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 ملخص

ة  دفت الدراس ىه راز إل ي  إب صحر ف اهرة الت سببة لظ شرية الم ة والب ل الطبيعي  دور العوام
ة الدراسة اان بب و،منطق ةأثره ة الزراعي ى التنمي اقم اإلسرائيلي ودور االحتالل ، عل ي تف ذه ف  ه

اهرة ذب  تناو - .الظ ي تذب ت ف ة تمثل ة مواضيع هام ة ثالث ت الدراس ارل االت ،األمط رار ح  وتك
وث اف وتل ة الجف ة إنتاجي دنيها الترب تخدمت - .وت ةاس اليب  الدراس ل إحصائية أس ددة لتحلي  متع
سيادة ظاهرة     النتائج أظهرت وقد   .ذلك لتوضيح   ة مختلف  وخرائط  بيانية ، وأشكال النتائج وتفسيرها 

من مساحة فلسطين، وتزايد درجة الحرارة بمعدل       % ٦٤طقة الدراسة، و  من من %) ٩٠(التصحر  
 إضافة ،)من فترة الدراسة% ٥٠(، وتكرار سنوات الجفاف  درجة مئوية خالل فترة الدراسة   ٢.١

ذه     . إلى امتداد رقعة العمران وزيادة عدد السكان وارتفاع خسارة القطاع الزراعي              وفي ضوء ه
ة األرض المزروعة           النتائج أوصت الدراسة بتبني خُ     طة عمل وطنية تهتم بمشاريع التنمية وحماي

 .  والحد من تفاقم مشكلة التصحر،مةيجل تنمية مستدأمن 

This study aimed to highlight the role of natural and anthropogenic 
factors causing the phenomenon of desertification in the study area and 
clarify the impact on agricultural development, and the role of the Israeli 
occupation in the aggravation of this phenomenon. This study covers 
three important topics in the fluctuation of rainfall and recurrent 
droughts, pollution and low productivity of the soil. It Used statistical 
methods for multiple analysis and interpret the results, graphs and 
different maps to illustrate this. the results showed the rule of the 
phenomenon of desertification (90%) of the study area, and 64% of the 
area of Palestine; the increasing temperature by 1.2 degrees Celsius 
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during the study period; frequency of drought years (50% of the study 
period), in addition to the spread urbanization and the increase in 
population and the high loss of the agricultural sector. In light of these 
findings the study recommends the adoption of a national action plan 
concerned with development projects and the protection of cultivated 
land for continuous development and reduce the growing problem of 
desertification.  
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ا  دافتحقيق دت  لأله د اعتم سابقة فق نهج   ال ى الم ة عل ل  الوصفي والدراس ي التحلي ي ف الكم
  : التالية في التحليلاألساليب، وقد استفاد الباحث من والقياس

             ده معامل االنحراف المعياري في آميات المطر السنوي ودرجة الحرارة، والذي يمكن  تحدي
راءة   لمجموع مربع الفرق بين آل        الربيعيالجذر  = نحراف المعياري   باستخدام معامل اال   ق

  .)ن( وي مقسوما على عدد القراءاتوالمتوسط السن

 ٩١ص . ٢٠٠٠  عبد الحميد، (التدهور الحيوي للتربة باستخدام المعادلة التالية(.  
1.0zf    +  0.75zc   
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زة   اع غ ساحة قط غ م م٣٦٣تبل شكل ٢ آ كان ،)١(، ال دد س ف١٦٢٧ هوع ام  شخص  أل ع
ى م ٢٠١٠ صل إل ع أن ي ن المتوق ف ٢٥٨٥ وم ام شخص  أل ى  ٢٠٢٥ع صل إل و ي دل نم م، بمع
م  / شخص  ٧١٢١أآثر من    (متسببا في آثافة سكانية مرتفعة     %٦.٣ ذي يعز     ،  )٢ آ ز من   االمر ال

ي  دهور البيئ ر والت صحر والفق ة الت زة وحال اع غ ي قط ة ف ي الزراعي دد األراض يه
)ar.wikipedia.org/wiki(  ،سكان           ل ة ال سي في معادل  -ذلك فان نمو السكان يشكل العامل الرئي

ة             – التنمية   –الموارد    البيئة، ويجب أن يؤخذ بعين االعتبار هذا الجانب عند عملية التخطيط للتنمي
ا       ).Serfulaziz;M.No11.P14(والسيطرة على التصحر     ية  الزراع رار ح ى تك الت ،إضافة إل

اس       الجفاف التي تمر بها المنطقة     ة حسب مقي ، حيث يصنف قطاع غزة ضمن المناطق شبه الجاف
اف  ة,٥ -,٢١(الجف ن الدرج دول ) م شك)١(، الج و  ، إذ ي اف نح اس الجف ة ,٣ل مقي ن الدرج ،  م

رات ى مؤش صحرباإلضافة إل ة  ، الت ي األرض المزروع ستمر ف ن تقلص م ة م دهور نوعي ، وت
اع  ر، وارتف اس المط اه، واحتب رارةالمي سكانية، والكث الح ة ال ياف ع العمران راف ،، والتوس  وانج

سة لخسارة    .البيئي في منطقة الدراسة   التربة والتدهور    وع   لذا فإن التصحر أحد األسباب الرئي التن
اطق  ك المن ي تل وجي ف لالبيول ا يقل ة ، مم اج األغذي رص إنت ن ف دة  (  م م المتح امج األم برن

  .)٩٠ص . ١٩٧٢/١٩٩٢



 "اثر التصحر على التنمية الزراعية في قطاع غزة ـ فلسطين "ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٥٧٨

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ٢٠١١ ،)٦(٢٥ مجلد ،)االنسانية العلوم(لألبحاث  النجاح جامعة مجلة

  .في العالم التوزيع النسبي لدرجات الجفاف على أساس المعدل :)١(جدول 

  في العالم%   معدل الجفاف  سمة الجفاف  رقم
  ٧.٥  ,٠٥ اقل من  جاف جدا ١
  ١٢.٥  ,٢١-,٠٥  جاف  ٢
  ١٧.٥  ,٥-,٢١  شبه جاف  ٣
  ١٠.١  ,٦٥-,٥  شبه رطب  ٤
  ٣٩.٢  ,٦٥  رطب  ٥
  ١٣.٢  ,٦٥أآثر من   رطب جدا  ٦

 .١٤، ص ١٩٩٩  ، القصاص:المصدر
  

 عوامل التصحر

سان                          ا مع اإلن ة بمكوناته ا الطبيع ي تتفاعل فيه ر المشكالت الت تعد مشكلة التصحر من أآث
دق       رة تح ة خطي اهرة بيئي صحر آظ ر الت ث يظه ا، حي وم به ي يق ة الت شطة الحياتي ف األن بمختل

م   ٩.٧٦در الطبيعية والبشرية ومشاريع التنمية، بحيث تسيطر على مساحة          بالمصا  من   ٢ مليون آ
ساحة        ي، وم م    ٨.٢أراضي الوطن العرب ددة        ٢ ألف آ ساحة األراضي المه غ م سطين، وتبل  من فل

م    ٤.٤ـ  بالتصحر ب  سبة     ٢ ألف آ سطين       % ٦٣ أي بن ساحة فل اد، ص  . عدلي (من م در   )٢عم ، وتق
ة   به الجاف سبة األراضي ش سطين  % ١١ن ساحة فل ن م د (م اد، محم ا )٥٣، ص١٩٩٥عي ، بينم

اف    % ٩٠المساحة الجافة أآثر من  تغطي اس الجف آشك،  ( من مساحة منطقة الدراسة حسب مقي
ة          )١٣٧ص ،١٩٩٥محمد،  ة متبادل اج عالق ذه المشكلة هي نت دو واضحا أن ه ا يب ين  ، ومن هن ب

  : عاملين ال يمكن الفصل بينهما
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  .لمحتلة موضح عليها حدود قطاع غزةطين ا خارطة فلس:)١(شكل 

  .)٢٠٠٧ (لجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطينيا: المصدر

National Geographic Atlas :1995.p75. 
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اف و  بتكرار حاالت     تعلقي :طبيعيال العامل: األول اع  الجف الحرارة والتبخر وانجراف    ارتف
   .التربة

