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ملخص: 

اجلوفية  الآبار  ومياه  الأمطار  من  كل  مياه  بني  العالقة  درا�سة  البحث  يتناول 
 -1980 من  الفرتة  يف  غزة  وقطاع  الغربية  ال�سفة  يف  ال�سكان  وا�ستهالك  والينابيع، 
الر�سمية. الفل�سطينية  التي مت احل�سول عليها من اجلهات  2010م، وذلك لالإح�ساءات 
حت يف املو�سوع الأول اأهداف البحث وو�سائله،  ُق�ّسم البحث اإىل مو�سوعات عدة، ُو�سِّ
املياه  اآبار  من  ال�سخ  وكميات  املطر،  متغريات  الثاين  املو�سوع  يف  حّللت  حني  يف 
املتو�سطات  قيم  درا�سة  تناول  فقد  الثالث  املو�سوع  اأما  الينابيع،  وتدفق  اجلوفية، 
اجلوفية  الآبار  من  ال�سحوبات  بكمية  ال�سكاين  التزايد  وعالقة  وحتليلها،  املتحركة 
كان  والتي  اإليها،  التو�سل  مت  التي  النتائج  باأهم  الدرا�سة  واختتمت  الينابيع،  للمياه 
الغربية،  ال�سفة  يف  الينابيع  من  املياه  وتدفق  الأمطار  بني  العالقة  قوة  اأهمها:  من 
ال�سفة  يف  الآبار  من  امل�سحوبة  املياه  وكمية  ال�سكان  بني  كبري  ب�سكل  وو�سوحها 
التي  واملقرتحات  التو�سيات  اأهم  اإىل  الدرا�سة  تو�سلت  وقد  غزة،  وقطاع  الغربية 

امل�سكلة. حدة  من  تقلل 
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The relationship between rainfall, groundwater and springs 
and the population consumption in West Bank 

and Gaza Strip between 1980- 2010

Abstract: 

This research studies the relationship between rainfall , ground water 
and springs and the population consumption in the West Bank and Gaza 
Strip between 1980- 2010.It depends on the last data of rainfall, groundwater 
springs and population obtained from several authorized Palestinian 
Authority Centers.The study consists of three subjects.The first part studies 
the objectives and methodology of the research and the second part tackles 
and analyzes the amounts of rainfall, pumped water from wells, and amounts 
of outflow water from springs in the West Bank and Gaza Strip.The third 
part tackles moving averages of the rains and the relationship between the 
increasing population and pumped water from wells and springs.Finally it, 
summarizes the results and suggestions.One of the important results shows 
that there is very big relationship between the amounts of rainfall and the 
amounts of groundwater in West Bank and that was obviously shown by the 
population and pumped water from wells in West Bank and Gaza Strip.The 
study concludes with the most important solutions and suggestions to limit 
and reduce this problem.
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املوضوع األول:

أهداف البحث ووسائله: 

مقدمة: 

تعد املياه اجلوفية امل�سدر املائي الأ�سا�سي ل�سكان قطاع غزة من حيث ال�ستخدامات 
املائية املختلفة، اإذ يتم �سخ املياه من خالل اآبار املياه اجلوفية املنت�رسة يف قطاع غزة، 
ويتاأثر اخلزان املائي اجلويف ال�ساحلي يف قطاع غزة بنمو �سكاين يزيد عن 3.5 %�سنويًا، 
وهوا�ستهالك غري متوازن للمياه، امللحق )1( ، ويرتبط هذا مب�سدر مائي مطري متذبذب من 
عام اإىل اآخر، وتبلغ كمية املياه التي ُت�سخُّ يف قطاع غزة نحو 172.4 م.م3 عام 2010 )1( 
، ويف ظل الو�سع املائي املرتدي، هل تعو�ص الأمطار الهاطلة كمية ال�ستهالك يف قطاع 

غزة؟ 
ول يختلف الو�سع املائي يف ال�سفة الغربية كثرياً عنه يف قطاع غزة، فبينما تتوافر 
املياه فيها يف اأكرث من م�سدر مائي؛ حيث الينابيع، ومياه الأودية والأنهار، اإ�سافة اإىل 
مت   2010 عام  ال�سكان.ففي  بحاجة  يفي  ل  فيها  املائي  ال�سخ  فاإن  اجلوفية،  املياه  اآبار 
�سخ 71.6 م.م3 من اآبار املياه اجلوفية، اإ�سافة اإىل نحو 26.8 م.م3 من الينابيع )متغرية 
م.م3   60.3( الإ�رسائيلية  ميكوروت  �رسكة  من  الغربية  ال�سفة  ت�سرتيه  ما  مع   ، �سنويًا( 
�سنويًا( )2( ، ويبقى الحتالل الإ�رسائيلي على قائمة املعوقات التي حتول دون اأن ي�ستثمر 
الفل�سطينيون مياههم، فالقيود الع�سكرية حتد من حفر الآبار، اإ�سافة اإىل ما حددته اتفاقية 
مياه  من  الفا�سل  اجلدار  بناء  �سلبه  وما  الفل�سطينيني،  حق  يف  ظاملة  ح�س�ص  من  اأو�سلو 
الغربية،  ال�سفة  الظروف املحيطة با�ستخدام املياه يف  الإ�رسائيليني.ومهما كانت  ل�سالح 
فتبقى الأمطار امل�سدر الأ�سا�سي للمياه املتاحة يف ال�سفة الغربية، فما مدى عالقتها مبياه 

الآبار امل�سحوبة، وبتدفق الينابيع؟ .

