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 مقدمة
من المساحة الكلیة % 21ملیون دونم أو ما نسبتھ  1.2تبلغ المساحة الزراعیة الكلیة نحو 

وتشكل .  في قطاع غزة% 10منھا في الضفة الغربیة و% 90للضفة الغربیة وقطاع غزة، 
من مجموع المساحة % 19بینما تشكل المساحة المرویة % 81مساحة األراضي البعلیة 

ملیون دونم وال تتجاوز مساحة المتاح منھا للرعي  2.02الزراعیة، أما مساحة المراعي فتبلغ 
واالراضي الف دونم  94مغلقة ألف دونم، كما وتبلغ مساحة األراضي المصنفة كغابات  621

 .الف دونم 320المصنفة حراج 

 2010/2011مسح اإلحصاءات الزراعیة / المركزي لإلحصاء الفلسطینيالجھاز  

  



 2011ملیون متر مكعب لعام  146أما كمیات المیاه المستخدمة في الزراعة بلغت  

ملیون متر مكعب منھا یستعمل في  60من إجمالي المیاه المستخدمة، % 44وتشكل 

ملیون متر مكعب یستعمل في قطاع غزة وتشكل اآلبار الجوفیة  86الضفة الغربیة و

المصدر الرئیسي للمیاه في قطاع غزة، أما في الضفة الغربیة فتأتي میاه الري من المیاه 

من المیاه الجوفیة الفلسطینیة في الضفة % 82الجوفیة والینابیع وتصادر إسرائیل 

 .الغربیة

  

 مقدمة
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Presentation Notes
The Jordan Valley Region lies 90-375 meters below sea level with only 100-200 mm of rainfall per year, a semi-tropical climate, predominantly lisan marl soil type with soil salinization as a major problem.  Since irrigation is essential, winter vegetables and grapes are the main irrigated crops.The Eastern Slopes Region is a transitional zone between the Mediterranean and desert climate with annual rainfall of 150-300 mm. Except for small pockets of spring irrigated agriculture, the main economic activity is livestock grazing.The Central Highlands Region extends the length of the West Bank with mountains ranging from 400 to 1020 meters above sea level, rainfall varying from 300 mm in the southern foothills to 600 mm in the north.  Terra rosa soils are low in fertility, having poor water holding capacity. Agriculture is primarily rain-fed, including in order of importance, olives, field crops, stone fruits, vegetables and forage. The Semi-Coastal Region is the smallest region, with elevation ranging from 100 to 300 meters above the sea.  Rainfall on the alluvial soils ranges from 400 to 700 mm per year, supporting rain-fed olives, stone fruit and field crops.  Limited irrigation water supports vegetable production.The Coastal Plain is the Gaza Strip.  Rainfall ranges from 200 mm in south to 400 mm in the north with fertile soils.  Crops include irrigated vegetables, strawberries, flowers and citrus as well as almonds, dates and guava. Altitude has multiple uses depending on the context in which it is used (aviation, geometry, geographical survey, sport, and more). As a general definition, altitude is a distance measurement, usually in the vertical or "up" direction, between a reference datum and a point or object. The reference datum also often varies according to the context.



 استراتجیة المصادر الطبیعیة في فلسطین

 :األھداف الفرعیة 
وقف التدھور و التعدي و االستغالل غیر السلیم لألراضي الزراعیة. 

تحدید استعماالت األراضي و مالءمتھا لألنشطة االقتصادیة والزراعیة المختلفة. 

تنظیم تقسیم حیازات األراضي و الملكیة المشتركة لألراضي. 

تشجیع االستثمار في مشاریع استصالح األراضي الزراعیة. 

تكثیف أنشطة اإلرشاد الزراعي و نقل التكنولوجیا و توعیة المزارعین أصحاب العالقة. 

إیجاد اإلطار القانوني و المؤسسي المناسب. 

خارطة تصنیف للتربة وخرائط تصنیف األراضي عمل مسح شامل للتربة و األراضي والحصول على . 