 :فيمتمثلة   محسوبةوقوانينق معايير  غير منظم وفذو توجه :بشريال العامل: الثاني

  .استعماالت األراضي  .١

  .تلوث المياه  .٢

  .تدهور إنتاجية التربة  .٣

  .عمليات التجريف واقتالع األشجار التي يمارسها جيش االحتالل اإلسرائيلي

ذا  ى ه اسوعل صنيف  األس ن ت م يمك صحر  أه سببة للت ل الم ى العوام ل طبيعي  :إل ة عوام
  ةالنحو التاليوعوامل بشرية على 

 
 ، والتلوث، والنبات الطبيعيالمناخ، وتدهور التربة: وتشمل :العوامل الطبيعية :أوال

اخ  .١ ل تت و:المن ي مث ره ف ؤثر عناص ي ت ي  الت صحر  ف اهرة الت رارة(ظ ار  ،الح ح األمط  ،ش
رتبط    ى رأس العناصر المؤثرة في التصحر       التي تأتي عل  ،  )التبخر ا ي ة         ، وم شاط التعري ا من ن به
  :هذه العناصر وتبيين دورها في ذلكجراف التربة ويتضح ذلك من خالل تتبع وان

  الحرارة  .أ

 والعناصر  األنشطةهمة في التأثير على مختلف      متعد درجة الحرارة من العناصر المناخية ال      
ة   ، فهي تؤثر في      األخرى سا   التبخر، واأل  عملي ات الضغط الجوي        مطار المت ع نطاق ، قطة، وتوزي
ا ة  المبولتأثيره ى درج ر عل تح  اش ة الن شاط عملي ات ون رارة النب ددة   ح ة المتع وارد المائي ، والم

اع الحرارة         .االستعماالت سبب ظاهرة ارتف ازا     آما ت ادة غ رار في وقت     في زي ة واالحت ت الدفيئ
العتبات الحرجة في الظروف المناخية وااليكولوجية  ويتسبب ذلك في زيادة معدالت عبور       ،  واحد

ة واالق  صادية واالجتماعي د سجلت درجة الحرارة      ) (Pittock, A. Barrie, 2005 .p20ت فق
دل   ا بمع ط      ١.٢ارتفاع ا أن متوس ة علم رة الدراس الل فت ة خ ة مئوي طح    درج رارة س ة ح درج

ي  ة  ١٥األرض الطبيع ة مئوي عاع    درج ط إش ًا بمتوس ت تقريب راري  ,٥٣ ثاب عر ح م/  س  / ٢س
صادرة عن                لذلك فإن أي ارتفاع في درجة الحرا          . )الدقيقة ة األشعة ال اع في آمي ه ارتف رة، يتبع

  .التجفيفمما يسهم في زيادة ، )٢(، الشكل )٢(الجدول األرض، 
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  .١٩٧٠/٢٠٠٨منحنى درجة الحرارة في قطاع غزة خالل الفترة  :)٢(شكل 

 :تياآل تبين )٢(، الشكل )٢ ( رقم الجدول تحليل بياناتمن

 دل    ت درجة الحرارة   سجل اع بمع ة    ١.٢ ارتف د األخ      درجة مئوي د        خالل العق ه في العق ر عن  ي
 في  درجة مئوية  ٣ ارتفاعًا بمعدل ، بينما سجلت درجات الحرارة العظمى        من الدراسة  األول

  .٢ آم٣٦٣منطقة ال تزيد مساحتها عن 

    د ع ة تزي دالت مرتفع صغرى مع رارة ال ات الح جلت درج ىس ة  ,٢٥ ل ة مئوي ا ، درج بينم
دل        ة   ٢.٢سجلت درجة الحرارة الصغرى ارتفاعا بمع رة     درجة مئوي األمر  خالل نفس الفت

اف         الذي يشير إلى اضمحالل ال      يادة ظروف الجف اردة وس رة الب ذ    فت ا ل ى       ، وم ر عل لك من أث
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ٢٠١١ ،)٦(٢٥ مجلد ،)االنسانية العلوم(لألبحاث  النجاح جامعة مجلة

وي اء الحي ة الغط ن طور راح اردة آي تخرج م رة ب ى فت ات إل م النبات اج معظ  ، حيث تحت
  .  البراعم

 المطر  . ب

وق حوض البحر          تسقط أمطار منطقة الدراسة بفعل تحرك المنخفض       ة ف ، المتوسط ات الجوي
 إال،  ، وتنتهي بانتهاء فصل الربيع    ، تبدأ بقدوم فصل الخريف    استقراروما يرتبط بها من حالة عدم       

ة   أثرأن وقوع منطقة الدراسة ضمن المناخ شبه الجاف         شطة الحيوي ، حيث   سلبا على مختلف األن
صدر الر   ار الم د األمط زة   تع اع غ ي قط اه ف سي للمي إ .ئي ذا ف ا   ل اض آمياته ذبها تذأون انخف ، ب

ومن خالل حساب معامل التغير ، التصحرظاهرة هم في زيادة وانحباسها في آثير من المواسم يس 
  .)٣ ( رقمالجدول، و)٣( الشكل ،١٩٧٠/٢٠٠٦ الساقطة خالل الفترة لألمطار
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 .١٩٧٠/٢٠٠٦معامل التغير في أمطار قطاع غزة خالل الفترة  :)٣(شكل 
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  .١٩٧٠/٢٠٠٦ ة الفترة على قطاع غزة خالل هاطلة الاألمطارمعامل التغير في  :)٣(جدول 

 السنة
/ المطر 
  مللم

  الفرق
مل امع

  التغير
  السنة

/ المطر 
  مللم

  الفرق
مل امع

  التغير
٢.٣-  ٩.٧-  ٤٠٨.٧  ٨٨/١٩٨٩  ١.٩  ٨  ٤٢٦.٤  ٧٠/١٩٧١  
٣٩.٥  ١٦٥.٥  ٥٨٣.٩  ٨٩/١٩٩٠  ٥.٢  ٢١.٨  ٤٤٠.٢  ٧١/١٩٧٢  
٣.٩  ١٦.٣  ٤٣٤.٧  ٩٠/١٩٩١  ٦.١٠-  ٤٤.٧-  ٣٧٣.٣  ٧٢/١٩٧٣  
١١.٦  ٤٨٨.٤  ٩٠٦.٨  ٩١/١٩٩٢  ٣  ١٢٥.٥  ٥٤٣.٩  ٧٣/١٩٧٤  
٣٧.٢  ١٥٥.٧  ٥٧٤.١  ٩٢/١٩٩٣  ١٢.٥  ٥٢.٣  ٤٧٠.٧  ٧٤/١٩٧٥  
٥٢.٢- ٢١٩.٨-  ١٩٨.٦  ٩٣/١٩٩٤  ٤١.٥-  ١٧٣.٦-  ٢٤٤.٨  ٧٥/١٩٧٦  
٣٨.٣  ١٦٠.٢  ٥٧٨.٥  ٩٤/١٩٩٥  ٥  ٢.٨  ٤٣٩.٢  ٧٦/١٩٧٧  
٨.٣٤  ٣٤.٩  ٤٥٣.٣  ٩٥/١٩٩٦  ١٢-  ٥.٥٠-  ٣٦٧.٩  ٧٧/١٩٧٨  
٢٨.٦- ١١٩.٩-  ٢٩٨.٥  ٩٦/١٩٩٧  ٢١.٩-  ٩١.٧-  ٣٢٦.٧  ٧٨/١٩٧٩  
١٧.٦-  ٧٣.٦-  ٣٤٤.٨  ٩٧/١٩٩٨  ١٨  ٧٥.٤  ٤٩٣.٨  ٧٩/١٩٨٠  
٦٠.٦- ٢٥٣.٧-  ١٦٤.٧  ٩٨/١٩٩٩  ٤٤-  ١٨٤.٥-  ٢٣٣.٦  ٨٠/١٩٨١  
١٦.٤-  ٦٨.٦-  ٣٤٩.٨  ٩٩/٢٠٠٠  ٤٩.٣-  ٢٠٦.٣-  ٢٠٢.١  ٨١/١٩٨٢  
٥٣.٨  ٢٢٤.٣  ٥٤٣.٣  ٠٢/٢٠٠٣  ٤٤.٧-  ١٨٧.٣-  ٢٣١.١  ٨٢/١٩٨٣  
١٣.٦-  ٥٦.٩-  ٣٦١.٥  ٠٣/٢٠٠٤  ٥١-  ٢١٢.٩-  ٢٠٥.٥  ٨٥/١٩٨٦  
٣١- ١٢٩.٤-  ٢٨٩  ٠٤/٢٠٠٥  ٥٠  ٢٠٩.٨  ٦٢٨.٢  ٨٦/١٩٨٧  
٢٤.٧- ١٠٣.٤-  ٣١٥  ٠٥/٢٠٠٦  ٥١.٩  ٢٠١.١  ٦٣٥.٥  ٨٧/١٩٨٨  

