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 :امللخص
بريزيت، حيث شهدت السنوات األخرية تدهور سريع هلذه هذه الدراسة مشكلة تدهور األراضي الزراعية يف مدينة  تناولت

األراضي يف املدينة، كما وتعرض هذه الدراسة احلالة اليت آلت إليها األراضي يف منطقة الدراسة، واألسباب اليت ساعدت على 
ارخيي لالنتشار العمراين يف تدهورها، والتناقص امللحوظ يف مساحات األراضي الزراعية يف املدينة. وقد اتبعت الدراسة املنهج الت

املدينة، واملنهج الوصفي لوصف االنتشار العمراين واملنهج التحليلي يف تفسري أسباب حدوث الظاهرة وحتليل اخلرائط والصور 
 الزراعية، واآلاثر األراضياجلوية اليت استخدمت يف توضيح الظاهرة. بينت الدراسة دور الزحف العمراين يف مدينة بريزيت على 

النامجة عن الزحف العمراين على هذه األراضي، كما وتناولت الدراسة األسباب اليت ساعدت على التوسع العمراين يف املدينة، 
واالنتشار العشوائي للمباين عليها، حيث كانت أبرز نتائج الزحف العمراين على األراضي يف مدينة بريزيت هي تناقض 

املساحات اخلضراء يف املدينة، كما ويتبني من خالل الدراسة دور االحتالل الصهيوين  مساحاهتا، واخنفاض إنتاجيتها، وتناقص
أثر النفاايت يف توجيه الزحف العمراين يف املدينة، ودوره يف تدهور األراضي الزراعية، وتراجع وتناقص مساحتها. أظهر البحث 

النفاايت الصلبة عليها، واليت أدت إىل تلويث الرتبة وابلتايل  الصلبة يف مدينة بريزيت يف تدهور األراضي الزراعية، نتيجة تراكم
  اخنفاض يف إنتاجيتها، وتشويه للمنظر اجلمايل هلا، واآلاثر السلبية على السكان وعلى البيئة بشكل عام يف منطقة الدراسة.

ٌ
Abstract. 

This study addresses the degradation problem of agricultural land at Birzeit where 

rapid deterioration of the land have been seen in the city in recent years. In addition, this 

study shows the situation of the lands in the study area, the reasons behind the degradation 

of the lands, and the marked decline in agricultural land in the city areas. The study used a 

historical approach for the spread of urbanization in the city, the descriptive approach to 

describe the urban spread, and the analytical approach, which used in explaining the 

causes of the phenomenon and analyzing the maps and aerial photographs that have been 

used to clarify the phenomenon. The study shows the role and the effects of urban sprawl 

in Birzeit city on agricultural land. The study also addresses the reasons behind the 

urbanization in the city and the indiscriminate proliferation of buildings on them. The most 

prominent results of urban sprawl on land in Birzeit city is decreasing in land size, low 

productivity, and decreasing in green space in the city. The study also shows the role of 

the Zionist occupation in directing the urban sprawl to the city, in the degradation of 

agricultural land, and in decreasing the land area. The research addresses the impact of 

solid waste at Birzeit town in the degradation of agricultural land, because of the 
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accumulation of solid waste. This led to the contamination of the soil and thus decreasing 

the productivity of the land, distortion of the aesthetic view, and the negative effects on the 

population and the environment in the study area in general. 
 املقدمة:

وذلك بسبب العديد من العوامل اليت  راعيةهي إحدى املدن الفلسطينية اليت تعاين من تدهور األراضي الز  مدينة بيزيت
تدهور هلذه األراضي والتقليل من إنتاجيتها ومساحتها اليت بدأت تتناقض شيئا فشيئا، حيث كانت  حدوث ساعدت على

العديد من العوامل اليت ساعدت على حدوث تدهور لألراضي الزراعية يف مدينة بريزيت مثل الزحف العمراين املستمر على 
ي الزراعية، كذلك النفاايت الصلبة اليت يتم عمل مكبات هلا داخل إطار األراضي الزراعية ويرجع ذلك إىل ضعف األراض

 التخطيط يف حل مشكلة االمتداد العمراين يف مما أدي إىل حدوث تدهور لألراضي الزراعية وتزايد هذه املشكلة بشكل كبري.
راضي الزراعية يف مدينة بريزيت وابألخص الزحف العمراين، ومدى أتثريه يتناول هذه البحث األسباب اليت أدت لتدهور األ

عليها، كذلك احلالة اليت آلت إليها األراضي الزراعية نتيجة التدهور املستمر هلا، واحللول املقرتحة للحد من هذه املشكلة، أيضا 
 األراضي الزراعية على املدينة. يوضح هذا البحث مدى أمهية الدراسة ومدى خطر النتائج اليت تنتج عن تدهور 

يقسم هذا البحث إىل عدة أجزاء، يف كل جزء من هذه الدراسة يعرض يبني أثر املشكلة على املنطقة، وهذا يساعد على 
 سهولة دراسة املشكلة وفهمها من أجل اخلروج بنتائج حول املشكلة، والوصول إىل حلول مقرتحة للحد من هذا املشكلة.