 .)استدامتها( استمراریتها یضمن بما رقعتها زیادة و حمایتها و الزراعیة لألراضي األمثل االستغالل

 



 الفرعیة   األھدافاإلستراتیجیات المطلوبة لتحقیق السیاسات و 

 حمایة و تطویر األراضي الزراعیة و زیادة مساحاتھا :اوال 

العمل على تقلیل تأثیر جدار الفصل على األراضي الزراعیة و المزارعین المتضررین. 

زیادة مساحة األراضي الزراعیة من خالل االستصالح اآللي و الیدوي و الكیمیائي. 

 الطرق الزراعیة مما یوفر إمكانیة اكبر لزیادة المساحات التي تخضع لعملیة االستصالحشق. 

 تطبیق السیاسات التي تھدف إلى تخفیف اثر العوامل المباشرة وغیر المباشرة التي تؤدي إلى تدھور األراضي مثل
 .التصحر، التعریة، التملح، التلوث والزحف العمراني وتدھور الخواص الفیزیائیة والكیماویة والحیویة للتربة

 القدرات الفنیة وتطبیق الوسائل والتقنیات الحدیثة في مراقبة نوعیة وجودة الترب وتدھور األراضي وتقییم تطویر
 .العوامل االجتماعیة االقتصادیة والفیزیائیة والحیویة

  



 األراضيتعزیز العمل المؤسسي و اإلطار القانوني و التنظیمي إلدارة :  ثانیا

 

إصدار تشریعات تنظم اإلطار المؤسسي. 

  تنسیق السیاسات والتشریعات الخاصة باستعمال األراضي في األغراض الزراعیة وغیر

 .الزراعیة

تطویر مستوى التنسیق و التعاون المحلي واإلقلیمي بھدف بناء القدرات. 

 تعزیز وتطویر مستوى التنسیق والتعاون بین المؤسسات المعنیة و إیجاد مرجعیة موحدة

 .العملبإدارة األراضي لتجنب حدوث ازدواجیة بین .لتقدیم ولتنفیذ المشاریع



 األراضيالفعال الستخدام التخطیط 

 واالراضي واستعماالتھا  للتربةتطویر قاعدة للبیانات المتعلقة باستخدام األراضي و عمل مسح شامل 

 .یحمي ھذه األراضي و تربتھا من التدھور و التآكلمما 

وقف التوسع العمراني و أعمال البناء على األراضي الزراعیة. 

الحد من تأثیر المناطق الصناعیة و المحاجر و على األراضي المحیطة. 

العمل على تطویر إدارة األراضي الرعویة و تنظیم عملیة الرعي. 

زیادة الغطاء النباتي ما أمكن للحد من انجراف التربة و تدھور األراضي.   : 

 تدریب طواقم متخصصة على أسالیب تخطیط استخدام األراضي باستخدام أدوات التخطیط المنوعة مثل

 .نظام المعلومات الجغرافي

تعزیز مفاھیم الشفافیة والالمركزیة في إدارة األراضي. 



 تحسین اإلنتاجیة و اإلدارة المستدامة لألراضي الزراعیة:  رابعا

دعم اإلنتاجیة و اإلدارة المستدامة لألراضي الزراعیة. 

التركیز على تقنیات الحصاد المائي و معالجة المیاه لتوفیر میاه للري التكمیلي الزراعي. 

 الزراعیةالعمل على معالجة مشكلة ارتفاع الملوحة في األراضي الزراعیة نتیجة التدخالت. 

زیادة خصوبة األرض و منع تدھورھا. 

 الزراعیةرفع كفاءة العملیات الزراعیة عن طریق تطویر األنماط الزراعیة و الممارسات 

 للجفافوإدخال محاصیل زراعیة مقاومة تطویر. 

 تأھیل طواقم إرشادیة متخصصة في عملیة اإلدارة السلیمة للتربة والمیاه والملوحة. 

الحد من استخدام األسمدة والمواد الكیماویة باستخدام البدائل العضویة. 

 مشاركة مراكز البحوث والجامعات في تحدید الطرق األمثل لزیادة خصوبة التربة ومنع تدھورھا عن طریق وضع برامج تسمید

 .وري حسب المناطق والمحصول



SOIL  
HISTORICAL OVERVIEW  

The first soil survey was made in 1927-28 by Strahorn from the American Bureau 

of Soils.  