ة ـ           ات محطة األرصاد الجوي ى بيان ادا عل شرات  ،  غزة الجدول من حساب الباحث اعتم  ن
  .مختلفة

  :تبين اآلتي) ٣(ل بيانات الجدول رقم خالل تحليمن 

      رة ال ل خال  األمطار التباين الزمني في آمية ام  المتوسط    سجل ، بحيث    ١٩٦٨/٢٠٠٦ فت  الع
  .مللم ٤١١.٥١

  سبة ،  موسم مطر  ٣٢ موسم من مجموع   ١٦سيادة ظروف الجفاف خالل من  % ٥٠ أي بن
وع  نوات مجم ر، س رالمط ذي األم دد ال اة المختل يه ق الحي ةمراف اف ن ، وم ذلك م رتبط ب   ي

زان سوب خ اض من اه انخف ة المي اتيالجوفي اء النب دهور الغط ساحة ، ، وت اض الم وانخف
  .المزروعة

    ى     األمر ، آثر من سنتين  تتابع سنوات الجفاف أل اد عل ذي يتطلب االعتم  ري المزروعات  ال
وفي،  زون الج ن المخ ة    م راض الزراع ستخدمة ألغ اه الم ة المي شكل آمي  ٩٨(% ٦٢ إذ ت
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ٢٠١١ ،)٦(٢٥ مجلد ،)االنسانية العلوم(لألبحاث  النجاح جامعة مجلة

ون مت ة   ) ٣رملي راض المختلف ستخدمة لألغ ة الم الي الكمي ن إجم ر١٥٨(م ون مت   ملي
ة ٢٠١٠سلطة المياه الفلسطينية ( )م٣/٢٠١٠ نجم   ،)، ص مختلف ا ي ه   مم اع عن   معدالت ارتف

ين     في التربة  الملوحة  ١٦٠.٥، إذ تقدر معدالت الملوحة المضافة للتربة جراء عملية الري ب
  ). ٢٠٠٨،  ة الزراعة الفلسطينيةوزار(، دونم  سنويا/  آجرام ٤٨٠٠ -

  التبخر  .ج

سجل معدالت التبخر     ،  في حدوث التصحرالتي تؤثرالمهمة   التبخر من العوامل     عدي حيث ت
هرا خالل ارتفاع ين أش صيف تراوحت ب م١٩٠ و١٩٦ ال هر/  ملل ين، ش ي ح دالت ف سجل مع  ت

 ،شهر /  مللم١٣٤.٩وي ، بمعدل سنشهر/  مللم ٧٤ - ٧٢ الشتاء تراوحت بين   أشهرمتدنية خالل   
 .م١٩٨٧/٢٠٠٢خالل الفترة 

ي في معدالت التبخر        لوحظ   اف      التفاوت الزمن ا بمواسم الجف ة       ، ارتباط ، حيث ارتفعت آمي
رة  م ١٢٧٦ من ١٩٨٧/٢٠٠٢التبخر خالل الفت ى ملل م١٦٧٢ إل سنة /  ملل واليال ى الت ي  عل ، ف
ا  ٢٠٠١ما هو الحال عام  مللم آ١٩٠٠ لى من ذلك ، بحيث تزيد ع  أعلىحين تسجل معدالت     ، مم

 ).٢٠٠٧محطة األرصاد الجوية، ( ن حدة الجفاف،يزيد م

   التربةتدهور  .٢

ة الالنطا سود الترب ان  ت ث الكثب ن حي زة م اع غ ي قط ة ف ة   قي اق المختلف ة ذات األعم الرملي
ات الط          العضوية القليلة والمادة   ويس      ، وتوجد في بعض المناطق مختلطة مع التكوين ة الل ه وترب مي

دهور     هذهتتعرض، )٢٠٦ص  ،١٩٩١، الترآماني، جودة(وتربة الحمرة  ة لالنجراف والت  الترب
اف   من خالل     ر الجف اح و أث ا و،  الري ذائي          م وى الغ صيبها من ضياع للمحت ا      ي دهور محتوياته ، وت

سلب    للتربةإضافتهاالتي يتم بنيتها بفعل المخصبات المعدنية، وهدم   نعكس بال ا   ، مما ي ى طبقته عل
،  غير السليمة، أضف إلى ذلك ما تتعرض له بفعل عملية الحراثة    ة، فتقل قدرتها اإلنتاجية   السطحي

ة  بالت ًا من ممارسات تلحق ضررا بالغ      غير ذلك ، إلى   والزراعة المحمية  ك       رب ، ويمكن توضيح ذل
  :اللمن خ

 انجراف التربة  .أ

حية، مما يسبب تلف     ، التفكك المستمر لحبيباتها في الطبقة السط      تشمل عملية انجراف التربة   
ما تعرضت  ة إلى فاضإ،  الرياحأو الجريان السطحيالمادة الالحمة في التربة وسرعة نقلها بفعل   

ة     ا يمارسه                   له منطق ة، وم سطين المحتل ى داخل فل ا إل ة من مناطقه د للترب ل متعم الدراسة من نق
  .من نقل وسرقة للتربة بحجج مختلفةبعض المستفيدين 

ؤثر انجراف الت ا ي ى آم ة عل ةرب ة والكيميائي صها الفيزيائي ى خصائ ل عل ة، حيث يعم  إزال
ات      ،  ، والمشبع بالمادة العضوية   لناعمالجزء ا  ذاء النب ين بعض       وهو المصدر الرئيسي لغ ، حيث تب
ة ب     أات  سالدرا ة المحمول ذه     فن الترب سبة   الظاهرة عل ه ى بن ا  ٤.٧ أغن دة العضوية من    ضعف الم

ا           ٣.١ ، وأغنى بنسبة  الطبقة التي تليها   سفور الضرورية لحي ادة الف ات  ة ضعف من م سبة    النب ، وبن
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 ص ،١٩٨٣، درمش وآخرون   ( ضعف من المواد الناعمة٤ ضعف من البوتاسيوم، وبنسبة      ٣.٧
ى  ةسم من الطبقة السطحية للتربة بحاج      ١٨ إن إلى، وتشير بعض الدراسات     )٤.٢  سنة   ٧٠٠٠ إل

ا  سبب، ) www.feedo.net/.../desertification/.htm(لتكوينه د ت راف  وق ة االنج عملي
ا        ، وم األرض فالحة   صعوبة اء به ا واالعتن م يصعب زراعته ا  ن ث ة    ، آم ان الترب ؤدي حرم من  ي
دهورها     الكيماوية األسمدة من   واإلآثار  العضوية األسمدة ى ت رات والفوسفات       ، إل ساعد النت حيث ت

نيات والطحالب وبعض ا              و االش ادة نم ى زي اء إل ذوبان في الم ر المرغ   عند ال ات غي وب في  لنبات
سجين    ضر باألآ ي ت ا والت سيد       نموه وين أآ وفي وتك اه الج زون المي سربها لمخ ى ت افة إل ، إض

ات في    آما هو الحا)٢٦٤، ص ١٩٩٨،  ، الطاهر الطرزي(النيتروز الضار    ل في زراعة المحمي
درتها  تصلب التربة، ومن ثم انخفاض ق       إلى يؤدي   غير صحيح  الحراثة بشكل    أن، آما   قطاع غزة 
 .)٢٧، ص١٩٨٩ وأبو علي، ،عبد القادر( ، وتعريض المحصول للتلفاإلنتاجية