ول من الدراسة: مشكلة الدراسة وفرضيات البحث ومنهجية الدراسة وأمهية البحث وأهدافه وحدود الدراسة يعرض اجلزء األ
الثالث ودراسات سابقة أجريت حول موضوع الدراسة، كما حيتوي اجلزء الثاين على موقع املنطقة والظروف الطبيعية، أما اجلزء 

وطبيعة وهيئة الزحف العمراين يف مدينة بريزيت، وحتليل النتشار العمراين، ة وأسبابه، وامن البحث يوضح تدهور األراضي الزراعي
وآاثر الزحف العمراين على األراضي الزراعية يف املدينة، التحليل اخلرائطي آلاثر لزحف العمراين، ويف  العمرايناجتاهات التطور 

 النهاية أهم النتائج اليت توصلت إليها الدراسة.
(، حول تدهور األراضي الزراعية 6002 تناولت مثل هذا املوضوع أو جزء منه: دراسة أأبو ةمة، ومن أهم الدراسات اليت

(، حول الزحف العمراين 6002يف جبال فلسطني الوسطي: حالة دراسية ملنطقة ةمال غرب حمافظة رام هللا، دراسة أكتانة، 
ة( ابستخدام تقنيات نظم املعلومات اجلغرافية واالستشعار عن بعد، وأثره على البيئة واألراضي الزراعية يف مدينيت أرام هللا والبري 

(، حول تطور استعماالت األراضي والنمو العمراين يف مدينة العقبة لألعوام 6002دراسة أالطراونة، 
 ( ابستخدام نظم املعلومات اجلغرافية واالستشعار عن بعد.6000،0226،0202أ

 مشكلة الدراسة:
 :تتمثل مشكلة البحث يف

تدهور األراضي الزراعية يف مدينة بريزيت وتزايد هذه املشكلة بشكل ملحوظ وبسرعة كبرية أدت إىل إحداث ضرر   أوال:
كبري هلذه األراضي، وتظهر هذه املشكلة بشكل واضح يف سهل املرج التابع ملدينة بريزيت ومدى تقلص مساحتها يف هذا 

 السهل.
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 راين املتواصل على هذه األراضي أدى إىل تناقص مساحتها يف مدينة بيزيت.: التطور العمراين والزحف العماثنيا
: ضعف التخطيط املهتم حبماية األراضي من املشاكل اليت هتددها وحتد من مساحتها، وقلة الوعي ملدى خطر هذه رابعا

 املشكلة على املدينة وعلى سكاهنا يف احلاضر واملستقبل.
 فرضيات البحث:

 لزحف العمراين يف املدينة كلما زادت مشكلة تدهور األراضي الزراعية.كلما زادت نسبة ا -أ
جامعة بريزيت يف اجلزء اجلنويب من املدينة ساعد على الزحف العمراين ابجتاه جنوب املدينة الذي يتميز وجود  -ب

 بوجود األراضي الزراعية فيه.
يت، وكان هلا دور فعال يف تزايد هذه يوجد عوامل أخرى ساعدت على تدهور األراضي الزراعية يف مدينة بريز  -ت

 املشكلة.

 أهمية وأهداف البحث:
تظهر أمهية دراسة يف أهنا تتناول أحد أهم املشاكل اليت تواجه مدينة بريزيت وهي تدهور األراضي الزراعية يف املدينة، وتبني 

 ف الدراسة:الظاهرة، ومن أهدا ىأاثرها، وتربط بني العوامل البشرية والطبيعية اليت أثرت عل
 .توضيح مدى تفاقم مشكلة تدهور األراضي الزراعية يف مدينة بريزيت 
  توضيح مدى أتثري الزحف العمراين على األراضي الزراعية وخطورته، وضع خطط مدروسة وحمكمة حول انتشار العمران

 يف املدينة.
 مل اليت ساعدت على حدوث املشكلة.دراسة العالقة بني مشكلة تدهور األراضي الزراعية يف مدينة بريزيت والعوا 
  اخلروج بنتائج توضح أثر تدهور األراضي الزراعية، وأثر الزحف العمراين عليها، كذلك مدى أتثري النفاايت الصلبة

 عليها.
 منهجية البحث:

يها والوصول اعتمد هذه الدراسة خالل فرتة إعدادها على عدة جوانب رئيسية، لدراسة الظاهرة وتوضيح العوامل املؤثرة عل
إىل نتائج دقيقة حول املشكلة، فقد أعتمد الدراسة بشكل رئيسي على العمل امليداين يف أخذ بعض املعلومات والقياسات 
امليدانية، أيضا إعداد العديد من املقابالت مع املسئولني يف املدينة وبعض املواطنني، واعتمدت الدراسة على حتليل اخلرائط مثل 

وصورة جوية  0221، وحتليل الصور اجلوية منها صورة جوية للمنطقة عام 0216وخريطة عام  0201م خريطة للمنطقة عا
استخدام ل هذا املوضوع. أما عن أنواع املناهج املستخدمة يف الدراسة، فقد مت ، وبعض الدراسات اليت تناولت مث6001عام 

وشرح كامل لتطورها، كذلك  وتتبعها بشكل يتيح فهم أكثر املنهج التارخيي الذي ساعد يف دراسة تطور املشكلة منذ املاضي
يف احلصول على املعلومات التارخيية، أيضا استخدم  أكثراحلصول على معلومات اترخيية عن املنطقة املراد دراستها، مما يسهل 

ها على املدينة بشكل ووصف نتائجها وآاثر  ف املشكلة من مجيع اجلوانب وعرضها ابلطريقة املناسبة،املنهج الوصفي يف وص
عام، والعمل على تفسريها من خالل املنهج التحليلي والربط بني العوامل املؤثرة على الظاهرة يف منطقة الدراسة، كما ومت 
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استخدام املنهج املقارن يف الدراسة وذلك من أجل عمل مقارانت يف البحث مثل عمل مقارانت بني الصور اجلوية يف املاضي 
اضي الزراعية والصور اجلوية يف الوقت احلاضر وتوضيح مدى االختالف بينها، كذلك املقارنة بني البحوث للمدينة ولألر 

