزمن            العصر            ملجون سها          الججولوتجا       
  الباليس وسجن )الراب  ( 1 العصور الجلجريا

 الزمن الحريث )ال  يهويوح(     الباليوسجن )الث لث( 1  س ريانالحرك ت اإل
 
 
 
 

  ال جوسجن 35 
  األولججوسجن 45 

  األيوسجن 25 اإلل واءات االلبجا

 الزمن األوس، )ال جزويوح( ال ري  س  135 مقرما الحركا األلبجا 
  الجوارس  115 
  ال ري س  225 

 ويوح(إلىالزمن القري    )الب البرم  215 اإلل واءات الهرسجهجا 
  اللح    345 
  الريلون   315 

  السجلورح  435 هونجا ال  ل اإلل واءات 
  االرهفجش  555 
  ال  برح  565 

 ال صرر: مق بلا م  الرك ور ص ي  الوش   .
  

                                                           

 . 1111ال صرر: ع بر، عبر الق هر، الوش   ، ص ي ، تجولوتجا فلسيجن والللا الغربجا، 
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 (: صخور منطقة الدراسة0.1صورة )

 
  صوير الب  ثا.ال صرر: 

 
 (: الخريطة الجيولوجية لمنطقة البقيعة.1.1خريطة )

 
 .، ب صرف الب  ثاعل  مركز الرراس ت العربجا  إلع   هال صرر: اعراه الب  ثا ب
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  :مورفولوجية سهل البقيعةو جي 1.1
 

الشىىىقوق ال واييىىىا لصىىىرو  كىىى  مىىىن واهح الل رعىىىا والغىىىور  هور إلىىى البقجعىىىا  شىىىجر الهشىىىرة االولىىى  لسىىىه  
. وقر  ر   عل   لىا  وائجا ال ص  با للصرو االل و ل فري  م  البهج ت ،و ع مري   جل  بجس نوصر  

 شه  ني ق وىعف فى  واهح ال  لن. و بجس ن و براكجن مه طق  بث قإنصرو  والحرك ت ال ص  با له  ال
 جوانىى مهيقىىا مهخللىىا ب م ىىراه طىىول    لقىى  الرسىىوب ت وال ل  ىى ت مىىن ال إلىى مهيقىىا البقجعىىا. و حولهىى  

ه  ك رس   س إل الجبلجا ال حجيا به . ونظرا ليبجعا ال  ويه ت الصخريا فقر  حول ال هخل  و يور 
شىىق واهح الىىذرة مجىىرال علىى  طولهىى . و شىىجر طبجعىىا ال  ويهىى ت الحريثىىا فىى  الجىىزء الشىىرق  مىىن السىىه ، 

 حىول  جا  شه  نظ م  صىريف ها لى  مغلىق فى  السىه ه نام إل وكذلا عرم ا ص ل ال هخل  ب لغور 
ق يلصى  إن وض البحر ال جت عبر  ى صريف  إل ال ق  وبلع  الشقوق و غجر مه سج  البحر ال جت 

 بجن سه  البقجعا والغور.
 
 يىىور  إلىى و شىىجر  سىىهه ت الهىىوامش الشىى  لجا والجهوبجىىا لسىىه  البقجعىىا مىىن ال هىى طق الجبلجىىا ال شىىرفا  

 .1السه  ال  رس   و وسع 
سهلجا  سىهن الح فى ت الجبلجىا، ون ججىا ل وسىعه  وام ىراهي  وى ن  إنوي  ث  يذا ال وس  عل  شه   لج

 فى  ام ىراهات السىه     ك ى  مههى  على  شىه   ىالل شى يرة، و  ثى   لىا ال وسىع ت الح ف ت فقر  ى  اق يى
 عهر يوامش  الش  لجا والجهوبجا ف  السهول ال  لجا: 

 ،كىى 1.1وقىىر بلىىا  وسىى  السىىه  فىى  يىىذل ال هيقىىا بيىىول  :سىىه  العىىريل  وسىىه  قهىى هيلو و لىىا الشىىراه-1
واهح  ر ال ق ئه ى عهى نشىهال  ي إناللىذ ذا السىه  واهح   صىا وقهى هيلوويجرح فى  يى .ك 1.2وبعرض 

ن عىى ربىىا   صىىا علىى  ال ىى  الشىى ير الهىى  جوقىىر اقج ىىت   .مىىن الجهىىوب ذرةالىىالسىىه ا الىىذح يرفىىر واهح 
  .ع لجا ال وس  الهجررومورفولوت 

سىىه  تل ىى ت ال قجسىى ا: ونىى ج عىىن  وسىى  سىىه  ال قجسىى ا وال ح مىى  بسىىه  البقجعىىا وتىىوه  ىى  شىى ير -1
وقر بلا  وس  السه  فى  يىذا الجىزء  .م35ال قجس ا ال    ر ل  عن ارض السه  اقج ت علج   ربا 

 ك .1.1ك ، وبعرض 1

                                                           

 14، ف3513ابوصل،، مح ر، مرت  س بق، 1 
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وقىر بلىا  وسى  السىه  نحىو الشى  ل مىن الشى  ل.  القيى نم ام ىراها  أل لسىه يىذا : يشىه  سه  السىجن-3
 ،والحريريىىا ،وقىر اقج ىىت على   اللى  الشىى يرة  ىرب أم بي ىاكى . 1.6وب  جى ل شىرق  غربىى   .كى 1.5

 .لقي نأم االو 
 (: خريطة امتداد السهول في منطقة البقيعة.1.1خريطة )

 
 عل  الصورة الجويا ل هيقا الرراسا.  إلع   هال صرر: اعراه الب  ثا ب
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 (: الوحدات الجيومورفولوجية في سهل البقيعة.4.1خريطة )

 
 عل  مركز الرراس ت العربجا.  إلع   هال صرر: اعراه الب  ثا ب

 التربة: 5.1
 

 ال ى الف فى  البهجىا الججولوتجىا لل ه شىف الصىخريا ال  هوعىا فى ان جت ال ربا و هوعت  سى  عوامى  
 ،وهور ال لى ريى ،يى ر السى قيااألموك جى ت  ،ررت ت الحىرارةبى م ثلىا ،، وعه صىر ال هى خسه  البقجعىا

مىىى  نىىى ج عههىىى  مىىىن صىىىرو  ، و وكىىىذلا الحركىىى ت االروىىىجا .وا ج يهىىى  ،حىىىرارنك الر ل عىىى ت وهرتىىى ت اإل
 .1ف    ون ال ربا ثراألأكبر ع م  الزمن الذح ل   إل  إو فا، أص وطج ت وفو 

 

                                                           

 س لا م تس جرغجر مهشورة، ت معا الهج ح الوطهجا.  لر، ن تن فر  ن، انجراف ال ربا ف   وض ال صريف الههرح االعل  لواهح الزومر،ر1 
 32-36(، ف2511ن بلى، )
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 ىى ثجرا  غجىىر مب شىىر علىى  ال ربىىا مىىن  ىىالل العالقىىا بىىجن ال لىى ريى   ىىؤثر ال لىى ريى فىى  مهيقىىا الرراسىىا
والعوام  اال رى ال ؤثرة فجه  ك لغي ء الهب    وال هى خ وال  ئهى ت الحجىا. فى ال  الف فى  االر لى   يىؤهح 

يىى ر ال ىى   هقىى  األمحىىرار فىى   صىىريف مجىى ل نك ىى   ىىؤثر هرتىى ت اإل فىى  هرتىى ت الحىىرارة. ا ىى الف إلىى 
مهىى طق  إلىى حرارال حجيىىا ب لسىه  نبىا اله ع ىىا بلعىى  الج لبجىا مىىن ال هى طق شىىريرة اإلو رسى   بىى ت ال ر 

ا  الف ف   إل ا  الف ف  س  كا ال ربا و صوب ه . ك   يؤهح  إل ، م   يؤهح السه  شب  ال س ويا
 ربىىا )ن ىىو  إلىى و حولىى   األمعلىى  ع لجىىا  حلىى  الصىىخر  ال ىىرثجر إلىى والرطوبىىا وب ل ىى ل   هرتىى ت الحىىرارة

 ل ربا (.ا
 

فىى   حريىىر  صىى ئش ال ربىىا؛ فلىى  ال هىى طق ال ر لعىىا  أثىىرفىى  مهيقىىا البقجعىىا  حىىرار السىىيننإل إنك ىى  
ال ربىا  إنال هحررة ال حجيا ب لسه   وتر  ربا نسججه  ي س  ب لخشونا وار ل   نسبا الحص ، بسب  فقر

 ب  ه    ىون  برن، ام  ف  ال ه طق ال س ويا ف  صف ال ربا جراف.نالسيحجا لحب  ه  اله ع ا ن ججا اإل
 مقي  مث ل  لل ربا الخصبا.

 
امىى  ب لهسىىبا لل ىىواه العلىىويا وال عىى هن ال غذيىىا لل ربىىا بىىجن ال هىى طق ال هحىىررة وال سىى ويا، فلىى  ال هىى طق 

 هىى طق ال سىى ويا. يىى ر بهقى  يىىذل ال غىىذي ت بلعى  ال جىى ل الج ريىا و رسىىجبه  فى  الاألمال هحىررة  قىىوم مجى ل 
جىىراف ويي ه ىى  فىى  نخلىى ض سىى ا ال ربىىا علىى  ال هحىىررات بسىىب  اإلإنحىىرار نك ىى   ر ىى  علىى  ع مىى  اإل

ال ىواه  إوى فاهور الع م  البشرح فى   إل  جرر االش رة س ويا ال   يحرث فجه  ال رسج . و ال ه طق ال 
فى   صى ئش ال ربىا  أثرللع م  الزمه   إن  تجا ك   نالزراعجا لرف  كل ء ه  اإل األراو  إل العلويا 

والهسىىجج وال ركجىى  ونسىىبا ال ىىواه العلىىويا؛ ف ل ربىىا فىى  ال هىى طق السىىهلجا  األلىىوانمىىن  ىىالل ال بىى ين فىى  
 .1   ذ الوقت ال  ف  ف  ن وي  و يوري  بشه  م واين م  الظروف اليبجعجا اال رى 

 
 قىى ل ال ل  ىى ت الرقجقىىا ال ىى  إنالبقجعىىا لسىىه  حىىرار وال يىىور الججومورفولىىوت  ن ر ىى  علىى   صىى ئش اإل

 األتىىزاءو ىىزهاه نعومىىا وسى ه  ب ال جىى ل شىىرق  نحىىو  .وسىى، السىىه  إلى الجبلجىىا  جوانىى  شىه  ال ربىىا مىىن ال
الوسىي   األتىزاءفى   الىذرةوي لن للا من االكىوا  الههريىا ال ى  يرسى ه  واهح  .الرنج  من سه  البقجعا

                                                           

(، 1115ع بر،عبر الق هر،فلسيجن ال وق  وال وو ، ال وسوعا الللسيجهجا، ال جلر االول، الرراس ت الجغرافجا، اليبعا االول ، بجروت، )1 
 .112)ف
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ريىا م ى  يقلى  مىن قىرر ه  ال  شه  اال ف    ل  ه قش ط قا ال جى ل الج والشرقجا من سه  البقجعا وال   
 .الوسي  والشرقجا من السه  ب لرسوب ت األتزاءعل      ال ل   ت و رسبه  واغه ء 

 
 :ب آل   ال رب  ف  سه  البقجع  ف   ث  نوا ام  ب لهسبا أل

ال ى  اشى قت  ال  ويه ت الججولوتجا إنوب    . رب مووعجا الهشرة سوه ف  معظ  أراو  سه  البقجعا 
 وال ري  س  ، ص ئش   ويه ت الجوراس  إنف ،وصل ت ال رب ي  ال     حه  بهوعجا مهه  يذل ال رب

  .اآل جا من ال رب نوا األأفريت  وصخور االيوسجن
  قصىىجر لىىذلا  ه شىىر فىى   ال ربىىا اللحقجىىا:  هىى ج يىىذل ال ىىرب مىىن ع لجىىا نقىى  مىى ئ   يىى  او مسىى -1

 .رسوب ت أقرام الجب ل ال يلا عل  سه  البقجعا، و ع بر يذل ال رب مه طق ق بلا للزراعا
 ه شىىىر يىىىذل ال ىىىرب عهىىىر اقىىىرام الجبىىى ل ال ىىى   حىىىر سىىىه  البقجعىىىا مىىىن الشىىى  ل ومىىىن  :ال ربىىى  الح ىىىراء -2

فىىى  بيىىىون  أ ىىىر هحىىىررات الصىىىخري  وم ىىىر و البلىىى  سىىىه ج  رات فىىى   بىىىجن وي ىىىراوح سىىى هه  الجهىىىوب،
علىى  صىىخور الحجىىر  نشىى ت يىىذل ال ربىىا .البهىى  اللىى  ن إلىى  ررج لونهىى  مىىن البهىى  الغىى مق ىىوي .االوهيىى 

وم ال وتوهل ف  يذل الصخور، ام  ال واه ل  لسجبا كربون ت اإلاالججرح والرول جت  جث  قوم ال ج ل ب
و جىىىوه فىىى  يىىىذل ال ىىىرب يراعىىىا الق ىىىن  .علىىى  شىىىه  مىىىواه مل هىىىا   رسىىى هىىى  إنفبىىىا لاغجىىىر الق بلىىىا لإ

  ، ك    صلن لزراعا ال رما واللويي ت والزي ون. وافرت فجه  الرطوبا إلالجا وال ح صج  الصج
وفى   ه شر يىذا الهىو  مىن ال ىرب فى  الجىزء ال حىورح مىن سىه  البقجعىا بشىه  عى م،: يالي جج  ال رب -3

 هىى إنف؛ ل ىىر هىى نم إلىى  مصىىرري  مىىنقولىىا يىىذل ال ربىىا مه إنالثلىىث الشىىرق  مهىى  بشىىه   ىى ف. وب ىى  
 إلى  وى فاب إل ،ءيى  على  العه صىر العلىويا   جز عن ال رب الس بقا الح راء بهعوما  ب  ه  وا  وا

 .1بع  الحص  الههرح 
 
 
 
 

                                                           

 .11 -15(: مرت  س بق، ف2513مح ر،)  ،أبو صل،1 
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 (: تربة سهل البقيعة.1.1صورة)
 

 
 ال صرر:  صوير الب  ثا.
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 .: خريطة التربة في سهل البقيعة(1.1خريطة )

 
 عل  مركز الرراس ت العربجا.  إلع   هاعراه الب  ثا بال صرر: 

 

   :ه على خصائص التربةأثر  و المناخ 1.1
 

 .ال ىىرى ا  الفىى  مىىن مهيقىى   إلىى ؤهح  ىى مىى  وال  غجىىرات ال ىى مىىن العوا ا ل ج وعىىامحصىىل ال هىى خيع بىىر 
 و ال  وسى، بحرم  بجن مه خ ال  ق لجانمن ال ه طق اإلبصورة ع ما الللسيجهجا مه  ج   األراو و ع بر 

 . وي  جىز   ىالل فصى  الشى  ءوبى ره ورطى ،ث    جىز ب هى خ هافىئ وتى ف صىجل  ج ؛ ه خ الصحراوح ال
مهخللى ت    سىجهجا م رافقىا بريى ح   الله  ر عببجن اللصلججن الرئجسججن  م صجرة ق  ق لجاإن بوتوه ف رة

والسىلوح  بصىل ت مهى خ االغىوار الشى  لجاعىا مهى خ سىه  البقج ي صىفو  تهوبجىا  ى رة. إلى بجا شرقجا تهو 
عل   م عهر اقرام الجب ل255من  أكثركون  تزء مهه ،  جث ال يزير ار ل ع  عن سين البحر الشرقجا 

 . السلوح الشرقجا للجب ل الللسيجهجا
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عل  السلوح  من  الل مج وعا من العوام  مهه  وقوع  لقر  حرهت الخص ئش ال ه  جا لسه  البقجعا
برمي ر الظ ، وكذلا وقوع  ف  مهيقا االغىوار الشى  لجا  رثرالشرقجا للجب ل الللسيجهجا وال   تعل   ي 

امى  كونى  سىه  مغلىق ها لى  فقىر مجىز  .ت بشه  رئجسى  فى  ار لى   هرتىا  رار ى  وال بخىر فجى أثر وال   
  ال ه  جا عن ال ه طق ال ج ورة ل . وفج   يل  عرض لعه صر ال ه خ الرئجسجا فج : رروف 

 
 االشعاع الشمسي: 0.1.1

 
ال صىىرر الرئجسىى  لي قىىا الغىىالف الجىىوح مىىن ن  جىىا، والع مىى  األس سىى  فىى   يع بىىر االشىىع   الش سىى  

ل وقىىى  الجغرافىىى ، و بعىىى  لعىىىره  سىىى  اآل ىىىر  هىىى نوي غجىىىر مىىىن م .ال غجىىىرات ال ه  جىىىا مىىىن ن  جىىىا ا ىىىرى 
 ف  الجوم. السيو  الش س س ع ت 

 
كجلىىو  255-115  ال بجىىر والىىذح ي ىىراوح مىى  بىىجن ش سىىيقىى  سىىه  البقجعىىا فىى  ال هيقىىا لات االشىىع   ال 

وقوعهى  فى  مهيقىا األغىوار مىن ن  جىا، وعلى  السىلوح الشىرقجا الواقعىا  إلى . ويعوه للىا /سها² ريرة/س 
فلىى  ال هىى طق ال جىى ورة  .ث نجىىافىى  مهيقىىا رىى  ال يىىر الىىذح يصىى  ب  قلىىا فىى  هرتىىا ال غىىج  مىىن ن  جىىا 

 إلىى اول  ون كىى نفىى   ²م /كجلىىو واط سىى عا2661ل هيقىىا الرراسىىا ي ىىراوح معىىرل االشىىع   الش سىى  مىى بجن 
 .1إنف   زير  ²م/اكجلو واط س ع2661

 
نظرا  لعرم وتوه محي ت ارص ه تويا ف  مهيقا الرراسا، ونظرا  ل ش ب  ال هيقا مىن اله  جىا اليبجعجىا  

 ت محيىىىا الل رعىىىا ال جىىى ورة ل هيقىىىا البحىىىث وال ىىى  إنىىىعلىىى  بج اإلع  ىىى همىىى  ال هىىى طق ال جىىى ورة، فقىىىر  ىىى  
ى سىه  البقجعىا مىن ن  جىا ار ل عهى  عىن مسى و    ثله  ب وقعه  عل  السلوح الشرقجا من ن  جىا، وال يزيىر 

 .  ث نجا
 
 
 
 

                                                           

 .351ف-36(: ف1111) ع بر، عبر الق هر، الوش   ، ص ي ، مرت  س بق،1 
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 ب0991،1101،1101لالعـــــوام  (: يوضـــــح معـــــدل االشـــــعاع الشمســـــي الشـــــهري 0.1الشـــــكل )
   .²ك/واط/ساعة/م

 
 .2512، ال واصالت، ويارة الهق  و ال ه  جا البج ن ت إل ال صرر: اعراه الب  ثا ب لرتو  

 
السىها؛ لىىذلا يىىهعهى   ثجريى  فىى  وصىىول الي قىىا  أشىىهر خ لىف سىى ع ت السىىيو  الش سى  اللعلجىىا  ىىالل 

 الزراعجا. األراو الحراريا ومن ث  ف  ع لجا ال بخر من 
 

ل هيقىىا الرراسىىا بىىجن فصىىل  الصىىجف والشىى  ء م ىى   أصىى فىى  ك جىىا االشىىع   الش سىى  الو  يظهىىر ال بىى ين
ل ف  اكسرة ال  هة العلويا فى  ال ربىا فى  فصى  أثر  سخجن ال ربا بررت ت م ل و ا م   ي رة  إل يؤهح 

الصجف ويي هة شرة ال بخر و ج  اللى ئع ت ال  ئجىا. لىذلا وتى  على  ال ىزار  فى  سىه  البقجعىا  ىوفجر 
 بسب  ع لجا ال بخر الشريرة صجل .م   ح  ت  ال زروع ت من م ء ل عوي  م   لقرل 
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 الحرارة: درجة  1.1.1
 

ْم، ويصىىهف   26 ىى ،  جىث يبلىىا م وسىى، هرتى ت  رار ىى  السىىهوح ي  جىز سىىه  البقجعىىا ب ر لى   هرتىىا  رار 
  ج مح صىج  إنف  فلسيجن،  جث يَ  ن يذا ال  وس، ال هيقا من و ن ال ه طق لات الحرارة الع لجا 

 ب ر لىى  و   جزمهيقىىا الرراسىىا . يراعجىىا شىى ويا فىى  وقىىت مبهىىر. ويراعىىا بعىى  ال ح صىىج  شىىب  ال راريىىا
 (.1ترول م )11ه  والذح ال ي ج وي ال رى الحرارح السهوح فج

 
في منطقة الدراسة مـن  العظمى والصغرى درجة الحراة  ودرجات الحرارة ل العام معدلال( 1.1: )شكلال

 م.1101 -0991عام 
 

 
 .2512ال ه  جا الللسيجه ،  البج ن تال صرر: ك  ب 

 

اع راله  ف  فصى  الشى  ء، وهفدهى  الصجف، و  أشهرالس بق ار ل   هرت ت الحرارة ف   شه يال   من ال
،  جىث  جىىوه سىىهوي فى  فصىل  الخريىىف والربجى ، م ىى  يشىج  علىى  قجى م نشىى ط يراعى  م عىىره ال ح صىج  

س ع ت  ش ى كبجىرة. ونى هرا مى    جى وي هرتىا الحىرارة الىرنج  ال يلقىا فجى   إل فج  الزراع ت ال    ح  ج 
جىىىىا يراع ىىىى  ب ح صىىىىج  وأشىىىىج ر ال هىىىى طق ال راريىىىىا ه نصىىىىلر اله ىىىىو ل عظىىىى  الهب  ىىىى ت، ويىىىىذا ي جىىىىزل ب م
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هرتىا  إنك   ونال   من الشىه  السى بق  .ث نجاوال وس جا من ن  جا و عره مواس   الزراعجا من ن  جا 
خلى ض ناول، ورغى  يىذا اإل ون كى ن إلى خل ض ال رريج  من شهر  شرين ل ص  اهن يى  نأ ب إلالحرارة  بر

شىى  ء مهيقىىا الرراسىىا ي  ىى ي برفدىى . عىىرا فىى  بعىى  السىىهجن ال ىى   ىىهخل  فجهىى   إنفىى  هرتىىا الحىىرارة اال 
ا الف ال زروعى ت و  صىا الخلىروات مثى ، البهىرورة  إل هرتا الحرارة عن الصلر ال دوح، م   يؤهح 

 .وال لو جا السب نخوالخلروات الورقجا، مث   الب لنج نوالبي ط  و 
 

 م.1111/1101 المدى الحراري السنوي والفصلي في منطقة الدراسة(: 1.1) جدول
ال ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىرى 
الحىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىرارح 

 السهوح 

م وسىىىىىىىى، هرتىىىىىىىىا 
الحىىىرارة فىىى  ابىىىره 

 الشهور

م وسىىىىىى، هرتىىىىىىا 
الحرارة فى  ا ىر 

 الشهور

ال ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىرى 
الحىىىرارح فىىى  
فصىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى  

 الصجف

هرتىا الحىرارة م وس، 
الصىىىغرى فىىىى  فصىىىى  

 الصجف

م وسىىىىىىىىىىى، هرتىىىىىىىىىىىا 
الحىىىىىىرارة العظ ىىىىىىى  
 ف  فص  الصجف

م وسىىىىىىىىىىى، هرتىىىىىىىىىىىا 
الحىىىىىرارة الصىىىىىغرى 

 ف  فص  الش  ء
 م وسىىىىى، هرتىىىىىا  

الحىىىراة العظ ىىى  
فىىىىىىىىىىىىى  فصىىىىىىىىىىىىى  

 الش  ء
11.4 13.1 32.2 12.1 24 36.1 11.6 1.4 

 الب  ثا.، الهشرات السهويا ال ه  جا ب صرف ال واصالتال صرر: ويارة الهق  و 
 

 12.1ال ىرى الحىرارح فى  فصى  الصىجف مر لى  ب لوتى  العى م  جىث بلىا  إننال   من الجرول الس بق 
، ويىىذا يعبىىر عىىن ار لىى   هرتىى ت الحىىرارة فىى  مهيقىىا 11.4 إلىى امىى  ال ىىرى الحىىرارح السىىهوح فقىىر وصىى  

الرراسا ويجعله  و ن ال ه طق ال    عرف ب لق ريا ) وي  صلا مه  جا    ث  ب ر ل   ال رى الحىرارح 
هوائر   س لبحريا وموقعه  السهوح والذح من اسب ب  وقو  ال هيقا بجن الجب ل، وبعري  عن ال ؤثرات ا

لحىىىرارة مىىىن ايىىى  العه صىىىر ال ىىى   ىىىؤثر بصىىىورة مب شىىىرة علىىى  ال ربىىىا مىىىن  ىىىالل  ع بىىىر هرتىىىا او  العىىىرض(.
خلىىى ض ال ح ىىىوى إن إلىىى الع لجىىى ت اللجزي ئجىىىا وال ج ج ئجىىىا اللع لىىىا علىىى  الهشىىى ط الحجىىىوح للهبىىى ت. ف ىىىؤهح 

الح فى   بجبى ت ال ربىا فى  اللصى  الحى ر األمىالرطوب  لل ربىا عىن طريىق ال بخىر، وييى هة نسىبا  رسىج  
 .1ف  فص  الش  ء الب رهرث العهى ويح
 
 
 
 

                                                           

 31ف-36، ف2512ال ه م ، ي سر، مرت  س بق. 1 
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 التبخر: 1.1.1
 

خلىى ض فىى  هرتىىا الحىىرارة، وسىىرعا الريىى ح. ن ر لىى  قىىج  ال بخىىر صىىجل   و ىىهخل  شىى  ء   بعىى   لالر لىى   واإل
أقىىى لج  فلسىىىيجن  عروىىى   لل بخىىىر صىىىجل  . إل  صىىى   أكثىىىرويع بىىىر االقلىىىج  الواقعىىىا فجىىى  مهيقىىىا الرراسىىىا مىىىن 

 .1م  ف  الجوم13 إل معرالت ال بخر فجه  
والســنوي )ملــم( فــي محطــة الفارعــة المجــاورة  شــهراليــومي حســب األمعــدل التبخــر (: 1.1جــدول )

 لمنطقة الدراسة.
 1ة 1ت 2ت ايلول لب   وي إن زير  اي ر إننجس رإلا شب ط 2ة السها

2421 2.4 3.3 4 6.5 1.6 11.3 15.1 1.1 1.2 6.1 4.1 2.2 
 ، ب صرف الب  ثا.2512، رام الل ، السهويا الجويانشرة هائرة االرصلر  :ال صر
فـي فصـل  حسـب معامـل ارتبـاط بيرسـون، العالقة بين درجات الحرارة وعناصر المناخ( 4.1: )جدول
 :م1101لعام  الشتاء

R العهصر 
 الرطوبا الجويا -1.656
 ال بخر 1.531
 ال ير -1.311
 سرعا الري ح -1.152
 س ع ت السيو  1.366

  .2512، الل  هائرة االرص ه الجويا، رام :ال صرر
 

فىىى  فصىىى  الصىىىجف ويىىىو فصىىى  الحىىىرارة، بجه ىىى  شىىىهلت يىىىذل الهسىىى  اهنىىى   بخىىىر اعلىىى  نسىىىب   إننال ىىى  
العالقىا بىجن الحىراراة وال بخىر  إنخلى ض هرتى ت الحىرارة وب ل ى ل  فىإنالش  ء بسىب   أشهرمس وى له  ف  
معظىىى  ال ىىىزارعجن الىىىرح  يسىىى خرمذلا لىىىعلىىى  اسىىىلوب الىىىرح للزراعىىىا، ر األمىىىويىىىؤثر يىىىذا  .عالقىىىا طرهيىىىا

ال سىى  ا ال بللىىا مىىن   جىىث  قىى  بواسىىيا ال هقىىج، لل قىىر مىىن ال جىى ل عىىن طريىىق ال بخىىر،بىى ل هقج، ل قلجىى  ا
 ال ربا.

