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 الملخص
 

المكاني لألمطار في الضفة الغربية  االختالفو ني تتناول هذه الدراسة التذبذب الزم
وذلك من خالل اإلحصاءات  ،م 1995 -2014وقطاع غزة خالل الفترة الزمنية ما بين عامي 

واستخدمت الدراسة أساليب إحصائية  ،التي تم الحصول عليها من الجهات الفلسطينية الرسمية
 .متعددة لتحليل النتائج وتفسيرها وأشكال بيانية وخرائط متنوعة لتوضيح ذلك

ني واالختالف المكاني بين اسة الى التعرف على التذبذب الزموهدفت هذه الدر 
طبيعة  حديدتالمطرية، وايجاد أثر العوامل الطبيعية المؤثرة على التهاطل المطري، المحطات 

وتحديد االتجاه العام لألمطار، ومعرفة امكانية التنبؤ ، التغيرات المطرية من عام آلخر
 المستقبلي بالتغيرات المطرية في الضفة الغربية ومحافظات قطاع غزة .

على استخدام المنهج الوصفي والمنهج اإلقليمي الدراسة في تحقيق اهدفها  واعتمدت
وبرنامج  GISوبرنامج   Spssوالمنهج االحصائي، باستخدام برامج متنوعة ومنها برنامج

Minitab . 

والتي كان من أهمها وجود تفاوت  ،بأهم النتائج التي تم التوصل إليهاختتمت الدراسة او 
اوت بالتباين في كمية األمطار الهاطلة علي منطقة الدراسة زمانيًا ومكانيًا وقد تأثر هذا التف

ويتضح من خالل دراسة المتوسطات المتحركة بأن اتجاه خط انحدار المناخي والتضاريسي، 
بين االمطار والظواهر  وتبين وجود عالقة ارتباطالمطر يتجه بشكل عام نحو االنخفاض، 

االتجاه العام إليجاد معادلة خط االنحدار البسيط استخدام  خالل ستنتج منالمناخية المختلفة، وا
في كمية األمطار  تذبذباً ستشهد منطقة الدراسة (، أن  التنبؤات المستقبلية )  للسالسل الزمنية

 .  م2015 -2030 الهاطلة خالل الفترة الزمنية

أوصت الدراسة بتبني خطة عمل إليجاد برامج إلدارة الموارد المائية وفي ضوء ذلك 
، واوصت كذلك بإنشاء بنك معلومات فلسطيني للبيانات المناخية، بهدف بمنطقة الدراسة

 االستفادة منها وتوظيفها في خدمة الباحثين.
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Abstract 

        The study refers to the temporal fluctuations and spatial variation of 

rainfall in the West Bank and the Gaza strip During the period between 1995 

to 2014 , Thus through the statestics, That taken from formal Palestinian 

authorities, The study uses several statistical methods for analyzing and 

interpreting results, graphical forms and various maps to illustrate.                    

        The study aims at knowing the temporal fluctuations and spatial variation 

among the rain stations, and finding the effect of the natural factors on the rain 

precipitation, Determining the nature of rainfall changes from year to year, 

determining the general direction of the rain and knowing the potential of the 

rain future prediction in the West Bank and Gaza strip.                                       

        The study depends on achieving its aims on Descriptive, regional and 

statistical approach using different programs like Spss, Gis and Minitab.           

        The study is concluded with the important results that we reach, The most 

important thing is finding the difference in the amount of the rain on the area 

of the study time and place, This has been affected by climate variability and 

terrain, It's illustrated through the study of moving averages that the rain 

regression tends to decline,  Ad it is recognized that there is relation between 

the rain and the different climate phenomenon, It's deduced through Simple 

regression line equation to find general trend time series ( Future predictions ), 

that the area of study will witness a fluctuation in the amout of rain during the 

period of 2015 to  2030.                                                                                       

        In the light of this, the study recommends the adoption of action plan to 

find a program of water sources in the study area, it also recommends to 

establish a Palestinian information bank for climate date, in order to get 

benefit from it, and use it by the researchers.                                                       
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:قال تعالى  

حَ  يُۡرِسلُ  َوُهَو ٱلَِّذي ﴿ يََٰ ا ٱلر ِ  َرۡحَمتِهِ  يََديۡ  بَۡينَ  بُۡشَرَۢ

هُ ِلبَلَد   ثِقَال   اَسَحاب   أَقَلَّۡت  إِذَا   َحتَّىَٰ   ي ِت   ُسۡقنََٰ  مَّ

ِت   فَأَۡخَرۡجنَا بِهِ  ا ءَ فَأَنَزۡلنَا بِِه ٱۡلمَ   ِمن ُكل ِ ٱلثََّمَرَٰ

ِلكَ    [75األعراف: ]     ﴾ لَعَلَُّكۡم تَذَكَُّرونَ  ٱۡلَمۡوتَىَٰ  نُۡخِرجُ  َكذََٰ
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 اإِلهَدْاءُ 

 إلى من أحمل اسمه بكل فخر ...

 من يرتعش قلبي لذكره  ... ىإل

 عليك .رحمة هللا ( والدي) يا من أودعتني هلل أهديك هذا البحث ... 

 والحنان، العطاء نبع ... الكلمات أجلها من تتسابق من إلى

 .ة ( الحبيب أمي ... (فيه أنا ما إلى صلأل الصعاب وعانت وربتني علمتني التي إلى

  ... والوفاء المودة رمز الطريق، لي يضيئون  كانوا من إلى

 .) أم صهيب وأم مؤيد( وأخواتي …) أبو أويس وأبو فراس( إخوتي إلى

 .  )الغالية زوجتي)  ... أجلي من وضحت بجانبي ووقفت أحبتني التي إلى

 .( جاد،  عبد الكريم مالك،  ... (صدري  ونور كبدي فلذات إلى

 .المستقبل وأمل الحاضر بسمة .. األسيرة والقدس الحبيبة فلسطين إلى

... والمرابطين  نا األبطال ... وأسرانا البواسلؤ نا ... شهداتإلى رمز عزتنا وعنوان كرام
 علي الثغور .

 

 من راجياً  المتواضع العلمي الجهد هذا أهدي جميعاً  إليهم

 ...  وأن ينفعنا به في الدنيا واآلخرة والنجاح القبول يجد أن وجل عز المولى
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 شكٌر وتقديرٌ 

إن كان هناك من شكر ينبغي فهو هلل سبحانه على الدوام، صاحب النعمة والفضل والمنَّة، 
فيه، كما ينبغي لجالل  مباركاً  طيباً  كثيراً  أحمده جل وعال على نعمه العظيمة وآالئه الجسيمة، حمداً 

 وجهه وعظيم سلطانه.

مي، فاستفرغ كل ما يثم أثني بالشكر إلى والدي الكريمين، فالوالد : كان حريصا على تعل
 أن يجزيه عني خير الجزاء، وأما بوسعه، ولم َيْأُل جهدا في تربيتي وتنشئتي منذ الصغر، فأسأل هللا

فيعجز اللسان عن شكرها ووفائها، فقد حفني ورعاني  -حفظها هللا ورعاها-الوالدة المصونة 
دعاؤها، فهو سر نجاحي وبلسم جراحي، ولكن حسبي أن أسأل هللا لها دوما أن يلبسها ثوب الصحة 

 والعافية، والعون على الطاعة، فهو جهد المقل. 

 :بالجميل؛ فإنني أقدم بالغ شكري إلى أستاذي الفاضل الدكتور بالفضل واعترافاً  ثم إقراراً 
جهدا في إبداء  كامل سالم أبو ضاهر، والذي شرفني بقبول اإلشراف على هذه الرسالة، ولم َيْألُ 

نصحه وتوجيهاته وإرشاداته، فقد لمست فيه من سعة صدره ودماثة خلقه وطيب معدنه ما يعجز 
المولى عز وجل أن يديم  اللسان عن وصفه، ولكن حسبي أن يلهج لساني بشكره والثناء عليه سائالً 

 عليه الصحة والعافية، وأن يجزيه عني خير الجزاء.

 أكرم :والدكتور ،القاضيخليل : أحمد الدكتوراألستاذ كريمين ثم الشكر إلى أستاذيَّ ال
، والذْين شرفاني بقبول مناقشة هذه الرسالة؛ ألنعم بتوجيهاتهم الكريمة التي ستضفي الحالق حسن

 .وجماالً  وروعةً  على الرسالة حسناً 

إعداد ثم الشكر إلى األستاذ الدكتور: منصور نصر اللوح الذي تفضل بقبول مساعدتي في 
ثم الشكر إلى األستاذ: ها وإخراج هذا العمل بهذه الصورة، هذه الدراسة وقضي جل وقته في تقويم

ثم أبو عمرة، واألستاذة: فدوى عابد واللذين تفضال بمساعدتي في إعداد هذه الدراسة،  سالم إبراهيم
العلماء، وصانعة ، حاضنة العلم و الجامعة اإلسالميةالشكر إلى هذا الصرح العلمي الشامخ إلى 

 . قسم الجغرافيااآلداب األمجاد والنبغاء، ممثلة بإدارتها والعاملين فيها، وأخص بالذكر كلية 

( التي بذلت قصارى مالكلى زوجتي الغالية )أم وال أنسى في هذا المقام أن أقدم شكري إ
  جهدها، واستفرغت كل ما بوسعها، وتحملت تقصيري في سبيل إنجاز هذه الرسالة. 

ثم الشكر لكل من أسدى إلي نصيحة أو أهدى إلى كتابا أو تذكرني بدعوة في ظهر 
 . الغيب، ثم الشكر للحضور الكريم الذي شرفني بحضور مناقشة هذه الرسالة

 حسن عبد الكريم اللوح: الباحث                                                               
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 الفصل األول
 اإلطار العام للدراسة

 المقدمة:  .2
 ومساحة، غزة ( شرق البحر المتوسط ) الضفة الغربية وقطاع تقع منطقة الدراسة

تأثير بالرغم من و   ،في منطقتين منفصلتين عن بعضهما، جاءت منطقة الدراسة 2كم 6020
جعلها مما في رسم مالمح مناخ منطقة الدراسة، مؤثرًا  لعب دوراً  المتوسط، إال أنهالبحر مناخ 
بنطاقات  ، وجعلها تتأثروشتاءً  تلطيف درجات الحرارة صيفاً  بحرية عملت علىلمؤثرات  عتخض

، ويعد ضات البحر المتوسط والبحر األحمرزوري والسيبيري ومنخفالضغط الجوي المرتفع اآل
إذا ما قورن بالمناطق الشمالية من بالد الشام أو مقارنة مع منطقة  مناخ منطقة الدراسة معتدالً 

وجود فصل شتوي دافئ وممطر، وفصل صيف بمناخ منطقة الدراسة يتميز و الشرق األوسط، 
 حار وجاف .                                                  

جوانب الحياة بمنطقة  بمختلف المؤثرةتبر عنصر المطر من أهم العناصر المناخية يع
، إذ نشطة الحيويةمباشر على مختلف األ، فكمية األمطار وموسم هطولها لها تأثير الدراسة

لالستخدامات اليومية المختلفة  للخزان الجوفي الذي يعتبر المصدر الرئيسي رئيسياً  يعتبر مصدراً 
 زراعي (.  –تجاري  –صناعي   –) منزلي 

وتعتبر المياه الجوفية من أكثر ويؤثر المطر كذلك على ظاهرة الجريان السطحي ، 
 الفاقدة رامطكمية األ االمطار يقلل منتذبذب بكميات االمطار، ف جوانب البيئة الطبيعية تأثراً 

 .  (1)الجوفيالمائي الخزان الى 

قد اهتم الطالب بدراسة هذا الموضوع بهدف مناقشة التباينات السنوية في كميات و 
 األمطار الهاطلة في جميع محطات الدراسة .

الزماني  تذبذبوإظهار الفة راسة العناصر المناخية المختلألهمية تحليل ود ونظراً 
، اهتم الباحث بدراسة هذا الموضوع المحطات المطرية بمنطقة الدراسة المكاني بيناالختالف و 

 منه في الدراسات المناخية والهيدرولوجية . االستفادةبهدف 

 

                                                           

 ( 1-5، ) ص المناخية ألمطار السواحل المصريةالتغيرات ، ابراهيم( 1)
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 أهمية الدراسة :2. 
، فمناخ اديميةأهمية كبيرة في األبحاث العلمية واألكذات الدراسات المناخية عتبر ت

، والذي يغطي معظم حسب تصنيف كوبن من مناخ البحر المتوسط اً جزءعد يمنطقة الدراسة 
، حيث هطول األمطار في فصل الشتاء بينما يتصف الضفة الغربية ومحافظات قطاع غزة

 .(1)الجاف الحارالمناخ الصيف بفصل 

 ى المستو  ىواضحة علوتعتبر األمطار أكثر العناصر التي تتغير كمياتها بصورة 
، اليومي والشهري والسنوي، وتأتي هذه التغيرات نتيجة لتأثير األمطار لعوامل مناخية متعددة

 (. والرطوبة ،ودرجات الحرارة ،والضغط الجوي  ،والرياح ،) المنخفضات الجويةأبرزها:

ب السنوي لكميات األمطار على نظام المطر، والتذبذ وجاءت هذه الدراسة للتعرف
طة تتأثر بها مختلف األنش حيث ،الزيادة أو النقصانيتمثالن في  وهي تتخذ اتجاهان الهاطلة

مياه الجوفية في منطقة الدراسة، مخزون ال ى، وتنعكس بأثرها علالبشرية واالقتصادية المختلفة
 يؤثر على النشاط الزراعي الذي يعتبر أحد أهم األنشطة االقتصادية بمنطقة الدراسة، وله حيث

 أهمية بالغة في التخطيط الزراعي األمثل.