 والدراسات السابقة من حيث دراستها للمشكلة.
 املوقع والظروف الطبيعية:

مرت ةمال  كيلو  00وتقع على بعد  تقع مدينة بريزيت إىل الشمال من مدينة القدس على بعد مخسة وعشرين كيلو مرتا،
مرتا عن سطح البحر، وأعلى جباهلا هو  100حمافظة رام هللا وهي إحدى القرى التابعة ملدينة رام هللا، تقع املدينة على ارتفاع 

مرتا. يقع إىل الشمال من مدينة بريزيت قرية عطارة ومن الشرق قرية جفنا وعني سينيا  000حبل اخلربة الذي يبلغ ارتفاعه 
ن الغرب قرية برهام وكوبر ومن اجلنوب الغريب تقع قرية أبو شخيدم واملزرعة القبلية وإىل اجلنوب تقع قرية أبو وخميم اجللزون وم

( دومن. وتنتمي املنطقة إىل املناخ اجلبلي املعتدل صيفا والبارد شتاء 02000قش، تبلغ مساحة أراضي مدينة بريزيت حوايل أ
ينة طريق رئيسي يربط بني مدينة انبلس ومدينة رام هللا والقدس، يربط هذا الشارع وهو مناخ البحر املتوسط، مير من وسط املد

 (.  11، ص 6006قرى الشمال مبدينة رام هللا هذا أعطى للمدينة أمهية كبرية من حيث موقعها املتوسط. أخلف، 
لتعداد السكاين نسمة، حسب إحصائيات ا 2020بلغ عدد سكان مدينة بريزيت  6001قدر عدد سكان بريزيت عام 

 (.6001وكذلك اإلانث. أاجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيين،  %00، تبلغ نسبة الذكور يف املدينة 6001
ٌ(موقعٌمدينةٌبريزيتٌابلنسبةٌحملافظةٌرامٌهللاٌوالبرية.0خريطةٌرقمٌ)

 

   
 .6002املصدر: عمل الباحث، 

ٌة:العواملٌاملؤثرةٌيفٌتدهورٌاألراضيٌالزراعيةٌيفٌاملنطق
يف قلة الدعم املادي للعمل يف الزراعة ولدعم املشاريع الزراعية، ضعف الناتج املايل من املشاريع تتمثل أوالٌعواملٌاقتصادية:ٌ

الزراعية أدى إىل ترك الفالحني ألراضيهم واالنتقال إىل جماالت عمل أخرى، وضعف منافسة املنتجات الزراعية يف املنطقة، 
 تكاليف استصالح األراضي وصيانتها.وضعف التسويق، وارتفاع 
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الدراسة ومثال ذلك أن العديد من سكان بريزيت  منطقة : وتتمثل هذه العوامل يف، اهلجرة اليت تعاين منهااثنياٌعواملٌاجتماعية
اعية وابلتايل تركوا أراضيهم وهاجروا إىل مناطق أخرى مثل اهلجرة إىل الوالايت املتحدة األمريكية وأورواب اتركني أراضيهم الزر 

 ( Jianjun, 2002, p 83حيدث تدهور هلذه األراضي نتيجة اإلمهال وتركها بدون استخدام أو استصالح. أ
ٌ ٌالزراعية: ٌلألراضي ٌاملختلفة ٌاالستخدامات األراضي أدي تطور مظاهر احلياة املختلفة إىل زايدة مطردة يف استخدام اثلثا

من األراضي الزراعية أصبحت تستخدم من  مساحات اضي الزراعية، ومثال ذلك أنابإلضافة إىل قلة الوعي يف استخدام األر 
أجل إنشاء أماكن للمحاجر وتقطيع احلجارة مثل احملجر املوجود يف مدينة بريزيت وابألخص يف منطقة املرج اليت تعترب أرض 

 اين سكنية هبدف دعم مشاريع اإلجيار.زراعية وذات تربة خصبة وصاحلة ألشكال خمتلفة من احملاصيل الزراعية، وإنشاء مب
ٌ ٌضعفٌاخلربة: األخذ بعني االعتبار  موتضم هذه العوامل طبيعة حتديد املخططات اهليكلية للتجمعات السكانية، وعدرابعا

له مدى سوء التخطيط لالنتشار العمراين وأثره الكبري على األراضي الزراعية، حيث أن الزحف العمراين املتواصل وغري املخطط 
 (Diao, 2011, p 267)أدى إىل فقدان الكثري من املساحات الزراعية. 