أوالً- منطقة الدراسة: 

كم2   365 و  الغربية،  لل�سفة  كم2   5655 كم2،   6020 الدرا�سة  منطقة  م�ساحة  تبلغ 
لقطاع غزة( ، اأي ما يقرب من 22.22 % من م�ساحة فل�سطني )3( ، وتنح�رس يف منطقتني 
جغرافيتني منف�سلتني، اإحداهما �سمالية )ال�سفة الغربية( ، وترتاوح اأبعادها بني 150 كم 
 ، غزة(  )قطاع  جنوبية  والأخرى  تقريبًا،  والغرب  ال�رسق  بني  كم   44.5 و  وجنوبًا،  �سماًل 



203

2014 مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثالث والثالثون )1( - حزيران 

تكّون منطقة م�ستطيلة ال�سكل تقريبًا، ترتاوح اأبعادها بني 45 كم �سماًل وجنوبًا، و 6 كم 
بني ال�رسق والغرب تقريبًا، تف�سل الأرا�سي الفل�سطينية التي احتلتها اإ�رسائيل عام 1948 
م بني املنطقتني، وتكونان معًا اأرا�سي ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية ح�سب اتفاقات اأو�سلو 
بني الفل�سطينيني والإ�رسائيليني، وتقع املنطقتان �سمن الهوام�ص اجلنوبية للطية )اللتواء( 
التي تكونت يف نهاية الزمن اجليولوجي الثاين، وامتدادها يف الزمن اجليولوجي الثالث، 

والتي تكون القو�ص اجلبلي الذي يبداأ من �سيناء اإىل فل�سطني اإىل لبنان و�سوريا �سماًل )4( .
يظهر  واحليوي  البيئي  التنوع  فاإن  جغرافيًا،  املنطقتني  م�ساحة  �سغر  من  وبالرغم 
بو�سوح فيهما ل�سيما يف ال�سفة الغربية، كما تتباين الت�ساري�ص فيهما بني املناطق اجلبلية 
يف ال�سمال، حيث يزيد ارتفاع بع�ص القمم عن 1000 م فوق م�ستوى �سطح البحر بالقرب من 

ال�سهلية  واملنطقة  واخلليل،  والقد�ص  الل  رام 
املنا�سيب عن 90  تزيد  ل  اإذ  غزة،  يف قطاع 
م فوق م�ستوى �سطح البحر، اإ�سافة اإىل وجود 
يف  البحر  �سطح  م�ستوى  حتت  تقع  مناطق 
الأغوار والبحر امليت، �رسق ال�سفة الغربية )5( 
.وعلى الرغم من �سغر م�ساحة ال�سفة الغربية، 
فاإنه يظهر فيها اأربعة اأقاليم مناخية، ترتتب 
�سبه  ال�رسق كالآتي: املنطقة  الغرب نحو  من 
تظهر  حيث   ، وقلقيلية(  )طولكرم  ال�ساحلية 
مالمح مناخ البحر املتو�سط املعتدل الدايفء، 
ثم مناخ املنطقة اجلبلية يف الو�سط والغرب، 
املنحدرات  مناخ  ثم  املعتدل،  املناخ  حيث 
ال�رسقية �سبه اجلاف، ثم مناخ منطقة الأغوار 

والبحر امليت الأكرث جفافًا.
العوامل  اأهم  من  املناخ  تغريات  وتعد 
كمية  فتتغري  املياه،  م�سادر  يف  املوؤثرة 
الغربية وقطاع  ال�سفة  الهاطلة على  الأمطار 
لآخر،  عام  ومن  لأخرى،  منطقة  من  غزة 
يف  ازديادها  مكانيًا  ال�سائدة  ال�سفة  وتبقى 
ونق�سانها  ال�سمال،  ونحو  الغربية،  املناطق 
يف املناطق ال�رسقية، وتكون هذه الجتاهات 

وا�سحة اأكرث يف ال�سفة الغربية.

الخريطة )1( 

موقع منطقة الدراسة )6(
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وتعتمد منطقة الدرا�سة على م�سادر مائية متنوعة غري مياه الأمطار، يكون تنوعها 
اأكرث يف ال�سفة الغربية، فتوجد املياه اجلوفية، والأنهار، والأودية، وينابيع املياه.اأما يف 
قطاع غزة فيعتمد ال�سكان اعتماداً رئي�سًا على الآبار اجلوفية التي ت�سخ من اخلزان املائي 

اجلويف.وتبني خريطة رقم )1( موقع منطقة الدرا�سة من فل�سطني.

ثانياً- جمال البحث وحدوده: 

 املكان والزمان، جماالن يو�سحان مو�سوع البحث، واملدة الزمنية التي يقع 
فيهاعلى النحو االآتي: 

اختريت ال�سفة الغربية، وقطاع غزة من فل�سطني كمنطقة جغرافية واحدة، اأي دون  -
التوزيع على حمافظاتهما، لتكونا املكان الذي طبق عليه املو�سوع، وهو العالقة بني مياه 
الغربية  ال�سفة  يف  ال�سكان  وا�ستهالك  والينابيع،  اجلوفية،  الآبار  ومياه  الأمطار،  من  كل 
وقطاع غزة، ومتثل املنطقتان اأرا�سي ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية ح�سب اتفاقية اأو�سلو بني 

الفل�سطينيني والإ�رسائيليني.
ُحدِّدت املدة الزمنية لتو�سيح العالقة بينهما، واختريت املدة الزمنية بني العامني  -

1980 – 2010 م، حيث مت احل�سول على اأحدث البيانات التي توافرت من م�سادر متعددة 

ثالثاً- أهداف البحث: 

تهدف الدرا�سة اإىل: 
التعرف اإىل معدلت الأمطار الهاطلة خالل مدة الدرا�سة يف كل من ال�سفة الغربية . 1

وقطاع غزة.
التعرف اإىل كميات املياه امل�سحوبة من اآبار املياه اجلوفية و املتدفقة من ينابيع . 2

املياه، واجتاه تغريها خالل مدة الدرا�سة.
التعرف اإىل العالقة بني الأمطار الهاطلة، واملياه التي يتم �سخها من اآبار املياه . 3

اجلوفية، واملتدفقة من الينابيع ومدى كفايتها لل�سكان يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة.
و�سع املقرتحات والتو�سيات املنا�سبة وفق النتائج املتوقعة للدرا�سة.. 4

رابعاً- فروض الدراسة: 

متت هذه الدرا�سة لتحقيق الفرو�س االآتية: 
يوجد تذبذب يف كمية املطر الهاطلة من عام اإىل اآخر، وهو ما �سيت�سح من خالل . 1

ح�ساب معامل التغري لالأمطار ال�سفة الغربية وقطاع غزة.
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يوجد تغري يف �سخ املياه من الآبار اجلوفية، واأن هذا ال�سخ يتزايد بدرجة اأكرب من . 2
كمية الأمطارالهاطلة.