Zohary (1942) studied the relations between vegetation and the various soil 

formations. 

 Reifenberg and Whittles (1947) studied in details the chemical properties of most 

soil types occurring in Palestine. 

Rosensaft and Gil (1955) through the USDA Soil Conservation Service published 

a soil type map at scale of 1:500,000 on which 13 soil types were distinguished. 

 Dan et al. (1962) described the soils and mapped them on the basis of soil 

associations.   

-  Dan et al. (1976) reclassified and mapped again the soils of Palestine.  

 

 

 





Soil Associations in Palestine
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Terra rossa    

Brown Rendzinas and Pale Renzinas      

Pale Rendzinas

Grumusols   

Brown Lithosols and Loessial Arid Brown Soils 

Solonchaks 

Loessial Serozems     

Sandy Regosols and Arid Brown  

Sand Dunes

Regosols 

Dark Brown Soils

Calcareous Serozems

Loessial Arid Brown Soil

Alluvial Arid Brown Soils

Brown Lithosols and Loessial Serozems

Bare Rocks and Desert Lithosols

Reg Soils and Coarse Desert Alluvium



Soil Association  FAO Class.  USDA Class.  WRB 2010 classification 
Terra rossa (area = 235,210 ha)  Luvisols  Xero-chrepts, Rhodoxe-ralfs  Eutric Luvisols 
Brown Rendzinas and Pale Renzinas (area = 145,698 
ha)  

Litho-sols and ren-dzi-na  Xeror-thents, Haploxe-rolls  Lithic and Rendzic Calcisols 

Pale Rendzinas (a-rea= 762 ha)  Litho-sols and ren-dzi-nas  Xeror-thents  Rendzic Calcisols 
Grumusols (area = 28,760)  Verti-sols  Xererts  Aridic Vertisols 
Brown Lithosols and Loessial Arid Brown Soils (area= 
48,391 ha)  

Litho-sols  Torrior-thents  Fluvic Regosols 

Solonchaks (area= 6,608 ha)  Solon-chak  Salor-thids  Haplic Solonchaks 
Loessial  
Serozems (area= 5,265 ha)  

Yermesols  Haplargids  Calcaric Regosols 

Sandy Regosols and Arid Brown (area= 418 ha)  Regosols  Xeror-thents, Torrior-thents  Arenic transportic Regosols 
Sand Dunes  Areno-sols  Quartzi-psammentsTorrip-sam-

ments  
Transportic Arenosols 

Regosols (21,220 ha)  Regosols  Xeror-thents, Torrior-thents  Transportic Arenic and Clayic 
Regosols 

Alluvial and Brown     Carbonatic Fluvisols and 
Cambisols 

Bare rock and desert lithosol     Lithic Leptosols 
Brown lithosol and loessial serozems     Carbonatic Leptosols 

Dark brown soils     Carbonatic Cambisols 
Calcareous serozems      Carbonatic Regosols 

Loessial  arid Brown     Aridic transportic Regosols  
Bara rendzina     Haplic Calcisols 

              
 



Soil map according to WRB 2010 



LAND USE 



UNDER NATIONAL SPATIAL 
PLANNING PROJECT 



 MoA and LRC were classified land according to suitability for reclamation 2010 



Soil  type map for tammun  

watershed project  

Comprehensive soil survey  

were  in the project area 

according to ISRIC FAO 

13 soil profile and 60 soil 

Auger where done 

3 soil type as great group and 

5 subgroup where define  in  

the studied area 

 

 



 Land capability map for 
tammoun area also done 
according to the USDA 
capability classification  4 
classes were defined  

  

 Land suitability map for 
tammoun area also done 
according to the FAO suitability 
classification 

  



SOLONCHAKS, GYPSISOLS, 
SOLONETZ, CALCISOLS, 
CAMBISOLS, FLUVISOLS. 

Aridisols,  

Entisols 
14 soil types and 
43 phase 

Soil survey at a scale of 
1/10,000 for about 1360 ha 
near Jericho 



Soil surveying at a 
scale of 1/25,000 
for 1731 ha 

VERTISOLS, 
LUVISOLS, 
CAMBISOLS, 
LEPTOSOLS. 