ه      ويمكن الحكم على مدي قابلية التربة في قطاع غزة            دهور من عدم ق    للت اد ، عن طري  إيج
   .)٤ ( رقم الجدول آما هو مبين في،ام السائد لدى قابليتها لالنجرافعالقة القو

ى م ومن خالل تطبيق ذلك المؤشر       ة       عل ة في منطق وام الترب إن ق ة الدراسة ، ف  الدراسة  نطق
ي  وام الرمل ى الق ع إل ى  يرج د عل ا يزي شكل م ث ي ة  % ٤٨.٦، حي ة لمنطق ساحة اإلجمالي ن الم م

 .سنه/ دونم /  طن ٤٩-٣٠ الدراسة بمعنى أن قابلية التدهور تتراوح بين

  . للتدهور في العالميبين مدى قابلية بعض التربات :)٤( جدول

  سنة/ دونم / قابلية االنجراف طن   لتربةقوام ا
  ٤٩  رمل ناعم الى متوسط

  ٣٠  رمل ناعم الى متوسط لومي
  ١٩  سلت+ طين 

  ١٢.٥  لومي ـ طيني رملي
  ١٠.٥  لومي ـ سلتي طيني
  ٨.٥  لومي ـ طيني سلتي

     .١١٣ ص ،٢٠٠٠، مرجع سبق ذآره:  عبد الحميد:المصدر

، وتبلغ قابليتها لالنجراف    %١٩إلى  ل فيها حجم التدهور      الطينية والتي يص   الطميهالتربة  ثم  
  ).٥ ( رقمالجدولآما يبينها ، سنة /دونم/ طن١٩
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  .أنواع التربة في قطاع غزة :)٥(جدول 

  نسبة المساحة  نوع التربة
  ٤٨.٦  التربة الرملية

  ١٩  الطمية الطينية الرملية
  ١.٧  التربة الصفراء
  ٤  تربة الكرآار

  ٢٦.٧  الطميةالتربة الطينية 

Source: Ministry of Agriculture . GAZA. 2004. 

  خصوبة التربةتدهور  .ب

  :خالل للتدهور منتتعرض التربة في قطاع غزة 

      ة ل  التدهور الكيميائي لخواص الترب سبة             والمتمث اع ن تملح وارتف ات ال  ،)١٣ (PH في عملي
ة المطر  دني آمي ك بت رتبط ذل ساقطة،وي م الميال اع حج ا ها وارتف تم ريه ي ي ون ٩٨ الت  ملي

  ).٢٠١٠، سلطة المياه الفلسطينية (٢ آم١٨٠السنة، لمساحة ال تزيد على / ٣متر

  ة حجم     التدهور الفيزيائي المتمثل في نوع ة الظاهري  / 3سم /  الطين وحجم الحبيبات والكثاف
م  ة س سنة، والنفاذي ة / ال ك عن وجود طبق نجم ذل د ي اعة، وق سصماء س ذة ال ت ر منف مح غي

دة ألسمدةابالتهوية بسبب استخدام     ، ومن خالل حساب تكون      الكيميائية، وعدم الحراثة الجي
ة جم           (المادة الالحمة في تربة قطاع غزة        ة للترب ة الظاهري دهور الكثاف سنة  / 3سم /ت ين   ال تب

ة   فيوالتي تسبب   ،   المؤشر العام  لى تزيد ع  أنها سبة تصل           تدهور الترب سجل ن ى ، بحيث ت  إل
ي ج,٨٥ ة،   ف ة الدراس وب منطق ة الدر ,٧٢ن ط منطق ي وس ة ف ة  ,٨٢، اس مال منطق ي ش  ف

  .)٩١ص . ٢٠٠٠عبد الحميد،  (، وذلك باستخدام المعادلة التاليةالدراسة
1.5 ZF       +   0.75  ZC                          

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ             

C      +  10  OM                       

   ه عدم انتظام سقوط             أنآما اع معدالت التبخر       األمطار  تعاقب سنوات الجفاف يتبع ، وارتف
ري  وف ات ال ي عملي ادة ف ة وزي ر الترب عق ا يتب ك، وم دني    ذل ة وت ة الترب اع ملوح ن ارتف  م

ة   ، وانخفاض منسوب  دهور خصوبتها ، وت إنتاجيتها اه الجوفي ا   المي دهور نوعيته ا   وت ، وهو م
اه    على التوالي  ترآز عنصري النترات والكلورايد   ) ٥) (٤ (يتضح من خالل األشكال     في مي

   . في منطقة الدراسةالخزان الجوفي
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 ٢٠١١ ،)٦(٢٥ مجلد ،)االنسانية العلوم(لألبحاث  النجاح جامعة  مجلةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  .٢٠٠٧يوضح نسبة ترآز عنصر النيترات في أحواض المياه الجوفية في قطاع غزة  :)٤(شكل 

Source: Palestinian water authority.  Gaza 2008. 
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  . في قطاع غزة٢٠٠٦ترآز عنصر الكلورايد في مياه الخزان الجوفي للعام  :)٥(شكل 
Source: Palestinian water authority. Gaza. 2008. 
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 التدهور الحيوي

  ويتمثل ذلك في حالتين

 ى ة األول ة :الحال سبة المئوي ص الن ا نق نجمللم ي ت ضوية الت تخدام دة الع اع اس ن ارتف  ع
د ع  (المخصبات، وارتفاع ملوحة مياه الري في قطاع غزة          ى تزي ر /  مللجرام    ٣٥٠٠ ل ، )للت

  .)السماد البلدي(والتقليل الملحوظ من استخدام المواد العضوية 

  د المصدر الرئي          : الحالة الثانية ي تع ات الت ي سمن خالل عمليات التجريف لألشجار والنبات
اع          و،  للمواد العضوية وزيادة رقعتها    ين، ارتف داثيات تب ساحة   رصد لمثل هذه اإلح  األرضم

   ).٦(، والشكل )٦(، آما يبينها الجدول إلسرائيلي االحتالل اجرافاتها تجرفالتي 

  .دونم٢٠٠٤-٢٠٠٠ خسارة القطاع الزراعي خالل الفترة :)٦( جدول

  مجموع  ٢٠٠٤  ٢٠٠٣  ٢٠٠٢  ٢٠٠١  ٢٠٠٠ الصنف  
 ١٢٦٥٧  ٤٢٥١  ٣٢٠٩  ٨٩٧  ٣٧٢٧  ٥٧٣  الموالح  ١
  ٦٩٧٨  ١٣٩٧  ٦٤٨  ١٢٢٥  ٢٦٦٦  ١٠٤٢  الخضروات   ٢
  ١٨٨١  ٧٨٢  ٤٥٣  ٢١٨  ٢١١١  ٢١٧  الحمامات  ٣
 ١٠٦٧٦  ٢٩٩٥  ١٦٦٨  ١٦٣١  ٣٣٥٦  ١٠٢٦  الزيتون  ٤
  ٢٤٩٧  ٣١٢  ٤٨٨  ٣٦٧  ٨٣٤  ٣٩٦  النخيل  ٥
  ٢٤٨٥  ٥٢٤  ٣٧٨  ٣٧٠  ٧٨٣  ٤٣٠  اللوزيات  ٦
  ٥٢٠٠  ٩٧٤  ٨٩٦  ٦٧٩  ٢٥٠٠  ١٥١  الفواآه  ٧
  ٤٢١٩  ٥٣٤  ١٠٩٦  ١١٣٢  ٩٥٧  ٥٠٠  محاصيل حقلية  ٨
 ٤٦٤٩٣  ١١٧٦٩  ٨٨٥٦  ٦٥١٩  ١٥٠٣٤  ٤٣٣٥  المجموع  ٩

  .٢٠٠٦، ورقة عمل،  طبش :المصدر

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

زيتون محمية الخضراواتالموالح ل ال حقلية الفواآهاللوزيات النخي

دونم

  

 .٢٠٠٠/٢٠٠٤يبين خسارة القطاع الزراعي في قطاع غزة خالل الفترة  :)٦(شكل 
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  : يتبين من خالل الجدول ما يلي 

  اع ال سارة القط اع خ رة  ارتف الل الفت ي خ ف٢٠٠٤-٢٠٠٠زراع ث  المحاصيل لمختل ، حي
  . تم تجريفهادونما ٤٦٤٩٣ لى يزيد عًاسجلت ارتفاع

