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  )مقطع عرضي، يافا ـ اريحا: دراسة حالة( الحدود البيومناخية للنبات الطبيعي في فلسطين
  إعداد

  رسمي يحيى حماد العمري
  إشراف

  محمد أبو صفط. د. أ

 الملخص

اثر العوامـل   تهدف دراسة الحدود البيومناخية للنبات الطبيبعي في فلسطين الي تقصي

ارتفاع وتوزع النباتـات   وكثافة ومتوسط على النبات الطبيعي،) طوبوغرافيةالمناخ وال(البيئية 

السهل الساحلي ـ شبه الساحل ـ السفوح الغربية (ضمن اقسام الدراسة الطبيعية الستة . الطبيعية

ناصـر المنـاخ   ممثال بذلك برسـوم بيانيـة لع  ). ـ قمم الجبال ـ السفوح الشرقية ـ االغوار  

وتعيين اهم انواع النباتات المختلفة علـى اشـكال    رتفاع النبات السائد في كل اقليم،ولمتوسط ا

ممثلة على مقاطع طوبو ـ نباتية الجزاء الدراسة الظهار الحدود البيومناخية للنبات الطبيعـي   

  .الغابي الشجري وما يحتويه من تنوع نباتي

للمنطقة المتمثلة بالتكوينات الجيولوجية التي انتابتهـا  اظهرت الدراسة المالمح الطبيعية 

 .نوع 15المنطقة واهم انواع الترب السائدة في المنطقة البالغ عددها ) تضاريس(ومورفولوجية 

وبينت اهم عناصر المناخ ضـمن التقسـيمات الطوبوغرافيـة     ،اشهرها الرندزينا والتيراروزا

سط كميات االمطار وعدد ساعات االشعاع الشمسـي  متوسط درجات الحرارة ومتو(المتمثلة بـ 

مع توضـيح   ،موضحا اثرها في نمو النبات). ومتوسط معدل الرطوبة ومتوسط سرعة الرياح

ـ الهم اشكال الغطاء النباتي السائد في المقطع ال ء غـابي  اطوبوغرافي لبيئات الدراسة من غط

  .شجري واعشاب حولية

 .الدراسةومن اهم النتائج التي توصلت لها 

لمناطق التي تتلقى كميات مناسبة من الهطول مع ا نباتاتوضوح مدى تنوع وكثافة وارتفاع  .1

  .االعتدال في درجات الحرارة واالحتفاظ بنسبة عالية من الرطوبة في التربة



 ف 

في تحديد ورسـم الحـدود    بيان اثر عامل االرتفاع و االنخفاض عن مستوى سطح البحر  .2

  .والمطرية السائدة في منطقة اجزاء الدراسة وهي على النحو التاليالبيومناخية الحرارية 

والخروب والسيريس والصـنوبر  " السنديان"تبدأ الحدود البيومناخية الحراج غابات البلوط  •

سنة في مناطق شبه الساحل والسفوح الغربية وقمـم  /ملم  650ـ 350عند الحد المطري 

  .الجبال

عند  ح والرتم واالثل الغضا والبالن من النباتات التي تنمويعتبر مجتمع الينبوت ونبات الطل •

  .سنة/ملم 200ـ  150 الحدود المطرية

تصل الحدود البيومناخية لنبات االثل والقصيب والعوسج والعجرم والقطـف فـي منطقـة     •

  .سنة/ملم 160االغوار والتي تبدأعند خط مطري يصل الى 

الكاسيا ووالقصيب والعجرم والعاقول على مناطق تبدأ الحدود البيومناخية الحرارية لنبات ا •

  .متر تحت منسوب سطح البحر 400ـ  300تنخفض عن مستوى سطح البحر بما يقارب 

 0يتواجد بعض اشجار البطم والشيح والجعدة والبالن والسدر على ارتفاعات تتراوح بـين   •

  .متر فوق منسوب سطح البحر في بيئة السفوح الشرقية 500ـ 

د الحرارية لنباتات السهل الساحلي كاشيح والجميز على ارتفاعات تصل الـى  تصل الحدو •

  .متر فوق منسوب سطح البحر 100

في بيئات شـبه  " القريش"كثيف لغابات الصنوبريات الدغل التبدأ حدود النباتات ذات الشكل  •

  .متر فوق منسوب سطح البحر 450ـ  150الساحل والسفوح الغربية على ارتفاع 

الحدود البيومناخية للغابات الطبيعة من اشـجار القيقـب والزعـرور والزمزريـق     تصل  •

 500للقمم الجبال على ارتفاعات تصل من " القريش"والغابات المزروعة من الصنوبريات 

  .متر فوق منسوب سطح البحر 700ـ الي اكثر من 



 ص 

بما يناسبها على االهتمام وصيانة السفوح الشرقية  وقد اوصت الدراسة بضرورة العمل

والعمل على اجراء الدراسات والتجارب حول امكانية االسـتفادة مـن   . من اجراء خطط تنموية

  .النباتات الطبيعية في انتاج االدوية
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  اإلطار العام للدراسة
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  الفصل األول

  اإلطار العام للدراسة

  المقدمة

هو عبارة عن منطقة محددة جغرافياً وفلكياً لها خصائص مناخية ونباتية تميزها  :اإلقليم المناخي

  . عن غيرها من المناطق

تؤثر الظروف المناخية تأثيراً مباشراً في تشكيل النبات الطبيعي على سطح األرض وفي 

حيث أن هناك تشابه وتوافق بين كل من األقاليم  ،من مكان إلى آخرتنوع تلك الغطاءات النباتية 

  . المناخية واألقاليم النباتية، وذلك ألن األقاليم النباتية هي انعكاس للظروف المناخية السائدة

تعتبر عناصر المناخ المتمثلة في الحرارة واألمطار والرياح والرطوبة أكثـر العوامـل   

  . تأثيراً في تحديد نوع الغطاء النباتي في المنطقة من حيث الكثافة واالرتفاع

هو النبات الذي ينمو في الطبيعة دون تدخل اإلنسان ويأتي على أكثر من شكل  :فالنبات الطبيعي

   .شابكالغابات واألع

وعلى الرغم من صغر مساحة األرض الفلسطينية إال أنها غنية بالنباتات الطبيعية فهـي  

تتميز بتعدد النظم والحدود البيومناخية والتنوع الحيوي المميز حيث يبلغ عـدد أنـواع النبـات    

نوعاً ال تتواجد في أي منطقة أخرى في  46نوعاً، منها أكثر من  )1(2384الطبيعي فيها حوالي 

  . العالم

شمال خط االسـتواء متخـذة    33،15ْ´إلى  °29،30´فهي تنحصر بين دائرتي عرض 

الشكل المستطيل من الناحية الهندسية، فإذا تأملنا في هذا االمتداد الفلكي الفلسطيني نجد أن دائرة 

ين، شمالي معتدل رطب وجنوبي دافئ إلى حار وشـبه جـاف،   تقسم فلسطين لقسم 31العرض 

                                                             
رسالة ماجستير غيـر منشـورة، جامعـة     ،أثر المناخ والسطح على النبات الطبيعي في منطقة الخليل . المحامدة، ف )1(

  . 2003النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين، 
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كذلك فإن امتدادها العرضي من الغرب نحو الشرق، رغم ضيقه، يسير وفـق تنـوع واضـح    

لمظاهر السطح من الساحل إلى المرتفعات الجبلية، حيث يطلق علـى نباتاتـه نباتـات دائمـة     

ـ والخضرة على شكل تجمعات شجرية من أشهرها الصنوبر،  الشـيح،  والزعـرور،  ووط، البل

ثم هبوطاً إلى األغوار حيـث نبـات القصـب،    . الخ.. ).االطلح ،السنط( واالكاسياالميرمية، و

إلى صحراء النقب حيث الحرارة العاليـة   واالكاسيا العاقولو ،العجرموالصفصاف، واآلراك، و

  . )1(وظهور نباتات شوكية مثل المالح والمرار وغيرها

هذه الدراسة ضمن حدود بيومناخية واضحة لتجد أهم أنواع النباتات الطبيعية في  وتمت

فلسطين بصورتها الحالية مع تأثرها بعناصر المناخ السـابقة وبطبيعـة تضـاريس المنطقـة     

  .وتركيبها

لالطـار   فصول، خصص الفصل األول سبعةتم تقسيم وترتيب هذه الدراسة إلى حيث 

عالج مشكلة الدارسة وفرضياتها وأهـدافها وأهميتهـا والحـدود    ودمة، لمقوتناول االعام للدراسة

  . المكانية للمنطقة والمنهجة المتبعة، وينتهي بعرض للدراسات السابقة مع تعليق مقتضب عليها

تضمن الفصل الثاني المالمح الطبيعية لمنطقة الدراسة من حيث جيولوجيـة المنطقـة   و

  .ية وأهم أنواع الترب والظروف المناخية فيهاوتضاريسها وبعض خصائصها المورفولوج

لمنطقة الدراسة والمتمثلـة  ) بوغرافيةوالط(عالج التقسيمات الطبيعية أما الفصل الثالث ف

و  ،و السفوح الغربية وقمم الجبـال  ،والسهل شبه الساحلي ،بالسهل الساحلي الفلسطيني الجنوبي

  . السفوح الشرقية، واألغوار

االشـعاع   –األمطـار  -الحـرارة  .بـتناول الفصل الرابع المناخ وعناصره المتمثلة و

   .واثرها على نمو وحياة النباتات لكل قسم طبيعي. الرياح –الرطوبة–الشمسي

النبـاتي   الغطاء واشكال. ويعرض الفصل الخامس الحياة النباتية وتصنيفها في فلسطين

  . ارتفاعمن كثافة ومتوسط ) اعشابغابات و(فيها 

                                                             
(1  ) http://wwww.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=240718.//5.12.2013 



4 

الشجري في االقسـام الطبيعيـة   ) الغابي(ويبين الفصل السادس الغطاء النباتي الطبيعي 

  .لمنطقة اجزاء الدراسة واهم النباتات السائدة المعمرة والحولية

  . ويظهر الفصل السابع النتائج والتوصيات للموضوع

الدراسـة   وقوائم المراجـع بالعربيـة واالنجليزيـة، ثـم مخلـص      ملحق الصوريليها 

  . باالنجليزية

  مشكلة الدراسة

  :تتمثل مشكلة الدراسة في

نقص الدراسات في التوزيع الجغرافي للغطاء النباتي الطبيعي بأنواعه ضمن وحدات طوبو  .1

 .مع متغير عامل الحرارة والمطر ارتفاع النباتاتمتوسط نباتية ومدى تنوعها وكثافتها و -

لسهل الساحلي الجنوبي وشبه السـاحل والسـفوح   لنباتات ا البيومناخي الحد قلة الدراسات .2

مع متغيـر عامـل    )مقطع الدراسة(الغربية وقمم الجبال والسفوح الشرقية وصوال لالغوار

 .االرتفاع

 . فقر السفوح الجبلية الشرقية مع توضيح أسباب قلة الغطاء النباتي الطبيعي فيها .3

االرتفـاع   متوسطالمتماثل من حيث الكثافة ومدى التنوع النباتي الطبيعي غير الكشف عن  .4

 .في منطقة الدراسة

يمكن التطبيق لذلك على أغلـب منـاطق    وهذه الدراسة القضايا السابقة،  تعالجحيث 

فلسطين التاريخية، والتعرف على واقع عناصر المناخ وأثره في نمو وتوزيع النبات الطبيعـي،  

لى الغطاء النباتي لما له من فوائد في جمال البيئة والعمل الجاد والمتواصل من أجل المحافظة ع

كالغابات الطبيعية التي تعد مناطق سياحية وله أثر في المحافظة على أعداد كبيرة من الطيـور  

  . يساعد على تلطيف الجو ويمنع انجراف التربةماو... والحيوانات
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  فرضيات الدراسة

 .هناك تأثير للمناخ وعناصره على الغطاء النباتي .1

 .غرافية على الغطاء النباتي وتوزيعهوهناك تأثير لنطاقات االرتفاع بتقسيماتها الطوب .2

 .هناك عالقة بين متغير الحرارة والمطر في كثافة وارتفاع النبات .3

  أهداف الدراسة

  :الموضوعات التاليةفي بحث الهذه الدراسة  بينت

علـى النباتـات الطبيعيـة     ضمن تقسيمات طوبغرافية) المناخ(دراسة أثر العوامل البيئية  .1

 . ومعرفة مدى استجابة النباتات لهذه العوامل

 . دراسة طبيعة توزيع الغطاء النباتي حسب الوحدات الطبوغرافية لمنطقة الدراسة .2

وضوح وإبراز العالقة القائمة بين متغير الحرارة والمطر في كثافة وارتفاع الغطاء النباتي  .3

  .الطبيعي في منطقة البحث

  لدراسةأهمية ا

  : تنبع أهمية الدراسة مما يلي

تعد من الدراسات األولى التي تتناول موضوع دراسة الحدود البيومناخيـة فـي فلسـطين     .1

 . بوغرافية للمنطقةوالتاريخية وبيان أثر المناخ حسب الوحدات الط

 . تكشف عن مدى تحكم العوامل المناخية في تحديد أنواع النبات الطبيعي ونموه .2

 .االوضع الحالي للنباتات الطبيعية في فلسطين وأماكن حدود انتشارهدراسة  .3

 . بوغرافية للمنطقةوتكشف عن أسماء ألنواع من النبات الطبيعي ضمن الوحدات الط .4
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ذوي العالقة المباشـرة فـي الجغرافيـا     تفيدتحتوي على مجموعة من النتائج والتوصيات  .5

  . الحيوية والمناخية

  للدراسةالحدود المكانية 

الدراسة قطاع عرضي يمتد من شاطئ البحر المتوسط في الغرب ويسير باتجـاه   غطت

الشرق ماراً من السهل الساحلي وشبه الساحلي ثم السفوح الغربية للجبال الفلسطينية لتغطي بعد 

  .ذلك قمم الجبال ثم السفوح الشرقية ليصل إلى أرض الغور الفلسطيني وينتهي بنهر األردن

تركيز على قطاع طوبغرافي معبراً عن المناطق التضاريسية في فلسطين وليمتد سيتم ال

من يافا في الغرب وينتهي في سهل الزور على جانب نهر األردن مروراً بالقدس ويقـع هـذا   

  :)1(الخريطة رقم . شرق غرينتش 35،30ْ´و  °34،45´المقطع بين خطي طول 
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  منطقة الدراسة :)1(خريطة 

  الباحثعمل :المصدر
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  )نهر االردن-يافا(مقطع طوبوغرافي لمنطقة الدراسة ويمتد من ): 1(شكل 

  عمل الباحث:المصدر

  منهجية الدراسة

 والمنشورة في الكتب المعلومات النظرية المتوفرة :اإلطار النظري .1

تم جمعها من خالل استخدام التحليل المعتمد تم التعامل مع البيانات التي : المنهج التحليلي .2

على المقارنة بين أنواع النباتات وأماكن انتشارها تبعـاً للعوامـل المناخيـة وتقسـيماتها     

ارتفاع وكثافـة  متوسط في  والحرارةالطبوغرافية وإظهار العالقة القائمة بين متغير المطر 

 بيعي في منطقة الدراسة باستخدام النبات الط

من خالل استخدام المنهج االستقرائي بعـد الزيـارة إلـى الوحـدات     : الميدانيةالدراسة  •

الطوبغرافية لمنطقة الدراسة وأخذ عينات عن أنواع النباتات فيها بشكل عشوائي للسـفوح  

الغربية العليا والدنيا والسفوح الشرقية العليا والدنيا وكذلك منطقة األغوار وكذلك السـهول  

كثافتها وانتشارها وعمل التحليالت المناخية لعامل األمطار والحرارة الداخلية ودراسة مدى 

 .ومدى تأثير النبات فيها، وقياس ذلك على باقي المناطق الفلسطينية

تم التوجه إلى كل من له عالقة بعناصر المناخ، مثل دائرة األرصـاد   :اإلطار المعلومـاتي  •

ومتابعة موقـع األرصـاد الجويـة اإلسـرائيلية     الجوية الفلسطينية ألخذ البيانات الالزمة 
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ووزارة الزراعة ومعرفة ما هو متـوفر عنـدها مـن     ومراسلتهم عبر البريد االلكتروني

بيت لحم، الهتمامها بمراكز التنوع البيئـي   -معلومات عن النبات الطبيعي، ومؤسسة أريج

واسـتخدام   ، نابلس،تل) بيرك(ومركز أبحاث التنوع الحيوي والبيئة  والحيوي في فلسطين

 . المعلومات الواردة في المراجع والمصادر المختلفة

  الدراسات السابقة

تعتبر دراسة الحدود البيومناخية للنبات الطبيعي في فلسطين من الموضوعات التي لـم  

تطرح بشكل واسع من قبل، فليس هناك ما يبين أن أحد الباحثين قد تناول مثل ذلك الموضـوع  

وفيما يلي استعراض لبعض . نباتية ومتوسط االرتفاع لبعض االنواع النباتية -وبوالطبتقسيماته 

  .الدراسات التي لها عالقة بموضوع الدراسة

  ".الحياة النباتية في فلسطين"، 1962زوهاري، مايكل  )1

وتناول في دراسته الحياة النباتية في فلسطين واألردن من حيث أنواع التربة وعالقتهـا  

، وتأثيرها على الحيـاة النباتيـة   )أمطار، رياح، رطوبة، حرارة(ع المناخ الداخلي بالنبات وأنوا

مثل مكبات . وأهم تأثيرات اإلنسان، وخلق البيئات النباتية غير الطبيعية. وتبادل األنواع النباتية

النفايات والمحاجر وجوانب الطرق، وذكر أسماء النباتات المجلوبة بواسطة اإلنسان والحيـوان  

. وقام بتصنيف المجتمعات النباتية حسب عامل التربة والرطوبة واإلمطار والحرارة. متوطنةوال

 . )1(وعمل على تصنيف الغابات من المتوسط حتى شاطئ البحر الميت على حواف نهر األردن

  ."أثر المناخ على الزراعة في الضفة الشرقية لألردن" 1978الزقرطي، إبراهيم،  )2

وهـي المنـاخ والتربـة    . وتهدف الدراسة إلى العوامل البيئية المؤثرة في نمو النبـات 

والتضاريس والمياه، إذ درس العالقة بين عناصر المناخ والنبات وأثر كل عنصـر مـن هـذه    

العناصر كالحرارة واألمطار والرياح والضوء والرطوبة النسبية، مع التركيـز علـى عنصـر    

إذ درس الحرارة الدنيا والعظمى والمعدل اليومي والحرارة . تها للنباتالحرارة واألمطار ألهمي
                                                             

(1)  Zohary, M. plant life of Palestine, 1962 
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واألمطار من حيث المعدل السنوي والفصلي وشـدة السـقوط   . المتراكمة وحرارة الليل والنهار

وأوضح في دراسته عالقة التربة بالنباتات سواء من حيث خواصها . معبراً عنها بعدد أيام المطر

ـ . الغذائية صها الكيميائية كالعناصرالطبقية أو من حيث خوا ها مـن  ومن حيث التضاريس درس

وأوضح أهم األقاليم المناخية في األردن تبعاً لتتصـنيف  . اع ودرجة االنحدارحيث عالقة االرتف

ألنه وضع أساساً لمنطقة البحر المتوسط، وتوصل الباحث إلـى أن النبـات يتـأثر    ) أمبيرجيه(

  .)1(والتضاريس بعوامل أهمها المناخ والتربة

 ".الغطاء النباتي في حوض وادي شعيب"، 1986الحاج، موسى أحمد  )3

 حيث تناول في دراسته الغطاء النباتي في وادي شعيب، ومعاناة البنات في المنطقة بناء

وتناول في الدراسـة  . إذ يتعرض النبات فيه لفترة جفاف طويلة) المناخية(على الظروف البيئية 

النباتية الرئيسية السائدة في الحوض، حيث قام بتقسيمها إلى ستة مجموعات رئيسية المجموعات 

. مع تداخل المجموعات النباتية مع بعضها البعض في بعض مناطق درجات االنحدار المتشـابه 

وميز بـين إقليمـين   . وقام بتقسيم النباتات الطبيعية من حيث االرتفاع إلى خمس طبقات رئيسية

ب الرعوية فيها إحداها في إقليم حوض المتوسط واآلخـر يقـع ضـمن إقلـيم     مناخيين لألعشا

 . )2(الصحراء

 . "حماية البيئة الفلسطينية"، 1990 ،دراسة اشتية، محمد سليم، وحمد، علي خليل )4

وتهدف الدراسة إلى معرفة المخاطر التي تتعرض لها الحياة النباتية البرية في فلسطين، من 
وسيطرت النباتات المنافسة، ووجود بعـض  . وسوء استخدام المبيداتسوء استخدام األراضي، 

وبين أن النباتات في فلسطين تنقسم إلى قسـمين، قسـم   . العوامل الطبيعية مثل القحط والجفاف
إقليمي الذي يعكس الخصائص المناخية للمنطقة، وقسم الالإقليمي الذي يعكس عوامـل التربـة،   

  .)3(ية تحتوي على نباتات متنوعةوقسم فلسطين إلى أربع مناطق حيو

                                                             

، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة القـاهرة،  أثر المناخ على الزراعة في الضفة الشرقية لألردن . إالزقرطي،  )1(
  .1978مصر،   

  .1986، رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة األردنية، "الغطاء النباتي في حوض وادي شعيب" . الحاج، أ) 2(
  .1990، الفلسطينية حماية البيئة. وحمد، ع . اشتية، م) 3(
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 ."الطبقات النباتية في حوض وادي جلعد"، 1996أبو سمور،  )5

تناول في دراسته بأن الظروف الطبيعية في وادي جلعد كان لها أثر واضح وهام فـي  

انتشار غطاء نباتي خاص به، وكان لبعض العناصر أثر بارز في ذلك، ولكـن أهمهـا كميـة    

غطـاء   حيث أن هذه الظروف ساهمت في تكويناألمطار ونسبة المادة العضوية وسمك التربة، 

قة الشجيرات وطبقة تحت الشـجيرات وطبقـة   قات نباتية، هي طببوضوح أربعة طب نباتي تميز

ا وتكـرار وجودهـا فـي    ات خاصة في تنوع نباتاتها وكثافتهاألعشاب، كما كان لكل طبقة صف

  )1(.الحوض

 ".تدهور الغطاء النباتي في حوض وادي الطفيلة"أبو سمور، حسن،  )6

ة يتأثر بالظروف المناخية يتناول في دراسته بأن الغطاء النباتي في حوض وادي الطيفل

مما انعكس ذلك على وجود غطاء نباتي فقيـر كمـاً   . للمنطقة التي تتصف بالجافة وشبه الجافة

وساعد على ذلك أيضاً طبيعة الحوض الجيمورفولوجية التي تتميز بوجود سفوح شديدة . ونوعاً

. ختالف درجة االنحدارمما أدى إلى طبقة رقيقة من التربة يختلف سمكها با) 45ْ-10(االنحدار 

فما سبق ساعد على قلة إمكانية إعادة التجديد الطبيعي للنبات في فترة اإلنبات واإلزهار بصورة 

وخرج الباحث بنتيجة بالرغم من الظروف المناخية والسـطحية القاسـية، إال أن هنـاك    . جيدة

  .)2(لتي تتحمل الجفافإمكانية زراعية لبعض الوحدات الجيمورفولوجية فيه باألشجار الحرجية ا

تغيرالغطاء النباتي توزعاً وكثافة في حـوض وادي العـالوك   "، 1996أبو سمور، حسن  )7

  ."1986-1960خالل الفترة 

. حيث تناول في دراسته توزع الغطاء النباتي في حوض وادي العالوك وتغير صـورته 

باإلضافة إلى حالة الغطاء النباتي من حيث تغير األنواع بين أجزاء الحوض وكثافـة األنـواع   

كما عالجت الدراسة المجموعات النباتية الرئيسية في منطقة الواد من حيـث  . النباتية وتكرارها
                                                             

  .1996، مجلة كلية اآلداب، جامعة صنعاء، الطبقات النباتية في حوض وادي جلعد. أبو سمور، ح) 1(
، العلوم اإلنسانية واالجتماعية في الجامعة األردنيـة،  "تدهور الغطاء النباتي في حوض وادي الطفيلة".أبو سمور، ح) 2(

1996.  
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فبين أسباب حدوث التكرار لبعضها وقلة بعضها إلى أسباب أنشـطة اإلنسـان   . تكرار ظهورها

والظـروف  . المختلفة في تلك الفترة وكيفية زراعة أنواع معينة من األشجار تتحمـل الجفـاف  

المناخية الطبيعية له تكفل بتحسين وضع الغطاء النباتي واستمرار دعمه لعملية التوازن البيئـي،  

، وإجراء 1996 – 1960طتين للغطاء النباتي في فترتين زمنيتين هما للوصول إلى وضع خار

  . )1(مقارنة لحالة الغطاء النباتي وتوزعه وما هي التغيرات التي طرأت عليه خالل هذه الفترة

األراضـي الزراعيـة فـي    أثر المناخ على نمط استعمال "، 1999معة، سمير، دراسة ج )8

 . "محافظة جنين

األمطار، ودرجة الحـرارة،  (بيان أثر الظروف المناخية بعناصره وتهدف الدراسة إلى 

ورطوبة التربة، والرياح، واإلشعاع الشمسي، وأثر ذلك في توزيع االستخدام الزراعي ومـدى  

كما بين أثر تذبذب كمية األمطار الساقطة على محافظـة  . ارتباط ذلك أيضاً بتوزيع المحاصيل

اصيل وإنتاجها، وأثر الموقع الجغرافـي علـى التوزيـع    جنين من عام إلى آخر على نمو المح

وأوضح أن المناطق السهلية التي تصلها درجات حرارة عاليـة منـاطق   . المكاني للمزروعات

. والمناطق المرتفعة بيئة مناسبة لزراعـة األشـجار  . تزرع بالمحاصيل الزراعية والخضروات

في تذبذب مساحة األراضي الزراعية، وبين  وأن العوامل السياسية واالقتصادية والمناخية تتحكم

 . )2(أن منطقة جنين هي المخزون اإلستراتيجي للغذاء في فلسطين

أثر األمطار في الزيادة السنوية لخصائص أشجار الغابات في "، 2001أبو سمور، حسن  )9

 . حوض وادي الجب

 األعـوام  تناول الباحث في دراسته كمية األمطار الهاطلة سـنوياً، وأخـذ عينـات مـن     

للقرن الماضي، ومدى تأثيرها على ارتفاع األشجار وقطر الساق والحجم وذلك لكافـة أنـواع   

                                                             

، مجلـة  "1986-1960النباتي توزعاً وكثافة في حوض وادي العالوك خـالل الفتـرة   تغير الغطاء ". أبو سمور، ح )1(
  .1997، 2، ع4دراسات العلوم اإلنسانية واالجتماعية، مج

على نمط استغالل األراضـي الزراعيـة فـي    ) االشعاع الشمسي ودرجة الحرارة واألمطار(أثر المناخ . جمعة، س) 2(
  .1999شورة، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين، ، رسالة ماجستير غير منمحافظة جنين
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حيث وجد عالقة ارتباط قوية بين كمية األمطار ونمو أشجار . األشجار في حوض وادي الجب

 )1(.الغابة

النبات الطبيعـي فـي منطقـة     أثر المناخ والسطح على"، 2003دراسة المحامدة، فرج،  )10

 . "الخليل

ـ  ى هدفت هذه الدراسة إلى دراسة الغطاء النباتي الطبيعي في منطقة الخليل الذي يتبع إل

فقـام  . متاز بكونه رطباً بارداً في الشتاء، وحاراً في الصيفمناخ حوض البحر المتوسط الذي ي

لمنتشرة وكثافتها شـامالً ذلـك مـع    بدراسة الغطاء النباتي الطبيعي من حيث األنواع النباتية ا

وبينت الدراسة مالمـح  . عناصر المناخ المختلفة، ومظاهر السطح المتنوعة في منطقة الدراسة

تدهور الغطاء النباتي والمراعي في منطقة الخليل نتيجة إلى عدة عوامل منها النمـو السـكاني   

ع العشوائي لألشجار والشجيرات السريع وفالحة األراضي الحدية الهامشية، واالستمرار في القط

لغرض الوقود، وتوصلت الدراسة أن الغطاء النباتي يتأثر في نموه وتوزيعـه داخـل منطقـة    

 .مجموعة من العوامل هي المناخ والتربة ومظاهر السطح والنشاط البشري. الخليل

لظروف وتشير النتائج التي توصلت إليها الدراسة إلى مدى ارتباط المجموعات النباتية با

  . )2(الطبيعية كالمناخ واألمطار والحرارة والتربة واتجاه االنحدار السطح

 2007عبادي، هشام، وقفيشـة، وحيـد   دراسة أبو عياش، عادل، والحدادين بهجت، وال )11

 ."سطينمسح وتصنيف أشجار الغابات في فل"

تهدف الدراسة إلى تبيان أثر العوامل المناخية من درجات الحرارة واإلشعاع الشمسـي  

. الخ في أثرها ألهم أنواع الغابات ومواقع انتشارها بيئياً وجغرافياً في فلسطين... والضغط جوي

                                                             

مجلـة العلـوم    أثر األمطار في الزيادة السنوية لخصائص أشجار الغابات في حوض وادي الجب،". أبو سمور، حس )1(
  .2001التطبيقية، جامعة عدن، 

جستير غيـر منشـورة، جامعـة    ، رسالة ماأثر المناخ والسطح على النبات الطبيعي في منطقة الخليل.المحامدة، ف )2(
  .2003النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين، 
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وكذلك بينت الدراسة أهـم أصـناف   . وذكر أمثلة على أنواع األشجار المنتشرة في تلك الغابات

  . )1(ع الشجرية الغابية المحلية والمدخلة في الوطناألنوا

 ".نتاجية الزيتون في الضفة الغربيةأثر المناخ على إ"، 2008دراسة خطيب، فاطمة،  )12

من خـالل  . بينت الدراسة العوامل البيئية المؤثرة في إنتاجية الزيتون في الضفة الغربية

يفات الحيوية المناخية وعالقتهـا بإنتـاج   توضيح العناصر المناخية المؤثرة في اإلنتاج، والتصن

وبينت الدراسة أثر العالقات اإلحصائية االرتباطيـة بـين   . الزيتون في محافظتي جنين ونابلس

العناصر المناخية واإلنتاج، وأهم األقاليم المناخية وزراعة الزيتون فيها، وما هو أثـر عامـل   

وتوصلت الدراسـة إلـى أن العناصـر     .التربة واالرتفاع عن مستوى سطح البحر في اإلنتاج

المناخية األكثر تأثير على شجرة الزيتون وأن العالقة مع عامل المطر هي عالقة طرديـة فـي   

  .)2(االنتاجية

الخصائص الطبوغرافية وتأثيرها على الغطاء النباتي في "، 2010دراسة حمادة، صفاء،  )13

 ."االستشعار عن بعدوتقنية  )GIS(محافظة نابلس باستخدام نظم المعلومات الجغرافية 

وتهدف هذه الدراسة في التعرف على الخصائص الطبوغرافية وتأثيرها علـى الغطـاء   

النباتي في محافظة نابلس باستخدام المنهج التحليلي وتقنية االستشعار عن بعد ونظم المعلومـات  

ار عن بعد فـي  الجغرافية حيث توصلت الدراسة إلى قدرة نظم المعلومات الجغرافية واالستشع

وبينت أن الغطاء النبـاتي يتـأثر   . دراسةالخصائص الطبوغرافية وتأثيرها على الغطاء النباتي

بدرجة كبيرة في االرتفاع عن مستوى سطح البحر ودرجة االنحدار واالتجاه، حيث أن العالقـة  

نحـدارها  كما أن السفوح التي اتجاه ا. عكسية بين االرتفاع عن مستوى البحر ودرجة االنحدار

وهذا يعود إلى أن أشـعة  . شماالً أقل كثافة في الغطاء النباتي من السفوح ذات االتجاه الجنوبي

                                                             

، مقـدم  مسح وتصنيف أشجار الغابات فـي فلسـطين  . وقفيشة، و . هـ والعبادي، . ب،  والحدادين . بريغيث، ع  )1(
  .2007) نوفمبر(للمنظمة العربية للتنمية الزراعية، تشرين ثاني 

، رسالة ماجستير غير منشـورة، جامعـة النجـاح    الزيتون في الضفة الغربية أثر المناخ على إنتاجية. خطيب، ف )2(
  .2008الوطنية، نابلس، فلسطين، 
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الشمس التي تتلقاها المناطق التي تنحدر شماالً أقل من المناطق التي تنحدر جنوباً، مما يـؤدي  

ـ . إلى ارتفاع درجة حرارة الهواء والتربة وقلة الرطوبة اتي قليـل علـى   ولذا يكون الغطاء النب

  .)1(السفوح الجنوبية

 "إدارة النظام البيئي في محمية ضانا الطبيعية"،2010 ،الشباطات، علي )14

تناولت الدراسة محمية ضانا الطبيعية وعلى الرغم من صغر مساحتها التي ال نزيد عن 

م تحت مستوى سـطح البحـر   200فقد أسهم موقعها الجغرافي وتباين مناسيبها ما بين  2كم308

وتدرج عناصره، مما أدى اختالف كبير بين أجزاء المحميـة   سطح البحر فوق مستوى 1600و

بما تحتويه من نبات وحيوان، تتباين أشكاله وأنواعه وفقاً لإلقليم الجغرافي الحيوي الذي تعـيش  

 )2(.نوعاً من النبات الطبيعي 690ين ثالثة أقاليم مناخية يعيش فيها أكثر من فيه، الذي ميز ب

   

                                                             

الخصائص الطبوغرافية وتأثيرها على الغطاء النباتي في محافظة نابلس باسـتخدام نظـم المعلومـات    . حمادة، ص )1(

  .2010ة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين، رسالة ماجستير غير منشورة، جامع الجغرافية واالستشعار عن بعد،
، 3، ع3المجلة األردنية للعلـوم االجتماعيـة، مـج    : إدارة النظام البيئي في محمية ضانا الطبيعية" . الشباطات، ع )2(

2010.  
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  الفصل الثاني

 المالمح الطبيعية لمنطقة الدراسة

  الخصائص الجيولوجية

من تكوين السهل الساحلي غربا  ورات الجيولوجية التي إنتابت كٍلتأثرت المنطقة بالتط

القدس، إلى المنحدرات الشرقية في برية القدس وصوالً إلى منطقة األغـوار  بقمم جبال  مروراً

  .شرقا عند البحر الميت

  المجموعات والتكوينات الجيولوجية

ل على كل منها من يمكن االستدال. يتكشف في منطقة الدراسة أكثر من تكوين جيولوجي

لسية، وبشكل أقـل الصـخور   خوره الرسوبية التي تغلب عليها الصخور الكوص خالل مكوناته

في تكوين السهل الساحلي ويافا وتكوين القدس إلى تكوين برية القدس واألغـوار   )1(يةالسيليكات

  .حسب تكشفها من الغرب الى الشرق وفيما يلي عرض الهم التكوينات.والبحر الميت

  الكثبان الرملية الحديثة –تكوينات السهل الساحلي :اوال

وتتكون من الكثبان الرملية الكوارتزية في السهل الساحلي، قد  .تعود الى فترة الهولوسين