يفرت�ص اأن توجد عالقة بني كل من الأمطار، و مياه الآبار اجلوفية، ومياه الينابيع، . 3
ومعدل ا�ستهالك املياه لالأغرا�ص املختلفة.

خامساً- منهج البحث وأسلوبه: 

اأدى ارتباط مو�سوع البحث باجلانب التطبيقي املتعلق بتوزيع كمية املطر يف ال�سفة 
الغربية وقطاع غزة اإىل اعتماد الباحث املنهج التحليلي، والذي تناول حتليل البيانات ذات 
النتائج من  ا�ستنتجت  ال�ستنتاجي، حيث  املنهج  ا�ستخدام  اإىل  اإ�سافة  باملو�سوع،  ال�سلة 

واقع حتليل بيانات املطر ومياه الآبار والينابيع.
وقد ا�سُتخدم املنهجان ال�سابقان يف االإطارات االآتية: 

الأول: تطبيقي: حيث اختريت ال�سفة الغربية وقطاع غزة من فل�سطني كمنطقة للتطبيق، 
وحتليل البيانات املتوافرة.

من  واملياه  باملطر  املتعلقة  الإح�سائية  البيانات  جمع  يف  ومتثل  نظري:  الثاين: 
م�سادرها املتعددة، والتي �سملت حمطات ت�سجيل املطر، وموؤ�س�سات تابعة لل�سلطة الوطنية 
والن�سب  البيانات  وح�ساب  وجدولتها،  البيانات،  تنقيح  الإطار  هذا  يف  ومت  الفل�سطينية، 

املئوية منها، متهيداً لتحليلها ح�سب متطلبات مو�سوع الدرا�سة.
املطرية،  - الزمنية  ال�سال�سل  حتليل  يف  الإح�سائية  الطرق  بع�ص  اُ�ستخدمت  وقد 

البياين، وطريقة املتو�سطات املتحركة واملتو�سط  الر�سم  وحتديد اجتاهاتها، منها، طريقة 
عامًا  اجتاها  اأظهرت  والتي  املذكورة،  الدرا�سة  منطقة  يف  املطر  اجتاه  خط  لتحديد  العام 

متناق�سًا.

سادساً- مشكالت البحث: 

متثلت امل�سكالت التي واجهت هذه الدرا�سة يف االآتي: 
اكتمال البيانات: لتكتمل بيانات هذا البحث، فقد جمعت من م�سادر متعددة، وقد . 1

اأخذت هذه العملية بع�ص الوقت واجلهد، من اأجل احل�سول على بيانات اأكرث دقة.
م�سادرها . 2 من  ال�سنوات  بع�ص  يف  البيانات  توافق  عدم  تبني  البيانات:  توافق 

الفل�سطينية، وعلى الرغم من اأن الفرق بينها مل يكن كبرياً، فاإنه قد مت اأخذ املتو�سط احل�سابي 
لها، حتى يتم تقليل اخلطاأ فيها اإىل اأدنى درجة.
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بيانات الأمطار: كانت امل�سكلة اأكرب يف بيانات الأمطار، فقد اأُعتمد على البيانات . 3
للح�سول  غزة،  وقطاع  الغربية  ال�سفة  من  كل  يف  اجلوية  الأر�ساد  حمطات  من  املطرية 
من  لها  ال�سنوية  املتو�سطات  وح�سبت  البيانات،  تلك  وُجدولت  ال�سنوية،  املتو�سطات  على 
التغري واملتو�سط  التي مت احل�سول عليها، ومعامل  الت�سجيل  ل�سنوات  ال�سهرية  املتو�سطات 

املتحرك لها.
املوضوع الثاني: 

معدالت األمطار وكميات مياه اآلبار اجلوفية، والينابيع: 

أوالً- األمطار يف الضفة الغربية وقطاع غزة: 
فيه  يحدث  الذي  ال�ستاء،  ف�سل  يف  غزة  وقطاع  الغربية  ال�سفة  يف  الأمطار  ت�سقط 
حالت عدم ا�ستقرار جوي، ناجتة عنه حترك عدد من املنخف�سات اجلوية فوق حو�ص البحر 
الأمطار  هذه  فاإن  متعددة،  بعوامل  لتاأثره  ونظراً  منه،  ال�رسقي  احلو�ص  ل�سيما  املتو�سط، 
متباينة يف كمياتها من �سهر لآخر، ومن �سنة لأخرى، مما يعني تذبذبها، كما ت�سري البيانات 
املتوافرة من حيث اجتاه معدلت الأمطار اإىل النق�سان نحو نهاية مدة الدرا�سة )7( ، ويالحظ 
اأنه توجد جمموعة وا�سحة من التباينات املكانية والزمانية يف هطول الأمطار مع �ستاء 
معتدل ممطر، و�سيف حار وجاف، مع توقع ارتفاع درجات احلرارة وزيادة معدلت التبخر، 
بحيث ت�سري الإح�ساءات اإىل زيادة البخر من 1842.2 مللم للفرتة من 1975- 1984م، ثم 
اإىل 1897 مللم عام1997 م، واىل 2014 عام 2005 مللم عام يف ال�سفة الغربية )8( ، ومن 
1603 مللم اإىل 1684 للفرتة نف�سها يف قطاع غزة، بينما �سجلت درجات احلرارة ارتفاعًا 
اإىل  تراوح من 17.76 درجة مئوية عام 1997م و20.3 درجة مئوية عام 2005 م، ثم 
22.4 درجة مئوية عام 2010م يف ال�سفة الغربية، بينما ارتفعت يف قطاع غزة من 18.9 

درجة مئوية اإىل 21 درجة اإىل 21.5 درجة مئوية للفرتة نف�سها على التوايل )9( .
الجدول )1( 

معامل التغير في أمطار الضفة الغربية وقطاع غزة خال الفترة من 1980- 2010

قطاع غزةال�سفة الغربيةال�سنةقطاع غزةال�سفة الغربيةال�سنة

19806.12 -22.84199636.8712.76
198141.26 -41.8819973.18 - -25.74
19821.2 - -15199844.6 - -14.22
198332.850.9199942.5 - -59
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قطاع غزةال�سفة الغربيةال�سنةقطاع غزةال�سفة الغربيةال�سنة

19843.07 -47.23200011.18 - -12.98
198511.13 - -42.520017.4422.53
19869.95 - -48.8720021.726.53
198729.8 -56.2720033927
198832.7 -33.2120047.19 -19.25
198912.95 -1.6720057.94 -15
19907.65 -54.25200646.43 -26.16
19916.62 -8.1320075.5 -2.17
199223 -125.58200828.87 -36.66
199340.1942.820097.4 - -20.12
199419.10 -50.6201028.35 - -46.26
199550.9 -43.96

الجدول من حساب الباحثين اعتمادا على بيانات الملحق رقم )1( .