د  ك بع رتبط ذل ة   وي ة المنبعث ات الغازي ن المرآب اع  د م ماء قط ن س ات  م ل مرآب زة، مث غ
  ).٧(رقم ، الجدول الهيدروآربونات، وثاني أآسيد الكبريت، وثاني أآسيد الكربون

  .م٢٠٠٦عام ) طن(بات الهيدروآربونات في قطاع غزة  مرآ:)٧( جدول

  المجموع  رفح  خان يونس الوسطى  غزة  شمال غزة  المحافظة
  ٤٤٦.٢  ٤٨.٥  ٨٧.٧  ٨٢  ١٧٣  ٥٥  طن/ حجم المرآب

  .٢٠٠٧ ، سلطة الطاقة الفلسطينية:المصدر

 ام    خالل    المنبعثة  مرآبات الهيدروآربونات  سجلت در  م في قطاع غزة آم    ٢٠٠٦ع ة تق ـ   ي ب
سجلة٤٤٦.٢ ن، م ذلك ط ى آمي ب زة، بلغت  ة  أعل ة غ ي مدين ث ٢٠٠٦/  طن ١٧٣ف ، حي

ح       طن ٨٧.٧التكدس السكاني، وحرآة المواصالت، تليها منطقة خانيونس         ة رف ، وتعد منطق
   ).  طن٤٨.٥( ل المناطق من حيث هذا االنبعاثقأ

سيد  –أآسيد النيتروز   ( تروجيني الن أآاسيدـ  2 اني    – النيتريك    أآ سيد  ث روجين    أآ سهم  )  النت ت
سيد أول ، بحيث يتحول  ظاهرة التصحرفي حدوث % ٧ بنسبة  اتاالنبعاثهذه   روجين  أآ ى  النيت  إل

سام    ي الن أآسيدثاني  ويتسبب  ،  حامض النيتريك  ادة           في تروجين ال ع زي ة ومن المتوق  صعوبة الرؤي
) ٨ ( رقمالجدولن خالل وم ،٢٠١٠ العام مليون طن في الغالف الجوى نهاية ٣٠-١١نسبته من 

   :سيد النيتروز في قطاع غزة، تبينالذي يبين نسبة ترآز أآ

          سبة ترآز ى ن روز    تشكل محافظة غزة أعل سيد النيت ر /  ميكروجرام    ٤٣.٤ بلغت     ألآ ، ٣مت
  .٣متر/  ميكروجرام ١٢٦.٢آما يشكل مجموع االنبعاث في منطقة الدراسة نحو 

  .٢٠٠٢ / ٣م/ تروز في قطاع غزة ميكروجرام  النيأآسيدنسبة ترآز  :)٨( جدول

  موعمج  رفح  خانيونس  دير البلح  غزة  شمال غزة  
  ١٢٦.٢  ١٧  ١٧  ٢٧.٣  ٤٣.٤  ٢١.٥  

  .٢٠٠٧سلطة الطاقة الفلسطينية، : المصدر

 آسيد الكبريتأثاني ز يترآ  

ات العضوية               ل النفاي رول وتحل راق الفحم والبت از يوجد       % ٨٠و ينتج عن احت ى  من الغ عل
اني        هيئة   سيد آبريت الهيدروجين الذي يحتوي على ث شر في       الكبريت  أآ ة  ، وينت سبة   مدين غزة بن
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ك في   أ تسجل معدالت   ، في حين  ٣متر/  ميكروجرام   ١٧١.٤ ة القطاع  قل من ذل م ، الجدول بقي   رق
 .) من الهواء٣متر/  ميكروجرام٨٠، الحد المسموح به دوليا( ،)٩(

  .٣متر/  ميكروجرامت الكبريأآسيدآمية ترآز ثاني  :)٩(جدول 

  رفح  خانيونس  دير البلح  غزة  شمال غزة  الفصل
  ٥٣.١  ٥٠  ٨٥  ١٣٧.٣  ٦٤.٦  الشتاء
  ٦٢.٣  ٥٦.٣  ١٠٣  ١٦٨.٨  ٦٦.٧  الربيع
  ٦٦.١  ١١٢.٦  ٦٨.٣  ٢٠٥  ٧٥.٨  الصيف
  ٦١.٣  ١٠٢  ١٧٤.٣  ٦٦.٧  ٦١  الخريف
  ٦١.٢  ٥٨.٤  ١٠١  ١٧١.٤  ٦٨.٥  متوسط

  .٢٠٠٧ سلطة الطاقة الفلسطينية، :المصدر
 

 العوامل البشرية :ثانيا

شوء   في  األساسي  العنصر   اإلنسانيمثل   ا     ظاهرة   ن ك من خالل     التصحر أو الحد منه ، وذل
د تعماالتهتزاي ر   اس تخدامه غي سليم، واس واردل ال ه ،لم ادا من اه  اعتق ك اتج وير   أن ذل و التط  نح

سبب في           ه   الضرر    إلحاق والتنمية، في حين ت وارده ببيئت ا يظهر      وم التوسع  ل   من خال    ، وهو م
  . الغطاء النباتيوإزالة، العمراني

  اآلتيتتضمن دراسة الجانب البشري و

  .طبيعة استخدام األرض  .١

 .التزايد السكاني  .٢

 السياسة االحتاللية اإلسرائيلية  .٣

  طبيعة استخدام األرض  .١

سيا   ًا واضح األرض الفلسطينية مثاالً تعد ي والوضع ال  ،سي لعالقة متأصلة بين التدهور البيئ
ام  إذ إ رائيلي ع تالل اإلس ذ االح سطيني من رائيلي الفل صراع اإلس ى تعرض ١٩٦٧ن ال  م أدى إل

ت     الفلسطينية للعديد من االنتهاآات البيئة   ا من اخ تج عنه ا ن ة   ، وم ة والتنموي ة الطبيعي ، الل الموازن
سطينية     ضعف إمكانية تنمي  أمما   د    ازداد سوءا     األمر  أن إال،  ة مستدامة في األراضي الفل ادة بع  إع

ر    ٨٠تارآا مساحة    على حدود قطاع غزة      اإلسرائيلي الجيشانتشار   و مت  األرض من    ًا مربع  ًا آيل
 من تجريف لمساحات   اإلسرائيلي االحتالل   جرا فات ما قامت به    زاد من هذا الخطر     و،  المحروقة

ن  رة م ةاألرضآبي رة  % ١٩ ( المزروع الل الفت زة خ اع غ ة لقط ساحة اإلجمالي ن الم م
ة  بناء على حساب ما تبقى من أ         ، وما يقابل ذلك من    )٢آم٧٠نحو  ( )٢٠٠١/٢٠٠٨ ، رض زراعي

  .)ج - أ٧(الشكل ) ١٠(الجدول 



 "اثر التصحر على التنمية الزراعية في قطاع غزة ـ فلسطين "ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٥٩٢

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ٢٠١١ ،)٦(٢٥ مجلد ،)االنسانية العلوم(لألبحاث  النجاح جامعة مجلة

 .٢ المساحة آم٢٠٠١/٢٠٠٤ في قطاع غزة مبنيةيبين المساحة المزروعة وال :)١٠(جدول 

 المحافظة
المساحة 

  2آم

من % 
قطاع 
  غزة

عدد 
السكان 
ألف 
  شخص

المساحة 
 المزروعة

من % 
ع قطا
  غزة

المساحة 
 العمرانية

 من %
  قطاع غزة

مال  ش
  غزة

٣.٧٤  ١٣.٦  ٥.١٨  ١٨.٨  ٢٥٢.١  ١٦.٦١  ٦٠.٣  

  ٦.٦  ٢٤  ٨.١٥  ٢٩.٦  ٤٧٠.٦  ٢٠.٢٧  ٧٣.٦  غزة
  ٣.٢٩  ١١.٩٥ ٩.٤٧  ٣٤.٤  ١٩٣.٦  ١٥.٧٨  ٥٧.٣  دير البلح
  ٤.٨٤  ١٧.٦  ١٧.٣  ٦٢.٩  ٢٥٩.٦  ٣٠.٩٧  ١١١.٨  خانيونس

  ٢.٦٦  ٩.٦٨  ٩.٤٧  ٣٤.٤  ١٥٩.٢  ١٦.٥٣  ٦٠  رفح
 %٢١.١٦  ٧٦.٨٤ %٤٩.٦  ١٨٠.١ ١٣٣٥.١ %١٠٠  ٣٦٣  مجموع

(1) Applied Research institute – Jerusalem (ARIJ) (2005) p 7 -10, 48-60. 