متغير  سمكها. سينورمل الهول تفصلها مستويات رقيقه من التربة ذو الحصباء يطلق عليها كثبان

وحملتهـا  . مصدره نهـر النيـل  أما الرمل فيعتقد أن . متر 30الى 15تبعاً للمكان ويتراوح بين 

 .جزاء الداخلية من السـهل السـاحلي  الى اال.الرياح الجنوبية الغربية القريبة من منطقة الشاطئ

ويبدو أن عمر هذه الكثبان ممتد من بضع آالف السنين وحتى مئات السنين قبل اآلن، أي أنها ما 

  .)2(زالت مستمرة

                                                             

ـ : تدهور الغطاء النباتي الطبيعي في السفوح الشرقية لجبال فلسطين الوسطى. الهالي، د )1( ، يةبرية القدس حالة دراس
  .24، ص2007رسالة ماجستير غير منشورة، بيرزيت، فلسطين، 

، جيولوجية فلسطين والضفة الغربية وقطاع غزة، مجموعة الهيدرولوجيين الفلسطينيين. صوالوشاحي،  . عابد، ع )2(
  .177، ص1999، 1القدس، ط
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  تكوين يافا -تكوين السفوح الغربية :ثانيا

يعاصر هذا التكوين التكوينات الجيولوجية التي تمتد مـن الميوسـين االعلـى حتـى     

 وينـدرج  .من الحجر الرملي الجيري والغضار ويتكون،متر330لباليستوسين بسمك يصل الى ا

وهو يتكون من . مجموعة الكركار، خاصة في السهل الساحلي األوسط الجزء السفلي منه تحت

  . )1(غضار رملي جيري

  تكوينات القدس-تكوينات قمم الجبال: ثالثا

واسع االنتشار، ويتراوح  .األوسطاسي كريتمن ال التوروني زامن هذا التكوين بعصريت

كون من الحجر الجيري الناعم الصـلب جـداً الـذي يسـتعمله     و يت. متر 130-70سمكه بين 

الطباشيرية الجيريـة  ، وهو مختلف عن الصخور )مزي حلو(الفلسطينيون كحجر بناء ويدعونه 

والمارل المكونة لتكوين بيت لحم الذي تحته وهو أيضاً مختلف عن الصخور الطباشيرية التـي  

في منطقة القدس وبشكل عام فإن المقطع الواحد متجانس التركيب الصخري الذي تغلـب   .تعلوه

  .لىعليه الصخور الجيرية الناعمة الصلبة جداً جيدة التطبق، خاصة في أجزاءه السف

  . وفيما يلي وصف لهذا التكوين في منطقة القدس

لونهـا زهـري، تعلـوه     و صـلبة،  ،ن األسفل بصخور جيرية جيدة التطبقيبدأ التكوين م - 

 .تابعة لتكوين بيت لحمالطباشيرية ال الصخور

يتغير اللون نحو األعلى إلى الرمادي مع المحافظة على نوع الصخر، ويستمر كذلك حتـى   - 

 .م 70للتكوين ثم يسود الحجر الجيري رقيق الطبقات وبسمك يبلغ  النهاية العليا

م من قمة المقطع نحو األسفل توجد طبقة واضحة من الرودست السيليسي 30-20على بعد  - 

وهذه الكائنات . بنية اللون، وتظهر على شكل شعاب من الرودست في وضع نموها األصلي

التي تتبع المحاريات موجودة في التكاوين المقابلة لتكوين القدس في منطقة الشرق األوسط 
                                                             

المجلـد  ، القسـم الثـاني   ،)واالجتماعية واالقتصاديةالطبيعية والبشرية (الدراسات الجغرافية الموسوعة الفلسطينية، ) 1(
  .47ص،1990، 1ط  ،االول



19 

وتحت طبقة الرودست وحولها توجد طبقـات مـن الحجـر     .)العجلون في األردن كمث(

وفـي الجنـوب   . ات كاملة من قواقع وشوكيات الجلدالجيري الناعم الصلب تحوي مستحاث

ويعلو هذا التكوين صخور طباشيرية يصل . الشرقي من القدس توجد مصاطب المحاريات

 .متر 44سمكها إلى 

وذلـك  اجزاء هذا التكوين بصورة واضحة .م130مقطع وادي فارة الذي يبلغ سمكه  ويمثل - 

 .على النحو التالي

يصـل سـمك    وقد م،35بحجر جيري كتلي مكون للجروف سمكه  من االسفل يبدأ التكوين - 

 .متر 2،5الطبقة الواحدة إلى 

متر منها نحو األعلى حجر  15م، وآخر 70 التطبقبسمك يبلغثم يسود الحجر الجيري رقيق  - 

 .جيري كتلي مكون للجروف

 .طبقة الرودست السيلسية البنية اللون سمكها متر واحد - 

 .)1(ثم تأتي الطباشير االنتقالية التي هي من تكوين أبو ديس - 

عصـر  تشمل هذه التكوينات الجيولوجية التي تشكل النهاية العليـا لل  :تكوين جبل سكوبس -1

وتتميز هذه المجموعة بوجود كميات كبيرة مـن صـخور    اسي أي العصر السينونيالكريت

  . )2(الصوان اضافة الى ان معظم تكويناتها هي من المارل

األعلى، ويقابلـه   الكونياسيان من الكريتاسيبع تكوين أبو ديس العصر يت: ديس تكوين أبو -2

وهي صخور طرية بيضاء بشكل . كون األساسي لتكوين أبو ديسمصخور الطباشير هي ال

  . عام، تعلو تكوين القدس الجيرية الصلبة جداً

  :وبشكل عام فإنه يمكن وصف التكوين على النحو التالي

                                                             

  .144، ص140مرجع سابق، ص ووالوشاحي، عابد، ) 1(
  .40، مرجع سابق، صالموسوعة الفلسطينية) 2(
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 .يبدأ التكوين في منطقة القدس بالطباشير فوق تكوين القدس الجيري الصلب - 

  .من القاعدة فاعات مختلفةصوان على ارتطبقتين من التوجد  - 

 .وفوق طبقتي الصوان يوجد مستوى من الفوسفات - 

ثم تزداد نسبة الصوان نحو قمة المقطع إلى أن تبدأ السحنات الصوانية في أسـفل تكـوين    - 

 .)1(القلط

  تكوينات السفوح الشرقية : رابعا

ويغلب عليها الطباقية المكونة من مجموعة رام اهللا والتي يمتد عمرها من بداية العصر 

ذات التتابع الصخري المكون أساسـاً مـن تعاقـب     ونيالسينوماني وحتى نهاية العصر التور

اشـيرية والحجـر الجيـري    أو الطب(مع صـخور المـارل   ) أو الدولوماتية(الصخور الجيرية 

ويتكشف في المنطقة عدد من التكاوين التابعة لهذه المجموعة أبرزها تكوين بيـت  . )الطباشيري

فأما التكوين األول، فإن معظمه يتكـون مـن تعاقـب طبقـات أو     . ين يطاكاحل األعلى وتكو

منحدرات المؤديـة  وأما تكوين يطا، فإنه يتكشف في ال مستويات من الحجر الجيري مع المارل

وهو مكون أساساً من صخور المارل الطرية مـع بعـض طبقـات الحجـر      .إلى البحر الميت

والجزء  .المارل الطباشيرية الى ويمكن التمييز بينهما عند التحول من الصخور الجيرية. الجيري

العلوي من التكوين مكون من المارل المصفر مع القليل من الحجر الجيري الرقيـق المتعاقـب   

 .معه

مجموعة رام اهللا في المنحدرات الشـرقية، فهـي مجموعـة     وأما المجموعة التي تعلو

، يليهـا  ر التي تحتوي على تفتتات بازلتيـة جرزيم التي يغلب على صخرها الطباشير والطباشي

وتتميز بعض المستويات الطباشيرية المارلية باحتوائها على قـدر  . الصوان الطبقي ثم الفوسفات

كمـا  . بيات سوداء اللون حيث تسمى الصخر الزيتيكبير من المادة العضوية التي تجعل الرسو

                                                             

  .147عابد، والوشاحي، مرجع سابق، ص) 1(
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وتقسم مجموعة جرزيم إلى عدة تكوينات . هو الحال بالنسبة لصخور النبي موسى غرب أريحا

  ).أبو ديس، القلط، الخان األحمر: من األسفل إلى األعلى(

تزخر برية القدس ذات الطبيعة االنحدارية بأشـكال سـطحية عديـدة تعكـس البيئـة      

ية التي تغلب عليها المقعرات والمحدبات، وتتخللها األودية والخوانق التي تجري فيهـا  الجيولوج

أشـكاالً   فيهتتخذ الطبقات  كما هو الحال في محدب القدس والخليل الذي. المياه في فصل المطر

راضي ذات الطبيعة المنبسطة كتلك الموجودة في المحدبات الثانوية في األ بعض وتنتشر. محدبة

البقيعة الواقعة في الجهة الشمالية الغربية من البحر الميت ومحدب بني نعيم في الخليـل،   منطقة

ويستمر كذلك في القسم الجنوبي من بريـة   .با، والمحدب الواقع شرق العيزريةومحدب مارسا

ويظهر الشكل الخارجي لهذه الطبقات الصخور الطباشيرية الطرية والتـي يبـرز فـي    . القدس

في  .وهي تعود إلى تكوين أبو ديس. فيةصخور الصوان الغنية بالمستحاثات الصد قسمها العلوي

بفوارقهـا  حين تنتمي تلك الطبقات الكثيفة من الصوان إلى بداية تكوين القلط، والتـي تمتـاز   

متر تحت سـطح   415متر فوق سطح البحر إلى  875الشديد الذي يتراوح بين  غرافيةوالطوب

  . )1(كم 40متر في مسافة  1290الشرقية من جبال القدس أكثر من وتنحدر المنطقة . البحر

. يمتد عمرها من بداية العصر السينوماني وحتى نهاية العصـر التـوروني  : هللا رام تكوين -1

مـع  )الدولوميتيـة  (وتشمل التتابع الصخري المكون اساسا من تعاقب الصخور الجيريـة  

بدأت بالترسب عندما تقدم البحر تقـدما  وقد ).الحجر الجيري الطباشيري (صخور المارل 

  .صر السينوماني وغطى معظم اجزائهاواسعا في بداية الع

ماني االسفل والكريتاسي من العصر السينو لتكوينا يمتد عمر هذا: االسفلل تكوين بيت كاح -2

وفي كال  .يتكشف التكوين في وسط وجنوب فلسطين في عين قينيه وفي صوريف .االعلى

المقطعين يتكون من الحجر الجيري الدولوميتي مع قليل من الصخور الطريـة كالمـارل   

  .والغضار وكوصف عام من االسفل الى االعلى

                                                             

  .27، ص24الهالي، مرجع سابق، ص) 1(
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 .متر 20ـ  15لي سميك الطبقات من تكوين بالحجر الجيري الكتيبدأ ال - 

ومن ثم  والمارليسود في الوسط الحجر الجيري الدولوميتي الرقيق مع طبقات من الغضار  - 

 .نحو االعلى لحجر الجيري الكتليا

سفل والكريتاسي يمتد عمر هذا التكوين من العصر السينوماني اال :تكوين بيت كاحل أألعلى -3

االعلى يتكشف في عدد من المواقع في وسط فلسطين وشمالها ويمكن وصف المقطع بأنـه  

 .لييلي وصف تفصي وفيما. طبقات من الحجر الجيري مع المارلمكون من تعاقب 

يبدأ بتعاقب طبقات الحجر الجيري المارلي والمارل والحجر الجيري والحد الفاصـل فيـه    - 

 .ية الى الصخور الجيرية المارليةمتميز بتحول الصخور الجيرية الدولوميت

 سم في الوسط  30اقب الصخور السابقة مع ازدياد للمارل بسمك يصل الى يستمر تع - 

يختتم المقطع بمسـتوى مـن    قص المارل في الجزء االعلى الى انيستمر التعاقب مع تنا - 

  .متر 20ري الذي قد يصل سمكه الى الحجر الجي

ويتكشفهذا .طيمتد عمره من العصر الكريتاسي االعلى وحتى السينوماني االوس :تكوين يطا -4

ن التكوين على جانبي محدب القدس وفي المنحدرات المؤدية للبحر الميت حيث يبدأ التكـوي 

من االسفل بمستوى سميك من صخور طرية مكونة من الحجر الجيري المارلي اما الجزء 

والجـزء  .متـر 20هما الى مستويان من الحجر الجيري يصل سمكاالوسط من التكوين فيه 

 .االعلى فهو مكون من المارل المصفر مع الحجر الجيري الرقيق

مكون مـن   وهو .من الكرتياسي األعلىلعصر الكامباني تبع تكوين القلط لي :تكوين القلط  -5

  :سحنتين صخريتن هما

 .في األسفل السحنات الصوانية - 

 .السحنات الفوسفاتية في األعلى - 
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وهي تشكل الجزء السفلي من تكوين القلط ويتـراوح سـمك هـذه     :السحنات الصوانية  . أ

يوجد ثبات واضـح  . م في جنوب شرق القدس14وقد يصل إلى . م50-26السحنات بين 

في مكوناتها التي يغلب عليها الصوان البني السميك الذي قد يصل سمك طبقته الواحـدة  

يتميز الصوان بأنه . والفوسفاتتيوجد بينهما الحجر الجيري والطباشير والبازل. متر 2إلى 

 . موجاتتبدي طبقات الصوان تموجاً قد يصل إلى عدة أمتار كطول لهذه الت. جيد التشقق

إذ يتراوح سمكها بـين  . وهي تشكل الجزء العلوي من تكوين القلط :السحنات الفوسفاتية .ب

. األسـود ي والطباشير، يليه المـارل البتيـومين  الفوسفات  وهي تتكون من. متر 10-56

عندما تنتهـي  . عبر مسافات قصيرة تتحول جانباً إلى سحنات فوسفات ،والصوان األسود

ويبدأ المارل المصفر الذي يستمر . ي األسودفوسفات والصوان والمارل البتيومينسحنات ال

  . )1(بسمك كبير نسبيا

الباليوسين، وقد تصـل   -يتبع تكوين خان األحمر عصر الماسترختي :تكوين خان األحمر -6

لتكوين خان األحمـر عنـد انتهـاء     السفلينهايته العليا إلى بدايات األيوسين يوضح الحد 

صخور الصوان البنية الكتلية لتكوين القلط وامتداد الصخور الطباشيرية المارلية المكونـة  

لتكـوين   لفوسفاتية التابعـة لتي تكون فيها السحنات اوفي األماكن ا. لتكوين الخان األحمر

فيكون الحد الفاصل السفلي لتكوين خان األحمر عند انتهـاء الصـخور الفوسـفات     ،القلط

والصوان وما بينهما من صخور طباشيرية مارلية جيرية، وابتداء من صخور الطباشـير  

  .المارل المتواصلة المكونة لتكوين خان األحمر

هـاء صـخور الطباشـير    تاصل العلوي لتكوين خان األحمر فيوضع عند إنأما الحد الف

الحجر  عنفصل الطباشير سم ت10بسمك  رقيقة صوانوالمارل المتواصلة وابتداء ظهور طبقات 

  .)2(الجيري

   

                                                             

  .155-129صوالوشاحي،مرجع سابق، وعابد،) 1(
  .161-140المرجع نفسه، ص) 2(
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  البحر الميت -تكوينات الغور : خامسا

 -البليوسـين مـن   للفتـرة  وتدخل هذه الرسوبيات تحت مجموعة البحر الميت التي هي

يبلغ سـمكها  . غور األردن الشمالي واألوسط حتى شمال البحر الميت حيث تشمل. باليستوسين

التكوين فـي   هذا يوجد. إلى األعلى من االسفل م الحباتدوتتكون من حبات خشنة وتنع. م200

ويعلوها تكوين بيرة  .وهي من عصر البليوسين. غور األردن األوسط مناطق كثيرة من أشهرها

إم  رسوبات، ويتداخل معها البازلت األوسط الذي يعلو سوبياترمن الذي يتكون . بشكل متوافق

فوق . ماليين سنة 5 – 4.7وجميعها من عصر البليوسين ألن عمر البازلت يقدر بِـ . صابونة

البيرة وبشكل غير متوافق توجد تكوينات كل من جسر بنات يعقوب وتكوين الحـوال   رسوبات

  .)1(الخ.. ردن، وتكوين العرق األحمر وغيرهاومجموعة األ

وهو من عصر البليوسين والذي يتكون من رسوبيات سميكة جدا قد تربـو  : تكوين اصـدم  -1

ويتكشف جزء مـن   .ري مع مستويات من الصخور الطينيةمتر من الملح الصخ 400على 

 قـاع ويبـدو ان  . هذا التكوين في جبل اصدم على الشاطىء الجنوبي الغربي للبحر الميت

البحر الميت الحالى مكون من صخور تكوين اصدم الملحي ويأتي فوق تكوين اصدم تكوين 

عمورية المكون من ترسبات بحرية من الغضار والطين التابعة لعصر البليوسين او اسـفل  

وسبب تشكل الملح في  رسوباتوالمرحلة االنتقالية بينهما يوجد بها نوع من .ينالباليستوس

البحـر  هذا المكان هو ان البحر المتوسط في عصر الميوسين كان مازال متصال بحوض 

ومن الطبيعي ان يرافق تشكل الملح انخفـاض   .غور االردن االوسط الميت بواسطة وادى

فـي عصـر   (اي ان بحيرة اصـدم   .ذلك الزمانلقاع الحوض الذي ترسب فيه الملح في 

كانت متصلة عبر قناة طويلة تـزود  )الميوسين التي كانت تحتل حوض البحر الميت الحالي

  .)2(بكمية من المياه

وسميت بذلك نسبة الى شبه . ترسبت في الفترة المطيرة اعلى الباليستوسين: تكوين اللسان -2

جزيرة اللسان في البحر الميت فهي تتكون من الرسوبيات البيضـاء مكونـة مـن معـدن     
                                                             

  .52 -51، القسم الثاني، مرجع سابق، صالموسوعة الفلسطينية) 1(
  . 100_99والوشاحي، مرجع سابق ، ص  عابد،) 2(
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اليتجاوز عـن سـم    االراغونيت مع رقيقة رمادية من معدن الجبص سمك الرقيقةالواحدة

  .)1(واحد
  )التضاريس(مورفولوجية المنطقة : ثانياً

، اال انها تضم عدة أقاليم طبيعية مختلفة، لكل إقليم صغر مساحة فلسطين على الرغم من
فالسهول الساحلية محاذية لشاطئ البحر المتوسط في الغرب، ثم يليها شريط . خصائصه المميزة

إنهـدام   ثم يلي ذلك شرقاً إقليم. طولي من المرتفعات الجبلية التي تشكل العمود الفقري لفلسطين
غوري منخفض، و يتعرج سطح الهضبة المرتفعة إلى الجنوب باتجاه هضبة النقب ذات الطبيعة 

كما أثرت عوامل عديدة على مر العصور في إعطاء الشكل الحـالي لتضـاريس   . الصحراوية
وحركات التصدع واالنكسـار والهبـوط    ،فلسطين، ومنها الحركات التكتونية التي تعرضت لها

وقـد ادت   .المختلفـة والتجوية وعوامل التعرية  ،وعوامل النحت واإلرساب الهوائي ،واالرتفاع
ت شمالية جنوبية على لنطاقات التضاريسية ذات امتدادامثل هذه العوامل الى ايجاد اشرطة من ا

غرافي عرضي يمتد من البحر المتوسط الى البحر الميت ومقطع طوب :)2(شكل  .)2(النحو التالي
  .ريسية في فلسطيناالتضيبين الوحدات 

  
يبين الوحدات التضاريسية في  .يمتد من يافا الى االغوار مروراً بالقدس عرضي مقطع طوبوغرافي): 2(شكل 

  .فلسطين
  عمل الباحث:المصدر

                                                             

  . 53، ص مرجع سابق، القسم الثاني، الموسوعة الفلسطينية)1(
، دار الصـفاء للشـنر   1، طبشرية، اقتصادية، سياسيةجغرافية فلسطين دراسة طبيعية، جمورفولوجية، . أ الكتري،) 2(

  .44 -43، ص2014والتوزيع، عمان، 
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  منطقة السهل الساحلي .1

يمتد السهل الساحلي لفلسطين من جبل الكرمل شماالً إلى رفح على الحـدود المصـرية   

وتقدر مسـاحته بحـوالي   . وينحصر بين المرتفعات الجبلية شرقاً والبحر المتوسط غرباً. جنوباً

 حيـث  يتفاوت من جهة إلى أخرىفوأما اتساعه . كم 235ويبلغ طوله حوالي . كم مربع 3220

ثم يزداد بالتدريج نحو ، متر بتأثره بجبل الكرمل 200اتساعه عن  وال يزيدا يبدأ ضيقا عند حيف

كم وفي منطقة  18لكرم الجنوب بفعل تراجع الجبال وابتعادها عن البحر فيصل عند منطقة طو

 .كم 30غزة 

ويدين السهل الساحلي في تكوينه لألنهار والمسيالت المائية التي كانت تلقي رسـوباتها  

في قاع البحر المتوسط وعنـد أقـدام    ر البليوسين وطوال عصر الباليستوسينمنذ أواخر عص

وتتكون مواردهـا  .الجبال الذي استمدت من جبال نابلس وهضبة القدس والخليل والنقب الشمالي

أضف إلى ذلك الرمال التي نحتتهـا  . تلفة مع مواد طينية وفيضية نهريةمن رسوبات كلسية مخ

 .وألقت بها بمحاذاة الشاطئاألمواج الشاطئية للبحر، 

وهكذا فإن السهل الساحلي ال يزال يمر بدور التكوين حتى الوقـت الحاضـر مسـتمد    

ونظـرا  . مكوناته من إرسابات ذات أصل نهري تختلط مع إرسابات أخرى ذات أصل بحـري 

فقد نشأ  من ناحية ثانية التساع السهل الساحلي من ناحية وتنوع مصادر رسوباته وعوامل تشكله

ية ونطاقات مـن الروسـبات الحصـو   ، فيه نطاقات من الكثبان والجروف الساحلية في الغرب

. ويتجه االنحدار العام ألرض السهل من الشرق إلـى الغـرب   .والمراوح الفيضية في االودية

اما خط الشـاطئ   .باالرتفاع عن سطح البحر م 85 -0وتتراوح معظم مستويات السهل ما بين 

وتظهر التكوينات الرملية النهرية بفعل التحـام  . ويخلو من التعرجات عند يافا وغزةفهو مقوس 

الرمال مع حبيبات مادة الكلس على شكل تالل من الحجر الرملي المتحجرالذي يطلق عليه اسم 

 على شكل تالل متتابعـة متوازيـة   الطراف الغربية من السهل الساحليالكركار الموجود في ا

عرض التالل في قبالة سواحل مدينة يافا مـا بـين   يتراوح  كم، و 4-1بين  يتباين عرضها ما

  . )1(م300-500

                                                             

  .28 -26، صجغرافية فلسطين، جامعة القدس المفتوحة) 1(
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 ساحلية الالمنطقة شبه  .2

 متـر  250ــ   85هي شريط ضيق يتمثل بالمنطقة التاللية التي يتراوح ارتفاعها بين

وتتخلـل هـذه   . وينحدر باتجاه الغرب دون أي حاجز طبيعـي . 2كم425وتبلغ مساحته حوالي 

  .)1(أودية رسوبية عريضة ذات انحدار هين مزروعة باألشجار المثمرة المنطقة

  المنطقة الجبلية  .3

 وهي العمود الفقري لتضاريس فلسطين وتمتد من أقصـى شـمال البالدالـى جنوبهـا    

ويبلغ طولها في أراضي الضفة . شبه الساحلية غرباًبين وادي األردن شرقاً والسهول  وتنحصر

كم من الغرب إلـى   35-5ويتراوح عرضها ما بين . كم 150الغربية من الشمال إلى الجنوب 

وتتكون هذه المنطقة مـن  . فوق مستوى سطح البحر 850-250ويتراوح ارتفاعها بين . الشرق

واخرى نحو الغـرب الـى    ،حر الميتجبال وسهول داخلية واودية تنحدر باتجاه الشرق نحو الب

 .البحر المتوسط

  منطقة السفوح الشرقية المقابلة للبحر الميت وغور األردن .4

ـ  500تنحدر هذه السفوح باتجاه الشرق من ارتفاع  مسـتوى سـطح البحـر     مع 0 م 

عوامل التكوين في تشـكيل خصائصـها الطبيعيـة    وقد أسهمت . 2كم 2000بمساحة تصل إلى 

وفي الوقت . بعمليات الطي والرفع والتصدع وكذلك العوامل الخارجية من تعرية وتجويةمتأثرة 

الذي يمكن فيه مالحظة نشاط التجوية الكيميائية مثل األشكال الكارستية وإذابة الصخور الجيرية 

زريق شـمال غـرب   ابو وادي و وعين الفوار في القسم الغربي من برية القدس في عين فارة

لشرقي كما في المجرى األوسـط  التجوية الميكانيكية تكون أكثر وضوحاً في القسم افإن . حزما

  ).2-1(كما في الصور رقم  ،ابو هندي لواد

  
                                                             

، مقدم للمنظمـة  مسح وتصنيف أشجار الغابات في فلسطين، وقفيشة، و، ـغيث، ع، والجبارين، ب، والعبادي، هيبر) 1(
  .5 -4، ص2007نوفنمبر،  العربية للتنمية والزراعة،
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  ظاهرة التجوية الميكانيكية في واد ابو هندي شرق بلدة العيزرية وأبو ديس): 1(صورة 

 

  غرب بلدة حزماظاهرة التجوية الكيميائية في وادي زريق شمال ): 2(صورة 

وإذا ما علمنا أن السفوح الشرقية لبرية القدس تعتبر جزء من المنحدرات الشرقية للجبال 

زيد ارتفاعهـا فـي   موقعها بين الجبال الوسطى التي ي الفلسطينية، فإنها تشكل منطقة انتقالية في

متـر تحـت    415 الى انخفاضها يصلمتر، ومنطقة البحر الميت التي  850مناطق مختلفة عن 

سطح البحر، فإن السفوح الشرقية بما فيها برية القدس يغلب عليها الطبيعة المنحدرة حيث تكون 

المنحدرات غير منتظمة، والتي تتكون من سلسلة من األجزاء االنحدارية التـي تختلـف فـي    

  .أطوالها ودرجات انحدارها
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ية الرئيسية الرافدة لنهر ونظراً المتدادها بين عدد من األودية وأحواض التصريف المائ

. في االنحدار واالنقطاعات الخانقيةفإنه يغلب على قسم كبير منها الصفة  ،األردن والبحر الميت

  .ومن أهم هذه األودية وادي العوجا، ووادي القلط

انحداراً باالتجاه نحو الشرق حيث حـوض نهـر   تزداد طبيعة المنطقة  فإن وبشكل عام

فـي  درجـات   5-2انحدار المنطقة ما بين  ويتراوح .ع البحر الميتوادي األردن األدنى وصد

فيما يعرف بالجروف التي تشـكل حـواف    درجة 40وأكثر من . برية القدس في القسم الغربي

   .األودية أو التي تتخلل مجرى السيول الموسميةفي القسم الشرقي

األردن بحركـات   لقد ارتبطت الطبيعة االنحدارية لألحواض المائية على جـانبي وادي 

في حين تعرض الحوض األعلى واألوسط لعمليات رفع . الدرجات الصدعية في حوضه األدنى

تكتوني التوائي، مما أدى إلى حدوث انقطاعـات فـي االنحـدارات اثـرت علـى العمليـات       

  .)1(وهذا بدوره ادى الى وجود تباين في التضاريس  واالشكال االرضية الجيمورفولوجية

  وادي األردن األدنى والبحر الميت .5

اضـيه  وتنحدر أر. كم 105يمتد من بحيرة طبريا شماالً الى البحر الميت جنوباً بطول 

يطلـق  . ، لكل كيلو متـر 1.93متر، أي بمعدل انحدار يبلغ  203مقداربمن الشمال إلى الجنوب 

انخفـاض هـذه   عليه اسم غور األردن لهبوط أراضيه دون مستوى سطح البحر، إذ يتـراوح  

ويسمى الغور الغربي . في البحر الميت 415-الى  ،م في بحيرة طبريا212-األراضي ما بين 

 .عرجاً بينهمافي فلسطين والغور الشرقي في األردن ويجري نهر األردن مت

ليصل في  كم في غور أريحا، وتضيق 15وتتفاوت أراضيه في االتساع إذ يبلغ اتساعها 

كم، وتنحدر األراضي هنا انحداراً عرضياً من حافة الغور الجبلية في  3الى يضا منطقة عين الب

  .)2(الغرب باتجاه نهر األردن في الشرق

                                                             

  32ـ 30ص.الهالي، مرجع سابق  )1(
  .57-56الكتري، مرجع سابق، ص ) 2(
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  في منطقة الدراسة أصناف الترب :ثالثا

ويعود ذلك الى اختالف المواد االصلية المكونـة   ،لتربة في اجزاء الدراسة بتنوعهاتمتاز ا  

المناخية السائدة في مختلف اقاليم اجزاء الدراسة للمنطقـة  للترب من جهة والى تنوع الظروف 

  .وعليه يمكن تقسيم الترب بحسب ماسبق الى مايلي. من جهة اخرى

، حيث تنتشر في مناطق تزيد كمية األمطار فيها عـن  ترب المناطق الرطبة وشبه الرطبة :أوالً

الغربية وقمم الجبال من منـاخ   سنة، مثل إقليم السهل الساحلي وإقليم السفوح الجبلية/ ملم 250

  :وهي على النحو التالي .إقليم حوض البحر المتوسط

  المناطق الساحلية  ترب  . أ

 الرمال والكثبان الرملية ترب .1

-1تنتشر هذه التربة بمحاذاة شاطئ البحر المتوسط، على شكل شريط يتراوح عرضة بين 

وتوجد بها كميات قليلة مـن  . وتتكون أساساً من ذرات الرمال المكونة من معدن الكوارتز. كم3

%. 10، ونسبة المواد الجيرية تصل فيها إلى %90المواد الجيرية، وترتفع نسبة الرمل فيها إلى 

  .)1(بنفاذيته العاليةذا النوع ويتميز ه

 "ترب الكركار"الرملية الجيرية  الترب .2

 شـبه الكركار كلمة دارجة عند سكان السهل الساحلي للداللة على الكثبان الرملية الطويلـة  

وتنشأ من صخور رمل الكركـار الجيريـة، وعنـد    . المتماسكة، الموجودة في السهل الساحلي

. سـم 20-2.5يتراوح قطرها بين . تفاعلها مع عوامل التجوية فإنها تتفتت إلى عقيدات صغيرة

يصاحب هذه العمليات نوع من التفاعالت الكيماوية التي تـؤدي إلـى إذابـة وغسـل بعـض      

  . )2(في الصخر األم، مما يؤدي إلى زيادة نسبة الرمل فيهاالكربونات الموجودة 

                                                             

  .105، مرجع سابق، صجغرافية فلسطينجامعة القدس المفتوحة، ) 1(
  .235-234عابد، والوشاحي، مرجع سابق، ص) 2(



31 

 النزاز ترب .3

النزاز كلمة عربية تشير إلى طبقة من التربة والصخور الطينيـة التـي ال تسـمح إال    

) A(وتتميز بأنها تتكون من ثالث مستويات، العلوي . بكميات قليلة جداً من الماء بالخروج منها

ذو بنية ناعمة، رمادي اللون إلى أحمر، وهو  كثيف جداً) B(واألوسط رملي رمادي إلى أصفر، 

الذي يكون في الغالب رملياً طينياً مخلوطاً بشيء مـن المـادة   ) C(والمستوى السفلي ). النزاز(

  ".الحمرة"توجد في كثير من األحيان تحت التربة  .يةالعضو

ة الجيرية أو التربة الحمرة، بفعل عملية غسل الصخور الرملي ينشأ هذا النوع من الترب

كميات ) B(ت في المستوى األوسط ترسبحيث . منخفضات الصغيرةفي السهل الساحلي، بين ال

  .)1(كبيرة من المواد الناعمة والغروية المكونة من المعادن الطينية

 )الشـيح ( نبـات العـادر  : ومن أهم أنواع النباتات السائدة في تلك األنواع من التـرب 

)Artemisia monosperma( ،القطف )Atriplex sea( الرتم ،)Rraetem( والسدر ،)النبق (

)Ziziphus spina-christi(، واألثل )Tamarix aphylla( والـبطم ، )Pistacia(،   واللبـاد

)Caisrusvillosus .(   أما الغابات الشجرية فيها فتتكون مـن الكينيـاء)Eucalyptus Spp( ،

) Pinus halepensis(وأشجار اللوز البري والصـنوبر الحلبـي   ) Acacia Spp(واآلكاسيا 

، تخلـو مـن الغطـاء    لية مالحةً رم تكون الترب وعند شاطئ البحر). Cupressus(والسرو 

  .)2(النباتي

 ترب المناطق شبه الساحلية  . ب

  الترب الطينية الثقيلة  .1

شبه الساحلية أو ذات الميل الخفيف، والتي استقرت وتحولت خـالل  تغطي أغلب المنطقة 

االنجراف من أرض مرتفعة إلى سهول ومصاطب منخفضة، وتكونت من الترسـبات المائيـة   
                                                             

  .127-126، القسم الثاني، مرجع سابق، صالموسوعة الفلسطينية) 1(
  .24بريغيث،  وآخرون، مرجع سابق، ص) 2(
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ل الطبقـي،  وتتميز بأنها ذات سعة عالية من الرطوبة، والنسبة العالية من الصلصـا . والهوائية

اتي األصلي منذ القدم، وحل محله الغطاء النبـاتي  قرض غطائها النبوان. وتستخدم في الزراعة

  .)Prosopisfarcita()1 ( الثانوي الذي يتكون من مجتمعات الينبوت

  الرسوبية الغرينية الترب .2

وهي تتكون من مختلف رواسـب  . يتواجد هذا النوع من الترب عند أقدام جبال السفوح

وتمتزج هذه التربـة فـي العـادة    . الموضعي أو بفعل انزالق التربة النحتالترب الجبلية بفعل 

بالحصى والحجارة، وتكون بنية اللون في الغالب، وهي عميقة نسبياً، ويتراوح قوام مادة التربة 

  . )2(من النوع الطيني إلى الطفالي) ملم 2حجم حبيباته أقل من (

غابات الصنوبريات مثـل الصـنوبر    وينمو فيها الزيتون واللوزيات واألشجار الغابية من

       ، والسـيريس )Quercus irhabatensis( وغابـات البلـوط   ،)pinushalepensis(الحلبي 

)P. lenriscus()3(.  