 :  مشكلة الدراسة وتساؤالتها 3.
تكمن مشكلة الدراسة في التذبذب في كميات األمطار والتي تشهد سنوات ارتفاع 

 وانخفاض في كميات األمطار الساقطة.

 تحاول الدراسة اإلجابة عن التساؤالت التالية : لذلك 

 . ؟المناخية األخرى ذات العالقة والعناصررتباطية بين األمطار اهل هناك عالقة  -2
 . م النقصان؟أنحو الزيادة  األمطار خالل فترة الدراسة ىالشكل العام التجاه منحن هل -8
المدى الزمني السنوي  ىفي كميات األمطار بمنطقة الدراسة عل ذبذبهل يوجد ت -3

 . ؟والشهري خالل مدة الدراسة
 ؟ .مكانية في كمية األمطار بين المحطات المطريةهل توجد اختالفات  -4
 . ؟ما االتجاه المستقبلي لألمطار نحو الزيادة والنقصان بمنطقة الدراسة -5

 
 

                                                           

 ( 84-83، ) ص  تحليل الجغرافي لدرجات الحرارة، الابو الليل (1)



 

4 
    

 أهداف الدراسة:  .4
 تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق ما يلي:

 ألمطار في منطقة الدراسة.في كميات ا ةالزماني ذبذباتتوضيح الت -1

 بين المحطات المطرية .ة يمعرفة االختالفات المكان -2

 .سقوط األمطار وتوزيعها المكاني العوامل المؤثرة فيتحديد  -3

تحديد العوامل المـؤثرة فـي تذبـذب سـقوط و  طبيعة التغيرات المطرية من عام آلخر حديدت -4
 . األمطار

 العام لألمطار في منطقة الدراسة تحديد االتجاه -5

 المطرية .معرفة إمكانية التنبؤ المستقبلي بالتغيرات  -1

 فرضيات الدراسة :  .5
 الفرضيات التالية لتحقق أهداف الدراسة المشار إليها وهي : ىتحاول هذه الدراسة اإلجابة عل

 .ألخرى من سنة  منطقة الدراسة ة فيلطهاال ألمطارا وتذبذب في كمياتاختالف يوجد  -2
 علي منطقة الدراسة. الهاطلةيوجد اختالف فصلي في كميات األمطار  -8
 وجود اتجاهات مطرية متزايدة في محطات وأخرى متناقصة في محطات أخرى. -3
 وتذبذبها. الهاطلةتؤثر العوامل الطبيعية في توزيع األمطار  -4
 يتوقع تناقص في كميات األمطار خالل السنوات القادمة. -5

 حدود الدراسة : .6

لفتــرة الواقعــة مــا بــين عــام اخــالل  ندورتــين صــغيرتي يتمثــل الحــد الزمــاني فــي: الحــد الزمــاني-.
 م حيث تتوفر البيانات المطلوبة.2014م إلى عام 2995
 ) الضـــفة الغربيـــة وقطـــاع غـــزة ( منطقتـــي الدراســـةفـــي يتمثـــل الحـــد المكـــاني : الحـــد المكـــاني-2

 كوحدة جغرافية .
 الدراسة : أدوات .7

عبارة عن حزم حاسوب متكاملة هو للعلوم االجتماعية و  إحصائيرنامج بهو  : SPSSبرنامج -2
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 . Statistical Package For Social Sciencesالبيانات وتحليلها  إلدخال

وتوزيع  وإخراجهو نظام قائم علي الحاسوب يعمل علي جمع وتخزين وتحليل  :GISبرنامج  -8
 . Geographic Information System Gisلبيانات والمعلومات المكانية  ا

البيانات  إلدارةوالتي يمكن استعماله  ةلكترونيالا لجداو لحد برامج اأهو  :Excelبرنامج -3
 . وتحليلها وتخطيطها

 ويتميز بخاصية تفسير النتائج إحصائيابرنامج يستخدم لتحليل البيانات  هو: Minitabبرنامج-4

(  x)  آخر( المتغير التابع بمعرفة متغير  Yهو التنبؤ بقيمة المتغير )  :االنحدار البسيط خط-5
 . Y = a + bxالمتغير المستقل 

( علي  Yهو عبارة عن افتراض وجود عالقة خطية بين متغير تابع )  :خط االنحدار المتعدد-1
 . … , X1 , X2 , X3العديد من المتغيرات المستقلة  

مرتبة حسب زمن  أكثر أوهو مجموعة من المقاسات المسجلة لمتغير واحد  :السالسل الزمنية-7
 . وقوعها

تجاه السلسلة الزمنية للظاهرة محل الدراسة خالل فترة زمنية سواء في اتجاه إهو  :االتجاه العام-2
 . معا األمرين أواتجاه سالب  أوموجب 

 :منطقة الدراسة .8
– 34.20غـــزة ( بـــين خطـــي طـــول  محافظـــاتو تقـــع منطقـــة الدراســـة ) الضـــفة الغربيـــة 

، (1)2كــم 6020تبلــغ مســاحتهاو  شــماال 32.33 - 31.15وبــين دائرتــي عــرض  ،شــرقا 35.35
ما نسبته  من مساحة األراضي الفلسطينية وتشكل ،2كم 5155 حيث تبلغ مساحة الضفة الغربية

% مـــن مســـاحة  6.1وتشـــكل مـــا نســـبته  ،2كـــم 365%، أمـــا قطـــاع غـــزة فتبلـــغ مســـاحته 93.9
 .(2)األراضي الفلسطينية

 

                                                           

 ( 5( وزارة التخطيط والتعاون الدولي غزة، المخطط اإلقليمي لمحافظات الضفة الغربية وقطاع غزة ، ) ص 1)
 ( 83، ص 2009 (، ) ديسمبر 8007 - 2997دراسة) الفلسطيني، لإلحصاء المركزي  ( الجهاز(2
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 ( موقع منطقة الدراسة 1.1خريطة ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 الباحث( يف) بتصر  (1)م(2014غزة، فلسطين، )، المصدر : وزارة التخطيط والتعاون الدولي

 أسباب اختيار الموضوع: .9
 لقد كان الدافع الختيار الموضوع عدة أسباب .. أبرزها :

، تم تسجيلها متتالية بيانات المطر لسلسلة زمنية ممتدة على مدار خمسة عشر عاماً توفر -2
 بصورة منتظمة في تسع عشرة محطة لقياس المطر. 

 منطقة الدراسة . بصورة متكاملة عن أمطارفي طرح موضوع مناخي حث ابرغبة ال-8

                                                           

 ( 2محافظات غزة، ) ص  –الفني  األطلسوزارة التخطيط والتعاون الدولي،  1))
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منطقة الدراسة  يف يوالمكانني اة المختصة بالتحليل الزميقيقلة األبحاث المناخية التطب-3
 إحصائية .باستخدام عدة برامج 

كميات األمطار الهاطلة في منطقة الدراسة من خالل  ىوضع تصور مستقبلي للحفاظ عل-4
 م.  2030نموذج تحليل توقعات المطر المستقبلي خالل السنوات القادمة وحتى عام

 منهجية الدراسة: 10. 
 المناهج التالية :  ىعلتعتمد الدراسة لتحقيق أهدافها 

 : يعتمد في دراسة الخصائص الجغرافية المناخية لمنطقة الدراسة  حيث المنهج الوصفي
 بيان نمطها وكثافتها وتوزيعها.وذلك ل ،خصوصا األمطار

 ث تنـاول دراسـة كميـات األمطـار فـي إطـار محلـي وهـي ) الضـفة يـ: ح اإلقليمـيلمنهج ا
 .غزة (قطاع الغربية ومحافظات 

  : ـــنهج اإلحصـــائي ـــل فـــي الم ـــرات ويتمث ـــين المتغي المكانيـــة دراســـة العالقـــات المتبادلـــة ب
ني وتحديــــد االتجاهــــات العامــــة للتبــــاين الزمــــا ،وتحليلهــــا باألســــاليب اإلحصــــائية ،للمطــــر

  SPSSبعـض البـرامج اإلحصـائية مثـل : برنـامج  تبـاعبإ، مطـاروالمكاني في هطـول األ
إليجـــــــاد معادلـــــــة االنحـــــــدار  ،Minitab، وبرنـــــــامج GIS، وبرنـــــــامج Excel، وبرنـــــــامج 

 .المتعدد

 إجراءات الدراسة : 11. 
 :تمثلت إجراءات الدراسة في اآلتي

مثـل) وزارة الزراعـة  رهـا مـن المؤسسـات الفلسـطينيةيحيـث تـم توف توفير البيانات اإلحصائية :-.
 .ذات العالقة بموضوع الدراسة لكترونيةلإلحصاء الفلسطيني ( والمواقع االوالجهاز المركزي 

 ،لتحديــد منطقــة الدراســة Gisباســتخدام برنــامج  الخــرائط المناســبة فيرتــم تــو  تــوفير الخــرائط :-2
 . هرية والفصليةشال األمطارتوزيع لتوضيح كذلك و 

المكتبــات الورقيــة وااللكترونيــة للوصــول ى إلــ تــم الرجــوعالكتــب والمراجــع واألبحــام العلميــة : -1
 . المرتبطة بموضوع البحث المراجع واألبحاث والرسائل الجامعية والتقارير والمجالتإلى 
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 الدراسات السابقة:. 12
ــد العمــيمىشــتهدراســة ) م-. ــي الضــفة  20.1،، عب ــر فــي كميــات األمطــار ف ( اتجــاه التغي

 (1)م دراسة تطبيقية في جغرافية المناخ  2008-995.الغربية ما بين عامي 

، وقيمة لألمطارميات الشهرية والسنوية الدراسة اتجاهات التغير الحادث في الكتناولت 
بيانات كميات األمطار التي تم  على تاعتمدسنة، حيث  12ألمطار في الضفة الغربية لفترة ا

 عليها من محطات الرصد المناخية. الحصول

، حسب المدة تغير في الكميات السنوية لألمطارال التعرف على ىوهدفت الدراسة إل
والتعرف على السلوك  ،النقصان وألزيادة لالتغير ما إذا كانت  آلية ىوالتعرف علالمدروسة، 

 الذي تتبعه األمطار وتغيرها وهل هذا السلوك يأخذ نمطا عشوائيا أو منتظما .

 التباين الواضح للمتوسطات الشهرية والسنوية لألمطار ما بين إلىوتوصلت الدراسة 
التغير في المتوسطات الشهرية  باإلضافة إلى بيان أن، االرتفاع واالنخفاض من عام آلخر

امتداد هذه  في المتوسطات السنوية منتظما على جاء التغيرقد و  ،يسلك مسلكا غير منتظم
نه ال يمكن أن تكون منطقة الدراسة منعزلة أبوأوصت الدراسة  ،الدراسة ما بين الموجب والسالب

توعية السكان باإلضافة إلى ، محاكاة التغيرات المناخية علميا ولينالمسؤ  ىعليجب نه وأ ،مناخيا
 ىن النقص يؤثر علأل ،األمطار لسنة أو سنوات متتاليةوتنبيههم بخطورة النقص في كميات 

 أنشطة الحياة المختلفة.

. دراســة فــي  ( التغيــرات المناخيــة ألمطــار الســواحل المصــرية20.2، دمحم،إبــراهيمدراســة ) -2
 .(2)الجغرافيا المناخية

 األمطاربيانات  ىعل اعتماداً  ،تطرفها ىوتطورها ومد األمطارتناولت الدراسة اتجاهات 
المكاني التباين  مدى توضيح ىلإالدراسة  وهدفت هذه ،م( 8001 – 2950خالل فترة زمنية )

التقييم الكمي لمدى تأثير العوامل باإلضافة إلى والزماني لألمطار وموسمها في منطقة الدراسة، 
وتحديد االتجاه المتمثل هل هو نحو  ،الجغرافية على المطر، وتقييم اتجاهات التساقط المطري 

 والرياضية المناسبة. اإلحصائيةالزيادة أو النقصان خالل استخدام طرق التمثيل 

                                                           

 377-40(، ص  8002 -2997)  يةمشتهي، اتجاه التغير في كميات األمطار في الضفة الغرب(1)

 ( 8000إبراهيم، التغيرات المناخية ألمطار السواحل المصرية ) دراسة في الجغرافيا المناخية  (2)
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المناخية على رتباطية بين المطر والتغيرات اإلى وجود عالقة وتوصلت الدراسة 
رتباطية بين تغيرات األمطار في السواحل المصرية، االزماني والمكاني، ووجود عالقة  المستوى 

والتي تفيد في القيام بدراسات عن  ،وأوصت الدراسة الجهات المختلفة بجمع البيانات المناخية
الخاصة  وأوصت بضرورة التعاون بين المؤسسات الحكومية والمؤسسات ،التغيرات المناخية

التحديات والتوقعات للتغيرات  ىالوقوف عل ىمما يساعد عل ،لوضع نظام لمراقبة الجفاف
 المناخية مستقبال.

ـــة األمطـــار  20.2وهـــادي، أزهـــار،  ،دراســـة ) دمحم، طـــه-1 ـــي كمي ـــات الســـنوية ف ( االنحراف
 .(1)999/2000. - .95./950.المتساقطة على العراق عن معدالتها العامة خالل المدة

ى السنوية ما بين سنة وأخر  األمطارتناولت هذه الدراسة التباينات الواضحة في كميات 
هناك سنوات تمتاز  كانت، الجاف وشبه الجاف اإلقليمقع ضمن ت هانأ، وبما في بالد العراق

فتعد سنة  األمطارتنخفض فيها كمية  ى ، وأخر فتعد سنة رطبة األمطاربارتفاع كمياتها في 
خالل مدة  األمطاراالنحرافات السنوية في كميات  ىالدراسة إلى التعرف على مدوهدفت جافة، 

 الدراسة .