 

                                                           

 .21، ف2512ابو صل،، مح ر، يجررومورفولوتجا اوهيا الللا الغربجا وامه نج ت ال بخر، هار نور للهشر، س ربركجن، ال  نج  1 
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حسـب معامـل ارتبـاط  لعالقة بـين درجـات الحـرارة وعناصـر المنـاخ فـي فصـل الصـيف(: ا1.1) جدول
 .بيرسون 

R العهصر 
 الرطوبا الجويا 1.321
 ال بخر 1.155

 ال ير -
 سرعا الري ح -1.256
 س ع ت السيو  -1.532

 ، ب صرف الب  ثا.2512ال صرر: نشرة االرص ه الجويا، رام الل ،            
 هرتىا الحىرارة ال ر لعىاالصىجف ويىذا بسىب   أشىهرفى   كبجىرا   بخىرا مهيقىا الرراسىا  شىهر  إنك   نال ى  

سى ع ت السىيو  اليويلىا فىى  فصى  الصىجف  سىر  مىن ع لجىىا  إن. كىىذلا فى بخىر عى ل  إلى  ىؤهح  ال ى 
  الرطوبا الجويا. قلا إل  و فاال بخر ب إل

 
ز بهىى  سىىه  البقجعىىا  جىىث  ر لىى  قىىج  ال بخىىر فىى  جىىي الصىىل ت ال ه  جىىا الىىذح ي  ايع بىىر ال بخىىر مىىن ابىىر 

اسب ب تلى ف  ا رىمهيقا البقجعا الشهريا والسهويا ف  فص  الصجف. و عر معرالت ال بخر ال ر لعا 
معىىرالت ال بخىىر الع لجىىا  ع ىى  علىى   هشىىج، الخ صىىجا  نال ربىىا ووتىىوه اليبقىىا ال لحجىىا علىى  سىىيحه  إل

الح ف  الجىزء الشىرق  مىن السىه  األمين. ويرت  سب  يذل الس إل الح األمالشعجريا وب ل  ل  صعوه 
السىيح  لل جىى ل اثهى ء موسى  ال يىىر  جىث  هحىىرر  جريىى نالع مى   إلى  إوىى فاع لجىا الىىرح ال سى  رة  إلى 

سىىررة فىى  فصىى  الشىى  ء ل سىى قر  لىىا  أبىىوال جىى ل مىىن الق ىى  الجبلجىىا ال حجيىىا ب لسىىه ، و جىىرح فىى  واهح 
الشىىرقجا مىىن  األتىىزاءويىىذا يلسىىر   ووىىا ال ربىىا فىى   ال جىى ل وال رسىىب ت فىى  الحىىوض االهنىى  مىىن الىىواه.

 ال ربا.
 

يهى ة عالقىا طرهيىا موتبىا  إن أرهىرته   سى ب ت مع مى  بجرسىون، فقىر أرهر أم  ب لهسبا لله  ئج ال   
العالقا بجن هرتى ت الحىرارة وال ىرى الحىرارة  برنوقويا بجن س ع ت السيو  وهرت ت الحرارة. ك   لو   

كىىذلا  وتىىر عالقىىا عهسىىجا بىىجن هرتىى ت الحىىرارة والرطوبىىا رطوبىىا الهسىىبجا يىى  عالقىىا عهسىىجا؛ و وبىىجن ال
رتىا  ىرارة الهىواء م ى  يزيىر مىن نسىبا فصى  الشى  ء  ىهخل  فجى  ه نو  صا ف  فص  الش  ء؛ وللا إل

الرطوبا ف  الهواء، ولعرم قررة الهواء الب ره عل      الرطوبا  ىزهاه الرطوبىا لحجى  معىجن مىن الهىواء.  
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ال هىىى طق ال ىىى   وتىىىر فجهىىى  عالقىىى ت بىىىجن هرتىىى ت  أكثىىىرمهيقيىىىا الرراسىىىا ومح فظىىى ت االغىىىوار  إنلىىىذلا 
 الحرارة وعه صر ال ه خ اال رى. 

 
  طار:األم 4.1.1

 
ي ر  الل فصى  الشى  ء فقى، األم  ب  مهيقا سه  البقجعا نظ م امي ر البحر ال  وس، ال  سق، علجه  

ي ر ف  مهيقا الرراسىا بقلىا ك ج  هى  وفصىلج ه  و ذبىذيه  مىن سىها األمويهعرم سقوطه  صجل . لذا    جز 
 ا ر. إل 

 .1قلا ال ح وى الرطوب  لل ربا ف سه  ع لجا نقله  بواسيا الري ح إل ي ر  ؤهح األمقلا  إن جث 
 إنفىى  ؛ للسىىيجهجا ال ىى     جىىز ب ميىى ر الظىى علىى  السىىلوح الشىىرقجا للجبىى ل المهيقىىا البقجعىىا  نظىىرا لوقىىو  

،  جىث يصى  )السىلوح الغربجىا( مىن ال هى طق ال واتهىا للريى ح ال ى طرةاقى     ىوينيى ر األمنصىجبه  مىن 
يىى ر السىىهويا فىى  األمت ك جىى ت ك نىىمىى  سىىهوي  . ول ىى  355ال هىى طق الشىىرقجا ك جىىا أميىى ر ال  جىى وي  إلىى 

ق صىىىىر علىىىى  السىىىىجول الشىىىى ويا يو  قلجىىىى  فجهىىىى  فهىىىىو السىىىىيح ال ىىىى ئ   جريىىىى نال إنالسىىىىه  مهخللىىىىا، فىىىى
الىذح يصى    ،فى  واهح الىذرة وال ر لعى ت ال حجيىا ب لسىه  و ه هى  ،ال    هب، مىن الجبى ل اللجل ن تو 

ال وييى  الشىهرح لل يىر شىرير  إنتىرير ب لىذكر  ف  نهر االرهن. سررة أبوعبر واهح ف  نه يا ال ي ف 
 (6.2)ترول .2ل  الرغ  من قل   بصورة ع ماين عال ب 
 

  ملم.1101- 1111من عام  (: المتوسط الشهري والسنوي لالمطار5.1جدول )
 السها أي ر إننجس رإلا شب ط  2ون ك ن   1ون ك ن   2 شرين   1 شرين ايلول

0.43 14.3 37.3 77.8 95.54 132.36 38.3 16.75 6.3 341 

 ب صرف الب  ثا. .2512، ال صرر: االرص ه الجويا، رام الل 

 

                                                           

ا ال ربا، رس لا م تس جر تغرافجسا ف  الع يرح، ييراء،  ص ئش ال ربا ف  قل ء الش مجا واثري  ف  ان  ج مح صج  الحبوب الرئجسا، هرا1 
 .35، فت معا عجن ش ى2511غجر مهشورة، 

 41ال وسوعا الللسيجهجا، ال جلر األول، اليبعا األول ، ف2 
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موسىىى   إنشىىىهور السىىىها ميىىىرا، و  أكثىىىر  إنثىىى ون كىىى ناول و  ون كىىى نشىىىهر  إنيال ىىى  مىىىن الجىىىرول السىىى بق 
 إنيى ر والحىرارة وال بخىر فىاألم. وب لعالقىا مى  بىجن إنال ير ي  ىر بىجن شىهر  شىرين أول   ى  شىهر نجسى

غجىر ال  يىرة، م ى   شىهرف رة العجز ال ى ئ  فى  السىه     ىر طىوال العى م مى  يي ه ى  بشىه  كبجىر فى  األ
يهىى ة سىىهوات  وقىىف فجهىى  ال يىىر  إنرح طىىوال العىى م. ك ىى  نال ىى   إلىى اله تحىىا  ح ىى ج  يجعىى  الزراعىىا

و  2516وسىىهوات  ىى  ر فجهىى  موسىى  ال يىىر و وقىىف كىىذلا مبهىىرا مثىى   2515و 2551مبهىىرا مثىى  عىى م 
2512 . 

 

الشى  ء.  أشىهري ر فجه  قلجلا رغى  ام ىراه موسى  ال يىر على  األمت نسبا ك ن 2514و  2513 إنك   
اع  ىىى ه الزراعىىىا علىىى  ال يىىىر غجىىىر ملىىى ون بسىىىب  ال ب يهىىى ت الشىىىهريا و بىىى ين  إنويىىىذا يجعلهىىى  نسىىى ه ج 

 براي ت سقوط ال ير ونه ي    ورب    وقل  ف  مه صف اللص  ال  طر.
لهظىى م الهيىىول  إنلىىذا فىى ؛يىى ر اله طلىىا علىى  مهيقىىا الرراسىىا عىى مال محىىرها للزراعىىااألم ع بىىر ك جىىا ك ىى  

امىى  ب لهسىىبا  ال ح صىىج  فىى  مهيقىىا الرراسىىا، أنىىوا الزراعىى  وعلىى   اإلسىى خراممب شىىر علىى   أثىىروف ر ىى ، 
فىىى  ملىىى  155  ىىراوح مىى  بىىىجن نسىىبج  يىى ر السىى قيا علىى  مهيقىىا الرراسىىا فهىى  ك جىى ت قلجلىىا األمل  جىى ت 

 ي ر.األميو مبجن ف    رطا  ويي   مل  ف  الش  ل، ك  355الجهوب و
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 1105/1101عالقة معدل التبخر والتساقط ودرجات الحرارة الشهرية لموسم  :(1.1شكل )ال
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .سيجهجا، ب صرف الب  ثااللل ال واصالتم، ويارة الهق  و 2516/2512 ت االرص ه الجويا إنال صرر: بج

 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

معدل درجات الحرارة 14.4 14.7 18.2 21.7 26.8 29.1 31.1 31.4 29.8 26.9 22.4 16.7

معدل التبخر 21 22.3 40.1 78 116 150.1 174 180.1 148.1 104.5 54.2 27.3

معدل مجموع الهطول المطري 55.2 31.9 45 16.7 0 0 0 0 0.3 6.7 23.7 45.1

الشهر 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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 طار في منطقة سهل البقيعة.األم( توزيع 5.1خريطة: )

 
 ي ر الللسيجهجااألم رييا  ويي   عل   إلع   هب ال صرر: اعراه الب  ثا

 
  .1101-1111عاممن  ةيام الهطول لمنطقة الدراساطار الشهرية وعدد األممعدالت  (:4.1) شكل

   
 .2512 ،هللارام ا ،ال صرر: هائرة األرص ه الجويا الللسيجهجا
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 الرطوبة النسبية: 1.1.1
 

ومىن  أ ىركل ى  ا جههى  تهوبى  وشىرق ، و  غجىر  ىالل الجىوم الو   ه قش الرطوبا الهسبجا ف  الللا الغربجا 
يىىوم آل ىىر. فعلىى  السىىلوح الشىىرقجا للجبىى ل الللسىىيجهجا، وب ل حريىىر فىى  ال هىى طق ال جىى ورة لسىىه  البقجعىىا 

، ام  %55 إل ،  جث  ص  ف  فص  الش  ء نه را %25-45  راوح الرطوبا الهسبجا الشهريا م  بجن 
-35معرل الرطوبا ي راوح م  بجن  إن. وف  فص  الصجف ف%25 إل ف  اللج  فجص  معرل الرطوبا 

 ون كىى ناالول و  ون كىى نشىىهرح  بىىرن، ف ل ىى  ياهت هرتىى ت الحىىرارة قلىىت نسىىبا الرطوبىىا ك ىى  ويال ىى  65%
فىى   نكىى خلىى ض لهىى  إن( واهنىى  %25)  إلىى سىىجلت فجهىى  اعلىى  معىىرالت للرطوبىىا  جىىث وصىىلت  الثىى ن 

 (.%31) إل وال   وصلت  إنشهر اي ر و زير 
 م.1101-0991من عام  )%( لمنطقة الدراسة خالل الفترة النسبية الرطوبة معدل :(1.1) جدول

 ون كىىىىىىىىى ن
 اول

 شىىىىىىىرين 
  إنث

 شىىىىىىىرين 
 اول

 ون كىىىىىىىىى ن شب ط رإلا إننجس أي ر إن زير    وي أب أيلول
  إنث

 الشهر

الرطوبىىىىىىا  70 65 57 45 38 38 40 44 47 51 60 70
 الهسبجا

معىىىىىىىىىىىىىىىىرل  13.2 14.6 17 21.7 25.6 28.5 29.9 30 28.6 25.1 19.6 14.7
هرتىىىىىىىىىىىىىىىىىا 

 الحرارة
 .2512مهشورات ع م ، )رام الل  (،  صرر: األرص ه الجوياال

 
ومىن  .الصىجف أشهرال ير و هخل  ف   أشهرنسبا الرطوبا  زهاه ف   إنالس بق  الجرولال   من ي

  ي شىىىه  الهىىىرى إنىىىهرتىىى ت الحىىىرارة فىىى  اوا ىىىر اللجىىى ، ف ب نخلىىى ضمىىى  اق رنىىىت  إلاالرطوبىىىا  إنال عىىىروف 
به ج ت كبجرة. ويىذا يحقىق ف ئىرة كبجىرة فى  مجى ل الزراعىا و  صىا لل ح صىج  والخلىروات، ال ى   ىزر  

  .1ف  الصجف بعال  
 

ال يىؤهح   ظهر العالقا العهسجا بجن الرطوبا وع لج   ال بخر واله ن بصورة واوحا فى  مهيقىا البقجعىا
قلىىا  ن هشىىج، ع لج ىى  ال بخىىر والهىى ن، فجهىى ج عهه ىى  وىىج   مىى ئ  مىىن ال ربىىا. إل إلىى خلىى ض الرطوبىىا إن

ال ربا رطوب ه  ث  تل فه  و ل ىا لرا هى  وب ل ى ل   إنفقر إل الرطوبا ي بعه  ار ل   هرت ت الحرارة ف ؤهح 
                                                           

 .م5652، ، ملخش مح وراتهاووه، مح ر، امراض الهب ت اللسجولوتجا، ت معا ال هصورة، كلجا الزراعا1 
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الح األمى ىراك   إلى ار لى   هرتىا  ىرارة الهىواء الىذح يىؤهح  إلى  إوى فا عروه  لل عريا بواسىيا الريى ح، 
 . 1 عوي  ال ج ل ال لقوهة عن طريق الرح  إل الح تا  إل فجه  ويي هة اله ن الهب    والذح يؤهح 

 
 الرياح 5.1.1

 
 ون كى نوال ى  عى هة  حىرث فى  اوا ىر  .والجهوبجا الشرقجاالري ح الشرقجا  ، ه  عل  مهيقا سه  البقجعا

وي  عب رة عن ري ح شريرة البروهة له    ثجرات و رة ترا  .يوم  45االول من ك  ع م و س  ر  وال  
و ىىؤثر علىى  اشىىج ر الل كهىىا والح لىىج ت.  .علىى  مح صىىج  الخلىىراوات  صوصىى  الخلىىراوات الورقجىىا

 إل وكذلا له    ثجرات سلبجا كبجرة عل  البجوت البالس جهجا،  جث  ؤهح الري ح القويا ف  فص  الش  ء 
 سىى ئر م هيىىا كبجىىرة بسىىب  همىى ر ال ح صىىج  ال زروعىىا ها ىى  البجىىوت البالسىى جهجا بسىىب  اقىى ال  الريىى ح 

فشى  ال حصىول فى   لىا السىهوات ال ى   شى ر فجهى  الريى ح  إلى ح البجوت البالسى جهجا و ىرمجري ، م ى  يىؤه
ويهىى ة ايلىى  الريىى ح  شىى  ءا.ي ر األمالريىى ح الغربجىىا الرطبىىا ال ىى  يصىىحبه  سىىقوط  إلىى  إوىى فاالشىى ويا. 

الريىىى ح الجهوبجىىىا ال ىىى    ىىىون ت فىىىا وشىىىب  ت فىىىا  بعىىى   إلىىى  إوىىى فاالشىىى  لجا الغربجىىىا والشىىى  لجا الشىىىرقجا. 
  ل صرري .

 
بشىه  عى م ب لريىى ح الشى  لجا والشى  لجا الغربجىا ويىى  ليجلىا وغجىر مىى طرة،  رثرصى  الصىىجف ف  ىامى  فى  ف

ول ىىن  هىى  علىى  ال هيقىىا ريىى ح شىىرقجا او تهوبجىىا شىىرقجا ت فىىا  ىى رة مح لىىا ب لغبىى ر،  ىى    فىى  فصىى  
 الربج ، واوائ  فص  الصجف و س   يذل الري ح بري ح )الخ  سجن(.

 
ك /س عا ف  شهور الش  ء. ام  ف  شهور  1.6 إل م وس، سرع ه   يبلا  عرض مهيقا الرراسا لري ح 

الري ح ي هئا ومس قرة بشهله   إنويذا يرل عل   .ك  /س عا 14.3 إل الصجف فجص  م وس، سرع ه  
بع  الشهور و  صا ف  نه يا فص  الربج   جث  ش ر الريى ح الحى رة ال ح لىا ب لغبى ر  بإس ثه ءالع م، 

 .2صج  الحقلجا و  سب  ب ورار كبجرة له ف ؤثر عل  ال ح 
 

                                                           

 .35، ف2512مح فظا تهجن. رس لا م تس جر غجر مهشورة، ت معا الهج ح الوطهجا، يك رنا، ن ير، الزراعا ال رويا والبعلجا ف  سهول1 
 .33ف ،2551ابو ريرة، لؤح، ان  ط االس غالل الزراع  ف  مح فظا اريح ، رس لا م تس جر غجر مهشورة، ت معا الهج ح الوطهجا 2 
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 م.0991/1101) كم/ساعة( لمنطقة الدراسة من عام  معدل سرعة الرياح الشهري (: 1.1جدول )
اعلىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى  سىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىرعا ريىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى ح 

 يومجا)ك /س عا(
 الشهر سرعا الري ح)ك /س عا(

 الث ن  ون ك ن 1.1 1.1
 شب ط 15.4 12.5

 رإلا 13.1 13
 إننجس 16.2 15
 أي ر 15.1 11

 إن زير  15.3 13.3
   وي 16 15

 أب 14.1 13.6
 أيلول 12.5 11.5
  شرين اول 1.4 1.1
  إن شرين ث 2.1 15
 اول ون ك ن 6.2 1

 ال عرل  12.3 11.3
  .2512، رام الل ، هائرة االرص ه الجويا، السهويا ال ه  جا البج ن تنشرة  :ال صر

 
ك /سىىى عا فىىى  شىىىهر ايىىى ر ويشىىى ر 15.1 إلىىى سىىىرعا الريىىى ح  ىىىزهاه  جىىىث  صىىى   إنيال ىىى  مىىىن الجىىىرول 

م ىى   شىىهروىىرري  بشىىه  كبجىىر علىى  محصىىول الق ىىن والشىىعجر الىىذح يهىىون فىى  طىىور اله ىىو فىى  يىىذل األ
االوىىىرار بىىى  وا الفىىى ، وب ل ىىى ل  الخسىىى ئر ال  هيىىىا ال ل وسىىىا، وعىىىرم  حقجىىىق االك لىىى ء الىىىذا  ،  إلىىى يىىىؤهح 

 االس هالة من مص هر غجر محلجا.  إل  ه نالسواويرار 
 

 ىىىىؤثر الريىىىى ح علىىىى   صىىىى ئش ال ربىىىىا ولهىىىى   ىىىى ثجر واوىىىىن ايلىىىى  علىىىى  ال ح صىىىىج  الزراعجىىىىا، ال سىىىىج   
ال ح صج  الش ويا ام  ف  فص  الصىجف   سى  الريى ح الىذح  هى  على  مهيقىا البقجعىا ب لجلى ف وييى هة 

تل فى  م ى  يىهج  عهى  تلى ف  أكثىر  يىواء ايا ا طبقا الهواء الرطبا لجح  محلهى إل السرعا  جث  ؤهح 
تل ف ال ربا يهش، ع لجىا ال عريىا مىن  ىالل  إناليبقا السيحجا لل ربا غجر ال ح جا بغي ء نب    ك   

للا يه ج عن الري ح السريعا يي هة ف  ك جا ال بخر من سين  إل  إو فا ي ير  ب ت ال ربا اله ع ا، 
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لخ صجا الشعريا وب ل  ل  يي هة ملو ا ال ربا ف  يذا اللصى . لىذا الهب   ت م   يزير من نش ط ا ال ربا و
معظ  الزراع ت ال    زر  صجل  يراع ت مرويا، و  صا الخلروات  جىث ال   ح ى  الجلى ف  إننجر 

طرق رح  ريثا ل عوي  م   لقرل ال ربا من رطوب ه  ف  فص  الصجف الج ف ف  مهيقا  إل و ح  ج 
 .1البقجعا

 

 :المناخ على الخصائص الفيزيائية والكيميائية للتربة أثر 1.1
 

العوامىى  اليبجعجىىا ال ىىؤثرة فىى   شىىهج  و  ىىوين ال ربىىا بيريقىىا مب شىىرة وغجىىر مب شىىرة  أكثىىريعىىر ال هىى خ مىىن 
اثهىى ء مرا ىى    ونهىى   جىىث يىىؤثر ال هىى خ بصىىورة مب شىىرة علىى  ال ربىىا مىىن  ىىالل ال سىى ق،، وهرتىىا الحىىرارة 

او بصورة غجر مب شرة من  الل  حه   ب لظروف الحجويا لل ربا  ص وللا ب  ثجرل عل   جويا م هة األ
ال ربىىىا تسىىى   ىىى   إنعىىى مل  الريىىى ح والحىىىرارة  جىىىث  إلىىى  إوىىى فاالهب  ىىى ت اله مجىىىا.  أنىىىوا ب حريىىىر اعىىىراه و 

 هيه مجه  م يور.
 

 ه ىىو بهجىى ح معظىى   إني هىىن  PH4.5 -1  فىى  مىىرى رقىى  يجىىرروتجه  برنىىوبصىىورة ع مىىا ي هىىن القىىول 
 6وال يقى  عىن  1.5عىن  (PH)ه  يللى  اال يزيىر إنال ح صج ، و  ون ال ربا  حت رروف تجرة. اال 

       ون معظ  العه صر موتوهة ف  صورة ص لحا لالم ص ف.
 

ال ربىا يىو ييى هة  ركجىز ايىون االيىرروتجن  (PH)خلى ض رقى  إنالسب  الرئجس  فى   إننس ه ج م   سبق 
ف  ال حلول االرو ، وف  نلى الوقت غسىج  القواعىر االروىجا ك ى  يىو الحى ل فى  ال هى طق ال  يىرة، 

اله شدا مهه   لىا  ص ال ربا الزراعجا ب ع هن االرض الس ئرة، وب عه  اهق ب  هة األ PH)) رثرايل    
 .2االرض

 
هه  ع ر االرض، وال ه خ ير ب، بع لجا  ل ا و حل  مل   ت الصخور عوام  ا رى مه ا م ج ن يذا ب

لل  ويهىىىى ت   بقىىى  مسىىى  رة بصىىىىورة لا جىىىا كل ىىى  المسىىىىه  ال ىىى ء او الهىىىىواء و  صىىىا فىىى  اليبقىىىىا السىىىيحجا

                                                           

 21،ف2511الع يرح، ييراء، مرت  س بق، 1 
 35، ف1225ال ه م ، ي سر، مرت  س بق، 2 
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علىى  الخصىى ئش اللجزي ئجىىا وال ج ج ئجىىا لل ربىىا  بعىى  ل بىى ين  ومىىؤثرا   فعىى ال   هورا  لل هىى خ  إن. ك ىى  الصىىخريا
 الظروف ال ه  جا.