Vertisols, 
Alfisols, 
Inceptisols, 
Entisols 

5 soil types 
and 12 phase 



Land capability map 

according to USDA 

capability 

classification  map 

for small area in 

Hebron  

7 capability classes 

were defined   



لحمایة االراضي على المدى القصیرالتدخالت والنشاطات   
 

التشجیع واالستمرار والتوسع بعملیة االستصالح وبكافة أنواعھ وإقامة الجدران االستنادیة وإعادة تأھیل أراضي •
 .المراعي وتشجیر المناطق ذات االنحدار العالي

 .. شق الطرق الزراعیة للوصول إلى المناطق الصعبة•

عمل خارطة تقییم األراضي المرویة و البعلیة مع تحدید الطاقة اإلنتاجیة الحالیة لھا مع تحدید احتیاجاتھا من مدخالت •
 .اإلنتاج و العمل على زیادة القدرة اإلنتاجیة لھذه األراضي و المحافظة علیھا

مراجعة وتطویر اإلطار التنظیمي لقطاع األراضي الزراعیة من خالل إكمال التشریعات من أنظمة ولوائح وتعلیمات •
 .المورد وأسالیب فرض ھذه القوانین التي تدعم استدامة ھذا 

 .مراجعة السیاسات  الدیمغرافیة الحالیة ودراسة تأثیرھا على توزیع األراضي الزراعیة وإنتاجیتھا  والحیازة الزراعیة •

  



لحمایة االراضي على المدى القصیرالتدخالت والنشاطات   

 تقویة نظم اإلدارة لألراضي الزراعیة من خالل تطویر الممارسات الزراعیة مثل تطبیق الدورة الزراعیة للمحاصیل
 .وتنویع الزراعات لزیادة مصادر الدخل في المناطق الریفیة

 األرض والمیاه(المزارعین على تبني نھج اإلدارة لمتكاملة للموارد الطبیعي تشجیع.( 

إعداد وتنظیم حمالت التوعیة بأھمیة الحفاظ على التریة وصیانتھا. 

استخدام التقنیات الحدیثة المناسبة والطرق العلمیة في مراقبة تدھور األراضي. 

مراجعة التشریعات والقوانین لتخفیف التقاطعات مع المؤسسات ذات العالقة. 

إجراء المسوحات وإعداد الخرائط المطلوبة. 

بناء القدرات الفنیة والمؤسسیة. 

خلق المناخ المناسب لتشجیع االستثمار في استصالح األراضي. 



لحمایة االراضي على المدى الطویلالتدخالت والنشاطات   

 وإغناء السیاسات واألدوات لدعم اإلدارة المستدامة لألراضي الزراعیةتطویر. 

ابتكار الوسائل االقتصادیة والتحفیزیة وتطویر اإلطار المؤسسي واألداء لضمان اإلدارة المستدامة لألراضي الزراعیة. 

تنفیذ المشاریع التي تدمج بین زیادة مصادر الدخل للمزارعین وصیانة التربة ومنع تدھورھا. 

 إنشاء نظام المراقبة والتقییم المستمر لألثر البیئي واالجتماعي واالقتصادي والمخاطر تكالیف النشاطات الزراعیة الخاصة
 .باالستصالح والحفاظ على التربة

إجراء مسوحات التربة و إعداد الخرائط الخاصة باستعمال األراضي. 

تحسین وتطویر النظم التي تساھم في تحلیل وتفسیر المعطیات الخاصة باستخدامات األراضي الزراعیة. 

 بناء فھم علمي للموارد األرضیة الزراعیة من خالل دعم أنشطة البحث العلمي الھادفة إلى تبني مفھوم اإلستدامھ في إدارة
 .األراضي

 إجراء البحوث للمحافظة على خواص التربة وزیادة القدرة اإلنتاجیة في إطار النظام اإلیكولوجي وتقلیل الضغط واإلجھاد التي
 .تتعرض لھ األرض نتیجة الزراعات المكثفة والممارسات السائدة

 



لحمایة االراضي على المدى الطویلالتدخالت والنشاطات   

تطویر المؤشرات والدالئل الخاصة لتقییم استدامة استخدام األراضي حسب الممارسات الموجودة. 