امتازت بكونها األكثر مطرا فيما بينها، قد أن فترة التسعينات  ىإلوقد توصلت الدراسة 
( فأكثر من معدالتها العامة، والسيما الخمس 2انحرافات )+ الدراسة سجلت محطات حيث

( أقل عن 2-لتسجل جميع محطات الدراسة انحرافات بـ) ،نها األكثر جفافااألخيرة منها بكو 
 .معدالتها العامة

 –( تقيـيم الواقـع المنـاخي فـي الضـفة الغربيـة وقطـاع غـزة ..20، منصور،دراسة ) اللوح-4
 .(2)م 2009 – 996.فلسطين خالل فترة 

السنوي في الضفة الغربية  تناولت هذه الدراسة اتجاه العناصر المناخية حول متوسطها
عام، واعتمدت الدراسة على العالقة بين العناصر المناخية وتحليلها  14وقطاع غزة لفترة 

، وإيجاد التحليل العوامل في مناخ منطقة الدراسة إبراز ىإلوهدفت هذه الدراسة  ،اإلحصائي
 اإلحصائي للعناصر المناخية بمنطقة الدراسة .

                                                           

دمحم، وهادي، االنحرافات السنوية في كمية األمطار المتساقطة على العراق عن معدالتها العامة خالل المدة  (1)
 32 -2(، ص 8000/ 2999 -2970/2972) 

  350 -307فلسطين ، ص  –اللوح ، "تقييم الواقع المناخي في الضفة الغربية وقطاع غزة  (2)
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 ىر المتساقطة علوجود تباين زماني ومكاني في كمية األمطا وقد توصلت الدراسة إلى
، ووجود المناخية التي تتأثر بها المنطقةبسبب تباين المؤثرات الطبيعية و  منطقة الدراسة،

، بينما سجلت ارزة بين مناطق الدراسة المختلفةب إحصائيةرتباطية موجبة ذات داللة اعالقات 
وتأثير  ، وذلك بسبب ظروف الموقعغزة وبين مناطق الدراسةين منطقة رتباطية سالبة باعالقة 

، حيث تخدام المياه وتوفير مصادر بديلةترشيد اس ىوأوصت الدراسة إلالرطوبة الجوية العالية، 
، وإجراء دراسات بحثية حول الموضوع ضح لحاالت الجفاف بسبب شح المياهيوجد اتجاه وا

 ألهميته في الحياة العملية.

ـــوح، منصـــور ،دراســـة ) ا-7 ـــة 2007لل ـــين  ( العالق ـــرات وبعـــ  األمطـــار ب ـــة المتغي  الجوي
 .(1)فلسطين الغربية الضفة في والطبيعية

عض وب ،(السنوية )متغير تابع األمطاررتباطية بين كمية تناولت الدراسة العالقة اال
 الدراسة إلىوهدفت هذه ( في منطقة الضفة الغربية، ستقلةمتغيرات مالمتغيرات الجوية الطبيعية )

المناخية،  وكذلك عالقتها بالمتغيرات الطبيعية، والمتغيرات األمطار بين رتباطيةاال العالقة إبراز
الساقطة ومتوسطات القيم المناخية  األمطارويمكن تحقيق ذلك من خالل تحديد قيم كميات 

 المستقلة .

 يتبع وما السابقة، ةالمستقل المتغيرات بين جزئي ارتباط عالقة بوجود الدراسة وتوصلت
وأبرزت الدراسة  ،الدراسة بمنطقة السنوي  المطر كمية على مباشر وغير تأثير مباشر من ذلك

، حيث والطبيعية خالل فترة سقوط المطر رتباطية المتداخلة بين المتغيرات الجويةالعالقات اال
 إقامةبوأوصت الدراسة ، ى األخر سالبة مع المتغيرات  أويرتبط كل متغير جزئيا بعالقات موجبة 

العديد من محطات الرصد الجوي في منطقة الدراسة لتسهيل عملية البحث، وتنشيط الدراسات 
بهدف االستفادة منها وتوظيفها لخدمة  ،اإلحصائيةالبحثية حول موضوع الدراسات المناخية 

 المنطقة .

 

 

 

                                                           

 -805اللوح ، العالقة بين األمطار وبعض المتغيرات الجوية والطبيعية في الضفة الغربية فلسطين، ص  (1)
838 
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فــي نــات المكانيــة لتوزيــع األمطــار ( التحليــل التكــراري والتباي 2002،دمحم ،دراســة ) بورديــة-6
 .(1)( الجزائر -) التل الشرقي  حوض شط الحضنة

ني لألمطـــار فـــي تناولـــت هـــذه الدراســـة تحلـــيال كميـــا لخصـــائص التوزيـــع المكـــاني والزمـــا
القصـوى  األمطـارالتحليـل التكـراري المقـارن لكميـات  ىالدراسـة علـ تركـز حوض شط الحضـنة، و 

تحديـد خصـائص التوزيـع  ىوهـدفت الدراسـة إلـمحطة،  ةي عشر تفي اثنرية والسنوية اليومية والشه
، التوزيـع االحتمـالي للقـيم القصـوى  ، وتحديد خصـائصلي المعتدل ألمطار منطقة الدراسةاالحتما

 .تصميم نماذج التوزيع االحتمالي ألمطار منطقة الدراسة باإلضافة إلى 

القيم السنوية  ى مستو  ىوجود تباينات زمانية ومكانية لألمطار عل لىإوتوصلت الدراسة 
الشهرية القصوى  األمطارتناسب توزيع مع ، ر والمتوسطات السنوية لألمطارالقصوى لألمطا

 واألمطار السنوية لمحطات منطقة الدراسة مع التوزيع االحتمالي المعتدل .

فلسطين علي  –وأحوال الجفاف في غزة  األمطار( تباين  .200،حمدأدراسة ) القاضي، -5
 .(2)وعالمي إقليمي أساس

، لفصلية والسنوية لمحطة أرصاد غزةمطار الشهرية وااأل لهذه الدراسة تحلي ناولتت
ة ياريللتطرفات المع البسيط اإلحصائيباستخدام التحليل  (م2992 – 2917)لفترة ما بين 

الدراسة إلى معرفة ما إذا كانت أمطار غزة  وهدفت هذهاف، فلجا مواسم كشف عنالمتراكمة لل
وعلى وجه التحديد تحديد ظروف الجفاف التي حدثت في بلدان الحوض  ،تظهر بيانات متشابهة

أن أحوال الجفاف في غزة مشابهة لتلك التي  ىإلوتوصلت الدراسة ، الشرقي للبحر المتوسط
 حدثت في مناطق الحوض الشرقي للبحر المتوسط.

فـي المنـاطق الجافـة وشـبه  األمطار( تحليل احتماالت هطول  .200،م، علينادراسة ) غ-8
 .(3)األردنالجافة في 

تناولت هذه الدراسة تحليل البيانات الشهرية والسنوية المتوفرة ألطول مدة زمنية في 
 ىوهدفت هذه الدراسة إلاطق الجافة وشبه الجافة باألردن، ثماني محطات رصد مطري في المن

                                                           

 –لحضنة ) التل الشرقي بوردية، التحليل التكراري والتباينات المكانية لتوزيع األمطار في حوض شط ا(1) 
 73 - 2الجزائر (، ص 

 (2) ahmed  khalil, El-kadi , variation of rainfall and drougnt conditions in gaza  

Palestine – on   aregional  and global context ( V.9 , No.2 ) 

 85-23( غانم،  تحليل احتماالت هطول األمطار في المناطق الجافة وشبه الجافة في األردن ، ص (3
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 ىباالعتماد عل ،في المناطق الصحراوية وشبه الصحراوية األمطارمعرفة احتماالت هطول 
 . األمطارتحليل بيانات 

قة أن كمية األمطار ترتبط بعالقة طردية مع فترة الرجوع وعال ىإلوتوصلت الدراسة 
أي في وضع  األمطاراالعتماد علي كميات بوأوصت الدراسة عكسية مع نسبة احتمال حدوثها، 
منها في تصميم المشاريع التنموية في المناطق  ةستفاد، واالخطة الستثمار الموارد وتطويرها

 الجافة وشبه الجافة. 
( دراســة إحصــائية تحليليــة التجاهــات األمطــار فــي بعــ   998.، دراســة ) صــيام، نــادر-9

 .(1)المواقع في سوريا

، والتي يجب المطرية في عشرين محطة في سوريا تناولت هذه الدراسة االتجاهات
نت جوهرية ا، هل كشتقة بأي طريقة لتحديد االتجاهاتلالتجاهات الم اإلحصائيةفحص األهمية 

، وكذلك فحص االتجاهات المطرية المستقبلية بطريقة المتوسطات ظاهرية تحدث بالمصادفة أم
للطرق بين المتوسطات المطرية،  ةاإلحصائيالنصفية قبل اعتمادها بطريقة فحص األهمية 

، وإخضاع هذه خالل سالسل زمنية األمطاراتجاهات اشتقاق  ىلإالدراسة  وهدفت هذه
، ولتحديد جاهات المتوافرة للتأكد من صحتهالالت اإلحصائيةفحوص األهمية ى االتجاهات لشت

 االتجاهات هل كانت جوهرية حقيقية أم ظاهرية تحدث بالمصادفة .

وجود اتجاهات مطرية متزايدة واتجاهات مطرية متناقصة في  ىإلوقد توصلت الدراسة 
ية وال تتمتع محطات مجاورة، وبرهنت الفحوص اإلحصائية كلها أن جميع هذه االتجاهات ظاهر 

ضرورة اعتماد الدراسات التي تبحث في الكشف عن بوأوصت الدراسة بأي أهمية إحصائية، 
فحوص إحصائية للكشف عن طرق رياضية كمية يمكن إخضاعها ل ىاالتجاهات المطرية عل

 أهميتها اإلحصائية.

 .(2)( التوزيع الزماني والمكاني لألمطار في مدينة الرياض995.،دراسة ) صالح، دمحم-20

، لمعرفة مطار اليومية والشهرية والسنويةتناولت هذه الدراسة بيانات وخصائص األ
في  األمطار، لقلة ما كتب عن خصائص لألمطار في مدينة الرياضالمكاني التوزيع الزماني و 

 .مدينة الرياض

                                                           

 44-9نادر صيام، دراسة إحصائية تحليلية التجاهات األمطار في بعض المواقع في سوريا، ص  (1)

  89 - 2صالح، التوزيع الزماني والمكاني لألمطار في مدينة الرياض، ص  (2)
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إلى  باإلضافة، فات الزمانية والمكانية لألمطاروهدفت هذه الدراسة للتعرف على االختال
يومية في السنة لمحاولة الحصول المطار األكمية  تحديدل ،تحديد العالقة بين القيمة والتكرار

 ية لألمطار. على توقعات مستقبل

في  األمطارلبيانات  اإلحصائيتحديد نتائج التحليل  ىإلوقد توصلت هذه الدراسة 
، وقد بينت نتائج التحليل ختلف من زمان آلخر ومن مكان آلخروأنها ت ،مدينة الرياض

وأن أعلى كمية  ،اإلحصائي لهذه الدراسة المدى الكبير لالختالف المكاني والجغرافي لألمطار
مما يعني أن التوزيع توافق مع التوزيع  ،ومية تتبع التوزيع االحتمالي للقيم القصوى أمطار ي

نتائج هذه الدراسة سوف تساعد المصممين  أنبوأوصت الدراسة مرضية، المشاهد بدرجة 
والمخططين في التخطيط لحل المشاكل المرتبطة بتصريف السيول في المدينة واالستفادة من 

 . األمطارمياه 

فـي الحــوض الشـرقي للبحــر المتوســط ( فصــيلة األمطــار 987.،دراسـة ) شــحادة، نعمـان-22
 .(1)سيا العربيةآو 

الفصلية لألمطار  األنماطالمتجهات الرياضية للتمييز بين  أسلوبتناولت هذه الدراسة استخدام 
وتهدف هذه الدراسة إلى العربية،  آسياالمتوسط وأمطار  األبيضفي الحوض الشرقي للبحر 

، ودراسة وتحليل حليل نمط التركيز الفصلي لألمطارتقديم منهاج كمي حديث يصلح لدراسة وت
 سيا العربية . قة الحوض الشرقي للبحر المتوسط وآاألنماط العامة لفصيلة األمطار في منط

أن العامل الرئيس الذي يؤثر على موعد التركز المطري هو ى إلولقد توصلت الدراسة 
، ضات الجوية باتجاه الشرق والجنوبللجبهات الهوائية الباردة والمنخف التوغل التدريجي

فضال عن  ،لموعد التركز المطري تتراوح بين كانون الثاني وآذار أنماطواستنتجت وجود عدة 
 أسلوب االعتماد علىبوأوصت الدراسة ي في جنوب غرب الجزيرة العربية، النظام الموسم

يعد منهاجا كميا حديثا يمكن من خالله معالجة  ألنهالمناخية  المتجهات الرياضية في الدراسات
 . األمطارفصلية 

 :  السابقة ملخص الدراسات13. 
 وقد ة،بموضوع الدراس عالقة لها التي الموضوعات من العديد السابقة ساتالدرا تناولت

 والعوامل ،ي ر شهو  يوفصل سنوي  بشكل األمطارحليل وتوزيع ت ىإل الدراسات تلك معظم تأشار 

                                                           