 
 مصادر المياه

 هيدروجيولوجية المنطقة: 9.1
 

لهظىى م ال جىى ل الجوفجىىا الرئجسىى  فىى  سىىه   االس سىى  ال هىىون واالسىىل   األعلىى   ىىوين بجىىت ك  ىى   يع بىىر
اع  ق ال ج ل الجوفجىا فى  ال هيقىا مى  بىجن   راوح و  .م ر 455 وال  يبلا س ا  لا ال  ويه ت  ،البقجعا
 س غ  ال جى ل الجوفجىا فى  م من سين االرض ويذا ي جن لالفراه وال ؤسس ت اس غالله  و  255 – 155

ف   .م 455 – 355 ع ر وال     راوح اع  قه  م  بجنال هيقا من  الل اب ر ال ج ل الجوفجا الحريثا ال
 لسى عا. ومىن  صى ئش ال جى ل ال سى خرتاا /³م 155 – 25 جن  ص  ك جا وخ يذل االب ر مى  بىجن 

 .1ويذا م  ي جزي  ك ج ل عذبا ،ملج /ل ر 655 – 555ه  لات ملو ا   راوح م  بجن إنمن يذل االب ر 
 

 الموازنة المائية: 0.9.1
 

مدويىىا.  جىىث  ىىزهاه  هرتىىا  26ي  جىىز سىىه  البقجعىىا ب ر لىى   هرتىىا  رار ىى   جىىث يبلىىا م وسىىيه  السىىهوح 
هرتا مدويا، وي ر   عل  رروف الحرارة وال ير فج   روث  بخر عى ل ومواينى   45 إل صجل  ل ص  

 . 2مل  سهوي 1455 إل م ئجا س لبا، ن ج عه  عجز م ئ  يص  
وعهىرم   يى ر مىن تهىا ا ىرى.األم ع بر ال واينا ال  ئجا  صجلا اللرق بجن ال بخر من تها وبجن ك جا 

 عيجهىى   . كىىذلايىى ر   ىىون ال واينىىا ال  ئجىىا سىى لبا، والعهىىى صىىحجناألمعلىى  ك جىىا  ك جىىا ال بخىىر  لىىوق 
  او الشهرح، او اللصل . ،ال  ئ  السهوح  أو القصور ال واينا ال  ئجا ف رة عن العجز

 
 

                                                           

 مق بلا م  الرك ور ص ي  الوش   ، ت عجا الهجررولوتججن الللسيجهججن1 
 11-12، ف2551ت معا القرس ال ل و ا، تغرافجا فلسيجن،2 
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(: الموازنــة المائيــة ومتغيراتهــا الشــهرية والســنوية فــي أيــام المطــر لمحطــة اريحــا التــي 9.1جــدول )
  حد ما مع سهل البقيعة. إلىتتشابه 

ال يىىىىىىىىىىىىىىىىر  1ة 2ت 1ت ايلول  اي ر إنجسإن رإلا شب ط 2ة
السىىىىىىىىىىىىىهوح 

 4 ىىىىىىىالل 
 اعوام

  
 
 
 

 مير 352 86 83 71 7 22 77 49 112 137 اقص 
  بخر 451 45 72 47 18 34 74 57 61 43

 مواينا 99- 41+ 11+ 24+ 11- 12- 3+ 8- 51+ 94+
 اهن  مير 30 2 1 0 0 0 0.5 4 2 8

  بخر 27 4 4 - - - - 3 8 8
 مواينا 3+ 2- 3- - - - - 1- 6- 0

 معرل مير 66 33 24 7 - 2 9 23 32 36
  بخر 138 19 19 12 - 6 15 21 26 20

 مواينا 28+ 14+ 5+ 5- - 4- 6- 2+ 6+ 16+
 .23، ف2512صل،، مح ر، يجررومورفولوتجا أوهيا الللا الغربجا، هار الهشر، س ربروكن )ال  نج ( أبو ال صرر: 

 
ت بشه  محروه ك نالش  ء   ون موتبا ولو  أشهرال واينا ال  ئجا الجومجا  الل  إنيال   من الجرول 

ال واينىا سى لبا  إنمعرل ال واينا السهويا الي م ال يىر يى  موتبىا. ك ى   إنوللا ب ل  وس،. م  مراع ة 
ج ح يراعا مح صج  ش ويا ف  معظ  السىهوات. نالصجف والخريف. ويذا بحر لا   ك ف إل أشهرالي م 

 سيح  ف  اي م ال ير لات ال واينا ال وتبا. تري ناث  رألوكذلا 
 
يى ر و ىرل األمعلى  مجى ل  اإلع  ى هويجعى   وي سىب  فى  تل فهى ، سلب  عل  رطوبىا ال ربىاويذا يهعهى  

ويىزهاه العجىز ال ى ئ  فى  فصى   .مصى هر مجى ل ا ىرى للىرح  إل اليهل  لهج ح الزراعا، وورورة اللجوء 
، وهور ال يىر فى  ال خلجىف مىن  ىرة خل ض ف  هرتا الحرارةنالصجف ويق  ف  فص  الش  ء، نظرا  لإ

  .العجز
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 السطحي: جريانال 01.1
 

 جريىى نالمىن مهيقىا  غذيىا سىه  البقجعىا به جىا  األعلى  حه ىت الخصى ئش الججورمورفولوتجىا للحىوض 
مىن  ىوض ال صىريف،  األتىزاءعل  الرغ  من الوفرة الهسبجا لل يىر فى  يىذل  ال  ئ  السيح  ال حروه

 جريىى نالنسىىبا  إن إلىى . و شىىجر ال قىىريرات األتىىزاء شىى ر الظىىواير ال  رسىى جا فىى   لىىا إن إلىى ويعىىوه للىىا 
فى  يىذل ال هيقىا على  وىوء  صى ئش الهيىول  (جريى نال، )مع مى  السيح  ال ب شىر مىن مجى ل ال يىر

 . 1من ك جا ال ير السهويا اله طلا %3وال ورفولوتج  ال   ج وي 
 

؛ و ىىزهاه فىى  ³م334555السىىيح  فىى  واهح الىىذرة  سىى  ال  وسىى، السىىهوح لل يىىر  جريىى ناليبلىىا  جىى  
السىيح . ونظىرا لوقىو  سىه   جريى نعىرام ال ى م للن، و ق    ى  اإل³م555.555ال يجرة ل ص  السهوات 

مهيقىىىا شىىىل  ) ومهسىىىوبه  طوبوغرافجىىى البقجعىىىا علىىى  السىىىلوح الشىىىرقجا مىىىن الجبىىى ل الللسىىىيجهجا مىىىن ن  جىىىا، 
بسب  وقوعهى  فى  مهيقىا  ؛مل 255امي ر مهيقا السه  قلجلا وال   ج وي  إن، فث نجاالغور( من ن  جا 

الشىىرقجا مىىن  األتىىزاء إنالشىىرير فىى  ك جىى ت ال يىىر  سىى  االر ل عىى ت، فىى شونظىىرا لل هىى ق .رىى  ال يىىر
الغربجا ال ر لعا  ص  فجه  ك ج ت ال ير  األتزاء إنمل / السها ف   جن 155من  أكثرالسه  ال  ه ل 

 .2مل / السها 255 إل 
 

يىى ر،  جىىث األمالسىىيح  ومجىى ل  جريىى نالب ل جىى ل الجوفجىىا و   هحصىىر مصىى هر ال جىى ل فىى  مهيقىىا الرراسىىا
ي ر بغزارل م   األم. وع هة م    س ق، إن شرين اول ونجسي ر عل  ال هيقا م  بجن شهرح األم  س ق، 
  ت.  إنسيح  ورب   فجل تري نروث   إل يؤهح 

 
 
 
 
 

                                                           

 .25، ف2513ابو صل،، مح ر، سه  البقجعا و وض ال صريف ال  ئ  لواهح ابو سررة )طبجعا وامه نج ت(، 1 
 12، ف2513ابو صل،، مح ر، مرت  س بق، 2 
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 المياه الجوفية: 00.1
 

فى  مهيقىىا البقجعىا،  جىث   غىىذح مىن مهىى طق  سى غاللإلجىىا ه نام كثىر ع بىر ال جى ل الجوفجىىا ال صىرر األ
ال جى ل الجوفجىا  إنبعجرة ولات معرالت امي ر أوفر م   ي  ف  مهيقا البقجعا. وم  يس عري  عل  ا  ىز 

 حوح   ويه ت السه  الججولوتجا صل ت يجرروتجولوتجىا تجىرة،  ؤيلهى  ل  ىون مصىررا  رئجسى   لل جى ل  إن
 .1ه   خ زن ك ج ت ك فجا من ال ج ل. لسر   تا ال خيج، الزراع  فج إنب ل هيقا، لذلا ف ن ال ؤكر 

 
 الجوفية: اآلبار 0.00.1

 
وتىىوه بدىىر  بإسىى ثه ءو  .الزراعىى  لإسىى غاللت جعهىى   توفجىىا  سىى خرمسىىبعا لبىى ر  يوتىىر فىى  سىىه  البقجعىىا 
امىى  شىىرك ت ال جىى ل الع مىىا فسىىجلت بسىى ا  بقجىىا اآلبىى ر لات مل جىىا ع مىىا. إنلات مل جىىا   صىىا، فىى  ىىراو 

البقجعىا على   ه نك ى  يع  ىر سى شرك ت مهه  شركا ط ون الزراعجىا، وشىركا البقجعىا الحريثىا لالسى ث  ر.
 .2يقا الل رعامن مه بج  نواسيا اإلبال ج ل ال هقولا 

 الجوفية في منطقة البقيعة وكمية الضخ السنوي لكل منها: (: اآلبار01.1جدول )
 مل جا البدر عره اآلب ر ³ك جا اللخ السهوح/م /س عا³اللخ م
   صا 1 5216555 65.3

 شركا 4 365616265 151.1
 ت عجا  ع ونجا 2 261166455 125.45
 ال ج و  2 265146165 331.56

 .ب س، مرير قس  ال ج ل والرح ، طو الزراعا مريرياال صرر: 
 

يىجن م ىر مهعى  مال 2اآلبى ر ال وتىوهة فى  سىه  البقجعىا  ىوفر مى  مقىرارل  إننال   مىن  ىالل الجىرول 
  تا السه  إلق ما يراع ت مرويا و ريثا  ويذا يسر  ت اال رى.اإلس خرامللزراعا و  من ال ج ل الاليما

 لات مرهوه اق ص هح.
 

                                                           

 15،  ف2513بلريا ط ون، ويارة الزراعا، مرت  س بق، ملخص ت ال ؤ  ر األول،1 
 .2511مق بلا م  مح وه بري ، هائرة ال ربا والرح، ويارة الزراعا، رام الل .   وي، 2 
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 لبقيعة:منطقة ارومورفولوجية لدالوحدات الهي 01.1
 

سىررة وللىا بشىقجه  الجبلى  والسىلل   أبىوواالوسى، مىن واهح  األعلى    ون يذل الو رات من الحووىجن 
 وللا عل  الهحو ال  ل : 

 
  :سدرة أبولوادي  األعلىوض التصريف ح 0.01.1

 
 مجىىىرال فىىى  سىىىه  البقجعىىىا سىىىررة الىىىذح يشىىىق أبىىىولىىىواهح  األعلىىى ح ريف الههىىىر  بلىىىا مسىىى  ا  ىىىوض ال صىىى

مىىن الجىىزء الجبلىى   األعلىى  ي  ىىون  ىىوض ال صىىريفو  .هونىى ( 13555) ²كىى  13ويعىىرف بىىواهح الىىذرة 
 (2555) ²كىى 2مسىى     مىى   األعلىى   جىىث يشىىه  القسىى  الجبلىى  مىن  ىىوض ال صىىريف ،ومهيقىا السىىه 

 .هون (6555) ²ك 6ف   جن يشه  القس  السهل   هون 
 

راس الشىجخ بىمىن الشى  ل  سىررة أبىولىواهح  األعلى ريف الههىرح مىن  ىوض ال صى    ث  ال هيقا الجبلجىا
و لىا  ،م455وال صىلب ت  ،م215وه ج  الرملى   ،لوق مهسوب سين البحرم 222الذح ير ل   ص لن

م 355ال ى   قى  فجهى   ربىا ه ىراح شىولجا  ،إنم وال ر ى325 الوهيى نومىن الغىرب  . م555صىالح  أبو
و لىىىا الحىىىواكجر  ،م425و لىىىا عىىىراق السىىىوق  ،م455ومىىىن الجهىىىوب لحىىىف ام كبىىىجش  .م325وق إنوالخىىى

  .م225و لا ع طوف 
 

 يشىه  القسى  الغربى  مىن سىه  البقجعىا،والىذح  سىررة، أبىولىواهح  األعلى   مىن الحىوض ام  القس  السهل
 ،سج ج أبووه ج  الرمل  وهب   ،البص  ورت   سجن العل  أبوو  ،ال ب ر وام العلهراشه  من مه طق فج 

  .¹والبج هر نام الغزإل إل وال هج س  ب الو ف  
 

__________________________ 
 .25-11(. ف2513ابو صل،، مح ر.مرت  س بق )1 
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  :سدره أبوحوض التصريف االوسط لوادي  1.01.1
 

 :اآل جا األراو الشرق من ا واض  إل من الغرب وي  ون  الجزء االوس، من سه  البقجعا يشغ 
 والسىلجرل ال ى   شىرف علجهى   ربىا السىلجرل ،ومىن ثى  سىرس ال جهى  ،وال عجى ر واليوال، ، لا ص لن العجر

 االواقع القي نمن الش  ل  ربا ام الذح يي   القي نوسه  ام  ،ث  اليخر ،م64الواقع  عل  مهسوب 
الشى  ل مىن القسى  االوسى،  إلى الذح يشه   لجج  بجن الجب ل ي  ىر  ث  سه  السجن ،م64عل  مهسوب 

وي  ىون  .م46على  مهسىوب   شىرف علجى  مىن الشىرق  ربىا الحريريىا الواقعىاب  ج ل واهح ال ى لن والىذح 
الواقعى  ام بي ىا   يى  علجهى  مىن الشى  ل  ربىاال ى   ل  كذلا من اراو  الجىرف والحريريىاالجزء السه

حرارل إنال ي ج وي ف   قا مهبسيايوس، بهون  مهوي  جز سه  البقجع  ف  تزئ  اال .م55عل  مهسوب 
 أبىوال صىريف ال ى ئ  لىواهح ض  بلا مس  ا الجزء االوس، من  ىو . 5:512اح م  يع هل  1:52عن 

ب رب هىىىىى  وق بلج هىىىىى   مهىىىىى طق سىىىىىهلجا مهبسىىىىىيا غهجىىىىىا ،هونىىىىى 1555مههىىىىى   هونىىىىى (21555) ²كىىىىى 21سىىىىىررة 
ي  جىىز و   فهىىو فقجىىر ب رب ىى ،هونىى  12555امىى  الجىىزء الجبلىى  الىىذح  بلىىا مسىى     لزراعىى . ا اإلسىى غاللال
 .1 ت فج إنمش ري   ربجا الحجو  او ،وال يصلن اال لل راع  او الق ما ال هشد ت الصه عج  ور  ،عبو 

 البقيعة.سهل ض التصريف المائي السطحي لاجزاء حو (: 1.1خريطة )

 
 : اعراه الب  ثا.ل صررا

                                                           

 .23-11(. ف2513ابو صل،، مح ر.مرت  س بق )1 
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 الغطاء النباتي: 01.1
العوامىى  اليبجعجىىا  السىى ئرة فىى  مهيقىىا الرراسىىا ب ج وعىىا مىىن اليبجعجىىا الهب  جىىا نىىوا ألا و ن ىى طاأل رثر  ىى

 إنسىىىنهور اإل إلىىى وال بىىىر مىىىن االشىىى رة  .جىىىراف ال ربىىىا، والحىىىرارة والرطوبىىىا وغجريىىى إن، و يىىى ر ألمم ثلىىىا ب
جا إنشىىىىي   االسىىىى جيإنلال ىىىى الل و  كىىىى نوقىىىىر  . راتىىىى  و ىىىىرمجر الغيىىىى ء الهبىىىى    إلىىىى شىىىىي   ال ىىىى  أهت إنو 

 .اليبجع  الغي ء الهب    عل  السلب  ال رثجرف  كبر ألا ثراأل والعسهريا
نب  ىىى ت هائ ىىا الخلىىىرة، ونب  ىىى ت نللىىىجا،  إلىىى فلسىىىيجن بصىىىورة ع مىىا  صىىهف الهب  ىىى ت اليبجعجىىىا فىى   

 ونب   ت صحراويا، ومراريا وللا  س  عه صر ال ه خ والعوام  ال ؤثرة فجه .
الهب  ىىىىى ت اقلىىىىىج  و  قىىىىى ل  بىىىىىجن اقلىىىىىج  نب  ىىىىى ت البحىىىىىر ال  وسىىىىى، ن قىىىىى  مهيقىىىىىا الرراسىىىىىا وىىىىى ن الهيىىىىى ق اإل

برقىىىا بسىىىب  الىىىرم ر ال بجىىىر الىىىذح لحىىىق ب لغيىىى ء  بجهه ىىى  رصىىى ويصىىىع   حريىىىر الل . _اليىىىورون إناالير 
الغ ب ت هائ ىا بجن   اشج ر يذا االقلج   هو  و مد ت السهجن.  مرى جا عل إنسناإل نشياالهب    ن ججا األ

 إلى  مىن يىذل الغ بى ت؛ ويعىوه للىا  ح ىوح على  القلجى  الخلرة والغ ب ت الهللجا، ول ن مهيقىا البقجعىا
  .1ث نجاا ف  يذا االقلج  من ن  جا   جا و س سجا ال هيقا كونه  ي مشجال حيج  الج ئر من ن والرع  

السىىلوح السىلل  لل ر لعى ت الجبلجىىا فى  مهيقىىا  على ر، والسىرو، وال  ىى م،  ه شىر غ بى ت الخىىروب، والسىر
، والىبي ، والزعىرور، إنالبقجعا. ام  فوق ال هحررات الجبلجا ف سوه نب   ت م س قيا االوراق مث : السىهري

 .2والصهوبر، والشجن، والزي ون البرح 
  .البقيعة منطقةجدول يوضح النباتات الطبيعية الموجودة في  :(00.1) جدول
 الزيق الزيق لبجه  رويى عهجر ن ش االس  العرب 
 Sarcopoterium االس  العل  

spinosum 
Scorpiurus 
muricatus 

 

Rhagadiolus 
stellatus 

 

Salsola 
vermiculata 

 

Torilis 
leptophylla 

 

Torilis 
tenella 

 
 إنصوف رت  الح  ما يع ر ك جال قرط برسج  االس  العرب 

 Trifolium االس  العل  
purpureum 

 

Trifolium 
tomentosum 

 

Varthemia 
iphionoides 

 

Origanum 
syriacum 

paronychia 
sinica 

Phagnalon 
rupestre 

 للب  ثا ب إلع   ه عل  هرس ت مركز العلوم ال يبجقجا، اريج، ب س عرة ف هح هويا.ال صرر: الزي رات ال جرانجا 

 إلى جا ال ى  ق مىت بهى  الب  ثىا إنواع   ها عل  الزي رات ال جر ال وتوهة ف  الجرول، نوا األاع   ها عل  
ف  مهيقىا  ا رى  ذكورة أعالل، وكذلا نب   ت لهب   ت الا أنوا من وتوه بع      ال ركر مهيقا الرراسا

                                                           

 .43( ف2554سيجن، رس لا م تس جر غجر مهشورة، ت معا الهج ح )  ج عبر، ن تن، واق  ال راع  ف  مهيقا السلوح الشرقجا من فل1 
 .11(ف2515الجه ي ال ركزح لال ص ء الللسيجه ، ال قرير الوطه  الخ مى لل هو  الحجوح، )2 
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 ،به ىا ،برومى/شىعجر ،نى ش ،سب برومى/ثرغول،  زم /  ،إنشوف، إناقحو  برسج /قرط،مث  الالبقجعا 
  لزيقا.

  
 مهددات الغطاء النباتي في سهل البقيعة: 04.1

 
 مج وعا من العوام  اليبجعجا والبشريا ال    هىره الغيى ء الهبى    فى  السىه  إل ي عرض سه  البقجعا 
 م يل : من يذل العوام  . و غجر  ص ئص  اليبجعجا إل و ؤهح  والسلوح ال يلا علجا،

 
 التربة: جرافإنالتصحر و  0.04.1

 
لل صىىىحر بسىىىب   . مىىىن ال هىىى طق ال عروىىىاسىىىه  البقجعىىىا وىىى هه  ال ىىى  يقىىى ال هحىىىررات الشىىىرقجا و   ع بىىىر

، والعوامىى  البشىىريا مىىن ث نجىىاوالظىىروف اليبوغرافجىىا مىىن ن  جىىا  ،مىىن ن  جىىا را هىى الظىىروف ال ه  جىىا و غج
ر فقجراف، ون ، ات   ع  رعوح. ن جث يسوه غي ء نب    مبعثر و ربا رقجقا معروا لإ .ن  جا ث لثا

 إوىى فا ،و ىىريور الهظىى م البجدىى  ،ال هىىو  الحجىىوح   هىى قش و الغيىى ء الهبىى    إنفقىىر إلىى اهت يىىذل العوامىى  
  .1والبجولوتجا ل ج ج ئجا ص ئش ال ربا اف   غجر سلب   إل 
 

 الرعي الجائر: 1.04.1
 
 إلى  إوى فايبلا لرو ى  فى  فصى  الربجى  وبرايىا الصىجف  بسىب  ن ىو الغيى ء العشىب  وبرايىا االييى ر،  

الهب  جا، ويحىر مىن  نوا األالحر من  جره بذور  إل  وفر مخلل ت ال ح صج  بعر الحص ه ، ويذا يؤهح 
  رات  و ريور ال ربا.  إل عراه الهب   ت و أ خل ض الح ه ف  ناإل إل  ش ري  وب ل  ل  يؤهح إن
 
 
 
 

                                                           

 .44( مرت  س بق، ف2554  ج عبر، ن تن.)1 
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 :اإلحتالليةاالجراءات  1.04.1
 
فىى   األراوىى علىى    لىىا  ىىريور  الع مىى  الرئجسىى  الىىذح يىىؤثر وسىىرئجل  علىى  االرض يىىاال ىى الل اال إن

 .  صا بقجعافلسيجن ع ما وف  مهيقا ال
مهيقىا البقجعىا مسى هرفا مىن اال ى الل،  جىث  إنبعري  ف م وم 1162السج س  مهذ الع م و س  الواق  

اال  الل و   ال شف عن مخيي ت  .قربه  من الحروه قر تعله  مهيقا عسهريا ي ه  الر ول الجه  إن
روعى  وبقعىوت   تمثى  مسى وطه   هجرا الق مىا ال سى وطه ت فى  الهصىف الشىرق  مههى  لعسهرة ال هيقا

وقىر  ،: معسىهر كىوبراأي هى مىن  كى نومن يذل ال عسهرات ال   اقج ت فى  سىه  البقجعىا  .(1.1ة صور )
االسىىرائجل    إنالهجىىوم العىىرو  يسىى  ر جىىث   .  مىىن قبىى  اصىىح به   هىىه نللىىا سىىلب  علىى  اسىى غالل ام أثىىر

م والسىىب ب كثجىىرة، 2555 ل وىىا عىى م إنومىى  برايىىا  .علىى  الزراعىىا واالشىىج ر ال ث ىىرة فىى  مهيقىىا البقجعىىا
هجىا الع يلىا، واليىرق األمهجا ال   ثلا ب ق ما ال زير من القواعر العسهريا، وال هى طق األماالغراض  أي ه 

اس شىىىه ه  إلىىى االلغىىى م والقىىىذائف غجىىىر ال  لجىىىرة ال ىىى  ي ركهىىى   للىىى  والىىىذح اهت  إلىىى  إوىىى فااالل ل فجىىىا، 
الزراعجىا، واقى ال   األراوى  ىرمجراالف الىرون  ت مىن عرا عىن  اي  البقجعا، ه نواص با ال ثجرين من س

 . 1معسهرات  رري  الججش االسرائجل  و  اتش ء ال س ع ر نمد ت االالف من االشج ر إل
 

 اإلستغاللعشوائية  4.04.1
 

وال خيىج، يغل  عل  اس خرام االرض ف  سه  البقجعا مزاج االفراه و  ت  ه  ورؤي ه  وغج ب ال وتجى  
لذلا بقجت     وقىت قريى   شىه  عبدى   على  أصىح ب  .و س  العوام  البجدجا فجه  . ق ء الزراع نواإل

الس لبا او ال  ع هلىا. وبعىر  ىوفر ال جى ل الهسىب ، وال يىور ال  هولىوت   ق ص هيااألرض بسب  ترواي  اإل
 ى ج، نالبقجعىا فى  اإلأي جا  إل ع  القرار إن  تجا،     وتج  صنالزراع  الذح كشف عن قررة السه  اإل

وورورة الحل ظ علجه  من ال هوير وال ص هرة لذلا برأ فجه  اسلوب الزراعا ال  يورة وال هثلا م ى  ع ى  
 ل خلجف من  ريور ال ربا و راتعه .اعل  

 
 

                                                           

 .24-31. ف2515الجه ي ال ركزح لال ص ء الللسيجه ، مرت  س بق،1 
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 بقعوت.( اعداد االرض للزراعة في الجزء الشرقي من سهل البقيعة والمجاور لمستعمرة 1.1صورة )

 
 ال صرر:  صوير الب  ثا.
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 ( سهل البقيعة وطرق الري الحديثة والمتطورة فيها.4.1صورة )

 
 ال صرر:  صوير الب  ثا.
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 الفصل الثالث
 للتربة الخصائص الفيزيائية والكيميائية
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 الفصل الثالث
___________________________________________________ 

 الخصائص الفيزيائية والكيميائية للتربة
 

 :تحديد الخصائص الفيزيائية والكيميائيةالعمل المخبري و  0.1
 
 به ءا عل او  واللجزي ئجا، ئجا جال ج  ص ئصه  حره نو  ال ح صج  ال    جوه به  االرض به ءا عل    

يىى  علىى  أثر ولل عىىرف علىى  الخصىى ئش ال ج ج ئجىىا ل ربىىا سىىه  البقجعىىا و ، ال ىى   ح  تهىى  تنىىو  ال خصىىب 
 سىىى  ال عىىىى يجر  إنمىىىىن ال جىىىرنجىىى ح ال ح صىىىج  الزراعجىىىا،  ىىىى  أ ىىىذ عجهىىى ت مىىىىن  ربىىىا مهيقىىىا الرراسىىىا 

 ىىىى   حريىىىىر الىىىىرق  الهجىىىىرروتجه  للعجهىىىى ت وللىىىىا بواسىىىىيا   جىىىىث.   السىىىىه ال ورفولوتجىىىىا ال ووىىىىعجا فىىىى
 . (Scheibler)ك       حرير نسبا ال ربون ت ف  ال ربا بواسيا ته ي .(PH meter)ته ي

 Dry الجى ف جى م  ب  هى  بواسىيا ال هخى  ام  الخص ئش اللجزي ئجا ل ىواه ال ربىا فقىر  ى   حريىر نسىبا ا
Sievin ElE  و  ىىى   حلىىىجر العجهىىى ت لللحىىىش ال خبىىىرح ب ل جىىىا العجهىىى ت الج فىىىا بواسىىىيا الهىىى ون .

 ى   ل جههى  فقى،. إن. و    ل جهه  بعه يا بحجث ال ي     سىجر مهون  هى  و Porclain mortar  نالبورسإ
ت ب  جىى م ك نىىلىىراه به مىى  مهون  هىى  ثىى   ىى   ر جىى  اتىىزاء ال هخىى  و إنوبعىىر للىىا  ىى  وين كىى  عجهىىا علىى  

mm<1.55  ،1.55_4.25 ،mm2.4 -2 mm2  -155ʍ ،ʍ425-255ʍ.255  مجهىىىىىىىىىىىىىىىىرون
ووىىى  العجهىىىا فىى  الوعىىى ء العلىىىوح لات الل حىىى ت ال بجىىىرة،  ىى   شىىىغج  الجهىىى ي الرتىىى ج ل ىىىرة بعىىىر  فرقىى ، و

 إلى الحسى س الىذح  صى  هق ى   إن بى ت كى  وعى ء ووينهى  بى ل جز   ى  أ ىذ  ى هق ئق  قريب . وبعر للا 
 .(1.3ترول )  س ب نسبا ا ج م الحب ت ف  ك  عجهاغ. و   1،5

مجهىرون  جىث  255ت ا ج مهى  اقى  مىن ك نىترى عل  عه صر ال ربىا ال ى  ام  ال حلج  ال ج  وح فقر أ
( ل حريىىىىر هرتىىىىا الح ووىىىىا )الىىىىرق  الهجىىىىرروتجه ( وتهىىىى ي PH meterتهىىىى ي ) ىىىى  اتىىىىراء  بواسىىىىيا 

(Scheibler)(.2.3ترول ) ( ل حرير نسبا ال ربون ت 
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 الخصائص الفيزيائية للتربة: 1.1
 جىى  الحبىى ت و وييعهىى  فىى   إن جىىث فىى  مىىرى صىىال جا ال ربىىا للزراعىىا، الخصىى ئش اللجزي ئجىىا   حه  ىى

ومىىن يىىذل  .ث نجىىاا  لىى ظ ال ربىىا ب لرطوبىىا مىىن ن  جىىا و قيىى   ال ربىىا يحىىره  صىى ئش ال هويىىا مىىن ن  جىىا 
 ير  : الخواف ال   لو ظت ف  سه  البقجعا م 

مىن يظهىر فجى    ى ب  طبق  هى   ( قي   ال ربا: يع بر قي   ال ربا ال قي  الع ىوهح لجسى  ال ربىا والىذح1
ال ربىا فل ى   ربىا قي عهى  الخى ف الىذح ي  ىون مىن طبقى ت،  الىذح   ونىت مهى  األمالسين     الصخر 

يبىىرأ قيىى   ال ربىىا اله وىىجا مهونىى  مىىن افقىىجن،  ،للون والسىى اوكىى  قيىى   يخ لىىف عىىن القيىى   اال ىىر بىى 
ير  ىىز االفىىق االهنىى  علىى  مىىن ال ربىىا السىىيحجا. و  االفىىق العلىىوح  وي  ىىون واالفىىق االهنىى ،  ،االفىىق العلىىوح 

 ى  يوتىر  ىررج بجهه ى  مىن االفىق العلىوح إنال وتر  روه واوحا بجن االفقجن، و ال واه االولجا )الصخر(. 
ال واه االولجا )الصخر(. ويظهر قي   ال ربا بشه  واون ف  مهيقا البقجعىا  إل االفق االهن  ث   إل 

 جريى نالجىراف بلعى  نالخشىها ن ججىا  عروىه  لإ ربا الح ىراء لات ال هونى تل،  جث ال عهر اقرام الجب 
 جىىا للب  ثىىاإن. وبعىىر الزيىى رات ال جرويىىزهاه سىى هه  ويقىى  مح وايىى  الحصىىوح ب  جىى ل مركىىز السىىه  السىىيح 

  ربا وال      ث  بزراعا العه  والزي ون، والق ن، والشعجر. لال ظت الزراع ت ال ه شرة ف   لا ا
   ج  الذرات ال هونا من تس  ال ربا هون اع ب ر ل  ويهه  إنال ربا: يعرف نسجج ال ربا عل   ( نسجج2

م وسىىى،  إلىىى   شىىىن، إلىىى تىىىرا  شىىىن فىىى  مهيقىىىا الرراسىىىا مىىىن نسىىىجج  اوي ىىىررج نسىىىجج ال ربىىى .ال ج ىىى وح 
 جث يه شر يذا الهو  من الهسجج  نسجج طجه . إل غريه  ث   إل ن ع  ترا ث   إل ن ع   إل الخشونا، 

به ء  السه . من واالهن  وي  ث  ب لحوض االوس،  .الش  لجا لسه  البقجعا عهر اقرام الجب ل من الجها
يهىىىون  جىىى  الىىىذرات ال هونىىىا لىىى  اقىىى  مىىىن للجزي ئجىىىا الىىىذح اتريىىىت مىىىن قبىىى  الب  ثىىىا، علىىى  اللحوصىىى ت ا

 جىث  سىررة. أبىو ر ولة من الحىوض االهنى  لىواهح ويذا م  اس ه جه ل من عجه ت ال ربا ال مل .5.552
 أن يذل ال ربا     ي بخصوب ه  وغه ي  ب ل واه الغذائجا الاليما له و الهب ت و حقجق ان  ج أكبر.