الشكل )1( 
قيمة التغير في األمطار الهاطلة على الضفة الغربية وقطاع غزة خال الفترة من 1980 – 2010 

المصدر: من إنشاء الباحثين اعتمادا على بيانات الملحق رقم )1( .
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العالقة بني مياه كل من األمطار ومياه اآلبار اجلوفية والينابيع واستهالك السكان 
في الضفة الغربية وقطاع غزة في الفترة من 1980 - 2010م

د. عبد العظيم قدوره مشتهى
د. منصور نصر اللوح

يالحظ من تتبع معامل التغري لالأمطار يف منطقة الدرا�سة، اجلدول )1( ، وال�سكل 
)1( االتي: 

االأمطار يف ال�سفة الغربية:- . 1
يتبني من درا�سة بيانات الأمطار يف ال�سفة الغربية )امللحق رقم1( ، وخطوط املطر 
املت�ساوي، اأنظر اخلريطة )2( ، التي تبني خطوط املطر املت�ساوي يف ال�سفة الغربية، يتبني 

الآتي: 
اجتاه خط املطر نحو النخفا�ص خالل فرتة الدرا�سة املمتدة من 1980- 1990،  -

رغم تداخل فرتات مطر وا�سحة خالل هذه الفرتة، حيث �سكلت ن�سبة ال�سنوات التي انخف�ص 
فيها املطر عن املتو�سط العام 80%، با�ستثناء بع�ص املوا�سم التي �سقطت فيها اأمطار تفوق 

املتو�سط العام بكثري، مثل املو�سم املطري 1981/ 1980م، واملو�سم 1982/ م1983.
العام،  - التدريجي خالل الفرتة من 1990- 2010 حول املتو�سط  عاود الرتفاع 

حيث �سجلت ال�سنوات التي ارتفع فيها املعامل عن املتو�سط العام ن�سبة 39% فقط، اإل اأنها 
متيزت بهطول يفوق املتو�سط العام، حيث كان لها الدور الأكرب يف تعوي�ص كمية النق�ص 
ال�سنوات الأخرى، وهو ما تبني من خالل ح�ساب خط الجتاه، وتبني كذلك من اجتاه  يف 

املتو�سط املتحرك �سوب الرتفاع التدريجي خالل هذه الفرتة.
غري اأن ال�ستهالك الزائد من اجلانب الفل�سطيني والإ�رسائيلي ت�سبب يف خلق اأزمة  -

مائية وا�سحة يف منطقة الدرا�سة كما �سيت�سح لحقًا خالل الدرا�سة، الأمر الذي يهدد بخطر 
بيئي يلحق مبرافق احلياة املختلفة، وما يرتبط بذلك من تدهور من�سوب املياه اجلوفية، مع 

توقع طلب متزايد على املياه لال�ستخدامات املختلفة.
الأمر  - اأكرث من ذلك،  اإىل  �سنوات، وقد ت�سل  اأربع  �سنوات اجلفاف لأكرث من  تتابع 

املياه  ت�سكل كمية  اإذ  املائي اجلويف،  الري من املخزون  العتماد على مياه  الذي يتطلب 
امل�ستخدمة للزراعة 49.1% من اإجمايل الكمية امل�سحوبة من الآبار اجلوفية )اإجمايل الكمية 
امل�سحوبة 61 م.م3/ 2009م( ، اإ�سافة اإىل 30.6 م.م3 من مياه والينابيع، و58.16 م.م3 

من مياه ميكوروت ال�رسائيلية )10( .
االأمطار يف قطاع غزة: . 2

انظر  املت�ساوي،  املطر  وخطوط   ،  )1( امللحق  يف  الأمطار  بيانات  درا�سة  من  يتبني 
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اخلريطة )3( ، التي تبني خطوط املطر املت�ساوي يف قطاع غزة، يتبني الآتي: 
عام  - من  املمتدة  الدرا�سة  فرتة  خالل  الوا�سح  النخفا�ص  نحو  املطر  خط  يتجه 

البحر  بالرغم من وقوع املنطقة على �ساحل   ، ال�سكل )2(  1980-2010 كما يت�سح من 
املتو�سط، غري اأن وقوع املنطقة يف ارتفاعات ب�سيطة )اأق�سى ارتفاع 90 مرت فوق من�سوب 

م�ستوى البحر املتو�سط( حال دون ا�ستئثارها بحركة الرياح الرطبة.
انخفا�ص ملحوظ يف كمية املطر خالل الفرتة املمتدة من عام 1991- 2010،  -

حيث بلغ متو�سط كمية املطر خالل هذه الفرتة )397.17مللم( .
اأي  - مو�سمًا،   30 جمموع  من  مطريًا  مو�سمًا   16 خالل  اجلفاف  ظروف  �سيادة 

بن�سبة 53.33 % خالل فرتة الدرا�سة، وما يرتبط بذلك من تدهور من�سوب املياه اجلوفية، 
وتدهور الغطاء النباتي، وانخفا�ص امل�ساحة املزروعة.ويرافق ذلك طلب متزايد على املياه 
لال�ستخدامات املختلفة * )مت ح�ساب معامل اجلفاف وفقا ملعامل اجلفاف يف العامل نقال 
عامل  اجلافة،  املناطق  يف  الأرا�سي  تدهور   ،  )1999( الفتاح،  عبد  حممد  الق�سا�ص،  عن: 

املعرفة(
الري  - مياه  على  بكرثة  العتماد  غزة  قطاع  يف  اجلفاف  �سنوات  تتابع  عن  ينتج 

الكمية  اإجمايل  للزراعة 62% من  امل�ستخدمة  املياه  ت�سكل كمية  اإذ  املخزون اجلويف،  من 
)اإجمايل الكمية