 222 - 93يلة األمطار في الحوض الشرقي للبحر المتوسط واسيا العربية ، ص شحادة، فص (1)



 

04 
    

ن والتحليل التباي توضح التي األشكال رسم في لزمنيةا السلسلة واستخداماألمطار،  في تؤثر التي
المطري وتحديد االتجاه المتمثل هل  هاطلتوزيع األمطار، وتقييم اتجاهات التفيالزماني والمكاني 

 .هو نحو الزيادة أو النقصان

 SPSS برنامج خالل من المختلفة اإلحصائية المقاييس بعض ى استخدامإل باإلضافة
االنحدار لتحديد االتجاه العام للتباين المكاني في  ، واستخدم أسلوب تحليل EXCELوبرنامج
 .األمطارفصيلة 

التوزيع كان سواء  ،ني لألمطارالزم تذبذبتناولت الفقد بخصوص الدراسة الحالية :  أما
الجغرافي المكاني لألمطار، والعوامل المؤثرة  ختالفوكذلك اال ًا،سنوي أو اً فصلي أو اً شهري

 . ى األخر بالمتغيرات المناخية  األمطاروعالقة  ،المطري  هاطلبالت

برامج متنوعة في التحليل المطري ومنها  هااستخداموتضيف هذه الدراسة 
ني لتي يمكن من خاللها التحليل الزموا، GIS، وبرنامج  Excel، وبرنامج SPSSبرنامج

معادلة خط  إيجادوالذي يمكن من خالله ، Minitabوبرنامج والمكاني للمتوسطات المطرية، 
 االنحدار للكشف عن التوقعات المستقبلية لعدة سنوات لهطول المطر وفق بعض المتغيرات .
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 ثانيالفصل ال
منطقة الدراسةالمالمح الطبيعية ل  

 واالمتداد الموقع:  أوالً 
محافظات و  الضفة الغربية ) تمثالن في ،منفصلتين نمنطقتي فيمنطقة الدراسة  تقع

 أراضي معاً ن تمثالو ، م2942عام  تاريخيةال فلسطين وهي جزء  ال يتجزأ من ( غزة قطاع
 : الى  يقسمو  (1)السلطة الفلسطينية

 الموقع الفلكي :.2

من فلسطين التي  اً جزء ( غزةقطاع محافظات  الضفة الغربية و تعتبر منطقة الدراسة )
وبين  ،شمال خط االستواء 38ْ 33َو  32ْ 25َ بين دائرتي عرض آسياتقع في الغرب من قارة 

 .(2)غرينتش شرق خط 35ْ 35َو  34ْ  80َ خطي طول

خط  شمال 38ْ  88َ و 32ْ  80َ عرضالبين دائرتي الضفة الغربية محافظات تمتد و 
 تقع محافظاتبينما  ،شرق خط غرينتش 35ْ  84َو  84ْ  58َ وبين خطي طول ،االستواء

  34َو  34ْ  23َ و خطي طول ،شماالً  32ْ  35َو  32ْ  23َ عرضغزة بين دائرتي قطاع 
 .(3)اً شرق 34ْ

حيث تختلف درجات الحرارة نتج عنه وجود تباين مناخي، متداد هذا االه، فإن يوعل
بين الشمال وجنوب منطقة الدراسة، وما يترتب عليه من  وكميات األمطار بشكل واضح

 اختالف في مختلف االنشطة الحيوية .
 الموقع الجغرافي :.8

على الجزء المتبقي من منطقة الدراسة )الضفة الغربية( الجزء االول من جاءت تسمية 
غ اجمالي حدود الضفة ليب، و (4)م2942عام  بعد حربوالتي بقيت في يد العرب  ،فلسطين
كم مع االراضي المحتلة، ويقدر العرض المتوسط للضفة  307كم بما فيها  404الغربية 

كم، نتيجة  30، ولكن عند مدينة القدس يبلغ كم 50من جهة الشرق والغرب حولي  الغربية
                                                           

 ( 3) ص ،( اللوح و مشتهي، العالقة بين مياه األمطار ومياه اآلبار الجوفية والينابيع(1
 .  (5ص، ) المخطط االقليمي لمحافظات الضفة الغربية وقطاع غزة، غزة وزارة التخطيط والتعاون الدولي(2) 
 ( 1- 5، ص 2محافظات غزة، ) ج –وزارة التخطيط والتعاون الدولي، األطلس الفني  (3)

 ( 495شراب، معجم بلدان فلسطين، ) ص  (4)
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، (1)في جسم الضفة الغربية عند مدينة القدس رضي من فلسطين باتجاه الشرق أدساس لسان ان
 وهي منطقة تمثل الجزء ،كم250 حوالي تمتد الضفة الغربية من الشمال الي الجنوبوكذلك 
وسهل هضاب  ،والبحر الميت من الشرق  األردنويحدها نهر ، الشرقي من فلسطين األوسط

والجزء الشمالي الشرقي  ،وسهل مرج ابن عامر من الشمال ،نابلس والقدس والخليل من الغرب
 .(2)النقب في الجنوبمن صحراء 

ما من محافظة وه إحدى عشرةتضم و  ،(3)8كم 5155 تقدر بــــ وتشكل بذلك مساحة
 ،طولكرممحافظة  ،طوباسمحافظة ، جنينمحافظة  ) :الشمال الي الجنوب علي النحو التالي

، أريحامحافظة البيرة، و رام هللا ، محافظة قلقيلية، محافظة سلفيت، محافظة نابلسمحافظة 
 ( 2.1خريطة رقم )  الخليل(. محافظةبيت لحم، محافظة ، محافظة القدس

من  الغربي في الجزء الجنوبي (غزة قطاعالجزء الثاني من منطقة الدراسة ) يمتدبينما 
من الشرق يحده و  ،كم 45بطول من الجهة الشرقية  البحر المتوسط ساحلعلى  ،فلسطين
 محافظاتالشمال فيحده  الخط الفاصل بين  من أما ،ومن الجنوب صحراء سيناء النقب صحراء

 أبعادهتراوح يحيث  ،(4)من قبل الكيان الصهيوني ،م2942فلسطين المحتلة عام  جزاءأوبين غزة 
، وتبلغ جنوبال إلىشمال من الكم  45وطول  ،غربال إلىشرق من ال كم28-1معدل عرض ب

، غزة محافظة، محافظة شمال غزة ) وهي: محافظاتخمس من تتكون و ، (5)8كم 315مساحته 
 ( 2.1خريطة رقم )  .(رفح  محافظة، خانيونس محافظة، الوسطى محافظةال

البحر المتوسط (، مناخ ) تتأثر بمؤثرات بحرية  جعلهاالدراسة  منطقةموقع لذلك فإن 
أقاليمها  انعكس هذا علي تعدد ،من الجنوب ) صحراء النقب وصحراء سيناء ( قاريةمؤثرات و 

 : ىلإحسب تصنيف كوبن المناخية والتي تمثلت 

 ويغطي معظم الضفة الغربية وقطاع غزة ( GSA )مناخ البحر المتوسط  -

 ( والذي يعرف بمناخ اإلستبس BS المناخ شبه الجاف ) -

                                                           

 ( 225( عبد السالم، المالمح الطبيعية لسطح األرض في الدولة الفلسطينية، ) ص (1
 ( 82( الدباغ، بالدنا فلسطين، ) ص (2

 ( 842فلسطين ، ) ص -الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، كتاب فلسطين لإلحصاء السنوي رام هللا (3)
 ( 221عبد السالم، المالمح الطبيعية لسطح األرض في الدولة الفلسطينية، ) ص  4))

 ( 829عابد و الوشاحي، جيولوجية فلسطين الضفة الغربية وقطاع غزة، ) ص (5)
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 .(1) ( تقع محافظة اريحا ضمن هذا المناخ الجاف BW المناخ الصحراوي الجاف ) -
 ومحافماتها منطقة الدراسة امتداد(  2.1خريطة ) 

 
 الباحث( يف) بتصر  (2)م(2014غزة، فلسطين، )، المصدر : وزارة التخطيط والتعاون الدولي

 التضاريس :: ثانياً 
ومنها ) جبل حلحول وجبل تضاريس منطقة الدراسة في المرتفعات الجبلية  تتباين

م فوق 2000يزيد ارتفاع بعض القمم عن لعاصور ( والتي اجرزيم وجبل عيبال وجبل تل 
ذي يتراوح ريحا والأالتي تتمثل في غور االردن ومدينة  األغواركذلك و ، مستوى سطح البحر

                                                           

 ( 84-83) ص ،ل الجغرافي لدرجات الحرارةالتحلي، ابو الليل1))
 ( 2محافظات غزة، ) ص  –الفني  األطلسوزارة التخطيط والتعاون الدولي،  2))
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وتمتاز  وكذلك السهول والمنخفضات، ،ى سطح البحرتحت مستو  م 400-800مستواه ما بين 
ذات  بأنها مميزة   منطقة الضفة الغربية بها صفة  ف ،سياً يتضار  نها منطقة معقدةأمنطقة الدراسة ب

ويمكن تصنيف ذلك علي النحو  (1)ذات طابع سهلي بأنهاومنطقة قطاع غزة  ،طابع جبلي
 ( 2.2خريطة )  التالي:

 : المرتفعات الجبلية.2 

التي و  ،بينها بعض السهول الداخلية جبلية تنحصر وأقواس   من هضاب   اإلقليمهذا  يتألف
رج ابن م سهل وتمتد هذه المرتفعات ما بين ،يةالفلسطين لألراضيتعد بمثابة العمود الفقري 

 1589وتقدر مساحتها بما فيها جبل الكرمل بحوالي  ،ومنطقة بئر السبع جنوباً  عامر شماالً 
والتي تنحصر بين الجبال  ،(2)لقةغيتخللها بعض السهول الم مرتفعة   من هضبة   ويتألف ،8كم

 :لىإالمنطقة الجبلية بمنطقة الدراسة ويمكن تقسيم 
 جبال القدس أ.

اء على شكل نطو االرتفاع واال إلىتعرضت  واسعة   فوق هضبة  جبال القدس  تتشكل
ويعرف الثاني بقوس القدس  ،بيت لحم –هما بقوس الخليل حدأيعرف  ،ين محدبينيقوسين جبل

تبلغ طول جبال و  ،(3)في منطقة القدس نسبياً  منخفضة   ويفصل بين القوسين علية   ،رام هللا –
 40وفي الجنوب  ،كم 84وعرضها في الشمال  ،كم 77 الجنوب حوالي ىإلشمال من الالقدس 

 فإنهافي الشرق  أما ،عبر السفوح الجبلية الساحلينحو السهل  بالغر تمتد تدريجيا جهة و  ،كم
 نشأةرافق  الذيبسبب التصدع  ،وأخاديد حادة   البحر الميت عبر جروف   منخفض إلىتنتهي 

جبل الزيتون ، جبل صهيون ، جبل تل ) جبال القدس أشهر، ومن (4)انهدام البحر الميت
م، وكان لهذا  255، ويتراوح ارتفاع جبال القدس عن مستوى سطح البحر حوالي العاصور(

 ملم . 500االرتفاع اثر في ارتفاع كمية االمطار والتي بلغت في مدينة القدس حوالي 

 

 
 

                                                           

 (4اللوح و مشتهي، العالقة بين مياه األمطار ومياه اآلبار الجوفية في الضفة الغربية وقطاع غزة، )ص  (1)
 (33- 30جغرافية فلسطين، جامعة القدس المفتوحة، )ص (2)
  35المرجع السابق،  ص(3)
 (208 -202/ ص  2عابد، الموسوعة الفلسطينية، الدراسات الجغرافية، )مج (4)
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 ( تضاريس منطقة الدراسة 2.2خريطة ) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 ) بتصريف الباحث (  D. Kurtzman, R.Kadmon:1999(1)نقال عن : 

 : نابلسجبال  ب.

 ،امناظرهبحسن  التي تمتد في وسط منطقة الدراسة بالضفة الغربية تعرف جبال نابلس
الشمال من مدينة رام هللا  إلىتمتد جبال نابلس ف ،(2)أوديتهاوخصوبة  أقسامهاووعورة بعض 

وفي الشرق  ،البحر كرم وتتدرج نحووفي الغرب تشمل طول ،ن عامر شماالً حتى سهل مرج بي
                                                           

 (1) Daniel Kurtzman, Ronen Kadmon, Mapping of Temperature Variables in Israel: 

a comparison of different interpolation methods,(p. 34)

 ( 32طوطح و الخوري، جغرافية فلسطين، ) ص (2)



 

20 
    

الكرمل وحتى رام هللا  فطول منطقة جبال نابلس من ،حادة   روف  جعبر  األردنتتصل بغور 
 42 قل منأحتى مسار الغور فهو  في الغرب كرمطول مدينةعرضها من  يمتدو ، كم 20حوالي 

ير دوالج ،(1)ووعورة من جبال القدس رتفاعاً ا قلأنها لك أجزائهافي كل  وهى منطقة جبلية   ،كم
القدس لة عن جبال صليست منف ،من المرتفعات الجبلية اً جزء برجبال نابلس التي تعت أنبالذكر 

، 2))( جبل جرزيم،  عيبال لجب ) جبال نابلس أشهرومن  ،متصلة   في سلسلة   هابل ملتحمة ب
كمية ن لهذا االرتفاع أثر على م، وكا 924وترتفع جبال نابلس عن مستوى سطح البحر حوالي 

 ملم . 120.3مطار الهاطلة والتي بلغت في مدينة نابلس حوالي األ

 : جبال الخليل ج. 