  السفوح الغربية وقمم الجبال ترب .ج

  التيراروزا الوردية الحمراء ترب .1

جبـال  (المرتفعـات الجبليـة    أنواع التربة شيوعاً في إقليم المتوسط ضـمن وهي أكثر 

 50أقـل مـن   (وهي تربة طينية قليلة العمـق   .المائل إلى البنيحمر وتتميز بلونهااأل). القدس

تنشأ على صخور الحجر الجيري والدولوميت، في المناطق ذات االنحـدارات الشـديدة   . )4()سم

وتنشأ هذه الترب نتيجـة الذابـة   .دوية العريضة أو السهول المحصورةالتي يوجد فيها بعض األ

                                                             

)1(  Zohary،  مرجع سابق. P24.  
، مركز أبحـاث التنـوع الحيـوي والبيئـة     دليل أشجار وشجيرات من فلسطيناشتية، م ، وجاموس، ر، وحمد، ع، ) 2(
  .3نابلس، ص -، تل)بيرك(
  .25بريغيث، وآخرون، مرجع سابق، ص) 3(
  .2اشتية، وآخرون، مرجع سابق، ص) 4(
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 وهـي مناسـبة لنمـو   . )1(الصخور الجيرية وبقاء المواد الحديدية المتأكسدة في اماكن االذابة 

ويتكون الغطاء النباتي فيها من أشكال متعددة من الشجيرات الحرجية العاليـة، دائمـة   . اتالغاب

ـ  ــرة، ذات األوراق الصـ ــادي    الخض ــوط الع ــل البل ــغيرة، مث ــنديان(لبة الص ) الس

)Quercuscalliprina(  والبطم الفلسـطيني ،)Pistacia palestine(   والـبطم األطلسـي ،

)Pistaciaatlantic( والسريس ،) العـذق (Pilentiscus   واللـوز البـري ،)Amygdalus 

korsshinki()2(.  

 الترب البنية الداكنة  .2

وهي ناعمة القوام، ذات لون بني . في مرتفعات نابلس والقدس والخليل تنتشر هذه الترب

وتسـتعمل  . وهـي تربـة منتجـة   ). سم60-40(ويتراوح عمقها من . داكن مائل إلى الرمادي

فهي تنشأ في مناطق ذات االنحدار الشـديد   ،)3(األراضي القليلية العمق والصخرية منها مراعي

اً في بعـض المنـاطق ذات التضـاريس    ضة، وتكون أيضا بعض األودية العريالتي يوجد فيه

وتنتشـر فيهـا   . )4(المموجة، وتتميز بارتفاع نسبة الرطوبة فيها وانخفاض نسبة المواد المعدنية

، والـبطم  )Pinushalepens(، القـريش الحلبـي   )Quercus irnaburensis(المل : أشجار

  . )Pistacia palestine()5(الفلسطيني 

 الرندزينا ترب .3

غير أنها تختلـف  . يغلب عليها اللون البني الفاتح، تنشأ في نفس مناطق التربة الحمراء

وعلى الرغم مـن فقرهـا   . مراءفهي أكثر سمكاً من الترب الح. عن التربة الحمراء في صفاتها

كـذلك  تتميـز  ، وبالمادة العضوية اال انهااكثر غنى بالمواد العضوية من الترب الحمراء الكتيم

فهي تتشكل من تحلل الطبقـة السـطحية مـن الحجـر      .نسبة عالية من الجير على اباحتوائه
                                                             

  .325-324عابد، والوشاحي، مرجع سابق، ص) 1(
  .19بريغيث، وآخرون، مرجع سابق، ص ) 2(
  .2اشتية، وآخرون، مرجع سابق، ص) 3(
  .104، مرجع سابق، صجغرافية فلسطينجامعة القدس المفتوحة، ) 4(
  .19بريغيث،  وآخرون، مرجع سابق، ص) 5(
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فإنه ال يمكن التحدث عـن   وعليه. وتطورها الطباشيري الطري، الذي له دور كبير في نشأتها

: وبذلك تربة الرندزينا تتكون من ثالث مسـتويات العلـوي  . عمليات غسل للتربة بمياه األمطار

)A ( الدبال، األوسط)B (ر، ثم المستوى رمادي اللون غني بالجي)C (   أو السفلي الـذي يمـر

ويتكون الغطاء النباتي الطبيعي لهذه التربة . )1(تدريجياً إلى الصخر األم من الطباشير أو المارل

، والصـنوبر  )Pinas halepensis(من غابات صنوبرية مكونة من الصنوبر الحلبي القريش 

ــ ــرو ، )Pinas brotia(ي البروت ــجار الس ــة   وأش ــه المختلف  Cupressus(بأنواع

sempervirens()2(.  

  المناطق الجافة وشبه الجافة ترب: ثانياً

التوراني  -ويغلب عليها األنواع الصحراوية الرمادية، وتوجد على طول اإلقليم اإليراني

والصخر الجيـري الـذي    ت هذه التربة من الطباشير الناعموقد نشأ. والصحراوي من فلسطين

يعود إلى تكاوين السينونيان وااليوسين، ويمكن اعتبار هذه التربة بأنها انتقالية في خصائصـها  

ترب الصحراوية في النقب وجنوب الضفة الغربية إلى ترب اإلقليم المتوسـطي  الالفيزيائية من 

. )3(شماالً صوب برية القـدس في الجبال الوسطى، فتنقلب شيئاً فشيئاً إلى ترب سهبية شبه جافة 

  :ويمكن تقسيم هذه الترب إلى األنواع التالية

 ) برية القدس(ترب السفوح الشرقية   .أ 

 الرندزيناترب  .1

وتستغل فـي  . من المنحدرات الشرقية، كسفوح بلدتيحزماوعناتاعديدة  توجد في أماكن

اللينة ذات اللون البني حيث تتكون من الصخور . زراعة الحبوب باستخدام أساليب حراثة تقليدية

وهي معرضة لالنجراف بشكل . الفاتح، والبني الغامق، وهي رقيقة السماكة منخفضة الخصوبة

م الناعم مثل اولدى التربة ذات القو. أقل من األتربة األخرى؛ وذلك بسبب كونها ذات قوام ناعم
                                                             

  .328-327عابد، والوشاحي، مرجع سابق، ص) 1(
  .3، وآخرون، مرجع سابق، صاشتية) 2(
  .34الهالي، مرجع سابق، ص) 3(
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تربط بين حبيبات التربة األراضي الطينية استعداد أقل لإلنجراف بسبب قوى الجذب القوية التي 

  .)1(وتبقيها متراكمة فوق بعضها البعض

ات الشجيرات المفتوحة، والشـجيرات القزميـة   تكون الغطاء النباتي فيها من مجتمعوي
)Garigeand ratha ( مثل النتش)البالن ()(Poterium Spinosum  والزحيف)Tnymus 

capitatus( واللبيد ،)Cistus(الزعرور أشجار عدد من ، و)Crataegus aronia()2(.  

 الحصوية البنية والطفالية الترب .2

تتواجد فـي المنحـدرات الشـديدة والمتوسـطة االنحـدار مـن السـفوح الشـرقية،         
ونسبة الحصى فيها عاليـة  . ساعة/ ملم 120-100وتتميزبنفاذيتهاالعالية، والتي تتراوح ما بين 

شكل جيوب ترابية بين الصخور، بينما تتواجد ، وتتواجد هذه الترب على %60-50تتراوح بين 
وتنتشر هذه الترب فوق التكوينات الجيولوجية التي تتكون . التربة الطفالية الجافة في قمم التالل

ويتباين لونها وطبيعة مكوناتها حسـب الصـخور   . من صخور كلسية ومارلية وكونغلوميراتية
وتخلو فـي أمـاكن أخـرى منـه،     لذلك تحتوي في بعض األماكن على حصى، . وخصائصها

أما نباتاتها فتتألف من الحوليات والعشبيات المعمرة التـي تجـف أجزائهـا    . وتستخدم كمراعي
، والشيح )Balloretotiaundolare(ة مجتمعاتها النباتية مجتمع الخويخ وأهم. الخضرية صيفاً

  .)Arrimisia Herba-albo()3(العادي 

 والصخور الحصويةمكاشف الصخور العارية ترب  .3

تغطي جزء من أراضي السفوح الشرقية، وهي معظمها صخور عارية أو تربـة ضـحلة   
لقد تكونت هذه الترب مـن تفتـت الحجـر الجيـري     . خاصة في السهوب والمنحدرات الخفيفة

  .)Raetem()4(والدولوميتي والطباشيري، والمكون الرئيسي للغطاء النباتي هو الرتم 

                                                             

استخدامات األراضي في مناطق الزراعة المطرية وتأثرها بالفقر في منطقـة  معهد األبحاث التطبيقية، القدس، أريج، ) 1(
  .223، ص2006، المنحدرات الشرقية

  .35الهالي، مرجع سابق، ص) 2(
  .19بريغيث، وآخرون، مرجع سابق، ص) 3(
  .20المرجع نفسه، ص) 4(
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 األغوار ترب  .ب 

-9.6(ترب األغوار بقلويتها المرتفعة حيث تتراوح درجة القلوية فيها مـا بـين   تتميز 

9Ph( ونسبة الملوحة الزائدة فيها تتراوح ما بين ،)1(%)5-2(.  

تعرض العديد من األراضي في منطقة المنحدرات الشرقية لإلنجراف؛ وذلـك بسـبب   

انخفاض كثافة الغطاء النباتي الناتج عن سوء توزيع األمطار وضياعها، إضافة إلى االنحـدار  

الشديد لألرض في تلك المنطقة، والذي أدى إلى إزالة الطبقة الخصبة من التربة وبقاء تربة قليلة 

وبذلك نجد أن منطقة السفوح الشرقية تحتوي على العديد من أنواع . ب الصخورالعمق في جيو

، تربتهـا الترب السابقة، وتتميز هذه الترب بتدني قدرتها على حفظ الرطوبة وضـحالة مقطـع   

 .)2(وارتفاع محتوى الحصى فيها، والذي يساعد على حدوث معدالت عالية من الجريان السطحي

  :ارومن أهم أنواع ترب األغو

 ية البنية الجافةالترب الطم .1

ويكثـر تواجـدها علـى    . و العوجاأريحا  منطقتيتنتشر هذه الترب بشكل رئيسي في 

تكونت هذه الترب نتيجة لتعرية صخور المارل الطينيـة والمـواد    .الفيضية المراوح والسهول

ويمتاز هذا النوع من التربة باستجابته للري، حيث ينتج أنواع متعددة من المحاصيل . الصلصالية

ومن أهم . )3(النباتات العشبية الصحراوية الموسمية ،لنوع من التربالزراعية، وينمو فوق هذا ا

ـ النباتات التي تنمو فيه  Planites(والزقـوم  ، (Phragmites australis)ب يا نباتات القص

aegyptiace( ،ــيا و ــاف و، )Acacia(األكاس ــون و )Salix acmoph(الصفص الزيزف

)Eleagnus angustifolia (عصا الراعي و)Cyclamen presieum()4(.  

                                                             

  .32، ص1984فلسطين،  -جمعية الدراسات العربية، القدس ،)دراسة تحليلية(وادي األردن . أبو عرفه، ع) 1(
، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة "الضفة الغربية"الزراعة على المراوح الفيضية في وادي األردن . السعدي، ع) 2(

  .35، ص2008نابلس،  -النجاح
  .36السعدي، مرجع نفسه، ص) 3(
  .99، مرجع سابق، صجغرافية فلسطينجامعة القدس المفتوحة ،) 4(
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 الصحراوية الغرينية والطفالية الترب .2

األردن حول أريحا والبحر الميت، وفي أقصى شمال توجد في التالل المطلة على وادي 

وهي ذات لون متنوع يغلب عليه الطابع البني، ويتراوح قوامها من الرمل إلـى  . غور فلسطين

أما الطفالية والتي تنتشر حول مدينة أريحا، فإنهـا  . الطين، وتتكون غالبيتها من التربة الملحية

يرية أو كليهما معاً، وتتمثل في الغطـاء النبـاتي   تتكون من الكونجلوميراتية والصخور الطباش

  ).Achilletum sartolinate(بمجتمع األخيليا 

 التربة الكلسية والطباشيرية .3

تكونت من فياضانات نهر األردن وروافده على . تتواجد قرب البحر الميت وأودية الغور

من االثـل   يتكون يمر العصور، وتكونت من الحجر الجيري والطمي والطين، وغطائها النبات

  .)Nitrariaspp()1( )الغرقد(والعوسج، )Suaedaspp(، والسويد ).Tamarix spp) (الطرفاء(

 ترب اللويس البنية الجافة .4

وقد تشكلت تلك التربة . يتواجد هذا النوع من الترب في عدة أماكن غرب وشمال أريحا

 ،السفوح المنحدرة علىتتواجد هذه الترب . ونجلوميراتية، والصخور الطباشيريةمن صخور الك

النباتية الرئيسية السائدة فيها هي القيصـوم   تالل تحت أقدام الجبال، واألنواع وتكون على شكل

)AchilleaFragrantissima.(  

 ترب التشيروزيم الكلسية المالحة .5

. تتواجد شرق مدينة أريحا، على ضفاف نهر األردن، وإلى الشرق من قريـة العوجـا  

ويعود أصـل نشـأتها إلـى الحجـر الجيـري      . تكونت تلك التربة نتيجة فيضان نهر األردن

                                                             

  .22-21بريغيث، وآخرون، مرجع سابق، ص) 1(
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 Tamrix(اثـل نهـر األردن   : وينمو علـى هـذه التربـة نباتـات    . )1(والطباشيري والطيني

jordanica( والقطف الملحي ،)A. halimus()2(.  

  الظروف المناخية :رابعاًَ

يعتبر مناخ أي منطقة محصلة عامة لمجموعة من العوامل التي تؤثر عليها، مما يؤدي 

نتقالية ما بـين  وتعتبر فلسطين مناخياً من المناطق اال. إلى اختالف المناخ من منطقة إلى أخرى

  .المناخ شبه الصحراوي الجافالمتوسط التي تقع على سواحله الشرقية، وبين  مناخ البحر

حيث تتميز بمناخ دافئ وجاف صيفاً وبارد رطب خالل فصل الشتاء، وفتـرة انتقاليـة   

وتتميز الفصول االنتقالية عادة بعبور منخفضـات مترافقـة   . قصيرة ما بين الفصلين الرئيسيين

  .)3(برياح جنوبية شرقية إلى جنوبية جافة

ويتـراوح متوسـط   . المتوسط الرطب، وشبه جاف مناخ البحرتقع المنطقة ضمن إقليم 

ومتوسط كمية  م20-17درجة الحرارة في منطقة المتوسط الذي يشمل معظم أجزاء المنطقة بين 

يتـراوح  فأما منطقة الغور الواقعة ضمن اقليم مناخ المـداري الجـاف،    ملم650-300األمطار

/ ملـم  300- 100 ومتوسط كمية سقوط أمطار بـين  م24-21،5 بينمتوسط الحرارة السنوي 

  .)4(سنة

تقريباً، إال  ايارشهر  حتىوتستمر ،تشرين االولإن بداية سقوط األمطار تمتد من شهر 

حيث تزيد نسبة . ويستمر حتى نهاية شهر آذار ،تشرين االولأن موسمها الحقيقي يبدأ من شهر 

من مجمل الكمية الساقطة خالل الموسم المطـري، مرتبطـاً   % 70 عنالتساقط في هذه الفترة 

حوض البحر المتوسط، والكتل الهوائية  شرق سقوطها بتشكل المنخفضات الجوية التكوينية فوق

                                                             

  .1995 ،،القدس ،اريج ، أكتوبرلمحة عن الحياة البيئية في الضفة الغربية، منطقة أريحامعهد األبحاث التطبيقية، ) 1(
  .29سابق، صبريغيث، وآخرون، مرجع ) 2(
  .328عابد، والوشاحي، مرجع سابق، ص) 3(
، رسـالة  GISالتحليل الجغرافي لدرجات الحرارة في الضفة الغربيـة، دراسـة تطبيقيـة باسـتخدام     . أبو الليل، م) 4(

  .22، ص2012فلسطين،  -ماجستير، الجامعة اإلسالمية، غزة
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الباردة، والرياح الغربية، حيث تسقط األمطار في هذه المنطقة بفعل مرور جبهة هوائية بـاردة  

وتصبح في كثير . ناء مرورها فوق مياه البحر المتوسط الدافئةتكتسب قدر كبيراً من رطوبتها أث

غير مستقرة، مما يجعل من أمطارها يرتبط بمجاالت عدم االستقرار الناتج عن  كتالًمن األحيان 

وترتبط معظـم  . وصول كتل هوائية قطبية باردة إلى المنطقة، خاصة في فصلي الشتاء والربيع

طقة خالل فصل الشتاء بسلسلة منخفضات جوية يصل عددها فوق التقلبات الجوية التي تسود المن

، يتمركز معظمها فوق جزيرة قبرص متجهاً منخفضاً جوياً 28الحوض الشرقي للبحر المتوسط 

  . )1(الشام عامة سلك مسارات متعددة تغطي مناطق بالدشرقاً، حيث ت

  
  )2(مسارات المنخفضات الجوية): 2(خريطة 

ويمكن القـول  . هو فصل المطر، وأن الصيف هو فصل الجفاف ومعنى هذا أن الشتاء

إجماالً أن الحرارة معتدلة شتاء، مرتفعة بعض الشيء صيفاً، حيث يبلغ أكبر انخفاض لـدرجات  
                                                             

فلسـطين، مجلـة الجامعـة     -والطبيعية في الضفة الغربيـة  العالقة بين األمطار وبعض التغيرات الجوية. اللوح، م) 1(
  .210، ص2004، 2، المجلد الثاني عشر، العدد)سلسلة الدراسات اإلنسانية(اإلسالمية 

)2 .(Weather in the Mediterranean (HMSO، 1962) (Crown Copyright Reserved)  
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ويصل متوسط درجة الحرارة . م12-10، إذ تصل إلى كانون الثاني وشباطالحرارة في شهري 

  .م8فيما متوسط الحرارة الصغرى تصل في الليل إلى م15.8والقصوى اليومية في الشتاء نح

 ابنتيجة لحركة الشمس الظاهرية، وشهر  اذاروترتفع الحرارة تدريجياً ابتداء من شهر 

والفرق بين أعلى درجات الحرارة وأدناها في الصيف أقل منه في . هو أشد شهور السنة حرارة

  ).منخفضات جوية(لشتاء طقس متقلب الشتاء، وذلك ألن الصيف يوجد به استقرار، أما ا

 م26إلى م13 أما بالنسبة للحرارة في السهل الساحلي فيصل المتوسط السنوي لها ما بين

أما في جبال القدس والخليل وغيرها من المرتفعات الجبليـة، فتـنخفض فـي الشـتاء     . ابفي 

وقـد   كانون االولفي  م8ي القدس تتراوح بينفوالصيف، حيث متوسط درجة الحرارة الشتوية 

أما في الصيف فيختلف الوضع تماماً، ففي جبـال القـدس   . تنخفض إلى الصفر في ليالي الشتاء

تكون درجة الحرارة أقل من المناطق الساحلية، وتبلغ الحرارة أعلى درجاتها في منطقة الغـور  

  .)1(م50أو م43 ولكن كثيراً ما تبلغ م38 صيفا ، حيث متوسط الحرارة في أريحا)أريحا(

   

                                                             

، 2003،  1االردن ـ عمـان ، دار اسـامة للنشـر ، ج     ،1، طموسوعة القرى والمدن الفلسـطينية . أبو حجر، آ) 1(
  .98-97ص
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 الفصل الثالث

  األقاليم الطبيعية لمنطقة الدراسة

  

  طوبوغرافية المنطقة): 3(خريطة 

  عمل الباحث:المصدر
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آسيوي الذي كون األخدود األعظم، -لكون فلسطين جزء من التكوين الجيولوجي األفرو

والذي يمتد من أنطاكيا في شمال سوريا ماراً بحوض نهر العاصي وحوض الليطاني في البقاع 

البحيـرات فـي    عربة فالبحر األحمر ومنطقة مـنخفض اللبنانية، ومن ثم غور األردن ووادي 

ويوجد فيها نتيجة لذلك أكثر البقع البريـة  . تمثل تبايناً فريداً في التضاريسفإن فلسطين . أفريقيا

 مستوى متر تحت 415انخفاضاً عن سطح البحر على سواحل البحر الميت، حيث تنخفض إلى 

رها بالحركات التكتونيـة التـي   على سواحل البحر المتوسط وتأث هاونظراً لوجود. سطح البحر

  .بال والسهول والوديان والمنخفضاتتضاريسها متباينة، تحتوي الجشكلت األخدود األعظم فإن 

ومن وجهة نظر بيئة النباتات الطبيعية فإن التربة هنا ال تشمل الحبيبات الدقيقة الناعمة 

فقط، بل تشمل الصخور التي تنمو عليها النباتات الطبيعية؛ ألن الكثير من األشجار والشجيرات 

، )Craetogus(، والزعـرور  )Quereus(أجنـاس البلـوط   : لتنمو في الشقوق الصخرية مث

  ).pistacia(، والبطم )caratonia(، والخروب )Styrex(والعبهر 

 Varthem(نباتات تنمو على الصخور أهمها مجتمعات الكتلية  مجتمعات كما ان هناك

iaiphioniodes(، يبقالد"رق بومجتمعات الش. لبحر المتوسطفي مناخ حوض ا" )Carcis ( في

منطقة المتوسط، والمنـاخ القـاري    ومنطقة االنتقال بين مناخ. المناخ القاري اإليراني التوراني

وعصـا الراعـي    ،)Ballotarugosa(والزعتمانـة الصـخرية    ،)Retam(مجتمعات الرتم 

)Cyelamen persieum(،  والكبار)Capparis spinos()1(.  

غرافيا األرضية التـي تشـتمل   بوتشكيل الطونظراً لتباين النبات الطبيعي حسب عوامل 

تضاريس األرض، بارتفاعاتها ومنخفضاتها المختلفة التي تؤثر بدورها على توزيع ونمـو  على 

النباتات المختلفة داخل بيئتها نتيجة اختالف عناصر المناخ فوق سفوحها ومكونات تربها، وهي 

  .)2(على النحو التالي

  السهل الساحلي الجنوبي : أوالً
                                                             

، المديرية العامة للغابات والمراعي البيئة النباتية الطبيعية في فلسطين وعالقتها بالتنوع الحيوي النباتي. عبريغيث، ) 1(
  .10-9، ص2001والحياة النباتية، وزارة الزراعة، أيار، 

  .61، فسيولوجيا وإنتاج النباتات الطبية والعطرية، دار البحار، بيروت، صلطبيعيةالنباتات واألعشاب ا. شأبو زيد، ) 2(
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يبلغ عرضه . يعرف بسهل يافا، ويمثل األجزاء الجنوبية من السهل الساحلي الفلسطيني

، اسـماً تجاريـاً   "برتقـال يافـا  "كم، وقد اشتهر بزراعة البرتقال حتى أصبح اسـم   12-1من 

. وتعني الخصيب" سارونا" هذا الجزء من السهل الساحلي بإسم الكنعانيونوقد سمى  .)1(للخارج

يسير في خط مستقيم من الجنوب إلى الشمال، نتيجة تراكم الرواسـب التـي   وهو سهل رسوبي 

في  الباليستوسينحملتها األمواج والرياح من مصب نهر النيل إلى الساحل الفلسطيني منذ عصر 

  .)2(سنة/ ملم 400-200ما بين  امطاره السنويةتراوح وي .الزمن الجيولوجي الرابع

 -مجموعة من األشـرطة ذات االمتـداد شـمالي    ويتكون السهل الساحلي الجنوبي من

  :جنوبي بموازاة شاطئ البحر، وذلك على النحو التالي

، الذي يتـراوح  "الشريط الساحلي"يبدأ هذا الشريط بمستوى سطح األرض : الشريط الرملي .1

يتخللهـا بعـض   ويتكون من تالل رملية متحركة، . كم على شاطئ البحر2-1عرضه من 

 .الرسوبية الوديان ذات األراضي

 فوق متر 85يبدأ بعدها باالرتفاع التدريجي نحو الشرق حتى يصل إلى : الشريط الرسوبي .2

 .باتجاه الشرق والجنوب الشرقيمنسوب سطح البحر

كم عن الشاطئ هي رملية، وتتكون غالبـاً مـن    3-1التربة على شاطئ البحر وبعمق 

داخل من نوع التـرب الرمليـة الطفيليـة    ومن ال الكثيبات الرملية المتحركة، والرملية الجيرية

  .والطينية

 والقطــف ،)Retama(والــرتم  ،)Artemisia(الشــيح وتشــتهر بنمــو شــجيرات 

)Atriplex(، ار البلوطيـات متر تقريباً، وأشج 50كون على ارتفاعات أقل من الذي ت. وغيرها 

)Fagales(،  والصنوبريات)Pinus (انيات والسندي)Quercus(،    التي تنمو علـى ارتفاعـات

                                                             

  .63، المكتب التجاري للتوزيع والنشر، بيروت، صجغرافية فلسطين المصورة. خمار، ق) 1(
  .15، مرجع سابق، صالبيئة النباتية الطبيعية في فلسطين بريغيث،) 2(
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البحر إلى الشرق والجنـوب الشـرقي مـن البحـر     مستوى متر فوق  85-50تتراوح ما بين 

  .)1(المتوسط

تتكون في منطقة السهل الساحلي الرسوبي المراوح الفيضية لالودية القادمة من الظهـر  

لعبت دوراً مهماً في تمايز الرسوبيات التي يتكون منها  حيث أنها. الجبلي لهذا الجزء من السهل

فقد حملت تلك األودية مفتتات التكوينات المتواجدة في الظهر الجبلـي  . السهل الساحلي الجنوبي

كما وتصنف تلك الرسوبيات حسب تباين انحدارات قطاعاتها الطولية من . لهذا الجزء من السهل

كان له أثر في تشكيل األشـرطة المـذكورة أعـاله، وتبـاين     أقدام الجبال، باتجاه الغرب، مما 

  :وهذه األودية التي تخترق هذا الجزء من السهل هي. مكوناتها

رأس العين الواقـع فـي    تغذيته من منبعوهو نهر دائم الجريان بسبب وجود  :نهر العوجا .1

وافـده  أما ر. شمال شرق مدينة يافا، ويصب في البحر المتوسط في منطقة حوضه األدنى

حيث يتشكل حوضه األعلى من أودية، ويبلغ مساحة حوضـه  . العليا فتمتد حتى قمم الجبال

 . )2(3م220، وصبيبه المائي 2م1752التقريبي 

ن عدة أودية أهمها وادي الصرار ووادي قطره ويصـب فـي   وتتجمع مياه م: نهر روبين .2

 .)3(2م1705التقريبي احة حوضه وتبلغ مس. سط إلى الجنوب من يافاالبحر المتو

  السهل شبه الساحلي: ثانياً

تمثل هذه المنطقة الهوامش الشرقية للسهل الساحلي الذي يتكون من نطـاق المـراوح   

ش القريبة عند الهوامالفيضية والمنطقة الهضبية التي تمثل أقدام الجبال المحاذية لها ويطلق عليها

  .منطقة اللطرون لجبال القدس

                                                             

  .97،  مرجع سابق، صسطينجغرافية فلجامعة القدس المفتوحة،  )1(
  .20-19خمار، مرجع سابق، ص) 2(
  .782، ص1999، 1، دائرة الثقافة، منظمة التحرير الفلسطينية، طموسوعة المدن الفلسطينية )3(



46 

متر فوق مستوى سـطح البحـر، حيـث     280-85المنطقة ما بين  يتراوح ارتفاع هذه

وتتكون هـذه المنطقـة مـن    . تنحدر باتجاه البحر وال يوجد أي حاجز طبيعي بينها وبين البحر

قليلـة   من تـالل تنحدر بلطف باتجاه البحر وتتكون كذلك عريضة سهول واسعة خصبة ووديان

ت المائية التي كانت تلقي في حمولتها منذ أواخر المسيتدين في تكوينها لألنهار وال. )1(االرتفاع

، وطول عصر السليوستوسين في قاع البحر المتوسط، وعند أقـدام جبـال   الباليستوسينعصر 

ويصل . والذي ازداد اتساعاً بفعل تراجع تلك الجبال وابتعادها عن البحر. نابلس والقدس والخليل

  . )2(كم18تقريباً، وفي طولكرم إلى كم  30اتساعه في منطقة يافا وغزة إلى 

 عدة أنواع من الترب؛ فتغطـى المنطقـة بـالترب   أرض المنطقة شبه الساحلية  تغطى

عالية  الطينية الثقيلة والترب. فيضي في السهول واألوديةمن النوع الرسوبي ال) طرية(الغرينية 

التي تغطي أغلب المناطق ذات الميل الخفيف التي تشكلت بفعـل الترسـبات المائيـة     الرطوبة

  .)3(والهوائية والتي تتميز بأنها عالية 

ملم، حيث تقل األمطار  600-400يتدرج معدل سقوط األمطار في هذه المنطقة ما بين 

فـي زراعـة    وتسـتغل األرض . ، وهي تعتبر بيئياً ضمن مناخ البحر المتوسطالجنوبباتجاه 

أما التالل والمصـاطب  . يةالخضراوات المروية والبعلية والحبوب الشتوية في األراضي السهل

جار الطبيعيـة  وتتميز هذه المنطقة بنمو األش. اتمزروعة بأشجار الزيتون واللوزيالسهلية فهي 

والسـرو  ، )Pinus halepensis(، غابات الصنوبريات من الصنوبر الحلبـي  )4(التالية الغابية 

)Cupressus spp.(ا ، وأشجار الكين)Eucalyptus Spp.(  وغابات البلوط المتمثلة بـالبطم ،

 )القطلـب ( القيقـب  ، وغابات الخـروب ومـن مكوناتهـا   )Pistacia palestine(الفلسطيني 

)Arbutusan drachne()5( ..وغيرها.  

                                                             

المراعي الطبيعية في فلسطين مسح وتصنيف النباتات الرعوية ذات القيمة الغذائية العاليـة فـي الضـفة    بريغيث، ) 1(
  .15، ص2006، القدس، أيلول )أريج(من فلسطين والمنظمة العربية للتنمية الزراعية، معهد األبحاث التطبيقية  الغربية

  .26مرجع سابق، ص جغرافية فلسطين،، جامعة القدس المفتوحة) 2(
)3 (Zohary، .مرجع سابق P24. 

  .15مرجع سابق، ص ،المراعي الطبيعية في فلسطين. ع بريغيث،) 4(
  .25،واخرون، مرجع سابق، صبريغيث) 5(
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  السفوح الغربية وقمم الجبال: ثالثاً

كـم   48الساحلي، طولهـا  شبه السهل  و المنطقة الواقعة بين جبال القدسهي : السفوح الغربية

يتراوح ارتفاعها بين . كم ما بين جبال القدس ومنطقة شبه الساحل13-8 وعرضها يتراوح بين

متـر فـوق    550متر فوق سطح البحر، وقد تصل في بعض المناطق إلى ارتفاع  280-500

ون من الحجر الجيـري الطباشـيري، وتقطعهـا    تضاريسها خفيفة ومتموجة تتك. سطح البحر

بسط القاع تقطعه أودية نجيل مجموعة من األودية، تنفصل عن جبال القدس بمنخفض طويل من

  .ور والعمطوالص

ملـم   400ويصل المعدل السنوي لألمطار إلى . تنتمي إلى مناخ حوض البحر المتوسط

ستمدت أصلها من الصخور الجيرية فـوق  التي ا) التيراروزا(والتربة من نوع الحمراء . سنوياً

مساحات واسعة من الجبال وتنتشر تربة الرندزينا بألوانها الكستانية القاتمة في بطون األوديـة  

  .وفوق أقدام الجبال

تعتبر منطقة زراعية تزرع بأشجار الزيتون، وينمو بها أشجار متنوعة بعضـها دائـم   

متمثلة بغابات الشجيرات الحرجية القليلة االرتفـاع  . )1(واألخرى غير ذلك، كاللوزيات الخضرة

 Quercus(، والبلوط )Ziziphus spinachristi(، وتضم األنواع التالية من السدر )الغينيات(

irhabatensis( والرتم ،)Retama()2( وغيرها.  