اآباراملياه  من  مليون.م3   172.4 منها   ، 2010م(  مليون.م3/   177.3 امل�ستخدمة 
الإ�رسائيلية،  املوجودة يف قطاع غزة، 4.9 م.م3 يتم �رساوؤها من خالل �رسكة ميكوروت 
لغر�ص  م.م3   91.4 الزراعة،  لغر�ص  مرت3  مليون   81( املختلفة  لال�ستخدامات  وذلك 
ارتفع من 87 لرت/  ال�ستهالك بحيث  تزايداً يف  الفرد  ي�سكل ن�سيب   ، املنزيل(  ال�ستهالك 
يوم عام 2000 اإىل 93.5 لرت/ يوم عام 2005 م )11( اإىل 97.15 لرتاً عام 2010، مما 
ينجم عنه ارتفاع معدلت امللوحة يف الرتبة، اإذ تقدر معدلت امللوحة امل�سافة للرتبة بني 

160.5 كجرام/ دومن 4800 كجرام/ دومن �سنويا )12( .
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العالقة بني مياه كل من األمطار ومياه اآلبار اجلوفية والينابيع واستهالك السكان 
في الضفة الغربية وقطاع غزة في الفترة من 1980 - 2010م

د. عبد العظيم قدوره مشتهى
د. منصور نصر اللوح

ويو�سح ال�سكل )2( )3( )15( الجتاه العام لتغري املطر يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة، 
والذي يت�سح من خالله الآتي: 

الشكل )2(
قيم واتجاه األمطار الهاطلة على الضفة الغربية خال الفترة من 1980 – 2010م

المصدر: من إنشاء الباحثين اعتماداً على بيانات الملحق )1( .

الخريطة )2( 
خطوط المطر المتساوية في الضفة الغربية

)13( 2010 /1980

 خريطة )3( 
خطوط المطر المتساوية في قطاع غزة

 )14( 2010 – 1980
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الشكل )3(
قيم واتجاه األمطار الهاطلة على قطاع غزة خال الفترة من 1980- 2010 م

المصدر: من إنشاء الباحثين اعتمادا على بيانات الملحق رقم )1( .

ثانياً- ضخ املياه من اآلبار اجلوفية: 

اعتماداً  غزة  وقطاع  الغربية  ال�سفة  من  كل  يف  املائية  ال�سكان  ا�ستخدامات  تعتمد 
تلك  اأومن  اجلوفية،  الآبار  من  �سخها  يتم  والتي  اجلوفية،  املائية  اخلزانات  على  رئي�سًا 
الإ�رسائيليون  ي�سعها  التي  القيود  اأن  اإل  اجلارية،  واملياه  الينابيع،  من  املتدفقة  املياه 
على ا�ستخدام هذه امل�سادر حدت من ا�ستخدامها، هذا وي�سل عدد الآبار اجلوفية اإىل 320 
بئراً، وي�سل عدد الينابيع اإىل 117 ينبوعًا، ويرتبط ذلك بتزايد اأعداد ال�سكان امل�سطرد يف 
ال�سفة الغربية وقطاع غزة، واجلدول )2( ، يبني تزايد اأعداد ال�سكان خالل ال�سنوات الع�رس 
املا�سية من عام 2000 اإىل عام 2010 وكميات ال�ستهالك املتزايد، كما �سيتم تفنيد ذلك 

يف ال�سطور التالية.
الجدول )2( 

تعداد السكان )باأللف( في األراضي الفلسطينية للفترة من2000- - 2010 )16( ، )17( 

ال�سنة
 اإجمايل 

االأرا�سي الفل�سطينية 
 )باالألف( 

ال�سفة الغربية
 )باالألف( 

قطاع غزة
 )باالألف( 

كميات ال�سخ 
من االآبار يف قطاع غزة 

)مليون مرت3( 

كميات ال�سخ 
من االآبار يف ال�سفة الغربية 

 )مليون مرت3( 
 20003053.31943.61109.714057.9
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العالقة بني مياه كل من األمطار ومياه اآلبار اجلوفية والينابيع واستهالك السكان 
في الضفة الغربية وقطاع غزة في الفترة من 1980 - 2010م

د. عبد العظيم قدوره مشتهى
د. منصور نصر اللوح

ال�سنة
 اإجمايل 

االأرا�سي الفل�سطينية 
 )باالألف( 

ال�سفة الغربية
 )باالألف( 

قطاع غزة
 )باالألف( 

كميات ال�سخ 
من االآبار يف قطاع غزة 

)مليون مرت3( 

كميات ال�سخ 
من االآبار يف ال�سفة الغربية 

 )مليون مرت3( 
20013138.51992.61145.9122.458.7
20023225.22042.31182.9146.556.9
20033314.52093.41221.114748.2
20043407.42146.41261141.155
20053508.12203.71304.4156.957.8
200636122242.71349.3152.361.2
20073719.22323.51395.7172.568.7
20083825.52385.21440.3159.466.3
20093935.22448.41486.817057.2
20104048.42513.31535.2172.471.6

ال�سخ املائي يف ال�سفة الغربية: . 1
يبلغ متو�سط �سخ املياه من الآبار اجلوفية يف ال�سفة الغربية يف فرتة الدرا�سة 60.4 
مليون م، )18( ويّت�سح من اجتاه ال�سخ املائي من خمزون املياه اجلويف يف ال�سفة الغربية 

ما ياأتي: 
ت�سري كميات ال�سخ املائي ملياه الآبار اجلوفية اإىل تزايد كمياتها ب�سكل عام، وهذا  -

اأمر يفرت�ص اأن يلبي حاجات ال�سكان املائية املتزايدة.
التذبذب الوا�سح يف �سخ املياه من الآبار اجلوفية يف ال�سفة الغربية، ويعود ذلك  -

اإىل التدمري الإ�رسائيلي لبع�ص اأبار املياه اجلوفية، اأومنع ال�سكان من ا�ستخدام بع�ص الآبار، 
اإ�سافة ملا ت�سبب به اجلدار العازل من عزل لآبار جوفية خارج �سيطرة الفل�سطينيني، انظر 

اخلريطة رقم )4( ، التي تو�سح توزيع اآبار املياه اجلوفية يف ال�سفة الغربية.
ال�سخ املائي يف قطاع غزة: . 2

