
 

 

 



 

 تلخيص

الريف في إسرائيل تحوالت كبيرة غيرت  و  ةمدين البين    متداد اال  ت منطقة شهد   في العقود األخيرة،

التي ميزته لفترة طويلة. هذه العمليات ناتجة عن ضغوط    ض ت األرعماال است  من غيرت  وجهه، و 

( والتي  مدينيةبشرية تتأثر بالقوى الخارجية )متطلبات السوق، دخول سكان جدد، عمليات التنمية ال

في عمليات    التغيرات االقتصاديةفان  تتجلى في زيادة حجم السكان وكثافتهم. باإلضافة إلى ذلك،  

و الزراعي  مو  ت خلقالبيئية  و  ية مناخ ال  ات تغيرال اإلنتاج  على  متزايًدا  في  ضغًطا  األراضي  رد 

الريفية.   الوالمناطق  التأثير  است  متزايد ينعكس  في  التغيرات  في  العمليات  األرض    عماالت لهذه 

 بمرور الوقت. 

الغرض من هذه الدراسة هو فحص وقياس وشرح التغييرات بمرور الوقت في استخدام األراضي  

لمدينة تل    الريفو  ةمدين البين  متداد  االمنطقة  والذي يمثل    ،في وسط البالد   غيفي حوض ناحال بول 

باستخدام تحليل  و  ،جديدةب التي ليست  ،هات جوت ال ر يشتو أبيب التي تخضع لضغوط تنموية كبيرة. 

بنسبة  المناطق المبنية  إلى زيادة    ، الصور الجوية وصور األقمار الصناعية في نقاط زمنية مختلفة

في    مساحة انخفاض مماثل من حيث المقارنةً بـ  ، من السبعينيات حتى يومنا هذا  ٪ 300تصل إلى  

فرعي     حوض جهات مماثلة في  وت قد ُشخصت  و.  حوليةمناطق البساتين وزيادة مساحة المحاصيل ال

 ت. رموشاف مشم - ستوطنة ممن ناحال بولغ وفي 

إلى انخفاض نسبة    ، المساحة الزراعية إلى زيادة كبيرة في زيادة اإلنتاج  حجم تُعزى التغيرات في  

لى تحول  ن عملهم الزراعي وإع تخلي أصحاب األراضي الزراعية  إلى  و  ، العاملين في الزراعة

اهتمامات    عن   ،من بين أمور أخرى  ،تعبر هذه التغييرات و .  مدين في عملية التلضواحي مدن  الريف  

 ،تطوير األنشطة غير الزراعية. باإلضافة إلى ذلكفي  المحليين واألجانب    لمستثمرينمختلفة ل

وطبيعة   المستوطنات  طبيعة  على  كبير  تأثير  الريفية  المستوطنات  إلى  جدد  سكان  لدخول  كان 

 المجتمع الريفي من الناحية االقتصادية واالجتماعية والمادية والبيئية. 

 

 

 

 



 

 المقدمة 

 المشكلة  عرض

  ، " بشكل خاص متداد بين المدن والريف االمنطقة  و "  ، تشهد المناطق الريفية في إسرائيل بشكل عام

  ،األرض التي ميزتها لفترة طويلة. مع قيام الدولة عماالت استوب، هاتوجهمن  تحوالت مهمة تغير 

الزراعي   الفرع  لسكان  هو  كان  الرزق  لكسب  الرئيسي  الريفيةالمصدر  أن    ،المستوطنات  إال 

األزمة االقتصادية  خالل    تها والتي تسارعت وتير  ،التحوالت المستمرة في االقتصاد اإلسرائيلي

  رك تسببت في انخفاض ربحية هذا الفرع وت  ،التي حدثت خالل الثمانينيات من القرن العشرين

قاموا بتأجير    ، ها منأو قللو  عملهم بالزراعة. المزارعون الذين تخلوا عن  هذا الفرعلالمزارعين  

يمر القطاع الزراعي  وأراضيهم للمزارعين النشطين الذين يرغبون في توسيع نطاق نشاطهم.  