، تعتبر العمود الفقري لمحافظات الشمال في فلسطين، حيث تمتد )جبال القدس( :المنطقة الجبلية

كم مـن الغـرب إلـى    35-5ويتراوح عرضها ما بين . كم150من الجنوب إلى الشمال بطول 

وتشتمل هذه المنطقة على جبال القدس وبيت لحم والخليل، وذلك بامتداد يصل إلـى  . )3(الشرق

كم، وحدودها الشمالية غير واضحة، حيث أنهـا تتمثـل   10-3أما عرضها يتراوح من . كم77

متر فوق  750إلى  500ويتراوح ارتفاعها عن مستوى سطح البحر من . بجبال رام اهللا ونابلس

                                                             

  .103، القسم الثاني، مرجع سابق، صالموسوعة الفلسطينية) 1(
  .4اشتية، وآخرون، مرجع سابق، ص) 2(
  .11، مرجع سابق، صالبيئة النباتية الطبيعية في فلسطينبريغيث، ) 3(
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سطح البحر، ويوجد قمم تزيد عن هذا االرتفاع مثل قمة جبل النبي صموئيل الذي يقـع شـمال   

وقمة جبل الطور يقـع شـرق القـدس،    . متر فوق سطح البحر 875إلى  ويرتفع غرب القدس

ومن ضمن جبال القدس جبل رأس أبو عمار، جبل أكـرا،  . )1(م726ويرتفع عن مستوى البحر 

امتـدادها  وتتدرج هذه المنطقةب. )2(، جبل المكبر وجبل موريا)سكوبس(جبل بزيتا، جبل المشهد 

ما إلى الشرق فتطل على المنحدرات الشـرقية  أ. الغربي نحو السهل الساحلي عبر سفوح الجبال

  .ود الغربية للبحر الميت واألغوارلبرية القدس التي تنتهي عند الحد

لمناطق الجبلية يصل إلى ففي ا. سنة/ملم 650-350ألمطار فيها ما بين يتراوح معدل ا

هـذه   وتحتوي. سنة/ملم 300ح الشرقية يصل سنة، وفي األجزاء المرتفعة من السفو/ملم 650

الخفيفـة   ومناطق انتشار التـرب على جيوب زراعة في التربة الحمراء الثقيلة والطينية  الجبال

  .)3(الرندزيناالبيضاء الرمادية والداكنة من سالالت 

ينمو فيها بعض المجتمعات النباتية الطبيعية كالغابات المزروعة مثل، الصنوبر الحلبـي  

)pinusHalepensis( الطبيعية، مثل البلـوط العـادي   ، والغابات)Quercus calliprinos( ،

، واإلجاص البري )Pistacia palestine(، والبطم الفلسطيني )BiossiereQuercus(والملول 

  .وغيرها )Crataegus azarolus()4(، والزعرور األحمر )Pyrussyriaca(السوري 

  للبحر الميت وغور األردنالمقابلة ) برية القدس(منطقة السفوح الشرقية : رابعاً

والتي تشتمل على برية القدس التـي  القدس لجبالالسفوح الشرقية  من تتكون هذه المنطقة

تشكل منطقة انتقالية في موقعها بين الجبال الوسطى، التي يزيد ارتفاعها فـي   .تعتبر جزءاً منها

 يصـل متر فوق مستوى سطح البحر، ومنطقة البحـر الميـت التـي     875بعض المناطق عن 

                                                             

  .24-21، ص بالدنا فلسطين. الدباغ، م) 1(
  .55-53ص مرجع سابق، ابو حجر، ) 2(
  .17-16،مرجع سابق، صالمراعي الطبيعية في فلسطين بريغيث،) 3(
  .27بريغيث،  وآخرون، مرجع سابق، ص) 4(
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م فوق 500-0بين  السفوح الشرقية يتراوح ارتفاع.)1(متر تحت سطح البحر 415- الىارتفاعها 

  .)2(شرقاً باتجاه وادي األردن والبحر الميتوتنحدر مستوى سطح البحر 

 وتتخذ شـكل غير منتظمة،  افيهتكون المنحدرات  و. بشدة انحداراها هذه المنطقة تتميز

والتي تنجم عن . )3(سلسلة من األجزاء االنحدارية، والتي تختلف في أطوالها ودرجات انحدارها

عمل الحت الرأسي فـي  وقد نجم عن ذلك ازدياد في  م1290الطوبوغرافيةالتيتصاللى ارق وفال

النتيجة تخدد السفوح الشرقية وكانت . المجاري المائية المنتهية إلى البحر الميت، وغور األردن

  .)4(كوادي العوجا، ووادي مكوك، ووادي القلط، ووادي النار ميقة خانقيةبأودية ع

ـ  . تنـاثرة تتمثل مصادر المياه في هذه المنطقة بعض الينابيع الضعيفة الم  ارةكعـين ف

يـالتي  وعين رواب. سفوح حزما وعناتا وجبع ومخماس التي تقع إلى الشرق منالقلط والفوار، و

  .)5(شرق رام اهللاوعين سامية يمتقع إلى الشرق من سفوح عناتا والزع

سنة في / ملم 380-300بين  ها تتراوحمطاربسبب وقوع المنطقة في ظل المطر فإن أ

سنة عند مستوى سطح البحـر، وأقـدام   / ملم150أعالي السفوح، وتقل تدريجياً حتى تصل إلى 

 فمياه األمطار تنزل عليها بشكل سريع وتحفر في. الجبال باتجاه الغور؛ ألنها تقع في ظل المطر

فهي أرض يابسة وأودية . شكل األخاديد التي ال ينتفع بهاتتصخورها الكلسية وصلصالها اللين ل

  .)6(جافة وجبال صخرية جرداء مألى بالكهوف

 لرندزينا تتخللها بعض جيـوب التـرب  ترب من أنواع ا منها في األجزاء العلوية تسود

اما . مساحات واسعة من الترب الغرينية المنقولة بواسطة المياه فيها أما السهول فتوجد. الحمراء

 بعض العشـب  ينموكلسية والترب الصحراوية الحصوية الذي ال الترب سودفتالمنحدرات  على

                                                             

  .31-30الهالي، مرجع سابق، ص) 1(
  .13-12، مرجع سابق، صالبيئة النباتية الطبيعية في فلسطين بريغيث،) 2(
  .31الهالي، المرجع نفسه، ص) 3(
)4 (http://www.palestinapedia.net//27/10/2014القدس جبال 

  .13بريغيث، مرجع سابق، ص) 5(
  .48الدباغ، مرجع سابق،  ص). 6(
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 Anthemis(مثل أقحوان فلسطيني  )1(ومن هذه األعشاب. خورهاعلى ص بطوله وعمره القصير

palaestina(  ولـوف ،)Arum palestinum(   ومـرار عـادي ،)Cenraurea iberica( ،

، )Onopordum symrocephalum(، والخـرافيش  )Malva sylvestris(وخبيـزة بريـة   

واألشجار والشجيرات تتمثل بِـ الـبطم  . وغيرها) Ranunculu sasiaticus(وشقائق النعمان 

) النبـق (، والسـدر  )Calliprinos Quercus(، والبلوط )Pistacia palestine(الفلسطيني 

)Ziziphus spina christi..(وغيرها)2(.  

  )األغوار(منطقة وادي األردن : خامساً

من سفوح الجبال حتـى مجـرى نهـر     والتي تمتداألجزاء السهلية من الغورتتمثل في 

ويمكن تحديد منسوب هذه المنطقة بتلك األجزاء  ،األردن وسهله الفيضي الذي يدعى سهل الزور

تحت مستوى متر  380 الواقع على منسوبالبحر وحتى منسوب نهر األردن  تحتمستوىالواقعة 

كم، وعرض يتراوح ما بين  75بطول  من الشمال الى الجنوبوتمتد هذه المنطقة . سطح البحر

  .)3(كم في الشمال بمحاذاة نهر األردن 2كم في الجنوب و6

  :بوغرافية التاليةوويمكن التمييز بين المظاهر الط

وتتمثل بالسهل الفيضي لنهر االردن وتغطيهـا االدغـال   تالصق ماء النهر :منطقة الزور  .أ 

والتي كثيراً ما تطفو على ماء النهر، ويتـراوح   ،)والعاقول والعجرماالثل (الكثيفة كنباتات 

 .متر1500-350بين  الزور سهل عرض

متر تفصلها وتميزها عن بعضهما تالل  40ترتفع عن منطقة الزور بمقدار  :منطقة الغور  .ب 

-2.5يتراوح عرض تلك المنطقة مـن  . من الطفل الرمادي التي ال تكاد ينبت عليها شيء

 .على جانبي نهر األردنكم  6.5

                                                             

  .12، صقبريغيث، مرجع ساب) 1(
  .65-59الهالي، مرجع سابق، ص) 2(
  .12بريغيث، مرجع سابق، ص) 3(
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 .كـم  17وعرضه في أوسـع مكـان   . كم 75.5يبلغ طوله . ة داخليةبحير :البحر الميـت   .ج 

والتـي تقـع علـى     مستطيل الشكل، يبلغ عمقه في أعمق نقطة .2كم 650ومساحته الكلية 

 حوضه الجنوبي الواقع علـى في  ه، وعمقتحت مستوى سطح البحر. )1(متر 794 منسوب

يستمد مياهه من نهر األردن ومن السيول التي تصل  .أمتار 9-1بين  يتراوح بحيرة اللسان

 .إليه المرتفعات الشرقية والغربية، وكذلك من جهة الجنوب

يبدأ وادي األردن باالرتفاع التدريجي كلما اتجهنا شرقاً وغرباً، حيـث   :منطقة المرتفعات  .د 

متر فوق سطح البحر، وسلسلة  500-0ارتفاعها بين  يتراوحالسالسل الجبلية الشرقية التي 

 .)2(متر تقريباً 800الجبال الغربية بارتفاع يصل إلى أكثر من 

في منطقة أقدام الجبال من األنواع الكلسية، وفي مناطق األودية يسـود التـرب    الترب

أما في المناطق القاحلة، بين األودية فتوجـد  . الفيضية التي تالحمت وشكلت األراضي الزراعية

أما في األجزاء الوسطى من الغور، فتسود تربة مارل اللسان التـي   .ة فقيرةترب حصوية كلسي

وعلى الرغم من قلة األمطار في المنطقـة،  . عالية من الملح والسلت والجبستحتوي على نسبة 

ملم في السنة، إال أنها عملت على تحديد نطاق مارل اللسان مكونة  200 -150 تتراوحوالتي ال 

وترب اللويس البنية التي تقع بالقرب من مدينة  ق الكتار، باإلضافة إلى وجود تربتشيرنوزمنطا

  .)3(أريحا

مصادر المياه من الينابيع التي تفجرت عند أقدام الجبال، وهي مياه عذبة صالحة  تتمثل

  . من المياه المتاحة في األغوار% 70للزراعة واالستعمال، وتشكل حوالي 

  :ومن هذه الينابيع

                                                             

)1(  Abu Safat, M. Geomorpholog Examples، shorlnes and Terraces (Dead Sea)، TAVO، 
map AIll6 , Wiesbadem، 1988. 

  .27-26السعدي، مرجع سابق، ص) 2(
، )العلـوم الطبيعيـة  (، مجلة جامعة النجاح لألبحاث التصنيف الجيوكيميائي لترب شمال الضفة الغربية. مأبوصفط، ) 3(

  .147، ص2003 16، عدد 17مجلد 
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السنوي  فهايتصر معدل يقدر في نهاية القطاع االوسط عند وادي العوجا،تقع  :عين العوجا .1

 .سنة/3م من مليو )501(بِـ  حوالي

 ).سنة/ 3مم  700(تقع غرب أريحا ويبلغ تصريفها  :عين السلطان .2

 ).سنة/ 3مم  400(تقع غرب أريحا، ويبلغ تصريفها حوالي  :عين الديوك .3

تقع غرب أريحا وال تفصلها عن عين الديوك سوى مسافة قليلـة، ويبلـغ    :عين النويعمة .4

 .)1()سنة/ 3مم  200(حوالي  السنويتصريفهامعدل 

ملم سنة، إال  200على الرغم من قلة المنطقة في كميات المياه الساقطة، والتي تقل عن 

، )Arundo(أن هناك أنواع عدة من النبات الطبيعي ينمو في تلك المنطقة ومنها نباتات البوص 

 Athogi(، والعـاقول  )Arriplex A. halimus(والقطـف الملحـي    )Populus(والحـور  

murorum ( واألثل)Jamarix (التي تلتف على شكل أحزمة نباتية على حواف النهر.  

 :الهليون(والعجرم ) Planites aegyptiace(، وأشجار الزقوم )N.rarusa(والغرقد 

Anabasis( في واحات الواد)2(.  

   

                                                             

 -، دار الجيل للنشر والتوزيع، عمـان امع اإلسرائيلية في مياه فلسطين والدول العربية المجاورةالمط. البرغوثي، ب) 1(
  .م1986األردن، ط، 

  .30-29بريغيث، وآخرون، مرجع سابق، ص) 2(
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  الفصل الرابع

  على الحياة النباتيةالمناخ وعناصره وأثره 

  المناخ: أوالً

يتأثر المناخ بمجموعة من العوامل والتغيرات التي تؤدي إلى اختالفه من منطقـة إلـى   

  .تي تؤثر على النظام الحيوي بكامله بما فيه النبات واالنسانأخرى، وهو من العوامل الطبيعية ال

كما . ومن المعروف أن المناخ بصفة عامة يحدد أنواع النباتات التي تنمو في كل منطقة

، )1(وتوزيعـه وارتفاعه كثافة الغطاء النباتي  المؤثرة علىتعتبر عناصر المناخ من أهم العوامل 

من خالل عوامل داخلية تؤثر عليه، ينتج عنها فروقات في درجات الحرارة، ومعدالت األمطار، 

ومـن هـذه   . ية األمطار على الغطاء النباتي، والرطوبة النسبية، اتجاه الريـاح وشـدتها  وفاعل

  .)2(العوامل

الموقع الجغرافي لفلسطين له دور في التأثير المناخي على المنطقة، فقمم جبال القدس التي  .1

كيلو متـر، تخضـع لمـؤثرات البحـر      50 مسافة تقل عن تبعد عن إقليم السهل الساحلي

ثلها مثل السهل الساحلي الفلسطيني عند يافا وغزة، التي يحدها مـن الجنـوب   المتوسط م

فيحدث التأثير المناخي على المنطقة في الثلث . الشرق صحراء النقبصحراء سيناء، ومن 

فتسـود المنطقـة مجموعـة مـن     . من كـل عـام   21/12شهر كانون االول االخير من 

يصل عددها فوق الحوضالشـرقي  . المنخفضاتاالضطرابات الجوية مصحوبة بسلسلة من 

يتمركز معظمها فوق جزيـرة   :)4(منخفض كما هو في الشكل رقم 28ى للبحر المتوسط ال

 .)3(قبرص متجهة شرقا نحو فلسطين وبالد الشام

                                                             

مجلـة   ،)1996-1960(تغير الغطاء النباتي توزعا  وكثافة في حوض وادي العالوك، خالل الفتـرة  . أبو سمور، ح) 1(
  .549، ص24/1997دراسات العلوم اإلنسانية واالجتماعية، مج

  .5، مرجع سابق، صالبيئة النباتية الطبيعية في فلسطين وعالقتها بالتنوع الحيوي بريغيث،) 2(
  .210، مرجع سابق، ص العالقة بين االمطار و بعض المتغيرات الجوية والطبيعية في الضفة الغربيةاللوح،  )3(
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تعتبر مظاهر سطح منطقة الدراسة من أكثر العوامل تأثيراً على التبـاين المنـاخي فـي      .2

حيث يأخذ توزيع األمطـار والحـرارة   . ذلك تنوع للغطاء النباتيوما يرافقه في  ،المنطقة

، وتتطابق حدودها مع حدود الجنوبإلى  الشمالوالرطوبة شكل نطاقات عرضية تمتد من 

وتمتد في نفس االتجاه، فتؤثر التضاريس في معدالت درجات الحرارة، وفـي  . التضاريس

 . االرتفاعت األمطار، حيث تزداد االمطار مع تباين كميا

درجة الحرارة والمطـر  ل السنوي متوسطالالموقع الجغرافي ومناسيب االرتفاع و):  1(جدول 
  2012-1996خالل الفترة لمحطات رصد عن االقاليم المناخية والرطوبة 

  المحطة
دائرة العرض 

  شماالً

الطول  خط

  شرقاً

/ االرتفاع

  متر
  ملم/ المطر

/ الحرارة

  ملم

الرطوبة 

%  

  31o  34.27̊  13  446  22  70:-30  غزة
  31o  25.23̊  875  624  19  60:-57  القدس
  31o  35.27̊   -256  166  25  56:-51  أريحا

حيث تتأثربالعوامل البحرية متسببة في حالة  ،تمثل محطة غزة االقليم الساحلي الجنوبي

في حين اثر عامل االرتفاع على درجات الحرارة في جبـال القـدس   . الدفئ خالل فصل الشتاء

ويتجلـى دور االرتفـاع   . غـزة درجات عن  3معدل الحرارة السنوي بمقدار  فيهتنخفض  التي

  .درجات عما هي عليه في القدس 6ر للحراة في اريحا التي تمثل اقليم الغور حيث تزداد بمقدا

حيث ان امطار مدينة اريحا امطار الظل فـي   .اما المطر فيظهر تباينات بشكل اوضح

  . حين تزداد في جبال القدس بمقدار ضعف غزة وضعفي اريحا تقريبا

حيث تتالئم المنطقة مع ذلك بتوفر ميـاه  الرطوبة الجوية ترتفع في اقليم السهل الساحلي 

وتصل لدرجة االعتدال في اقليم المرتفعات الجبليـة   .مع درجات حرارة مناسبة طالمتوسالبحر 

بعد وانخفاض عـن   في الغور بسبب االرتفاع في درجات الحرارة وما يرافقه من ترتفعاال انها 

  .)1(مستوى سطح البحر

                                                             

مجلـة  ،  م2009-1996فلسطين، خـالل الفتـرة    -تقييم الواقع المناخي في الضفة الغربية وقطاع غزة. ، ماللوح) 1(
  . 315-312ص ، 2011 ،2، عدد 13، مج)سلسلة الدراسات اإلنسانية( جامعة األزهر بغزة
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، وكمية المياه التي تحتفظ بها ة الشمس الساقطةأشع مقدار وفترةوالذي يحدد  اتجاه السفوح  .3

إلـى   مما يؤديالمياه الجارية، والتي تؤثر على نوع وحجم الغطاء النباتي  وكذلكاألرض، 

 .اختالفات في المجتمعات النباتية

احتالف أنواع التربة وقدرتها على االحتفاظ بالرطوبة ومالئمتها لنمو النباتات، حيث يوجد  .4

 .نطقةالمنوع من التربة في  15حوالي 

العامل اإلنساني مثل اقتالع األشجار بمساحات كبيرة، وعمليات الحفر والردم التـي يقـوم    .5

األمر الذي يؤدي إلـى االنجـراف   . بها، مما يؤدي إلى تغير في شكل التضاريس والتربة

 .)1()التصحر(واضمحالل الغطاء البناتي 

  األقاليم المناخية: ثانياً

ايـت  ونثرثو في فلسـطين حسـب تطبيـق معـادالت    يمكن تصنيف االقاليم المناخية 

)Thornthwaite (نو كوب )Köppen( وهما االكثر انتشارا في االقاليم التالية.  

تظهر االقاليم المناخية حسب معادلة ثورنثوايت لقرينة الرطوبة على شكل اربع مناطق 

  :هي

 .الساحليةشبه و، )يافا، غزة (ةالساحلي المنطقةفي  تتمثل :المنطقة الرطبة .1

 .ي جبال القدس والسفوح الغربيةف تتمثل :المنطقة شبه الرطبة .2

) القـدس (تمتد فوق المنحدرات الشرقية للمرتفعات الجبلية الوسـطى   :المنطقة شبه الجافة .3

 .برية القدسالمتمثلة ب

 .)2(تتمثل باالجزاء المنخفضة من الغور :المنطقة الجافة .4

                                                             

  .5ص ، بريغيث، مرجع سابق) 1(
  .87ص ، سابق مرجعالكتري، ) 2(
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لمعامالت الحرارة والرطوبة فإن فلسطين وعلى الرغم اما حسب تطبيق معادالت كوبن 

  .)4( :من صغر مساحتها اال انها تحتوي على ثالث اقاليم مناخية وهي خارطة رقم

  
  )1()كوبن(االقاليم المناخية في فلسطين حسب ): 4(خريطة 

ف الحـار الـذي   مجموعة المناخات الرطبة ذات الصي ويدخل في :إقليم المناخ المتوسطي .1

وتنتشر في شمال فلسطين ووسطها حتـى  . ̊م20المتوسط السنوي لدرجة الحرارة فيه  يبلغ

ومن ثم امتداد هذا الخط نحـو  . خط يمتد من غزة في الغرب إلى جنوب الخليل في الشرق

وتتلقـى  . الشمال ماراً بوادي األردن حتى وادي جالود وشواطئ بحيرة طبريـا الشـمالية  

 .سنة/ ملم 500-400ار يتجاوز معدلها السنوي المنطقة المحددة بهذا الخط أمط

                                                             

  83، بتصرف، ص جغرافية فلسطينجامعة القدس المفتوحة، ) 1(
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هو عبارة عن شريط يمتد في المنحدرات الشرقية : إقليم المناخ السهبي شبه الجاف والحار .2

 .سنة/ ملم200-350لفلسطين يتراوح فيه المتوسط السنوي لألمطار بين 

ية الشرقية من يسود في األجزاء الجنوبية واألجزاء الجنوب :اإلقليم الصحراوي الجاف الحار .3

جبـال  هي عبارة عن المنحـدرات الشـرقية ل  ويشمل النقب وبرية القدس، والتي . فلسطين

ويتميز هذا اإلقليم بأنه ذو منـاخ   .فة على وادي األردن والبحر الميتالقدس والخليل المشر

قاري متطرف يرتفع فيه المدى الحراري بصورة ملحوظة، ويصل فيه المتوسط السـنوي  

 200ما تنخفض فيه كمية األمطار السنوية إلى أقل من م ك20oارة إلى أكثر من لدرجة الحر

  .)1(سنة/ ملم

وتعتبر فلسطين مناخياً من المناطق االنتقالية ما بين مناخ البحر المتوسط التي تقع على 

حدوده الشرقية، وبين المناخ الجاف، حيث يتميز بمناخ دافئ وجاف صيفاً وبارد ورطب خـالل  

الشتاء وفترة انتقالية قصيرة ما بين الفصلين الرئيسيين، وتتميز الفصول االنتقالية عـادة  فصل 

 . )2(بعبور منخفضات خماسينية تتوافق مع رياح جنوبية شرقية إلى جنوبية جافة

  أثر المناخ على النباتات: ثالثا

ـ يرتبط الغطاء النباتي ارتباطاً وثيقاً بالعناصر المناخية، ف ألمطـار وتوزيعهـا   ت ااكمي

 الغطـاء  الشهري، والرطوبة، ودرجة الحرارة، االشعاع الشمسي، الرياح وغيرها لها تأثير على

ويتضح اثر عناصر المناخ على النبات على النحـو   أثناء مراحل نموها يالشجري والعشبيالنبات

 .)3(التالي

 الحرارة :أوالً

تعتبر درجة الحرارة العنصر المناخي الرئيسي الذي تتوقف عليـه جميـع الظـروف    

فالحرارة تؤثر في الضغط الجوي، والضغط الجوي يؤثر في تحريك الريـاح،  . المناخية تقريباً
                                                             

  .88الكتري، مرجع سابق، ص  )1(
  .549مرجع سابق، ص ، عابد، والوشاحي) 2(
  .136، ص1982، دار الفكر، دمشق، الوجيز في المناخ التطبيقي. موسى، ع) 3(
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كما أن درجة الحرارة تعتبر مقياساً لكمية الطاقـة الحراريـة   . والرياح تؤثر في تساقط األمطار

درجة الحرارة من مكان إلـى   وتختلف .رضيأو األ يواء من اإلشعاع الشمسالتي يكتسبها اله

مـن صـغر   وعلى الرغم  .الفلكي الموقع وكذلك، الموقع الجغرافي والرياح السائدةآخر بسبب 

مساحة فلسطين، فإنها تتميز باختالف الظروف المناخية فيها، حيث تختلف الحرارة بين مناطق 

  . )1(الشرقية واألغوارالغربية والمرتفعات الجبلية والمنحدرات  وبين والجنوب والوسطالشمال 

نموه وازدهاره كأشجار مما يؤدي إلى تأثير كبير في تنوع أنواع الغطاء النباتي وموعد 

في ايلول واالكاسيا في نيسان ونباتات  ر اذار والكيناالجميز والرتم التي تزهر في شهوشجيرات 

  .شباط وخرفيش الجمال في ايار في السهل الساحليفي ) الغاسول(واعشاب المالح 

والبطم العديسي التي تنمو وتزهر في شهر اذاروالعبهـر   واشجار القندول واللوز البري

  .انون الثاني لمنطقة شبه الساحلفي ايارواعشاب القريص في نيسان وبنفسج عطر في ك

التي تزهر في اشهر اذار ونيسان والزيتون البـري   وواشجار القريش والصنوبر والسر

في ايار والنبق في حزيران والزمزريق في شباط والدلب الشرقي في تموز واعشـاب الزعتـر   

في ايار وحناء الضبع في شباط وشقائق النعمـان فـي نيسـان    البري في تموز وثوم العفريت 

  .لمنطقة السفوح الغربية والجبال

هر في شهر حزيران والصفصاف في ايار والكازورينـا فـي   واشجار الوزال الذي يز

كانون الثاني والشيح في اب والعرعر في حزيران واعشاب المصيص في شهر تشـرين االول  

  .ة السفوح الشرقيةقوالمشعرية في نيسان وسنبلة الثعلب في ايار في منط

ـ   ي شـباط  واشجار النخيل واالثل التي تزهر في نيسان والطرفاء في اب والعوسـج ف

ـ   ار والقطف الملحي في ايلول واعشاب شوك الضبع في شهر حزيران وشعير البلبوس فـي اي

  .)3()2(منطقة االغوار في شهر اب ل) عويصالن(والبصيل 

                                                             

  .1989كلية اآلداب، جامعة اإلسكندرية، منشأة المعارف،  الجغرافيا المناخية،. الجوهري، ي) 1(
  .593-568لبنان، دار األندلس، ص -، بيروت3، طالتداوي باألعشاب. رويحة، أ) 2(
  132ص-85واخرون، مرجع سابق، ص ، ثبريغي) 3(
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والعامل األساسي في ذلك هو اختالف قيم درجات الحرارة من منطقة إلى أخرى، ومدى 

 . ونظرا لتباين الحرارة بين االقاليم الفلسطينية فإن تأثيرها على نمو النباتات الطبيعية

  درجات الحرارة في السهل الساحلي .1

عند يافا  الفلسطيني الجنوبييبلغ المتوسط السنوي لدرجات الحرارة في السهل الساحلي 

فتعتبر منطقة غـزة والسـهل   . )1(وهو المتوسط العام لدرجات الحرارة في فلسطين .̊م20وغزة 

امـا معـدل المـدى    . ̊م20حيث بلغ معدل درجات الحرارة السـنوية  . الساحلي منطقة معتدلة

ومن الجدير . ̊م16م والدنيا 24̊الحرارة القصوى  حيث يبلغ معدل. ̊م8يصل إلى الحراري السنويف

الحـرارة   بلغـت  حيثبالذكر ان المدى الحراري لدرجة الحرارة المطلقة اعلى من ذلك بكثير 

م في شهر كانون الثاني، بفارق 2̊أدنى درجة حرارة  في حين بلغت في شهر أيار، 43̊ القصوى

  . ̊م41

م 9.6̊م وأقل درجة حرارة 43.5̊ووصل معدل أعلى درجة حرارة في يافا في شهر أيار 

 . )2(̊م33.9في شهر كانون الثاني بفارق يصل إلى 

  شبه الساحلية سهلدرجات الحرارة في ال .2

متوسـط درجـات    وقد بلـغ . ة من حيث درجات الحرارةتعتبر هذه المنطقة شبه حار

ـ  19̊على سبيل المثـال  والتي منها طولكرم  ةالحرارة في المنطقة شبه الساحلي ى م، وبلـغ أعل

بلغت أعلـى   ، و16̊في حين بلغ معدل أدنى درجة حرارة . ̊م22قصوى درجة حرارة  متوسط

في شهر كانون الثاني بفارق مقـداره   4̊م في شهر تموز، وأدنى درجة حرارة 37̊درجة حرارة 

م، 25̊معدل متوسط درجات الحـرارة إلـى    بيت دجن الشبه الساحلية، فقد بلغوفي مدينة . ̊م33

م في شهر شباط بفارق 7̊وفي حين بلغ أدنى درجة حرارة . م في شهر أيار43̊وبلغ أعلى معدل 

  .)3(̊م36يصل إلى 

                                                             

  .658، مرجع سابق، صجغرافية فلسطين، جامعة القدس المفتوحة) 1(
 )2( Http://www.ims.org.il/IMSEng/Climate.22.12.2014 

  ).نشرات مناخية غير منشور(االرصاد الجوية الفلسطينيةدائرة ) 3(
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متوسـط   تقل معها كميات األمطار وقد بلغ درجات الحرارة باتجاه الشرق، حيث ترتفع

 27̊ما بين  سنوي وتراوح معدل أقل وأعلى درجات حرارة .̊م20 في بيت قاد درجات الحرارة

حيث م، 1̊م، وأقل درجة حرارة بمقدار 40̊في حين سجلت أعلى درجة حرارة بمعدل . )1(̊م13 -

  .)2(م39السنوي الىوصل المدى الحراري 

  درجات الحرارة في السفوح الغربية وقمم الجبال .3

هذه  بيت دقو وبيت عنانبلدة قرى شمال غرب القدس مثل قرى خرائب أم اللحم و تمثل

  .)3(̊م16 ،م16م،17̊معدالت درجات الحرارة فيها على التوالي  حيث بلغت. المنطقة

إلى البرودة  فيهادرجات الحرارة  وتميل،الحرارة معتدلة فهي أما المنطقة الجبلية العالية

ففي مدينة الخليل جنوب . شتاء، وعامل الفصل في الفروق هو االرتفاع عن مستوى سطح البحر

نجد أن معدل . م1000ترتفع عن مستوى سطح البحر إلى حوالي  والتيالمنطقة الجبلية لفلسطين 

ومتوسط درجات . ̊م20الحرارة القصوى  ، ومتوسط درجات15.5̊متوسط درجات الحرارة، هو 

 .̊م11الحرارة الدنيا 

ومن الجدير بالذكر أن درجات الحرارة تنخفض شتاء في بعض األحيان إلـى مـا دون   

 م في شباط، وسجلت أعلـى درجـة حـرارة   3̊الصفر المئوي، حيث بلغت أدنى درجة حرارة 

متر عن مستوى سطح  750ر من أما في مدينة القدس التي ترتفع أكث .م في شهر تموز38̊بمقدار

ويرتفع معدل درجات الحرارة العليا ليصل إلـى  .̊م17يرتفع معدل درجات الحرارة إلى  ،البحر

  .)4(̊م13ل درجات الحرارة الدنيا ليصل إلىمعد بلغحين  فيم، 21̊

أن معـدل درجـات   وفي مدينة نابلس حيث االرتفاع عن مستوى سطح البحـر، نجـد   

  .)5(̊م13، والدنيا تصل إلى م22تصل إلى والقصوى م 17̊الحرارة السنوي 

                                                             

 )1( Http://www.ims.org.il/IMSEng/Climate.22.12.2014 
  .مرجع سابق .االرصاد الجوية الفلسطينيةدائرة ) 2(
  )وحدة نظم المعلومات الجغرافية(القدس  -، أريجدليل التجمعات  الفلسطينيةمعهد األبحاث التطبيقية، ) 3(
  .13-12وآخرون، مرجع سابق، ص ،بريغيث) 4(
  )بيانات مناخية غير منشورة(، األرصاد الجوية الفلسطينية دائرة) 5(
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 درجات الحرارة في السفوح الشرقية .4

درجـات  معـدل  حيث  شبه حارة؛منطقة تصنف السفوح الشرقية للجبال الفلسطينية بال

وتأخذ . م21.5وهي تتراوح ما بين . أعلى من المنطقة الساحلية وشبه الساحلية السنوي الحرارة

م في المنطقـة  19ْ درجات الحرارة باالزدياد مع االنحدارمن اعلى السفوح الى ادناها حيث تبلغ

م في منطقـة وادي  20ْمن  وتتجاوز. العيزرية عند مضارب عرب الجهالين بلدةالواقعة شرق 

  .الشرق من بلدتي حزما وعناتا الفوار والقلط إلى

وإزدادت ومن المعروف أنه كلما زادت الحرارة أسرع النبات في نموه وكبـر حجمـه   

وكلما قلت الحرارة تباطأ النبات في نموه وصغر حجمـه، وتضـاءلت    كثافته بشرط توفر المياه

ذات الصـفة  ) وبضمنها برية القـدس (وفي منطقة السفوح الشرقية . كثافته حتى مع توفر المياه

الجافة وشبه الجافة تتعرض المنطقة لقدر كبير من اإلشعاع الشمسي مما يزيـد مـن معـدالت    

ويغلب . وهذا بدوره ال يسمح إال لنمو أنواع محددة من النباتات. التبخر ويقلل من فاعلية المطر

فصـل  فـي أواخـر    مصفرةعليها النباتات الحولية متمثلة بالحشائش القصيرة التي تظهر جافة 

 .)1(الربيع القصير، الذي ينتهي عملياً من منظور الرعاة البدو في بداية شهر نيسان

  درجات الحرارة في األغوار  .5

. م24نظرا النخفاض منطقة الغور فإن معدل درجات الحرارة السنوي فيهـا يتجـاوز   

 .م4شهر أيار وأقل درجة حرارة إلى  في .م46.5عليا الى مطلع أعلى درجة حرارة سجلت وقد

اما المعدل السنوي االدنى فيبلـغ  . م29.6في حين بلغ المعدل السنوي للحرارة العليا ،في شباط

152(م(.  

شهر كانون الثاني أبرد شهور السنة في فلسطين، وشهر آب أكثر شهور السـنة  ويعتبر 

  . وتتفاوت متوسطات درجات الحرارة في كانون الثـاني مـن منطقـة إلـى أخـرى     . حرارة

                                                             

  .37الهالي، مرجع سابق، ص) 1(
  .16بريغيث،  وآخرون، مرجع سابق، ص )2(
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فـي   م13-12ْم فـي الجبـال، وبـين    10-8ْم في السهل الساحلي، وبين 12فهي تتراوح بين 

  .األغوار

اذ تتراوح المتوسـطات  . هر آب مع اختالف في األرقامويحدث التفاوت اإلقليمي في ش

  .في األغوار م34-28ْم في الجبال، وبين 26-22ْفيالسهل الساحلي، وبين  م26-24ْبين 

وكقاعدة عامة، تهبط درجات الحرارة في جميع أجزاء فلسطين بسرعة ابتداء من شهر 

ومن جهة ثانية تأخذ درجـات  . وشباطويحدث أبرد أيام السنة في كانون الثاني . تشرين الثاني

وال يهـبط  . آب أكثر أيام السنة حـرارة  اع ابتداء من شهر آذار لتصل في شهرالحرارة باالرتف

سيما في بعض أيام الشتاء، وال  االالمتوسط الشهري لدرجة الحرارة دون درجة الصفر المئوي، 

 .)1(وار، ويندر ذلك في السهل الساحلي واألغفي المرتفعات الجبلية

  
  .اجزاء الدراسة متوسط كميات االمطارو درجة الحرارة في منطقة): 3(شكل 

  عمل الباحث:المصدر

                                                             

  .70، مرجع سابق، صجغرافية فلسطين، جامعة القدس المفتوحة )1(
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  االقاليم الحرارية في فلسطين): 5(خريطة 

  عمل الباحث:المصدر
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  االمطار: ثانياً

بمجموعـة  يتأثر سقوط األمطار في فلسطين، من حيث كمياتها وتوزيعها زمانياً ومكانياً 

تمركز المنخفضات الجوية ودرجـة الحـرارة ورطوبـة الهـواء      من المتغيرات الجوية، مثل

الغزيرة فاألمطار  ؛المطر أهمية كبيرة في نمو النباتات وتوزيعها ولتركز هطول )1(والتضاريس،

يشـكل   والقسم األكبر منهـا . إال جزء قليل منهاوغالباً ال تمتص التربة  .ال تفيد النباتات كثيراً

 ار الخفيفة فهي أكثر فائدة نظراًأما األمط. سيوالً تجرف التربة وتعري الجذور السطحية للنباتات

ولذلك فإن أهمية األمطار تتحدد بقيمتها الفعلية، وليس بكمية . المتصاص التربة لها بشكل كامل

متسـاوية أو تشـابه   ويؤكد هذه الحقيقة تباين الحالة النباتية في ظل كميات التسـاقط ال . التساقط

تركزه في  نتظام التساقط على مدار السنة أوكما أن ا. الصور النباتية رغم اختالف كمية التساقط

األمطـار   في شكل الغطاء النباتي، حيث أن فصليةعدد محدود من الشهور، يلعب دوراً رئيسياً 

  . الصورة النباتيةتخلق فصالً جافاً تشتد حاجة النبات فيه إلى الماء مما يؤثر في طبيعة 

تنجم معظم األمطار التي تهطل على فلسطين عن المنخفضات الجويـة التـي تجـذبها    

وتصـطدم باليـابس   . الرياح الجنوبية الغربية المشبعة باألبخرة لمرورها فوق البحر المتوسـط 

الفلسطيني، فترتفع وتبرد وتتكاثف أبخرتها على شكل غيوم تسوقها الريـاح إلـى المرتفعـات    

الفلسطينية، فتهطل األمطار بغزارة على المنحدرات الغربية وقمم الجبال المقابلة لهـذه الريـاح   

أقل؛ ألنها تقع في ظل  بشكل وتقل في المنحدرات الشرقية واألغوار فتهطل األمطار. )2(المطيرة

حـو  المطر، ألن الرياح المطيرة بعد عبورها المنحدرات الغربية وقمم الجبال، تضطر للهبوط ن

وادي األردن، فترتفع درجة حرارتها بفعل عملية التضاغط وتبدد معظم الغيوم دون أن تهطـل  

  .)3(األمطار على هذه الجهات

وعلى أساس ذلك يتنوع الغطاء النباتي الطبيعي والشجري حسـب كميـات األمطـار    

  :الساقطة في منطقة الدراسة على النحو التالي
                                                             

  .210اللوح، مرجع سابق، ص) 1(
  .35ص مرجع سابق،حمادة، ) 2(
  .79، مرجع سابق، صجغرافية فلسطينجامعة القدس المفتوحة، ) 3(
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  األمطار في السهل الساحلي .1

ناخ السهل الساحلي إلى نموذج مناخ البحر المتوسط الذي يتصف بأنـه حـار   ينتمي م

فـي مدينـة يافـا     .سنة/ ملم 476فيه  السنوية األمطار ويبلغ معدل. )1(صيفاً دافئ ممطر شتاء

وأقـل معـدل سـقوط     .سنة/ ملم 425الساحلية، وأعلى معدل سقوط أمطار شهري وصل إلى 

وفي مدينة غـزة بلـغ   . )2(وآب وحزيران الصيف في تموزاشهر في  أمطار شهري بين صفر

ملم في شهر تشرين الثاني،  226وأعلى سقوط شهري . سنة/ ملم 446متوسط سقوط األمطار 

مـع  . )3( شهر الصيف في حزيران وتموز وآب ليصل إلى صفرأوأقل معدل سقوط شهري في 

السنوات، وقـد ال تمثـل المعـدالت    األخذ بعين االعتبار أن معدالت األمطار متفاوتة في عدد 

  .الحقيقية لسقوط األمطار على المدى الطويل

، واألثـل  )(Raetemنباتـات الـرتم   ب: ويتمثل الغطاء النباتي الطبيعي في تلك المنطقة

)Tamarix aphylla( والسدر ،)النبق) (Ziziphus spina christi(،  والعادر)Artemisia 

monosperma .(الكيناو )Eucalyptus(،   بعض أشجار السرو والصنوبر الحلبـي)Pinus 

halepensis( والبرويتا ،)Brunia( والمثمر ،)Pinus pinea()4(.  