: ميزة انتقال امللكية عرب التوريث من جيل إىل جيل أدي إىل تقسيم األراضي الزراعية بني الواريثني خامساٌنظامٌامللكيةٌواإلرث
بدون قيود تضبط استخدام األراضي الزراعية، وهبذا أدي إىل استخدام كل وريث ألرضه اليت ورثها حسب الطريقة اليت يراها و 

 ني.يوهذا شائع ومنتشر بني مجيع املواطنني الفلسطين
: يعمل االحتالل بطرق خمتلفة على إضعاف األراضي الزراعية إمهاهلا، وذلك بطرق مباشرة دساٌدورٌاالحتاللٌاإلسرائيلياس

الدخول إىل األراضي الفلسطينية احملتلة من أجل العمل، أيضا العمل  وغري مباشرة، مثال فتح اجملال أمام املواطنني الفلسطيين يف
على مصادرة أراضي زراعية بشكل كبري وبسياسة خمطط هلا مسبقا وذلك من أجل أضعاف االقتصاد الفلسطيين كأحد أهدافه 

 وخمططاته، وكما ويعمل على إقامة مستوطنات فوق األراضي الزراعية اليت يقوم بنهبها.
يعترب الرعي اجلائر أحد أبرز األسباب اليت تؤدي إىل إحداث مشاكل خمتلفة لألراضي الزراعية، حيث أنه ٌلرعيٌاجلائر:سابعاٌا

يتم يف بعض املناطق إدخال حيواانت املراعي إىل األراضي الزراعية دون األخذ بعني االعتبار الطاقة االستيعابية هلذه األراضي. 
 (Hartemink, 2008, p 204أ

ا الزحف العمراين: الذي أدى إىل اخنفاض كبرية يف مساحات األراضي الزراعية وتقلصها، نتيجة انتشار العمران على اثمن
 األراضي الزراعية.

من حيث املكبات العشوائية ومكبات البلدية اليت تؤدي إىل تلويث تربة األراضي الزراعية، كذلك تطاير : اتسعاٌالنفاايتٌالصلبة
 ي إىل تشويه يف املنظر الطبيعي هلا.النفاايت الذي أد

ٌواقعٌالتطورٌالعمراينٌيفٌمدينةٌبريزيت:
يعترب التطور االقتصادي أحد العوامل الرئيسية يف التوسع العمراين يف املدينة، إال أن ظاهرة التوسع العمراين هلا نتائج سلبية 

الزراعية اليت تكون هي الضحية الكربى نتيجة التوسع  وخاصة عندما يكون هلا أتثري ونتائج على البيئة، وخاصة على األراضي
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العمراين، حيث أن الكثري من عمليات التوسع العمراين تتم من دون دراسة وختطيط سابق وهذا بدوره يؤدي إىل انتشار عشوائي 
 للعمران.

د أي أهنا تسهل عملية تلعب التضاريس دورا مهما وفعاال يف شكل التوسع العمراين وطبيعته، فهي قد تكون عامل مساع
التوسع العمراين نتيجة طبوغرافيتها إما من حيث قلة احندار اجلبال أو وجود مصادر املياه أو وجود السهول، أو عامل مضاد حتد 

، من عمليات التوسع العمراين للمدينة وتعمل على تركز العمراين يف منطقة معينة وإحداث ازدحام وكثافة عمرانية عالية. أالطراونة
 (.26، ص 6002

شهدت مدينة بريزيت خالل السنوات األخرية توسعا عمرانيا ظاهرا بشكل كبري، ونتج عن هذا التوسع العديد من املشاكل 
اليت أثرت على املدينة وصعب حلها، إذ برز االنتشار العشوائي للعمران يف املدينة، كما وشهدت املدينة نشاط كبري يف حركة 

يف املدينة، كذلك نتيجة لتزايد أعداد الطلبة املستأجرين ك بسبب التغيري الذي طرأ على الوضع االقتصادي البناء والتشييد، وذل
الذين يدرسون يف جامعة بريزيت، واألموال اليت حيوهلا املغرتبني إىل أهاليهم يف املدينة وبناء العقارات وإنشاء املشاريع هبدف 

 العامل األساسي يف التوسع العمراين يف املدينة.االستثمار، والزايدة السكانية اليت تعد 
كانت تعد املركز الرئيسي لسكان حيث   كان التجمع السكاين للمدينة يرتكز يف البلدة القدمية،  0220-0201يف عام 

لزيتون اليت كانت املدنية، ومسرحا حلياهتم االجتماعية واالقتصادية والثقافية، واملساحة املتبقية من املدينة كانت مزروعة أبشجار ا
 مصدرا للدخل ويعتمد عليها سكان املدينة يف توفري الدعم املادي لعوائلهم.

اليت أدت إىل تغري جذري وكبري  0220حدث تغري يف الرتكيبة السكانية للمدينة وذلك نتيجة حلرب عام  0220بعد عام 
رائيل خالل هذه احلرب، فقد بدأ الالجئني ابلتدفق إىل املدينة، يف الرتكيبة السكانية والتوزيع السكاين يف املناطق اليت احتلتها إس

حيث كانت املنطقة متمثلة بوجود اجلهاد املقدس بقيادة عبد القادر احلسيين، أدي تدفق الالجئني إىل خلق مشكلة سكنية يف 
وسط املدينة وعلى أرض اتبعة جتمع االجئني الفلسطينيني يف  املدينة، وضغط كبري على احلاجيات الرئيسية من مأكل ومشرب،

للكنيسة واليت تقع على الطريق الرئيسي الذي يربط بني رام هللا وانبلس، يف هذه الفرتة ظهر جتمع سكاين جديد يف املدينة وهو 
ازدات املساحة العمرانية يف املنطقة ويظهر ذلك من خالل حتليل خريطة ملنطقة الدراسة  0210خميم بريزيت، ويف مطلع عام 

 (.20، ص 6002م. أالسعادة،  0216عام ل
ٌحتليلٌاجتاهاتٌالتطورٌالعمراينٌيفٌمنطقةٌالدراسة:

–تسارع االنتشار العمراين يف املدينة مع حتسن األوضاع االقتصادية لسكان املدينة، ونشاط الشارع الرئيسي أرام هللا  
مل على بناء احملال التجارية، كما كان لنقل حرم جامعة الطريق والعانبلس( حبركة السري، وبدأ السكان ابالنتشار على جانيب 

بريزيت من وسط املدينة إىل جنوب املدينة دور يف زحف العمران حنو اجلامعة وذلك هبدف القيام ببناء إسكاانت للطلبة 
 واستثمارات ابلقرب من اجلامعة.
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 يف مدينة بريزيت واضحا وسريعا، وقد وخاصة بعد دخول السلطة الفلسطينية، أصبح التوسع العمراين 0222بعد عام 
يعود ذلك إىل الزايدة السكانية يف املدينة أو بسبب رخص أسعار األراضي يف تلك الفرتة الذي مكن عدد من الناس من شراء 

 األراضي وإنشاء عليها املباين واحملال التجارية.
قة الواقعة إىل اجلنوب من مدينة بريزيت وابألخص يف وميكن اإلشارة إىل أن عدد كبري من اإلسكاانت والعمارات يف املنط

سهلة وزراعية وذات تربة صاحلة للزراعة، حيث ساعد قرب سهل املرج من جامعة بريزيت الواقعة املرج ، اليت تعد منطقة منطقة 
 يف جنوب املدينة إىل منطقة جاذبة للسكان.

ٌ(0خريطةٌرقمٌ)
0992ٌاالمتدادٌالعمراينٌيفٌمنطقةٌالدراسةٌعامٌ

ٌ
 6002املصدر: عمل الباحث، 

العمراين حنو اجلهة اجلنوبية من  (، تبني اجتاه التمدد العمراين يف املدينة، حيث نالحظ اجتاه التمدد1من خالل اخلريطة رقم أ
تميز بقلة احندارها وذلك بسبب اإلجتاه حنو مدينة رام هللا والقرب من جامعة بريزيت، كما أن املنطقة اجلنوبية من املدينة تاملدينة، 

وبسهوهلا وأبراضيها اخلصبة، كذلك يالحظ اجتاه التمدد العمراين حنو اجلهة الغربية من املدينة يف منطقة األمري حسن، يف حماولة 
اه السكان البعد عن وسط املدينة نتيجة االزدحام املروري والكثافة السكانية العالية املرتكزة يف وسط املدينة، ابإلضافة إىل اجت

جفنا والذي ساعد الزحف العمراين يف التمدد يف هذه اجلهة نتيجة  -الزحف العمراين يف اجلهة الشرقية على جانيب شارع بريزيت
لسهولة املواصالت وتعبيد الطرق يف هذا اجلانب من املنطقة، إال أنه يالحظ من خالل االجتاه العمراين يف املدينة حماولة السكان 

الشمالية واالجتاه حنو اجلنوب ووسط املدينة وذلك بسبب وجود حاجز عطارة الذي حد من زحف االجتاه البعد عن املنطقة 
 العمراين جتاه الشمال.

حرم جامعة بريزيت دور يف انتشار املباين على األراضي احمليطة هبا، واليت هتدف من خالهلا إىل بناء كليات أصبح لتوسع 
ودليل ذلك تناقص مساحة حراش اجلامعة الذي يقع يف اجلهة الشرقية من اجلامعة، حيث جديدة على حساب األراضي احمليطة، 
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قامت اجلامعة مؤخرا بناء مبىن إدارة جديد يف وسط احلراش املكسو أبشجار السرو، ومن هنا نستنتج أثر اخلطة التوسعية 
 للجامعة يف توسعها على األراضي احمليطة.
ي يرببط بني مدينة رام هللا وانبلس، والذي مير من وسط مدينة بريزيت ازدحام العمران يتضح على طول الطريق الرئيسي الذ

وتقارب األبنية من بعضها البعض وانتشار احملالت التجارية بشكل كبري وواضح على طول الطريق املار يف وسط املدينة وابلتايل 
ر العمارات بشكل كبري، وذلك نتيجة لتزايد إعداد السكان يف ، وانتشا6000فأن التوسع العمراين يف املدينة بدأ يظهر بعد عام 

 املدينة وحتسن يف احلالة االقتصادية للسكان.
ٌ(1خريطةٌرقمٌ)

ٌاالمتدادٌالعمراينٌواجتاههٌيفٌمنطقةٌالدراسة

 
 6002املصدر: عمل الباحث، 

 زيت:التحليلٌاخلرائطيٌآلاثرٌالزحفٌالعمراينٌعلىٌاألراضيٌالزراعيةٌيفٌمدينةٌبرٌيٌ-
تعد مدينة بريزيت من حيث املساحة صغرية أذا قورنت بغريها من املدن األخرى، إال أن النشاط العمراين يف املدينة متسارع، 
وبشكل كبري، وانتشار العمارات فيها، واحملال التجارية، وهذا االنتشار النشيط واملتسارع أصبح على حساب األراضي الزراعية يف 

من خالل حال املدينة يف احلاضر، انتشار العمران على أراضي زراعية كثرية، دون ختطيط أو وعي من  املدينة واليت يالحظ
 يف احلاضر ويف املستقبل.السكان لقيمة األرض الزراعية 

دومن، وكان العمران متمركز يف البلدة  02000بريزيت  مدينة خالل فرتة االنتداب الربيطاين كانت مساحة أراضي بلدية 
اليت تصل بني مدينة رام هللا وقرى ةمال رام هللا وانبلس، أصبحت مساحة األراضي ة، ولكن نتيجة فتح الشوارع يف املدينة القدمي