، وب من مدينة الخليلالجن إلىوتمتد  ،القدسوب من مدينة الجن إلىتقع جبال الخليل 
وهى  ،لجبال القدس اً وتعتبر جبال الخليل امتداد ،(3)النقب منطقة تبدأليل خالجبال  يوفي طرف

كم فوق مستوى سطح  980من  أكثرويزيد ارتفاعها  ،ةيالفلسطين راضيباأل جبلية   سلسلة   أطول
ينفسح في استواء على  العلوي سطحها  أن إال ،جنوبي شماليوتمتد هذه الجبال باتجاه  ،البحر

جبل  ، خّلة بطرخجبل ) جبال الخليل أهمومن ، (4)كم 85-25امتداد شريط يتراوح عرضه بين 
، ويتراوح ارتفاع جبال الخليل عن مستوى سطح البحر (5)(جبل دورا، يرسعجبل ،  حلحول

كمية االمطار والتي بلغت في مدينة القدس  زيادةثر في م، وكان لهذا االرتفاع أ 2083الي حو 
 ملم . 508.3حوالي 

 :  لمحافمات غزة التالل الشرقية د.

التضاريس التي تظهر المالمح الطبيعية  أهمغزة من  محافظاتفي  الشرقية تعد التالل
 ،غزة محافظاتالشرقية ل األطراف حتىمتد ما ت غالباً  ،من الكركار تالل هيف ،لمنطقة الدراسة

ويتراوح االرتفاع لهذه  ،(6)م2942الفلسطينية المحتلة من سنة  يراضعند حدودها مع األ
م فوق 80إلىتصل  اأدناهوفي  ،م فوق مستوى سطح البحر200 إلى أقصاهافي  يراضاأل

                                                           

 ( 822( عابد و الوشاحي، جيولوجية فلسطين الضفة الغربية وقطاع غزة، ) ص1)
 ( 47( أبو حجر، موسوعة المدن و القرى الفلسطينية، ) ص2)

 ( 45شراب، معجم بلدان فلسطين، ) ص (3)
 ( 12( أبو حجر، موسوعة المدن والقرى، )  ص4)

 ( 44ظاهر، أبو عابد، جغرافية فلسطين، ) ص ( أبو (5
 ( 871طنطيش، دراسات في جغرافية االستيطان الصهيوني في فلسطين، ) ص (6)
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المناطق  أعلىمدينة رفح من بغزة  محافظاتمنطقة جنوب شرق  دعتو  ،رحمستوى سطح الب
  .(1)طالمتوس األبيضباتجاه البحر  ا غرباً نهذه التالل في االنخفاض كلما اتجه وتأخذ، ارتفاعاً 

 السهول :. 8

تتوزع  أنويمكن  ،الدراسةمنطقة التي تبين مالمح تضاريس المن  اً جزء السهول تعتبر
 :منطقتين كاآلتي فيالسهول 

 الساحليسهل لابعة لالمناطق التسهول الضفة الغربية تشمل : وول الضفة الغربيةسه أ.
يتميز و  ،كم 54  ىإل وبطول يصل ،كم 7–8 بعرض يتراوح بين ،الفلسطيني من الجهة الغربية

والسهول الداخلية من جهة  الغرب باتجاه البحر المتوسط إلىباالنحدار التدريجي من الشرق 
 ،كم 24 إلىوبطول يصل  ،كم 25-7وح بين اويتر  أخرى  إلى تفاوت من منطقة  تو  ،الشرق 

سهل  ،سهل عرابة )  نذكر منها ،(2)األردنلى الشرق باتجاه نحو إمتاز باالنحدار من الغرب و تو 
 .(3)(سهل صانور ،البقيعة 

طول  من السهل الساحلي الذي يمتد على اً ءغزة جز  محافظاتيعد سهل  : سهل قطاع غزة ب.
ع يالسهل جمهذا يشمل ، و رفح جنوباً  وحتى الناقورة شماالً  رأسمن  ،المتوسط األبيضالبحر 
الضيق الذي يبلغ  الساحلي يطويتكون من الشر  ،8كم 315 غزة بمساحة محافظات أراضي
 28-1ويتراوح عرضه من  ،الجنوب إلىمن الشمال ويميل للغرب قلياًل كم  45طوله  أقصى

في بعض  سطح البحرمستوي عن  م100 يقاربما  ويتراوح ارتفاعه ،الغرب إلىكم من الشرق 
ثر في كمية االمطار والتي بلغت حوالي أوكان لهذا االرتفاع المتفاوت  ،(4)المناطق الشرقية

 ملم . 352.7

 : األغوار .3

ويستمر  ،آسيافي  من جبال طووروس يبدأمن االنخفاض العظيم الذي  اً جزء تعتبر
بحيرة فكتوريا  إلىوينتهي  ،خليج العقبة إلىبسوريا وبالبحر الميت ووادي عربة  ماراً  جنوباً 

 واألقدام األردنالغور الفلسطيني عبارة شريط ضيق ينحصر بين نهر ، ويعتبر (5)أفريقيا بأواسط

                                                           

 ( 95دراسة جيوبوليتيكية، ) ص–قيطة، المستوطنات اإلسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة  (1)

 ( 807فلسطين، ) ص-يعية في الضفة الغربيةاللوح، العالقة بين األمطار وبعض المتغيرات الجوية والطب (2)
 ( 52أبو حجر، موسوعة المدن والقرى، ) ص (3)

 ( 3أبو عايش و الجبارين، مسح وتصنيف الغابات في فلسطين، ) ص (4)
 ( 12الدباغ، بالدنا فلسطين، ) ص  5))



 

23 
    

وذلك في  ،للبحر الميتوينتهي عند منطقة الشمال الغربي  ،وسط فلسطينالشرقية لجبال 
وهو يفصل الكتلة الفلسطينية في الغرب عن كتلة  ،(1)سطح البحر ى يقع تحت مستو  ى مستو 

 قطاعاً  ة الغربيةفويشكل الغور في الض ،كم 80–5من  ه حواليويتراوح عرض ،األردنشرق 
ب نمن الجا 8كم 201مساحته  ىال يتعدوالتي تشكل مدينة أريحا جزءًا منها، والذي  صغيراً 

 .(2)األردنالغربي لغور وادي 

، فاتجاه منطقة الدراسةمناخ في  المؤثرةالعوامل  أكثرالتضاريس من  تعتبرلذلك 
مع المؤثرات البحرية  يكون متعامداً الجنوب وبشكل طولي،  إلىن الشمال التضاريس يمتد م
قرب  أنكما  ،غرب المنطقة إلىالقادمة من البحر المتوسط  بخار الماءبوالرياح المحملة 

جات الحرارة علي السهول ر البحر الملطف لدر ت من سواحل البحر المتوسط يحصر أثالمرتفعا
 تقل األمطار لكوكذ ،(3)األمطار ؤثر علىيوح الجبلية فاختالف ميل الس لكوكذ، الساحلية

فوق خاصة و  وتزداد كلما اتجهنا شماالً  ،في المناطق المنخفضة جنوباً  ناهاتجتدريجيا كلما 
ملم  120.3ما يقارب  األمطارمنطقة نابلس يبلغ فيها متوسط كميات  فمثالً  ،المرتفعات الجبلية

تعد  ألنهاملم  250.5 األمطاريبلغ متوسط كميات  أريحامنطقة  أما ،مناطق مرتفعة ألنها
  .(4)تحت مستوي سطح البحر مناطق منخفضةً 

 : المياه:  اً ثالث
 لالستخدامات البشريةالمهمة  األساسياتمن  بمنطقة الدراسة المياه مواردعتبر ت

 ،ى خر أل ومن سنة   آلخر ل  صومن ف خرآل من مكان   هاوتفاوتائية الم واردمالتنوع حيث  ،والنباتية
 .(5)الموقع والتضاريس والجيولوجيا والمناخ كعوامل مختلفة ب مصادر المياه تأثروت

والتي  ،هاطلةال األمطاركمية لتفاوت  تبعاً  المياه بمنطقة الدراسة سنوياً  واردمتتجدد و 
على النحو  ويمكن حصرها ،منطقة الدراسةبوتتعدد مصادر المياه  ،ألخرى تختلف من سنة 

 : التالي

 

                                                           

 ( 81حماد، الضفة الغربية لنهر األردن، ) ص  (1)

 ( 32الغنيمات، التحليل المكاني للتقسيمات اإلدارية للضفة الغربية منذ العهد العثماني، ) ص (2)

 ( 79الحمامدة، اثر المناخ والسطح علي النبات الطبيعي في مدينة الخليل، ) ص(3)
 (  823-828) ص، (: تقيم الواقع المناخي في الضفة الغربية وقطاع غزة 8002اللوح،) (4)
 ( 24فلسطين، جامعة القدس المفتوحة، ) صجغرافية  (5)
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 األمطارمياه .2

األمطار كميات مياه األمطار المورد الرئيسي للمياه بمنطقة الدراسة، حيث تتباين تعتبر 
أمطارها  كميةتباينًا واضحًا، فالمناطق الشمالية تتميز بارتفاع  منطقة الدراسةعلى  الهاطلة

 1على فلسطين سنويًا بحوالي  هطلمقارنة مع المناطق الجنوبية، وتقدر كمية األمطار التي ت
 – 70)منها بالتبخر وتقدر بحوالي  اً كبير  اً من المياه، والتي يضيع جزء مكعب متر مليار

 لى الخزان الجوفي.إ (1)التربةآخر يضيع بالتسرب داخل  وجزءً  (،10%

فيها ة لطهابسقوطها المتذبذب، وتتغير كميات األمطار ال منطقة الدراسةأمطار  توصف
كميات األمطار كلما اتجهنا من الشمال إلى  تتناقصتبعًا للتغير الطبوغرافي والمكاني، حيث 

كلما قل يات األمطار في المناطق المرتفعة، وتقل تزداد كم، فالغربإلى الشرق الجنوب ومن 
 .(2) سطح البحر لمستوى ارتفاع المنطقة بالنسبة 
 م20.4 – 997.فترة مطار بمنطقة الدراسة لسط كمية األ( متو ..2جدول )

 الغربية أمطار الضفة السنة
 ملم

 أمطار قطاع غزة
 ملم

 أمطار الضفة الغربية السنة
 ملم

 أمطار قطاع غزة
 ملم

5991 
647.3 1.835 5001 

517.9 .4433 

5991 
506.2 .143. 5001 

468.2 .4235 

5991 
628.8 .5232 5001 

426.8 ..131 

5991 
387.9 23231 5001 

346.6 .4435 

5999 
282.1 52933 5009 

468.5 28733 

5000 
538.7 41735 5050 

377.. 59033 

5005 
417.8 43032 5055 

430.3 ..133 

5005 
463.8 42237 5055 

587.3 .4.32 

5002 
631.9 4.833 5052 

601 43831 

5002 
489.9 .4232 5052 

353.1 .2335 

 (1د الباحث اعتماد علي الملحق )االمصدر : اعد

       

                                                           

 ( 75أبو ظاهر و أبو عابد، جغرافية فلسطين، ) ص (1)
 ( 27سلطة المياه الفلسطينية، نبذة عن مصادر المياه في الضفة الغربية وقطاع غزة، ) ص (2)
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 م20.4 – 997.مطار بمنطقة الضفة الغربية لفترة ( متوسط كمية األ..2شكل)

 

 م20.4 – 997.قطاع غزة لفترة محافمات مطار بمنطقة ( متوسط كمية األ2.2شكل )   

خالل فترة االمطار الهاطلة ( تذبذب 8.2( والشكل )8.2تبين من خالل الجدول )
م حيث بلغ  متوسط  2995خالل العام  ارتفاعا الضفة الغربية محافظات الدراسة فقد سجلت

حيث بلغ  م2999عام انخفاضا خالل السجلت ينما ملم ب 147.3حوالي  الهاطلة كمية االمطار
متوسط كمية  م حيث بلغ8002يليه عام  ،ملم 828.2حوالي  الهاطلة متوسط كمية االمطار

وبحساب خط االنحدار يبين اتجاه االمطار صوب االنخفاض  ،ملم 341.1االمطار حوالي 
 y = -3.1975x+ 499.75  البسيط
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 اً سجلت ارتفاع اانه (8.8( والشكل )8.2فقد تبين من خالل الجدول ) ما محافظات قطاع غزةأ
 الهاطلة م حيث بلغت  متوسط  كمية االمطار1995في كمية االمطار الهاطلة خالل العام 

م حيث بلغت متوسط كمية 1999قل كمية لها في عام أسجلت ينما ملم ب 538.1حوالي 
، وبحساب خط االنحدار يبين اتجاه االمطار صوب ملم 289.1حوالي  الهاطلة االمطار

 (2.1خريطة) .  y = -7.9982x + 426.5االنخفاض
 ( توزيع كميات األمطار بمنطقة الدراسة 2.3خريطة ) 

 
 ف الباحث (  ) بتصر 20.1(1)( WRAP: مشروع العمل الموارد المائية ) المصدر

 

 

                                                           

(1)Water resources action project, A Comparative study of water Data Across Israel, 

West Bank, and Jordan water resources project, ( p.2 ).
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 : المياه السطحية 2.

التي تجري فيها المياه خالل  وتتمثل بمياه االودية في منطقة الدراسة، هامرد مو تعتبر 
فصل الشتاء، والتي تشكل مصدرا للمياه اذا ما تم استهالكها بالطرق السليمة، ويقدر المجموع 

مليون متر مكعب سنويًا، وأما كمية  875لمياه السطحية في الضفة الغربية بحوالي ل الكلي
مليون  280 بحواليغزة فتقدر  قطاع في محافظات األمطارسقوط الناتجة عن  السطحية المياه

 .(1)اً متر مكعب سنوي

 المياه الجوفية: 3.