  األمطار في السهل شبه الساحلي .2

ففي مدينة بيت دجن الرطبة . المناخ العام لهذه المنطقة هو مناخ البحر المتوسط الرطب

ووصل أعلى معدل سقوط شهري  .سنة/ ملم 550السنوية فيها إلى  يصل معدل سقوط األمطار

من السـهل  التي تقع على الهوامش الشرقية وفي مدينة طولكرم . سنة في شهر يناير/ ملم 474

  . )5(سنة/ ملم 600إلى  السنوي للمطرالمتوسط  يبلغالساحلي 

                                                             

  .595، ص1984، 1، القسم العام، المجلد الثاني، طالموسوعة الفلسطينية) 1(
 )2( Http://www.ims.org.il/IMSEng/Climate.22.12.2014 

  )منشورةتقارير مناخية غير (، األرصاد الجوية الفلسطينيةدائرة ) 3(
  .32بريغيث،وآخرون، مرجع سابق، ص) 4(
  .، مرجع سابقدائرة األرصاد الجوية الفلسطينية) 5(
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إلى أخرى، ومن مكان تتفاوت كميات سقوط األمطار السنوية، وبالتالي الشهرية من سنة 

سنة، في كل مـن طـولكرم   / ملم 503 و 436 إلى آخر، حيث بلغ أعلى سقوط أمطار شهري

  .)1(وقلقيلية على التوالي، وكان ذلك في شهر كانون أول

والـبطم  ، )prospis farcata(ويتمثل الغطاء النباتي فيها بالنبات الشجيري الينبـوت  

، والقيقـب  )Quercus calliprina(وأشجار السـنديان  ، )Pistacia Palestine(الفلسطيني 

)Arbutus andrachie( والعبهر ،)Olfitinales( والسريس ،)Pilentiscus()2(. 

  األمطار في السفوح الغربية وقمم الجبال .3

إلى مناخ شـرق المتوسـط ذو الشـتاء    مناطق السفوح الغربية والجبال الفلسطينية  تتبع

 والقرب منولكن فروقات االرتفاع عن سطح البحر والبعد. الطويلالرطب والقصير، والصيف 

وهذا التباين يتبعه تنوع في خلق بيئـات نباتيـة   . البحر قد أوجد تباين في معدل سقوط األمطار

ما بين شبه الجافة  تصنف منطقة السفوح الغربية والقمم حسب كميات االمطار الى.ة متنوعةغابي

بلغ ف. سنة/ ملم 650-400ما بين  هامعدل سقوط األمطار فييتراوح  حيث ،إلى المنطقة الرطبة

وكان أعلى . )3(سنة/ ملم 640شمال السفوح الغربية  افوطجينصمتوسط سقوط األمطار في بلدة 

وبلـغ معـدل سـقوط    . سنة/ ملم 464هطول أمطار شهري في كانون األول، حيث وصل إلى 

وكان أعلى هطـول  . سنة/ ملم 432السفوح الغربية إلى رقوميا الخليل جنوب األمطار في بلدة ت

وفي خرائب أم اللحم وقرى بيـت  .سنة/ملم 315أمطار شهري في كانون الثاني حين وصل إلى 

دقو وبيت عنان الواقعة إلى الشمال الغربي من مدينة القدس، بلغ متوسط سقوط المطر فيها على 

  .)4(سنة/ ملم 597، 593، 598التوالي 

سـنة،  / ملم 650-500عدل سقوط األمطار في المنطقة الجبلية العالية ما بين يتراوح م

بلغ متوسط سقوط األمطار السنوي في مدينة الخليل جنوب المنطقـة  . وذلك يعتمد على االرتفاع
                                                             

  .9بريغيث،وآخرون، مرجع سابق، ص) 1(
  .11المرجع نفسه، ص) 2(
  .، مرجع سابقاألرصاد الجوية الفلسطينية دائرة) 3(
  .)وحدة نظم المعلومات الجغرافية(القدس  -، أريجدليل المجتمعات الفلسطينيةمعهد األبحاث التطبيقية، ) 4(
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 355أمطار شهري فـي شـهر شـباط    هطول أعلى كمية  وبلغسنة، / ملم 596الجبلية العالية 

سنة، / ملم 624وبلغ متوسط األمطار السنوي في القدس في جنوب الوسط الفلسطيني  .سنة/ملم

  .)1(ملم في شهر كانون األول 393وأعلى هطول أمطار شهري بمقدار 

أما النباتات الطبيعية في المنطقة فتعد نموذجاً ألحراج البحر المتوسط بأشجارها الدائمة 

، )Crataegus orientalis(وأشجار الزعرور األبـيض  الخضرة كالبلوط والبطم الفلسطيني، 

باإلضافة إلى أشـجار وشـجيرات   ). laurus nobilis(، والغار )Rhus cariaria(والسماق 

 .)2(الخروب والسريس والعبهر والسويد

  )برية القدس(األمطار في السفوح الشرقية  .4

من الجنوب الغربي حتى أواسط المناطق الشـرقية للضـفة    يمتدهي عبارة عن شريط 

تقع بين مناخ البحر المتوسـط  . م فوق مستوى سطح البحر500-0تتراوح بين ارتفاع . الغربية

فتعتبر منطقة شبه جافة بسبب موقعها الجغرافي، الذي له دور بارز فـي  . والمناخ الصحراوي

وسطى الممتدة من الشمال إلى الجنوب بما فيهـا  خصائصها المناخية، وذلك بأن سلسلة الجبال ال

 فعزلت وتركت تلك السفوح. من الغربجبال القدس عملت على حجب التأثيرات البحرية القادمة 

في نطاق ظل المطر، وذلك ساعد في أن تمثل فيها الظروف الصـحراوية التـي تتميـز بقلـة     

و ز مناخها بأنه حار جـاف صـيفاً   األمطار وارتفاع معدل الحرارة الذي يصاحبه الجفاف فيتمي

3(معتدل قليل األمطار شتاء(.  

 400-200يتراوح معدل سقوط األمطار في المنحدرات الشرقية للمنطقة الجبلية ما بين 

وقـد  . سنة، وذلك حسب االرتفاع، والبعد عن المؤثرات البحرية القادمة من البحر المتوسط/ ملم

وكان أعلـى  . سنة/ ملم 383جنوب المنحدرات الشرقية  بلغ معدل سقوط األمطار في مدينة يطا

شـمال  (ملم، وارتفع هذا المعدل في مدينة طوباس  375هطول أمطار شهري في كانون الثاني 

                                                             

  .،مرجع سابق األرصاد الجوية الفلسطينية دائرة) 1(
  .599، ص1995، 1، دائرة الثقافة، منظمة التحرير الفلسطينية، طموسوعة المدن الفلسطينية) 2(
  .15بريغيث،  وآخرون، مرجع سابق، ص) 3(
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 293أعلى سقوط أمطار شهري إلى مقدار  وبلغ. سنة/ ملم 431ليصل إلى ) المنحدرات الشرقية

السفوح الشمالية الشرقية  السنوي في مناطق وبلغ متوسط المطر .خالل شهر كانون الثاني )1(ملم

لم الجهالين،  وفي منطقة مضارب عربسنة، / ملم 381إلى  ).قرى حزما وعناتا(لمدينة القدس 

  .)2(سنة/ ملم 250معدل سقوط المطر السنوي  يتجاوز

المنطقة، فهـي تتمثـل فـي أشـجار الخـروب      هذه أما النباتات الطبيعية السائدة في 

)Ceratonia siliqua( ،البلوط و)Quercus calliprinos(    والـبطم الفسـطيني، والسـدر ،

، وشجر السـنط  )Crataegus aronia(، والزعرور )Ficus carica(، والتين البري )النبق(

)Acacia seyal( ،القـرطم  و)Baltota undolata( ،الـبالن  و)Poterium spinosum( ،

 .)3(وتتالءم في تلك المنطقةوغيرها، تتأقلم ) Ononis spinosa(والشبرق 

  )أريحا(األمطار في األغوار  .5

 200-100مناخ منطقة األغوار مناخ صحراوي، يتراوح معدل سقوط األمطار فيه بين 

ولكن وجود الينابيع ومجاري الوديان التي يتدفق منها الماء معظم الشتاء، أوجدت بيئة . سنة/ ملم

الوديان جعلت منها واحات شبه استوائية مما خلق تداخالً رطبة حارة حول هذه الينابيع ومجاري 

السـدر  : الذي أوجد بعض األشجار الطبيعية فيها ومنهـا  و.هذه المنطقة للمناخ السوداني داخل

، )Acacia spp(، والطلح والسـيال  )Planites aegyptiace(، وأنواع االثل والزقوم )النبق(

أحزمة النباتات المائية على ضفاف نهر األردن  من) populuse uphratica(والبوص والحور 

  .)4(وغيرها ).. Athogi murorum(، والعاقول )A. halimus(والقطف الملحي 

أعلى هطول أمطار شـهري   سجل. سنة/ ملم166يبلغ معدل المطر السنوي في اريحا 

وفي أواسط األغوار في الجفتلك حيث تشير البيانات أن معدل . ملم خالل شهر شباط 112مقدار 

                                                             

  .، مرجع سابقاألرصاد الجوية الفلسطينيةدائرة ) 1(
  .)وحدة نظم المعلومات الجغرافية(القدس  -، أريجدليل التجمعات  الفلسطينيةمعهد األبحاث التطبيقية، ) 2(
  .67-60الهالي، مرجع سابق، ص) 3(
  .29، ص120بريغيتث، وآخرون، مرجع سابق، ص) 4(
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سنة، وأعلى معدل سقوط أمطار شهري كان في شهر كانون الثاني / ملم 235ار هوسقوط األمط

منطقـة  كميات االمطار فـي اجـزاء    متوسط): 3(رقم هوفي شكل كما .)1(ملم 204حين بلغ 

  .الدراسة المختلفة

مـن شـهر تشـرين األول،    ومن الجدير بالذكر ان االمطار في فلسطين تبدأ بالهطول 

. تناقص التدريجي حتى شهر أيـار بأخذ ثم . في شهري كانون الثاني وشباطويصل إلى الذروة 

عظم تركز متو. وأما شهور الصيف من حزيران إلى أيلول فال تهطل فيها أمطار، بل تكون جافة

% 72وتبلـغ   ،كانون األول وكانون الثاني وشباط: كميات األمطار السنوية في ثالثة شهور هي

األمطار، إذ يهطل خاللـه   منولشهر كانون الثاني نصيب األسد . من مجموع األمطار السنوية

الثـاني   ثم تشـرين ، %20 وفي شباط، %24كانون األول  ويليهمن مجموع األمطار، % 28

  %.4لتنتهي في نيسان حيث تبلغ ، %4آذار ، و%7األول وتشرين ، 13%

وهكذا نجد أن كمية األمطار تهبط هبوطاً حاداً بدءاً من آذار، وتعود قليلة في آخر موسم 

  :)6(رقم  خريطة كميات األمطار. )2(األمطار، مثلما بدأت قليلة في بدايته

                                                             

  .،مرجع سابق األرصاد الجوية الفلسطينيةدائرة ) 1(
  .76، مرجع سابق، صفلسطين غرافيةجامعة القدس المفتوحة ، ج) 2(
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  الدراسةخطوط المطر المتساوية في منطقة اجزاء  ):6(خريطة 

  عمل الباحث:المصدر
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  اإلشعاع الشمسي :ثالثاً

يعتبر اإلشعاع الشمسي المصدر الرئيسي لطاقة الغالف الجوي مـن ناحيـة، والعامـل    

ويقـدر  . )1(من ناحية أخرى نمو النباتات من خالل عدد ساعات السطوع الشمسياألساسي في 

وينخفض هذا المعدل في الشمال، . ساعة 3400معدل سطوع الشمس سنوياً في فلسطين بحوالي 

كما أنه يصل إلى حدوده القصوى في أشهر الصيف، وإلى حدوده الدنيا في . ويزداد في الجنوب

وبالتالي، يتغير اإلشعاع الشمسي تبعاً للموقع الجغرافي، حيث تصل إلى أقل مـن  . أشهر الشتاء

كيلـو   189-182تصـل  و. في منطقة السهل الساحلي وشبه الساحلي 2سم/ كيلو حريرة 182

-189وإلـى  . ومناطق السفوح الغربية والشرقية لها) جبال القدس(في قمم الجبال  2سم/ حريرة

-195في السفوح والمنحدرات الشرقية عند أقدام جبال األغوار، وإلـى   2سم/ كيلو حريرة 195

  .في األغوار 2سم/ يرةكيلو حر 200

والنهـار   صيفاً حين تكون السماء صافيةومن الطبيعي أن تزداد كمية اإلشعاع الشمسي 

ويعود كل ذلك، تبعاً لعـدد  . والنهار قصير، وأن تقل شتاء بسبب تراكم الغيوم في السماءطويل

 14ويبلغ طـول اإلضـاءة   . حزيران 21ساعات اإلضاءة في اليوم، والذي يتجلى ذلك في يوم 

لعكس من ذلك تحدث النهاية وعندها تكون الشمس عمودية على مدار السرطان، وعلى ا. ساعة

وعنـدها تكـون   . سـاعات  10كانون األول حين تبلغ  22الصغرى لعدد ساعات اإلضاءة يوم 

  .الشمس متعامدة على مدار الجدي

. الشمال والغربوكقاعدة عامة، ينخفض اإلشعاع الشمسي في فلسطين كلما اتجهنا إلى 

  .)2(من فلسطينا نحو األجزاء الجنوبية والشرقية ويرتفع كلما اتجهن

من العناصر المناخية المؤثرة في اإلنتاج الزراعي، حيث يعتبر  يعتبر االشعاع الشمسي

فيعتبر الضوء من العوامل المناخية الهامـة  . العنصر األساسي في عملية صنع الغذاء في النبات

                                                             

  .40، ص2003، 1، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، طالجغرافيا المناخية. غانم، ع )1(
  .69-68الكتري، مرجع سابق، ص) 2(
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 ، إذ أن لضوء الشمس دور مباشـر فـي عمليـة التركيـب    وازدهاره التي تؤثر في نمو النبات

  .)1(الضوئي

  اإلشعاع الشمسي في السهل الساحلي .1

الواقع على دائـرة   الفلسطينييتراوح معدل اإلشعاع الشمسي في منطقة السهل الساحلي 

ساعة يومياً في شهر كانون الثاني،  5.2ويتراوح بين . ساعات يومياً 8شماالً بمعدل  33عرض 

 .)2(ساعة يومياً في شهر تموز 10.5وبين 

  الشمسي في السهل شبه الساحلياإلشعاع  .2

طولكرم وقلقيلية وبيـت   التي تمثلها مدينتيال توجد معلومات عن المنطقة شبه الساحلية 

، وبمدى واسـع نسـبياً   قاد ساعة يومياً في محطة بيت 8.1بلغ حيث أن سطوع الشمس . دجن

 .)3(في شهر تموزساعة يومياً  11.1ساعة يومياً في شهر كانون الثاني، و 5.4يتراوح ما بين 

  قمم الجبالاإلشعاع الشمسي في  .3

تتناقص عدد ساعات اإلشعاع الشمسي شتاء، وترتفع صيفاً؛ نتيجة األمطـار الشـتوية   

 ،8إال أن معدل ساعات اإلشعاع الشمسـي حـوالي   . صيفاً وطولهوالغيوم، وقصر النهار شتاء 

ساعة في مدينة  8.9وارتفع إلى . ساعة في كل من الخليل ونابلس 7.8حيث بلغ . ساعات يومياً

 .)4(تموز ي كانون الثانيوشهريوممابين /ساعة12.1ـ  5.4القدس، وبمدى يتراوح ما بين 

  )أريحا(اإلشعاع الشمسي في األغوار  .4

اإلشعاع الشمسي مساوية للمنطقة الجبلية مع إن المنطقة الجبلية تتكاثر بها عدد ساعات 

والسبب في ذلك، يعود إلى أن ارتفاع الضغط الجوي في أريحا يحمل معه ذرات الغبار . الغيوم
                                                             

  .259، ص1970، لبنان، دار النهضة العربية، أسس الجغرافيا المناخية والنباتية. البنا، ع) 1(
  .، مرجع سابقالفلسطينيةاالرصاد الجوية دائرة ) 2(
  .المرجع نفسه) 3(
  .المرجع نفسه) 4(
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تساعد في ارتفاع درجات الحرارة السطحية ألنها  قاتمةالتي تعكس أشعة الشمس، وتشكل طبقة 

 11.8-5.5ما بين  يويتراوح عدد ساعات اإلشعاع الشمس. )1(إلى األعلى تمنع إشعاع الحرارة

ويتراوح . ساعة يومياً 8.7ساعة يومياً ما بين كانون الثاني وتموز بمعدل يصل في مدينة أريحا 

  )2(ساعة يومياً في الجفتلك 8.7ساعة بمعدل مساوي لمدينة أريحا مقداره  11.6-5.7بين 

  
  االشعاع الشمسي في اجزاء منطقة الدراسةمتوسط كمية ): 4(شكل 

  عمل الباحث:المصدر

  الرطوبة: رابعاً

س أثره على كافة ويكمن األثر األكبر للرطوبة في تأثيرها على النتح للنبات، والذي ينعك

إضافة إلى ذلك، فإن توفر الرطوبة الجوية يمكن أن يقلـل مـن االحتياجـات     .الصفات النباتية

ص الرطوبة الجوية يؤدي إلى احتمال ذبول النبات في حـال اخـتالل فـي    المائية للنبات، فنق

                                                             

  .16-6، ص120بريغيث، وآخرون، مرجع سابق، ص) 1(
  .، مرجع سابقاألرصاد الجوية الفلسطينيةدائرة ) 2(
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لك التي يمتصها النبات مـن  نتوحة عن تمالتوازن المائي داخله، وذلك عندما تزداد كمية المياه ال

نجدها كما يؤدي نقص الرطوبة إلى سقوط األزهار وبعض الثمار الحديثة العقد في حين  .التربة

ويؤدي ارتفاع الرطوبة الجوية كثيراً إلى تعطيل عملية التلقـيح   .صلبة تساعد على تكوين ثمار

  .)1(وسقوط األزهار في بعض النباتات وانتشار بعض األمراض الفطرية

كانت  ومتوسط الرطوبة إذا %.50كانت رطوبته النسبية أقل من  ويعتبر الهواء جافاً إذا
وإذا اقتـرن  %. 70ورطب أو شديد الرطوبة إذا زادت عـن   %.70-60رطوبته النسبية بين 

. )2(ارتفاع الرطوبة النسبية في الهواء بارتفاع درجة حرارته يزيد اإلحساس برطوبـة الهـواء  
الرطوبة النسبية في منطقة الدراسة زمنياً من فصل إلى آخر ومكانياً من جزء إلى آخر،  تتباين

 :وهي على النحو التالي

  سهل الساحليالرطوبة في ال .1

الرطوبة عالية في السهل الساحلي؛ بسبب ارتفاع درجات الحرارة وقرب المنطقة مـن  
وتتـراوح معـدالتهامابين   %. 70معدلها إلـى   ويبلغ. في الغرب يحاذيهاالبحر المتوسط الذي 

 .)3(%76ـ67

 الرطوبة في السهل شبه الساحلي .2

تقريباً مع منطقـة السـهل    متساويةالرطوبة عالية بالمقارنة مع المنطقة الجبلية، وهي 
فـي بعـض   % 76في أشهر الصيف و% 62بفارق تراوح بين % 69فقد بلغ معدلها  الساحلي؛

بفارق واسع المدى تراوح ما بين  بيت قاد شرق جنينفي % 69وبلغ هذا المعدل . أشهر الشتاء
60-80%)4(. 

 

                                                             

  .147، مرجع سابق، صالوجيز في المناخ التطبيقيموسى،) 1(
  .94المحامدة، مرجع سابق، ص) 2(
  .مرجع سابق ، الفلسطينية األرصاد الجويةدائرة ) 3(
  .المرجع نفسه) 4(
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 الرطوبة في السفوح الغربية وقمم الجبال .3

فهي معتدلة ومختلفة %. 60يبلغ متوسط العام للرطوبة في السفوح الغربية وقمم الجبال 

، %61ففي مدينة الخليل بلغ متوسط الرطوبـة فيهـا   . نتيجة االرتفاع عن مستوى سطح البحر

وفي مدينة القدس، والتي يقل ارتفاعها عن مدينة %. 74-51بين الصيف والشتاء  بمدى يتراوح

 45، وتراوح المدى بين %57متر تقريباً، انخفض معدل الرطوبة فيها إلى  125الخليل بفارق 

ما  بمدى، %60أما في مدينة نابلس فقد كان متوسط الرطوبة النسبية . في كانون الثاني% 48و

 .)1(%60-51بين 

 الرطوبة في السفوح الشرقية .4

باالتجاه نحو الشرق،  كما هو الحال بالنسبة لألمطار، فإن المعدالت السنوية للرطوبة تقل

وفي الوقت الذي يتراوح فيه المعـدل  . اد باالتجاه نحو الغرب والشمال من فلسطينفي حين تزد

، فإنها تقل في السـفوح  %60، وفي قمم الجبال إلى %70عند السهل الساحلي إلى  ي لهاالسنو

 .)2(برية القدسفي األجزاء الشرقية من % 40الشرقية وبضمنها برية القدس لتصل إلى أقل من 

 )أريحا(الرطوبة في األغوار  .5

وذلـك؛  . مقارنة مع باقي المناطق المناخية المجـاورة ) منخفضة(قليلة  النسبية الرطوبة

الشمال إلى الجنوب، باإلضافة إلى  منبسبب ارتفاع درجات الحرارة، ومجرى الرياح المستمر 

الرطوبة  وصلت لقد. قلة األمطار والبعد عن المؤثرات البحرية الرطبة، ووجود الحواجز الجبلية

في % 58 لتصل الىوترتفع %. 70-38في مدينة أريحا، وتراوح المدى بين % 52إلى  النسبية

  .)3(صيفاً وشتاء على التوالي%73-51الجفتلك وبمدى يصل إلى 

                                                             

  .مرجع سابق، األرصاد الجوية الفلسطينيةدائرة  )1(
  .45الهالي، مرجع سابق، ص) 2(
  )تقارير مناخية غير منشورة(، األرصاد الجوية الفلسطينيةدائرة ) 3(
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  متوسط الرطوبة النسبية في اجزاء منطقة الدراسة ): 5(شكل 

  عمل الباحث :المصدر

  الرياح: خامساً

تتغير سرعة واتجاه الرياح التي تهب على منطقة الدراسة من موسم إلى آخـر، ومـن   

. )1(موقع إلى آخر؛ وذلك تبعاً لطوبغرافية المكان، وموقعه الفلكي وتعرضه لالضطرابات الجوية

  :ل الهوائية التالية، ومنهاالمنطقة بالكتوعليه تتأثر 

حوض البحر  يصلتأثيرها الىهي ذات منشأ قاري قطبي، ): القطبية(الكتل الهوائية الشمالية  - 

 .المتوسط في فصل الشتاء

 .وتسبب سقوط األمطار ة الرطبة، ذات المنشأ البحري،الكتل الهوائية الشمالية الغربي - 

                                                             

  .98المحامدة، مرجع سابق، ص) 1(
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القارية الجنوبية، بعضها رطب وبعضها اآلخر جاف، وتسبب حالـة عـدم   الكتل الهوائية  - 

 .)1(االستقرار، وتتحرك تحت تأثير مناطق الضغط الجوي المؤثر على مناخ المنطقة

في الفصول االنتقالية في الخريف والربيع فتتعرض إلى وجود مؤثرات رياح الخماسين و

والغبار، وتسـبب الضـيق واألذى لإلنسـان     الجافة التي ترفع درجة الحرارة، وتجلب األتربة

  .)2(والنبات والحيوان

وللرياح تأثير كبير على نمو وتوزيع النبات، وتتمثل العالقة بين النبات والريـاح فـي   

ـ  بنائي ياألول إيجابي . اتجاهين متعاكسين و ؤدي إلى ذوبان الثلوج مما يهيء فرصاً مائيـاً لنم

. أما الثاني فهو سلبي هدمي. اللقاح من زهرة إلى أخرى نقل حبوب ويعمل كذلك على. النباتات

فتظهـر النباتـات    .غصان ووتجفف العصارة في أنسجة النباتاأل القوية والجافة تكسرفالرياح 

القزمية القصيرة في تلك المناطق، وتظهر هذه الظاهرة بشكل واضح في منطقة برية القـدس،  

وتتباين سرعات واتجاهات الرياح  ناً تتحول إلى أشواكوالتي تتميز نباتاتها بصغر أوراقها، وأحيا

 .التي تؤثر عليها عل النحو التاليفي اجزاء المنطقة حسب العوامل 

 الرياح في السهل الساحلي .1

س، وهي معتدلة ويتراوح /كم 19.8بلغ معدل سرعة الرياح في منطقة السهل الساحلي 

 .)3(س/كم 22.3-16.7المدى بين 

  شبه الساحليالسهل  الرياح في .2

هناك تأثير كبير في معدل سرعة الرياح، حيث يبلغ متوسطها في المنطقة شبه الساحلية 

وانخفـض هـذا    س/كم15.5-9.4بمدى يتراوح بين  )4(س/كم 12.2 )طولكرم(الرطبة الغربية 

                                                             

  .11اللوح،  مرجع سابق ، ص) 1(
  .98-97مرجع سابق، صالمحامدة، ) 2(
  .، مرجع سابقاالرصاد الجوية الفلسطينيةدائرة ) 3(
  .101-97المحامدة، مرجع سابق، ص) 4(
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وبمـدى  ) بيت قاد(س في المنطقة شبه الجافة الشرقية /كم 6.3لنصف تقريباً ليصل إلى لالمعدل 

 .)1(س/كم9.4-5.4تراوح بين  قليل

 الرياح في قمم الجبال .3

س، ولكن الفروق كبيرة ما /كم12.5بلغ متوسط سرعة الرياح في المنطقة الجبلية العالية 

فمتوسط سرعة الريـاح  . بين األشهر والمناطق، حيث تزداد في القدس، وتقل في نابلس والخليل

بينما في القدس يصل معدل سرعة . س/كم12.8-8س، وبمدى ضيق ما بين /كم10.2في الخليل 

بينما في نابلس يـنخفض معـدل   . س/كم20.4-13س، وبمدى واسع من /كم17.3الرياح إلى 

 .)2(س/كم12.4-7.7س، ومدى صغير /كم9.9سرعة الرياح ليصل إلى 

 الرياح في األغوار .4

 و. ديالوا فتحة اتجاهالرياح السائدة في هذه المنطقة شمالية تسير باتجاه الجنوب، حيث 

السفوح الشـرقية للضـفة   (أما الرياح الغربية لألغوار . كسية نادرة جداًتتخللها رياح جنوبية ع

تحدث تيارات هوائية باردة تختلط بالتيارات الهوائية الساخنة لتلطف األجواء خاصة في ) الغربية

  .الصيف وفي ساعات المساء عادة

صـل  حتى ف فهي شديدة في أواخر الشتاء) رقيةالشالرياح (أما بالنسبة لرياح الخماسين 

فـي   س/كم 16.2-7.6بمدى . س/كم 12.3وسطها وقد بلغ مت. )3(الربيع وتكون محملة بالغبار

ن واضح تراوح ما تبايس، وب/كم 15.8ل سرعة الرياح ليصل هذا وقد ارتفع معد. مدينة أريحا

  .)4(الجفتلك وسط األغوار في س/كم 25-7.6بين 

  

                                                             

  .، مرجع سابقاالرصاد الجوية الفلسطينيةدائرة  )1(
  .المرجع نفسه ) 2(
  .4، صوحوض البحر الميت التنوع الحيوي النباتي في االغوار الفلسطينية . ع، بريغيث) 3(
  .، مرجع سابق االرصاد الجوية الفلسطينيةدائرة  )4(
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  متوسط سرعة الرياح في اجزاء منطقة الدراسة ): 6(شكل 

  عمل الباحث :المصدر
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  وأهم النباتات السائدة فيهامتوسط عناصر المناخ في اجزاء منطقة الدراسة : )2(جدول 

  اسم المنطقة

متوسط 

درجات 

  الحرارة

متوسط 

كمية 

  األمطار

عدد 

ساعات 

اإلشعاع 

  الشمسي

متوسط 

معدل 

  الرطوبة

متوسط 

 معدل

سرعة 

  الرياح

  النباتات

السهل . 1
  الساحلي

20م  
476  

  سنة/ ملم
8  
  س/كم19.6  %70  يوم/س

الشيح، القطف، الكينا، االثل، 
  )الطلح( االكاسيا

السهل . 2
  شبه الساحلي

19م  
550 

  سنة/ملم
8.1 

  س/كم12.2  %69  يوم/س

الصنوبر الحلبـي، السـرو،   
ــوط، ا بطــم (لســريس البل

 )،العبهــــر)عديســــي
ــطرك ــب )االصـ ، القيقـ

  )الزرود(، البزرة )القطلب(

السفوح . 3
الغربية وقمم 

  الجبال
17م  

624  
  سنة/ ملم

8  
  س/كم12.5  %60  يوم/س

البلوط، العبهـر، القيقـب،   
الملول، السويد، الخـروب،  
اجــاص بــري، زعــرور، 
صــنوبر حلبــي، صــنوبر 

  بروتي

السفوح . 4
  الشرقية

21.5م  
385 

    %40    سنة/ ملم
النبق، الرتم، الشـيح،  (السدر
، الصـنوبر،  )بـالن (النتش
  السرو

  م24  األغوار. 5
166  

  سنة/ ملم
11.8 

  س/كم12.3  %52  يوم/ س
العجرم، االثـل، العـاقول،   
البوص، االراك، العوسـج،  

  الينبوت
  عمل الباحث:المصدر

في  حيث تنخفض. م7تتفاوت متوسط درجات الحرارة في اجزاء المنطقة بمدى يصل الى  - 

بمعدل يصل الى اكثر  اقليم المرتفعات الجبلية الناتج عن مستوى االرتفاع عن سطح البحر

 .متر 415وترتفع في االغوار بسبب انخفاضها عن مستوى سطح البحر ـ. م850من 

تتذبذب كميات هطول االمطار بين منطقة واخرى وذلك تبعا للقرب والبعد عـن مسـتوى    - 

فتتساوى معدل سقوط االمطار في االجزاء القريبة من البحر لمواجهتهـا لـه   . سطح البحر
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بالتنـاقص   اوتأخـذ بعـده   .مباشرة الى ان تصل الى الذروة في منطقة قمم الجبال العالية

 .ر واالغوارالتدريجي في مناطق ظل المط

تتقارب عدد ساعات التشمس في اجزاء منطقة الدراسة الى ان تتجلى باالرتفاع في االغوار  - 

 .بسبب فارق االرتفاع وقلة تشكل السحب عن باقي المناطق االخرى

يزداد معدل توفر الرطوبة الجوية مع مدى توفر المسطحات المائية واالرتفاع في درجـات   - 

الساحلي وشبه الساحل وتأخذ بالنقصان التدريجي مع اعتـدالها  فتزداد في السهل  .الحرارة

في قمم الجبال الى االنخفاض في منطقة السفوح الشرقية واالغوار لبعدها عن اتجاه الرياح 

 .الغربية العكسية

يزداد معدل سرعة الرياح في المناطق المكشوفة السهلية القريبة من سواحل البحر المتوسط  - 

  .وتقل باالتجاه شرقاً

  أثر العوامل المناخية على نمو النباتات :ثامناً

، فالحرارة خ من أهم العوامل التي تؤثر على توزيع النبات المكاني والنوعييعتبر المنا

مورفولوجيـة النبـات   علـى   تطورواألمطار والضوء والرطوبة والرياح لها األثر الكبير في 

  .)1(، وهي على النحو التاليوإزهاره وثماره

 زهارإلا: أوالً

ظاهرة طبيعية خاصة بالنباتات الراقية، تتمثل بإنتاج األزهار المولدة للثمار والبذور التي 

. مرحلة الشروع في اإلزهار، ومرحلة نضج األزهار: ويقسم إلى مرحلتين. تنجز الدورة الحيوية

زهرية، وتنطلق حيث أن األولى تنطلق من مرحلة الشروع في اإلزهار من خالل تفتح البراعم ال

لالنقسام مولدة للبـداءات   القابللإلنقسام المولدة لألوراق إلى نسيج  ةبدءاً من تحول النسيج القابل

                                                             

، أشكال سطح األرض، عناصر الطقس والمنـاخ واألقـاليم المناخيـة والنباتيـة    .والبنا، ع .وصادق، د .أمبابي، ن) 1(
  .241، ص2000، 2الموسوعة الجغرافية الميسرة، دار الفكر العربي، ط
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المكونة لألعضاء الزهرية، محولة بذلك االنقسامات الخلوية المولـدة للبـراعم الورقيـة إلـى     

  .انقسامات خلوية خيطية مولدة لما يعرف بالبراعم الزهرية

المولدة للبراعم الزهرية في النباتات المعمرة قبـل عشـرة   وتنطلق االنقسامات الخلوية 

أشهر من التفتح، وهكذا يمكن في مطلع الشتاء التفريق بين بـراعم زهريـة جنسـية وبـراعم     

خضرية ورقية، في حين تتكون بداية البراعم الزهرية في النباتات الحولية قبل بضعة أشهر أو 

كما هي في النباتات الحولية الصحراوية، . و بضعة أيام من تفتح البراعم الزهريةبضعة أسابيع أ

حيث تقتضي قسوة األحوال المناخية . الجبلية المرتفعة السفوحأو النباتات الحولية التي تعيش في 

  .)1(اإلسراع في إنجاز الدورة الحيوية

آذار  شـباط و  ء، وذلك فـي فتكون فترة إزهار معظم النباتات بعد إنهاء أربعينية الشتا

 إنعلـى أثـر ذلـك    و .اع في درجات الحرارة على األزهارونيسان وأيار، حيث يتوالى االرتف

تزهر  م24ط الحرارة السنوية فيها إلى في األغوار، والذي يصل متوس التي تنموالنباتات البرية 

قبل النباتات الموجودة في المرتفعات الجبلية الباردة، ويكون التزهير في منطقة السهل الساحلي 

 م20-19تصل فـي السـهل السـاحلي إلـى     والسفوح الشرقية ذات الحرارة المتوسطة، والتي 

كمـا  المرتفعـات الجبليـة    فـي وقبل التزهيـر   ،بعد األغوار م23-20والسفوح الشرقية إلى 

تزهر مبكراً في المناطق المنخفضة مقارنة بالجبال على الرغم من شـتائها   الحقليةاصيل محأنال

ويحدث اإلزهار قبل موعده بشهر في السنوات التي يكون فيها الشتاء معتدالً وهذا يتبعه . البارد

توزيع الشهري لفترة االزهار ال :)13( كما هو في الشكل رقم .)2(اختالف في موعد نضج الثمار

  .فلسطين في

                                                             

  .43-42األردن، ص -أسامة للنشر والتوزيع، عمان، دار معجم مصطلحات علم النبات. حبيب، ز) 1(
)2 (Zohary26-25، مرجع سابق، ص.  
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  )1(التوزيع الشهري لفترة إزهار النباتات في فلسطين): 7(شكل 

  ما يلي): 7(رقم  يالحظ من الشكل

 .زمن اإلزهار موزع بشكل غير متساوي خالل السنة .1

من  1000نوع من ضمنها حوالي  1600القيمة القصوى تكون في شهر نيسان، حيث هناك  .2

الربيع،  ن، زهرةاس يافا، سوكراخرفيش الجمال، بسب: ن األمثلة عليهاالنباتات الحولية وم

 .الخ.. ، سوسن، عرعر شائكقيصوم، عليق، مرار صيفي

، وتشرين ثاني شهر كانون الثاني وشهر كانون األول وتشرين األولأفي  إزهاريكون أقل  .3

وذلك بسبب انخفاض درجة الحرارة من ناحية، والبيات الشتوي لكثير من النباتات من حيث 

 .العصارة التي لم تجري في أنسجة النباتات من ناحية ثانية

 ولكون به يحدث أإلزهارمن % 36فإن  المرتفعة حرارته من الرغم علىوحزيران يعتبر  .4

العليـق،  اما ما يزهر في حزيران فهو مـن  . ذلك أزهرت قبل قد تكون النباتات من الكثير

 .الزعرور، الصفصاف

ع درجة الحرارة، بينما ال يوجد عالقة بين اإلزهار والتوزيع تزداد نسبة اإلزهار الشتوية م .5

 .الفصلي للمطر

                                                             

)1( .Zohary، 1962، page 27بتصرف ،.  