المساحات الزراعية  في  مع إنشاء مزارع كبيرة    ، بعملية التخصص والتوسع وزيادة كثافة اإلنتاج

]  -المفتوحة   حقلية  ومحاصيل  وبساتين  نفسه  [.2مزارع  الوقت  تضفي  المشاهدات ،  اعفت 

التي   التي تسبب    ت هرأظوالقياسات  التربة  تعرية  التربة    فقدانبزيادة في عمليات  وإلحاق  هذه 

 [. 1الضرر بخصوبتها ]

دت األسر الزراعية التي تخلت عن النشاط الزراعي إلى تغيير في هيكل العمالة في المستوطنات  أ

الظاهرة منتشرة  . هذه  المزارع  الى غير الزراعية  واستعماالت األرض  األنشطة  تسللت  و   ، الريفية

ال الصعيد  الشخصية    ، قطريعلى  والخدمات  والسياحة  الصناعة  مجاالت  في  باألنشطة  وتتميز 

غير المقيمين في    لمستثمرين ويرافقها أيًضا تأجير المستودعات والمباني غير النشطة ل  ، والتجارية

]ات  المستوطن البشريةو .  [27  ،25الريفية  الضغوط  هذه  عن  التعبير  بالقوى    ، يتم  تتأثر  التي 

[. عالوة  5في زيادة حجم وكثافة السكان ]  ،(مدينيالتوسع في الحيز ال  ،الخارجية )متطلبات السوق

يؤدي تغير المناخ والتغيرات البيئية أيًضا إلى زيادة الضغط على موارد األراضي في   ،على ذلك

 [. 19 ،14المناطق الريفية ]



متداد بين  واال  ،التي تمر بها المناطق الريفية في دولة إسرائيل بشكل عام  تعتبر التحوالت الهامة 

العوامل الرئيسية  فان  ،  [26  ،20نموذجية لجميع البلدان المتقدمة ]  ،بشكل خاص   الريفمدينة وال

ببعضها   التحوالت مرتبطة  النمو  وهذه    البعض.الكامنة وراء هذه  الرئيسية هي عملية  العوامل 

هي  و   ، الريفية  طق ا والطلب المتزايد على موارد المنالسكاني  

ال  ة تأثرم المختلفةكل  ب  مدينية بالتنمية  زيادة  من    ، مكوناتها 

ل زيادة الطلب على خدمات من خالو  ، الحاجة إلى البنية التحتية

الفراغ  سياحة ال تناقص   ، وأوقات  مع  الزراعة  كفاءة  وزيادة 

 [. 7رئيسي ] رزق أهميتها كمصدر

في حوض    ، مكونات المختلفةالب  ،لمقالة التحوالت تتناول هذه ا

بول المساحات  وهي    –غ  ي ناحال  من  محددة  جغرافية  منطقة 

منطقة االمتداد المديني  وتقع في    ، معظمها زراعية  ،المفتوحة

المهم    جديد تل أبيب. التروبولين )حاضرة( لم  الشماليالقروي  

جهات المعروفة من خالل تحليل بيانات  و تفي المقالة هو تأكيد ال

لفترات زمنية مختلفة. األدوات والطرق   بعد  االستشعار عن 

استشعار    أدوات على  تعتمد  التي يتم من خاللها فحص الظاهرة  

بعد   األقمار    من)عن  على  الموجودة  االستشعار  أجهزة 

ر األرضية( جنبًا إلى  وأجهزة االستشعا  الطائرات الصناعية و

الالزمة لفحص التغييرات    ،األرض على  جنب مع المعلومات  

مما يحسن بشكل كبير من القدرة على    ، ض األرعماالت  في است

 [. 18 ،3 ،1ي لهذه التغييرات ]الحيّز تقييم ال

 النظري فصلال

األخيرة العقود  إعمار.    ، في  إعادة  بعملية  يمر  المتقدمة  البلدان  في  الريف  معايير  و كان  كانت 

هي أساس اآلليات التي قادت التحوالت الرئيسية في  مساحة  ال  افضلية كبر التخصص والتركيز و

  ، ساهمت العمليات الموازية للزحف العمراني إلى الريف  ،القطاع الزراعي. باإلضافة إلى ذلك

الضواحي إلى  البيئي  ،والهجرة  الوعي  المحليةفي  سياسات  الوتغيير    ، وزيادة  في    ،السلطات 

انخفاض مستوى   ،وقبل كل شيء ،السياسة االقتصادية الجديدةان التحوالت وعملية إعادة البناء. 