 تبين اآلتي) ١٠(رقم من خالل تحليل بيانات الجدول 

     زة اع غ ي قط ة ف ساحة األرض الزراعي شكل م م١٨٠.١ت سا % ٤٩.٦ (٢ آ ن م حة م
ة ا)المنطق ى الع يم، ٢٠٠٥م ، حت ساحة األف شكل م ين ت ة  ح م٧٦.٨رض المبني  ٢ آ

رة، مع    )من مساحة قطاع غزة  % ٢١.١٦( د لنفس الفت ام    تزاي سكان ع ى  م ٢٠١٠ عدد ال  إل
خص١.٦٢٧.٠٠٠ ة ،  ش ساحة العمراني ىوالم م١٠٢.١ إل سبة  ٢آ الي % ٢٨بن ن إجم م

  .المساحة

    ة  % ٦٢.٩ر بـ  نسبة من المساحة المزروعة تقدبأآبر خان يونس تحظى محافظة تليها منطق
  .لكل منهما% ٣٤.٤دير البلح ورفح بنسبة 

   سبة شكل ن يت ة الاألراض سبة مبني سب    % ٢١.١٦ ن زة ح اع غ ساحة قط ن م صائيةم  إح
، مع ٢آم١٠٢.١ تقدر بـ مبنيةمساحة ( م٢٠٠٨العام % ٢٨.١ إلىالنسبة ارتفعت م، ٢٠٠٥

 تمشيا مع  ،  م٢٠٢٥ العام   خالل ٢آم١٧٣.٥مساحة تقدر   % (٤٧.٧٩ إلىارتفاع هذه النسبة    
د  (  نسمة ألف ٢٥٨٥.٥ ، والمتوقعة م٢٠٢٥ إحصائيةوالمتوقعة بحسب   الزيادة السكانية    معه

  .)١٠ص . ٢٠٠٦، )اريج(البحوث التطبيقية 



 ١٥٩٣ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــمنصور اللوح

 ٢٠١١ ،)٦(٢٥ مجلد ،)االنسانية العلوم(لألبحاث  النجاح جامعة  مجلةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  .٢٠٠١يبين نمط استخدام األرض في قطاع غزة العام : )أ ٧(الشكل 

 .١٠ص . ٢٠٠٦) أريج(معهد البحوث التطبيقية :المصدر 

 

 

  



 "اثر التصحر على التنمية الزراعية في قطاع غزة ـ فلسطين "ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٥٩٤

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ٢٠١١ ،)٦(٢٥ مجلد ،)االنسانية العلوم(لألبحاث  النجاح جامعة مجلة

  

 .٢٠٠٤يبين نمط استخدام األرض في قطاع غزة  :) ب٧(الشكل 



 ١٥٩٥ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــمنصور اللوح

 ٢٠١١ ،)٦(٢٥ مجلد ،)االنسانية العلوم(لألبحاث  النجاح جامعة  مجلةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

 .٢٠٠٨نمط استخدام األرض في قطاع غزة العام  :)ج ٧(لشكل ا



 "اثر التصحر على التنمية الزراعية في قطاع غزة ـ فلسطين "ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٥٩٦

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ٢٠١١ ،)٦(٢٥ مجلد ،)االنسانية العلوم(لألبحاث  النجاح جامعة مجلة

  التزايد السكاني  .٢

د سكا      التعداداتمن خالل تتبع سلسلة زمنية من       و ا  ) ١١(، الجدول    ني السكانية تبين تزاي مم
ى الم       ة ولمختلف      ويشكل ضغطا عل شطة اارد الطبيعي ة  ألن داد         ا األمر ،   الحياتي ه امت نجم عن ذي ي ل

  . الزراعيةاألرض، واضمحالل ية العمران المساحة، وامتدادرقعة التصحر

  .)باأللف(٢٠٠٦ ـ ٢٠٠٠تطور عدد سكان قطاع غزة خالل الفترة  :)١١( جدول

  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  ٢٠٠٤  ٢٠٠٣  ٢٠٠٢  ٢٠٠١  ٢٠٠٠  المحافظة رقم
  ٢٤٨.٦  ٢٧٢  ٢٦٠  ٢٤٨.٣ ٢٢٤.٢  ٢٢٩.٧  ٢١٦ شمال غزة  ١
  ٥١٤.٨  ٤٩٦.٨  ٤٧٩  ٤٦٢  ٤٥٩  ٤٣٥.٥  ٤١٤.٧  غزة  ٢
  ٢١٢.٦  ٢٠٤.٩  ١٩٧.٣  ١٨٩.٩  ١٨٨.٢  ١٧٨  ١٦٩  دير البلح  ٣
  ٢٨٥  ٢٧٤.٧  ٢٦٤.٦  ٢٥٤.٨  ٢٥٢.٧  ٢٣٩.٣  ٢٢٧.٦  خانيونس  ٤
  ١٧٤.٤  ١٦٨.٣  ١٦٢.٢  ١٥٦.٣  ١٥٥  ١٤٦.٩  ١٣٩.٧  رفح  ٥

 ١٤٧١.٦  ١٤١٦.٨  ١٣٦٣.٥  ١٣١١.٦  ١٢٩٩.٤  ١٢٢٩.٢  ٣.١١٦٧ إجمالي

  .٢٠٠٦، لإلحصاء الجهاز المرآزي :المصدر

  اآلتي، يتبين من خالل الجدول

   سكان خالل      دعدتزايد ين        ال ا ب دة م رة الممت ى م  ٢٠٠٠ الفت ك من      ٢٠٠٦ إل  ١١٦٧.٣م، وذل
ف سمةأل ي،  ن سمة ١٤٧١.٦ إل ف ن ى     أل دد إل ذا الع اع ه ع ارتف ن المتوق ف ١٦٢٧، وم  أل

  .م٢٠٢٥م  ألف عا٢٥٨٥م، والى ٢٠١٠شخص عام 

      سكان     تشكل محافظة غزة أآبر ام      عدد من حيث ال غ ع سمة    ٥١٤.٨ ،م٢٠٠٦ بل في  ،   ألف ن
سكانية في          حين ة ال ومتر    ٧١١٠ حوالي المحافظة    بلغت الكثاف سمة للكيل ا محاف ، ٢ ن ظة  تليه

سكان     دد ال ث ع ن حي زة م مال غ ف ٢٤٨.٥(ش خص أل در ) ش كانية تق ة س  بكثاف
محافظات قطاع غزة من حيث عدد     رفح أقل تشكل محافظة  في حين  ،٢آم/ شخص/٤٠٠٠
  .٢آم/ شخص  /٣٠٠٠ كثافة سكانية تقدرب ، ألف شخص١٧٤.٤(السكان 

  سكانية ادة ال شكل الزي ا ت دآم ي تزاي سكنية  ًا ف اطق ال ى المن ب عل ت الطل ث بلغ تها سب نحي
ام % ٢٨.١٢ زة   ٢٠١٠ع اع غ ساحة قط ن م ى إ و، م ام % ٤٧.٧٩ل تزداد (م ٢٠٢٥ع س
ام    ٢٩٧.٩  سكنية تقدر وحداتإلىالحاجة  ا يتطلب األمر    ،م٢٠١٠ ألف وحدة سكنية ع  آم

ًا،    تزاباإلضافة إلىالحاجة للمياه المنتجة والمستهلكة،   اه يومي ي   ويد نصيب الفرد من المي الت
  .)١٢(، الجدول م٢٠٠٦يوم عام /  لتر ٩٣.٥ إلىم، ٢٠٠٠يوم عام /  لتر ٨٧ ارتفعت من

  

  



 ١٥٩٧ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــمنصور اللوح

 ٢٠١١ ،)٦(٢٥ مجلد ،)االنسانية العلوم(لألبحاث  النجاح جامعة  مجلةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .يوم/ لتر ٢٠٠٦ م ـ٢٠٠٠اه خالل الفترة من نصيب الفرد من المي :)١٢(جدول 

  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  ٢٠٠٤  ٢٠٠٣  ٢٠٠٢  ٢٠٠١  ٢٠٠٠ السنة
/ نصيب الفرد 

  يوم/لتر
٩٣.٥  ٩٣  ٩٢.٥  ٩٢  ٩٢  ٩١  ٨٧  

 دنصيب الفر
  السنة / ٣م

٥.٣٤  ٣٥  ٣٣.٦  ٣٣.٢  ٣٤  ٣٣  ٣١.٧  

االستهالك م 
   ٣م

٤٣.٧  ٤٤  ٤٢.٥  ٤٠.٥  ٤٠.٣  ٣٧.٨  ٣٥  

Source:  Jaber, 2007. Gaza. 