هىى    ىىون بىىرون إنت ال ربىىا رملجىىا فك نىى إلا(  ركجىى  ال ربىىا: ويعهىى  ا حىى ه لرات ال ربىىا فىى  شىىه  معىىجن و 3
خ للىىا مههىى  مىى  يىىو ال ربىىا مىى  بعلىىه  الىىبع  و هىى ظ  ل  ىىون اشىىه ال م ركجىى  )البه ئجىىا(   ج ىى  لرات 

ومههىىى  يهىىىون علىىى  شىىىه   بجبىىى ، ومههىىى   ركجبىىى  برغلىىى  ومههىىى   ركجىىى  ك لىىى ، ومههىىى  ال ركجىىى   بجلىىى وح 
ر او رهحء وللىىا   تجىىبرنىىال هشىىورح ومههىى  ال ركجىى  الصىىل ئح  او اليبقىى  وقىىر يوصىىف  ركجىى  ال ربىىا 

جىا إن م ت. وقر ال ظت الب  ثا بعر اللحوصى ت اللجزي ئجىا والزيى رات ال جرال    ح له  ال سر  س  مقرا
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، وللىىا  بعىى  لحجىى  ال ربىىا ولات مسىى مجا معقولىىا  ربىىا سىىه  البقجعىىا تجىىرة الصىىرف إنال ىى  ق مىىت بهىى ، 
 . جث أن اس غالله  ب لشه  األمث  يحقق قرر كبجر من ال ه جا

 ركجىىى  لل ربىىىا  جىىىث يهىىىون غشىىى ئه  غرويىىى  يسىىى عر لرا هىىى  علىىى   أفلىىى يعىىىر الججىىىر وال ىىىواه العلىىىويا 
 إلى ن فى  سىه  البقجعىا يلىجلون االسى رة العلىويا جمعظ  ال ىزارع إناالل ص ق ببعله  البع ، لذا ف

 .1  تجانبه  ويزير من قرر ه  اإلال ربا ك  يحسن من  ركج
ا ىر فلىى  ال هىى طق ال ىى   إلىى  هىى ن( سى ا ال ربىىا:  خ لىىف ال ربىا فىى  سىى هه  فى  سىىه  البقجعىىا، مىن م4 

 إنبىىراي ت السىىه  فىى  مهيقىىا البقجعىىا، ال ظىىت الب  ثىىا بىىا اللحقجىىا عهىىر أقىىرام الجبىى ل مىىن  سىىوه بهىى  ال ر 
ع لجىا ال رسىج   إلى ت ال ربا س جها وكبجرة الع ىق ويعىوه للىا ك نال ربا وحلا. وف  ال ه طق الشرقجا 

حىرارل، و يبىرو إنالسىيح  بيبجعىا السىين وهرتىا  جريى نال جث يىر ب،  .السيح  جري نالالذح يخلله  
ا ىرى، فلى  ال هى طق  إلى ف   ربا سه  البقجعا،  جث يخ لف س ا ال ربا فجه  من مهيقىا يذا واوح  

الوسىي   األتىزاءالسىيح  وفى   جريى نالالقريبا من الجب ل  وتر ال ربا الرقجقىا ال ى   عروىت لع لجى ت 
شىىىه  عىىى م  خلىىى  ال ربىىىا اثهىىى ء   ويههىىى  و يوريىىى  ل ىىى ثجر عوامىىى  سىىى ه  . وب أكثىىىروالىىىرنج ،  ظهىىىر ال ربىىىا 
 )ال عريا(. بال جويا والهق  واالرس 

ال ىىرب علىى  سىىين االرض  أنىىوا ( لىىون ال ربىىا: يعىىر لىىون ال ربىىا مىىن الصىىل ت ال ىى   سىى خرم فىى    ججىىز 5
يىى  ال ىى   ىىرهت نىىو  ال ربىىا واعي هىى  صىىل ت اقلج جىىا بىى رية الي هىىن  ج يلهىى  مثىى  ال ربىىا  األلىىوانفىىبع  

الح راء الس ئرة ف  معظ  اراو  سه  البقجعا و  صا ف  الجه ت الش  لجا والجهوبجىا، وال ى  اك سىبت 
 هىىى اكسىىىرة ال ىىىواه ال عرنجىىىا فج إلىىى يىىى ر م ىىى  اهى األملونهىىى  ن ججىىىا  عروىىىه  لع لجىىىا الغسىىى  عىىىن طريىىىق 

 إلى ع لجىا الىرح ال سى  رة والزائىرة عىن   تىا الهبى ت،  جىث  ىؤهح  إلى  إوى فا ف عي ه  اللون اال  ىر.
غسىى  ال ربىىا مثىى   ربىىا مهيقىىا الىىرأس األ  ىىر. فلىى   ربىىا الىىرأس األ  ىىر  ه شىىر الزراعىى ت ال رويىىا مثىى  

الخلىروات  إلى  إوى فا، الب لنجى نالخلروات ال ح جا وغجر ال ح جىا، ك لبي طى ، والبهىرورة، والخجى ر و 
الورقجىىا ك ل لو جىىا والبقىىرونى، ال ىى   ىىزر  فىى  السىىه  طىىوال العىى م و  صىىا فىى   رب ىى  عىى طوف والىىرأس 

 .2اال  ر
( مس مجا ال ربا ونل لي ه : وي  ا  واء ال ربا عل  مسى م او فراغى ت ويىذا مى  ال ظهى ل فى   ربىا سىه  6

لات مسى مجا  األعلى ت  ربىا الحىوض ك نى البقجعا من  الل العجه ت ال   ق مت الب  ثىا بج عهى ،  جىث

                                                           

 54، ف2512مرت  س بق،  ال ه م ، ي سر،1 
 11، ف2553ابوصل،، مح ر، مرت  س بق، 2 
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سىررة  جىث ام ى يت  أبىولىواهح  وسى،الحىوض اال إلى  األعلى كبجرة و  ررتت ف  مس مج ه  من الحوض 
 ال ى ء  ا فه   عه  ق بلجا ال ربىا على    ريىر ب ت الحوض االهن  بهعوم ه  و صوب ه . ام  نل ليا ال رب

اح اللراغ ت القى هرة على    ريىر ال ى ء والهىواء ها ى  تسى  ال ربىا وال ى    ثلىت بعجهى ت الحىوض  .عبري 
 شىى ر يراعىىا العهىى  ال ح جىىا وغجىىر ال ح جىىا فىى  إن. وقىىر ال ظهىى  (13تىىرول ) سىىررة أبىىولىىواهح  األعلىى 

ال فى  معظ  أراو  سه  البقجعا، ويذا يرل عل  صحا اله  ئج ال خبريا،  جىث ال يه ىو نبى ت العهى  ا
 تذور العه  ال شبعا ب ل  ء ال  شج  اله و السلج  للعه .  ن ربا تجرة الصرف، إل

وتىىوه  بىى ين فىى  مهون  هىى  اللجزي ئجىىا وا  الفىى ت فىى  عىىن  ن ىى ئج  حلجىى  ال ربىىا لسىىه  البقجعىىا لقىىر كشىىلت
واالوسىى، واالهنىى (،  األعلىى  جومهىى  افقجىى  بىىجن  ىىرب اتىىزاء سىىه  االبقجعىىا الهجررومورفواوتجىىا )الحىىوض 

 .(1.3ترول ) األتزاءوكذلا وتوه  ب يه ت ف  الحج   س  ال عج ر الراس  )الع ق( ف   لا 
حبات التربة عموديا وافقيا في اجزاء سهل البقيعة: )تم تحليل  النسب المئوية الحجام(: 0.1جدول )

 لنجاح الوطنية(.العينات في مختبر الجيومورفولوجيا والتربة/ قسم الجغرافية/ جامعة ا
19mʍ< 4.75-9mʍ 4.75ʍ-

2mʍ 

2mm-

850ʍ 

425m-

850ʍ 

250-

425ʍ 

>ʍ052 القيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى    ع ق ال ربا
 العرو 

 اتزاء السه 

 األعل الحوض  ش  ل السه  سين ال ربا 81 66.3 116.5 134.7 26.7 19.8 30
 س 25ع ق  97.1 75.5 130.6 172.2 24.9 8.5 41.2
 وس، السه  سين ال ربا 58.8 41.2 80.8 173.3 38.3 23.1 16.5
 س 25ع ق  68.6 49.5 87.4 197.4 16.8 10.7 23.7
تهىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىوب  سين ال ربا 50.9 49.3 110.8 142.9 27.8 9.1 41.1

 س 25ع ق  34.4 32 65.1 104.5 20.5 7.4 15.1 السه  
 الحوض االوس، ش  ل السه  سين ال ربا 138.8 95.3 115.7 105 53.9 11.8 0.5

 س 25ع ق  130.1 89.2 118.1 142.3 5.7 2.6 0
 وس، السه  سين ال ربا 22.1 29.1 109.3 103.8 99.6 129.9 261.9
 س 25ع ق  10.4 26.5 100.5 97.5 98.9 111.2 200.6

تهىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىوب  سين ال ربا  139.6 85.6 104.6 125.3 13.6 6.2 108
 س 25ع ق  90.5 48.3 74.8 93 9.8 1.8 23.6 السه 

 الحوض االهن  ش  ل السه  سين ال ربا 78.1 32.9 302.1 41.1 38.1 14.6 7.5
 25ع ق  57.3 56.5 146 135.1 67.6 30.7  10.6

 وس، السه  سين ال ربا 221.2 167.9 61.4 34.5 0.7 1.3 0
 س 25ع ق  20 56.3 158.6 126.6 132 136.1 87.1

تهىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىوب  ال رباسين  30.3 35.64 29.3 4.11 0.6 0.07 0
 س 25ع ق  287.6 201.5 53.6 43 21.9 5.1 5.1 السه 
 .ال صرر: اعراه الب  ثا
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 :الخصائص الكيميائية للتربة 1.1
 

   خ لىف فى  نلىى االقلىج  والحقى  فههى ة إنىا ىر وا ج إلى  خ لف الخص ئش ال ج ج ئجىا لل ربىا مىن اقلىج  
ويه ة  رب  شها الهسجج وا رى ن ع ا ويه ة  ىرب لات  رب فقجرة ب ل واه العلويا وا رى غهجا به ، 

 . ركج  تجر وا رى سجدا ال ركج 
قررة ال ربا عل  امراه الهب ت ب   يح  ج ل  من مواه غذائجا به جا  (  صوبا ال ربا: يقصر ب لخصوبا1

  الروجا.ك فجا له ول،  جث يهون مصرر ال واه الغذائجا العه صر ال عرنجا ال ش قا من صخور القشرة ا
السى  رار  ج  هى . فىبع  الهب  ى ت  ح ى ج  م   ح  تى  مىن مىواه له ويى  ف ن ال ربا  س  ر ت ج  الهب   ت

ك جىىىىى ت كبجىىىىىرة مىىىىىن العه صىىىىىر االس سىىىىىجا الاليمىىىىىا له ىىىىىول مثىىىىى  البو  سىىىىىجوم وال  لسىىىىىجوم واللوسىىىىىل ت  إلىىىىى 
مق هير يذل العه صر ف   ك ج ت قلجلا من يذل العه صر، و ق  إل والهج روتجن، وبعله  اال ر يح  ج 

 عويلىه   إلى فقريى  وب ل ى ل  يلجىر ال ىزار   إل ال ربا عهر اته ه االرض ب لزراعا ال س  رة، الذح يؤهح 
مىىى  يهقصىىىه  مىىىن يىىىذل العه صىىىر عىىىن طريىىىق االسىىى رة ال ج ج ئجىىىا والعلىىىويا. فبعىىىر اللحوصىىى ت  إوىىى فاب

با سه  البقجعا ي   ربا مث لجا ف  الخص ئش  ر  إنجا ل هيقا الرراسا لو   إنال خبريا والزي رات ال جر
 جىوه األرض ب عظى  الزراعى ت و  صىا فى  ال هى طق ال ى    ىوفر فجهى  مجى ل  ال ج ج ئجا واللجزي ئجا.  جث

 .الرح 
 والقلويا: ( الق عريا2

فىى   برنالح الق بلىىا للىىذو األمىىار لعىىت فجهىى  نسىىبا  ركجىىز  إلا جىىث ييلىىق علىى  ال ربىىا اسىى  ملحجىىا او قلويىىا 
 .ال  ء مث : كلورير ال بري  ت وبجهربون ت ك  من الصوهيوم والبو  سجوم وال  لسجوم وال غهجزيوم
شىه   إلى و ع  ر الصل ت ال ج ج ئجا لل ربا عل   حوي  يذل العه صر من يجدا غجر ق بلا لالم صى ف 

،   (PH) الهجىرروتجه الىرق   على  تى يز لالم صى ف ل ى  يسى ل ه مههى  الهبى ت وكىذلا  ع  ىر  ال ربىا
  ار لى   يؤثر الرق  الهجىرروتجه  فى  مهونى ت ال ربىا على  مقىرار ال بى هل ال ى  جون  الىذح يهشى، مى  جث
يي هة ال ب هل ال   جون  ال وت  الشىحها مى  اك سىجر الحريىر  إل نحو الوو  القلوح، و  6عن  (PH)قج  

مب شىىر علىى  ايىى   أثىىر عريىىا ال ربىىا لهىى    ملىىجا او ق إنواالل هجىىوم  حىىت الظىىروف الح ملىىجا وعلجىى  فىى
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العه صىىر الثقجلىىا مىىن  ىىالل   ثجريىى   إنفىى  ييىى هة او نقصىى كبجىىرا   هورا  العه صىىر ال عرنجىىا فجهىى  ك ىى   لعىى  
 .1عل     سا او  ل ا  لا العه صر

 
غ  من ال ربا الج فا ن ع ا 15 إل م  من ال  ء ال قير  15 إو فاال ربا  من  الل  (PH)   قج س 

ا، ثى   ى  ا ىذ ثىالث مىرات  ىالل نصىف سى عPH meter بواسىيا  ت مىن كى  عجهىا، و ى  القجى سالحب 
 معرل القراءات.

 
 قى  مهيقىىا الرراسىىا فىى  البجدىىا ال ه  جىا شىىب  الج فىىا  جىىث    ىى ي ال هى طق شىىب  الج فىىا بىىرق  يجىىرروتجه  

  .1.5 -5.5ي راوح م  بجن 
 

لهىى  اللحوصىىى ت فىى  مهيقىىىا الرراسىىا مىىى  بىىىجن  وي ىىراوح مسىىى وى الح ووىىا ل هىىى طق القجىى س ال ىىى  اتريىىىت
وال ى   ىؤثر سىلب  على   حلى  ال ىواه  ،خلى ض رطوب هى ن.   صف  ربىا مهيقىا الرراسىا ب لقلويىا إل1.5-5

ن ىىرات م ىى  ييلىىق  إلىى ونجىى  األمالعلىىويا بهىى  وعلىى  نشىى ط تىىذور الهب  ىى ت والبه جريىى  ال ىى   قىىوم ب حويىى  
 ايون الهجرروتجن الح مل . 

 
و رتى  الب  ثىا للىا  .مىن السىه  األهنى ف  ال ربا ال هجرفىا فى  مهيقىا الحىوض  (PH) اخللت قج إن

ار لىى   كث فىىا الغيىى ء الهبىى    فجهىى   جىىث يىىزهاه نشىى ط الجىىذور وال  ئهىى ت الحجىىا الرقجقىىا فىى  اليبقىىا  إلىى 
  اكسىىجر إنمىىن ثىى أكبىىر  جىىث  ع ىى  علىى  اسىى هالة ك جىى ت  ،يىىذا الجىىزء مىىن السىىه السىىيحجا مىىن  ربىىا 

ع مى  ال جى ل الق همىا مىن الجبى ل  إلى  إوى فا ،ال ربون والذح ي ل ع  م  ال  ء مهون   م  ال ربونجا
 .السيح  ف  واه الذرة جري نا للوال سبب

 
وعف الجذور. و خ لىف  إل االل هجوم م   يؤهح  برنذو بشريرة ال لو ا  األراو ن و الهب ت ف   رثري 

 إلى  ت نبىله ىو الهبى ت مىن  ث األم PH)) ف  ال ربا، ويخ لف (PH) الهب   ت ف  مرى  ح له  لررت ت
ف ثال نب ت البي ط  والصهوبري ت ف  سه  البقجعىا   ح ى  هرتى ت شىريرة مىن الح ووىا. بعهىى  ،ا ر
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، بجه ىى  القيىىن يه ىىو فىى  االرض الق عريىىا األراوىى بيريقىىا تجىىرة فىى  نبىى ت الشىىعجر والبرسىىج  ال ىى   ه ىىو 
 (.2.3ترول ) .تجرة وف  مرى واس ال غ ورة ف  ال  ء بررتا 

 
 الرقم الهيدروجين المناسب لنمو الشجر والمحاصيل الخضرية. : (1.1جدول )

 الرق  الهجرروتجه  ال حصول
 5-65. اللراولا
 2.2-6.5 الخى
 2-6.2 البيجخ
 6.5-5.1 ال وي
 6-5.5 ال ل ح
 6.1-6.4 الخج ر
 2-6.6 الللل 

 6.1-6.3 بهرورةال
 2-6 الشعجر
 2.5-5.5 الجزر الذرة، ،الق ن
 1-2.5 الجوافا ،العه 
 1.5-5.5 العرس اللوي، ،الزي ون 

 5-6.5  لراوات ورقجا
 .22، ف2553ال صرر: أبو صل،، مح ر، مرت  س بق،

 
  يه شىر فى  معظى   ىرب سىه  البقجعىا 1.5-2الذح ي راوح مىن و ال  ع هل (PH) إنال   من الجرول ي

معظى  العه صىر الغذائجىا فى  السىه   إن. ويىذا يعهى  (13تىرول )ال هيقىا الشىرقجا مىن السىه  بإس ثه ء 
هى ، والبيىجخ والعهى  رنواعبال  عى هل مثى  الحبىوب  PH))  م   ىا للهبى ت الىذح يه ىو فى  ال ىرب لات ال

مثى  اللراولىا ال ى   ه ىو  ،والجوافا. ويه ة بع  ال زروع ت ال    ه و عل  هرتىا قلجلىا مىن الح ووىا
نبى ت ال ىىوي  إلىى  إوى فاالوسىي  مىىن السىه   جىث  بىى ت ال ربىا اله ع ىىا وال ل هىا.  األتىىزاءو ث ىر فى  

  السىىىه . امىىى  اشىىىج ر الزي ىىىون ف جىىىوه وال ل  جىىى ت والخلىىىروات الورقجىىىا. ال ىىى   ه شىىىر فىىى  معظىىى  اراوىىى
يه شىىر فىى  معظىى  أراوىى  السىىه  ، ورغىى  للىىا نجىىرل 1.5-5.5علىى  هرتىىا ق عريىىا   ىىراوح بىىجن  يراع هىى 

اللويي ت ال    ه شر عل  السىلوح الجبلجىا ال يلىا على  تبى ل تى هر وعهىر اقىرام الجبى ل و  صىا  ج ن ب
  ف  ال هيقا الش  لجا.
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علىىى  مىىىرى  جسىىىر العه صىىىر  ال ىىىرثجرثجرات كج ج ئجىىىا ي مىىىا مثىىى : ريىىىؤثر ايىىىون الهجىىىرروتجن علىىى  ال ربىىىا  ىىى
  ثجرل عل   حلى  ال ىواه العلىويا والهشى ط الحجىوح الىذح  قىوم بى   إل  إو فا .وال ب هل ال   جون  ب ل ربا

بسىىىب  اال ىىى الف ال بجىىىر علىىى  ا  وائهىىى  مىىىن  ؛و خ لىىىف ال ربىىىا فىىى    ووىىى ه  وقلوي هىىى  .ك ئهىىى ت ال ربىىىا
فلىىى    لىىىا ييىىى هة الصىىىوهيوم ال  بىىى هل فىىى  محلىىىول ال ربىىىا ير لىىى  الىىىرق  الهجىىىرروتجه   الح ال خ للىىىا.األمىىى

عىىى  ال ربىىىا ق عىىىري  و  صىىىا فىىى  ال هىىى طق الج فىىىا، ول ىىىن عهىىىر ييىىى هة ايونىىى ت الهجىىىرروتجن او ويصىىىبن  ل 
االلومهجىىىوم ال  بىىى هلجن يىىىهخل  الىىىرق  الهجىىىرروتجه  ويصىىىبن  ل عىىى  ال ربىىىا   ملىىىج  وكىىىذلا ال غجىىىر فىىى  

 ال ح وى ال  ئ  لل ربا. 
 

ال هىى طق الرطبىىا  نالج فىىا   ىىون ق عريىىا والىىرق  الهجىىرروتجه  مر لىى ؛ إل األراوىى  ربىىا  إنبشىىه  عىى م فىى
الح وا ىىالل األمىىغسىىج   إلىى يىى ر الىىوفجرة  ع ىى  علىى  غسىى  ال ربىىا بشىىه  مسىى  ر، م ىى يؤهح األملات 

اللىىغ، االسىى ويح  إلىى  بجبىى ت ال ربىىا ويىىذا يىىؤهح  أسىىينالهجىىرروتجن محىى  تىىزء مىىن ال   جونىى ت علىى  
ار لى    إلى الح مىن ال ربىا. كىذلا يىؤهح األمىرة الهب ت على  ام صى ف ال ى ء و عل  الهب ت ويقل  من قر

 .1سوء  واف ال ربا إل نسبا الصوهيوم ال   ش والذح برورل يؤهح 
فىى  أتىىزاء السىىه  افقجىى  وع وهيىى ،  .وقىىر  ىى   حريىىر بعىى   صىى ئش ال ربىىا و حريىىر الىىرق  الهجىىرروتجه  

سىى . 25 جىىث ا ىىذت العجهىى ت مىىن اتىىزاء العلجىى  والوسىىي  والىىرنج ، وكىىذلا مىىن سىىين ال ربىىا ومىىن ع ىىق 
  (.3.3ترول )

 
  

                                                           

 .22، ف2553ابوصل،، مح ر، مرت  س بق، 1 
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 (: صورة في مختبر الجغرافيا أثناء تحضير التربة للفحوصات المخبرية.0.1صورة)

 
 البقيعة:: بعض الخصائص الكيميائية لترب سهل (1.1جدول )

 CaCo3 PH ع ق العجها اتزاء السه 
 1.5 33.33 سين ال ربا /الش  لاألعل الحوض 
 1 21.21 سين ال ربا /الوس،األعل الحوض 
 2.5 22.22 سين ال ربا /الجهوباألعل الحوض 
 1 22.22 س 25ع ق  /الش  لاألعل الحوض 
 1 35.35 س 25ع ق  /الوس،األعل الحوض 
 2.5 33.33 س 25ع ق  /الجهوباألعل الحوض 

 2 32.32 سين ال ربا الحوض االوس،/الش  ل
 2 33.33 سين ال ربا الحوض االوس،/الوس،
 6.5 33.33 سين ال ربا الحوض االوس،/الجهوب
 6.5 33.33 س 25ع ق  الحوض االوس،/الش  ل
 6.5 45.45 س 25ع ق الحوض االوس،/الوس،
 6 31.31 س 25ع ق الحوض االوس،/الجهوب
 5.5 31.31 سين ال ربا الحوض االهن /الش  ل

 5.5 21.21 سين ال ربا ن /الوس،\الحوض اال
 5.5 32.32 سين ال ربا الحوض االهن  /الجهوب
 4.5 36.36 س 25ع ق الحوض االهن /الش  ل
 4.5 31.31 س 25ع ق الحوض االهن /الوس،
 4.5 32.32 س 25ع ق الحوض االهن /الجهوب

 .2511 الوطهجا ر قس  الجغرافجا ف  ت معا الهج حجرول من اعراه الب  ثا/ مخ بال
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مه سىىىى  لزراعىىىىا معظىىىى  ال ح صىىىىج  بسىىىىب  ال عىىىى هل فىىىى  هرتىىىىا  سىىىىه  البقجعىىىىا إنال ىىىى  مىىىىن الجىىىىرول ي
ال ى  مىن شىرنه   حقجىق  ه جىا مسى راما  اللواكى  والخلى ر أنىوا الح ووا. لذا نجر السه  يجوه ب عظى  

ال زارعجن ف  سه  البقجعا  حرث عن يراعا الجوافىا وعىن سىوء  سىويقه ،  أ ر نأاال  ،ف  سه  البقجعا
 .1  ف  الجوهةبسب  مل ي ة توافا قلقجلجا له

Scheibler( لتحديد نسبة الكربونات. (: جهاز )1.1صورة )  

 
 

 :التربة الحامضية إستصالحكيفية  4.1
 
ىح ووىىىا قلجلىىىا وللىىىا إلىي هىىىن ال قلجىىى  مىىىن   ملىىىجا ال ربىىىا ال بجىىىرة ل ىىى   ه سىىى  مزروعىىى ت  ح ىىى ج  

  ب لوس ئ  ال  لجا: 
هرتىىا ال عىى هل او الق عريىىا ال يلوبىىا وال ىى   إلىى  (PH)ال ربىىا الح ملىىجا؛ لرفىى   إلىى ال لىىى  إوىى فا-1 

ال لىىىى  ىىىهخل   إوىىى فاوبعىىىر  )ال  عىىى هل(. ثىىى األم PH) ). او مىىى  يسىىى   2و  6مىىى    ىىىون بىىىجن عىىى هة 
لىذلا لل لىى فوائىر عريىرة وم هوعىا  إوى فا  ووا ال ربا ويزهاه نسبا  شبعه  ب لقواعر اح ب ل  لسىجوم. و 

                                                           

 ال س ث رين ف  سه  البقجعا. أ رمق بلا م  1 
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عهصرح ال  لسجوم وال غهجسجوم الاليمجن للهب ت ورف  هرتىا  ل عى  ال ربىا  إو فالل رب الح ملجا مهه  
 حسن نوعجا الرب ل و حسن به ء ال ربا، و حسجن  صور م رسبا إل الذائ    جث يؤهح  حول االل هجوم

سىىرعا  إلىى يزيىىا بعىى  العه صىىر الغذائجىىا لل ربىىا ال ىى   لىى ن، ييىى هة ف علجىىا ا جىى ء ال ربىىا م ىى  يىىؤهح  ت
 قلجىىى   إلىىى لىىىذلا يىىىؤهح ال لىىىى  إوىىى فاع لجىىى ت   عىىىرن ال ىىىواه العلىىىويا و ثبجىىىت الهج ىىىروتجن الجىىىوح. 