تسببت في التخلي عن النشاط الزراعي والتحول إلى وسائل أخرى    ، الربح من النشاط الزراعي

 موجز

التوزيع الحيّزي لسكان إسرائيل، الذي يتميز * 

بكثافة عالية في وسط البالد، يخلق ضغوًطا هائلة 

المناطق للتنمية والبناء، ويؤدي إلى زحف دائم على 

 المفتوحة.

هناك عالقات متفرعة بين المناطق الريفية * 

المجاورة لغوش دان والحاضرة. ان التغييرات في 

استخدام األراضي في المناطق الريفية ال تؤثر على 

طبيعة المناطق فحسب، بل تؤثر أيًضا على 

احتياطي المناطق المفتوحة في منطقة المركز. ومن 

ة المجاورة لها تأثير على ناحية أخرى، فإن الحاضر

عملية االنتقال الى الضواحي في المناطق الريفية 

 وعلى ميزاتها االجتماعية. 

يعد تعيين التغيرات في استعماالت األرض في * 

منطقة االمتداد المديني الريفي وفهم العمليات التي 

تسبب في هذه التغييرات هي أساس التفكير في 

 سياسة صنع القرار.

توقع أن يكون للتغيير في السياسة التي تؤثر من الم* 

على طابع المنطقة الريفية )دعم النشاط الزراعي، 

حقوق البناء في المستوطنات، إلخ( تعبير مختلف 

عندما تكون هذه المنطقة مجاورة لمدينة كبيرة، 

ويجب أخذ ذلك في االعتبار حساب في مراحل صنع 

 القرار.

 االدارة



  مزارع المتخصصة نشطة غير الزراعية داخل الالزراعية مع األ دمج األنشطة  ثم    ،لكسب العيش

 [. 22. ]ا وخارجه

مع انخفاض    ، العمالة وتناقص أهمية الزراعة كمصدر رئيسي لدخل األسرة  مبنى أدى التغيير في  

المزارعين متوسط    ، عدد  زيادة  ]إلى  نشط  لكل مزارع  المزروعة  والنتيجة هي  24المساحة   .]

[ يتميز باستخدامات جديدة لألراضي وأنماط توظيف  19  ، 16ريفي متعدد الوظائف ]  حيّز تطوير  

مناطق  إنتاج" إلى "  طق منال من "يخضع الريف المتغير للتحو  ،أو في صياغة مختلفة  ،[25  ،22]

تعلم  تحقيق الذات فيما    على رغبة جيل الشباب فيتعتمد هذه العملية  و   [. 13إنتاج واستهالك" ]

مثل زيادة    ،ولكن أيًضا على العمليات االجتماعية والثقافية  ،[23المهارات التي اكتسبوها ]من  و

والتي    ،تنقل المهاجرين الجدد الذين يجلبون معهم نمًطا مختلفًا من الطلب على المنتجات والخدمات 

 [. 16 ،15]  مدينيةًطا وثيقًا بأنماط االستهالك الاترتبط ارتب

يعمل حوالي    ،تخضع المناطق الريفية في إسرائيل لعملية إعادة إعمار مماثلة منذ ثالثة عقود. اليوم 

ال سيما    ، ين اقتصاديًا في المستوطنات الريفية في األنشطة غير الزراعيةعاملال٪ من السكان  90

الذي يواجه قيوًدا نشأت بسبب الظروف االقتصادية    ،[. تحت ضغط التغيير8في القطاع الثالث ]

و الفريدة    ت فقد ا  ، محليةقوانين  الفريدة  خصائصها  بعض  الريفية  من    - المنطقة  عالية  درجة 

اطق وداخل  مع زيادة مستوى عدم المساواة بين المن   ،وفيما بينها  بلدات مساواة داخل ال المشاركة وال

السياسة ر26]  بلدات ال التغييرات في  الذين    جال[. شجعت هذه  أولئك  المحليين وكذلك  األعمال 