 السياسة اإلسرائيلية  .٣

سياسة  دف ال رائيليةته ى اإلس و إل سطيني س شعب الفل درات ال دمير مق ب   ت الل نه ن خ اء م
 من خالل فرض العزلة على قطاع        أو،   وتدميرها ثرواته من خالل تجريف     أو،  خيراته وممتلكاته 

ر  مما تسبب في زيادة نسبة من هم دون خط ، لعالم الخارجي صلة له باأيوقطع  غزة، والتي  الفق
ام   جلت ع و ١٩٩٨س ا، %٣٣م نح سب  بينم ت الن  م٢٠٠٢ام ـالل العـخ% ٨١.٥ ىـإلة ـارتفع

 El-louh:Palestinian massage to Johannesburg.2002p35) (  دول ويوضح الج
  :على النحو التالي، م٢٠٠٥ العامحجم الخسارة التي تعرض لها قطاع غزة ) ١٣(

  م٢٠٠٥ العام حتىفي قطاع غزة جرفها التي تم عية  الزرااألرض حجم :)١٣(جدول 

  ٢آم/المساحة  المحافظة
/ أراضي مزروعة

  ٢آم
 أراضي مجرفة

 ٢آم
 من المساحة %

  المزروعة
  ٩٤.١  ١٧.٧  ١٨.٨  ٦٠.٣٩٠  شمال غزة

  ٣٥.٨  ١٠.٦  ٦.٢٩  ٧٣.٦٠٠  غزة
  ١٥.١  ٥.٢  ٣٤.٤  ٥٧.١٢٠  دير البلح
  ١٠.٢  ٦.٤  ٦٢.٩  ١١١.٦٠٠  خانيونس

  ١٣.٠٨  ٤.٥  ٣٤.٤  ٥٩.٩٨٠  رفح
 %٢٤.٦  2آم٤٤.٤  ١٨٠.١  ٣٦٣  إجمالي

سطيني،   لإلحصاء  الجهاز المرآزي    إحصائيات ىالجدول من حساب الباحث اعتمادا عل       الفل
٢٠٠٧.  



 "اثر التصحر على التنمية الزراعية في قطاع غزة ـ فلسطين "ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٥٩٨
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  :اآلتي، )١٣(يتبين من الجدول 

              سبته ا ن الي من   % ٤٩.٥تشكل المساحة المزروعة في قطاع غزة، م ، القطاع حة  ا مس  إجم
  .لناتج الزراعي آمصدر رئيسي للدخلد على ا مدى االعتماإلىمما يشير 

      من  % ٢٤.٦ بنسبة ٢آم٤٤.٤ قرابةم  ٢٠٠٥ حتى نهاية العام     جرفهاتشكل المساحة التي تم
 ًا ما يشكل حزام    أو،  ٢٠٠٨عام  % ٣٠ إلىارتفعت النسبة    ، وقد إجمالي المساحة المزروعة  

دهور  ، مشكلًة)ج ٧(، الشكل ود قطاع غزة لالحتالل على طول حد   ًاامني ر ًابذلك ت  في  ًا خطي
   .شيا مع التوسع العمراني المتزايد، تم، وزيادة ملحوظة في رقعة التصحرقطاع الزراعة

    ر   ،من مياه قطاع غزة  % ٨٠ على   إسرائيلآما تسيطر ار  وذلك من خالل حف ى طول   آب  عل
ة من خارج حدود قطاع غزة من          إلى أدى مما ،حدود قطاع غزة   انخفاض معدالت التغذي

سطين          جهة،   ساحلي لفل ائي ال المخزون الم اه في قطاع غزة ب ذي  ،وارتباط مخزون المي  وال
سبته         (يعتبر قطاع غزة جزءا منه       ا ن شكل الخزان الجوفي في قطاع غزة م من  % ٢.١٨ي

ساحلي والبالغ       ساحته  ةمساحة الخزان الجوفي ال م ٢٠٠٠ م وح  ()٢آ ، )١٧، ص ٢٠٠٥، الل
س     زان ال سنوية للخ ة ال ة التغذي غ آمي والي تبل ر ٣٧٢احلي ح ون مت اه   / ٣ ملي ن مي سنة م ال

  .األمطار

ذي زاد           باإلضافة إلى ذلك، فإن التدهور في صيانة منشآت تنقية المجاري في قطاع غزة، ال
اص    ة الرص الل حمل زة خ ة غ ة لمدين ة التابع شأة التنقي تهداف من صار، واس رض الح ذ ف من

ة         د من      المصبوب، أدت إلى تلوث إضافي لمنظومة المياه الجوفي اه   بالمجاري والمزي . ملوحة المي
ا يجب                      أنآما   ا آم تم معالجته ي ال ت ات في قطاع غزة الت ة        مواقع صرف النفاي اب حمل في أعق

ع          ذه المواق ات      الرصاص المصبوب استوعبت ه رة من النفاي ات آبي ي  ) ألف طن  ٦٠٠(آمي ، الت
  .)٢٠١٠ ،سيلمبت( تضم نفايات األسبست، النفايات الطبية، الزيوت ومرآبات الوقود

 ٣مليون متر( .٢٠٠٤ ـ ١٩٩٨ خالل الفترة  ألغراض الشربآمية المياه المنتجة :)١٤(جدول 
  .)السنة/

  ٢٠٠٤  ٢٠٠٣  ٢٠٠٢ ٢٠٠١  ٢٠٠٠ ١٩٩٩  ١٩٩٨  البيان
  ١.٤٧  ١.٢٧  ,٩٢  ,٥٨  ٦  ,٩٧  ١.٣  آبار خاصة
  ١.٦٣  ٢  ١.٣  ١.١٣  ١.٢  ١.١٣  ٠  آبار مشترآة

  ٢.٥٧  ٢٦.٤  ٣.٦  ٣.٥  ٣.٩٥  ٤.٢٦  ٥.٨  ميكروت
  ٦٥.٦  ٦٠.٤  ٥٦.٨  ٥٣.٦  ٥١.٢  ٤٩.٥  ٤١.٥  بلدية

  ٧١.٢٩٧  ٦٦.٣٥  ٦٢.٧  ٥٩.١  ٥٧  ٥٥.٩  ٥٣.٦ مجموع

Source:  Jaber:  OP. CIT – PWA 2005-p3-9. 
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  .٢٠٠٤ ـ ١٩٩٨ آمية المياه المنتجة ألغراض الشرب خالل الفترة :)٩(شكل 
 

  الخاتمة والنتائج

  تيةآلدراسة النتائج االيتضح من خالل 

               اف اس الجف من الدرجة باإلضافة    . 3سيادة ظروف الجفاف في قطاع غزة حيث سجل مقي
، بينما تغطي    من منطقة الدراسة  % ٩٠ل أآثر من    إلى سيادة مؤشرات التصحر، بحيث تشك     

ددة بالتصحر            ٢ألف آم ٨.٢مساحة   ألف  ٤.٤ من مساحة فلسطين وتبلغ مساحة المناطق المه
  .٢آم
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   ي در وظ ف اع الملح ارق   االرتف رارة بف ات الح رة    ١.٢ج الل الفت ة خ ة مئوي  درج
  .م١٩٧٠/٢٠٠٦