دومن، ويذكر سكان املدينة أن على طول الشارع  0000الشوارع اليت أنشأت  نصيب دومن، حيث كان 02000يف املدينة 
 نبيه أراضي مشجرة أبشجار الزيتون والعنب.الرئيسي املار يف وسط املدينة كانت على جا

ويالحظ أن الزحف العمراين أدى إىل تدمري مساحات واسعة من األراضي الزراعية يف املدينة، واختفاء مساحات واسعة من 
حمال األراضي اخلضراء واملشجرة كما هو حال املنطقة الواقعة يف وسط املدينة واليت أصبحت حاليا جتمعا عمرانيا وسكانيا و 

جتارية، كذلك إمهال السكان ألراضيهم نتيجة هلجرة بعض سكان املدينة، وانتقال السكان ملهن أخرى، وقلة املردود االقتصادي 
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لألرض، وضعف الدعم املادي للفالحني، وعدم االهتمام ابستصالح األرض، والنظر لقيمة األرض من حيث مناسبتها للعمران 
 (.001، ص 6001أوهدان،  دون االهتمام بقيمها الزراعية.

كثري من الدومنات يف املدينة أصبحت تباع لعدد من املستثمرين الكبار أو الصغار وحىت على املستوى الفردي، ويلك 
بسبب موقع املدينة املتوسط والقريب من مدينة رام هللا، وجود جامعة بريزيت يف املدينة جعل من موقع املدينة موقع جاذب 

أراضي املدينة ابهظة الثمن، "أرض مدينة بريزيت كانت تباع يف املاضي بقيمة واملستثمرين، كما وأصبحت لكثري من السكان 
دينار واحد إىل دينارين لكل شجرة زيتون، وذلك حسب حجم الزيتونة، أما يف الوقت احلاضر فقد أصبحت األرض تباع ابملرت 

 (.00، ص 6000دينار للمرت الواحد" أالروسان،  600دينار إىل  000من 
ٌ(3خريطةٌرقمٌ)

ٌاملساحةٌالعمرانيةٌخاللٌفرتاتٌزمنيةٌخمتلفةٌملنطقةٌالدراسة

ٌ
 6002املصدر: عمل الباحث، 

ٌ(3خريطةٌرقمٌ)
ٌالتغريٌيفٌمساحةٌاألراضيٌالزراعيةٌخاللٌأعوامٌخمتلفة

 
 6002املصدر: عمل الباحث، 



 بنغازي جامعة

 املرج – اإلنسانيةٌ  والدراسات العلوم جملة

 حمكمة الكرتونية يةعلم جملة

 482/4102ٌٌٌٌٌISSN : 2312 – 4962ٌرقمٌاإليداعٌبدارٌالكتبٌالوطنيةٌ

 32ٌ م0202/ٌفرباير20ٌٌ–العددٌالسادسٌوالعشرونٌ

كانت مساحة األراضي الزراعية   0216ويف عام  دومن، 6220حوايل  0201بلغت مساحة األراضي الزراعية عام 
فقد وصلت مساحتها  6002دومن، وابلنسبة للعام  0200فبلغت مساحة األراضي الزراعية  0221دومن، أما عام  6210

 دومن، ومن ومن أبرز آاثر الزحف العمراين على األراضي الزراعية يف مدينة بريزيت هي: 0260حنو 
حيث أدي قطع األشجار والنبااتت نتيجة الزحف العمراين إىل اختفاء مساحات واسعة تناقص املساحات اخلضراء:  -0

من األراضي املزروعة ابألشجار، وذلك من أجل إنشاء البناايت والعمارات مكانه، ومثال ذلك وسط املدينة الذي 
 (0طة رقم السكانية وتقارب البناايت من بعضها البعض، واحملال التجارية أخريأصبح يعم ابلكثافة 

حيث "تعد مشكلة تناقص املساحات اخلضراء وقطع األشجار  كما أصبحت هذه املشكلة واضحة املعامل يف املدينة،
مشكلة حقيقية تواجه املدينة، وذلك بسبب عدم وجود القوانني اليت تكفل محاية األشجار وعدم قطعها، أو حىت قانون يفرض 

شجار أمام هذه املباين"، وهذا أدي بدوره إىل اختفاء مساحات من الغطاء النبايت. على أصحاب البيوت والعمارات بزراعة األ
 (.20، ص 6002أكتانة، 

: حتولت مساحات واسعة من األراضي الزراعية إىل أراضي للعمران، فقد تشوهٌيفٌاملنظرٌالطبيعيٌلألراضيٌالزراعية -6
ىل أراضي تنتشر هبا العمارات واملباين، كما ويالحظ حتول املشهد من أرض زراعية تنتشر فيها األشجار والنبااتت إ

انتشار بعض مقالع احلجارة واحملاجر يف املدينة، وذلك مثل احملجر املوجود على املدخل اجلنويب للمدينة، ومقلع 
ة يراعية. أبلداحلجارة املوجود يف اجلهة اجلنوبية العربية من املدينة، واليت أدت إىل تشويه يف املنظر اجلمايل لألراضي الز 

 (.6000بريزيت، 
: يالحظ ذلك بوضوح يف اخنفاض إنتاج زيت الزيتون، واليت تعترب أشجار الزيتون من اخنفاضٌإنتاجيةٌاألراضيٌالزراعية -1