غير   األنشطة  تطوير  لغرض  أرض  موارد  تحديد  على  الريفية  المستوطنات  خارج  يعيشون 

 [. 8الزراعية ]

  خطي مما يعكس نمًوا غير منتظم وت  ،ض األر   عماالت من است  للعديد الريفي    - مديني  المتداد  اال  شهد ي

المدينة   ]   نحوحدود  بتدفقو [.  16  ،12الريف  المنطقة  القدرات   تتميز هذه  ذوي  السكان  هجرة 

مواصالت واتصاالت حديثة  وأسلوب الحياة القائم على تقنيات    خاص لسكن الا  ة أفضلي االقتصادية و

فيها  والمخاطر البيئية التي ال يكون    تتطور النزاعات المتعلقة بقضايا نمط الحياة   ،[. ومع ذلك17]

للموافقة عليها بالضرورة  و   مثل  ،المهاجرون مستعدين  التحتية  بالبنية  التي  ال  المطالبة  المرافق 

  مع المحليين   الثروة  اقتسامالحق في العقارات وال  و   ، تتجاوز قدرة السكان المحليين على تحقيقها

[14 .] 

لذلك الم  ،نتيجة  الريفية  المنطقة  التفقد  بالمنطقة  التقليدية كمنطقة زراعية    مدينية حيطة  صورتها 

منطقة  فإن أهم التغييرات في المناطق الريفية تحدث في  ، [. حتى في السياق اإلسرائيلي14 ،10]



حيث كانت هناك منذ عدة عقود صراعات داخلية داخل    ، والريفية  مدينيةبين المناطق ال  متداد اال

عوامل مماثلة تؤثر على  وهنالك  .  المنطقة   خارج مستثمرين من  المستوطنات الريفية وكذلك ضد  

الطبيعي المنظر  في  لل  منها:   ،التغيرات  األراضي  على  الطلب  انخفاض  السكاني؛    ة زراعالنمو 

األنظمة الواردة في  ثم  وخاصة اإلسكان؛    ،وزيادة الطلب على األراضي لالستثمار االقتصادي

المحلية والسلطات  الحكومية  للسلطات  العمراني  ليسوا    ،التخطيط  لمن  أحياء  ببناء  تسمح  والتي 

]مزار الزراعية  المستوطنات  في  في  و؛  [21عين  رئيسي  بشكل  المتمثلة  البيئية  االعتبارات 

غ البيئةالمنظمات  حماية  ووزارة  الحكومية  الداخليةالتغييراو؛  ير  المستوطنات    تلقائيةال  ت  في 

الصناعية والتجارية  ، الريفية اقتحام األنشطة  تتعارض مع سياسة  والتي    ،الناجمة عن  ما  غالبًا 

عندما    ،20القرن ال    تسعينيات منذ بداية    صدامات [. وتزايدت وتيرة هذه ال27التخطيط الرسمية ]

أعطت  و  ، سكنيةمناطق  والتي تضمنت    ،الحكومة في خطط التوسع في المستوطنات الريفية  ادرت ب

 [. 24أراضي لالستخدامات غير الزراعية. ] ، في ظل ظروف معينة ، إمكانية

 

 



 طرق 

 غ يحوض ناحال بول -منطقة البحث 

ال منطقة حوض  على  البحث  ناحال  يصرت يركز  في  في وسط  ي بول)وادي(  ف  هذه  الغ  شارون. 

خضراء أساسية بين مدينتي تل أبيب ونتانيا وكمنطقة    فاصلة المنطقة ذات أهمية كبيرة كمنطقة  

البالد.   بالسكان في  اكتظاًظا  األكثر  المنطقة  قلب  تبلغ  اإلالحوض  هذا  مساحة  ترفيه في  جمالية 

هي    واديال  هذا(. حدود  1ويتكون من عدة أحواض فرعية )الشكل    ،كيلومتًرا مربعًا   130حوالي  

و  من ألكسندر  وادي  حوض   وحوض  من  الشمال  ال الشرق  الروافد  الجنوب.    من يركون  وادي 

. معظم أقسام  ت شمرمو   ، ورعنانا  ،روت حو   ، ودرور  ، وراشفون  ، أوديم  وادي هي  وادي  الرئيسية لل