في الضفة الغربية وقطاع  للفلسطينيينللمياه بالنسبة  الرئيس وردتعد المياه الجوفية الم
 إلى من هذه المياه يتسربو ، من مجموع المياه المستخدمةمن المياه  كبيرةً  كميات  وتوفر  ،غزة

 .(2)%42الجوفية( حوالي  األحواض) األرضباطن 

نسبة حصة   أن إلى ،(8020الفلسطيني ) لإلحصاءوتشير تقارير الجهاز المركزي 
% من هذه 25 بحواليالمائية الجوفية  األحواضبالضفة الغربية من مياه  ينالفلسطيني
% 22من مياه الحوض الساحلي حوالي  الفلسطينيينوفي قطاع غزة بلغت حصة  ،األحواض

والتي تتفاوت من  ،االرتوازية واآلباراستغالل هذه المياه الجوفية عن طريق الينابيع  تموي ،(3)فقط
 .الفلسطينية  األراضيفي  آخر إلىمكان 

 ة :رئيس أحواضعدة  إلىة فية الرئيسو ويمكن تقسيم نظم المياه الج
 :الحوض الشرقي  . أ

والتي تتمثل في  ،هذا الحوض ضمن حدود الضفة الغربية من الجهة الشرقيةمعظم يقع 
ويقسم هذا  ،8كم 8900 حوالي هوتبلغ مساحتالمنحدرات الشرقية غور االردن والبحر الميت 

وغور  ،شرقية ومنحدرات   ،جبلية مرتفعات  هي ) ةرئيس أقسامثالثة  إلى غرافياً الحوض طبو 
 .(4)(األردن

من الجانب  تركيبياً يحده  ،هيدروليكية تركيبية   حيث يقع هذا الحوض ضمن حدود  
بينما  ،ومن الجانب الغربي والشمال الغربي الحوض الغربي ،األردنالشرقي البحر الميت ونهر 

                                                           

 ( 94جغرافية فلسطين، جامعة القدس المفتوحة، ) ص(1)

 ( 205( قيطة، المستوطنات اإلسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة، ) ص(2

 م 8028/  20/  21الصوراني، الموارد المائية في الضفة الغربية وقطاع غزة، تقرير بتاريخ (3)
 ( 84( سلطة المياه الفلسطينية، نبذة عن مصادر المياه في الضفة الغربية وقطاع غزة، ) ص (4
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 أحواض  ستة  إلىم الحوض سقنيفرولوجيا هيدأما و  ،الشرقي يحده من الشمال الحوض الشمالي
ل صايحوض قو  ،حوض الفارعةو  ،المالح حوض البقيعةو  ،حوض بروك)  :هي صغيرة   مائية  
 .(1)( حوض القدسو  ،القدس هللا حوض رامو  ،االعوج

المتمثلة في غور  األمطارز بقلة مساحة الحوض ضمن المناطق التي تمتا أغلبيةقع وت
 ،ملم 250.5 حوالي غ فيها كمية االمطارلوالتي تب ومنطقة البحر الميت ومنطقة اريحااالردن 

 مليون  297-285 بحواليوالتي تقدر على تغذية المياه الجوفية لهذا الحوض،  وهذا يؤثر سلباً 
 .كمعدل عامسنويا متر مكعب 

معدل تبلغ و  ،اً مائي اً بئر  203الفلسطينية في الحوض الشرقي  اآلباروتبلغ عدد  
ة من يالفلسطين اآلباربلغت كميات ضخ قد و  ،مليون متر مكعب سنوياً  85 حوالي هااستخراج

 .(2)مليون متر مكعب 88.7 حواليم 8009عام  مياه الحوض الشرقي

 :الغربي ضالحو .ب  

 ،يةالغربية للمرتفعات الجبلالسفوح يقع هذا الحوض ضمن حدود الضفة الغربية في 
% 73د الحوض الغربي بما ال يقل عن تمالمنطقة ذات االمطار الغزيرة، وي وهي واقعة ضمن

من مياه تغذية هذا الحوض، والتي تمثلت في منطقة طولكرم والتي يبلغ فيها كمية المطر حوالي 
ملم، ومنطقة الخليل  500 ملم، ومنطقة القدس والتي يبلغ فيها كمية المطر حوالي 592.8

وتبلغ كمية ، 8كم 2100مساحتهتبلغ ث يحملم،  508.3والتي يبلغ فيها كمية المطر حوالي 
لهذا وتقدر كمية التغذية السنوية  ،مليون متر مكعب سنويا  480-421من المياه بين  هتدفق

حوض )  إلىوينقسم الحوض ، (3)من مياه االمطار مكعبمليون متر  480 - 311.1الحوض 
 (. حوض الخليل وبئر السبع - التمساح نهر العوجا

ر قديل استخراج دبمع ًا،ر بئ 237في الحوض الغربي  الفلسطينية اآلبارتبلغ عدد و 
 42 حواليبلغ عدد الينابيع في الحوض الغربي تكما و  ،مليون متر مكعب في السنة 82حوالي ب

الهيدرولوجية  ينابيع الخاضعة لنظام المراقبة% من المجموع الكلي لل37 نسبته ويشكل ما ،نبعاً 
مليون  2.9زيد عن بكمية ال تتعد فيها مجتمعة  ثم ،في الضفة الغربية الفلسطينيةلسلطة المياه 

                                                           

 ( 327( عابد و الوشاحي، جيولوجية فلسطين الضفة الغربية وقطاع غزة، ) ص (1

 ( 84سلطة المياه الفلسطينية، نبذة عن مصادر المياه في الضفة الغربية وقطاع غزة، ) ص  (2)
 ( 51اللوح، اثر المناخ علي الزراعة في الضفة الغربية، ) ص (3)
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وقد بلغت كميات التدفق  ،تصريف الينابيع إجمالية% من 3.9أي ما نسبة  ،متر مكعب سنوياً 
 . (1)مليون متر مكعب 8.32 حوالي 8009من ينابيع الحوض الغربي لعام 

 : الشرقي الشماليالحوض ج.  

داخل الخط  أراضييشمل لويمتد  ،من الضفة الغربية الشماليهذا الحوض الجزء  ييغط
هذا الحوض  ويتألف ،(2)الضفة الغربيةحدود من ض 8كم 2050 بلغ مساحتهت ، حيثاألخضر

مياهه  تتجه ،( ون جلب ،تعنك ) وحوضي ،( جلبون ، جنين ،نابلس حوض ) وهما ،حوضينمن 
 .األردنوادي  إلى الشرقيالشمال  نحوالجوفية 

كمعدل  مليون متر مكعب 297- 235 تراوح كمية التغذية المائية السنوية ما بينتو  
من مياه االمطار المتسربة أي الخزان الجوفي ، وهذا الحوض ينبع ضمن  (3)لهذا الحوض سنوي 

المناطق ذات االمطار الغزيرة والمتمثلة في منطقة نابلس، والتي يبلغ فيها كمية المطر حوالي 
 ملم. 489.2ملم، ومنطقة جنين والتي يبلغ فيها كمية المطر حوالي  120.3

 21 حواليبمعدل استخراج  اً بئر  27في هذا الحوض  الفلسطينية اآلبار عدد يقدرو 
الفلسطينية لهذا  اآلباربلغت كميات الضخ من  8009وفي عام  ،مليون متر مكعب سنوياً 

وتشكل نسبته  ،نبعاً  37بلغ عددها يف الحوضينابيع هذا  أما ،مليون متر مكعب 21.4الحوض 
مليون  23.2 حواليا السنوي صريفهويبلغ معدل ت ،ي لينابيع الضفة الغربيةكلالعدد ال 82%

 .(4)متر مكعب

 الساحليحوض . الد

تمثل  إذ ،محافظات غزةللمياه في  الرئيس در و متشكل المياه الجوفية في حوض غزة ال
يعتبر متوسط التغذية السنوية لحوض قطاع غزة و  ،المياه المستخدمة واردمن مجموع م 95%

والتي يبلغ         ،األمطارهطول من  امعظمه ،مليون متر مكعب سنوياً  10 - 50 حوالي
 .ميون متر مكعب السنة 233ملم، أي بما مجموعه  352.7المطار فيها حوالي متوسط ا

مليون متر مكعب في عام  225 حوالييقدر معدل االستخراج السنوي لهذا الحوض و  
تخفيض  إلى وهذا يؤديمقارنة باألحواض األخرى عالية  معدالت  تعتبر وهذه  ،م 8028

                                                           

 ( 83( سلطة المياه الفلسطينية، نبذة عن مصادر المياه في الضفة الغربية وقطاع غزة، ) ص(1
 ( 392عابد و الوشاحي، جيولوجية فلسطين الضفة الغربية وقطاع غزة، ) ص  (2)
 ( 93ص جغرافية فلسطين، جامعة القدس المفتوحة، ) (3)

 ( 87سلطة المياه الفلسطينية، نبذة عن مصادر المياه في الضفة الغربية وقطاع غزة، ) ص (4)
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 المالحة التسلل التدريجي لمياه البحرباإلضافة إلى  ،منسوب المياه الجوفية في هذا الحوض
 ( 2.4)  الخريطة رقم. (1)باتجاه المياه الجوفية

 حواض المائية بمنطقة الدراسة( األ2.4خريطة )

 
 ف الباحث()بتصر  (2)م (2013)  يالمصدر : عبد هللا الدروب

ونجدر باإلشارة الى أن األمطار المصدر الرئيسي المغذي للخزان الجوفي في 
محافظات الضفة الغربية ومحافظات قطاع غزة، فإن زيادة كمية األمطار وتوزيعها سيكون له 

 .3تأثير ايجابي على المياه الجوفية سواء كانت من حيث الكمية أو النوعية

                                                           

(1) Palestine water authority . status report of water resources in the occupied stste of 

Palestine .(p.1)  

 http://www.watersexpert.seاإلسرائيلية وسبل تحقيقها،  ( عبد هللا الدروبي، المياه في اإلستراتيجية2(
 ( 34) صي فلسطين، وعبد الغفور، مصادر المياه ف ،اليعقوبي(3)

http://www.watersexpert.se/
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تغذية في تفاوت مما ترتب عليه  ،خرى أل ة من سنة  لطهاال األمطارتفاوت كمية ف 
 (2.2 رقم )  جدول .لذلك جوفية سبقاً ال األحواض

 (1)بمنطقة الدراسة ( يوضح معدالت التغذية والتدفق من األحواض الجوفية 2.2جدول رقم ) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

  السلطة الوطنية الفلسطينية ي فلسطين،وعبد الغفور، مصادر المياه ف ،اليعقوبي(1)

معدالت التغذية بمياه  الجغرافيةالمنطقة  الحوض
 األمطار

 كميات التدفق من الحوض

 ينابيع آبار 

 3مليون م 8.32 3مليون م 82  3م 392-311.1 الضفة الغربية الحوض الغربي

 3مليون م 23.2 3مليون م 21 3م 248-285 الضفة الغربية الشرقيالشمالي  الحوض

 3مليون م 2.5 3مليون م 88.7 3م 297-285 الضفة الغربية الحوض الشرقي

 3مليون م 225 3م 10-50 غزة محافظات الحوض الساحلي
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 ثانيالملخص الفصل 
 

لجغرافي لمنطقة عن الموقع الفلكي وافيها عدة نقاط يتحدث  الثانيالفصل  يعرض 
والتربة ، وتم  ياهمال مصادرغزة، و  محافظاتتناول تضاريس الضفة الغربية و الدراسة، ومن ثم ي

 توضيح التالي :

وكان له  ،حرية الرطبةبالدراسة جعلها تخضع للمؤثرات الالموقع الجغرافي والفلكي لمنطقة -2
ناخ محسب تصنيف كوبن إلى  مناخية، أقاليم إلىتنتمي  وجعلها ،المناخي التأثيردور في 

 .شبه الجاف المناخ الجاف و الصحراوي والمناخ  ،البحر المتوسط 

ما بين الكثرة  األمطارفي  تأثيركان له  ،تباين في تضاريس منطقة الدراسةو وجود اختالف -8
 ،عةً فمرت منطقةً  ألنها تعد ،ملم 120.3 األمطاروالقلة، فمنطقة نابلس يبلغ فيها متوسط كميات 

تعد منطقة منخفضة تحت  ألنها ،ملم 250.5 األمطارفيبلغ فيها متوسط كميات  أريحا أما
 ، ووقوعها في منطقة ظل المطر.سطح البحر ى مستو 

لدورة المائية العامة من خالل ل تعد مصدراً  باألمطار، ألن الموارد المائية تتأثرالموارد المائية -3
ن أي زيادة إوالسطحية، ف مياه الجوفيةلل المغذي الرئيسي مصدرالاألمطار وتعد  ،عملية التبخر
، حيث تتفاوت كمية االمطار من مطار سيكون له تأثير إيجابي على المياه الجوفيةفي كمية األ

 تفاوت تغذية المياه الجوفية تبعًا لذلك.سنة ألخرى وت
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 ثالثالفصـــل ال
 العوامل المؤثرة علي 
 منطقة الدراسة
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 لثالفصل الثا
 منطقة الدراسة سقوط االمطار في العوامل المؤثرة علي

وهي علي النحو  األمطارعلى  جغرافية التي تؤثرعدة عوامل تتأثر منطقة الدراسة ب
 :التالي

 :جغرافيةالعوامل ال : أوالً 
 :طقة الدراسة إلىمنفي  مطاراألسقوط التي تؤثر على  طبيعيةيمكن تصنيف العوامل ال

 : الجغرافي الموقع. 1

 ،واخرى قاريةبظروف بحرية  هار تأثي ف دور له كانمنطقة الدراسة الجغرافي لموقع ال إن
كم عند مدينة قلقيلية في  24 بين حيت تبعد الضفة الغربية عن ساحل البحر المتوسط ما

وبذلك فهي  ،كم عند مدينة الخليل في الجنوب 40عند مدينة القدس بالوسط و  كم 10الشمال و
في حين  تتأثر بالبحر حيث سمحت بوصول المؤثرات البحرية دون عوائق في الضفة الغربية،

فيحدها من الجنوب صحراء  على ساحل البحر المتوسط مباشرة، غزةقطاع  محافظاتقع ت
 .(1)أكثر تطرفًا  مما جعلها تتأثر بظروف ،ومن الشرق صحراء النقب سيناء،

لمسار له أهمية  خاصة بالنسبة البحر المتوسط  منطقة الدراسة علي ساحل موقعكما أن 
تمركز فوق النصف مزورى الا تتأثر بنطاق الضغط الجوي اآلجعله لمنخفضات الجوية، مماا

ومنخفضات  ،ري شرقاً يبيرى المتمركز فوق اليابس السيبيالسوالمرتفع  ،األطلسيالشمالي للمحيط 
 .(2)العروض الوسطى شتاءً 

موقع منطقة كما أن  ،بالنسبة للموقع واضح   بشكل   الهاطلة األمطاروكذلك تتأثر كمية 
، جعلها شمال خط االستواء (45-30ما بين دائرتي عرض ) معتدلةالعروض الالدراسة في 

لوسطى التي بسبب تأثير منخفضات العروض االهاطلة،  األمطارفي كمية تمتاز بازدياد 
لرياح الغربية الدافئة الرطبة القادمة من الجنوب ل مصاحبةتنشأ ، والتي للمطر ها هطول  يصاحب

على كمية الهطول المطري بمنطقة  ويظهر تأثير ذلك واضحاً  ، كما(3)الغرب الى الشرق مع 
 الدراسة.