�سجل متو�سط ال�سخ املائي اجلويف يف قطاع غزة يف فرتة الدرا�سة 137.6م3، ومل 
يكن حال ال�سخ املائي اجلويف يف قطاع غزة اأف�سل منه يف ال�سفة الغربية، ويبني ال�سكل 
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)4( )19( ، ال�سخ املائي اجلويف ومتو�سطه خالل فرتة الدرا�سة، على النحو الآتي: 
تزايدت كميات ال�سخ املائي من الآبار اجلوفية يف قطاع غزة بوترية اأعلى خالل  -

مدة الدرا�سة، فمن 126 م.م3 عام 1980 م اإىل 135 م.م3 عام 1989 م، اإىل 172.4م.م3 
عام 2010 م، ومن املتوقع ارتفاع احلاجة اإىل املياه يف ال�سنوات القادمة، ويعود ذلك اإىل 
اعتماد ال�سكان املتزايد عددهم كثرياً يف قطاع غزة على اخلزان املائي اجلويف، ول توجد 

م�سادر مائية اأخرى �سوى الأمطار الهاطلة.
تذبذبت كميات ال�سخ حول املتو�سط العام لها، اإل اأن التذبذب اأقل منه يف ال�سفة  -

الغربية، ل �سيما اأن الحتالل الإ�رسائيلي يحا�رس القطاع من خالل حدوده.
يبني معامل ارتباط بري�سون الرتباط بني تزايد �سكان قطاع غزة واملياه، حيث  -

ودللته  وقوي،  اإيجابي  معامل  وهو   0.878+ قيمة  �سجل  وقوي  وثيق  ارتباط  وجود 
الإح�سائية قوية، ال�سكل )4( .

الشكل )4( 
االتجاه العام لكميات المياه التي يتم سحبها من اآلبار الجوفية في قطاع غزة 

خال الفترة من 1980- 2010

المصدر: من إنشاء الباحثين اعتمادا على بيانات الملحق رقم )1( .
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د. عبد العظيم قدوره مشتهى
د. منصور نصر اللوح

ثالثاً- تدفق املياه من الينابيع: 

متثل الينابيع يف ال�سفة الغربية م�سدراً مهما لتزويدها باملياه العذبة �سنويا وعلى 
 )5( اخلريطة  تو�سح  كما  الهاطلة،  الأمطار  بكمية  وارتباطها  ال�سنوي  تفاوتها  من  الرغم 

توزيع الينابيع يف ال�سفة الغربية، ومنهما جند: 
مدة  - خالل  جداً  وا�سحًا  الينابيع  من  املتدفقة  املياه  كميات  يف  التذبذب  يبدو 

راأ�سها  على  ياأتي  والتي  تدفقها،  يف  فقط  الطبيعية  العوامل  لتحكم  ذلك  ويعود  الدرا�سة، 
الأمطار، وخ�سائ�ص اخلزان اجلويف الأر�سي، ومناطق التدفق.

�سجل معامل ارتباط بري�سون بني الأمطار املت�ساقطة وكمية التدفق من الينابيع  -
( ، اجلدول )3( ، مما ي�سري بو�سوح اإىل عالقة ارتباط موجبة  قيمة موجبة بلغت )+ 0.554

بني املتغريين.
الجدول )3( 

معامل ارتباط بيرسون بين كمية األمطار الهاطلة في الضفة الغربية وكمية الضخ 
من الينابيع خال الفترة 1980- 2010

كمية ال�سخ من الينابيع امطار ال�سفة الغربية

0.554 1 ارتباط بري�سون اأمطار ال�سفة الغربية
31 31 عدد �سنوات الفح�ص

1 0.554 ارتباط بري�سون كمية ال�سخ من الينابيع
31 31 عدد �سنوات الفح�ص

 Correlation is significant at the 0.01 level )2- tailed( .

النخفا�ص،  - نحو  العيون  من  املنتجة  املياه  لكمية  النحدار  خط  يتجه 
اإىل:  ذلك  ومرد 

تذبذب الأمطار بني �سنة واأخرى. -
اإغالق عدد من العيون وال�سيطرة على اأخرى من جانب اإ�رسائيل، وهو ما اأكدته عدد  -

من امل�سادر، حيث �سيطرت اإ�رسائيل على 39عني ونبع من عيون ال�سفة الغربية وينابيعها، 
وعدد 365 بئراً عميقة ت�سخ كمية �سخمة من املياه )ترتاوح كمية ال�سخ منها، بني 400 

–600م.م3( )20( .
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املوضوع الثالث: 

املتوسطات املتحركة: 

1- املتوسط املتحرك ألمطار الضفة الغربية وقطاع غزة: 

العام ح�ساب  املتو�سط  يفوق  الهاطلة مبا  الأمطار  من  �ساذة  تطلب وجود حالت 
منطقة  يف  املطر  اجتاه  حترك  يف  دقة  اأكرث  اجتاه  اإىل  للو�سول  املتحرك  املتو�سط 
ال�سفة  من  كل  يف  املتحركة  املتو�سطات  ح�ساب  خالل  من  ات�سح  ما  وهو  الدرا�سة، 
على   ،  )7( وال�سكل   ،  )6( ال�سكل  يبينه  كما  النحدار  واجتاه  غزة،  وقطاع  الغربية 

الآتي:  النحو 

الخريطة )4( 
آبار المياه الجوفية في الضفة الغربية 2010 م )21( 

الخريطة )5( 
ينابيع المياه في الضفة الغربية 2010م )22( 
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في الضفة الغربية وقطاع غزة في الفترة من 1980 - 2010م

د. عبد العظيم قدوره مشتهى
د. منصور نصر اللوح

الشكل )6( 
حركة المتوسط المتحرك ألمطار الضفة الغربية خال الفترة من 1980- 2010

المصدر: من إنشاء الباحثين اعتمادا على بيانات الملحق رقم )1( .