، زيىىر مىىن ك جىىا اللسىىلور الجىى يزة لالم صىى ف لىىرى الهبىى تام صىى ف اللسىىلور بواسىىيا االك سىىجر م ىى  ي
  .1ويسه  ف  إنج ح ال ح صج  الزراعجا ف  سه  البقجعا

 
 مه   فى  ييى هة ف علجىا ال هورا   ال    لع   :   تجا ال رباإنو ع لجا يي هة  ال واه العلويا إو فا -2

(PH)  ار لىىى   نسىىىبا العه صىىىر  إنعلىىى   حلجىىى  ال عىىى هن الثقجلىىىا مثىىى  الهحىىى س والزنىىىا. وتىىىرير ب لىىىذكر
ال ىىىرب علىىى  مىىىواه  أنىىىوا   ح ىىىوح ت جىىى فجهىىى . و  (PH)خلىىى ض قج ىىىا إن إلىىى العلىىىويا فىىى  ال ربىىىا  ىىىؤهح 

 .ال  حللىىا  تإنىالهب  ى ت والحجو   ك خللى ت إنمهشىر نبى    او  جىو  تلا قىر   ىون و  .علىويا بهسىبا معجهىا
و ؤثر ال  هة العلويا ف   حسجن  واف ال ربا اللجزي ئجا وال ج ج ئجا و شه  مصىررا للعه صىر الغذائجىا 

هوريى  ال ىهظ  فى    ووىا ال ربىا  جىث  ع ى  على  ييى هة  إلى  إوى فاالاليما له و الهب ت عهر  حللهى . 
 .2و حسجن به ئه ل  ء السعا ال ب هلجا لل   جون ت ك   و ع   عل  رف  قررة ال ربا عل   ل  ا

 
 ة التربة:إنطرق صي 0.4.1

 
اي لىىت  إلاريور   ىت العه يىا بهى  وال ح فظىا علجهى ، و  ى إلا ع بىر ال ربىا كىرح كى ئن  ى   ه ىو و  يىور 

   تج ه  او يي ه ه  ب ليرق ال  لجا:إنواسجئ اس خرامه ، وي هن الحل ظ عل  
، ب عهى  رح لح تىا ال ربىا مىن ال جى لالسىلج   اإلسى خراماالع رال ف  الرح: يعه  االع رال ف  الرح  -1

ال زروع ت ب لقرر ال ه س  لهو  ال حصول وب ليرق ال ه سبا ليبجعا ال ربا. وفى  سىه  البقجعىا  ه شىر 
(، وي  مه سىبا لخصى ئش ال ربىا 2.3صورة ب ل هقج،، والرح ب لرش ش ت )طرق الرح الحريثا مث  الرح 

طرق الىرح لل زروعى ت فى  مهيقىا  أفل يذل اليرق  إناف ه معظ  ال زارعجن  وقراللجزي ئجا وال ج ج ئجا 
 ، ويحىول هونى  ى جن  ي ر   علجه  عرم ا    ل  عىرض ال حصىول للىذبول او الىهقش فى  اإلنالبقجعا؛ إل

                                                           

 .156، ف2512ال ه م ، ي سر، مرت  س بق، 1 
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 إلى  إو فاوكذلا يح ف  علجه  من ال عريا وال  لن والح ووا ع لجا غس  ال ربا من مواهي  الغذائجا. 
 ج،  وفر الوقت والجهر وال   لجف.طرق الرح ب لرش ش ت وال هق إن
ت الزراعجىا: يى   فجهى  يراعىا ال ح صىج  بشىه  م  ى ب  وهورح على  اسىى عل جىا.  جىث  قسى  رورا  ال -2

ال ربىىا  ييىى هة  صىىوباه  إن قىىول  ىىزر  ب ل هىى وب وبصىىورة هائ ىىا ب ح صىىج  يراعجىىا مىىن شىى إلىى االرض 
ف  الرورة رة او ال وي ف  الرورة االول . و  لبقولج ت، ف ثال  زر  االرض ب لذك بواسيا  ثبجت الهج روتجن

ال ىىى   لجهىىى   ىىىزر  االرض بىىى لحبوب كىىى لق ن والشىىىعجر ثىىى   لجهىىى  فىىى  السىىىها ال  لجىىىا البقولجىىى ت. ومىىىن فوائىىىر 
 بىىا االسىىع ر و ىىوفجر ىى ج وال ىىرهوه االق صىى هح، و جهىى  مخىى طر اليقىىى ولبذنت الزراعجىىا ييىى هة اإلرورا  الىى

  العلف لل  شجا و زوير ال ربا ب لهج روتجن.
 تىىا الهبىى ت، ال ربىىا الزراعجىىا علىى  شىىه  سىى  ه علىىوح او معىىرن   سىى    إلىى يلىى ف ال سىى جر:  -3

ال ربىىا عىىن طريىىق رشىىه   إلىى االسىى رة  إوىى فاعىىن العه صىىر ال ىى  فقىىر ه  ويىى     جىىث يىى    عىىوي  ال ربىىا
 م ء الرح ويرش ك حلول.  إل الس  ه  إو فارض او  ل، الس  ه ب ل ربا. أو عل  اال

حىرار ويىذا يه سىى  نويى  بهى ء مىررت ت او مصى ط  علىى  السىلوح الجبلجىا شىريرة اإل ىررج السىلوح:  -4
 ال ه طق الوعرة. إس صالح ، وي ررج  حت ب ب الجزء الجبل  من مهيقا الرراسا

رح علىى  سىىين ال ربىىا، ف  هىى  الزراعىىا ال ه وريىىا:  ع ىى  يىىذا الزراعىىا علىى  عرقلىىا سىىرعا ال ىى ء الجىى  -5
، ويىىذا يه سى  مهىى طق السىىلوح الجبلجىىا  ىى جنسىج ب ال ىى ء ها ىى  ال ربىىا، وييى هة اإلإن عري هى  و سىى عر علىى  

 ال    ي  عل  سه  البقجعا من الش  ل والجهوب.
ال ربا: يوتر عهصر الزنا ف  الس  ه اليبجع ، ونقص  يؤثر عل  الهب   ت ال    إل الزنا  إو فا -6

وعف ن ىو القيىن  إل  زر  ف  سه  البقجعا. يظهر نقش الزنا عل  نب ت القين  جث يؤهح نقص  
 س ر. ام  نب ت الذرة فهقش الزنا يظهر نب ت نويظهر ب ظهر شعجرح م قزم واالوراق يشا وسريعا اإل

مح رة. كذلا يؤثر نقش الزنا على  محصىول الشىعجر و  صىا  إل ب يت واالوراق مصلرة  الذرة بشه 
مىوت االوراق فجصىبن لىون  إلى الرملجىا والججريىا  جىث يىؤهح نقىش الزنىا فجى   األراوى الذح يزر  فى  

 أشىىىهر، يع بىىىر الزنىىىا مىىىن كىىىذلا يىىىؤثر نقىىىش الزنىىىا علىىى  اشىىىج ر الل كهىىىا ال ىىىبن الهىىى  ج رم هيىىى  ف  حىىى .
رين،  جىث يىؤ ر ال لحىوظ على  اشىج ر ال شى ش، ال لى ح، الخىوخ، البرقىوق، اله  ى ال رثجرلات العه صر 

  ثجر نقش الزنا عل  اشج ر ام   اعل  إل االوراق برءا من الق عرة م جه   ،و  س ق ال زيجر وال وريق.
فى  ال ربىا لات ال سى وى العى ل  مىن  لرار االوراق اليرفجا بجن العروق فجظهر للىااص إل ال ل ح يؤهح 

كرمشىىا االوراق  إلىى الزنىىا علىى  اشىىج ر الخىىوخ  جىىث يىىؤهح  ش. ويظهىىر نقىىفىى  سىىه  البقجعىىا ال  لسىىجوم
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وقر   شول ث  ر يىذل الل كهىا. وي هىن عىالج نقىش الزنىا فى  اشىج ر الل كهىا ت جعهى  عىن طريىق الىرش 
ال ربىا على  الىرغ   إلى الزنا  إو فا إن  ال   رر لل ج و  الخلرح واثه ء طور السهون. ومن ال ال 

  قر  حرث   الت ش لة من عرم إنك   ف  ب ق  ال ح صج  اال  أفل   ون اله  ئج  إنال  وق   إنمن 
 .1رش ال ج و  الخلرح  إل االس ج با، ويهون الح  يو اللجوء 

 (: طرق الري الحديثة الري بالتنقيط في خربة الرأس االحمر1.1صورة )

 
 

 (: االشجار المثمرة في سهل البقيعة.4.1)صورة 
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 الفصل الرابع
__________________________________________________ 

 العوامل والمعوقات المؤثرة في التنمية في سهل البقيعة 

 

 :في التنمية المستدامة في سهل البقيعةالعوامل المؤثرة  0.4
 

 لبجىا  كبىر جث يهىون يىرفه  األ يي هة  ج  السل  والخرم ت ال    ا لل ج   ، إل  هرف ع لجا ال ه جا 
، و حقجىىق ييىى هة  قجقىىا فىى  الهىى  ج الهىىوع  لالق صىى ه  ىىالل   تىى ت ال ج  ىى  أفىىراه وت  عىى ت مىىن ن  جىىا

ال ه جىىا فىى  اس سىىه  ع لجىىا  إنلىىذا فىى .ث نجىىار ىى ء ورف يجىىا مىىن ن  جىىا  إلىى م ىى  يىىؤهح محىىرهة،  ف ىىرة يمهجىىا
 الحجى ة فى  ال ج  ى . توانى م عىرهة مىن  توان  إل ر  و  واالت   عجا ب   ق ص هيا غججر ف  البهجا اإل

ت   عجا، لذا واال ق ص هيا حرث الع لجا ال ه ويا ن و اق ص هح مق رن  ب غججر نوع  ف  ال س وي ت اإلو 
 .1ع لجا ال ه جا  ش    عل   غججر ك   ونوع  للواق  االق ص هح إنف
 

فبعىىر  ؛ واصىىح ب الحجى يات فجهى .ه ه نسى حىرث ع لجىا ال ه جىىا فى  سىه  البقجعىىا  حىول واوىن فىى   جى ة 
 حىىرث عىىن ووىى  سىىه  البقجعىىا فىى  السىىهوات  ل شىى ري  ال بجىىرة فىى  سىىه  البقجعىىا،أصىىح ب ا أ ىىرمق بلىىا 

 هرا عل  اال  الل يزرعون الجزء الشىرق  مهى  بهى  أصىه ف الخلى ر، امى  الجىزء  ك نالس بقا. وكجف 
و ىىىى ب  فىىى   ريثىىىى  عىىىن نج    ىىىى   الغربىىى  فق  ىىىى  المجىىى ل  رويىىىى ، و  لىىى  السىىىىهجن و بقىىى  اروىىىى  بىىىور.

  ىراء اللىون والجىزر، واالفوكى هو و ققىت يىىذل   ير  البي طى  الحلىوة إنىومشى ريع  ال ه ويىا  جىث ووىن 
رب     مشجعا عل  ال وس  واالس  رار، واع  ر  يا يراعا العجها ال جريبجا لل ح صج ، وف  أ الزراع ت

                                                           

 .12-13مهشورات ويارة الثق فا ف  سوري ، ف (.2555، ال ه جا وال خيج، االقلج  ، )ح جر، صلو 1 
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ربىى ح مىىن ن  جىىا، والحلىى ظ علىى  ال وسىى  فىى  يراع هىى  مىىن أتىى   حقجىىق األ إلىى   يع ىىر إنىىهىى  ف  ىى ل نج 
 .1ث نجااألرض من ن  جا 

فقىر قىرر ابهى ء  ناإل  من قب  اال  الل، امىوال ل يقا  ب س  رار لليره ف  سه  البقجعا ه نالسي عرض 
 أصىبنا لىر، و  إل ال هيقا اق ح م الجزء الغرب  من السه  ويراعا مس   ت كبجرة مه ، ف حول البور 

 جويىىىى . و حىىىىرث عىىىىن ال خيىىىىج، ال سىىىىبق  أكثىىىىر رصىىىىبن  ع مىىىى  تىىىىذب للع ىىىى ل و غجىىىىرت ا والىىىى  فالسىىىىه
بجر وم جز فى  سىه  البقجعىا ل ش ريع  ال  جزة ف  سه  البقجعا  جث ق ل:"أب هر الق ما مشرو  يراع  ك

 إلىىى هىى  اسىىىع  هائ ىى  إنال شىىرو  سىىىجحقق ال ثجىىر مىىىن الهجىى ح، واوىىى ف  إن إلىىى و شىىجر اله ىىى ئج االولجىىا 
ا ىو   ال ىزارعجن فى  ال وسى  هائ ى  فى  اع  لهى    و إنى جىث نسىع   .م بصىرة  يوير ال وتوه و ن رؤيا

الخصىىبا ال ىى   األراوىى سىىه  البقجعىىا فرصىىا  قجقجىىا لالسىى ث  ر.  جىىث ال سىى   ت الواسىىعا و  إنووتىىرن  
   جن له  نج ح  قجق  ف  مش ريعه ."

 
 مصىى ن و عىىزي ويارة الزراعىىا يىىذل ال شىى ري  مىىن  ىىالل عقىىر ا ل قجىى ت بىىجن ال ىىزارعجن فىى  سىىه  البقجعىىا و 

عى مال مسى عرا ومشىجع    صى ن ال ه ج ت الغذائجا؛ ل زويري  ب ل ح صج  الاليمىا. ويع بىر وتىوه يىذل ال
لزراعا يذل االصىه ف مىن الجىزر والبي طى  الح ىراء والبجلى ء واالفوكى هو والعهى  والجوافىا والح لىج ت 

    هىىىجن ال هىىى ج ال هىىى ج ال حلىىى ، ويىىىذا امىىىر مهىىى  فىىى أمىىى مفىىى ن االسىىىواق الخ رتجىىىا  إلىىى  إوىىى فاوغجريىىى . 
الوطه ، ويزير من قررة ال ىزار  على  يراعىا ال زيىر مىن ال سى   ت م ى  يسى ي  فى   ىوفجر فىرف الع ى ، 

 .2ويزير من  صا قي   الزراعا ف  الر   القوم 
 

 في االنتاج الزراعي في سهل البقيعة:المؤثرة  الطبيعيةالعوامل  1.4
 

 العوامل المناخية: 0.1.4
 

 لعىى  الظىىروف ال ه  جىىا هورا مه ىى  فىى  اال  جىى ر الهبىى   ؛ فظىىروف سىىه  البقجعىىا ال ه  جىىا مالئ ىىا له ىىو 
الهب  ىى ت ال هىى طق ال وسىى جا واالسىى وائجا فىى   ىى ل  ىىوفر مجىى ل الىىرح ال  فجىىا، فىى لحرارة الىىرنج  ال يلقىىا فجهىى  

                                                           

 .2511مق بلا م  ص    مشرو  يراع  "موفق هراغ ا"، ط ون، 1 
 .2511رئجى مجلى قروح مجلى ع طوف، مجرح به  عوهة، ط ون،  مق بلا م 2 
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قىىا ال   جىى وي الحىىروه العلجىى  نىى هرا مىى   صىى  الىى  صىىلر ن ىىو معظىى  الهب  ىى ت، ك ىى  ان الحىىرارة العلجىى  ال يل
لهب  ى ت ال هىى طق ال وسىى جا واالسىى وائجا. امى  عىىره سىى ع ت السىىيو  الش سى  فهىىو اال ىىر مه سىى  لل ثجىىر 

 من االشج ر والهب   ت  جث ان عره 
 

 ؤثر االمي ر ف  ن و ال ح صج  الزراعجا البعلجا فى  سىه  البقجعىا، كونهى  ال صىرر الىرئجى لهى  و ىؤثر 
ف  ك جا االن  ج الزراع . ف  جا الهيول ومواعجري   حره نىو  ال حصىول الزراعى  فى  مهيقىا الرراسىا؛ 

بعلجىىا مثىى  ال وسىى  الخلىىروات ال أنىىوا لىىذا  ىىزر  ال ح صىىج  الحقلجىىا كىى لق ن والشىىعجر والبجقجىى ، وبعىى  
واللقىىوس مبهىىرا قبىى  برايىىا موسىى  الشىى  ء، لالسىى ل هة مىىن اح ك جىىا مىىن االميىى ر ا   ىى ل ان  سىىق،. وال 
 ع بىىر ك جىىا االميىى ر هلجىى  علىى  نجىى ح ال حصىىول الزراعىى ، ل ىىن ال هىى  ان  سىىق، االميىى ر فىى  الوقىىت 

ميى ر على  مقىرار الهى ن للهبى ت. ال ه س  أح فص  اله و ال    ح  ج فج  الهب ا لل  ء. و ع  ر ك جا اال
ويىىذا مىىر ب، الىى   ىىر كبجىىر بررتىىا الحىىرارة، وب ل ىى ل   ىىزهاه   تىىا الهبىى ت الىى  ال ىى ء ل عىىوي  مىى  يقىىوم 
به حىى . ك ىى  انىى  يهىى ة امىىور ا ىىرى لهىى  عالقىىا مب شىىرة ب ىىرى كلىى ءة مجىى ل االميىى ر، مثىى  هرتىىا الحىىرارة، 

 .1ومعرل ال بخر، وبهجا ال ربا
 

ويؤثر الهرى عل  ال ح صج  البعلجا  جث يزير من رطوبا الجو ويقل  مىن ع لجىا  بخىر ورطوبىا ال ربىا 
عهىر شىىروق الشى ى. ويىىؤ ر ع لجىىا نى ن الهبىى ت لل ى ء.  صوصىى  فىى  ال هى طق شىىب  الج فىا  جىىث ك جىىا 

 .مل /سهوي  355االمي ر ال   ج وي 
 

م لع لجىىا ال  ثجىى  اللىىوئ  نهىى را. واالكسىىججن لىىجال، امىى  ب لهسىىبا للريىى ح فجىىوفر ثىى ن  اكسىىجر ال ربىىون الىىالي 
وي ىر البقولجى ت بىى لهج روتجن الىذح ي ثىى  سى  ها  جويى  للهبىى ت. اوى فا الىى  انى  يسى ي  فىى  ع لجىا ال لقىىجن 
عىىن طريىىق غبىى ر اليلىى ، كىىون الريىى ح ال ىى   هىى  علىى  مهيقىىا الرراسىىا قلجلىىا السىىرعا، ب سىى ثه ء الريىى ح 

عا، ال ىى   هىى  فىى  فصىى  الشىى  ء و ع ىى  علىى  ا ىىالف بعىى  ال ح صىىج  الجهوبجىىا الغربجىىا شىىريرة السىىر 
ك لبي ط ، و   سر سجق ن الق ن والشعجر و سق، ث  ر االشج ر، و  سر البجوت البالس جهجا، م   يؤهح 
ال  اوع ف االن  ج، و س رة ال زارعجن.  و     الري ح الشرقجا فى  ال ر بىا الث نجىا بعىر الريى ح الجهوبجىا 

و  صىىف يىىذل الريىى ح بىى لبروهة والجلىى ف شىى  ء. امىى  فىى     ىىون مقرمىىا لحىىروث مىىهخل  تىىوح جىىا، و الغرب
                                                           

 .152تغرافجا فلسيجن، مرت  س بق، ف1 
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فص  الربج  ف  ون الري ح مح لا ب ال ربا والغب ر، ويذا يؤهح الى  ال ى ثجر على  ال زروعى ت، فى   ىجن 
 ان الريىى ح الشىى  لجا الغربجىىا ال ىى   هىى  صىىجل    ىىون  ىى رة وت فىىا ف ع ىى  علىى  رفىى  ال بخىىر فىى  البه  ىى ت

ك /س عا. بجه    ص  سرع ه  ف  فصى   6.1معرل سرع ه  ف  أشهر الصجف  واالشج ر.  جث يص 
 ك /س عا.  6.5الش  ء 

 
 التربة 1.1.4

 
   جز  ربا سه  البقجعا بهونه   ربا البحر ال  وس، الح راء ) جراروس ( مخلوطا بجن مووعجا الهش ة،  

 لا ال ووعجا، و   جز بخص ئصه  الغهجا ب لعه صىر  مهقولا من ال ه طق ال ج ورة ال   ال  خ لف عن
ال عرنجا الاليمىا له ىو بعى  الهب  ى ت، وكىذلا بخص ئصىه  اللجزي ئجىا مىن  جىث ال ل ىا وال سى مجا ال ى  
 ه سىى  معظىى  الهب  ىى ت الزراعجىىا اوىى فا الىى  ا  ل رهىى  ب لرطوبىىا ال ىى   جعلهىى  اق صىى هيا فىى  اسىى هالة 

قىىا الرراسىىا نجىىر انهىى     جىىز بصىىل ت تجىىرة فهىى  ع جقىىا، ومسىى مجا، ولهىى  ال جىى ل. وبىى لعوهة الىى   ربىىا مهي
  القررة عل  اال  ل ظ ب لرطوبا لل رة طويلا، وب ل  ل  فه  مالئ ا لزراعا ال ح صج  الش ويا و صوص

الق ىىىن، ك ىىى  انهىىى  مالئ ىىىا لزراعىىىا الخلىىىراوات البعلجىىىا وال رويىىىا. ويىىى  مث لجىىىا لزراعىىىا االشىىىج ر ال ث ىىىرة 
والعهىى  والزي ىىون وغجريىى ، ويىىذل الزراعىى ت  حقىىق مىىرهوه اق صىى هح كبجىىر مىىن شىىرن   حقجىىق  ك لح لىىج ت

  ه جا ف  سه  البقجعا.
 
 العوامل البشرية المؤثرة في تنمية سهل البقيعة المستدامة:1.4 
 

 في منطقة البقيعة: يالعمرانو  يكانالسالنمو  0.1.4
 
ويسىىىههون فىىى   ىىىرب . 2512 سىىى  ا صىىى ئجا عىىى م نسىىى ا،  232  ج عىىى ت البقجعىىىا ه نيبلىىىا عىىىره سىىى 

يىزهاه  ه نالسىعىره  إن إلى و جرراالشى رة  .والىرأس األ  ىروالحريريىا و ج ع ت عى طوف و  صىا ويىريا 
 ( 1.4)ترول بصورة واوحا بسب  الق همون للع   فجه . 
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 م.1101_0994ما بين عامي  كانالسالزيادة في عدد  (0.4جدول )
 2512 2511 2556 1114 ال ج  

 22 51    52 25  ربا يرية
 24 115 165 15 الراس اال  ر

 216 113 162 51 ع طوف
 113 164  155 145 الحريريا
 112 155 126 5   صا

 232 265 655 313 ال ج و 
 .ال صرر: الجه ي ال ركزح لال ص ء الللسيجه ، ال هشورات السهويا

 
  ىىىرب البقجعىىىا  لىىى عف فىىى  ف ىىىرة وتجىىىزة معظىىى    ه نعىىىره سىىى إننسىىى ه ج مىىىن  ىىىالل الجىىىرول السىىى بق 

قبىى  قىىوات اال ىى الل الصىىهجونجا.   ربىىا الىىراس اال  ىىر وللىىا بسىىب  ال لىى يق ت ال سىى  رة مىىن بإسىى ثه ء
و خريى  ال راعى  وبعى   األراوى ال     ب  ك فىا السىب  والوسى ئ  ال   ثلىا فى  يىرم ال هى يل و جريىف 

 ربىىىا  إلىى  ه نالسىىيجىىرة معظىى   إلىى ل جىى ل م ىى  اهى وقيىى   يىىوط ا ال ح صىىج  ال زروعىىا فىى  الخربىىا
اروىى ،  إلىى عىىوهة اللىىالح الللسىىيجه   إلىى   صىىا و  ه ن  صىىا ويىىذا  لسىىجر ال زايىىر ال بجىىر فىى  عىىره سىى

و رك  الع ى  فى  ال سى وطه ت االسىرائجلجا؛ بسىب  ال ىرهوه األق صى هح الججىر للهشى ط الزراعى  فى  سىه  
و  صىىىا فىى   رب ىىى   ه نالسىى جىىث  لىى عف عىىىره م. 2512-1114ورهىىر للىىىا مىىن عىىى م   البقجعىىا.

   صا وقريا ع طوف،  جث ل  يعر تجش اال  الل يركز  رريب    يه ة؛ بسب  ال واتر الللسيجه .
  لىىوق نسىىبا الشىىب ب فىى  سىىه  البقجعىىا علىى  نسىىبا االطلىى ل والشىىجوخ،  جىىث بلغىىت نسىىبا الشىىب ب  سىى  

مىن مج ىو   %26.4ام  ب لهسبا لالطل ل فقر بلغىت نسىب ه   ىوال   %21.6  م، م  نسب 2512 عراه 
 .%2البقجعا. ام  ب لهسبا للشجوخ فال  زير نسب ه  عن  ه نس
 

لعرول عن الع   ها ى   وافر فرف الع  ، وا بسب ؛ ف  سه  البقجعا كبجر  ركز الشب ب بشه ويعوه 
 .1ال س وطه ت

 

                                                           

 .62، ف2512الجه ي ال ركزح لال ص ء الللسيجه ، ال عراه الع م للسه ن وال س كن، 1 
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  كى  مشىجر قى ئ  برنى  وال ى   عىرف  سى  مسىن القىوى الع ملىا لال صى ء الللسىيجه  بىرنام  ب لهسبا لل  
الهشى ط  أنىوا ومعر للسهن او ل   رسا اح نىو  مىن  أكثربذا   ومثبت عل  االرض وي  ون من هور أو 

. وقىر   ىون أ ىرة ولهى  بى ب و أ ىرأم  ال س كن ف عر لسهن اسىرة و  . االق ص هح او االت   ع  او الريه 
  ش ب   ىرب مهيقىا الرراسىا فى  و  او مصقوفا من الصلجن.  شعر أو مبهجا من الحج رة واليوب تبجو 
عى طوف، ف ه شىر   ربىامهيقىا البقجعىا مثى    جىث نال ى   ج عى تال  هقلا، ومس كهه  جه  البسجيا برنم

 ىى ء بعى  به ي  هىى  مى  به يىى ت بلىىرة ط ىون. و  ىىوافر فجهى   ىىرم ت ال  فى  معظىى  أراوى  السىىه . و  شىى ب
، الخىىرم تون ججىىا ل ىىوفر  وال هربىى ء، والخىىرم ت الصىىحجا، وال علج جىىا، وبعىى  مشىى ري  الي قىىا الش سىىجا.