أكثر أنواع احملاصيل الزراعية انتشارا يف منطقة الدراسة، فهي حتتل املرتبة األويل يف الزراعة واالهتمام لإلنسان 
حيث كان معدل إنتاج األسرة الواحدة من زيت الزيتون يف مدينة بريزيت حىت أواخر السبعينات يصل الفلسطيين، "

أن وصلت يف الوقت احلاضر إيل لرت لألسرة الواحدة، وبدأت هذه النسبة ابلتناقص شيئا فشيئا إىل  0000إىل 
مرانية، إنشاء مبىن جديد يف وسط الواحدة". كذلك قطع أشجار الزيتون، وإحالل مكاهنا مباين علرت لألسرة 200

 (.011، ص 6002أرض مشجرة أبشجار الزيتون. أقبها، 
ٌكبريٌيفٌأسعارٌاألراضي:ٌ -3 أدي التزايد العمراين املستمر على األراضي هبدف إنشاء العمارات والبناايت السكنية ارتفاع

بريزيت، حيث أن عدد كبري من املستثمرين واحملال التجارية واستثمارات أخرى إىل ارتفاع كبري يف أسعار األراضي يف 
هبدف إقامة املنشئات عليها، أي ألهداف اقتصادية، وانتشار السماسرة أدى إىل تسرب  األراضي يقومون بشراء

مساحات واسعة من األراضي إىل املستثمرين، نتج عن ذلك حتكم يف أسعار األرض وارتفاع واضح يف قيمتها 
قيمة األرض الزراعية، واستخدام هذه األراضي ألغراض البناء. أن أسعار األراضي يف االقتصادية، دون النظر إىل 

مدينة بريزيت ارتفعت بشكل واضح وكبري مع دخول السلطة الفلسطينية، ومع توسع احلركة العمرانية يف املدينة خاصة 
دينار أردين، وهذا  ألف 600ألف إىل  000، إذ تقدر أسعار بعض الدومنات يف املدينة من 6000بعد عام 
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االرتفاع انتج عن الزحف العمراين يف املدينة وتزايد الكثافة السكانية فيها، واستخدام األراضي إلنشاء املباين 
 والعمارات عليها.

3- ٌ ٌبدونٌاستصالح: ٌوتركها ٌاألراضيٌالزراعية قناعة أن قيمة ٌأصبح لدى العديد من سكان املدينةإمهالٌاستخدام
عها ومناسبته للعمران، وليس يف قيمتها الزراعية، أدى ذلك إىل ترك السكان ألراضيهم دون األرض تكمن يف موق

استخدام أو استصالح هلا، وترك األراضي الزراعية دون استخدام واستصالح هلا يؤدي إىل حتول مساحات منها من 
 أراضي صاحلة للزراعة إىل أراضي غري صاحلة للزراعة. أأراضي البور(.

ٌالن -3 ٌتراكم ٌالصلبة: حيث أدى الزحف العمراين وتزايد أعداد املباين يف املدينة، على تزايد كميات النفاايت فاايت
 الصلبة، وتراكمها على األراضي الزراعية وما ينتج عنها من خملفات ملوثة لرتبة.

زحف عمراين واسع على أدت الزايدة السكانية يف املدينة واليت نتج عنها اخنفاضٌنصيبٌالفردٌمنٌاألراضيٌالزراعية:ٌ -2
األراضي الزراعية إىل تناقض املساحات الزراعية يف املدينة، انتشار املباين عليها، هذا أدي إىل اخنفاض نصيب الفرد من 

الفرد  نصيبيف املدينة، كذلك صغر امللكية نتيجة نظام اإلرث وغريها من األسباب كان هلا دور يف اخنفاض األراضي 
، وأصبحت النظرة إىل ملكية الفرد من املباين وليس إىل ملكية لألراضي الزراعية. أالزايد، من األراضي الزراعية

 (.062، ص 6006
فقد حتولت مساحات واسعة من األراضي الزراعي حتولٌمساحاتٌواسعةٌمنٌاألراضيٌالزراعيةٌإىلٌأراضيٌللعمران:ٌ -3

طقة املرج الواقعة يف جنوب مدينة بريزيت، واليت تتميز يف املدينة إىل أراضي للعمران، ويظهر هذا التحول بوضوح يف من
 بسهلها وتربتها اخلصبة.

9- ٌ إىل إنشاء املزيد من العمارات السكنية يف املدينة، وذلك من أجل توفري لقدٌأديٌالطلبٌاملتزايدٌعلىٌاملساكن:
دينة أاهلجرة الداخلية جتاه ومساكن للموظفني، مساكن لبعض األسر املتدفقة إىل املٌاملساكن لطلبة جامعة بريزيت،

مدينة بريزيت(، وهذا يدل على ارتفاع يف عدد سكان املنطقة ويرافقه تزايد يف الزحف العمراين يف املدينة واحلاجة إىل 
إنشاء العمارات واملنشآت، وهذا بدوره حيتاج إىل توسيع املخطط اهليكلي العمراين للمدينة، على حساب األراضي 

 (.21، ص 6002يط ووعي بقيمة األراضي الزراعية ابلنسبة للمنطقة. أالبطران، الزراعية، دون ختط
مع استمرار تسارع الزحف العمراين يف املدينة على هذا النحو، ستفقد مساحات واسعة من األراضي الزراعية واختفاء 

خالل السنوات القادمة إذا استمر  بعضها بشكل كلي، فسهل املرج هو أحد املناطق الزراعية يف املدينة واملهددة ابالختفاء
 الزحف العمراين على هذا النهج.