الشكل )7( 
حركة المتوسط المتحرك ألمطار قطاع غزة خال الفترة من 1980- 2010

المصدر: من إنشاء الباحثين اعتماداً على بيانات الملحق )1( .
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اجتاه املتو�سط املتحرك �سوب الرتفاع خالل فرتة الدرا�سة، مما يعلل تاأثر املنطقة  -
التي  ت�ساري�سها  وتفاوت  اجلوية،  املنخف�سات  حترك  يف  ممثلة  متعددة  وعوامل  بظروف 

ي�سل ارتفاع بع�سها اإىل اأكرث من 1000 مرت.
اجتاه املتو�سط املتحرك لأمطار قطاع غزة �سوب النخفا�ص ح�سب ما بينه الجتاه  -

للمتو�سط املتحرك، وهو ما اأكدته درا�سة قيم املتغريات خالل فرتة الدرا�سة.

2- العالقة بني األمطار وتدفق الينابيع يف الضفة الغربية خالل الفرتة من 1980- 2010:

من خالل ح�ساب العالقة بني متغريي الينابيع وكمية الأمطار الهاطلة تبني وجود  -
عالقة قوية برزت من خالل اجتاه خط انحدار كمية تدفق مياه الينابيع يف ال�سفة الغربية، 

ويعود ذلك اإىل عوامل عدة منها: 
الطلب املتزايد على املياة لال�ستخدامات املختلفة. -
الف�سل  - جدار  خالل  من  منها  كبري  عدد  على  وال�سيطرة  الينابيع  من  عدد  تدمري 

العن�رسي والجراءات ال�رسائيلية التع�سفية مل�سادر املياه الفل�سطينية، حيث ت�سري امل�سادر 
الفل�سطينية اإىل �سيطرة اإ�رسائيل على 39 نبعًا فل�سطينيًا، وعدد 365 بئراً جوفيًا فل�سطينيًا، 

بقدرة اإنتاجية تفوق 400 م.م3 �سنويا )24( .
الشكل )8( 

اتجاه العاقة بين الضخ من الينابيع ومتوسط األمطار خال الفترة من 1980- 2010

المصدر: من إنشاء الباحثين اعتمادا على بيانات الملحق )1( .
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في الضفة الغربية وقطاع غزة في الفترة من 1980 - 2010م

د. عبد العظيم قدوره مشتهى
د. منصور نصر اللوح

3- السكان وكميات الضخ السنوي: 

يبني معامل ارتباط بري�سون لل�سكان واملياه يف ال�سفة الغربية اأن هناك ارتباطًا  -
قوية،  الإح�سائية  ودللته  وقوي  اإيجابي  معامل  0.639وهو   + قيمة  �سجل  وقويًا  وثيقًا 

اأنظر ال�سكل )9( .

الرتفاع، وب�سكل متزامن مع خط  - ب�سكل ملحوظ نحو  ال�سكاين  التدرج  اجتاه خط 
كميات ال�سحوبات من الآبار اجلوفية يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة كما تبني من ال�سكل 
التي  املياه  كميات  يف  املرتاكم  العجز  ل�سد  مائي  م�سدر  عن  البحث  يتطلب  الأمر   ،  )10(

يحتاجها ال�سكان يف املناطق الفل�سطينية كافة.
الشكل )9( 

م.م3  اآلبار  السنوي من  الضخ  )باأللف( وكميات  الغربية  الضفة  سكان 
خال الفترة من 2000 – 2010 م

المصدر: من إنشاء الباحثين اعتماداً على بيانات الملحق )1( .
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الشكل )10( 
سكان قطاع غزة )باأللف( وكميات الضخ السنوي من اآلبار م.م3 خال الفترة من 2000 –2010

المصدر: من إنشاء الباحثين اعتمادا على بيانات الملحق رقم )1( .

لتزايد  - نظراً  الدرا�سة،  مدة  الأخري من  الن�سف  ُت�سخُّ يف  التي  املياه  كميات  تزايد 
احلاجة لذلك.

يبدو اأن التغري يف �سخ املياه اجلوفية حول متو�سطها العام يف تزايد م�ستمر، ويدل  -
هذا على اجتاه خط النحدار ب�سكل كبري من 36 م.م3 يف بداية مرحلة الدرا�سة اإىل ما يزيد 

عن65 م.م3 عام 2010 لل�سخ املائي خالل فرتة الدرا�سة، اأنظر ال�سكل )11( .
الشكل )11( 

االتجاه العام لكميات المياه التي يتم سحبها من اآلبار الجوفية في الضفة الغربية خال الفترة من 1980- 2010

المصدر: من إنشاء الباحثين اعتمادا على بيانات الملحق )1( .
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العالقة بني مياه كل من األمطار ومياه اآلبار اجلوفية والينابيع واستهالك السكان 
في الضفة الغربية وقطاع غزة في الفترة من 1980 - 2010م

د. عبد العظيم قدوره مشتهى
د. منصور نصر اللوح

النتائج والتوصيات: 

أوالً- نتائج الدراسة: 

تفاوتت كميات الأمطار ال�ساقطة على منطقة الدرا�سة زمانيًا ومكانيًا، وقد تاأثر هذا . 1
التفاوت بالتباين املناخي والت�ساري�سي، واأثر ذلك على كميات ال�سخ من الآبار اجلوفية، 

والتدفق من الينابيع.
تنوع م�سادر املياه بني الأمطار، واملياه اجلوفية امل�سحوبة من الآبار، واملتدفقة . 2

من الينابيع، الأمر الذي �سجع على الدرا�سة.
حتت . 3 الواقعة  اجلوية،  باملنخف�سات  الدرا�سة  منطقة  على  الأمطار  �سقوط  يرتبط 

تاأثري العديد من العوامل، حيث ظهر التذبذب وا�سحًا يف هطولها بني ارتفاع وانخفا�ص.
انخفا�ص كمية التغذية املائية للخزان املائي اجلويف يف ال�سفة الغربية وقطاع . 4

غزة، واأ�سار اإىل ذلك انخفا�ص كميات الأمطار نحو نهاية مدة الدرا�سة يف قطاع غزة.
كبرياً . 5 اعتماداً  اجلوفية  املياه  على  ب�رسعة  عددهم  املتزايد  ال�سكان  اعتماد  اأدى 

اإىل عجز الأمطار الهاطلة عن التعوي�ص املائي، وقد اأ�سارت اإىل ذلك خطوط النحدار التي 
ر�سمت لتو�سح ذلك.