م يقىى رب  ىىالل   بىىرنعىىره االسىىر وال  روىىه  فىى  البقجعىىا فقىىر  يىىورترو وتىى  الهىى س للع ىى  واالي  ىى م ب
 .السىىىه  فىىى ال ىىى     ىىى ي بهشىىى طه  االق صىىى هح فىىى  ال ج عىىى ت السىىىههجا  2512_1112العشىىىرين ع مىىى  

 (2.4)ترول 
 م:1101_0991 واالسر فيما بين يبأنعدد المساكن والم تطور( 1.4جدول ) 

 م2512ع م  م1112ع م 

 ال س كن  برنال  االسر ال س كن  برنال  االسر ال ج  
 1 13 13 1 1 5 يرية

 11 15 15 15 15 16 الراس اال  ر
 22 42 32 16 12 16 طوف ع

 32   _   32   21 _ 21 الحريريا
 35 _ 21 3 ىى 3   صا
 135 15 152 25 21 61 ال ج و 

  .2512وال س كن،  ه نال صرر: الجه ي ال ركزح لال ص ء الللسيجه ، ال عراه الع م للس
 

 ربىا الىرأس األ  ىر، ويىذا  بإسى ثه ءفى   زايىر مسى  ر  سىرعره اال إننس ه ج من  الل الجرول الس بق 
. وفسىىر األيىىى ل  ه نالسىىى جىىث  زايىىىر اعىىراه االسىىر مىىىر ب، بزيىى هة عىىره ( 2.4مىى  المسىىه ل مىىىن الجىىرول )

 ربا  إل ر جله   إل أهت  ه نمل يق ت اال  الل ال س  رة للس إنال وتوهين ف   ربا الرأس األ  ر 
مىىن الصىىلجن ال ىى     ىىون مسىى كهه   .(1.4 ة)صىىور  لىىرأس األ  ىىركىى  عىىن  ربىىا ا2 ىى   بعىىر   صىىا ال

أمى  بى ق  الخىرب ف ه شىر   هائ ىا وث ب ىا فجهى . بىرنمهى  سىلي ت اال ى الل اق مىا مبسىب  وبجوت الشىعر؛ 
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وتىى ء تهىىوب الخلجىى ،  إلىى اصىىوله    عىىوه ربىىا   صىىا  ه نسىى تىىرير ب لىىذكر   وال سىى كن.بىىرنفجهىى  ال 
 وا.أ مواشجه  بحث   عن ال أل. وف  سهوات الجل ف يعوهوا من  جث  م  قب  عشرات السهجن معظ ه 

 نمط الحياة في خربة الرأس األحمر. (0.4صورة: ) 

 
 ال صرر:  صوير الب  ثا.

 

  القوى العاملة: 1.1.4
 
ت  شىه  مىى  نسىىب   ك نىى 1112مهيقىا البقجعىىا فلىى  عى م  ه ناتعىت نسىىبا العى ملجن فىى  اسىىرائج  مىن سىى ر 

ت ك نىف  مهيقا سه  البقجعىا. و  كبرت الهس ء  شه  القوى الع ملا األك نال هيقا، لذا  ه نمن س21%
 . و ع بر يذل الهسبا نسبا ع لجا من مش رك ت ال رأة %34.1نسبا مش رك هن ف  قي   الزراعا  وال  

معظىىى  العىىى ملجن فىىى  اسىىىرائج  فقىىىروا ع لهىىى  بسىىىب   إنفىىى 2555 فىىى  قيىىى   الع ىىى  اال ىىىرى، وبعىىىر عىىى م
  ها ى  السىه  بحق ال واطن الللسيجه ، لذا ع ه معظى  الع ى ل للع ى اإل  اللجااالغالق ت واالتراءات 

علىى  وكثلىىوا تهىىوهي  فىى  السىىه  واسىى غلول ب ليريقىىا ال ثلىى  والصىىحجحا، م ىى  أثىىر ايج بىى    فىى  أراوىىجه 
إنجىى ح الزراعىى ت ال  هوعىىا فىى  السىىه ، و قىىق نىىو  مىىن ال ه جىىا ال سىى راما فىى  أتىىزاء كبجىىرة مىىن مهيقىىا 
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مىىىىن الىىىىذكور  %15 الرراسىىىىا بعىىىىر أن أصىىىىبحت نسىىىىبا الشىىىىب ب العىىىى ملجن فىىىى  سىىىىه  البقجعىىىىا   جىىىى وي ال
 .1واإلن ث

 
 التعليم في منطقة سهل البقيعة:  1.1.4

 
عىىىرهي   سىى   عىىىراه عىىى م  كىى ن إنفىى   راتىىى  مسىى  ر فبعىىىر جىىجن فىىى  سىىه  البقجعىىىا األمعىىىره  إنيظهىىر 
، %62.3ج ت يشهلَن م  نسب   األمت الهس ء ك نمهيقا سه  البقجعا، و  ه نمن س 222 وال   1112

وح، إنمر لىىا ال علىىج  الثىى إلىى . امىى    لجىى   ف عظ هىى  يصىى  %32.2وا يشىىهلون مىى  نسىىب    ىى نامىى  الرتىى ل ف
 ن؛ إل%25جىا فى  مهيقىا البقجعىا مى  نسىب   األمو  صا الشب ب الع ملون فى  السىه  وال   جى وي نسىبا 

   ج األرض. إنال س وى ال علج   يؤثر عل  
 

ب لهسىبا ليريقىا  أفلى للىا  كى نعلى  مسى وى عى ل مىن ال عرفىا كل ى   رص م عل  و   زار ال ك نف ل   
اسىىى خرام  لىىىألرض،  جىىىث يسىىى خرمه  ب ليريقىىىا ال ثلىىى  ويسىىى غله  ب ىىى  يخىىىرم مصىىى لح ، ويحىىى ف  علجهىىى  

اهار ىى   إنالللسىىيجه  عىى ل، فىى  ىىزار ال سىى وى العل ىى  لل كىى نويحرثهىى  ب ليريقىىا الصىىحجحا. كىىذلا كل ىى  
  .أكبر، وبذلا   حق ال ه جا ال يلوبا ف  مهيقا الرراساواله  ج يهون  أفل لألرض   ون 

 ( ألحد مدارس منطقة البقيعة في خربة عاطوف.1.4صورة )

 
 .ال صرر:  صوير الب  ثا

                                                           

 .6. ف1112مح فظا طوب س،  قرير عن قرى البقجعا، 1 
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 المشاكل والتحديات التي تواجه التنمية في سهل البقيعة: 4.1.4
 

يراعجىىا وصىىه عجا، فىى   ىى ل  ىىوفر ال ىىواه  ت م  جىىزة الق مىىا مشىى ري  ه نىىالسىىه  لات إم إني هىىن القىىول 
اال  الل  إنال يور اال ج ت ه نوالخرم ت والبه  ال ح جا ل لا ال ش ري ، وي وفر ف  سه  البقجعا ك  ام

ت شىىىهالبعىىى  ال  إلىىى  وىىى فاإق مىىىا مشىىى ري  البهىىى  ال ح جىىىا ب إل أمىىى م يىىىور الزراعىىىا و  أمىىى ميقىىىف ع ئقىىى  
 سه  البقجعا ال  لجا: وال عوق ت ال    وات  مش ري  ال ه جا ف 

 
 

  مشكلة نقص المياه: 0.4.1.4
 

ت و جلى  هور ال جى ل فى  ابىراي ط قىا السىه  شىهال  مىن ايى  ال  أ ىرعرم كل يا ال ج ل للزراع ت  ال رويا و 
 . 1 كن ال     وف  فجه  ال ج لاألممن  الل ال ش ري  اله تحا لزراع ت الوره وال وت األرو  ف  

م وبعرض  1355 ه ك ت اسرائجلجا ا رى    ث  ف  مص هر  يوط نق  ال ج ل بيول إنونلجف لذلا  
ت موتىىىوهة لل ىىىرة مؤق ىىىا فىىى  اطىىىراف قريىىىا عىىى طوف شىىىرق بلىىىرة ط ىىىون ووىىى ن االاراوىىى  ك نىىىش إنىىى 6

 بجىىى  ال جىىى ل واسىىى خرامه  فىىى  إنم،  جىىىث  ىىى  مصىىى هرة 2514ال صىىىهلا ب مىىىن ا ل قجىىىا اوسىىىلو فىىى  عىىى م 
ال ىزار  فى  مهيقىا  أمى مال شىهلا الرئجسىجا االولى  ال ى   شىه  معلىلا  إنج مس ع رة بقعىوت؛ لىذا نسى ه 

 سه  البقجعا ي  مشهلا نقش ال ج ل.
 

يعجىر لىالرض تىزءا مىن مجىري  الىذح سىلب   إنمن ال ش ري  الرائرة الذح نرم    UNDPويع بر مشرو  
 .2و حقق  ه جا ف  السه  اال  الل

 
 
 

 التقسيمات االدارية وتعدد الصالحيات في سهل البقيعة:  1.4.1.4

                                                           

 .23(، ف2513ابو صل،، مح ر، مرت  س بق، )1 
 .2511معهر العلوم ال يبجقجا )أريج(، مهشورات 2 
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لقىىر  ر ىى  علىى  ا ل قجىىا اوسىىلو  عىىره الصىىال ج ت فىى  سىىه  البقجعىىا مىىن  ىىالل وتىىوه ثالثىىا مهىى طق فجىى ، 

مسىىى   ت ال سىىى وطه ت وال هىىى طق العسىىىهريا ال غلقىىىا. ف هيقىىىا سىىىه  البقجعىىىا  قىىى  وىىى ن  إلىىى  وىىى فاب إل
جا إنلو، عىىرا عىىن كونىى  مهيقىىا   وىىعا لهشىى ط ت ا  اللجىىا اسىى جيب،ج(  سىى  ا ل قجىىا اوسىى مهىى طق )أ،

مىىن السىىه   سىى  ا ل قجىىا اوسىىلو و قسىىج   ه   %25م ثلىىا ب ق مىىا مسىى ع رات بقعىىوت وروعجىى . يصىىهف 
ب(، ام  الب ق  فجصهف و ن مهيقا )ج(، وي  ال هيقىا ال ى   خلى  امهجى  واهاريى   و ن مه طق )أ،

هىى ء اح وتىىوه نالع ىى  علىى  قىىرم وسىى ق مىىن قبىى  هوائىىر اال ىى الل إللسىىلي ت اال ىى الل، وب ل ىى ل  فججىىرح 
بى ق  السىه  غجىر مسى غ  ب لشىه   إن  ال هثف؛ لذا نجر إنفلسيجه  فجه ، وال ل عه  للهش ط االس جي

 ب. وييره ال زارعجن، وي عرى     عل  ال ه طق ال صهلا أ، األراو ف ال  الل يص هر  ث األم
 

 النقل والتسويق: 1.4.1.4
 

مهيقا الرراسا مىن محروهيىا اسىواقه ، وعىرم  ىوافر ثالتى ت لحلى  الخلىراوات الزائىرة عىن   تىا   ع ن 
 ىى ج الزراعىى ، عىىن طريىىق  ىىوفجر نمشىىهلا الهقىى  ال ىى  يع  ىىر علجهىى  ال وسىى  فىى  اإل إلىى  إوىى فاالسىىوق، 

ل يىىىور رغىىى  امهىىى طق االسىىى هالة. و  إلىىى  ىىى ج ناليىىىرق لهقىىى  السىىىل  وال ح صىىىج  الغذائجىىىا مىىىن مهىىى طق اإل
الهوع  ف  مج ل الهق  وال سويق ف  مهيقا سه  البقجعا و وفجر بع  وس ئ  الهق  ف  مهيقا الرراسا 

 . 1  ج والذح برورل يقل  من ال  للا الهه ئجا لل ح صج  الزراعجانال    قل  من    لجف اإل
 إلىى ق ال ىزارعجن اال ى الل الصىهجون  وبسىىب  االغالقى ت ال سى  رة والحىىواتز ال ى   ع ىرض طريىى إناال 

  السوق ال حلجا او االسواق الخ رتجا، غ لب  م    سب  ف  ا الف ال ح صج  واالورار به .
 
 
 
 
 

                                                           

غ ل  مح وه  سجن، واق  ال ه جا ال س راما لل ج  ع ت ال حلجا ف  مهيقا طوب س، رس لا م تس جر غجر مهشورة، ت معا الهج ح  الس ل ،1 
 .32ف ،2551الوطهجا.
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 ( التقسيمات اإلدارية منطقة البقيعة.0.4خريطة)

 
 .عل   رائ، ال سج  ت اإلهاريا مح فظا طوب س  إلع   هال صرر: اعراه الب  ثا ب

 

 الصهيونية في منطقة البقيعة.( المستعمرات 1.4خريطة )

 
 ال صرر: اعراه الب  ثا.
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   شاكل تواجه زراعة القمح في سهل البقيعة:م 4.4.1.4 
 

 إلىى يىى ر القلجلىىا وال  غجىىرة مىىن سىىها األم ر ىى  علىى  اع  ىى ه يراعىىا الق ىىن فىى  سىىه  البقجعىىا علىى  مجىى ل 
 ى ج، نييى هة   ى لجف اإل إلى ويىذا مىرهل  أ ىرقلىا االربى ح للىرون  الو  إلى  إوى فا  ت ، إنا رى،  ذبذب ف  

قىىراض االصىىه ف البلريىىا ال سىى خرما فىى  السىىه  وال ىى    ح ىى  الجلىى ف و  عىى يش مىى  الظىىروف إنونىىررة و 
ال ه  جىىا السىى ئرة فىى  السىىه . أمىى  األصىىه ف الىىذح يسىى خرمه  ال ىىزار  فىى  السىىه  فهىى  ك ىى  اشىىرن  سىى بق  

ومىن م جىزات يىذل األصىه ف وىعف مق وم هى  لالفى ت أصه ف غجر بلريا قىر   ىون اسىرائجلجا أو سىوريا 
 مشهلا  ل ت ال ل جا. إل  إو فاراض الزراعجا. األمو 
 

  لج   من قب  بع  ال ىزارعجن فى  الىه ، الزراعى ،  رص ف  السه ، وال غجر الح اإل  اللجاواالتراءات 
 بجر الذح  ىوفرل البسى ها أراو  بس ها شجريا نظرا لل رهوه االق ص هح ال إل الحقلجا  األراو و حوي  
 .1الشجريا

 

 االحتالل واجراءاته في سهل البقيعة: 4.4
 

علىىى  مىىىن ال سىىى وطه ت جا م   لجىىىا،  جىىىث اقىىى م اال ىىى الل عىىىرها إن عىىىرض سىىىه  البقجعىىىا لهج ىىى ت اسىىى جي
شى ء إن ى   1121، وروعج ، وف  الع م إناقج ت مس وطه ت: بقعوت، وارت  1122اراوج ، فل  الع م 

هىى  لهىىذل ال سىى ع رات وقىىر اق يعىىت يىىذل األماوىىجلت مهىى طق الحىىزام  2552مسىى وطها   ىىرا. وفىى  عىى م 
هونى ، ومهى طق  211هون  من السه  مهه  مه طق مبهجا  شىه   ىوال   3522ال س ع رات م  مس     

 . 2هون  2225 إل يراعجا  بلا  و 
 
ال واتىىر  األراوىى مىى  اوىىجلت لهىى  ال هىى طق ال     ىىا ل لىىا ال سىى وطه ت ال ىى  يحىىذر علىى  اصىىح ب  إلاو 

 25هونى . و ر ى  على  للىا  هى قش مهى طق الرعى  مىن  4555 إلى ال س  ا ال  قيعا  صى   إنفجه  ف

                                                           

 .2مجلا مهشورة. ف 2514مجلا لف ق البجدجا،1 
 .6(، ف2513)مرت  س بق،  :رع بر، م ي2 
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قجىر رة و فى  الهىرم وال ىرمجر وال صى ه اإل  اللجىااالف هونى . وقىر  ى   وثجىق االتىراءات  5 إلى الف هونى  
 (.3.4ف  )ترول  ركا ال واطهجن وغجري  

 
ا علىىى  للىىىا اق ح مهىىى  ثلىىىاألملىىىذلا  قىىى ح  قىىىوات اال ىىى الل ب سىىى  رار  ىىىرب سىىىه  البقجعىىىا ومىىىن  إوىىى فا

 ى، ال ى ء اله قى  البالسى جه  ال ىزوه لل ج عىجن   ىرمجر ل ج ع   ربا   صا اللوق  و ربا الحريريا. و 
قىر تىرى  هلجىذ يىذا ال شىرو   كى نش، و إنى 2كى  مىن يىذا الخى، بقيىر  1.5ب ل  ء. و    رمجر م  يقى رب 

ع ئلجا  قين ال ج عجن البرويجن  11ب  وي  من الجونسجف و هلجذ مهظ ا الع   الرولجا، بهرف مس عرة 
ال (. ويقىىوم يىىذا الخىى، ال ىى ئ  علىى  ف ىىرة نقىى  ال جىى ل مىىن الحىى ووي طلىى 21فىىرها( مىىن بجىىهه  ) 25) ب ل ىى ء

 .1ال  ئ  ف  قريا ع طوف لجهق  ال  ء بيريقا  لق ئجا ويزوه ال ج عججن البرويجن ب ل  ء
شى ء مواقى  عسىهريا إنوقر بلا ات  ل  ال سى   ت الرعويىا ال صى هرة مىن قبى  سىلي ت اال ى الل لغىرض 

عىىن  نلع لجىى ت ال صىى هرة يىىذل واالعىىإ كىى ننىى  مىىن سىىه  البقجعىىا، و هو  15555ومجىى هين  ىىرري   ىىوال  
 ت فى  ال هيقىا، وللىا إنىمس   ت ملحقا ك ه طق عسهريا مغلقا، ن  ئج ك رثجا على  قيى    ربجىا الحجو 

جىا، سىواء عبىر إنن ججا االتراءات الق عجا ال ى  م رسىه  تهىوه اال ى الل بحىق الرعى ة ومربى  الثىروة الحجو 
 كبجىرا  او ن ججا مال قا الرع ة ويرم مهش  ه  السههجا و ظ ئر االغه م، م  هف  قسى   ، األراو مص هرة 

 .  مهه  لهجرة ال هيقا وال هها
 

ومن اي  معسهرات ال رري  ال  بعا لججش اال ى الل ال ق مىا فى  يىذا السىه : معسىهر روعى ، ومعسىهر 
 إنعىىىره مىىىن ال عسىىىهرات ال غلقىىىا غجىىىر معروفىىىا االسىىى ، ك ىىى   إلىىى  وىىى فابقعىىىوت، ومعسىىىهر   ىىىرا، ب إل

ع لجى ت ال صى هرة وال لىججق علىى  الرعى ة وال ىزارعجن فىى  سىه  البقجعىا لى    وقىىف مهىذ سىجيرة اال ىى الل 
 . نعل  الللا الغربجا ولغ يا اإل

 
 2،  ىىجن شىىقت الجىى ت اال ىى الل  هىىرق  بيىىول 2555 قيجىى  اوصىى ل السىىه  ب لخهىى هق عىى م  إلىى  إوىى فا

الىىىف هونىىى  مىىىن مسىىى      لىىىف  45م، علىىى  ام ىىىراه سىىىه  البقجعىىىا، ع يلىىىا  4م، وع ىىىق 4كىىى ، وعىىىرض
 إنر الىىىذح اتبىىىر مدىىى ت الرعىىى ة فىىى  ال هيقىىىا للهجىىىرة مىىىن ال هيقىىىا مىىى  اغهىىى مه  بعىىىر األمىىىالخهىىىرق، ويىىىو 

كىى   5لىىر  هىىرق ا ىىر بيىىول بح 2511لىىذلا فقىىر اقىى م اال ىى الل فىى  عىى م  إوىى فاقيعىىت بهىى  السىىب . و إن
                                                           

 .5ف ،مرت  س بق سه  البقجعا ن ولت ، ،جا الوتوه الللسيجهجل  ف  األغواع بر، م ير،  صل1 
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الجهوب الشرق  من  ربا ع طوف، ويو  هرق كىرس الوتىوه اال  اللى  فى  ال هيقىا،  إل  م،2وبع ق 
الخرب البرويا الذين ي هعه  اال  الل من مجىره االق ىراب مىن ال هى طق  ه نبجن س أص وقي  سب  ال و 

 .1ال ح ليا للخهرق، م   يعه  ال زير من السجيرة عل  ال ه طق الرعويا 
 .1105 – 1104في سهل البقيعة خالل الفترة  اإلحتالليةأ(: بعض األجراءات -1.4جدول )

  ه ة ن ل صج  اإل ال  ريخ ال وق 
يىىرم مهشىىآت ال ىىواطهجن، و  ىىرة العىى ئالت فىى  العىىراء فىى   2516شب ط  4 ال عسهر 

 رروف تويا ق سجا
الزراعجىىىىىىىىا بواسىىىىىىىىيا  األراوىىىىىىىى هونىىىىىىىى  مىىىىىىىىن  26 ىىىىىىىىرمجر  2516الث     ون ك ن 22 الراس اال  ر 

 ال جهزرات العسهريا
ق مص هرة معرات وش  ه ت  ع   عل  اع هة   يج  طريى 2516  إنث ون ك ن مهيقا السه  

 يراع .
 

 .1105 – 1104في سهل البقيعة خالل الفترة  اإلحتالليةب(: بعض األجراءات -1.4جدول )
  ه ة ن ل صج  اإل ال  ريخ ال وق 

عىىىىىىىىىىىىىىىىى طوف والبقجعىىىىىىىىىىىىىىىىى  
 الشرقجا

القجىىىى م ب ىىىىرريب ت عسىىىىىهريا مهثلىىىىا ب اللجىىىىى ت الثقجلىىىىا، فىىىىى   2516الث ن  ون ك ن
 الزراعج  األراو 

 لل ج ل. إن رمجر ارب  بركس ت يراعجا و ز  2516 الث ن  ون ك ن 14 يريا
 وقف به ء بركا مج ل وايالا ع وه لل هرب ء. 2516الث ن  ون ك ن 12 لرا  عواه

  ربا يريا  إل     رمجر  ، مج ل يؤهح  2515الث ن  ون ك ن 21 يريا
 غرسا يي ون. 155يرم سج ج يراع  واق ال   2515الث ن  ون ك ن 1 يريا

  سلج  ا ي رات بوقف البه ء ف  مس كن و  ظ ئر اغه م.  2515 الث ن  شرين  11 الحريري 
 مص هرة اراو  يراعجا بهرف اق ما طريق عسهريا. 2515ايلول  2 البقجعا الشرقجا

 مه  البه ء لبدر وغرفا يراعجا. 2515لب  12 ع طوف
ع ئلىىىىا برويىىىىا مىىىىن مسىىىى كهه  بحجىىىىا ال ىىىىرريب ت  13طىىىىره  2515 إن زير  16   صا

 العسهريا.
مهىى  الع ىىى  لشىىىق طريىىىق يراعجىىىا فىىى  ال هيقىىىا، واصىىىررت   11/2514 ع طوف والراس اال  ر 

 ا ي رات ا رى لوقف به ء بع  ال هش ت الزراعجا.
 مه  بوقف البه ء ل هش ت يراعجا.  2514ايلول  15 يريا

 مه  اق ما بركس ت و ج م   2514 إننجس 2 الحريريا 
 

 .1105 – 1104في سهل البقيعة خالل الفترة  اإلحتالليةج(: بعض األجراءات -1.4جدول )
  ه ة ن ل صج  اإل ال  ريخ ال وق 

                                                           

 .2516مهشورات ويارة الزراعا،1 
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يىىىرم عىىىره مىىىن  ظىىى ئر االغهىىى م ومصىىى هرة اهوات يراعجىىىا   2514شب ط  12 يريا
  2514شب ط  6نلى الخربا ب  ريخ  ومه  به ء مهزل ف 

 يرم عشرين مهشرة سههجا  2514 الث ن  ون ك ن 22 يريا وابزيق 
 مص هر ترافا وش  ه جن 2514 الث ن  شرين  22 الراس اال  ر 
 مص هرة الج ت يراعجا  2514 شرين االول  26 مهيقا السه 

مهيقىىىىىا السىىىىىه  بىىىىى لقرب 
 من مس وطها بقعوت

اغىىىىالق طريىىىىق يراعجىىىىا بىىىى لقرب مىىىىن مسىىىى وطها " بقعىىىىوت"  2514 شرين االول  13
اال ىىى الل فىى  نلىىىى الل ىىرة علىىى   وبىى ل وايح مىى  للىىىا اقىىرم

شىىىق طريىىىق يراعىىى  يىىىرب، ال سىىى وطها بىىى ليريق االل لىىى ف  
، وللا  رما الع  ل  وسج  ال س وطها، وال   521رق  

 شىىهر طىىوال الوقىىت نشىى ط   وسىىعج  علىى   سىى ب االرض 
 الزراعجا ال ج ورة

مصىى هرة الجىى ت يراعجىىا  عىىىوه لل ىىزار  ت ىى ل مح ىىر ق سىىى   2514ايلول  16 ع طوف
 ه  عوهةب

 2514ايلىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىول  11 مهيقا السه 
 

مصىىىى هرة  يىىىىوط نقىىىى  ال جىىىى ل مىىىىن مهيقىىىىا سىىىىه  البقجعىىىىا 
وال ىىى    بىىى  اهاريىىى  للسىىىليا  Bال صىىىهلا  األراوىىى وىىى ن 

قيى   ال ى ء عىن إن إلى ر الذح اهى األمالللسيجهجا، ويو 
 نس ا. 15ع ئلا مهونا من  وال   15

 .2511لح ،ال صرر: معهر العلوم الهيبجقجا أريج، بجت 
 

خرب اخرى داخل البقيعة وتراجـع ملكيـتهم  إلىهجرة الفلسطينيين من بعض الخرب  1.4
 لألرض.

 
لبعلىه  اثى ر سىلبجا   ثلىت ب راتى  اعىراه  ك ن، فبجه   اإل  اللجالقر  ب يهت رهوه اللع  عل  االتراءات 

هى  قىر ولىرت لىرا اصىح ب االرض وال ؤسسى ت اصىرارا إنا ال وتوهة فجى . فجالع رانف  ال ج ع ت  ه نالس
 اإل  اللجىىىىاعلىىىى  ال  سىىىىا بىىىى الرض و ىىىىوفجر مسىىىى لزم ت ال يىىىىوير فجهىىىى . كىىىىذلا رصىىىىر ك فىىىىا االتىىىىراءات 

 وم  بع ه  اعالمج  لرا الهجد ت الرولجا.
 

 ىوال   إلى  1114نسى ا عى م  15مىن  ه نالسى،  راتى  عىره ربا الىرأس اال  رعلى  سىبج  ال ثى لفل   
ت مهشىىآت الخربىىا السىىههجا ومهشىىآ ه  الزراعجىىا ال  علقىىا ب ربجىىا االغهىى م ك نىى إنخصىى    لجىى .  وبعىىر ش 24

هون ىى . فىى  ال ق بىى   455اقىى  مىن  إلىى  نم،  قلصىت اإل1162هونى  فىى  عىى م 1155   ىر علىى  مسىى  ا 
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ج ، وع لجى ت  وسىىعا و يىوير مسىى  رة على   سىى ب ه نمسىى وطها بقعىوت ال ح ليىىا لهى   شىىهر ن ىوا سىى إنفى
 اراو   ربا الرأس اال  ر وسه  البقجعا.

 
 بالترحيل في سهل البقيعة: التجمعات الفلسطينية المستهدفة 0.1.4

 
ا جه نالسىا و جىالع ران ج ع ت سىه  البقجعىا  ه نلقر  ب يهت اس لج  سلي ت اال  الل ف   لججق عل  س

 ، إنىىال ىىرريب ت العسىىهريا ا جبهىىرف  ىىرة بجىىو ه  وم  ل ىى  ه . و راو ىىت مىى بجن اغىىالق ال هىى طق مىىن اتىى  
  ا ىىرى. بىى  و ع ىىر اطىىالق الهىى ر علىى  ال ىىواطهجن و ىىرة االلغىى م إنىىوشىىق طىىرق و وسىىج  ال سىى وطه ت ا ج

 .1االروجا ل هره  ج  ه  و ج ة مواشجه  للخير
 

مىىن  األراوىى فقىىر وىىجق اال ىى الل علىى  اراوىى   ىىرب عىى طوف ويىىريا والىىرأس األ  ىىر ومهىى  اصىىح ب 
 ىىرم ه ، واتبىىري  علىى  يجريىى  عىىن طريىىق اع ب ريىى  مهىى طق عسىىهريا مغلقىىا مىىن أتىى  ال ىىرريب ت واق مىىا 
ال عسىىىهرات. أمىىى   ربىىىا   صىىىا فقىىىر أطلىىىق اال  الللىىى  ملىىى يقا أيىىى ل  الخربىىىا، فىىى   ىىىجن اع بىىىر  ربىىىا 

 الحريريا  ج   غجر مع رف ب . 
 