 التأكید على اإلصالح المؤسسي وتطویر القدرات البشریة من خالل التدریب على كافة المستویات بدءاً من المدارس والمراكز
 .المھنیة والمختصة والجامعات

تطویر نظم اإلرشاد الزراعي وتدریب وتطویر مھارات المرشدین. 

 التأكید على ضرورة إشراك المجتمعات المحلیة وجمیع األطراف ذات العالقة وباألخص المزارعین. 

 تخفیف التناقضات والتقاطعات بین المؤسسات المعنیة بإدارة األراضي والتأكید على مبدأ التكاملیة خاصة في المواضیع البیئیة
 .واالجتماعیة واالقتصادیة وھذا یجب أن یتم من خالل التنسیق ومأسسة العالقة بین الجھات العاملة في ھذا المجال

 شن حمالت التوعیة لتثقیف العموم في أھمیة استدامة وتطویر المصادر األرضیة الزراعیة، على أن یتم اإلعداد والتنفیذ لھذه
الحمالت بالمشاركة والشراكة مع المؤسسات الحكومیة والقطاع الخاص والمؤسسات األكادیمیة وبالتنسیق مع المؤسسات الدولیة 

 .واإلقلیمیة

 َالتأكید على اإلجراءات المعمول بھا والبرامج والمشاریع والخدمات لتعزیز مبدأ المشاركة المجتمعیة وحوكمة إدارة األراضي بدءا
 .من التخطیط وإنتھاءاً بالتنفیذ والمتابعة والتقییم

 



 المعوقات التي تواجھ تطور واستدامة االراضي في فلسطین

 :التي تحد من استخدام األراضي الزراعیة بكفاءة في مناطق الضفة الغربیة و قطاع غزة ھي كالتاليالقیود    •

التي یفرضھا االحتالل من خالل المصادرة و إغالق األراضي الزراعیة، یضاف إلى ذلك التدمیر الذي حدث القیود    •
 .لألراضي الزراعیة في غزة

 .جدار الفصل العنصري الذي عزل مساحات كبیرة من األراضي الزراعیة خلفھإنشاء    •

 .حركة المزارعین الذین یقومون على خدمة األراضي الزراعیة و القیام باألنشطة المطلوبة ألراضیھمصعوبة    •

 .العالیة على األراضي والمیاه مع القطاعات األخرىالمنافسة    •

 .لوقت طویل لخطط و أنظمة استخدام األراضياإلھمال    •



 المعوقات التي تواجھ تطور واستدامة االراضي في فلسطین

    األرضتعریة. 

    وتآكل التربةتدھور. 

    ظاھرة تملح التربةزیادة. 

    ظاھرة التصحر في األراضي الفلسطینیةزیادة. 

    في التنوع الحیوياالنخفاض. 

    االستدامة و االستمراریةفقدان. 

    تنفیذ القوانین المتعلقة بإدارة األراضيضعف. 

    تكاملیة التخطیط المتعلق بإدارة و استخدام األراضيضعف. 

    الخبرات في اإلدارة المتكاملة لموارد األرضنقص. 

    أنظمة دعم اتخاذ القرارات وأدوات التخطیط الالزمة لإلدارة السلیمة لألراضينقص. 

  



 المعوقات التي تواجھ تطور واستدامة االراضي في فلسطین

تفتت الملكیة بسبب المیراث. 

التكلفة المرتفعة لعملیة استصالح األراضي. 

عدم توفر قاعدة معلومات و بیانات متجددة للتربة، بما فیھا تدھور األراضي بدرجاتھ ومختلف أشكالھ. 

المنافسة بین المؤسسات على إدارة األراضي. 

ضعف التنسیق بین الجھات المختصة بالقطاع الزراعي. 

التغیر المناخي و حالة الجفاف. 

عدم وجود خرائط أو دراسات حقیقیة تتعلق بالتربة واألراضي لكافة الضفة الغربیة وقطاع غزة 

قلة وجود أبحاث علمیة تتعلق بالتربة والري واألمالح وإدارتھما. 



ENVIRONMENTAL PROBLEMS RELATED TO 
SOILS 

Soil Erosion 





Soil salinity 
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