الفل�سطينية، . 6 املياه  موارد  على  الإ�رسائيلي  والتحكم  الإ�رسائيلية،  ال�سيطرة  اأثرت 
ل�سيما يف ال�سفة الغربية على ال�سخ املائي، لذلك اأ�سبحت املعادلة بني التزويد املطري، 

وال�سخ املائي مت�سابكة ومعقدة.
لتحكم . 7 نظراً  املائي،  وال�سخ  الأمطار  بني  �سالبة  الرتباط  معامل  نتائج  جاءت 

اإيجابيًا بني  الرتباط  الأمطار، يف حني جاء معامل  املائي غري  ال�سخ  اأخرى يف  عوامل 
الأمطار وتدفق الينابيع وقيمته متو�سطة.

ثانياً- التوصيات: 

يو�سي الباحثان يف �سوء النتائج التي مت التو�سل اإليها مبا ياأتي: 
تر�سيد ا�ستهالك املياه يف كل من ال�سفة الغربية وقطاع غزة، مبا ي�سمن موازنة . 1

معقولة بني الأمطار الهاطلة، وال�سخ من الآبار اجلوفية.
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يف . 2 النق�ص  لتعوي�ص  جيداً  مدرو�سة  م�ستقبلية  روؤية  و�سمن  بديلة،  خطة  و�سع 
كميات املياه اجلوفية، وزيادة متلحها، وبخا�سة يف قطاع غزة.

البحث عن م�سادر مائية م�ستقبلية بديلة ل�سيما يف قطاع غزة، مثل: حتلية مياه . 3
البحر، التي بداأت التجارب عليها، ولكن كمية الإنتاج منها ما تزال حمدودة.

يف . 4 والب�رسية  الطبيعية  املوؤ�رسات  ومراقبة  املياه،  م�سادر  اإدارة  برامج  حت�سني 
منطقة الدرا�سة، والتي لها عالقة باملياه اجلوفية.

حماولة جتميع مياه الأمطار، اإذ تذهب كميات كبرية منها هدراً عن طريق اجلريان . 5
ال�سطحي، اأو يف البحر.
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العالقة بني مياه كل من األمطار ومياه اآلبار اجلوفية والينابيع واستهالك السكان 
في الضفة الغربية وقطاع غزة في الفترة من 1980 - 2010م

د. عبد العظيم قدوره مشتهى
د. منصور نصر اللوح

اهلوامش: 
لالإح�ساء الفل�سطيني، اجلهاز املركزي: )2011( ، كتاب فل�سطني الإح�سائي، رام الل، . 1

فل�سطني، �ص 29.
الفل�سطينية، �سلطة املياه: )2011( ، نظام املعلومات املائية، رام الل، فل�سطني، ن�رسات . 2

خمتلفة.
ال�سفة . 3 يف  الأمطار  كميات  يف  التغري  اجتاه   ،  )2013( قدوره:  العظيم  عبد  م�ستهى، 

الغربية بني عامي 1997 – 2008 م، جملة جامعة الأزهر، �سل�سلة العلوم الإن�سانية، 
املجلد اخلام�ص ع�رس، �سفحات متعددة، اأنظر اأي�سًا

water authority Palestinian: )March 2012( , correcting inaccuracies COGAT,s 
fact sheet )Water in the West Bank( .

الغربية . 4 ، جيولوجية فل�سطني وال�سفة   )1999 : القادر و و�ساحي، �سايل(  عابد، عبد 
وقطاع غزة، ط 1، جمموعة الهيدرولوجيني الفل�سطينيني، �ص �ص 181- 186.

م�ستهى، عبد العظيم قدوره، اللوح، من�سور ن�رس: )2008( ، جغرافية فل�سطني الطبيعية، . 5
جامعة الأزهر غزة، ق�سم اجلغرافيا، ط، �ص �ص 91- 1241.

6 .GIS من اإن�ساء الباحثني با�ستخدام برنامج
م�ستهى: )2013( ، مرجع �سابق، �سفحات متعددة.. 7
لالإح�ساء الفل�سطيني، اجلهاز املركزي، الحوال املناخية يف ال�سفة وغزة عام 2009 . 8

�ص 46 
لالح�ساء، اجلهاز املركزي، كتاب فل�سطني الح�سائي– 2011 �ص 35- 34.. 9

لالإح�ساء الفل�سطيني، اجلهاز املركزي، كتاب فل�سطني الح�سائي، رقم 11، 2010 �ص . 10
 )434 /433

اللوح، من�سور ن�رس، اجتاهات الأمطار يف قطاع غزة 1980- 2010، درا�سة حتليلية.. 11
– عني �سم�ص، ا�سدار خا�ص،  البنات  – فكر وابداع، كلية  جملة رابطة الدب احلديث 

اغ�سط�ص 2012 �ص17/ 18.
غزة، . 12 وقطاع  الغربية  ال�سفة  يف  املياه  م�سادر  عن  نبذه  املياه،  �سلطة  الفل�سطينية، 

ال�سلطة الوطنيه الفل�سطينية، رام الل 2011.
13 . Palestinian Hydrologic group: )2010( :نقاًل عن
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14 ..GIS من اإنتاج الباحثني با�ستخدام برنامج
من اإن�ساء الباحثني اعتماداً على بيانات اجلدول )1( .. 15
من اإن�ساء الباحثني اعتماداً على بيانات اجلدول )1( .. 16
17 . Palestinian Environment Quality Authority: )December 2002( ,

.Geographic projection competed by UNEP\ Geneva, Arc Word UN

18 . ،12 رقم  الإح�سائي  القد�ص  كتاب   )2010( املركزي،  اجلهاز  الفل�سطيني،  لالإح�ساء 
ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية، رام الل، فل�سطني، اجلدول 5- 5، �ص 151.

رقم 12، . 19 الإح�سائي  فل�سطني  املركزي، )2011( كتاب  اجلهاز  الفل�سطيني،  لالإح�ساء 
ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية، رام الل، فل�سطني، �ص 406.

، قاعدة بيانات املياه،  - الفل�سطيني، اجلهاز املركزي: )2006، 2007(  لالإح�ساء 
ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية، رام الل، فل�سطني، �سفحات متعدد.

– 2010( ، اإح�ساءات املياه يف الأرا�سي الفل�سطينية، ال�سلطة الوطنية  -  2000( 
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