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

��
/ه

ا��
 �

)"
0

ا��1#



85 

  )7) (6()5()4()3()2()1(في فلسطين لفترة إزهار الحياة النباتية التوزيع الشهري) 3(جدول 

  اسم النباتات  النسبة  الشهر

  %9  كانون الثاني
ـ ، قلـبخ ازر ، تفاح الجـن ، ياقوتيه، قداد شلبي، مكحلة الغول  لعنص

  .حيلوان وسمي، بسباس يافا ،مخلب القط، )عويصالن(

  %21  شباط
، يمـرور ازرق ، سكران، حلحل ساحلي حناء الضبع، ،سوسن ارجواني

  .بصيلة الفار، برواق، لوف فلسطيني، مشعرية

  %58  آذار
ـ  الدلب، اإلجاص البري، ، القـريش، زهـرة   راآلكاسيا، البطم، الملول، العبه

 ،لسانيه، سيف القمح، سميعة ثخينة، سوسن ارجواني .، السرورالربيع، عرع

  .ذيل القط، يمرورية، نحلة كبيرة، لقوسيا

  %78  نيسان
، لسينه، ثوم العفريت ،)بلوط(ل، السنديان ، االثالتوت األبيض، العذق، الجميز

  .صبورة الجبل، سموه، هندباء برية، لبخ املس، يمرور ازرق، زهرة القش
  .بري، النتش، الصفصاف، السرو زعترعصار الراعي،   %65  أيار

  %36  حزيران
هندباء، لسان الجمل، الدوم، العـذال، صـنوبر، زيزفـون، العليـق،     

  .الزعرور، الصفصاف
  .أقحوان، المسيم الشرقي، الخروب، السرو  %22  تموز
  .الشيح، قراص، لبيد، لبالب الحقل  %19  آب
  .السروسوسن، القطف، الكينيا،   %11  أيلول

  .شوك القدس، الحور األسود، السرو  %10  تشرين أول
  .جراب الراعي، الوزال، فقوس حويصلي  %7  تشرين ثاني

  %5  كانون أول
، بـوص فارسـي  ، قصب المكانس، لسان الثور، عنصل خريفي، كرشوف فلسطيني

  .زعفران جميل ،بيسوم ربيعي( رصفي، حنونة البور،قهد، نرجس شائع
 الباحثعمل  :المصدر

 

 

  

                                                             

)1 (Zohary27-26، مرجع سابق، ص.  
  .138-97بريغيث، وآخرون، مرجع سابق ص) 2(
  .89-10ص.1993جمعيةحماية البيئة الطبيعية،،متسلقات بالدناوأشجار وشجيرات . الون، ع) 3(
  .593-568، صمرجع سابقرويحة، ) 4(
  .149-9، ص1992جمعية حماية البيئة الطبيعية، ، بألوان الطيفباقة ازهار. الون، ع) 5(
  .136-28، ص1994، 1، طنباتات فلسطين البرية ومدنها التاريخية والدينية وأمثالها الشعبية النباتية. الجنيدي، م) 6(
  .49، ص2012، شباط، النباتات الفلسطينية للتعريف واالستعمال والبعد الثقافيحول دليل إرشادي، ) 7(
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  :ويستنتج مما سبق أنه

نباتـات ذات األزهـار   تصنف النباتات التي تزهر خالل شهر كانون االول وحتى شـباط   .1

سريعة الذبول، وهي النباتات التي تزهر خالل األشهر من كانون أول حتى شباط، وهي في 

) تحتفظ ببراعمها كأبصال تحـت سـطح األرض  (حوليات رهيفة، ونباتات بصلية  هامعظم

 ،ومكحلـة الغـول   ،مثل شقائق النعمان وهي تنهي دورة حياتها مبكرة في الموسم الرطب

 .وحيلوان وسمي

التي تزهر في الربيع خالل شهري آذار ونيسان، وتحتوي على أكبر عدد  مجموعة النباتات .2

فهذه المجموعـة تحتـوي علـى غالبيـة األشـجار      . إلى الحولياتمن األنواع باإلضافة 

 .ولبخ املس ،وصبورة الجبل ،والجميز ،مثل البلوط والشجيرات

مجموعة النباتات التي تزهر في أوائل الصيف هي من النباتات التي تنمو أجزاءها صـيفاً،   .3

مـا بـين أيـار    حيث تنمو هذه األجزاء ثانية في الشتاء والربيع، تزهر في أوائل الصيف 

كما أنها تضم المعمرات الشـجرية المتفرقـة   . وتموز، باإلضافة إلى األراضي المزروعة

 .والزعرور، والسرو ،والخروب ،مثل النتش الصحراوية التي تعيش على سفوح الجبال

المجموعة التي تزهر في أواخر الصيف والخريف، وهي في معظمها نباتات مائية ونباتات  .4

 .)1(واللبيد  ،مثل الشيح إلى بعض النباتات الصحراوية ملحية، باإلضافة

  أثر الضوء على نمو النباتات :ثانياً

الضوء عامل مناخي رئيسي يؤثر بشكل مباشر على الحياة النباتية، فهو عامل أساسـي  

إن النباتات تتأثر كثيراً بالضوء سواء أكان ذلك من حيث شدته، أو من . لعملية التركيب الضوئي

ويظهر ذلك من خالل اختالف نمو النباتات التي تتعـرض ألشـعة   . حيث طول مدته في اليوم

                                                             

  .33، مرجع سابق، صالبيئة النباتية الطبيعية في فلسطين وعالقتها بالتنوع الحيوي بريغيث،) 1(
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داً عن نمو النباتات التي تعيش في داخل النباتات الكثيفة التي تفتقـر ألشـعة   الشمس تعرضاً جي

  .)1(الشمس

النباتات فيما بينها في االحتياجات الضوئية خالل فترة نموها؛  اختالفاتمن  على الرغم

ألن البعض منها قد تزهر وتثمر إال إذا تعرضت لفترة ضوئية متصلة أو متقطعة مجموعها أكثر 

وتعرف مجموعة هذه النباتات بالنباتات طويلة النهار، ومنها نبات السـرو  . ة يومياًساع 13من 

، ونبات الزعرور )Celtis australis(، والميسم الشرقي )Cupressusmacrocarpa(العطري 

)Crataegus .(  في حين توجد مجموعة أخرى من النباتات ال تزهر وال تثمر إال إذا تعرضـت

وتعرف بالنباتات قصيرة النهار مثـل نبـات الصـنوبر    . ساعة يومياً 12لفترة ضوئية أقل من 

، )equisitifolia asuarinaC (، ونبات الكازورينا )halepensis inusP) (القريش(الحلبي 

كما أثبت بأن قليالً من النباتات ال يتـأثر تزهيرهـا   ). alba Populus(الحور األبيض  ونبات

وئية أو قصرها، وتعرف هذه المجموعة بالنباتـات المحايـدة،   وإنتاج ثمارها بطول الفترة الض

ــودي   ــرو العم ــات الس ــا نب ــي )sempervirens Cupressus(ومنه ــرو الفض ، والس

)arizonica Cupressus( والخروع ،)communis Ricinus()2(.  

  أثر المطر على نمو النباتات :ثالثاً

وخاصة ما يسقط منه بشكل مطـر أو  المياه من أهم العوامل التي تؤثر في نمو النباتات 

ظل معلقاً في الجو على شكل بخار ماء؛ ألن المياه تعمل على إذابة أمالح التربـة الضـرورية   

. لنمو النبات وحياته فتجلعها بشكل سائل يستطيع جذر البنات امتصاصه وحمله إلى جسم النبات

هرة وبـاألخص األوراق التـي   فالمياه تعوض النبات عما يفقده من مائه عن طريق أجزائه الظا

تقوم بعملية النتح حيث يطول جذع النبات ويكبر حجم أوراقها في المناطق التي تكثر فيها كميات 

أما في المناطق قليلة المياه، فإن جذوع النباتات تتضخم لتخزن أكبر كمية ممكنـة  . سقوط المياه

  .من الماء
                                                             

  .13-12عمان، ص -، دار أسامة للنشر، األردنموسوعة نباتات العالم .بدران، إ) 1(
، دار البحـار، بيـروت،   النباتات واألعشاب الطبية، فسيولوجيا وإنتاج النباتات الطبيعيـة والعطريـة  . الشحات، ن) 2(

  .57ص
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باتات التي تعيش فيها صغيرة أو ذات وفي المناطق الجافة قليلة المطر تصبح أوراق الن

سطح سميك أو تكسوها طبقة شمعية أو صمغية، وتكون على شكل أشواك كما في نبات الصبار، 

  .)1(ولكي ال تفقد النباتات مائها

. من األمطار السـنوية ) %70-60(تتركز األمطار في فصل الشتاء فيسقط حوالي من 

وتتوقف تماماً في الصيف، ويبلـغ عـدد األيـام     ويتوزع الباقي على فصلي الربيع والخريف،

ملمتر  850-100ما بين  لالمطاروتتراوح المعدالت السنوية . يوماً في السنة 70المطيرة نحو 

ملمتر في الجزء الجنوبي الشرقي من الغـور   100إذ يمتد خط األمطار . في الشمال الفلسطيني

ويبلغ حدها األقصى فـي  . التجاه إلى الغرببالقرب من البحر الميت، وتزداد كميات األمطار با

وتعزى هذه الزيادة إلى أثر العامل الطوبغرافي والقرب من البحر . جبل نابلس والقدس ورام اهللا

ويعزى ذلك إلى بعد المنطقـة عـن   . في حين تناقص األمطار باالتجاه نحو الجنوب. المتوسط

ومـن  . ات جوية أو كتل هوائية باردةمسار الرياح الغربية وما يصاحبها من منخفضات أو جبه

المالحظ وجود تذبذبات في كميات األمطار السنوية التي تسقط على فلسـطين، وتتضـح هـذه    

الظاهرة بقدر أكبر في المناطق الجنوبية منها في الشمالية، ويبلغ المعدل السنوي لسقوط األمطار 

سنة، وفي منطقة المرتفعـات  / ملم 446سنة، وفي غزة / ملم 476في السهل الساحلي عند يافا 

سـنة فـي منطقـة    /ملم400-200سنة ونحو / ملم 650-500الجبلية في رام اهللا والقدس نحو 

تصل الى  في منطقة البحر الميت وسنة /ملم 200ـ 100ووادي األردن ونحو  السفوح الشرقية

  .)2(سنة/ملم  100من  اقل

التناقص في كمية األمطار أكبر في الجزء الشمالي والغربي عنه فـي الجنـوب    يكون

فبينما تصل كمية االختالف . والشرق، فذلك له أثر كبير على حياة وكثافة وتطور الحياة النباتية

وذلـك  . ملمتر سنوياً أحيانـاً  200في معدل كمية األمطار الساقطة من الغرب إلى الشرق إلى 

وباالعتماد  .يعتبر األمر بديهياً إذا أخذنا بعين االعتبارو .ر العام للحياة النباتيةينعكس على المظه

                                                             

  .12-11بدران، مرجع سابق، ص) 1(
  .5اشتية، واخرون ، مرجع سابق، ص) 2(
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ملمتر تشكل الحد األدنى من األمطـار   100-50على خصائص التربة فإن خطوط المطر من 

وعلى ضوء ذلك، عدد كبير مـن نباتـات البحـر المتوسـط     . البنات في فلسطين الالزمة لنمو

  .)1(جنوبي يتالشى بتناقص مياه األمطارالموجودة في الجزء ال

مجموعـات نباتـات الـبطم    : تتواجد بعض هذه األنواع من النباتات على النحو التالي

، والتي تعتبر إحدى المركبات الرئيسية ألحـراش حـوض   )Pistacia palestine(الفلسطيني 

) عـروس الغابـة  (، ونبات الشـبرق  )Quercus calliprina) (البلوط(المتوسط، والسنديان 

)Cercis silquastrum .(  وتعتبر شجرة نفضة تنمو في أحراش البطم، والتي ال تقل أمطـاره

  .)2(سنة/ ملم 400-350عن 

ومن أهم خطوط كميات المطر المميزة بأهميتها البيوجغرافية، هو الحد األدنـى لنمـو   

إلـى السـفوح الغربيـة    غابات البحر المتوسط، والتي تنتشر في مناطق السهول شبه الساحلية 

والمرتفعات الجبلية، وتتمثل الذروة النباتية في هذه المنطقة بتجمعات شجرية يطلق عليها اسـم  

ـ غابات البحر المتوسط، والتي تتألف من غا وتشـتمل  . يةبات دائمة الخضرة، والغابات النفض

والصـنوبر  ، )Quercus calliprina( )البلـوط ( الغابات على مجموعات شجرية، كالسنديان

، والتي تنمو على ارتفاعات )Quercus biossiere(، والملول )Pinus halepensis(الشائع 

ويبلغ المعدل السنوي لكمية األمطار في هذا الحد . فوق سطح البحر 800-100تتراوح ما بين 

  .)3(ملمتر 400-350النباتي إلى ما يقارب 

جداً والواسعة االنتشار موجودة عند ومجموعة شجيرات منطقة البحر المتوسط القصيرة 

شجيرية قصـيرة   ويتألف الغطاء النباتي في هذا الحد من مجتمعات. ملم 350-300خط مطر 

 ، وهي عبارة عن شـجرة منبسـطة دائمـة   )Pistacia lentiscus( من السريس .)4(ومتصلة

 ،)Tamarix aphylla(االثـل  و، )Lycium europaeum( عوسجوالالخضرة من البطميات، 
                                                             

)1 (Zohary28، مرجع سابق، ص.  
  .31، ، ص16مرجع سابق، ص ،باقة ازهارالون، ) 2(
  .97، مرجع سابق، صجغرافية فلسطينجامعة القدس المفتوحة،  )3(
)4 (Zohary28، مرجع سابق، ص.  
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نباتات تميز هذا الحد من األمطار فـي تلـك   ، ويعتبر الشيح من )Arrimisia siberi(والشيح 

كما أن تلك النباتات تنمو فـوق  . المنطقة والذي يغطي مساحات واسعة من برية القدس والخليل

  .)1(سطح البحرم فوق  600-400المنحدرات التي يتراوح ارتفاعها بين 

شجرة شوكية من الميموسيات، تنمـو فـي   ) Presopis farcta(الينبوت ويعتبر نبات 

والرتم . شجرة حمراوية شوكية من عائلة القرنبات) Acacia tortilis(ونبات الطلح . األغوار

)Retama raetam( والغضـا   .نبات حمراوي من العائلـة الفراشـية  ، وهو)Haloxylon 

Persicum ( و تلك النباتات السـابقة  ممقية، وتنمن العائلة السرور أحياناً إلى شجرة تطتشجيرة

  . )2(ملم 200-150عند خط 

العتبة المناخية لحياة النبات في الصحاري الفلسطينية وما  ملم100-50ويشكل خط مطر 

ولكنها تصبح محكومة بالكامـل بالطبوغرافيـا،    فإن حياة النبات ال تتوقف تماماًوراء هذا الحد 

لتقلبات يمكـن  فهذه ا. عدم استقرار كميات سقوط األمطار السنوية على حياة ونمو النبات ويؤثر

وما مى إذا ما أخذ بعين االعتبار معامل التغير في كمية المطر السنوية، أن تكون ذات أهمية عظ

  .)3(هار للحياة النباتية فيهامدى تأثيرها على النمو واالز

  السحب والتبخر على نمو النباتات والندى و أثر الرطوبة النسبية :رابعاً

  100×  النسبة المئوية لبخار الماء في الهواء= الرطوبة النسبية 

  )4(النسبة المئوية الالزمة لتشبع الهواء                 

هناك تناقص تدريجي في معدل الرطوبة النسبية اليومية والشهرية والسنوية كلما اتجهنا 

من الشمال إلى الجنوب، ومن الغرب إلى الشرق، في جميع المناطق الفلسطينية باستثناء المناطق 

فـي المنـاطق   % 80أشهر الشتاء إلـى  هاخالل يصل معدل الرطوبة النسبية في التي. الساحلية

                                                             

  .98، مرجع سابق، صجغرافية فلسطينجامعة القدس المفتوحة، ) 1(
  .الون، مرجع سابق) 2(
)3 (Zohary29، مرجع سابق، ص.  
  .171، ص1998، 1، مكتبة المعارف الحديثة، طالنبات العام.والمنوفي، أ .العروسي، ح) 4(
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المنـاطق   فـي % 60-50في المناطق الجبلية، ونحـو  و% 75-70وشبه الساحلية، والساحلية 

  .)1(الغورية

الماء في المناطق السـاحلية وشـبه    ببخاروفي فصل الصيف تصل نسبة تشبع الهواء 

وقد ترتب على ذلـك   %40اما في االغوار فتبلغ القدسجبال في % 35و% 65الساحلية حوالي 

  .)2(غنى المناطق الساحلية وشبه الساحلية بالحياة النباتية 

ويتخذ اهمية بشكل اكبر خالل فصل الصـيف  . اهمية إزهار الحياة النباتية الندىيتخذ 

عدد الليالي التي يتكون فيها الندى  ولكن الندى يحدث في كافة فصول السنة ويصلجفافه بسبب 

ويتكـون  . ملم 16وتبلغ معدل كميته السنوية  .ليلة 220لى به الساحلي إفي السهل الساحلي وش

تزداد شماالً  ،ليلة 180-100بين  يتكرر تشكله وفي إقليم المرتفعات الجبلية. أكثره في شهر آب

معـدل  ويصـل   ملم28 وتبلغ كميته السنوية .كلما زاد ارتفاع قمم الجبال، كجبال الجليل الغربي

ملم، وفائدته أنه يعطـي كميـة    7 عن السنوية وال تزيد كميته.يوماً 50الى في األغوار  تكراره

  .)3(وهو نافع أيضاً للمزروعات الصيفية. محدودة من الرطوبة للتربة وللنبات في فصل الصيف

ففي المناطق الساحلية وشبه الساحلية، يتكون عنـد  . بتأثر عوامل عديدة الضبابيتشكل 

وما يساعد في ذلك على نمـو  . البحر المتوسط إليها في الصباح الباكروصول هواء رطب من 

ويتكون في المناطق الداخلية غالباً في أشهر الشتاء ذات . وتطور الحياة النباتية في تلك المناطق

الليل الطويل البارد وعندما يكون الهوء ساكناً وكذلك تشكل السحب خالل فصل الشتاء الرطـب  

من البحر يشكل حاجب مناسب لمنع تشكيل ظاهرة الصقيع فـي أربعينيـة    في المناطق الغربية

على تطور العصارة ونموها في أنسجة  مما يساعدفتبقى المنطقة محتفظة بحرارتها ليالً . الشتاء

ويقل تشكلها في المناطق الداخلية، والتي . خاليا النباتات، وتساعد على نموها وتزهيرها وكثافتها

  .ي فقيرتتميز بغطاء نبات

                                                             

  .28، ص1993، المجلد األول، مدخل إلى البيئة الفلسطينية.والحميدي، م .إسحق، ج) 1(
)2 (Zohary32، مرجع سابق، ص.  
  .187-186مرجع سابق، ص خمار،) 3(
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في المناطق الساحلية وشبه السـاحلية عـن مثيالتهـا فـي منطقـة       التبخرتقل كميات 

ملم  57.4فتبلغ كميات المياه المتبخرة سنوياً نحو . المرتفعات الجبلية واألغوار في مدينة أريحا

ملم فـي   104.5القدس، ونحو  جبالملم في  82.6في المناطق الساحلية وشبه الساحلية، ونحو 

  .غواراال

نجد أقل معدالت للتبخـر  و في حين تحدث أعلى معدالت التبخر خالل أشهر الصيف، 

  .)1(وكما تكون كمية التبخر في أشهر الخريف أعلى منها في أشهر الربيع. خالل أشهر الشتاء

  الغطاء النباتي نموأثر الحرارة على  :خامساً

ويظهـر  . وتوزيعها الجغرافي تلعب درجة الحرارة دور كبير في نمو النباتات الطبيعية

حيث أن لكل نوع من أنواع النباتات درجة حرارة معينة لبدء . ذلك من خالل درجة صفر النمو

وبالتالي فإن كثافـة الغطـاء   . درجات مئوية 4 جة صفر النمو، والتي تقدر بِـدر نموه، تسمى

. في المناطق التي تقل فيها درجة الحرارة عن هذا الحد، مع توفر الرطوبة تندرالنباتي، وطوله 

فاالرتفاع الكبير في درجة الحـرارة  . وكذلك األمر في االرتفاع واالنخفاض في درجة الحرارة

كالمناطق الغورية ومناطق التداخل السوداني في األغوار يساعد على نمو غابات وأشجار متعددة 

  .ة في الرطوبةتوفر كمية كافي اذا

فـإذا  . نمو النبات طوالً وضخامة وكثافة تبعاً لزيادة الحرارة المقترنة بالرطوبـة  يزداد

 الذلك ترى نباتات يتوقـف تنفسـه  . قل نموه أو أهلكته انخفضت ازدادت أدت إلى هالكه، وإذا

الفصل كما أن فترة اإلنبات تقصر كلما كان . الضوئي وينفض أوراقه في فصل الشتاء اوتركيبه

  .)2(الحار أو الدافئ قصيراً

وعلى الرغم من أن حياة النبات في فلسطين ليست مهددة بدرجات الحرارة المتطرفـة،  

مـن النباتـات    فعلى سـبيل المثـال، العديـد   . إال أن التوزيع النباتي يتأثر بالظروف الحرارية

                                                             

  .6-5ص دليل أشجار وشجيرات من فلسطين،اشتية، وآخرون، ) 1(
  .11بدران،  مرجع سابق، ص )2(
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ألردن، في حين يخلو منها هر على األجزاء الجنوبية من السهل الفيضي لنهر ااالستوائية التي تز

المـاروا سـميكة األوراق   : ومن ضمن هذه النباتات. أجزاءه الشمالية، حيث الشتاء أكثر برودة

)Marwana crassifolia( البان ،)Moringa(االكاسيا ، )Acacia(   والهجلـيج المصـري ،

)Balanites aegyptiaca( األراك ،)Salvadoroa persia(  ــعث ــون األش ــو طي ، أب

)Abutilon pannosum( والسبستيان ،)Sebostona gharaf .( ومن المعلوم أن هذه النباتات

ومن األمثلة األخـرى للـدور   . متر 400-300موجودة على مناطق تنخفض عن سطح البحر 

، والذي )Quercus ithburensis(نبات السنديان : الذي تلعبه درجة الحرارة على توزيع النبات

، والذي يتواجد حتى ارتفاع )Ziziohentum(والنبق . متر 500ت أكثر من يتواجد على ارتفاعا

، )Atriplex(، والقطـف  )Raetem(وسلسلة كبيرة من النباتات الساحلية منها الرتم . متر 250

، والتي ال يمكن أن تتواجد علـى  )Artemisia monosperma(، والعادر )Tamarix(واالثل 

  .الحرارة في الشتاءالجبال بسبب انخفاض درجة 

بعـد أول سـقوط   وذلـك  . نمو معظم النباتات في فلسطين في تشرين الثاني، كقاعـدة ت

وفي بعض الحاالت فإن اإلنبات يبدأ في كانون األول، أو . لألمطار، وانخفاض لدرجة الحرارة

. بعد ذلك في السنوات التي يتأخر فيها المطر على الرغم من االنخفاض فـي درجـة الحـرارة   

باإلضافة إلى ذلك، فإن النباتات الشتوية والتي تنضج بذورها في الربيع يمكن أن تنبت مباشرة و

ويمكن مالحظة هذه النباتات أحياناً ضمن محاصـيل  . بعد النضوج إذا توفرت الرطوبة الكافية

، وسـليح  )Raphanus raphanistrum(فجل بـري  : )1(ومن األمثلة عليها. الصيف المروية

)Eracaria hispanica( ،خـرفيش حميـر   و)Notobasis syriaca( ،خـرفيش جمـال   و

)Silybummarianum .(   أما بالنسبة إلى النباتات الصيفية، فإنها تحتاج إلى درجـات حـرارة

م فوق مستوى سـطح  400والتي تسود على ارتفاعات تزيد عن . ، لكي تنمو30-20عالية من 

  .)Datura innoxia()2(تورة ا، والد)Polypogon monspeliens(البحر، مثل ذيل الثعلب 

                                                             

)1 (Zohary،25ص ، مرجع سابق.  
  .123-54ص .، مرجع سابق باقة أزهارالون، ) 2(



94 

ع الشجرية لغابات ومجتمعات نباتات منطقة اتقدر نسبة األشجار دائمة الخضرة من األنو

أوراقها  لنفضإن الفترة الزمنية التي تحتاجها األشجار متساقطة األوراق. البحر المتوسط بالنصف

غالباً بـين شـهري    تساقطاالوراقويحدث . تعتمد بشكل كبير على درجة حرارة آخر الصيف

وتعتمد فترة بقاء األوراق دون تساقط على درجة حرارة الشتاء إلـى مـا   . أيلول وكانون األول

ففي الشتاء المعتدل، تقل فترة بقاء األوراق دون تسـاقط بشـكل   .دون االنخفاض الكبير والتجمد

، )Quercus calliprina(لحوظ، ويمكن أن يبدأ انكسار البراعم قبل أن تسقط مثل السنديان م

، )Pistacia palestine(الـبطم الفلسـطيني   ، و)Amygdalus communis(واللوز الشائع 

أن هنـاك   ومن الجدير بالذكر .متر فوق سطح البحر 500والذي ينمو على ارتفاعات تزيد عن 

وبالتحديد في ضوء ) دائمة الخضرة(فمن النباتات الخشبية . عدد من األنواع المتساقطة األوراق

(*)ولوجيينالحقيقة بأن سلوكها الف
يتعارض مع تناغم المناخ المحلي ويحد من فترة بقاء األوراق  

  . في الشتاء المعتدل، والذي هو أكثر مناسبة لنشاط النبات

صنوبر : )1(ومنها. إلى االفتراض بأن هذه نباتات دخيلة على المنطقة هذا التناقص يشير

، والميسم الشـرقي  )Quercus biossiere() الملول(، ونبات البلوط )Pinus brutia(بروتيا 

)Celtis australis( ونبات الحور األسود ،)Populusnigra( والفستق الحلبي ،)Pistacia 

vera( .متـر فـوق    1000م، وتصل حتى ارتفاع أكثر من 300 وتنمو على ارتفاع يزيد عن

  .)2(سطح البحر

بكـراً  وعلى العكس من ذلك، هناك عدد من الشجيرات واألشجار التي تتساقط أوراقها م

 Ceratonia(دائـم الخضـرة    ، والخروب)Lycium europeum( في الصيف مثل العوسج

siliqua( االختيارية التي تعمد على درجة حرارة الشتاء، والكثير من األعشابمتساقطة األوراق.  

وهناك مجموعة من األشجار دائمة الخضرة، التي تتساقط أوراقها في الربيع، وأوائـل  

، )laurus nobilis(، والغار )Quercus calliprina(السنديان : ومن األمثلة عليها. الصيف
                                                             

  هو العلم الذي يدرس التحوالت والتغيرات التي تطرأ على النبات أثناء حياته،: الفينولوجيا  (*)

)1( zohary26، مرجع سابق، ص.  
  .بريغيث،  وآخرون، مرجع سابق) 2(
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سـطح  م فـوق   400زيد عن ، والتي تنمو على ارتفاعات ت)Ceratonia siliqua(والخروب 

  .البحر

. ، فإنها تختلف عن األنـواع السـابقة  )الشاموفيتس(أما بالنسبة إلى الشجيرات الصغيرة 

تسقط أوراقها الشتوية الكبيرة في الصيف المبكر، وتستبدل . ويمكن تصنيفها بأنها دائمة الخضرة

ومن األمثلة . م برعميةفي بعض األحيان بأوراق صيفية شبيهة بالقشور متجمعة على شكل أجسا

 Thymas( االرز ، وخشـب )Poterium spinosum() الـبالن (النـتش  : على هذه األنواع

capitatus( ، والنعنع السنبلي)Menthaspicata(   وينمو وينتشر مثل ذلك النبات في أغلـب

فسيولوجيا فـي  فتكون فترة النمو الرئيسية له في الشتاء والربيع، ولكنها تكون نشطة . المناطق

  .)1(الصيف

  

                                                             

)1 (Zohary28-29، مرجع سابق، ص.  
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  الفصل الخامس

  الحياة النباتية تصنيف وأشكال

  الحياة النباتية البرية في فلسطين: والًأ

 46 ونوعاً متوطنـاً،   150منها . نوع 2384يتجاوز عدد االنواع النباتية في فلسطين 

عدد أجناس النباتـات الوعائيـة   ويناهز  .المجاورة غيرهامن البلداننوعاً خاصاً في البالد دون 

مـن أكثـر هـذه العـائالت انتشـاراًالمركبة      . عائلـة نباتيـة   114جنساً، تنتمي لنحو  718

)Compositae( والنجيليــة ،)Gramineae( والقرنيــة ،)Leguminoseae(، الخيميــة

)Umbelliferae(، الصـــليبية و)Cruciferae( ،الشـــفوية و)Labiatae( ،القرنفليـــة و

)Carryphyllaceae( والزنبقية ،)liliaceae(.  

في بلد ما ومساحة ذلك البلد مقياساً لدرجة تنـوع   النباتيةوإذا أخذت النسبة بين األنواع 

وقد أسهمت . التنوعالحيويأكثر بلدان المنطقة تنوعاً في  منالحياة النباتية فيه، تبين أن فلسطين 

من أهمها تنوع الظروف البيئية والمناخية في البالد، بما يكفل . ذلكالتنوعوغناهعوامل كثيرة في 

فهي تشكل ملتقى لعدة مناطق جغرافية . هاتبها وترتغرافيوتية فيها، وتنوع طوبتنوع الحياة النبا

يضاف إلى ذلك، ما عمله . وأنواع النباتات وتركيبها ناخنباتية يختلف بعضها عن بعض في الم

  .)1(اإلنسان في العصور الوسطى المختلفة من تدخل في الغطاء النباتي

  ر للحياة النباتيةبتصنيف رونكي: ثانياً

نطاق في العالم للتفريق بين ال الحياة النباتية بشكل واسع الر ألشكيعتبر تصنيف رونكيب

المستخدم كمؤشـر  ) الطيف الحيوي(باستخدام . لمجموعات النباتات المختلفةالخصائص البيئية 

للنبات المناخي، حيث قام بحساب الطيف الحيوي الطبقي للمجموعات النباتية في العالم، وكانت 

  :النتائج ما يلي

                                                             

  .187سابق، صاشتية، واخرون،  مرجع ) 1(
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والتـي تشـمل   ) Ph(و ،%46األشجار الكبيرة وتشكل ما نسبته من المجتمعات النباتيـة   .1

 .يةضدائمة الخضرة والنفاألشجار 

وهي النباتـات المتغيـرة للفصـول،     ،)Ch% (9ة وتشكل ما نسبته شبه القزميالشجيرات  .2

وتشمل مجموعة النباتات المعمرة التي تحولت غضونها الداخلية وأجزاء منها عند مجـيء  

 .الجفاف

 .، وهي نباتات متغيرة التبرعم)H% (26نصف المختفية، وتشكل ما نسبته النباتات  .3

 .)C(%6النباتات المختفية، وتشكل ما نسبته  .4

وية والصيفية التي تتكون من الحوليات الشت، والتي )Th% (13الحوليات، وتشكل ما نسبته  .5

 . يموت جمسها الداخلي في نهاية موسم المطر

  رياشكال الحياة النباتية عند تصنيف رونكي :)4(جدول 

  Ph Ch  H  C  Th  النوع/ المكان

  2  15  60  22  1  برغان بطرسس

  18  22  )50(  3  7  الدنمارك

  )42(  5  20  21  12  الصحراء الليبية
  )48.3(  11  24.3  9.8  6.6  فلسطين

  16  5  12  6  )61(  جزر سيشل

  26  6  8  )36(  24  تمبوكتو

ـ يبين مدى تنوع ): 4( جدول رقم ر للمجتمعـات  األنواع الخمسة من تصنيفات رونكيي

فـي فلسـطين هـو مـن النـوع       ويبين أن المناخ النباتي. النباتية في بعض مناطق من العالم

  .)1(الحوليات

  

                                                             

)1 (Zohary36-34، مرجع سابق، ص.  
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  )مجتمعات الحياة النباتية في فلسطين(أشكال الغطاء النباتي في فلسطين : ثالثا

يختلف الغطاء النباتي من منطقة إلى أخرى على سطح األرض؛ نظراً الختالف ظروف 

وبهذا تمتاز فلسطين بكثرة أنواع النباتات الطبيعية أشـجار  . سابقاً ذكرالمناخ والطوبغرافيا كما 

عدد األنواع النباتيـة الطبيعيـة فـي فلسـطين      ويزيد .و متقزمات وأعشاباً زهريةوشجيرات 

في بالد أكبر مساحة بكثير من فلسطين كمصر  مثيلهويزيد هذا العدد على عدد . نوع 2384عن

  .وبريطانيا

جتمعات الغطاء البناتي الطبيعي في فلسطين يقسم في شكله العام وعلى ضوء ذلك، فإن م

  :إلى األنواع التالية

وهي الصورة األصلية ألشجار البحـر المتوسـط الطويلـة     ):أشجار وشجيرات(الغابات : اوال

 :وتقسم الغابات في منطقة الدراسة إلى عدة أنواع، منها. والقديمة

  )مزروعة طبيعياً(المختلطة غابات الكثبان الرملية المتحركة . أ

بيـت   عند منطقتيالسهل الساحلي الفلسطيني القسم الجنوبيمن  هذه الغابة محصورة في

تراجعت إلى أقـل   و ،)دونم 42،000 ( 1967عام  بلغت مساحة هذه الغابة. حانون وخانيونس

متـر فـوق    60-40 يتـراوح  ارتفاع علىوتتواجد . دونم فقط في الوقت الحاضر 1500من 

  .ملم 250يزيد عن  فيها ال معدل هطول األمطار السنوي وفي منطقةمستوى سطح البحر، 

، )Eucalyptus Spp(، والكينيـا  )Acacia(فيها االكاسيا  (*)ومن أهم أنواع األشجار

، والجكرنـــدا )Phoenix dactylifera(، والنخيـــل )Ficussycomorus(والجميـــز 

)Jacaranda mimosifolia .(الـرتم  : منهـا  (**)وتتخللها الكثير من الشجيرات)Retama 

                                                             

  .لها ساق واحد متخشب يسمو لعدة أمتار) ذات ازهار على األغلب(هي نبتة : الشجرة (*)

هي نبتة ذات عدة سيقان متخشبة على األغلب، والتي تظهر من األرض الواحد بالقرب من األخر، وتنمو على ارتفاع : شجيرة (**)
  .متر او عدة أمتار
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raetam( واالثل ،)Tamarix galica( والقطف ،)Arriplex halimus( والعـادر ،) الشـيح( 

)Artemisia monosperma()1()2(.  