 واقع الخدمات في سهل البقيعة: 5.4
 
سىىه  البقجعىىا مىىن نقىىش بعىى  الخىىرم ت الرئجسىىجا وعىىرم كل ي هىى ، م ىى  قىىر يىىهعهى    ال ىىواطهجن فىى إنيعىى

 وعف بع  الخرم ت ب   يل :صح  واالت   ع  والهلس ، وي  ث  عل  الوو  ال
ة موتىىوهة فىى  قريىىا عىى طوف، لىىذلا علىى  اليىىالب فىى  أ ىىريوتىىر فىى  مهيقىىا سىىه  البقجعىىا مررسىىا و  -1

ع طوف أو بلرة ط ون ل لق  العل  ب خ لف مس وي   ، ويذا  إل يذيبوا  إنالقرى والخرب ال ج ورة 
 إلىى  إوىى فاي يلىى    ىى لجف ومصىى ريف اوىى فجا علىى  ك يىى  األيىى  لجىى  هن ابهىى ئه  مىىن  لقىى  العل ،

 إل الذي ب م  ابه  و وصجل   إنر ف  بع  األ جاألم عيج  اللالح عن ع ل   جث ي يل  مه  
   ا رى. وف   علج  من تجش اال  الل.إنا جال ررسا والبق ء مع      نه يا الروام 

                                                           

 .2511سه ن قريا ع طوف،  أ رمق بلا م  1 
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يوتر ف  مهيقا سه  البقجعا عج هة صحجا فق، فى   ربىا عى طوف، ويىذل العجى هة  خىرم ال ىواطهجن  -2
بلىرة ط ىون أو مريهىا طوبى س  إلى ة فى  الشىهر، لىذلا ي وتى  ال ىواطن فى  مهيقىا البقجعىا أ رمرة و 

 للحصول عل  الخرم ت الصحجا.
 ا ص الت سل جا. واي  ل ال هيقا ب غيجا اال ص الت الالسل جا.عرم وتوه شبها  -3
وتىوه شىبها ال هربى ء، ويه ىو وتىىوه ال هربى ء فقى، فى   ربىا عى طوف. امى  بقجىىا  إلى  ل قىر ال هيقىا  -4

الخىىرب وال ج عىى ت  سىى خرم ال ولىىرات ال هرب ئجىىا الخ صىىا، ويهىى ة بعىى  الخىىرب  سىى خرم اسىى لج  
  رة.نبرائجا ف  اإل

 ت إنىى ت البالسىى جا، ويىىذل الخز إنىىمصىى هرال ج ل واع   هيىى  علىى  ال ه ىى ت ال هشىىوفا، و ز  إلىى يىى  اف ق ر  -5
هىى   شىىه  بجدىىا مه سىىبا نراض، إل ألموال ه ىى ت ال هشىىوفا  بقىى  عروىىا لل لىىوث واصىى با ال ىىواطهجن بىى

 للحشرات وال  ئه ت الحجا ال    لوث ال ج ل و هره الحج ة.
 إلى بقجىا الخىرب  ل قىر لخرمىا ت ى  الهل يى ت، م ى  يلىير ال ىواطهجن  إن ربا عى طوف فى بإس ثه ء -6

  رق الهل ي ت م   ي ر   عل  للا من  لوث للجو. 
ال جىى رح: ال يوتىىر شىىبها   صىىا للىى خلش مىىن ال جىى رح فىى  البقجعىىا، فج جىى  ال ج عىى ت ي خلصىىوا  -2

 ص صىىجا، م عىىرا  ربىىا الىىرأس األ  ىىر،  جىىث الي  ل ىىون   ىى  الحلىىر األممههىى  عىىن طريىىق الحلىىر 
 ملوث للبجدا وللهواء ولل ج ل الجوفجا.أكبر  ص صجا، فج خلصون من مج ريه  ف  العراء. ويذا األم

:ال يوتر  رم ت  وصج    صا فى  سىه  البقجعىا، ف ليريقىا الو جىرة للوصىول ال واصالت رم ت  -1
 ور، او العرب ت أو ال  سج ت الخ صىا مىن بلىرة ط ىون ال ى   ريىق اسىع ري  ام كن الع   ي  ال راك إل 

  .1ك ي  ال واطن
  

                                                           

 مق بلا م  رئجى بلريا ط ون .1 
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 بحق مزارعو سهل البقيعة.  اإلحتاللية(: االجراءات 1.4صورة ) 

 
 . ال صرر:  صوير الب  ثا
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 الفصل الخامس
__________________________________________________ 

 البقيعة : عناصر التنمية في سهل 
 

 الثروات والمصادر الطبيعية: 0.1
 

ابىىى ر ال راعىىى ، و و  الزراعجىىىا،  األراوىىى بوتىىىوه    ثىىى  الثىىىروات وال صىىى هر اليبجعجىىىا فىىى  مهيقىىىا البقجعىىىا 
  :ال  ل وللا عل  الهحو ال ج ل. 

 الىىف هونىى ، مههىى :35الزراعجىىا فىى  سىىه  البقجعىىا  ىىوال   األراوىى :  قىىرر مسىى  ا الزراعجىىا األراوىى  -1
 سىىىه  البقجعىىىا علىىى  ه نمىىىن سىىى %15. ويع  ىىىر فىىى  الزراعىىىا البعجلىىىا %25، ومح صىىىج  مرويىىىا 25%

الق ىن  ك لشىعجر و اراو  سه  البقجعا مح صىج  بعلجىا مههى   قلجىا ف  زر  و   ،كحرفا أس سجاالزراعا 
السىه .  إلى قب  عشرات السهجن يزر  ف  معظ  أراو  السه  قب  ه ول الزراع ت الحريثىا  ك نالذح 

الق ىن ال هى ج الو جىر فى   ك ن جث يع بر محصول الق ن من الزراع ت القري ا ف  سه  البقجعا،  جث 
مىن  %13يشىه  مى  نسىب    كى نمن الق ىن   صىا فى  سىهوات الخجىر،  جىث  إنيه ج اطه ك نالسه . و 

كغىى . فىى  115_155مىىن الق ىىن مىى  بىىجن  أ ىىر ىى ج الىىرون  الو إنات ىى ل  مح صىىج  السىىه . فقىىر بلىىا معىىرل 
  غجىىر قىى هر علىى  إنىىفىى  سىىه  البقجعىىا سىى بق  اال  ال بجىىر  ىى ج الق ىىنإنرغىى   يىى ر الججىىرة. واألمسىىهوات 

 كغ /سهوي . 125    وال   حقجق اك ل ء لا   لللره الللسيجه  والذح يس هلا من الق ن سهوي
 

   تجا الق ن ف  السه  وللا من  الل:إنويجرح   لج    هلجذ برامج  ه جا يراعجا لزي هة 
اهارة ال ربا و راث ه  للع ى  على  ييى هة الرطوبىا فى  محىج، الجىذور والحلى ظ على  مح ىوى ال ربىا مىن  -أ

 .1ال واه العلويا

                                                           

 .2511ال ورلجن، طوب س،  ال صرر: مق بلا م  مرير الزراعا ف  طوب س، مجرح عوهة وعره من1 
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  تجىىا الىىرون  مىىن الق ىىن مىىن  ىىالل  بىى هل الق ىىن مىى  إنييىى هة  إلىى ا بىى   الىىرورة الزراعجىىا ال ىى   هىىرف  -ب
 راض الزراعجا.األممح صج  بقولجا ا رى بهرف  حسجن ال ربا وال قلج  من 

 ال س جر وال عشج  ومه فحا االف ت. -ج
و  صا لل ح صج  الحقلجا مث  محصول الق ن ويو األي  لرى  ا  ج ر االصه ف ال ق وما للجل ف -ه

 .الج ج 
 
 نوعجن: إل يصهف الق ن بحس  صل    و 
: الىىىذح ي  ىى ي بصىىالب   وكثىىىرة ال ىىواه البرو جهجىىا ونوعجىىا الجلىىىو جن الىىذح يجعلىى  صىىى لن القمــح الصــلب 

 ويزير من مي طجا العججن.  لصه عا الخبز
 ليى  مى  الهىو   إلى الىذح  ىهخل  فجى  نسىبا البىرو جن ونوعجىا الجلىو جن ويح ى ج القمح الطري اللـين:  

  اللىىالح الللسىىيجه  فىى  سىىه  البقجعىىا  مىىن نىىررة البىىذور إنلجصىىبن صىى لح  لصىىه عا الخبىىز. ويعىىاالول 
راض والحشىىرات، أمىى  األصىىه ف ال حلجىىا الىىذح األمىىالبلريىىا، ال ىى    ىىرقل  مىى  مهىى خ سىىه  البقجعىىا، و قىى وم 

 يس خرمه  ال زار    لج   ف  السه :
 صهف ي جا أو هبجا سوها. -أ

 ون ب الج  . -، ه1ون رة  -كح   ت ه -ي جا أو هبجا بجل  وي جا صلرا ج صهف -ب
األصىه ف البلريىا وال حلجىا.  ت نى  إلى اسى خرام اصىه ف تريىرة،  إلى يلير ال زار  فى  سىه  البقجعىا 

مج وعىىىا مىىىن األصىىىه ف  إلىىى  وىىى فا، ولرائجىىى  ومه ىىىا، ب إل125ويىىىذل األصىىىه ف يىىى : العهبىىىر وصىىىهف 
 .51موش  3السوريا مث : ش م

 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .5،ف2514ويارة الزراعا الللسيجهجا،الرس لا االرش هيا للق ن، هائرة االعالن الزراع ،1 
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 ( محصول القمح في سهل البقيعة.0.1صورة )

 
 .2511ال صرر:  صوير الب  ثا، 

 
ال س   ت الشجريا ال   معظ ه  اشج ر مث رة م لرقا ف  ت ج  اراوى  سىه   البس ها الشجريا:  ه شر

والخىوخ،  هى ،رنواعبمخ للا مىن األشىج ر ال ث ىرة مثى  العهى ، والبرقىوق، والح لىج ت  أنوا البقجعا  جث 
الخلىىىىروات ال رويىىىىا والزيىىىىور والهب  ىىىى ت اليبجىىىىا. وفج ىىىى  يلىىىى  تىىىىرول يووىىىىن مسىىىى  ا  إلىىىى  وىىىى فاب إل

  ت الزراعجا ف  مهيقا البقجعا   لج :اإلس خرام
 .1101ات الزراعية في منطقة البقيعة اإلستخدام( مساحة 0.1جدول )

 ال س  ا)هون ( اإلس خرامنو  
 1535 ال روياالخل ر 
 5 ييور

 11555 ال ح صج  البعلجا
 215 البس ها الشجريا

 155 نب   ت طبجا
 122 جاإنالثروة الحجو 

 225 البجوت البالس جهجا
 . 2511مجرح بش رات ، مرير ال ج رات،  ،ال صرر: مريريا الزراعا طوب س
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الزراع ت ف  سه  البقجعا كثجرة وم هوعا، وف  ايي ه مس  ر؛ وللا نظرا  إننال   من الجرول الس بق 
لخصوبا ال ربا وال ه خ ال الئ ، وييى هة االي  ى م بسىه  البقجعىا على  ال سى ويجن الرسى   واللىرهح. و عىر 

مهيقىىىا البقجعىىا  جىىث يىىزر  فىىى    ىىربالزراعىىا و ربجىىا ال واشىى  والىىرواتن مىىىن ال ىىواره الرئجسىىجا اليىى ل  
هونىىىى  مىىىىن مح صىىىىج  الحبىىىىوب مثىىىى : الق ىىىىن والشىىىىعجر، وبعىىىى   11555مسىىىى   ت كبجىىىىرة  بلىىىىا  السىىىىه 

هونىىىى . 225 إلىىىى ال ح صىىىىج  البقولجىىىىا. امىىىى  اله ىىىىو وال يىىىىور فقىىىىر وصىىىىلت مسىىىى  ا البجىىىىوت البالسىىىى جهجا 
 ومىىن أيىى  هونىى 215 ىىوال   إلىى ومسىى   ت مىىن اشىىج ر الزي ىىون واللىىوي والعهىى ، والجوافىىا والح لىىج ت 

 :ف  سه  البقجعا ث رة الشج ر اال
تىرير  .اي م السىها طجلا لراء  األراو والجوافا والخوخ والبرقوق، والعه .  جث الزي ون واللويي ت،  

ف  السىهوات العشىر األ جىرة،   ى    شر بشه  كبجرإنن ، الزراعا ف  البجوت البالس جهجا قر  إنب لذكر 
  .1(3.4صورة ) هون .225بلغت مس   ه  ف  سه  البقجعا 

 
 ( البيوت البالستيكية في سهل البقيعة1.1صورة )

 
 ال صرر:  صوير الب  ثا.

 

                                                           

 .2511ال صرر: مق بلا م  مرير الزراعا ف  طوب س، مجرح، 1 
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جىا ال ى   ع  ىر علجهى  الصىه ع ت إن ربجا الثىروة الحجو  أنشياالزراعا ف  مهيقا البقجعا  ت ن  إل  ه شر 
 .البلجعىامىن أراوى  سىه  هونى   122جا م  مسى     إن شغ  الثروة الحجو و  الجرويا من مش ق ت الحلج .

جىىىا السىىى ئر فىىى  مهيقىىىا البقجعىىىا بىىى له ، ال قلجىىىرح العشىىىوائ  الىىىذح يع  ىىىر علىىى  إني  جىىىز ن ىىى، ال ربجىىىا الحجو 
 ال راع  وبق ي  ال ح صج  الحقلجا واوراق االشج ر. 

 
فى  البقجعىا  جىث يقىوم االيى ل  ب صىهج  ، ق صى هياف  الهشى ط ت اإل ال واش  واالبق ر والرواتن و س ي 

يىىروي  او مىىن  ىىالل و ىىرات  صىىهج  بسىىجيا وبجعهىى  فىى  ال هىى طق ال حجيىىا.  بىىرنواالت بىىرنمه جىى ت االل
و ه شر ال ىزار  وامى كن  ربجىا ال واشى  بشىه  عشىوائ  فى  السىه  على  شىه  بركسى ت او مخى ين. ك ى  
ي   الحصول عل  الخرم ت البجيريا من  الل هائرة البجيرة ال وتىوهة فى  بلىرة ط ىون ال جى ورة للسىه  

 .(2.5)ترول ن  الل العج هات البجيريا ف  ط ون. او م
 

 م:1101ية في سهل البقيعة لعام إن( يوضح واقع الثروة الحيو 1.1جدول )
 الرواتن عره االبق ر عره االغه م ال س  ا /هون  الخربا

  _       4555 هون 23 الرأس اال  ر
  _       1555 هون 16 ع طوف
  _       5155 هون 21 الحريريا
  _       1455 12.5 مهحول
  _       255 4.5 س رة
 طجر 35155 1555 155 31 يرية

 طجر35155 1555 14155 122 ال ج و 
 .2511، طوب س،  صرر: مرير ال ج رات مجرح بش راتال

 
جا ف  سه  البقجعا يركزون عل   ربجا األغه م؛ وللا إنمرب  الثروة الحجو  إننال   من الجرول الس بق 

، و ىوطن مههىا الرعى  مىن ن  جىا الغهى مابسب  اليل  من قب  أي ل  بلىرة ط ىون على  مشى ق ت  لجى  
  .ث نجاف  السه  من ن  جا 
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ال    ع بر من أي  الثروات اليبجعجا وال    ص  قررت مس  ا ال راع  ف  سه  البقجعا  :ال راع  -1
 .هون  6555 ص هر اال  الل مهه  إنهون  فق، بعر  15.555 إل مس   ه  
( 12)صورة وبدر ل ر ي لر  عه .  أ رو رئجس  توف  بدر م ئ   يوتر ف  اراو  سه  البقجعاالمياه: 

الىىرئجى وفج ىى  يلىى  صىىورة لبدىىر ال ىى ء فىى  السىىه ، و  صىىا فىى  أوقىى ت الجلىى ف.  األراوىى يغىىذح معظىى  
 .1ال وتوه ف  سه  البقجعا

 ( بئر الماء الرئيس في سهل البقيعة.1.1صورة رقم ) 
 

 
 ال صرر:  صوير الب  ثا.

 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .11م.ف2512ال خي، الهجهل  لبلرة ط ون، 1  -1
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 لمائية الجوفية في منطقة البقيعة(: اآلبار ا0.1) خريطة

 
 عل  ال خي، الهجهل  لبلريا ط ون.  إلع   هال صرر: اعراه الب  ثا ب

 

   استعماالت االرض في سهل البقيعة: 1.1
 

الزراعى  يىو  اإلس خرام إنف  مهيقا الرراسا بشهل  البسج، ال  واو  الرال عل    الع راناله و يظهر 
 الغ ل  لالرض ف  مهيقا البقجعا. اإلس خرام

 
نب  ى ت طبجعجىا م  جلىا مى  الجلى ف  إلى والغي ء الهب    اليبجعى  الىذح يقسى   الزراع  اإلس خرامي ث  و 

 شىى ر   ىى  فىى  سىىهوات الخجىىر، ومهىى طق األعشىى ب نالىىذح يحىىرث فىى  بعىى  السىىهوات، ونب  ىى ت قلجلىىا اإل
  الع رانىىىشىىىرح رهىىىور اله ىىىو أيىىى  مبىىىررات اإلسىىى قرار البومىىىن  اليبجعجىىىا الىىىذح  ظهىىىر فىىى  فصىىى  الربجىىى .

و ع بىر مهى طق اليرق الزراعجا ال    ص  بجن  ىرب السىه  و بىجن قريىا عى طوف،  إل  إو فاالث بت. 
مىن ال هى طق االولى  ال ى  شىهرت اسى قرارا  بشىري   مبهىرا ،  جىث ار ىب، نشىوء الحلى رات  لجلجاالسهول ال

 ظهىىىر  جىىىث اسىىى خرام ت االرض ب هىىىو     جىىىز مهيقىىىا البقجعىىىا ذا لىىى .لجلىىىجاالقري ىىىا برمىىى كن السىىىهول ال
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ال ح صىىىىىج  البعلجىىىىىا، والخلىىىىى ر ال رويىىىىىا مثىىىىى : البي طىىىىى  والبي طىىىىى  الحلىىىىىوة والجىىىىىزر والبيىىىىىجخ والشىىىىى  م 
ال وسىىىى   إلىىىى  إوىىىى فا، السىىىىب نخواللللىىىى  والبهىىىىرورة و الخلىىىىروات الورقجىىىىا مثىىىى  البقىىىىرونى و  الب لنجىىىى نو 

 ا وتىىوه بعىى  ايراعىى ت وال ىى  ا  لىىت مسىى  إلىى  إوىى فاوالل صىىولج ء  شىىه  مسىى  ا كبجىىرة مىىن السىىه . 
هونى  امى  ال ح صىج  255صغجرة ف  سه  البقجعا مث : الهب   ت اليبجىا والزيىور  جىث بلغىت مسى   ه  

هونى  وال ى  اشى  لت على  الق ىن 11555البعلجا ال وتوهة   لج  ف  سه  البقجعا فقر شهلت م  مس     
ووى ت العهى   هونى 265مى  مسى     ( 5.4)صىورة والشعجر والبجقا والزي ون وشهلت البسى ها الشىجريا 

 .1والجوافا والح لج ت
 

مىن  قجعىاهونى  مىن أراوى  سىه  الب 122 إل ا  ص  مس  ال    ه شر ف  جا إنالثروة الحجو  إل  إو فا
 وومواقىى  بهىى ء، جىىا إن هىى طق ع ر  شىى ر اقىى     ثىى  بإناسىى خرام ت لات  ويهىى ة ،سىى خرام ت االرضبىىجن ا

 .من أراو  سه  البقجعا %25 قرر بحوال   كبجرة من السه   تمس   اإل  اللجا س ع رات  شغ  ال
 .في سهل البقيعة األراضي عماالتاست(: 1.1) خريطة

 
 ال خي، الهجهل  لبلريا ط ون عل    إلع   هال صرر: اعراه الب  ثا ب

                                                           

 .31-24ف، 2516مرت  س بق، الجه ي ال ركزح لال ص ء الللسيجه ،1 
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 :تاج الزراعي ونجاحهنالعوامل البشرية المؤثرة في اإل  0.1.1
 

 إنسىىنال يعىىر اإل  ىىرثجر العوامىى  اليبجعجىىا.عىىن قىى  يال ىىرثجرا  ىى ج الزراعىى  ن ىىؤثر العوامىى  البشىىريا فىى  اإل
و  بى ين العوامى  ، ق صى هياالزراعجا وال ؤثرة فى  ك فىا اللع لجى ت اإل   تجانالركن األس س  ف  الع لجا اإل

 ى ج الزراعى  نآل ىر ومىن وقىت آل ىر، وي هىن ات ى ل العوامى  البشىريا ال ىؤثرة فى  اإل هى نالبشريا من م
 ف  مهيقا البقجعا ب   يل :

 إن ىىرريجج  فىى  سىىه  البقجعىىا،  جىىث  ه نالسىىفىى  ييىى هة عىىره   ه نالسىى ي  ثىى  اله ىىو :يكانالســالنمــو -0
، نسى ا135 ىوال   كى نال  علجى  قبى  عشىر أعىوام ك نع    نس ا 255 وال   توصل اجه نالس الزي هة

إيج بىى  فىى   أثىىرر الىىذح األمىىوب ل ىى ل  اليلىى  علىى  ال ىىواره الغذائجىىا الزراعجىىا يشىىه  عبدىى  علىى  ال ىىزار ، 
الزراعىا لجىوفر العىذاء  أن ى ط، وتع  ال زار  يس خرم ك فىا ف  السه  اس غالل معظ  ال س   ت الزراعجا

جىا إنبلرة ط ون ال ج ورة للسه ، ولجحقق اعل  أرب ح م هها. فبعر الزيى رات ال جر ه نالبقجعا ولس ه نلس
 يهىى ة  يىىور واوىىن فىى  اسىى خرام األهوات ال  هولوتجىىا الحريثىىا ولىىو بشىىه  بسىىج،، إنللب  ثىىا ال ظىىت 

اسىى خرام الزراعىىا ال ثجلىىا بيريقىىا عل جىىا ال قهجىى ت الزراعجىىا فىى  السىىه  و  جىىث قىى م ال ىىزار  بإه ىى ل بعىى  
 ح ف  على  سىالما ال ربىا،  ال   ال ق صرةو  الحريثا طرق الرح  إل  إو فا  ف  عل   صوبا ال ربا، ح

ك ىىى  اورهنىى  سىىى بق . ك ىىى  اه ىىى  ال ىىىزار   و قلىى  مىىىن اسىىىراف ال جىىى ل مثىىى  الىىرح بىىى ل هقج، والىىىرح ب لرش شىىى ت
هجى ح جىا للسىه  ولالسىه ؛ ل ىوفجر ال ه جى ت الزراعجىا طىوال العى م. م ى  للىت الجهى ت ال عه إل الرفجد ت 

السىىىه ،  نحىىىووال لال جىىى ل األمىىىنشىىى ط  االق صىىى هح الواوىىىن، م ىىى  شىىىج  ال سىىى ث رين وأصىىىح ب رؤوس 
مىن شىق لليىرق واه ى ل معظى  وسى ئ  الهقى  ال ى   سىه  على   واالسث  ر وإق ما ال ش ري  الزراعجا فجى .

 اإلسى غاللويىذا بىرورل وسى  ال سى   ت الزراعجىا وسى عر على  ال زار  نق  مح صجل  الزراعجا و سويقه . 
اسى خرام اآلالت مثى  ال راك ىىور، ومى  ور الىرش، وملىخا ال ىى ء، و  صىىا بعىر الزراعجىا. لىألرض  ثى األم

 .1والحص هة، وسج رات ال هرر، والش  ه ت واآلالت أ رى 
 
 
 

                                                           

-22. ف2551 يج ، ف ط ا، اثر ال ه خ عل  ان  تجا الزي ون ف  الللا الغربجا.رس لا م تس جر غجر مهشورة، ت معا الهج ح الوطهجا، 1 
26. 
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 .ت الزراعية واراحة األرضدوراً وال والتسميد من حيث الحراثةاألساليب المستخدمة في الزراعة -1
لىىذلا ال بىىر مىىن   يلىى  الزراعىىا فىى  سىىه  البقجعىىا  ربىىا تجىىرة الصىىرف وال هويىىا و  لجىىا مىىن االعشىى ب، 

ن بىر ول سى  و قىرر مىن ال جى ل، أكبىر بحجث   ون ق هرة عل  اسى جع ب من مرة ف  السها. ركثر راث ه  ب
ر األمىجىذور ال زروعى ت، و جى ة ال  ئهى ت الحجىا الرقجقىا ال وتىوهة فى  ال ربىا. وكىذلا لالهواء اللىرورح 

مىىواه ق بلىىا لالم صىى ف مىىن قبىى   إلىى الهىىواء وىىرورح ل حويىى  ال ىىواه الغذائجىىا ال وتىىوهة فىى  ال ربىىا  إنفىى
ا الزراعىا البعلجى    يلبىويىذا مى  من مرة ف  السىها،  أكثرف  سه  البقجعا   حرث األرض جث  الجذور.
 جهبى  ل شىه      ع لجا الحراثا عهرم    ون ال ربا ت فىا ومل هىا ون ع ىا؛  إن لرورح ومن ال. اله تحا

 :    عل  مرا   إنك    رابجا صلبا. ويلل  ف   راثا االرض 
ال ج ل  ون الهرف مهه   ثلج  االرض لر ولال ر لا االول :     يذل ال ر لا ف  برايا فص  الش  ء، ويه

 .وييلق عل  اس  يذة الحراثا )ال س رة( الجه والهواء 
ي ر ون و االعش ب اليبجعجىا فى  السىه   جىث  ثهى  األم:   ون يذل ال ر لا بعر سقوط االث نجال ر لا 

 )الثه يا(.  االرض ف  يذل ال ر لا و ب ه االعش ب وييلق عل  يذة الحراثا اس 
مرا ىى   راثىىا االرض  جىث   شىى ى ال ربىىا ف ىىر   ال ر لىا الث لثىىا:   ىىون يىذل ال ر لىىا ا ىىر مر لىىا مىن 

امى   .وييلىق على  اسى  يىذل الحراثىا )ال قيجى ( او)ال خيىج،( الجه  الهواء وال واه اللروريا له و الهب ت.
االرض بيريقىىا مهظ ىىا ومه سىىبا؛  إلىى ال ىىواه العلىىويا وال ج  ويىىا  إوىى فاب ف ىى   ع لجىىا ال سىى جرل ب لهسىىبا

لل ربىىا، وللىىا عىىن طريىىق  ليهىى  ب ليبقىىا السىىيحجا  جىىث  عيىى  االرض اعىى هة ال ىىواين الحجىىوح هىىرف ب
 ىىى ج، و سىىىري  نال ىىىواه االولجىىىا ال ه ىىىا فىىى  ن ىىىو الهب  ىىى ت و عيجهىىى  القىىىررة علىىى    ىىى  الث ىىى ر وييىىى هة اإل

ال ح فظىىا علىى   صىى ئش ال ربىىا  إلىى ت الزراعجىىا، وال ىى   هىىرف رورا  يللىى  اسىى خرام الىى و ال حصىىول.
 ،ال هو  ف  ال ح صج  والزراع ت  الل ال واس  ال  ع قبا. ف ى رة  ىزر  ق ىن ، من  اللويي هة  صوب ه 

ع لجىىىا ارا ىىىا األرض وال ىى  يقصىىىر بهىىى  يراعىىىا  إلىىى  إوىى فا .، يلجىىى  شىىعجر ثىىى  كرسىىىها ويهىىىذايلجىى  برسىىىج 
 رض فص  و ركه  فص  ل ر هون يراعا.األ
 
 رأس المال ومصادر التمويل: -1

 ، ونىىىو  وال،  بعىىى  ل ىىىرى  صىىىوب ه ، وطبجع هىىى ، وموقعهىىىاألمىىىالزراعجىىىا لىىىرؤوس  األراوىىى   بىىى ين   تىىىا 
  تجىىا عريىىرة ك لبهجىىا إنمىىر الت  إلىى فىى  مهيقىىا البقجعىىا  ح ىى ج   ألراوىى ، فال ح صىىج  ال ىىراه يراع هىى 

ال ح صىج  ال رويىا فى  ال هيقىا.  إلى ال ح جا ال    شى   شىق ال ىر  وال صى رف، و ىوفجر ال جى ل ال  فجىا 
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راعىا، الق بلىا للز  األراوى واسى زرا  إس صىالح   تجىا، و نأمىوال كبجىرة لرفى  قىرر ه  اإل إلى وب ل  ل   ح ى ج 
 و  صا القريبا من  يوط الهق  ال  وفرة ف  الخرب ال وتوهة ف  السه .