تم حفرها بالقرب من    ،ناعيةطصاوروافده في جميع أنحاء الحوض عبارة عن قنوات    حوض ال

كل  كما في    ،الحوض في منطقة  و.  واديالطبيعية بسبب نوع التربة التي يمر بها ال  ودية مسار اال 

طويلة.    قطاعات عرضيةبينها    ،موازية للساحلكركارية  ل  سالسهناك ثالثة    ،شارونالمنطقة  

مرت  توقف الجريان وغُ  ،في األماكن التي لم يكن التيار فيها قادًرا على التعامل مع تقدم الرمالو

تشكلت مستنقعات السهل الساحلي    ،ونتيجة لذلك  ، ركاركالل  سالسبين    القطاعات العرضية هذه  

 في هذه المنطقة. 

 

 األرض  عماالتتحليل التغيرات في است

المرحلة األولى الجوية    ،في  بعد )الصور  بيانات االستشعار عن  البحث وجمع  تم تحديد مجال 

األعوام    LANDSATوصور   الكمي    ،(2010-1973بين  والتوصيف  التعرف  أتاح  مما 

  ثل مت'' الفرعي الذي ي   حيفلمن خالل حوض ``  و  ،األرض بدًءا من الحوض بأكمله  عماالت الست

  ،وشاف مشمرت م   ،وينتهي بمستوطنة واحدة تقع في الحوض   ،غي المناطق الزراعية في حوض بولب

لمالذي   نموذًجا  عنه حصلنا    قديم   وشافيمثل  معلومات  السنوات  و.  1956عام    ذ من  على  في 

التطور التكنولوجي المتسارع في مجال االستشعار عن بعد ومعالجة البيانات    أعقاب ب  ،األخيرة

الممكن  أصبح    ،عيةالكهروضوئية وخاصة استخدام صور األقمار الصنا  نتاج معلومات  است من 

تم  لقد  .  االرض   سطح   ميزات ن  عمتًرا مربعًا لكل بكسل(    30-5مكانية عالية ومتوسطة الدقة )

الفرعي،    حيفلحوض  في  األرض في الحوض بأكمله و  عماالت إجراء فحص التغيرات في است

اعية )خاصة من نوع  الذي يقع في الجزء الجنوبي الشرقي، بمساعدة مسح صور األقمار الصن



LANDSAT)   بدقة   2010و  1997، وتحليل الصور الجوية من عامي  1986و  1973من عامي  

 عالية يمكن من خاللها تحليل معلومات عن الماضي. 

نفسها من خالل    تمت  الصورة  الطيفية( و موجّ   تصنيف معالجة  للتوقيعات  غير    تصنيف ه )وفقًا 

)موجّ  اإلمعالجة  ه  الستالمعطيات  االنعكاس(  لظل  استخدام    ض، األر  عماالت حصائية  تم  كما 

التحليل ل  )الفالتر(   المرشحات  ذلكتسهيل  على  عالوة  من    ،.  للتحقق  ميدانية  اختبارات  أجريت 

والتي    ،هي: المناطق المبنية  التحاليلها  تالمنظر الطبيعية التي حدد   وان مجموعات .  التحاليل بيانات  

المبنية المناطق  جميع  حولهاو  تشمل  من  للتطوير  التحتية  مفتوحة  و؛  البنية  المناطق  ومناطق 

 الزراعية 

وتنقسم المساحات المغمورة    ،فيضان جزئي في الحوض لفترات قصيرة وفي مناطق محدودة  هنالك

 . فتوحة ة ومناطق ميع ابين مناطق زر

ركزت طريقة العمل على تحليل  وتغ.  يتم اختيار موشاف مشمرت كمستوطنة تمثل حوض بول

جغرافية  است  معطيات  في  جل  ألاألرض    عماالت ألنماط  للتحوالت  تاريخي  تسلسل  إنشاء 

والذي    ،[11]  2009تستند البيانات إلى نتائج دراسة سابقة ومسح ميداني من عام  و المستوطنة.  