 الغابات المزروعة االصطناعية الصنوبرية. ب

تم زراعة هذه الغابة في األراضي الجرداء والوعرة والصخرية والمنحدرات السـحيقة  

 800-250في المناطق التي يسود فيها مناخ حوض شرق المتوسط، والتي تبدأ من ارتفاعـات  

  .ملم 300حيث يزيد معدل هطول األمطار السنوي فيها عن . متر فوق مستوى سطح البحر

 Pinus(الصـنوبر الحلبـي   : ومن أهم أنواع األشجار المزروعة في هذه الغابة هـي 

halepensis( حيث يشكل نسبة عالية فيها، ويليه الصنوبر البروتوريا ،)Pinas bruria( ثم ،

 وفـي ). Cupressus sempervirens) (الصرو(، والسرو )Pinus pinea(الصنوبر المثمر 

ونظـراً  . ا، وفي المناطق شبه الساحلية والمنحدرات الغربيةكيناألراضي الرطبة تمت زراعة ال

  ).Acacia(االكاسيا ، و)Pinuscanariensis(للدفئ النسبي فقد تمت زراعة صنبوبر الكناريا 

مـع   اه التنوع الحيوي الزراعي تمشياً، بدأت زراعة الغابات تأخذ اتج2000وبعد عام 

من وبناء على ذلك، تم إدخال مجموعة من النباتات الطبيعية المثالية في الغابة . الزراعة الغابية

، والزعـرور  )laurusnobilis(، والغـار  )arbutusAndrachie() قطلب(الخروب والقيقب 

، )Rhus cariaria(، والسماق )Crataegusaronia c.azarolus(بنوعيه األبيض واألحمر 

، والبلوط )Pistacia atlantica(األطلسي والبطم ، )Palestina Pistacia(الفلسطيني والبطم 

، )Quercus biossiere(، والملـول متسـاقط األوراق   )Quercus calliprina) (السنديان(

  ).Acacia(واالكاسيا 

  غابة البلوط الورقية الخشبية الطبيعية المتوسطية. ج

البلوط : متر، ومنها 6-3وتعني األشجار الغابية التي يبلغ ارتفاعها بين  المالكيوتسمى 

وتنتشر هذه الغابة في منـاخ حـوض البحـر    . متر 4السندياني، والخروب الذي يبلغ ارتفاعه 
                                                             

  .32بريغيث، وآخرون، مرجع سابق، ص) 1(
  .4، مرجع سابق، صأشجار وشجيراتالون،) 2(
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. ملـم  400حيث معدل األمطار السنوي يزيد عن . المتوسط في المناطق شبه الساحلية والجبلية

لذي يتبادل فيه األجناس الشجرية والشجيرية الطبيعية في تواجدها فـي  والغطاء النباتي للغابة ا

 . هذه الغابة حسب االرتفاع، والتي تتأثر بدرجة الحرارة الدنيا وكمية األمطار

  غابة البلوط شبه الساحلية .د

البـزرة  ، وبداية تواجـد أشـجار   )Quercus calliprina) (السنديان(البلوط : ومنها

) السـدر (تنفرد هذه الغابة بوجـود بعـض أشـجار النبـق     و. )Phillariamedia( )الزرود(

)Z.spinachrist( وأشجار المل المتساقط األوراق ،)Quercus biossiere .(  كما وتحتـوي

 Ceratonia(، والخـروب  )Pistacia leutiscus()1) (العذق(على نسبة عالية من السريس 

siliqua( والعبهر ،)Styrex oficinlois(   والسـويد الشـجري ،)Rhamuns olateruus( ،

  .متر عن سطح البحر 250وتتواجد هذه األشجار حتى ارتفاع يصل إلى 

  )السفوح الغربية(غابة المنحدرات .ـه

وتتميـز  . متر فوق سطح البحر 500-250تنمو هذه الغابة على ارتفاع يتراوح ما بين 

، وأشـجار الـبطم الفلسـطيني    )Arbutus andrachie() القيقـب (ببداية نمو أشجار القطلب 

)Pistacia palestine(  والزعرور األبـيض ،)Crataegus aronia(  والسـماق ،)Rhus 

cariaria( والغار ،)laurus nobilis(  باإلضافة إلى أشجار وشجيرات الخروب والسـريس ،

  .والعبهر والسويد الشجري

  غابات الجبال العالية .و

وباإلضافة إلى . متر عن مستوى سطح البحر 700تتواجد هذه الغابة على ارتفاع فوق 

بلوط متساقط األوراق شجري عالي ذو ثمـرة  (يبدأ نمو أشجار الملول ) السنديان(أشجار البلوط 

) Crataegus azarolus(كحد مناخي، والزعرور األحمـر  ) Quercus biossiere() بلحية

                                                             

)1 (site iugaza.edu.pslfjadbal 18.2.2015.WWW 
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السـويد الشـجري،   والعبهـر،  و، القيقبوكما يتواجد بها البطم الفلسطيني، . الذي يتواجد بكثرة

  .وينعدم وجود السريس ويندر وجود الخروب في هذه المناطق. الغارو، الزعروروالسماق، و

  غابة السفوح الشرقية .ز

 البحـر سـطح  مستوى فوق  م550-400تتواجد هذه الغابة على ارتفاع يتراوح ما بين 

حيث أن أشجار وشجيرات هذه الغابـات  . على المنحدرات الجبلية الشرقية للضفة الغربية وذلك

ويظهر . الغربية وشبه الساحليةمع غابة المناطق األخرى الجبلية في تلك المناطق قليلة بالمقارنة 

 ، وشـجيرات السـويد الفلسـطيني   )Pistacia atlantic(بدء نمو أشجار الـبطم األطلسـي   

)Rhamnus palaestina .( أشجار الخروب وشجيرات السريس مرة ثانية في تلك مع ظهور

 لجبالفي غابة الخروب والسريس الخضراء في المنحدرات الشرقية  موجودهو  مثلما. المناطق

م 550-400شمال فلسطين إلى الشرق من نابلس وطوباس، وذلك على ارتفاعات تتراوح ما بين 

وينحسر الغطاء النباتي الشجري والشجيري لها بأشجار الخروب وشـجيرات  . فوق سطح البحر

ومادون ذلك يصبح قاحل مع انتشـار   السريس، باإلضافة إلى أشجار الزعرور األبيض والعبهر

  .)نالبال(لبعض النتش

  غابة ضفاف نهر األردن .ح

جهة ، وال)فلسطين(ينحصر وجود هذه الغابة على ضفتي نهر األردن من الجهة الغربية 

. متر تحت مستوى سـطح البحـر   400-100ما بين  منسوبوذلك على . الشرقية في األردن

 ، قصـب المكـانس  )Arundodonax(ويتكون الغطاء النباتي لهذه الغابة من البوص الفارسي 

)phragmites( والسعد ،)Juncusarabicus (اثل نهر : ومن أشجار وشجيرات. كنباتات مائية

ــيح(، والقطــف )Lycium europeum(العوســج و، )Tamrix jordanica(األردن  ) المل

)Arriplex halimus( ،الهليــون و)(الفلســطيني ) العجــرمAsparagus palaestinus( ،

) النبق(السدر و، )Alhagimaurorum) (العقول(العجول و، )Prosopis farcita(الينبوت و

)Zizyphusspina christ( ،الزقــوم و)Planites aegyptiace( واالرال ،)الســواك (

)Salvadoro apersia (خلف النباتات المائية.  
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  الغابة الملحية .ي

حيث يوجد فيها بقايا على شواطئ البحر الميت الشمالي الغربي، حيث يتكون الغطـاء  

، )Tamarix terragyna(االثل : النباتي الشجري حسب قربها من البحر على الترتيب كما يلي

  .)Nitrariaretus()1()2(، ومن ثم الغرقد )Tamarix desorti(االثل الصحراوي و

  أما البطحاء". البطحاء والغاريغ"وتعرف أيضاً بِـ : المتقزمةاألعشاب والشجيرات : ثانيا

وأمـا  . سم، تنمو على شكل درينـات وبصـليات  80فهي أعشاب ال يزيد ارتفاعها عن 

مصطلح فرنسي، ويعني النباتات العشبية القزمية التي ال يزيد ارتفاعها عن متر، وتنمو  :الغاريغ

  .)3(لنحو التاليفي بعض األحيان في شقوق الصخر، وهي على ا

 أعشاب بيئة البحر المتوسط. أ

وتشمل معظم أجزاء األراضي الفلسطينية، باإلضافة إلـى المنـاطق الجبليـة، وشـبه     

. سـنة / ملـم  300حيث يزيد معدل األمطار عـن  . الساحلية، والجزء الشمالي من قطاع غزة

منطقة شرق المتوسط، باإلضافة إلى النباتات للمنطقة المشابهة  منوتحتوي على نباتات أصلية 

، )Sarco poteriumspinosum( )الـبالن (النتش : ومنها. للمتوسط، ومنطقة غرب المتوسط

المصيص و، )Origanum(الزعتر و، )Teucrium(الجعدة و، )Salviatrilobas(الميرمية و

)Phlopenisviseasa( ،ام اللــبن و)Eaphorbiaihamnoidos( ،عكــوب و)Gundelia 

tournefortii( ،هندباء برية و)Cichorium pumitum( ،السـعتر البـري   و)Forfium( ،

، )Solvia. spp(ورق اللسان و، )Cenvolvolu(المدادة و، )Carthamus tenuis(القوص و

. )Anenone ranunculus(، أنواع من شـقائق النعمـان   )Dactylis glomerara(النجيل و

 Dianthus(القرنفـل البـري   )في شـقوق الصـخر   (ومن النباتات السائدة كنباتات صخرية 

                                                             

  .38-32بريغيث، وآخرون، مرجع سابق، ص) 1(
  .84-47ص .، مرجع سابقأشجار وشجيراتالون، ) 2(
)3 (site iugaza.edu.pslfjadbal 18.2.2015.WWW  
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pedulus( ،المرار مـن نـوع   و)Centaurea speciosa( ،الخـوخ  و) الـدبق) (Ballora 

rugosa( ،الكتيلة و)Hemia iphioneides.( 

 Ononis(نوع من باإلضافة إلى النباتات التي توجد قرب السهل الساحلي مثل الشبرق 

variegata( والسناسي بنوعيه ،)Sticice sinuata(   والنبات الشـوكي المعمـر ،)Alkana 

tinctori jugaiva( ،السبيله و)Avena logiglumis()1(.  

 أعشاب المنطقة اإليرانية التورانية. ب

مـن  % 12وتحتوي هذه المجموعة على أعداد كبيرة من النباتات، وتشكل ما يقـارب  

قيصـوم   و ،)Arrimisia herba- alba(ومنها نبـات الشـيح   . مجموع النباتات في فلسطين

)Achillea fragrantissima( ،ــرطم و ــف و، )Baltota undolata(القــ زحيــ

)Coridothymus capitatus( ،حمحم زرير و)Alkanna strigosa( ،شبرق و)Ononis 

spinosa( ، وسبة و)Ononisnatrix(، لسان الثور األسود  و)Solvia lanigera( واألخيال ،

)Achallea santonia(   ــان ــقائق النعم ــون وش ــى الحن ــافة إل  Anemone(، باإلض

spp.،Ranunculus. Spp()2(. 

نـوع   100وتضم  وهناك مجموعة من نباتات ما بين الرافدين في بيئة المناخ القاري،

 Prosopis(والينبـوت   ،)Carthamus tenus( نباتي من العشبيات الحولية، ومنها القـوص 

farcita( والنجيل ،)Cynodondactylon.(  

مثـل  ) الكـريس (الكـرس  : وتتمثل نباتات منطقة إيران واألناضول في األنواع التالية

الـدافين  و، )Deincanthus(، والضريس )Astragalus bethleemiticus(الكرس التلحمي 

)Daphene( والزحيف ،)Tnymus()3(.  

                                                             

  .17-15، مرجع سابق، صالبيئة النباتية الطبيعية في فلسطين وعالقتها بالتنوع الحيويبريغيث،) 1(
  .69الهالي، مرجع سابق، ص) 2(
  . 17، مرجع سابق، صالبيئة النباتية الطبيعية في فلسطين وعالقتها بالتنوع الحيويبريغيث،) 3(
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معظم هذه النباتات مـن  . نوع نباتي صحراوي 300وتحتوي هذه البيئة على أكثر من 

عناصر النباتات المجاورة لبيئة البحر المتوسط، وبيئة المناخ القاري اإليراني الطوراني، والمناخ 

الـرتم   .)1(ومنهـا . لتتالءم مع البيئة الصـحراوية القاسـية  وكلها كيفت نفسها . السوداني الحار

)Retama raetam( ــويد ــيح و، )Suaedaasphalrica(، والس ــيد(مل  Aizoon) (ينش

hispanicum( ،ــدب   و ــوك الـ ــبة شـ ــوص و، )Blepharis ciliaris(عشـ القـ

)Carthamusnihidus( ،قرنية و) نعمـة) (Leptaleum filifolium( ،بـابونج  و) قريعـة (

)Matricaria aurea( ،صفيرة و) أربيـان) (Serecio glaucus(، عضـيد  و)Richadia 

tingitana .(القطــف : ومــن شــجيراتها)Arriplex halimus( ،القرطــوم و)Baltota 

undolata()2(.  

  عشاب المنطقة الحارة الرطبة السودانيةأ -ج

ويوجد فيها أنواع نباتية معظمها تنمو في الواحات والوديان وفـي غـور األردن، قـد    

ـ و، )Arundo(البـوص  : ومنهـا . الئمت نفسها لتعيش مع ظروف الحرارة المرتفعة ب يالقص

)Phragmites( ،عصا الراعي و)Cyclamen persicum( ،السـمار  و)Juncus acutus( ،

، والحور )Nerium oleander(الدفلى و، )Salix acmophylla(الصفصاف : ومن شجيراته

)Populus euphratica( ،الزيزفون و)Griwiavillosa( ،الغـار  و)laurus nobilis()3( .

  .)4(ا الكينوالغاسول، واللوتس، والزقوم، وباإلضافة إلى الحنا الحمراء، وزهرة أريحا، 

   الغطاء النباتيارتفاع و كثافة 

فالتضاريس هـي   ؛)الطوبغرافيا (وكثافة الغطاء النباتي في اشكال االرض  ارتفاعيتأثر 

ة وسفوح عليها من وجود اراضي مستوية سهل المجال وما يترتب في هذاابرز العوامل المؤثرة 

                                                             

  .17، صسابقبريغيث، مرجع ) 1(
  .73الهالي، مرجع سابق، ص) 2(
  .، مرجع سابقباقة أزهارالون،) 3(
  .63السعدي، مرجع سابق، ص) 4(
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ر في توزيع الغطاء النباتي كثافتةً ولما لذلك من دو. وقمم جبال وسفوح منحدرة واغوار مموجة

ع المجتمعات النباتية من خالل العوامل الطوبغرافية مثـل عامـل االرتفـا   في تركيبة  وانتشاراً

وانتشار المجتمعات النباتيـة  وارتفاع ويتحدد توزيع كثافة  ،واالنخفاض عن مستوى سطح البحر

ويرجع ذلك الى التغيرات المناخية . السائدة بعامل االرتفاع عن سطح البحر وعناصره المناخية

  .التالية

 .ارتفاع )100m/س0.7o(مع االرتفاع بمعدل انخفاض درحة الحرارة  -1

  .انخفاض درجة حرارة التربة -2

 .د االشعاع الشمسي في فترة الصحواشتدا -3

 .ازدياد كمية االمطار والرطوبة -4

 .اشكال الهطول من مطري الى ثلجي تغير في -5

  .)1(ازدياد سرعة الرياح -6

شـبه  ، سهل سـاحلي (للبحر وما تحتويه من تضاريس  المنطقة الغربية المواجه تتميز

اذا ما والمرتفع كثيف الغابي الشجري النباتي الغطاء الب بغناها) سفوح غربية وقمم جبال، ساحلي

الساحلية والسفوح الغربية وقمم الجبال  شبهكما وتتميز النباتات  .بنباتات المنطقة الشرقية تقورن

تتواجـدعلى ارتفاعـات   والتـي  مرتفـع  كثر من صنف نباتي بكونها نباتات لحمية يسود فيها ا

تربـة  لمتر فوق مستوى سطح البحر حيث درجات الحرارة المعتدلـة وا  850 250 تتراوحبين

وكمية امطار تزيد  )ثقيلة القوام (تحتفظ بكميات عالية من الرطوبة والتي  الغنية بالمواد المعدنية

  .سنة/ ملم624عن 

 فيها الغطاء النبـاتي  يتالشىوعلى العكس من ذلك نجد المنحدرات الشرقية والتي يكاد 

 .لرتماو، البالنو ،)النبق(السدر  وشجرات باستثناء بعض اعداد من اشجار ويقل متوسط ارتفاعه
                                                             

  .109ـ108حمادة،  مرجع سابق، ص) 1(
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قر التربـة وقلـة االمطـار    ى على تلك المناطق الصفة الصحراوية بسب الجفاف وفحيث تطغ

  .الساقطة

بمعدل عامل االنخفاض عن سطح البحر فابرغم من ) االغوار(اما االراضي المنخفضة 

وجود الينابيع والواحات المائية ساعد في انتشـار بعـض    البحر اال ان سطحمستوى تحت 415

واشجار ، (Zizuphus spina christi))النبق(السدر و، مثل االكاسيا .)1(انواع النباتات الطبيعية

  .الخ.....)Juncus acutus(السمارو، )Darepalm(النخيل المثمر

هر االردن الذي على ضفاف ن .ي تلك البيئةعلى شكل غابات كثيفة ف هاتواجدوينحصر 

احزمه من اشجار االثـل االردنـي    فينموعلى جانبيه. عن سطح البحر300يزيد انخفاضه عن 

)Tamrix jordanica( والقطف الملحي)(A. halimus)2(.  

  .هامتوسط ارتفاعباتات السائدة في اجزاء الدراسة وعرض لبعض انواع النوفيما يلي 

  

 نباتات السهل الساحليمتوسط ارتفاع ألنواع من ): 8(شكل 

  عمل الباحث :المصدر

                                                             

)1 (w.w.w.aljazirah.com.magazini/30/220.4.10.2015  
  28بريغيث، واخرون، مرجع سابق، ص) 2(
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والتـي  ) خانيونس، بيت حانون(يعتبر السهل الساحلي ذو غطاء نباتي كثيف في غاباته 

فوق منسوب سطح البحر، و يظهر في الشكل رقـم  م  60إلى  40تقع على ارتفاع يتراوح بين 

في حين ان اقصـر  ) الكينا(م 10ان اقصى متوسط ارتفاع للنبات في الغابات السابقة هو  :)7(

  .م2الذي يبلغ متوسط ارتفاعه  )االثل(نبات فيها هو نبات 

  
  نباتات شبه الساحلمن متوسط ارتفاع ألنواع : )9(شكل 

  عمل الباحث:المصدر

تنوع الغطاء النباتي الطبيعي في منطقة شبه الساحل مع االرتفاع عن سطح البحر، يزداد 

والعبهر والسرو شبه الساحلية،  لغابات البلوط والسريس) كثيف(فيبدأ بظهور غطاء نباتي دغل 

الذي يبلغ  )السرو(نبات في هذه المنطقة هو نبات  طول متوسطان ا :)8(يظهر في الشكل رقم و

  .)نبات القيقب( م 4ارتفاع للنبات  بينما يبلغ اقل متوسطم  30ارتفاعه 
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  نباتات السفوح الغربيةمتوسط ارتفاع ألنواع من ): 10(شكل 

  عمل الباحث :المصدر

بالرغم من ازدياد تنوع و كثافة الغطاء البناتي في منطقة السفوح الغربية فـي غابـات   
والسرو و التي تقع على ارتفاع يتـراوح  البلوط و السريس وغابات الخروب وغابات الصنوبر 

م، اال ان متوسط ارتفاع النبات فيها اقل من ذلك المتواجد في شبه السـاحل   500إلى  300بين 
  .م2م و اقل متوسط 25حيث يبلغ اقصى متوسط الرتفاع النبات 

  
  نباتات قمم الجبالمتوسط ارتفاع ألنواع من ): 11(شكل 

  عمل الباحث:المصدر
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باتـات  لطبيعية في منطقة قمم الجبال عـن ن اختالف بعض أنواع النباتات ا بالرغم من

ويعود السبب في ذلـك   .السفوح الغربية اال هناك تشابه في متوسط ارتفاع النبات في المنطقتين

إلى التشابه الكبير في الظروف المناخية المختلفة واالرتفاع عن سطح البحر لغابات الصـنوبر  

  .المزروع

  
  نباتات السفوح الشرقيةمتوسط ارتفاع ألنواع من : )12(شكل 

  عمل الباحث:المصدر

بالرغم من من فقر التربة وقلة معدالت الهطول المطرية وارتفاع الحرارة في منطقـة  

السفوح الشرقية لبرية القدس، اال انه ظهرت مجموعة من الغابات بكثافة غطاء نباتي متوسـطة  

و لحف جادر وعقابا و التي تقع على ارتفاع يتراوح  عزموطونابلس كغابات في شرق طوباس 

، حيث وصل متوسط اعلـى  )السفوح العليا للسفوح الشرقية(م فوق سطح البحر 530-370بين 

في ) البالن(م في حين ظهر انتشار واسع لنبات النتش  15) بريتوريا(ارتفاع الشجار الصنوبر 

  .سم20 اغلب مناطق السفوح الشرقية بمتوسط ارتفاع
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  نباتات االغوارمتوسط ارتفاع ألنواع من ): 13(شكل 

  عمل الباحث:المصدر

م اال ان كثافة  300بالرغم من انخفاض غابات الزور عن مستوى سطح البحر بمقدار 

الغطاء النباتي عالية بسبب وقوعها على ضفاف مياه نهر االردن و التي تغذيها بشكل مستمر مع 

بالرغم من ذلك تعتبر نباتات االغوار قصيرة  ،درجات الحرارة المرتفعة نسبيامل نمو نباتات تتح

نت ببقية اجزاء الدراسة االخرى ويعود السبب في ذلك إلى انخفاضها الشديد عن رنسبيا إذا ما قو

فـي حـين   ) النبق(م 8ويبلغ اقصى متوسط الرتفاع النباتات في االغوار  ،مستوى سطح البحر

والبوص و االراك اقصر نباتات تلك المنطقة مع اإلشارة إلى  والينبوتنباتات العاقول  يتبين ان

  .االنتشار الواسع لنبات االثل على ضفاف نهر االردن
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  الفصل السادس

الشجري ) الغابي(الغطاء النباتي الطبيعي 
   للدراسة،لمنطقة في األقسام الطبيعة 

  المعمرة والحولية السائدةوأهم النباتات 
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  الفصل السادس

الشجري في األقسام الطبيعة لمنطقة للدراسة، ) الغابي(الغطاء النباتي الطبيعي 

  وأهم النباتات السائدة المعمرة والحولية

  التوزيع االقليمي للغطاء النباتي في منطقة الدراسة 

من الطبيعي أن أنواع النباتات في فلسطين ال تتوزع عشوائياً في البالد، إذ ينمو بعضها 

شجرة البلـوط،   ومن األمثلة على ذلك. من األرض شاسعةفي تجمعات كبيرة تغطي مساحات 

وتنمو معظم األنواع األخرى في تجمعات صغيرة أو على نمو انفرادي موزعة بـين النباتـات   

ويطلق اسم جماعـة  . كون للواحد منها دور كبير في تشكيل الغطاء النباتياألخرى، بحيث ال ي

وتتنـوع  . نباتية على أي عدد من األنواع التي تنمو معاً في ظروف مناخية وأحوال تربة معينة

  .هذه المجتمعات كثيراً بسبب التنوع الشديد في الظروف البيئية المختلفة في البالد

ر بالخصائص المناخية والطوبوغرافية للمنطقة فإنـه يمكـن   وبما ان الغطاء النباتي يتأث

  .)1(تقسيمه الى مايلي

  المتوسطبيئة نباتات شرق : أوالً

سنة، مع اعتـدال نسـبي   / ملم 400يزيد معدل األمطار فيها عن وتتمثل بالمنطقة التي 

درجة حموضتها  و ،قدرة على االحتفاظ بالرطوبة ولديهاللحرارة، وتربة غنية بالعناصر الغذائية 

  :وهي على النحو التالي. متعادلة، وهي من أنواع التربة الحمراء الوردية، والتربة البنية الشاحبة

 بيئة نباتات السهل الساحلي .1

الذي ،الجنوبي المنطقة المحاذية لساحل البحر المتوسط، وتشمل الساحل الفلسطينيتتمثل ب

 85-0ويتراوح ارتفاعهذه المنطقةبين سنة  /ملم 500-350 يبلغ معدل سقوط األمطار فيه بين

  .)2(وتتواجد بها البيئات التالية ،متر فوق سطح البحر

                                                             

  .192اشتية، واخرون ، مرجع سابق، ص )1(
دائـرة العلـوم    -كلية العلـوم والتكنولوجيـا   -، جامعة القدسدراسة وتحليلالتنوع الحيوي والنباتي . صوالحه، خ )2(

  .13الحياتية، ص
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، يتراوح )الشاطئ الرملي للبحر( تتمثل بمنطقة البالج هي منطقة رملية مالحة: شاطئ البحر. أ

م، على طول الساحل، وهي خالية من الغطاء النباتي، وتعتبر تـداخالً  55-0عرضها ما بين 

  .صحراوياً

، وهـي متغيـرة   من الشـرق  لشاطئ البحر المحاذيةوهي المنطقة  :الكثبان الرمليةنباتات  .ب

فالتربة رمليـة  . األوضاع بسبب تحرك الكثبان الرملية، وانتقال الرمال بفعل الرياح البحرية

النباتيالـذي  والغطـاء  . مرتفعالجوفيالماء المستوى  بسببمكونة من كثبان ذات حركة بطيئة

، )Atriplex(القطـف  و، )Artemisia monosperma( )الشيح(يتكون من شجيرات العادر

، وأشـجار  )Tamarix(االثل و، )Acacia(، وبقايا من غابات االكاسيا )Raetem(الرتم و

 Calicotome(القنـدول  و، )Acaciatortilis()1() السيال(الطلح و، )Eucalyptus( الكينا

villosa( ،الجميز و)Ficus sycomorus( ،اللوز البـري  و)Amygdalus communis( ،

صـنوبر  و، )Salix acmophylla(الصفصاف و، )Rubus canesceus(غبي والعليق الز

  .)pinus halepensis()2) (قريش(

مـداد البحـر   و، )leopoldia bicolor(حلحل ساحلي : ةومن النباتات الحولية والدرني

)Euphorbia paralias( ،مدادة الشاطئ و)Cenvolvolu secundus( ،ة الشاطئ قرصعنو

)Erynginm maritimum( ،أقحوان الساحل و)Anthemis leucanthemifolia( ،بسباس و

  .)Pancratium maritimum()3(نرجس بحري و، )Senesio jopponsis(يافا 

ويشمل باقي أراضي منطقة السهل الساحلي، والذي يتكون  :لسهل الساحلي الرسوبينباتات ا .ج

ويكون الغطاء النباتي  .ئية والهوائيةالتي تكونت من الترسبات الما مقيتةالفيضية والمن التربة 

صـنوبر  و، )Rhamnaceae) (السدر(النبق و، )Rosaceae(فيها من أشجار اللوز البري 

الخـروب  و، )Inula viscosa) (راسـن شـتيلة،  (طيون و، )Pinus halepensis(قريش 

                                                             

  .24بريغيث، وآخرون، مرجع سابق، ص )1(
  .107-15ص .، مرجع سابقأشجار وشجيرات الون، )2(
  .70-20ص .، مرجع سابقباقة أزهارالون، )3(
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)Ceratonia siliqua( ،ــق وال ــين و، )Cercis siliquastrum(زمزري  Ficus(الت

carica( ،سـريس  و)Pistacia lentiscus( ،العوسـج  و)  غرقـد الشـاطئ ()Lycium 

europeum()1( .الورد بأنواعه والنسرين والجوري و)Rosa Canina Phoenicia( 

، )Mesembryanthemum nodiflora) (غاسـول (مـالح  : الحوليـة ومن النباتات 

ــال و ــرفيش الجم ــائع و، )Silybum marianum(خ ــيض ش ــوان أب  Anthemis(أقح

leucanthemifolia(، شوك الحمار و) شـكاعي) (Onopordum acanthium()2( ،شـبط  و

الغول مكحلة و، )Iris atropurpurea(سوسن أرجواني و، )Yanthlum spinosum(شائك 

)Biarum pyrami( ،حناء الضـبع  و)Echium judaeum( ،مصـيص  و)Podonosma 

syriaca(، عليــق زغبــي  و)Rubus canesceus( ،مرارصــوفي و)Centaurea 

procurrens( ،ذيل القط و)Phlenm graecam ( ،شعير البلبسو)Hordeum bolboson( ،

  .)Picris amalecirana()3(هوذان ساحلي و

                                                             

  .24بريغيث، وآخرون، مرجع سابق، ص )1(
  .81-74األطرش، مرجع سابق، ص )2(
  .96-10ص .، مرجع سابقباقة أزهارالون، )3(
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  نباتي للسهل الساحلي الفلسطيني الجنوبي-مقطع طوبو): 14(شكل 

  عمل الباحث:المصدر

  ةشبه الساحليالمنطقة نباتات بيئة  .2

 ،متر فوق مستوى سطح البحر 300ـ   100تتمثل بالمنطقة التي يتراوح ارتفاعها بين 

 االجزاءهذه المنطقة الى قسم تيمكن و. سنة/ملم  550ـ   400وتتراوح امطار هذه المنطقة بين 

  :التالية

وهي . متر فوق سطح البحر 150 ارتفاع على تقع :السهول الرسوبية شبه الساحليةنباتات   . أ

وال يوجد بها غطاء . لة زراعياً بالخضار والحبوب البعلية، وزراعة أشجار الحمضياتمستغ
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 العشـبية ويتكون الغطاء النباتي من مجتمعات النباتـات   ).غابات(طبيعي كثيف حالياً نباتي 

 Prosopis(والحولية بين المحاصيل واألراضي الزراعية، وخاصة النبات الشجيري الينبوت 

farcita()1(  ــال ــرفيش الجم ــوكران و، )Notobasis Syriaca(، وخ  Conium(س

maculatum( ،ــدب و ــعير الـ ــل و، )Hordeum murnum(شـ ــبالب الحقـ لـ

)Convolvulasarvensis(عكــوب ، و)Gundelia tournefortii( ،حيلــوان مبكــر و

)Hierosolymitanum( ،شقائق النعمان و)Anemone coronaria( ،عصـا الراعـي   و

)Cyclamen persicum( ،سيف القمح و)Gladiolus italics()2(. 

 .متر 200-150ارتفاع  على تقع :تالل المنطقة شبه الساحلينباتات   . ب

ويتكـون   .بأشجار الزيتون واللوزياتوهي مستغلة المناطق الصالحة للزراعة وتتمثل ب

  :األشجار التاليةب )المناطق المتموجة (ها الغطاء النباتي الشجري الغابي في

 Pinus() القـريش (أشجار الصنوبر الحلبـي  بوهي مزروعة : غابات الصنوبر المزروعة .ج

halepensis( ، السرو)Cupressus sempervirens( ،ا والكين)الكافور) (Eucalyptus 

camaldulensis( ،ي الصنوبر البروتو)Pinas brutia( ،الصـنوبر المثمـر   و)Pinus 

pinea.( 

 .متر عن سطح البحر 250-200ارتفاع  على تقع :شبه الساحلي غابة البلوط .د

، والبطم الفلسطيني )Quercus calliprina( )السنديان(البلوط أشجار: من أهم مكوناتها

)Pistacia palestine( ، والسريس) العـذق) (Pistacia leutiscus(  والبـزرة ،) الـزرود (

)Phillaria media( ،العبهرو.  