هر مصى  إنجا للب  ثا وال قى بالت ال ى  أتر هى  مى  ال ىزارعجن واللال ىجن، فقىر  بىجن إنوبعر الزي رات ال جر
ال  ويىىى  لل ىىىزارعجن قلجلىىىا و   ثىىى  ب ؤسسىىىا اإلقىىىراض الزراعىىى ، وال ؤسسىىى ت الرولجىىىا ب ل عىىى ون مىىى  ويارة 
الزراعىىىىا الللسىىىىيجهجا، وويارة الزراعىىىىا واإلغ ثىىىىا الزراعجىىىىا ال ىىىى   قىىىىرم الىىىىرع  ال ىىىى هح والوسىىىى ئ  ال خ للىىىىا 

 .1ش ريعه  الزراعجاج ح منا إلإناالس ر إل ، ويه ة بع  ال س ث رين الذين يلجروون لل زارعجن
ويارة الزراعىىا واإلغ ثىىا الزراعجىىا اي   مهىى  ب لسىىه  وع لىىت علىى  إق مىىا ال شىى ري  ال خ للىىا  أرهىىرت جىىث 

لل ىىىىزارعجن فىىىى  السىىىىه  وق مىىىىت ب مىىىىراهات  يىىىىوط ال جىىىى ل وال هربىىىى ء للسىىىىه  ب ل عىىىى ون مىىىى  ال ؤسسىىىى ت 
فىى  سىىه  البقجعىىا و وسىىج  ال سىى   ت  األراوىى والج عجىى ت الرولجىىا؛ ل شىىجج  ال ىىزارعجن علىى  اسىى غالل 

 إن ى ج الزراعى ، لىذا فىنالزراعجا. ف لرع  ال  هح لل زار  ف  سه  البقجعا يؤثر بشه  كبجىر فى  نجى ح اإل
ال ىىزار  و  قىىري  الىىرع  ال ىى هح لىى  كل ىى    سىىا ب روىى  و ياه اصىىرارا علىى   ت نىى  إلىى وقىىوف الحهومىىا 

يىىذا بىىورل يشىىه  ع ئقىى  و حىىرح لال ىى الل الصىىهجون  الىىذح الحلىى ظ علجهىى  واسىى غالله  ب ليريقىىا ال ثلىى . و 
 .2من  قوقه  ف  مهيقا البقجعا ه نالسو جرير  األراو يسع  ت يرا ل ص هرة 

 

 شاريع التنمية والتطور في سهل البقيعة:م 1.1.1
 

مقومىى ت جىى ي العريىىر مىىن ال شىى ري  ال ىى   ىىوفر إن ت سىىه  البقجعىىا الزراعجىىا،  ىى  ه نىىبعىىر ال شىىف عىىن ام
 يراعا م يورة وم  جزة ف  السه  نوره مهه :

 يىوط ال جىى ل  إلى  وى فامشىرو   ى، ال جى ل اله قى  الىىذح يبىرأ مىن قشىرة و  ى  سىىه  عى طوف. ب إل -1
 جىث اسى ل ه  2ك  1.5 ف  مس  ا ت ال  جا ال هلذةك نم  جث 2555اله قلا وال   نلذت مهذ ع م 

الزراعجا غذيت ب جى ل الخى،  األراو هون  من  631شخش وغي  مس  ا  52من يذا ال شرو  
غىه  الرأس مىن  2114 فقر بلغىتجا ال   اس ل هت من يذا ال شرو  إناله ق ، ام  اعراه الثروة الحجو 

 وال  عز والبقر.

                                                           

 .23-22، ف2551 يج ، ف ط ا، مرت  س بق، 1 
 . 2511مق بلا م  مرير اإلغ ثا الزراعجا ، مح ر اليج ، الزب برة، 2 
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. وسى ي  بحىوال  2كى  5 مى  مسى    مشرو   ، ال ج ل اله ق  الذح نلذ ف   ربا يريا،  جث غيى   -2
رأس مىن  555 ىوال   ووفر مج ل لسق يال شرو  س ا مزارعجن هوالر، واس ل ه من يذا ا 155515

 الغه  وال  عز والبقر.
، وال   له  مه وج اق ص هح كبجر و ه ج مح صج  يراعجا بوقت مبهر ال حسهايراعا االف االش  ل  -3

 مث  اشج ر الح لج ت والجوافا والعه .
 .2ك  2طرق ا رى ب س  ا ، و  ريج  م بجن ط ون وع طوف أص اليرق الزراعجا الو  شق -4
  .ع هة   يج  بركس ت و ظ ئر االغه م والذح همر عره كبجر مهه  من قب  سلي ت اال  اللا  -5
 رثريسىى عر علىى    ىى إن  إنراس مىىن الغىىه  والىىذح مىىن شىى 265 لقىىجن اصىىيه ع  لحىىوال  مىى  يقىى رب  -6

 جا ف  ال هيقا.إنالثروة الحجو 
 مزار . 46يا لحوال  اراو  يراعجا مرو هون  من  12  ريج  -2
 1355مزار ، ي  ل ون  وال   31مزرعا  جث اس ل ه مهه   31عل  ن ولتجا  لج   اوعجا ويي   -1

 راس من الغه  وال  عز.
امىىرأة  12مزرعىا واسىى ل هت مههى   12، لحىىوال  بىرنوات بىرنال إلىى  وييى  مسى لزم ت  صىىهج  الحلجى   -1

الللسىىيجهجا هعىى  سىىه  البقجعىىا و ه ج ىى  مىىن  ىىالل شىىق و ريجىى  وقىىر  ولىىت مريريىىا الزراعىىا  مزارعىىا.
كىى  مىن اليىىرق مىى   21 جىىث  ى  شىىق طريىىق طولى   طرقى  الزراعجىىا وال ى   سىىه  وصىىول ال ىزارعجن،

  بجن معبر ومؤي  .
 : الطرق الزراعية التي اقيمت في سهل البقيعة بتوجيه من وزارة الزراعة.(1.1جدول )

 طول اليريق/ك  اس  ال شرو 
 ك  2.5 طريق طوب س البقجعا 
 ك 3  طريق ط ون البقجعا

 ك  2 طريق الخهرق
 ك  2.5 طريق ال جلى

 ك  2.5 طريق مح جا ع طوف 
 ك  2.5 طريق ها   ف  البقجعا
 ك  4 طرق  ها لجا ف  البقجعا

 ك  2 الث ن طريق الخهرق 
 .2511، مرت  س بق، مريريا الزراعا طوب س :ال صر
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، فقىىر والع ىى  و ، و شىىجج  ال ىزارعجن والعىى ملجن فجىى  على  اإلق مىىاسج سىىا  يىور سىىه  البقجعىىا  شىج  مىى  و 
ك  من  يوط ال هرب ء و ن  5.5ربيت شركا كهرب ء طوب س السه  ب لشبها وغيت م  يق رب مه  

 .ا وال ش ري  ف  السه جالع رانال ج ع ت 
 

ثا لب ر توفجا ب ل هرب ء الاليما ك       زوير و  ث  الرع  ب زوير السه  ب ل هرب ء عل  شه   زوير ثال
 يىىىىوط نقىىىى  الي قىىىىا ال هرب ئجىىىىا  ىىىى   زويىىىىر  إلىىىى  وىىىى فاثالثىىىىا شىىىىرك ت يراعجىىىىا ب لي قىىىىا ال هرب ئجىىىىا وب إل

ال ج عىى ت بىى ل حوالت الاليمىىا و ىى   زويىىر بعىى  االفىىراه كىىذلا ب لي قىىا هع ىى  لوتىىوهي  فىى  يىىذل ال هيقىىا 
 .1 اإل  اللجاال س هرفا ب الترائ ت 

 
يهىى ة سج سىىا علجىى  لىىرع  اللىىالح  إنومشىى ري  سىىه  البقجعىىا فىى ه نمىى  سىىبق مىىن هعىى  سىى إلىى  وىى فاوب إل

وال سىى ث ر الللسىىيجه  فجهىى   جىىث  ىى   قىىري  االشىى  ل والسىى  ه ومىىواه لالسىى ث  ر الزراعىى  لل ىىواطهجن فجهىى  
يىر السىه  ب جى ل مىن  بجى  مجى ل و زو إنوكذلا إق ما البهجا ال ح جا من شق شوار  و لر لب ر توفجىا ومىر 

 .2  رج السه 
 

فى   األراوى  حويى  مل جىا معظى   ىق أيى ل  مهيقىا سىه  البقجعىا،  األراو مهحت يجدا  سويا  -15
ججن صىلرسى  ء ال ى ل جن األأراوى  ومل جى ت   صىا ب إلى ونجى  إنسه  البقجعا من أراوى  غجىر مسىجلا ق

هىى   وارثىىوا يىىذل األرض عىىن أتىىراهي ، إناللىىذين لىىجى لىىريه  مىى  يثبىىت للىىا سىىول  الشىىهوه علىى   لىىألرض
 األراوىىى  إنمىىهن ال ىى ل جن لألراوىىى  فىى  سىىه  البقجعىىا والىىىذح ي ل ىىون أوراق م لجىىا  ثبىىت  إلىى  إوىى فا

 . برس  ي   شجا من سجيرة الصه يها علجه  األراو  سجج   إل مل ه ، لذا س ر  اللال ون 
 االغ ثا الزراعجا.ت ب شراف و  وي  من ت عجا ك نمال ظا: ال ش ري  ال هلذة 

 

                                                           

 ، ومج وعا الهجررولوتججن الللسيجهججن.undpل  نحا ب    ث  ال ؤسس ت ا1 
 شركا كهرب ء مهيقا طوب س.2 
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يعة( يوضح الطرق الزراعية في منطقة سهل البق1.1) خريطة

 
 عل  االغ ثا الزراعجا.  إلع   هال صرر: اعراه الب  ثا ب

 
الحصىول على   UNDPومن  لا ال ش ري  ال   نلذت من  الل ويارة الزراعا الللسيجهبا وب  وي  مىن 

هوالر، وي لىى ن ال شىىرو  نقىى  ال جىى ل مىىن بدىىر ار ىىوايح يقىى  مىىن  الىىف 25مشىىرو  مىى ئ  وىىخ  ب  للىىا 
 بجىى  معرنجىىا إنمهيقىىا عىىجن شىىبلا غىىرب  ىى تز الح ىىرا ب  جىى ل اراوىى  مهيقىىا سىىه  البقجعىىا، وللىىا عبىىر 

 ىىر جش بدىىىر العبجسىى  الىىىذح يعىىر ملىىىا لع ئلىىىا مشىىىرو   إلىى  إوىىى فا .شإنىى 6م وبعىىىرض  1355بيىىول 
 كوب/س عا.155سلي ت اال  الل االسرائجل  ويلخ م ء بقررة العبجس  والذح     ر جص  من قب  

 وفجر البهجا ال ح جا للهش ط الزراع   إل  و فاكبجرة لسه  البقجعا فب إلأي جا ع  القرار إنويول  ص 
  عرض له   إنهع ه   جسر كذلا ف   عوي  ال زارعجن عن ال وارث ال ه  جا ال   ي هن  إنف

 .1  ل  عروه  التراءات ا  اللجا  ال زروع ت والوقوف معه  ف
 

                                                           

 .2511ويارة الزراعا، رام الل ، 1 
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 البقيعة:ترحة لتحقيق التنمية في سهل مشاريع مق 1.1.5
 

إق مىىا مشىىرو   ريجىى  ال راعىى ، عىىن طريىىق انشىى ء مشىى    يراعجىىا ويراعىىا االشىى  ل الرعويىىا، وإق مىىا  -1
 مح ج ت رعويا.

الزراعىى ت االق صىى هيا، مشىىرو  عىىرض اللىىرف يىىا ال    ىىا فىى  مهيقىىا البقجعىىا، ب السىى ه ه الىى  مىىواره -2
  جث ي   اس ث  ر يراع ت لات مرهوه اق ص هح مث  العه  واللويي ت الالبذريا.

إق مىىا ال شىى ري  فىى  مجىى ل اإلن ىى ج الحجىىوان  عىىن طريىىق اسىى ث  ر مسىى لخ، ومىىزار  ن ولتجىىا للىىرواتن -3
 واالبق ر واالغه م محسها ع لجا اإلن  تجا.

إق مىىا ال  هزيىى ت فىى  مهيقىىا البقجعىىا مىىن أتىى   شىىجج  ال واتىىر  إق مىىا ال شىى ري  ال رفجهجىىا عىىن طريىىق-4
 البشرح ف  ال هيقا.

ف ن اسواق تريرة أم م ال زار  ف  سه  البقجعا وايالا القجوه عن  سويق ال ه ج ت الزراعجا ف  سه  -5
البقجعىىا، وايجىى ه مصىى ن  للخلىىراوات الزائىىرة عىىن   تىىا السىىوق، مثىى  )مصىىه  رب البهىىرورة، مصىىه  

 فا الىىى   صىىهج  االلبىىى ن إوىى ،الت(. وايجىى ه ثالتىىى ت لحلىى  الزائىىر عىىىن   تىىا السىىىوق ال حلجىىاال خلىى
ف  ال ه طق غجر الص لحا للرع  وللزراعا من أتى  االسى ل هة  بحجث   ون يذل ال ص ن  واالتب ن.

مواه غذائجا من أت   صهج  الل ئ  من الخلروات واللواكا  مص ن من بق ي  مح صج  الحبوب، و 
 .الزائرة عن الح تا

اس حراث طرق يراعجا  ريثا مث  اس خرام طريقا الزراعا الر جصا، وطريقا الزراعا الح فظا وال   -6
     برون  راثا، عن طريق اس خرام لالت يراعجا   صا ب لا اليريقا ولات   للا قلجلا.

 ري  الذح من شرنه     مشهلا ال ج ل ف  سه  البقجعا، عن طريق  لر لب ر يراعجا، انش ء ال ش-2
وع   برة و ل ئر يراعجا من أت   ج ج  ال ج ل، واس خرام ال ج ل الع هما ال ع لجا ف  رح 

 ن مه طق أ رى ال  مهيقا البقجعا.ال زروع ت إو فا ال  اس حراث  يوط نق  ال ج ل م
لل خللىىى ت الزراعجىىىا والحجوإنجىىىا. ويىىىذا بىىىرورل يشىىىج  علىىى  إيجىىى ه فىىىرف ع ىىى  إيجىىى ه مصىىى ن   ىىىروير -1

 لل واطهجن للع   ف  أراوجه  و رة الع   ف  ال س وطه ت الصهجونجا. 
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  نتائج الدراسة 
 

 : اله  ئج ال  لجا إل  وصلت الرراسا 
جىىىا؛ ف سىىى واء بىىى ل واره اليبجع  اللىىىلا الغربجىىىا غهىىى سىىىهول أكثىىىرالبقجعىىىا ال  رسىىى   مىىىن   سىىىه ع بىىىري-1

 ى ج الغىالت ناس سىج  إل ، يجعى  مههى  مصىررا  اجىالع رانقربه  من ال ج ع ت السين، وع ق ال ربا، و 
ت رصاليذل الح برن. عل   و ف  مقرم ه  الق ن و الشعجر،  لجه  البقولج ت: الحبوب الزراعجا، مث 

 . مررتا ف  ق ئ ا الوارهات للسوق ال حل 
ر بىا هو لالع لجىا اإل، و ل ىهخل ف  نشرة سه  البقجعا الىرا ل  اللع م  ال   ون  هور أس س   ك ن -2

طبوغرافجى   ي  لىا ال قومى ت  شىهال  العى ملجن معى  اك سىبت يىذل ال هيقىا  أثرعل  ، و مه   ف   يورل
 فجه  .  اإلس خرام أن  طل وتج   اليبجعجا

، من  جث الشه  و ال وو  ف  سه  البقجعا و محجي  ال ب شر  هو  الظ يرات الججومورفولوتجا  -3
 . الزراع  اإلس خرام أن  طف   ر الذح ي هن  ورجل  لص لن ال هو  األمو مهون ت السين، 

 أمىى م قىىامعج،  عىىر عوامىى  يىى راألمت الحراريىىا و ك جىى ت ييىىول  بىى ين ال عىىرال إنالرراسىىا  أرهىىرت -4
الظىروف وال جى ل  جر ىوفو ح  ج مهيقىا الرراسىا  الى  ، البقجعامهيقا الزراعا البعلجا ف  ف   وس  ال

 .من  الل مش ري  ال ج ل ال ق ر ا ك   أورهن  س بق    الاليما لل غل  عل  يذل ال شهلا
 ،وااليوسىجن واليب شىىجرح  السىجهوم ن العصىر صىخور ال  ويهى ت الصىخريا فى  معظ هى  مىن   شىه   -5

كبجىىر فىىى      ثىى  إلىى م ىى  أهى  صىىخور الججريىىا والرلومج جىىىا الججريىىا،الوالربىى ع ، اح مىىن  إنوالبجىى
 جىى  الحبىى ت أو  بىى ين  ركىىز   بىى ين، و ال ىى  ال يوتىىر مىى  ي جزيىى  سىىوى هىى أنواع صىى ئش ال ربىىا و 

اه الغذائجا فى  شىرق السىه   جث   ركز ال ع هن وال و  غرب  إل  السه  رق شمن  ق ل نمع هنه  ب إل
 .و ق  ب ال ج ل غرب   

 لعجىى   إنالججومورفولوتجىا  فىى  ى ي بىى  السىىه  ال  رسى   مىىن  بىى ين نسىب  فىى   ص ئصىى  ينظىرا  ل ىى   -6
  لىىىا مىىىن اسىىى غالل  إلىىى ، يصىىىبن أمىىىرا  وىىىروري  للوصىىىول ري  اليبىىىوغراف  عبىىىر محىىىج،  غىىىذي ه بعىىى
و ال ى  قىر ال فى  سىه  البقجعىا الزراعى   اإلسى خرام أن ى طإياء  عىره م يلبى ت  ،ال    ىا اإلمه ن تا

  .  لو ري    ح ف  السه
فىىى   زراعىىى  الللسىىىيجه العوامىىى  البشىىىريا سىىىلبجا إ جىىى ل ال وسىىى  ال أكثىىىر ع بىىىر سج سىىىا اإل ىىى الل مىىىن  -2

 ش خى ا ال ى عسىهريالاألوامىر العريىر مىن ، فقر أصررت سلي ت اال  الل العسىهرح مهيقا البقجعا
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مىىن  األراوىى  سىىهج  مصىى هرة  إلىى ، و  هىىرف  لىىا األوامىىر و ال هظىىج  و البهىى ء الع ىىرانرض و األ
ت ال خييىى ت الهجهلجىىا للقىىرى ك نىى. لىىذلا  وسىىع  ه  ال سىى قبلجا إنطه ت و وىى أتىى  إق مىىا ال سىى و 

، مىىىىىن إق مىىىىىا ي ت اإل ىىىىى اللبهوايىىىىى  و  يىىىىى، سىىىىىلا و  وته  هىىىىى  و  وسىىىىىع  ه  مر بيىىىىىا الللسىىىىىيجهج
 رمىت مهى  ات  هظج جىا، و بىذلا فقىر مهحىت مى  واقى  اإل ى الل هون إع بى ر ال س وطه ت و   ىريى 

 ال س وطهجن. لص لن ال س وطه ت و الللسيجهججن 
بري جىىا ، قىىر   ىى  معىى  ملىى يج  تريىىرة ا و ا سىى عه  فىى  سىىه  البقجعىىاجىىالع رانور ال ج عىى ت  يىى إن -1

 . الللسيجه وهوري  ف   عزيز ص وه ال زار  ، االرض وقج ا
وويارة  بجقهىى  مىىن قبىى  يجدىى ت الحهىى  ال حلىى ال ىى  يىى    يال سىى راما،  ق صىى هياسج سىىا ال ه جىىا اإل إن -1

فى  مهيقىا و يىوط الهقى  واليىرق  ،جىاإنع ر و مهى طق مش ري  يراعجىا، ، ال   ثلا ف  إق ما الزراعا
  .يحقق ملهوم ال ه جا السلج  لالرض بشه  مث ل  وترح ،  عهى ال خيج، الحلرح سه  البقجعا

ال هجرفىا جىا نسى  مر لعىا لىبع  العه صىر ال ى   ى  غسىله  مى  ال ربىا ئ جال ج   تاللحوص أرهرت-15
. و يىرتن للىا لهشى ط الحريىر و البو  سىجومبلع  ال ج ل الج ريا، و بشه    ف لل واه العلويا و 

  جا و  حريري  من مركب  ه  ال عرنجا ال عرة .ئ جالعوام  الجويا ف   ل جا العه صر ال ج 
 

 لتوصيات ا
  
رسىى جا مىىن أصىىح ب مؤسسىى    بىىجن تهىى ت رسىى جا و غجىىر  عىى ون  إلىى ح ىى ج مثىى  يىىذل الرراسىى ت   -1

ج ت  قهجا و م لجا ع لجا لرصر ك  ال  غجرات ال  علقا ب ووو  ه نإم إل . ك   نح  ج اإل  ص ف
 البحث برقا م ه يجا . 

، و أ ىرى ب لحصى ه ال ى ئ  ال ربىا و ص ئصىه جراف بىرنإ ب   يذل الرراسا برراس ت ال قا  خى ش  -2
 . لهجرروتجولوتجا عن مهيقا الرراسااالجوف  و السيح  ل       الصورة لحوض الرراسا 

ع ىى  شىبها مىىن ال حيىى ت ال ه  جىىا  إلىى  ح ى ج مهيقىىا الرراسىىا كغجريى  مىىن مهىى طق اللىىلا الغربجىا  -3
اء ال زيىىىر مىىىن الرراسىىى ت نحىىىو إتىىىر . و مىىىن ثىىى  ال وتىىى  هقىىىا و شىىى ولجا أكثىىىر ت إنىىىث  غيىىى  بجبحجىىى

 ا مه  جا لات ط ب    ف و م جز . ب لعه صر ال ه  جا ف  فلسيجن كونه    ث  بجدال  خصصا 
 األراوىى ا إنمههىى  عىىن طريىىق صىىج ذلاع هىى  لىىهال ربىىا و الحلىى ظ علىى    ري جىىا ب وعجىىا ال ىىزارعجن  -4

الل االسى خرام األسى لج  الحريثىا مىن  ى، لىألرض ثى األم اإلسى غاللو وتج  ال زارعجن نحىو الزراعجا 
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جىىراف إنو  حىىرارنلل قلجىى  مىىن اإل اسىى ه هيا ويراعىىا االشىىج ر ناواسىى غالله  رأسىىج  وافقجىى ، وع ىى  تىىرر 
راعجىىا ال ه سىىبا ل ى  نىىو  مىىن ت الز رورا  ، و  شىىججعه  على  وىىرورة الحراثىىا ال ه وريىا و نظىى م الىال ربىا
ل هحىىررة . ك ىى  يهصىىن بزراعىىا ال ح صىىج  العللجىىا ك لبجقجىىا و ال رسىىها و البرسىىج  فىى  ال هىى طق اال ىىرب

ين ال ربا م   ن و الهب ت عل  س إل  و فا، ب إلعوو   عن الق ن و الشعجر، ليبجعا ن وي  ال بهر
 . ه   لجف عه صر ومخصب ت  زير من  صوبا ال رباإنالل   إو فاجراف، نيح ج  من اإل

بصورة هقجقا وشى ملا،  ،بحجث ي   إصرار  رائ،  ريثا ل رب الللا الغربجاراو  لألاء مسوح إتر  -5
  عل  صور تويا  ريثا .   إلع   هب األراو   ج  رائ،  خ ش ب س خرام ت إنكذلا و 

، و إعيى ء  ىرا جش آلبى ر ال جى ل  و  خلىج  إلهارة ال ج ل الزراعجا ف  ط ون  ش ء ت عجا يراعجاإن -6
  ف  سه  البقجعا و  صا اللذين يهقلون ال ج ل من بلريا ط ون. ال ج ل لل زارعجنأسع ر 

وال ىزارعجن  لىرى صىغ ر ال ىزارعجنوالبجىوت البالسى جهجا،  ال س عرة ف  ييى هة عىره البجىوت الزراعجىا  -2
 . إق ص هياتروى  كثرواأل فل ال س ث رين و وتجهه  نحو ال زروع ت األ

، و سىىىليا ال جىىى ل، و ويارة اإلق صىىى ه، و ويارة األشىىىغ ل الع مىىىا، و الجهىىىوه بىىىجن ويارة الي قىىىا  لىىى فر -1
 اث نقلا نوعجا ف  سه  البقجعا . رأل؛ ويارة الع   الزراعجا

شى ء مشى ري   صىهج  غىذائ  لالسى ل هة مىن اللى ئ  إن، و ش ء صهروق اس ث  ر ل س عرة ال ىزارعجنإن -1
 .    ج وعرم ا الفانف  اإل

 ال واق  الزراعجا . إل ال حوالت  خصجش أسع ر ال هرب ء و  وصج   -15
جعىىا كجىىوم )الق ىىن و يىىوم األرض (. ل عزيىىز عالقىىا ال ىىزار  ب روىى  فىى  يىىوم م جىىز لسىىه  البق نإعىىإ-11

    ء لالرض.نسه  البقجعا و عزيز الحى الوطه  واإل
 ف ن أسواق تريرة  س وع  الل ئش من اإلن  ج الزراع .-12
 .، وف ن و شغج  سوق مركزح  خصجش ال ه طق الوعرة ل ه طق صه عجا يراعجا -13
و ىىىوفجر قىىىروض بعجىىىرة ال ىىىرى وبىىىرون فوائىىىر ، للرهيىىىا لصىىىغ ر ال ىىىزارعجنهعىىى  ال شىىى ري  ا شىىىجج  و  -14

وي ثى   و يبعىر شىبن اللقىر عىن كثجىر مىن العى ئالت.  ،للا يشج  ال ل جى ت الصىغجرةو لل زارعجن، 
 ال ح  . أم مصورة لل حرح والص وه 

  يراعجا برسع ر معقولا و مرعوما .ش ء مش    إن -15
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ويارة الزراعىىىا الللسىىىيجهجا  لعجىىى  صىىىهروق هرء ال ىىىوارث اليبجعجىىىا الىىىذح اقر ىىى  ويارة الزراعىىىا. علىىى  -16
و عىىوي  ال ىىزارعجن عىىن الخسىى ئر اله  جىىا عىىن موتىى ت الحىىر والصىىقج ، واسىى رهاه ال ىىزارعجن اللىىرائ  

 ال   يرفعونه .
إيج ه مص ن   روير لل خلل ت الزراعجا والحجوإنجا. ويذا برورل يشج  عل  إيج ه فرف ع   -12

 لل واطهجن للع   ف  أراوجه  و رة الع   ف  ال س وطه ت الصهجونجا. 
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