 ألرض. ا عماالت كملة لخرائط استماألرض في ذلك العام وقدم معلومات   عماالت فحص است

 

 

 

 



 نتائج الدراسة 

 يغ حوض ناحال بول

منفصل في حوض  وبشكل  تفصيل  الاألرض ووصفها بعماالت  لتغيرات في استلتم رسم خرائط  

تمثل  و .  2010-1973( للفترة  2الجدول    ، 1الجدول    ،2بوليغ والحوض الفرعي حيفل )الشكل  

است في  )الشكل    عماالت التغييرات  الحوض  في  اال2األرض  في  تحدث  التي  التغييرات  متداد  ( 

 2010-1970ازدادت المساحة العمرانية المبنية ما بين    وتبيّن أنه الريفي لمدينة تل أبيب.    مديني ال

بسبب النمو السكاني الكبير    وهي في الواقع تعبر عن احتياجات التوسع العمراني   مرات،  4-3بـ  

 [ 6٪ خالل الفترة المذكورة ]50بزيادة قدرها  المركز،منطقة في 

من مساحة تزيد عن    ،٪60مساحة البساتين في الحوض بنسبة  خالل تلك الفترة،    ت تقلص  وقد 

من خالل تحليل  .  2010كيلومتر مربع فقط في عام    38.4إلى    1973كيلومتر مربع في عام    102

ن قد تم تحويله إلى  يت اوجد أن جزًءا من منطقة البس   الصناعية،وية وصور األقمار  الصور الج

المحاصيل    حقلية، محاصيل   استخدام لألرض    الصفية، وخاصة  بأكثر من ثالثة  الذي  وهو  زاد 

 (. 1أضعاف خالل هذه الفترة )الجدول 

 



 

 

إلى    ة البساتيناع راالنتقال من ز  حسب ذلكوب  ،األرض الزراعية  عماالت في است  حوالت التان  

لتركيز قطع األراضي    ، جه الذي بدأ منذ الثمانينيات وهي نتيجة للت   ، الصفيةالحولية  المحاصيل  

جه  وتر هذا اليشيوالمساحات الزراعية.    دمج ن خالل  كبيرة من األرض ممساحات    ذات الزراعية  

حقوق  ال  وا ونقل  بساتين انخفاض الربحية في فروع ال بسبب  إلى تخلي بعض المزارعين عن الزراعة  

افضلية للمزارع  جه عن  وت يعبر الو .  العمل بهذا الفرعللمزارعين الذين يواصلون  في المزارع  

في  الكبرى   اليوم  نسبيًاال لتغطية    الزراعةالمطلوبة  الباهظة  تك   ة تجا الن  ،تكاليف  زيادة  ثيف  عن 

المتقدمة.   التقنيات  باستخدام  الزراعي  التجدت  ومماثلة    توجهات اإلنتاج  تحليل  في    غيرات في 

[ وكذلك في مناقشة التغييرات في المنطقة  4  ،3األرض في مستوطنة زخرون يعقوب ]عماالت  است

النسبي في  التغيير ان [. 9على وجه الخصوص ] [ وفي الكرمل6إسرائيل بشكل عام ]المبنية في 

ويتم التعبير    ، [3( مشابه للتغييرات الموجودة في دراسة سابقة ]1حجم المساحة المبنية )الجدول  

تسارعت معدالت نمو استخدام هذه األراضي في    معتدلة( حيث وتيرة  )   عنها في زيادة غير خطية 

 .2010-2006وخاصة بين األعوام  ،1997-1986األعوام 

 ل يففرعي ح الحوض ال

ذي يمثل منطقة زراعية في حوض  وال  ،الفرعي   حيفل ر على تغييرات مماثلة في حوض تم العثو

تُظهر    ، (. في هذا الحوض الفرعي أيًضا2الجدول    ،2غ حيث كان الفحص أكثر تعمقًا )الشكل  ي بول

ن )الحمضيات( إلى أقل من نصف المساحة التي  ي تا انخفاًضا في مساحة البس  2010بيانات عام  



التغيير في المنطقة  واصبح  .  يةالصفالزراعات  وزيادة في مساحة البناء و  ،1973كانت عليها عام  