                                                           

 ( 328اللوح، تقييم الواقع المناخي في الضفة الغربية وقطاع غزة، ) ص (1)
 328،  صالمرجع السابق (2)
 ( 825-824غانم، الجغرافيا المناخية، ) ص (3)
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 : المؤثرات البحريةالقرب والبعد عن . 2

د عن المسطحات منطقة الدراسة تأثرًا واضحًا وملموسًا بالقرب أو البعب مطاراألتأثر ت
فهو يزود الكتل الهوائية  ،لبخار الماء في الهواء ر المتوسط المصدر الرئيسحفيشكل الب ،المائية

سب الجزء تتك ،التي ترافق الجهات الباردةفالكتل الهوائية  رطوبة،المرافقة للمنخفضات الجوية بال
 . (1)مرورها من مياه البحر المتوسط الدافئ من خاللمن رطوبتها  األكثر

ب نضو وذلك ل ،عن المسطحات المائية نادابتعلما ك الهاطلة األمطاركمية  ناقصتتف
كلما اتجهنا األمطار كميات تتناقص  فلذلك ،ليابسق اتحركها فو  أثناءمحتوى الغيوم من الماء 

كم عن البحر المتوسط،  75ريحا، والتي تبعد حوالي أباتجاه منطقة  رق من الغرب نحو الش
ملم، اما مقارنة مع منطقة طولكرم والتي تقترب  250.5مطار حوالي حيث تبلغ فيها كمة األ

 592.8 مطار حواليكم، حيث تبلغ كمية األ 27.5من المؤثرات البحرية والتي تبعد حوالي 
بتعد نفإننا  ،ً اتجهنا شرقاأننا كلما  إلىحيث يرجع سبب ذلك  ،اً جد اً يعد أمرًا بديهيوهذا  ،ملم

 .أال وهو البحر المتوسط  (2)للرطوبة األساسيالمزود  ئيسر  مصدرالتدريجيًا عن 

وبالرغم من وقوع محافظات قطاع غزة علي ساحل البحر، اال أنها تمتاز بقلة التهاطل 
المطري، ويعود ذلك الى أنها تتأثر بمؤثرات أكثر تطرفًا بحكم عامل الجوار الصحراوي، وبعدها 

 .(3) عن مسارات المنخفضات الجوية

 التضاريس :3. 

في تباين المكاني لألمطار تأثير على الال تضاريس منطقة الدراسة عاماًل واضحشكل عتبر ي
 ،الجنوب إلىتمتد من الشمال  ية  طول توزيع األمطار شكل نطاقات   خذحيث يأ ،منطقة الدراسة

تباين ثر التضاريس في فتؤ  ،تمتد في نفس االتجاهو حدودها مع حدود التضاريس  تتطابقو 
والتي تتمثل في غور االردن  خفضةفي المناطق المن األمطارقل تحيث  ،األمطاركميات 

، والتي تتمثل في منطقة الخليل (4)لمناطق المرتفعةا نحووتزداد كلما اتجهنا  ،ريحاأومنطقة 
مطار حوالي والتي يبلغ فيها كمية األ ،م 2005والتي ترتفع عن مستوى سطح البحر ما يقارب 

 ملم. 508.3
                                                           

 ( 203شحادة، علم المناخ، ) ص (1)
 ( 34بارود، التنبؤ المبكر باألمطار السنوية في األردن، ) ص(2) 
 ( 389اللوح، تقييم الواقع المناخي في الضفة الغربية وقطاع غزة، ) ص (3)
  328ص المرجع السابق، (4)
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لية بوح الجفعندما تصطدم الرياح الرطبة بالسف األمطار،كمية  على واضح   تأثير  بال جللف
وح فالسيجعل تلك و  ،من عدم استقرارهامما يزيد  األعلى، إلىاالرتفاع  إلىطر تض فإنها
 ية المحيطة بها.سهلالمناطق ال من اً أمطار أكثر  للمؤثرات البحريةاجهة المو 

ن إف المطرَ الواقعة في ظل  أي لرياحَ ل معاكس والتي تقع بشكلالمحجوبة الشرقية السطوح  أما
تأثير  يقتصروال ، لمؤثرات البحرية من الوصول لتلك المناطقا، لعدم تمكن قليلة  بها  األمطار

تلك الجبال تعيق حركة  إنبل  ،فحسب أعلى إلىالهواء على االرتفاع  إجبارالجبال على 
الواقعة في ظل الشرقية  الجبلية وحفالستلك  نع محجوبةً  مؤثراتتبقى تلك الف ،لمؤثرات البحريةا

 .المواجهة لها الغربية لجبليةاعلى السفوح  (1)األمطارمما يزيد من كميات  أطول مدةً  المطر

يزيد  ،القادمة من البحر المتوسطة الرطبة غربين امتداد الجبال ومواجهتها الرياح الإلذلك ف
الشرقية السطوح  نإحيث  ،ر مطراً ثكوهي األ ةغربيالسطوح الهاطلة على المت مطاراألمن كمية 
ة عليها تكون لطهاال مطاراأل أن أي ،تكون في ظل المطر ما لهبوب الرياح غالباً  المعاكسة

ملم (  250.5قل فيها متوسط كمية األمطار حوالي ) مثل منطقة أريحا التي ي (2)قليلة المطر
 .بفعل وقوعها في منطقة ظل المطر

نه بالرغم من وقوع المنطقة علي ساحل البحر المتوسط، ر محافظات غزة أين أمطااوتتب
م فوق مستوى سطح  200غير أن وقوع المنطقة في ارتفاعات بسيطة ال يتجاوز أقصى ارتفاع 

 (3) .حال دون تأثيرها بالمؤثرات البحرية الرطبة ،لبحرا

خالل تباين كمية األمطار في  منطقة الدراسة من على جغرافيةويمكن معرفة أثر العوامل ال    
كمية  معدلبين  معامل االرتباطإيجاد من خالل  محطات الدراسة، ويظهر التباين واضحاً 

وعالقته بعامل  ،وكذلك عالقته بالموقع ) درجة العرض ( ،ل االرتفاععاماألمطار وعالقته ب
 ( 3.1الجدول ) . القرب والبعد عن المسطحات المائية

 

 

 

                                                           

 ( 204) ص ،شحادة، علم المناخ (1)
 ( 14السامرائي، المناخ واألقاليم المناخية، ) ص (2)

 ( 9، ) صالعالقة بين مياه االمطار ومياه االبار الجوفية والينابيع اللوح، ،مشتهي (3)
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  الخصائص الطبيعية لمنطقة الدراسة( يبين  3.1جدول ) 

 المدينة عرضدائرة  خط الطول رتفاعاال  البعد عن البحر 20.4-2000معدل األمطار 

 جنين 35.18 32.28 178 40 429.1

 طولكرم 35.01 32.19 83 17.5 598.2

 نابلس 35.15 32.13 570 42.5 610.3

 أريحا 35.27 31.51 260- 75 150.5

 القدس 35.23 31.8 717 60 500

 الخليل 35.06 31.32 1005 40 502.3

 رام هللا 35.32 31.46 856 45 557.2

 الشمال 34.48 31.53 61 4.6 439.7

 غزة 34.46 31.51 35 3.2 412.5

 دير البلح 34.34 31.42 15 1.7 370.5

 خانيونس 34.3 31.34 29 4.3 282.6

 رفح 34.25 31.28 77 5.7 253.6

 من احتساب الباحث اعتمادًا علي اآلتي: المصدر :

 النشرات اإلحصائية المناخية لسنوات متعددةالفلسطيني،  لإلحصاءالجهاز المركزي  -.
 م 20.4-2000وزارة الزراعة ، اإلدارة العامة للتربة والري ، تقارير األمطار لسنوات مختلفة  -2
 ، إحداثيات المناطق الفلسطينيةوزرة النقل والمواصالت، األرصاد الجوية الفلسطينية -1

) طوباس ، قلقيلية ، سلفيت ، بيت  ومنها لضفة الغربيةا من وقد استثنى الباحث مناطق عدة
 .ة عن تلك المناطق يلمناخية الكافايانات بلالحم ( لعدم توفر 

 بين المطر والمتغيرات الطبيعية عامل االرتباط والتفسيرقيمة  (1.2جدول )

Model التفسير االرتباط 

1 .937
a
 .879 
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 سجلت الجغرافية مع بعضها البعضللعوامل  عامل االرتباط يتضح من الجدول السابق أن
وهذ  0.22وهي عالقة طردية قوية جدًا، واتضح أن معامل التفسير سجل   0.93 للنموذج =

 ( 3.2 ) جدول% من التباين في المتغيرات األخرى .  22يعني أن متغير المطر قد سجل 

 أنوهذا يعني  0.001وبمستوى داللة =  19.317ن قيمة اختبار تحليل التباين = أنجد 
 ( 3.3 )جدول. إحصائياً النموذج دال 

 لمطر والمتغيرات الطبيعيةابين ( قيمة اختبار تحليل التباين 1.1جدول )

 الداللة تحليل التباين  متوسط مجموع التباين   مجموع المربعات مصدر التباين

     

 001. 19.317 46341.407 185365.627 بين المجموعات

   2739.999 19179.993 داخل المجموعات

    204545.620 المجموع

 (..1من اعداد الباحث بناء علي جدول رقم )

 ويالحظ من معادلة خط االنحدار للعوامل الطبيعية أنها تمثل :

 االمطار( y  = (18509) (+ دائرة العرض (0.14)االرتفاع+ (9.3-)البعد عن البحر

 : الدراسةالمؤثرة علي منطقة  الطبيعية اتر بين المتغي الرتباطاعالقة 

وجود  ،االرتفاع متغيركمية األمطار و  يتبين عند تحليل معامل االرتباط بين متغير
 ى عند مستو  ذات داللة إحصائية(،  *0.609بلغ قيمة معامل ارتباطها)  ،متوسطارتباط طردي 

 .( 0.05قل من ) معنوية أ

 ،لدائرة العرض الموقع بالنسبة ريمتغكمية األمطار و  متغيربين  معامل االرتباط وعند معرفة    
 ذات داللة إحصائية(،  *0.655، بلغ قيمة معامل ارتباطها) متوسطوجود ارتباط طردي تبين 

  ( 0.05عند مستوى معنوية أقل من ) 

وبإيجاد معامل االرتباط بين متغير األمطار ومتغير البعد عن البحر، تبين كذلك عدم 
.  تؤثر وترتبط بالمتغيرات ى مما يعني وجود متغيرات أخر وجود عالقة ارتباط بين المتغيرين، 

 ( 3.4جدول ) 
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 الطبيعية المتغيراتبع  و األمطار  العالقة بين(  3.4جدول ) 

 االرتفاع البحرالبعد عن   الموقع االمطار المتغير

    1 االمطار

   2 *0.655 الموقع

  2 **0.926 0.556 البعد عن البحر

 2 **0.835 **0.749 *0.609 االرتفاع

 0.05* معنوي عند مستوى ذات داللة احصائية     0.02** معنوي عند مستوى ذات داللة احصائية 

 ( 3.4)المصدر : إعداد الباحث اعتمادًا علي جدول        

، وجود االرتفاع متغيرو  البعد عن البحر يتبين عند تحليل معامل االرتباط بين متغيرو 
عند  ذات داللة إحصائية(،  **0.835، بلغ قيمة معامل ارتباطها)ارتباط طردي قوي جداً 

 (. 0.01مستوى معنوية أقل من ) 

ومتغير الموقع بالنسبة  البعد عن البحربين متغير كمية  معامل االرتباط ويتضح أن
ذات (، **0.926، بلغ قيمة معامل ارتباطها)جدا لدائرة العرض، تبين وجود ارتباط طردي قوي 

 ( 3.4جدول ) . ( 0.01عند مستوى معنوية أقل من )  داللة إحصائية

الموقع، وجود ارتباط  متغيرو  االرتفاع يتبين عند تحليل معامل االرتباط بين متغير
عند مستوى معنوية  ذات داللة إحصائية(، **0.749طردي قوي جدا، بلغ قيمة معامل ارتباطها)

 (. 0.01أقل من ) 

مطار بمنطقة الدراسة، وأثر متغير نستنتج من ذلك اهمية متغير االرتفاع في زيادة األ
بالرغم من صغر مساحة العرضية  هاطلةمطار العلي كميات األ )درجة العرض( الموقع

كثر المتغيرات ذات العالقة االيجابية علي مستوى أللمنطقة، لذلك يعتبر هذه المتغيرات من 
 الفصلي والشهري.