 م عن سطح البحـر 300-250ارتفاع  على تقع :شبه الساحلي الخروب والسريس غابة .ـه

الخـروب  و، )Pistacia lentiscus( )العذق، يسيالبطم العد(السريس : ومن أهم مكوناتها
                                                             

  .25بريغيث، وآخرون، مرجع سابق، ص )1(
  .123-77ص .، مرجع سابقباقة أزهار، الون )2(
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)Ceratonia siliqua( ،ــب و ــب(القطل ــرو، )Arbutus andrachie) (القيق  العبه

السويد و ،)Quercus calliprinos(، البلوط العادي )Arbutus andrachie) (االصطرك(

ــطيني،  ــول و، )Rhamnus palaestina(الفلس ــل و، )Quercus biossiere(المل الم

)Quercus irnaburensis( ،السدر و)النبق) (Ziziphus spina christi()1( ،الشكل رقم 

)15(: 

 

  نباتي للسهل شبه الساحلي-مقطع طوبو): 15(شكل 

  عمل الباحث:المصدر

                                                             

  .25بريغيث، وآخرون، مرجع سابق، ص )1(
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  السفوح الغربية وقمم الجبال نباتات .3

تنحدر هذه المنطقـة   ،س/ملم 624-300بين  في هذه المنطقةألمطار معدالت اتتراوح 

متر فوق سطح البحر، حيـث تقـل باتجـاه الجنـوب      850-300 باالرتفاع الذي يتراوح بين

  :والشرق، وتنقسم إلى األقسام التالية

من حيث تزداد سنة / ملم 600-400، وتتراوح األمطار فيها من المنحدرات الغربيةنباتات  •

متر فوق مستوى سطح  500-300بين ارتفاعي وتشغل المنطقة الواقعة. الغرب إلى الشرق

 :وتتواجد فيها البيئات الغابية التالية .البحر

متـر وتختفـي    300تقع عند ارتفـاع   ):الغربية السفوح الدنيا( غابات البلوط والسريس  .أ 

العـادي  ومـن أهـم نباتاتهـا البلـوط     . متر فوق مستوى سـطح البحـر   400 عندحدود

)Q.calliprinos(، السريس و)Pilentiscus( ،الـبطم الفلسـطيني   و)P. palestine(، 

عـروس  و، )Rhamnus palaestina(السويد الفلسـطيني  و، )S. oficinlois(العبهر و

، )Phillaria media) (الـزرود (البزرة و، )Cercis silquastrum() الزمزريق(الغاب 

 ).laurus nobilis(الغار و، )Arbutus andrachne) (القيقب(القطلب و

وينتهـي عنـد    400ارتفاع  ظهورها عندبدأ وي :)الغربية السفوح العليا( غابات الخروب  .ب 

البلـوط  و، )C.siliqua(وتتكون من الخـروب  . متر فوق مستوى سطح البحر 500حدود

)Q.calliprinos( ،الـبطم الفلســطيني  و)P. palestine( العبهــر ،)S. oficinlois(، 

 ).Rhamnus spp(السويد الفلسطيني و

وهي تلك الغابات التي تمت زراعتها  :)الغربية السفوح العليا( غابات الصنوبر المزروعة  .ج 

مـن   وتتكوناشجارهامتر،  700 وتنتشر حتى ارتفاع ،من خالل االنشطة المختلفة لالنسان

النباتي يليه في األهمية  غطائهامن % 90، والذي يشكل )p. halepensis(الصنوبر الحلبي 

، )Cupressus sempervirens() الخضـري (السـرو العمـوري   : السرو بأنواعه مثل

ــي و ــرو الفض ــري و، )arizonica Cupressus(الس ــرو العط Cupressus (الس
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macrocarpa(، ـ و ، ) .ineapP(، الصـنوبر المثمـر   )bruria. P(ي الصنوبر البروت

ــاري  و ــنوبر الكن ــي  و، )Pinus canariensis(الص ــنط العرب ــيا(الس ) االكاس

)Acaciacianophylla()1(. 

المتقزمات والنباتات الحولية والدرنية المعمرة والغير معمرة في تلك البيئات الغابية  اما

، )Tnymus capitatus(الزحيـف  و، )Sarco poterium spinosum() البالن(مثل النتش 

ورق اللسان و، )Salvia officnalis(لميرمية و، ا)Cistus salviifolius) (الدن. لباد(اللبيد و

)Solvia. spp( وأنــواع الزعتــر ،)ســعتر) (Majorona syriaca( ،الجعــدة شــائعة و

)Teucrium polium(لمصيص و، ا)Podonosma syriaca( ،شعير البلبوس و)Horoeum 

bolboson( ،بيله سو)لة الثعلبسنب()Avena stelis (  ،شـقائق النعمـان   وومجتمعات الكتيلـة

)Anemone coronaria( ،رقوق بو)نموار) (Ranunculus asiaticus( ،خبيزة و)Malva 

nicaensis( ،ــموه و ــوص و، )Ballota undulata(س ، )Echinops adenocaulos(ق

  .)Arum palestinum()2(لوف فلسطيني و، ) Lamarekia aura(مشعرية و

متـرعن   700تنتشر فيالمناطق التي يزيـد ارتفاعهـاعن   : نباتات المنطقة الجبلية العالية •

من الجنوب الشـرقي   .سنة/ ملم624-300ما بين  وتتراوح امطارها.البحرمستوى سطح 

 :وينقسم الغطاء النباتي الغابي فيها إلى القسمين التاليين. إلى الشمال الغربي

، والصنوبر %90، نسبة )p.halepensis(من الصنوبر الحلبي  تتكون :الغابات المزروعة  . أ

ــر  ــبة ) P. pinea(المثم ــه %5نس ــرو بأنواع ــوري  ، والس  Cupressus(العم

sempervirens( ،السرو الفضي و)rizonicaA( والعطري ،)crocarpaMa()3( . 

 .Q(باإلضافة إلى المكونات السـابقة مـن أشـجار البلـوط العـادي       :الغابات الطبيعية  . ب

calliprinos( ،البلوط متساقط األوراق طويل الثمـرة الملـول    يوجد)Q. biossiere( ،

                                                             

  .26بريغيث، وآخرون، مرجع سابق، ص )1(
  .21، مرجع سابق، صفي فلسطين وعالقتها بالتنوع الحيوي النباتيالبيئة النباتية الطبيعية  بريغيث، )2(
  .24-14ص.، مرجع سابقأشجار وشجيرات، الون )3(
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البطم الفلسـطيني  و، والذي يمتد إلى أواسط المنطقة الجنوبية، )Q.irnaburensis(والمل 

)P. palestine(    والذي يتواجد حتى بدايات المنحدرات الشرقية فـي بعـض المنـاطق ،

 Pyrus(، وينتشر فيها اإلجاص البري السوري )P. atlantic(البطم األطلسي والجنوبية، 

syriaca( ــر ــرور األحم ــوكي )Crataegus azarolus(، الزع ــرور الش ، والزع

)Crataegus aronia ( ،السـماق، والغـار   باالضافة الـى  في كل المناطق الجبلية)L. 

nobilis( ،السويد الفلسطيني و)Rhamnus spp .(ويكثر وجود القندول )Calicotome 

villosa( والزيتون البري ،)Olea europaea()1(لتين و، ا)Ficus carica( ،المـيس  و

)australis Celtis( ،سندب وال)فيجن) (chalepensis Ruta( ،خروع وال)Ricinus( ،

، )Sarco poterium spinosum() البالن(النتش و، )Inula viscosa) (راسن(طيون و

ويتنشـر  . )Nerium oleander()2(دفلى وال، )Amygdalus communis(لوز بري وال

 Morus(التوت األسـود  و، )Platanus orientalis(أيضاً كل من أشجار الدلب شرقي 

nigra( ،التوت األبيض و)Morus alba( ،السلم و) مسـكيت) (Prosopis juliflora( ،

، )Eucalyptus camaldulensis) (الكافور(ا ، والكين)Spartium junceum(الوزال و

 .)Juglans regia()3(لجوز العادي وا

نبـات الزحيـف    ،المنتشرة في المنطقة الجبليـة ومن المتقزمات والحوليات والدرينات 

)Tnymus capitatus .(الكـرس   وينتشرفيها انواع)Astragalus(   والبرسـيم األرجـواني ،

)Trifolium Purpureum()4( وينتشر في الجبال اللوف الفلسطيني ،)Arum palestinum( ،

وثـوم  . أكثر من بيئة، والتي تنتشر في )Biarum pyrami(مكحلة الغول يسمى درني ونبات 

 ، والجعـدة )Podonosma syriaca(، والمصـيص  )Allium ampeloprasum(العفريـت  

)Teucrium polium( ،هالســموو)Ballota undulata( ،صــبورة الجبــل و)dactylis 

gomerata( ،ــة و ــعين(ميرمي ــور و، )fruticos Salvia() قص ــة الب Beuis ( حنون

                                                             

  .27بريغيث، وآخرون، مرجع سابق، ص )1(
  .مرجع سابق اشتية، وآخرون، )2(
  .126، ص71بريغيث، وآخرون، مرجع سابق، ص )3(
  .22، مرجع سابق، صوعالقتها بالتنوع الحيوي البيئة النباتية الطبيعية في فلسطينبريغيث،  )4(
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silvestearis( ،بسـيوم ربيعـي    -صفيرو)Senicio vernalis( ،عكـوب  و)Gundelia 

tournefortii( ،سـحلب مسـنن   و)Orchis tridentata( ،ذقـن الوعـل   و)Centaurea 

eryugioides( ،منتشر.يمرورو) ....Phaponticum pusillum( زعتر فارسي و)Thymus 

spicata( ،فاوية رنحلة زو)Ophrys iricolor()1(.  

الصخرية التي تنمو على الصخور الصلبة أو الرخـوة أو  وهناك مجموعة من النباتات 

وأهم مجتمعات نباتات هـذه البيئـة   . ق الصخوروف) عدة ملمترات(على طبقة تراب خفيفة جداً 

ومـن  ) Varthemia pphonoidis(الصخرية في بيئة شرق المتوسط هي مجتمـع الكتيلـة   

ـ ، )Padonosma syriaca) (الـدبق (في هذه المجتمعات المصيص  البارزةالنباتات  ة الخويخ

الزعتمانة الصخرية الفلسطينية تكون في بعض المناطق الرطبة ، )Ballota rugosa(الصخرية 

)Stychys palestina (    خاصة في مناطق الصخور الجيريـة، أمـا المـرار)Centaurea (

النباتات فهي شائعة على الصخور وتحديداً شمال فلسطين ومن ) Digthus peuduls( والقرنفل

ومنها أيضاً ) Cyclamen persieum) (الركف(التي تنمو على الصخور أيضاً عصا الراعي 

وذلـك  ) Antirohinjum siculum(وفم السمكة البرية  ،)Capparis spinosa(نبات الكبار 

  .)2(في األراضي الصخرية الرعوية والغير مزروعة

                                                             

  .151-16ص .مرجع سابق،باقة أزهار،الون )1(
  .23-22، مرجع سابق، صالتنوع البيئيبريغيث، )2(
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  وقمم الجبال الفلسطينيةنباتي للسفوح الغربية -مقطع طوبو): 16(شكل 

  عمل الباحث:المصدر
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  )المنحدرات الشرقية(بيئة المنطقة اإليرانية التورانية: ثانياً

تتألف من شريط ) شفا الغور(وتسمى بالسهوب والشفا  ،ورانيةالمنطقة التتعرف علميا ب

 ويشتمل علـى صـحراء   .شمالي ــ جنوبي يتمثل بالسفوح الشرقية للجبال الفلسطينيةطولي 

لبحر المتوسـط  منطقة انتقالية بين بيئة ا(القدس والمنطقة الوسطى والشمالية من صحراء النقب 

يتراوح معـدل سـقوط   و .؛ بسبب وقوع هذه السفوح في منطقة ظل المطر)والبيئة الصحراوية

  .)1()سنة/ ملم 300-150(األمطار فيها ما بين 

متر فوق سطح البحـر،   500-0بين  عن سطح البحر ما ارتفاع هذه المنطقة ويتراوح

نباتي فإنغطائهاال،ظراً للتدهور الكبير في الغطاء النباتي الناتج عن قلة األمطار وفقـر التربـة  ون

العناب و ،)Z. Spina- chrisri( )النبق(قصير ومصفرويتواجد بأعداد قليلة من السدر شجري ال

 Pinus) (صنوبر شائع(القريش وبعض أشجار ) Raetem(والرتم  ،)Ziziphus lotus(البري 

halpensis( وأغلبه يتواجد في المنحدرات الشمالية من البالد)والشيح المنتشر في مسـاحات  .)2

 ،)Tamarix) (الطرفـاء (وبعض أنـواع األثـل   ) Artemisia menosperme(شاسعة منها 

 ،)Pistacia artantica(وبعـض أنـواع الـبطم     ،)Itismerie(وبعض أنواع من السوسن 

والسـماق   ،)Amygololus Morschinskii(وظهور قليل لبعض أنواع أشجار اللوز البـري  

)Rhuscormiaria()3(.  

السابق الـذكر، مـع الشـيح    ) البالن(وأهم ما يميز هذه البيئة هو انتشار مجتمع النتش 

)Arrimisia herba-albo( ،ة الخويخ ويوجد نباتات مجتمع الشيح، و)Ballota undulata( ،

لزعزاعة و، ا)Eringium glomararum(لقرصعنة و، ا)Carlina involeata(شوك البان و

)Poa bulbosa( وكذلك يوجد أنواع من المصيص ،)Podonosma syriaca( ،لسان الثور و

)Anchusa bybrida( ،ــبع و ــاء الض ــدبوس، )Echium judaeum(حن ــوكي  وال الش

)Sechinops( ،والسليح )Rebudia( المعمـر ، والشعير)Hordeum bolboson .(  وهنـاك
                                                             

  145، القسم الثاني في ستة مجلدات، مرجع سابق، صالموسوعة الفلسطينية )1(
  .28بريغيث، وآخرون، مرجع سابق، ص )2(
  .447، ص1984، 1القسم الرابع، ط ،الموسوعة الفلسطينية )3(
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المـرار  و، )Asphodelus microcarpus) (البصـيل (تجمعات محددة لبعض أنواع القيصوم 

)Cenraurea( ،رالعـورو و )Verbascum(   باإلضــافة إلـى الحنــون وشـقائق النعمــان ،

)Anemone spp. Ranunculus.Spp(،  ــدة ــد الجع ، )Teucrium Creticum(وتتواج

، وغيرهـا مـن   )pinosas Capparis(كبار شـوكي  و، )uatrix Ononis(الشبرق اللزق و

الحوليات والمتقزمات المعمرة والغير معمرة في تلك البيئة، والتي يصل عددها إلى أكثـر مـن   

شـرق بلـدة   ) Verbascum sinaiticum(وينتشر نبات العورور الكبير . )1(نوعاً نباتي 300

والشبرق من النباتات الشائكة، ونبات الطيـون   ،)spinosa Capparis( حزما وعناتا، والكبار

 Scolynus(، ونبـات شـوك الـذئب    )Inula viscosa(بالقرب من مناطق الحفر والـردم  

hisponica( ،خـس الحمـار   و)Lactuca serrida( ،القـوص  و)Carthamus tenuis( ،

ملـيح  و، )Stipa caoeusis(، ونبـات الصفصـوف   )Asphadelus aestrus(الجعصالن و

)Salsola terrandor( وشجرة سويدة في وادي القلط ،)Suaeda palestine()2(.  

وفي المناطق المرتفعة والتي يمكن تصنيفها على انها قمم جبال او االجزاء العليا مـن  

  :السفوح الشرقية تتواجد الغابات النباتية التالية

وهي مزروعة أساساً من الصنوبر الحلبـي   :)السفوح العليا( الغابة الصنوبرية المزروعة  . أ

 ). نابلس(في شمال الضفة الغربية 

، )C.siliqua(وتتكون من أشـجار الخـروب    :)السفوح العليا( غابة الخروب والسريس  . ب

وتتواجد تلك الغابات على منحدرات باتجاه ). Pistacia leutiscus(والسريس في الشمال 

والتي تتكون أساساً من . متر فوق سطح البحر 600-400وادي األردن على ارتفاع ما بين 

، وشـجيرات  )S. oficinlois(أشجار الخروب والسريس السابقة الذكر، وأشجار العبهـر  

 Olea(والزيتون البـري  ) Rhamuns(، وشجرة السويد الفلسطيني )R. raetem(الرتم 

europaea (شرق طوباس شمال في. 

                                                             

  .24-23، مرجع سابق، صالتنوع البيئيبريغيث،  )1(
  .135، ص124الهالي، مرجع سابق، ص )2(
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حيث ال يتواجد سوى عدد محدود من أشـجار الـبطم    وهي منقرضة، :غابة البطم األطلس  . ت

 ).القدس والخليل(، في أواسط المنطقة الشرقية )P. atlantic(األطلسي 

، والتي تمتد حتى )Q. calliprina(وهي بقايا غابات مكونة أساساً من البلوط  :غابة البلوط  . ث

فـي جنـوب   متر، تتواجد  350متر فوق مستوى سطح البحر، وأمطار فوق  600ارتفاع 

  .)1(شرق محافظة الخليل

  

 نباتي للمنحدرات الشرقية-مقطع طوبو): 17(شكل 

  عمل الباحث:المصدر

                                                             

  .27بريغيث، وآخرون، مرجع سابق، ص )1(
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  ربيئة األغوا :ثالثاً

المنطقة التي تقع على طـول نهـر   ويطلق عليها اسم منطقة التغلغل السوداني وتتمثل ب

سطح  علىالمنطقة أكثر المناطق انخفاضاً  هذه وتعتبر. لبحر الميتالمحاذية لمنطقة والاألردن، 

 .شبه استوائي تتميز بمناخو .م تحت مستوى سطح البحر400 -0 االرضويتراوح منسوبها بين

 )رغل، مالح(القطف  اتهانبات نوم. وملوحتها التربةاألمطار وفقر وتكثر فيها نباتات تتحمل قلة

)Atriplex halimus(، العجرمو)السدر(النبق و ،)1) (Z. spina christ(،  عوسـج ) زقـوم (

)Lycium shawi( ،االكاسيا و)السنط العربي) (Acacia( ،النخيل المثمـر  و)Darepalm( ،

 Juncus(السـمار  و، )Ficus sycomorus(الجميز و، )Salix acmophylla(الصفصاف و

acutus( ،الدفلى و)Nerium oleander()2( ،السعد العربيو )Juncus arabicus( ،البوص و

 )العشــر(العشــار و، )Arunda dorex(القصــب الشــائع و، )Phragmites(االســترالي 

)Calotropis procera(.  

مناطق إال أن التواجد على شكل غابة أو مجموعات من األشجار ال يتواجد حالياً إال في 

  . متر تحت سطح البحر 300-والتي تنخفض أكثر من  .السهل الفيضي لالردن

المياه من  ووجودولكن . سنة/ ملم 200-100ما بين المنطقة يتراوح  هذهومعدل أمطار 

النهر، وفـي   جوانبعلى وذلك حارة رطبة هذه المنطقة بيئة جعل . وتدفق الينابيع نهر األردن،

رسوبية تكونت بواسطة المياه المتدفقـة مـن   اما تربة هذه المنطقة فهي الواحات حول الينابيع، 

  :لغابية التالية في منطقة األغواروتوجد البيئات ا. وديةالنهر والينابيع واأل

  :غابات حواف نهر األردن -1

 ).Populus euphratica(حزام من النباتات المائية، ويتكون من نباتات البوص والحور   . أ

                                                             

  .13صوالحة، مرجع سابق، ص) 1(
  .69-49ص .، مرجع سابقأشجار وشجيراتالون، )2(
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، ويوجـد فيـه نبـات العوسـج األوروبـي      )Tamrix jordanica(حزام االثل األردني   . ب

)Lycium europaeum.( 

 Asparagus(، باإلضافة إلى الهليـون الفلسـطيني  )A. halimus(القطف الملحي حزام   . ت

palaestinus.( 

ونجد العديد مـن األنـواع   ). Athogi murorum(، والعاقول )P. farct(حزام الينبوت   . ث

) السـواك (، واألراك )Ziziphus spina christi(الشجرية في هذه األحزمة مثل السـدر  

)Salvadoroa persia.( 

عين الفشخة في الزاويـة الشـمالية    فقد نمت بسبب وفرة مياه. غابات شاطئ البحر الميت -2

 .T(، واالثـل  )N.rarusa(مـن نبـات الغرقـد    ) محمية طبيعية(غابة  وكونتللبحر الميت، 

tettagyna(، مع وجود الشجرات المتقزمة مثل الينبوت والعاقول)1(.  

الغـول   مكحلـة ومن النباتات الحولية والدرنية التي تنمو في تلك البيئة، منهـا نبـات   

)Biarum pyrami( ،ســميغة ثخينــة و)Eminium spiculatum( ،قرصــعنة زرقــاء و

)Eryngium creticum(، برسيم أرجواني و)Trifolium purpureum ()2(.  

  

  

  

                                                             

  .55-28بريغيث، وآخرون، مرجع سابق، ص )1(
  .132-14ص .مرجع سابق  ر،باقة أزها، ألون )2(
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 نباتي لمنطقة الغور الفلسطيني -مقطع طوبو): 18(شكل 

  عمل الباحث:المصدر
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  االقاليم النباتية في اجزاء منطقة الدراسة): 7(خريطة 

  عمل الباحث:المصدر
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  الفصل السابع

  الخاتمة
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  الفصل السابع

  الخاتمة

  النتائج

حول الحدود البيومناخية للنبـات الطبيعـي فـي     المتواضعبعد اتمام هذا الجهد العلمي 
الطوبوغرافيا والمناخ لهما االثر االكبر في كثافة وارتفاع و توزع  بأنفلسطين، فانه يمكن القول 

  :النباتات في االقاليم الطبيعية الجزاء الدراسة، وعليه يمكن التوصل إلى النتائج التالية

ست اقسام و بارتفاعات مختلفة على النحـو   تتنوع مظاهر السطح في اجزاء الدراسة إلى -1
 :التالي

م فوق مستوى سـطح   100 – 0ويقع على ارتفاع بين . السهل الساحالي الجنوبي اقليم  - أ
 .البحر

 .م فوق مستوى سطح البحر 250-100اقليم السهل شبه الساحلي ويقع على ارتفاع   - ب

 .سطح البحر م فوق مستوى550-250و يقع على ارتفاع . اقليم السفوح الغربية  - ت

 .ستوى سطح البحرم فوق م850-550 يقع على ارتفاع و .اقليم الجبال  - ث

 .م فوق مستوى سطح البحر550-0اقليم السفوح الشرقية ويقع على ارتفاع   -  ج

 .م تحت مستوى سطح البحر415-0وتقع على ارتفاع  .االغوار  -  ح

م، و معدل هطول ْ 24-17بين  اجزاء الدراسةمنطقة درجات الحرارة في بين مدى البلغ  -2
سرعة الريـاح  و% 70-40الرطوبة النسبية بين وملم،  624-166 بيناالمطار السنوى 

 11.8-8 بـين ساعة، ومدى عـدد سـاعات االشـعاع الشمسـي     /كم 12.3-19.6بين 
 .يوم/ساعة

نوعـا   150نـوع منهـا    2384باتي الطبيعي في فلسطين إلى أكثر من نيصل التنوع ال  -3
 .لبالد دون غيرهاخاصا في ا 46متوطنا و 



133 

رات مع الغابات اشجار وشـجي ما بين مجت الدراسةكال الغطاء النباتي في إجراء تمثل اشي -4

الزعرور ومجتمع البطحاء والغاريغ والتي تتمثل مثل اشجار السرو والصنوبر والقيقب و

 السـمار وورق اللسان و مجتمع االخيليـا و  الجدعدةعشاب العكوب والهندباء والبالن وبا

التورانية والمنخفضة الحـارة  -الراعي في مناطق بيئة المتوسط والبيئة االيرانية عصىو

 ).االغوار( السودانية 

تتوزع فترة ازهار النباتات على معظم اشهر السنة في منطقة الدراسة و تصل حـدودها   -5

التزهير فـي الشـهرين    ةحيث تبلغ نسب) اشهر التزهير( ان العليا في شهري اذار و نيس

و تـنخفض إلـى   . على التوالي لبعض أنواع النباتات الحولية و الشجرية% 78، 58%

 .لشهري كانون اول وكانون ثاني على التوالي% 9و % 5مادون نسبة 

. سنة/ملم 200الشرق بفارق ال يقل عن  تتناقص كميات الهطول المطري من الغرب إلى -6

ي للنباتات الطبيعية تبدأ عند وباالعتماد على خصائص التربة المتنوعة فان الحد البيومناخ

وما دون ذلك ينعدم ويتالشى في األجزاء الجنوبيـة لمنطقـة   . سنة/ملمتر 100خط مطر 

 .الدراسة

فهناك نباتات التزهر وال تثمـر اال إذا  ). ساعات التشمس( تختلف حاجة النبات للضوء  -7

سـاعة و تعـرف بالنباتـات المحبـة      13تعرضت لفترة ضوئية طويلة الكثـر مـن   

الشرقي و الميسم الشرقي، وهناك نباتات ال  بنبات الزعرور و الدل لمث) التشمس(للضوء

مثـل  ) النهار القصـير ( ساعة 12تزهر والتثمر اال الذا تعرضت لفترة تشمس اقل منت 

د نباتات ال تتـأثر  جالصنوبر الحلبي و النبات الحور االسود واالبيض و الكازورينا، و يو

مثل الخروب، الخروع، السرو الفضـي والسـرو   ) محايدة(شمس بطول أو قصر فترة الت

 .العمودي

اظهرت الدراسة ان الغطاء النباتي يختلف حسب االرتفاع و درجة انحدارها و نوع التربة  -8

وعاملي الحرارة واالمطار بحيث يكون دغل كثيف في المناطق شبه السـاحلية والجيليـة   

والناتجة عن االرتفاع و خصوبة التربة واالحتفاظ بكميات عالية مـن الرطوبـة عكـس    
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غطـاء  (بحر والشرقية ذات االنحدار الشديد وقلة االمطار المناطق المنخفضة عن سطح ال

 ).نباتي قليل قصير مبعثر

اظهرت الدراسة ان متوسط ارتفاع النبات يقل كلما اتجهنا شرقا حيث بلغ متوسطه فـي   -9

م في حين تراوح االرتفاع 30-25منطقة الجبال والسفوح الغربية و شبه الساحل ما بين 

 .م15-0.2االغوار من في منطقة السفوح الشرقية و 

عند الحد  الحدود البيومناخية الحراج غابات البلوط و الخروب والسريس و الصنوبر أتبد - 10

 .في مناطق شبه الساحلية والسفوح الغربية وقمم الجبال. سنة/ملم 624-350المطري من 

غابات الغطاء النباتي الشجري الشجار السرو والصـنوبر فـي السـفوح     )تقل( تتالشى - 11

 .سنة/ملمتر380ية عند الحد المطري الشرق

والرتم و الغضا والبالن من النباتات التـي  ) االكاسيا(الطلح  ونباتيعتبر مجتمع الينبوت  - 12

 .سنة/ملم 200-150د مطرية تتراوح بين تنمو عند حدو

و القطـف  ) الهيليون(تصل الحدود البيومناخية لنبات االثل والقصيب و العوسج والعجرم  - 13

 .سنة/ملم 166دا عند خط مطري يصل إلى طقة االغوار والتي تبواالراك في من

تبدا الحدود البيومناخية الحرارية لنبات االكاسيا والطيون والقصيب والعجرم والعاقول و  - 14

 .م400-300العوسج على مناطق تنخفض عن مستوى سطح البحر بما يقارب 

والنتش و الشيح على ارتفاعات يوجد نبات البطم و بعض اشجار السدر و الجعدة والسويد  - 15

 .م فوق مستوى سطح البحر في السفوح الشرقية لبرية القدس550-0تتراوح بين 

تصل الحدود الحرارية لنباتات السهل الساحلي كالشيح و الجميز والقطف و اللوز البري و  - 16

 .م فوق مستوى سطح البحر 100الصفصاف على ارتفاعات تصل الى 

ارتفاعات تتراوح  تقع على والتيتالل النمتطقة شبه الساحلية (احلية تتمثل النباتات شبه الس - 17

م فوق سطح البحر والتي تتميز بغابات دغل كثيف الشجار الصـنوبر   250 -150بين 
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ابـات السـريس   غم فوق سطح البحـر و 200ات تصل إلى والكينا والبلوط على ارتفاع

 فوق سطح البحر م250والزرود والخروب التي تقع على ارتفاعات تصل إلى 

م وتختفـي  300تصل الحدود البيومناخية لنباتات السفوح الغربية والتي تقع على ارتفاع  - 18

وغابات . ارغوالزمزريق و القيقب وال وم وتتكون من اشجار البلوط السر 400عند حدود 

ثل فـي اشـجار الخـروب والعبهـر     مم وتت400الخروب التي يبدا ظهروها عند ارتفاع 

 ىمسـتو  قم فو500ة والتي تظهر عند ارتفاع ابات الصنوبرية والمزروعوالغ. والسويد

 .سطح البحر

م وتصل فـي  700المناطق الجبلية العالية تصل حدودها البيومناخية إلى ارتفاع يزيد عن  - 19

ويتشـكل  . م فوق مستوى سـطح البحـر   850بعض المناطق كجبل النبي صموئيل إلى 

اشجار الغابات بر المزروعة بانواعه المختلفة ووغطاءها النباتي الشجري من اشجار الصن

سماق والغـار  لاوالزعرور ت البطم االطلسي واالجاص البري والطبيعية المكونة من نبا

ـ  ى والبري والوزال والدفل القنديل و الزيتونو ر نبـات  االدلف الشرقي اضافة للـى انتش

 .النتش

  التوصيات

بشكل خاص صناع القرار فـي  الدراسات القادمة و يفادة من هذه الدراسة فتمحاولة االس -1

ـ والبر ةالشـجري  اتمحاولة التغلب على الخصائص الطوبوغرافية والحفاظ على النبات ة ي

 .وصيانة المناطق التي تتعرض إلى االنجراف والتدمير

الشرقية كالعمـل بقيـام بنـاء     العمل على االهتمام أكثر في منطقة المنحدرات ضرورة -2

درجـة انحـدارها ووقـف    طى منها لتخفيف ي المناطق العليا والوسحجرية ف طبمصا

 .اتباع االساليب العلمية المتطورةزراعتها باالشجار المناسبة بانجراف التربة و

ارشاد ودعم السكان من قبل المعنيين في غرس االشجار باالنواع السـائدة والتـي   حث و -3

 ).السفوح الشرقية(تتاقلم مع تلك البيئات 
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السكان في المحافظة على االعشاب الحولية والدرنية من الرعي وخاصة في  حث وارشاد -4

 .موسم التزهير

و الغابات وذلك بمنع العبث ماية وتنمية الغطاء النباتي ن القوانين واتشريعات الكفيلة بحس -5

 .البرامج الرياضية والسياحية الغير مسؤولهكفيها مثل عملية التحطيب العشوائي 

بيق طاالختصاص كل في موقعه بمراقبة وتالجهات المسؤولة ذات السطات المحلية و إلزام -6

 .تشريعات بصورة صارمةلاوتنفيذ هذه القوانين و

نباتات اشكال الغطاء النباتي باستخدام خـرائط اسـتعماالت   لابناء قاعدة بيانات عن أهم  -7

 .املةاالراضي والصور الجوية لالستفادة منها في وضع خطط التنمية الش

العمل على رصد كثافة وارتفاع الغطاء النباتي الغابي بشكل دوري للعمل على صيانتها و  -8

 .ايتهامح

تطبيق خطط تنموية للمشاريع المسـتقبلية  ة البيئية المستدامة عند تنفيذ واالخذ بمبدا التنمي -9

 .في الغابات والمجتمعات الطبيعية وحمايتها في المستقبل) البنية التحية(

على تاسيس بنية تحتية لخدمات السياحة البيئية في مناطق الجذب السـياحي لمنـع   العمل  - 10

البنية التحتية والطرقات العشوائية التي تخترق وتمزق االراضي الطبيعية وما تحتويه من 

 .غطاء نباتي

توعية السكان المحليين والمزارعين ولفت انتباههم باهمية الغطاء النباتي و فوائده البيئيـة   - 11

بية من خالل إجراء الدراسات والتجارب حول امكانية االستفادة منهـا فـي انتـاج    والط

 .االدوية

واخيرا اتمنى ان يترجم ماتضمنته هذه الدراسة من مقترحات وتوصيات إلى مشروعات 

  .وابحاث عمل تتبناها الجهات المختصة والمسؤولة ضمن خطط التنمية
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Bio-climate Boundaries of Vegetation in Palestine (Case study: Cross 
Section, Jaffa-Jericho) 

By 
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Prof. Mohamad Abu Safat 

Abstract 

This study of Bio-climate Boundaries of Vegetation in Palestine 

aims to investigate the impact of environmental factors (climate, 

topography) on the vegetation, density, distribution of natural plants within 

the six natural sections of the study (costal plan, semi-costal plan, western 

slopes, mountaintops, eastern Slopes, and valleye) represented by graphs of 

the climate elements and average hight of the prevailing plant in each 

region. It also aims to specify the most important kinds of the plants by 

topo-vegetarian sectors for all regions of study to show the bio-climate 

boundaries for the forests natural plants and its contents of plants diversity. 

The study confirms the natural countenance of the region, 

represented by its geological conformation and morphology and the most 

important 15 prevailing soils types like Rendzina and terra rossa, the study 

also clarifies the important climate elements among topographical divisions 

represented by (temperatures, rain, sun radiation, Humidity and wind). 

Showing their impact on vegetation and its important forms that prevailing 

in each topographical sector of the differents environments of Arboreal and 

annual vegetation. 

The most important results of the study: 



c 

1- Affirmation of the diversity and density and hight of plants in the 

region received enough ammounts of railfall with moderated 

temperatures and saving high soil moisture. 

2- Affirmation of the attitude in determining the thermal and rain bio-

climate boundaries prevailing in the region of study as folows: 

• The bio-climate boundaries of Ceratonia siliqua, Quercus, Sonchus 

oleraceu, and Pinus, exist withen the rain boundary 350-650 mm/ year 

in semi-costal plan, western slopes, and mountaintops. 

• Prosopis farcta, Acacia, Retama, Tamarix aphylla, and Sarcopoterium 

are considered to grow withen the rain boundary 150-200 mm/year. 

• The bio-climate boundaries of Tamarix، Bambusa vulgaris, Lycium 

barbarum, Anabasis, and Atriplex exist up to the rain boundary 160 

mm/year in the valleys. 

• The thermal bio-climate boundaries of Acacia، Bambusa vulgaris, 

Anabasis and Alhagi starts at regions of altitude range -400 to -300 m 

below sea level.  

• Some of plants like Pistacia، Artemisia, Teucrium, Sarcopoterium, and 

Rhamnus frangula exists at altitudes ranges from 0 to 500 m above sea 

level in eastern Slope. 

• The thermal boundaries of costal plane plants like Artemisia and Ficus 

sycomorus exist at altitude 100 m above sea level. 



d 

• The boundaries of dense vegetation of Pinus forests in semi costal 

plane and western slopes starts at altitudes ranges from 150 to 450 m 

above sea level. 

• The bio-climate boundaries of natural forests that include Acer 

buergerianum, Crataegus, Cercis, and planted forests of pinus in 

mountaintops exist at altitudes ranges from 500 to 700 m above sea 

level. 

The study recommended decision makers to pay attention to and 

maintain the eastern slopes including development plans and slopes 

forestration. It also invites phacutical researchers to develop studies and 

experiments based on natural plants and inpecting the possibility of the 

production of medicines. 