 بوتيرة أبطأ بعد الثمانينيات. يحدث المفتوحة والزراعية  

 وشاف مشمرت م

كما    مساحةمتساوية في ال. قطع األرض  قديم ال  وشافالنموذج المقبول للم  موشاف مشمرت يمثل  

تحليل أنماط  يشير  والمباني السكنية والمباني الزراعية.    قطعة هي استمرار لف  ، في كل مستوطنة

كانت  ( إلى أن المساحة التي 3)الجدول  2009-1956مشمرت في الفترة استخدام األراضي في 

  ،(من مساحة الموشاف   ٪ 2.5)  1956عام  صغيرة نسبيًا في    ،العقارات   من لمعيشة اإلجمالية  اتخدم  

أضعا  ت وزاد  عام  أربعة  بحلول  ال  2009ف  ذلك  في  المستوطنة(.  حصل  الذي    توسع )بما  في 

المخصو العقارات  داخل  المساحة  في  الزيادة  التشير  الجيل  انضمام  إلى  للسكن  إلى    جديد صة 

  من المخصصة  األرض  تقلص مساحة  و   ،زيادة مستوى الدخل ومستوى الرفاهية الى  و  ،مستوطنةال

[.  25  ،24لالحتياجات الزراعية ](  المناطق الزراعيةاألرض السكنية وجزء من    )قطعة   أ  طعة الق

الو كما   البيوت  الكبير في  النمو  المظللةو  بالستيكية ينعكس معدل  المساحة  المزارع  فقد زادت   :

إلى أقل من    2009انخفضت مساحة المحاصيل الحقلية في عام    ،٪. في المقابل900بأكثر من  

 ٪(. 45) 1956نصف ما كانت عليه عام 

إلى حوالي    1956دونم في عام    1600موشاف من أكثر من  الالمزروعة في    المساحة   ت تقلص  لقد 

.  1974دونًما في عام    1،896بلغت الذروة  كانت قد (. و3)الجدول    2009دونم في عام    1400

  79من    ،والتي تشمل أيًضا مباٍن للحيوانات   ،ازدادت مساحة المباني الزراعية  ، لك الفترةوخالل ت

يجب أن نتذكر أن المساحة  ومما يشير إلى انخفاض المساحة المزروعة.   ، دونًما  232دونًما إلى  

في أوائل العقد األول من القرن الحادي والعشرين قد    ا التوسع الذي تم إنشاؤه  اء حيألالمخصصة 

تم تقليل إجمالي المساحة   ،إنه نسبيًالذلك يمكن القول    ،م طرحها من إجمالي المساحة المزروعةت

تشير التغييرات في مختلف فئات المساحات المزروعة إلى انخفاض  والمزروعة بشكل طفيف.  

٪ من مساحتها  45إلى مستوى    2009مساحات المحاصيل الحقلية )المحاصيل الصفية( في عام  

في السبعينيات والتراجع منذ ذلك الحين؛  البساتين  مزارع على النمو الكبير في و  ؛1956في عام 

زيادة قدرها عشرة أضعاف في الفترة بين    - بالستيكية  ت الحول النمو الهائل في مناطق البيوو

بالكاد تغير حجم المنطقة  و (.  3السبعينيات ونهاية العقد األول من القرن الحادي والعشرين )الجدول  

الفترة هذه  طوال  أخرى  ، العامة  مرة  ونمت  المستخدمة  غير  المنطقة  مساحة  لكن    ،وتناقصت 

 . 1956في عام  مساحتها اليوم أصغر مما كانت عليه 



لكل    مرة   2.4و ثالث مرات منذ الخمسينيات    ، ةيع ازرزيادة المذهلة في مساحة مباني التشير الو

[ أوالً   ، [11وحدة  ال  ، إلى عدة حقائق.  للمزارع  الزراعة  تي تعمل بالنسبة  نطاق  حيث    ،في  زاد 

لزراعية أفراد األسرة تخدم المباني ا  ،بالنسبة ألولئك الذين ال يعملون في الزراعة ،. ثانيًاها نشاط

 نشاط تجاري. ها إلى رجل أعمال خارجي ألغراض أو يتم تأجير ،في أنشطة غير زراعية

 واستنتاجات  حوار

نيات في المنطقة المبنية  غ أن التغييرات حتى السبعييجهات التغيير في حوض بولوتيُظهر فحص  