ضعف التخطيط اهليكلي للعمران يف املدينة لعب دوره يف االنتشار العشوائي للعمران، إذ "أن كثري من املخططات اهليكلية 
افية تلك األراضي أو من للتجمعات السكانية أخذت هتم خصائص األرض الزراعية، الصاحلة للزراعة. سواء من حيث طبوغر 

حيث خصائص تربتها لذلك فاالنتشار العمراين، وهو ما يطلق عليه ابلتصحر احلضاري أخذ ابلزحف على األراضي الزراعية، 
 (.21، ص 6002وبذلك أخذت تفقد تلك األراضي خاصيتها الزراعية" أأبو ةمة، 
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 نتائج الدراسة: -
ٌأظهرتٌالدراسةٌعددٌمنٌالنتائجٌوأمهها:

  ايد املساحة العمرانية يف مدينة بريزيت، عما كانت عليه يف السابقة، كذلك تقلص مساحة األراضي الزراعية.تز 
  وجود عالقة قوية بني تدهور األراضي الزراعية وبني العوامل البشرية واالقتصادية، مثل: قلة املردود املادي، وقلة الدعم

 ة، وضعف اخلربة واإلدارة يف اجملال الزراعي.املادي، وارتفاع تكاليف صيانة األراضي الزراعي
  أدت هجرة عدد من سكان مدينة بريزيت إىل اخلارج، وتركهم ألراضيهم بدون عناية، إىل جفاف وتدمري مساحات من

 األراضي املشجرة، وتدهور الرتبة وتعرضها لالجنراف.
 جه، ولكن على أساس مدى مناسبة موقع أصبحت النظرة لقيمة األراضي ليست على أساس قيمتها الزراعية وما تنت

 األرض للعمران.
  أن االرتفاع يف أسعار األراضي الزراعية مل خيدم األراضي الزراعية، ومل حيميها من الزحف العمراين عليه، ألن االرتفاع يف

 ضيهم الزراعية.أسعار األرض كان هبدف البناء واالستثمارات املختلفة عليه، لذلك دفع العديد من الفالحني لبيع أرا
  قيام البلدية إبنشاء بىن حتتية مثل شق الطرق، يف املناطق الزراعية، أدى ساهم يف حتويل األراضي الزراعية إىل أرضي

 سكنية.
    سامهت النفاايت الصلبة مسامهة كبرية يف تدهور األراضي الزراعية، يف مدينة بريزيت، نتيجة تراكمها املتزايد وانتشارها

 العشوائي.
 ان لالحتالل اإلسرائيلي دور كبري يف تدهور األراضي الزراعية، من حيث حماصرته للمدن الفلسطينية، وحتديد مناطق ك

االنتشار العمراين، وسلبه لألراضي الزراعية، كما لعب سلطات االحتالل دور يف جعل مكبات النفاايت قريبة من 
 التجمعات السكنية، كما هو يف مدينة بريزيت.

 اصارر:قائمة امل
 تدهور األراضي الزراعية يف جبال فلسطني الوسطي أحالة دراسية ملنطقة ةمال غرب رام 6002، حممود أأبو ةمه :)

 هللا(. رسالة ماجستري غري منشورة. جامعة بريزيت، فلسطني.
 تري غري (: التحليل املكاين لتواجد الالجئني الفلسطينيني يف منطقة بريزيت، رسالة ماجس6002السعادة، فادي أ

 منشورة، جامعة بريزيت، بريزيت.
 النتائج النهائية 6001(: التعداد العام للسكان واملساكن واملنشآت 6001اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيين أ .

 للتعداد يف الضفة العربية ملخص أالسكان، املساكن( حمافظة رام هللا والبرية. رام هللا، فلسطني.
 تطور استعماالت األراضي والنمو العمراين يف مدينة العقبة لألعوام (: 6002الطراونة، ماندي أ

( ابستخدام نظم املعلومات اجلغرافية واالستشعار عن بعد. رسالة ماجستري غري 6000،0226،0202أ
 منشورة، جامعة مؤتة، األردن.
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 خرائط املدينة، بريزيت، رام هللا، فلسطني.(: 6000بلدية بريزيت أ 
 اتريخ مدينة بريزيت. مكتبة بريزيت، بريزيت.0201علوش، موسي أ :) 
 الزراعية يف مدينيت رام هللا والبرية ابستخدام تقنيات  األراضي (: دراسة الزحف العمراين وأثره على6002كتانه، حممد أ

 نظم املعلومات اجلغرافية واالستشعار عن بعد. رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة بريزيت، رام هللا.
 6000-0220(: التوسع العمراين الريفي يف بلدييت السرو والريموك يف أحمافظة اربد( 6000، تال وحيد أالروسان 

 م، رسالة ماجستري غري منشورة، اجلامعة األردنية، األردن.
 أثر الزحف العمراين يف مدينة جنني على األراضي الزراعية، رسالة ماجستري، جامعة  :(6002قبها، مصطفي مجيل أ

 ، انبلس.النجاح
 اجتاهات التوسع العمراين وأثره على األراضي الزراعية يف حمافظة طوابس، رسالة 6001وهدان، غادة يوسف أ :)

 ماجستري غري منشورة، جامعة النجاح، انبلس.
 م، رسالة  6000-0210(: النمو السكاين والتوسع العمراين يف إقليم دمشق خالل الفرتة 6006الزايد، إميان حممد أ
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