     لمواسم من إجمالي ا  % ٥٠، حيث سجلت     من موسمين متتالين   ألآثروتكرار حاالت الجفاف
  .الممطرة في منطقة الدراسة

   ة ي آمي اني ف اني ومك اين زم ارتب ساقطةاألمط ث تراوح ال دالت، بحي ار ت مع  األمط
  .عام / للمم٤١٤ -٢٠٠بين ما المتساقطة 

   دة   ، وتدهور محتدهور التربة وانجرافها ر الجي ة غي ة،   توياتها بفعل الحراث ، والزراعة المكثف
  .ام المفرط للمخصبات الزراعيةواالستخد

           ادة وى الم ا     تدهور التربة وانجرافها وانخفاض محت اع ملوحته ا، وارتف سبة  (العضوية فيه ن
ph13 (تملح سبب ال ة عال ب شة ومفكك ا ه ا يجعله راف   ، مم باب االنج أثر بأس ة للت ة القابلي ي

  .المائي والريحي

  ات الل عملي ن خ ة م ة األرض المحروق ى سياس وم  عل ي تق رائيلية الت ات اإلس الممارس
تالع األش ة  جارالتجريف واق ادة رقع ي وزي وازن البيئ تالل الت ن اخ ك م نجم عن ذل ا ي ، وم

  .التصحر

  سليم ة التخطيط ال اب سياس ي قطاع غزةغي ى حساب ، والتوسعف شوائي عل ي الع  العمران
ساحة قطاع غزة        % ٢١.١٦يث بلغت نسبة المناطق العمرانية      ، ح المزروعةاألرض   من م

ى م، وستصل    ٢٠١٠عام   ام   % ٤٧.٥ إل ذه            (م  ٢٠٢٥ع سكان خالل ه اع عدد ال ع ارتف متوق
  ).   ألف نسمة٢٥٨٥ إلىالفترة 

    سحبت       حالة عدم االستقرار الداخلي ا          ، وإهمال المناطق التي ان در بم ا إسرائيل والتي تق منه
  .٢ آم٨٠ لىيزيد ع

   ة   هم في ارتفاع د  لغازات السامة والمرآبات التي تس     ا انبعاثزيادة ادة رقع رجة الحرارة وزي
  .التصحر

 
  توصيات

                    ة سطينية وفق خطة مدروسة ومنظم ة في األراضي الفل شاريع التنمي وضع إستراتيجية لم
  .وتنمويةالتغيرات السائدة سياسية  لتتأقلم مع آ

  ة ة التحي شاء البني ساتية(إن شرية والمؤس درة الب ي ) الق اع الزراع شاطات القط اء ن وإحي
  .ب اإلنتاجية والخدماتية والبحثيةوالجوان
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 ٢٠١١ ،)٦(٢٥ مجلد ،)االنسانية العلوم(لألبحاث  النجاح جامعة  مجلةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                       بهم ومصالحهم وا عن جزء من مكاس راء أن يتخل ى الفق راء وعل تحسين أحوال معيشة الفق
  .الضيقة لحساب الطبقة الفقيرة

      ة               دعم خطة عمل وطنية تهتم ب ق بالتنمي رامج تتعل ؤتمرات وب ة في م شارآة الدولي ل الم تفعي
  .المستدامة

 داد ستوى   إع ى م ة وعل ة متكامل ق خط زة وف اع غ اطق قط ة لمن ات التطويري  المخطط
  . المحافظات

      اطق     للزراعة وحصر المناط   األولويةتحديد المناطق الزراعية ذات ر المن ق المفتوحة وتعمي
  .البور

  ترميمها وتعميرهاإعادةومتبقيات االحتالل بهدف مسح المصادر الطبيعية .  

 لطبيعية والبشرية بمنطقة الدراسةمراقبة المؤشرات ا.  

         ة الل مكافح ن خ ا م ة تملحه راف ومقاوم ة واالنج كال التعري ل أش ن آ ة م ة الترب حماي
ة       دات الكيماوي زيج من األوراق وا     االستخدام المفرط لألسمدة والمبي عشاب  أل ، واستعمال م

ضوية  آصان وترواألغ واد الع ل الم ث تعم ار، حي قوط األمط ال س ة ح وق الترب ا ف ىه   عل
  .)٩٦، ص ١٩٨٥ رضوان،(، آما يجب االبتعاد عن الحراثة العميقة تماسك التربة

                ة شكل جزءًا من التنمي ي ت شطة الت آما تتطلب مكافحة التصحر القيام بجميع الفعاليات واألن
ة  لة وشبه القاحلة والجافة وشبه الرطبة من أجل ال         المتكاملة لألراضي في المناطق القاح     تنمي

  .المستدامة
 

   العربية واألجنبيةالمراجع

    سطيني صاء الفل زي لإلح از المرآ ام  ). ٢٠٠٧. (الجه ي أرق سطين ف ة  . فل سلطة الوطني ال
  . غزةالفلسطينية 

 سطينية ة الفل سلطة الوطني ل والمواصالت). ٢٠٠٨( . ال ة األرصاد الج. وزارة النق ة هيئ وي
  . صفحات متعددة. الفلسطينية

 سطينية ة الفل سلطة الوطني ل والمواصالت). ٢٠٠٦. (ال ة . وزارة النق ة األرصاد الجوي هيئ
  . صفحات متعددة. فلسطين. رام اهللا. ٦نشرة رقم . ٢٠٠٦النشرة المناخية لعام . الفلسطينية

  سطيني زي لإلحصاء الفل از المرآ و (. الجه وال المناخ). ٢٠٠٩يولي ي األراضي األح ة ف ي
  . فلسطين. رام اهللا. ٢٠٠٨التقرير السنوي . الفلسطينية



 "اثر التصحر على التنمية الزراعية في قطاع غزة ـ فلسطين "ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٦٠٢
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 سطينية ة الفل سلطة الوطني سطينية). ٢٠٠٨. (ال اه الفل لطة المي سطين. رام اهللا. س شرات . فل ن
  . متعددة

 غزة. السلطة الوطنية الفلسطينية). ٢٠٠٧. (سلطة الطاقة الفلسطينية .  

 غزة. لسلطة الوطنية الفلسطينيةا. )٢٠١٠(. سلطة المياه الفلسطينية .  

  غزة. لسلطة الوطنية الفلسطينيةا). ٢٠٠٧. ( الفلسطينيةالبيئةسلطة .  

 غزة. السلطة الوطنية الفلسطينية). ٢٠٠٥ (. وزارة الزراعة الفلسطينية .  

 غزة. السلطة الوطنية الفلسطينية). ٢٠٠٨(. وزارة الزراعة الفلسطينية .  

  ة د البحوث التطبيقي جأ(معه سنوات ). ٢٠٠١). (ري سطيني لل ي الفل و العمران ل النم  ـ    تحلي
٢٠٠٥/٢٠٠٦ .  

  ١٩٧٢/١٩٩٢.  المتحدة للبيئةاألممبرنامج .  

 مرآز المعلومات اإلسرائيلي لحقوق اإلنسان. )٢٠١٠(. بتسيلم .  

 ة في          "). ٢٠٠٥. (منصور نصر  ،اللوح اه الجوفي سوب المي ضفة   العالقة بين األمطار ومن ال
  . العدد األول. مجلة الجامعة اإلسالمية. "سطينالغربية ـ فل

 صاص اح ،الق د الفت د عب ة). ١٩٩٩. ( محم اطق الجاف ي المن ي ف دهور األراض الم . ت ع
  .المعرفة

 اني ودة ،الترآم سطينية .)١٩٩١. (ج ة الفل ي الدول ة ف واع الترب ة . أن اب الدول من آت ض
  . القاهرة. معهد البحوث والدراسات العربية. الفلسطينية

 شد رون،رم دون.  وآخ د خل ة). ١٩٨٣. (محم م الترب يات عل ة. أساس ة الزراع ة . آلي جامع
  . حلب

 ورقة عمل. التصحر بفعل اإلنسان في قطاع غزة). ٢٠٠٦ (.خليل ،طبش .  

 وث     . اإلنسان والبيئة الجزء الثاني   . )١٩٩٨. (الطاهر ،الطرزي ة والتل وارد الطبيعي دار . الم
  عمان. الفرقان للنشر والتوزيع
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