[  6]بالد  مناطق الباقي  مثل التغييرات في    ،جه الذي يظهر في مناطق أخرى من إسرائيلوت تشبه ال

الماضيف[.  9]الكرمل  و القرن  سبعينيات  خطية  ، حتى  التغييرات  ومنذ    ،معتدلةوتيرة    كانت 

  ت انخفضول الفرعي.  حيفغ وحوض  يزيادة حادة في معدل النمو في حوض بول   حصلت السبعينيات  

إلى جانب تقلص مساحات    ، المحاصيلنوعية  تغير في  حصل  و  ، المساحات الزراعية بشكل طفيف

 البساتين وزيادة مساحة المحاصيل الحقلية والمحاصيل الزراعية األخرى. 

من جديد  األرض في ريف إسرائيل تعبيًرا رئيسيًا عن عملية البناء    عماالت تعتبر التغييرات في است

األشخاص العاملين    التي حدثت في هذه المنطقة في العقود األخيرة. ومن مظاهر ذلك انخفاض نسبة

تسبب في  و  ،وانتقال سكان المستوطنات الزراعية إلى وسائل أخرى لكسب العيش   ،في الزراعة

ساهم التخلي عن الزراعة أثناء نقل األرض إلى أولئك الذين  و.  عملية التحضر  معلريف  اتحضر  

  نفقات المياه ساهمت  وبقوا ناشطين في الفروع الزراعية في إنشاء مناطق زراعة كبيرة نسبيًا.  

بشكل كبير في انخفاض مساحة المزارع    ، التي زادت بشكل كبير في العقدين الماضيين  ،العالية

رئيسي( بشكل  كما    ، )البساتين  العشرين.  القرن  من  السبعينيات  في  سائدة  كانت  ساهم  ووالتي 

التي ال عالقة لها  مّكن من توسيع المستوطنات الريفية على أساس أحياء  الذي    ،التخطيط العمراني

 جهات التغيير. وت في  بدوره ، جزئيبشكل   تطوير األنشطة غير الزراعيةساهم  وكذلك  ، بالزراعة

والفيضانات والتعرية وتلوث المياه وضغوط التنمية التي يتسم بها حوض ناحال    طبيعية العوامل ال

الزراعية.  ي بول الطبيعية  المناظر  وجود  استمرار  وتهدد  تؤثر  النهر  وغ  قناة  من  األقرب  الجزء 

كركار  الل  سالسأسباب الفيضانات هي    فان   وكان جزء من المنطقة مستنقعًا.  ،عرضة للفيضانات 

ال تعيق  ال  ،نجريا التي  معدالت  تزداد  عندما  المطر    جريان خاصة  كمية  زيادة  بسبب  القناة  في 

ليست    ساحات وفي م   ،عامالفيضانات محلية بشكل  ان  .  جريان وانسداد القناة بالطمي مما يحد من ال

األرض    عماالت من تحليل التغيرات في استووبالتالي ال تؤثر على التغيرات في الحوض.    ، كبيرة



  مديني ال  متداد قتصادية المحلية التي تعمل في االجهات االوت يمكن القول بأن ال  ،غي في حوض بول

 . هذه الحالة أيًضاالريفي تنعكس في 

العقارات ان   داخل  المستوطنات  داخل  السكاني  الضواحي عمليات  عاظم  وت  ،النمو  الى    االنتقال 

  ، هجرة إلى هذه المستوطنات والتي تستند أيًضا إلى موجة ال  ،في المستوطنات الريفيةضافة احياء  وإ

على  وغ.  ي لزيادة المساحة المبنية في مستوطنات المجالس اإلقليمية في حوض بولاتحدت معا  كلها  

هذه المنطقة تمر بتحوالت سريعة   إن يمكن القول   ،مركزيمثل منطقة ال  بوليغافتراض أن حوض 

المناطق    ،وكبيرة التغيير في  بمعدل  مقارنة  نسبيًا  بمعدل سريع  تغير طبيعتها ومناظرها  والتي 

 فية البعيدة عن المدن الكبرى. يالر
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