والتي أثبتت (  8005اللوح ، منصور ) ومنها دراسة وقد أشار لذلك عدد من االبحاث 
كال من عامل االرتفاع من جهة وكمية وجود عالقة ارتباط إيجابية قوية بين في الدراسة 

 مطار مع باقي المتغيراتوعدم وجود عالقة ارتباط بين األمطار الهاطلة من جهة اخري، األ
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وهذا يدلل  عكسية بين عامل البعد عن البحر من جهة وكمية المطر السنوي من جهة اخري،
 (1) .مطاروجود عوامل أخرى تؤثر في سقوط األ

 : جوية: العوامل الثانياً 
 يمكن تصنيفكمية األمطار الهاطلة،  ة لها تأثير واضح علىهناك عوامل مناخية رئيس

 ومنها : منطقة الدراسة إلى عدة عوامل   أمطارالتي تؤثر على  لمناخية الجويةالعوامل ا تلك

 المنخفضات الجوية . 1

 هافي يصبح التيو  ،المنخفضات الجويةوجود ة بمنطقة الدراسفي  األمطاررتبط سقوط ي
تعتبر  هيو  ،في فصل الشتاء منطقة مفضلة لعبور المنخفضات الجوية وتطوره البحر المتوسط

عام في منطقة  وتظهر المنخفضات الجوية بشكل   ،في منطقة الدراسة العوامل تحكماً  أكثرمن 
وهي األرضية، في نصف الكرة  شماالً  ( 45_30 ) العروض المعتدلة بين خطي عرض

 .(2) في اتجاه من الغرب الى الشرق  الرياح الغربية تصاحبالتي العروض 

 ،المنخفضات خالل فصل الشتاء و الربيع تلكففي منطقة حوض البحر المتوسط تنشط 
بين ضغط المحيط األطلس  ،لضغط المنخفض نسبياً ل ةعرضويصبح  ،بسبب دفء مياهه

 (3)راسي المرتفعالضغط األو  وبين ،الصحراء الكبرى شتاءً  يمتد فوق المداري الذي  ه بالمرتفع ش
 .وسط أوروبا حتى آسياالذي يمتد من 

والمؤثرة في شرق البحر المتوسط، فأغلب هذه الجوية  المنخفضاتعدد  وتتفاوت
منخفضًا، للفترة الزمنية الواقعة ما بين عامي  22المنخفضات تتكون في فصل الشتاء بواقع 

منخفضًا، ويقل عددها في فصل الربيع  37م، يليها فصل الخريف بواقع  2994 – 2915
 (1.7جدول ).(4)البحر المتوسطمنخفضات  9والتي يبلغ عددها 

 

 

  
                                                           

 ( 807فلسطين، ) ص-اللوح، العالقة بين األمطار وبعض المتغيرات الجوية والطبيعية في الضفة الغربية (1)
 ( 78شرف، الجغرافيا المناخية والنباتية، ) ص (2)

 ( 73دراسة تطبيقية ألنماط المناخ الفسيولوجي، ) ص -، مناخ ليبياي ( زكر (3
 ( 82، ) صالبشرية غربي الدلتاالمناخ وأثره على االنشطة ، العصفوري ( (4
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 ( عدد المنخفضات المؤثرة في شرق البحر المتوسط1.7جدول )

 فصل الخريف فصل الربيع فصل الشتاء 

 نوفمبر اكتوبر سبتمبر مايو ابريل مارس فبراير يناير ديسمبر الشهر

 22 28 7 0 0 9 24 32 89 عددال

 منخفضاً  37 منخفضات 9 منخفضاً  22 المجموع

 ( 82) ص ،8009 ،العصفوري دراسة المصدر: 
 ،نسبياً  منتظمةً  تشكل المنخفضات الجوية في حوض البحر المتوسط مسارات  فلذلك 

السبب في االنتظام النسبي لمسارات المنخفضات إلى تحول البحر في فصل الشتاء إلى  ى ويعز 
تحيط بها من الشمال ومن الجنوب مراكز  ،منطقة رئيسية من مناطق الضغط الجوي المنخفض

 : رئيسة وهنا يمكن تقسيم مسارات المنخفضات الجوية إلى ثالثة مسارات ،ضغط جوي مرتفع

السنة الواحدة ما يقارب  في هذا المسار فيبالد الشام والعراق ويسلك  عبر: يقالمسار الشر -2
 ًا.منخفض22

ويسلك هذا  ،سكندرونة وجنوب شرق تركيايتكون نحو خليج اإل :المسار الشمالي الشرقي-8
 .منخفضاً  22-20المسار في كل عام ما بين 

ويقدر المعدل  ،إال نادراً وهو مسار ال تسلكه المنخفضات الجوية  :المسار الجنوبي الشرقي-3
 ( 3.1الشكل ) .(1)منخفض 8-2 السنوي لعدد المنخفضات التي تسلك هذا المسار بمعدل منخفض

وتقدر دائرة األرصاد الجوية البريطانية المنخفضات الجوية التي يتعرض لها الحوض 
ومن حيث نشأتها إلى ثالثة  ،الشرقي للبحر المتوسط كل عام بثمانية وعشرين منخفضاً 

 :أصناف

 للبحر المتوسط تشمل المنخفضات التي تصل إلى الحوض الشرقي :المنخفضات المتوسطة-2
ويكون معظمها في  ،ويقدر عددها بواحد وعشرين منخفضاً ، من الحوض الغربي واألوسط قادمةً 

 . فصل الشتاء

 

                                                           

 ( 830( شحادة، علم المناخ، ) ص(1
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 البحر المتوسط      حوض المنخفضات فوق  ( مسارات 3.1شكل ) 
 (1)26(، ص2009المصدر : مؤمن دمحم نصر، )

للبحر  تشمل المنخفضات التي تصل إلى الحوض الشرقي :المنخفضات الخماسينية -8
ستة  وأوخاصة في فصل الربيع بمعدل تتراوح بين خمسة  ،أفريقيامن شمال  قادمةً  المتوسط

 .منخفضات في السنة

 وال يزيد معدلها قبرص،ة المنخفضات التي تتكون في جزير : هي قبرصيةالمنخفضات ال -3
 . الخريف وبدايات الربيع أواخرها ما بين كوينويغلب ت (2)منخفض 2.5ن عالسنوي 

إذا  وخصوصاً  ،ويمكن للمنخفضات الجوية أن تتالشى باالقتراب من سواحل فلسطين
 ،أما إذا اتسمت بالعمق والقوة فإنها قد تتوغل إلى سواحل فلسطين ،غير عميقة كانت ضعيفةً 

وهنا يكون تأثير  ،نحو الشرق  وتبقى متحركةً  ،)األردن(لضفة الشرقية جنوب ا ةمتجه
 . (3)وعاماً  راً بيالمنخفضات ك

حيث يزداد  ،فلسطين في شماالً االمطار تزداد كلما اتجهنا من كل هذا أن  نستخلصو 
 وترافقها أمطار   ،وعمقاً  قوةً  أكثركما أن المنخفضات التي تتعرض لها  ،الجويةعدد المنخفضات 
أما المناطق الواقعة إلى الجنوب فإن عدد المنخفضات الجوية التي تتعرض  ،غزيرة وأطول مدة

 .(4)وقليلة األمطار وضعيفةً  وفي بعض األحيان تكون منخفضات صغيرةً  ،لها أقل بكثير

                                                           

 ( 81) ص ،( نصر، التذبذبات المناخية شرق البحر المتوسط(1
  882-887المرجع السابق، ص(2)

 ( 17البيادر السياسي، مجلة الجماهير الفلسطينية، ) ص (3)
 ( 203( شحادة، علم المناخ، ) ص(4
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يمكن أن نجد أن منطقة مثل رفح تقع إلى الجنوب يتناقص فيها المعدل السنوي و 
بلغ يف نابلسأما مدينة  ،المنخفضات الجويةمسار بعدها عن ل وذلك ،ملم253.6 لألمطار إلى 

 المنخفضات الجوية. اتملم بفعل وقوعها في مسار  610.3متوسط المعدل السنوي لألمطار 

 : رةادرجة الحر 2. 

الذي تتوقف عليه جميع الظروف  يدرجة الحرارة العنصر المناخي الرئيستعتبر 
المناخية تقريبًا، فالحرارة تؤثر على الضغط الجوي، كما أن الضغط الجوي هو المحرك للرياح 
والمؤثر فيها، واألخيرة تؤثر في تساقط األمطار، وكما أن للحرارة عالقًة كبيرًة باالضطرابات 

 . (1)الحرارة هي المحرك األساسي لكافة العناصر المناخيةالجوية، فلذلك درجة 

وتختلف درجات الحرارة باالنتقال من فصل  إلى آخر، حيث ترتفع في فصل الصيف 
الشمس، التي تبلغ ذروتها في شهر يونيو في  سقوط أشعةبفعل ازدياد طول النهار وزاوية 

مدار السرطان، وعكس ذلك  النصف الشمالي للكرة األرضية، وتكون الشمس عمودية على
يحدث في فصل الشتاء حيث يقل النهار وتقل زاوية ارتفاع الشمس إلى حد أدنى في شهر 

انخفاض درجات الحرارة  عمل علىفي ،مدار الجدي ىتكون الشمس عمودية علديسمبر، حيث 
 . (2)قيمتها دنىإلى أ

باختالف الموقع والفصل من السنة، فخالل فصل الشتاء يبلغ  درجة الحرارة تختلف
المناطق الجبلية يبلغ  أما، (ْ 12) المعدل لسنوي لدرجات الحرارة في المناطق الساحلية حوالي

، أما منطقة األغوار فيبلغ معدلها السنوي ما (ْ 20 -2) المعدل السنوي لدرجات الحرارة ما بين
 .(3) (ْ 22 – 28) بين

، (ْ 30–85) حرارة في فصل الصيف في السهول الساحلية ما بينال وتتراوح متوسطات شدة     
 األغوار أما، (ْ 81-80)المرتفعات الجبلية فيبلغ المعدل السنوي لدرجات الحرارة ما بين  أما

 درجة مئوية .(ْ 35-82) بين لي ماافيبلغ المتوسط السنوي حو 

وكما تختلف درجات الحرارة في فلسطين حسب موقعها الجغرافي وتضاريسها، فيبلغ      
المعدل السنوي  أن، ونجد (ْ 83)المتوسط السنوي لدرجات الحرارة في وادي األردن واألغوار

                                                           

 ( 227الجوهري، الجغرافيا المناخية، ) ص (1)

 ( 10-59( عيسي، الجغرافيا المناخية، ) ص(2

 ( 80بارود، جغرافية فلسطين، ) ص(3) 
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السهل الساحلي فيبلغ  أما، (ْ 21) يبلغ حوالي إذ ،لدرجات الحرارة ينخفض في المرتفعات الجبلية
 (  3.2)  الشكل( 3.6)  الجدول (1).(ْ 80) ي حواليو لسنالمتوسط ا

 م 997/20.4.الحرارة للفترة الزمنية ما بين  درجات ط( متوس 3.6جدول ) 

 القدس رام هللا غزة الخليل أريحا نابلس طولكرم جنين المحطة

 18.1 16.6 21 16.2 23.3 18.1 21.3 20.2 معدل درجات الحرارة

 اآلتي: ىالباحث اعتمادا علالمصدر : من احتساب 

 األراضيالمناخية في  األحوال( 20.2 -..20 -20.0 – 2008 – 2007الفلسطيني ) لإلحصاءالجهاز المركزي  -.
 الفلسطينية، رام هللا، فلسطين

الجوية، النشرة المناخية،  األرصاد( وزارة النقل والمواصالت، هيئة 20.4- 20.1لوطنية الفلسطينية: )السلطة ا -2
 فلسطين

 
 م 997/20.4.درجات الحرارة للفترة الزمنية ما بين  ( متوسط 3.2الشكل ) 

تشير  ،م 2014-2995ما بين عامي الزمنية المعدل السنوي لدرجات الحرارة للفترة ف
 مئوية،درجة  21.8 حوالي تبلغ  حيثفي منطقة الخليل كانت الحرارة  تقل معدالإلى أن أ

علي تبلغ أ بينما  ،م1005ارتفاع  ىث تقع منطقة الخليل عليح ،عامل االرتفاع وهذا يعود إلى
       ة أريحا، وهذا يعود إلى انخفاض سطحها قطفي مندرجة مئوية 23.3 معدالت الحرارة 

 م( عن مستوي سطح البحر. 260-)

 م2995/8024ما بين للفترة الزمنية  مطاراأل متغيررتباطية بين وعند دراسة العالقة اال
االرتباط معامل تبين من خالل ي م 2995/8024 ما بينللفترة الزمنية  درجات الحرارةومتغير 

                                                           

  ( 80بارود، جغرافية فلسطين، ) ص(1) 

متوسط درجة 
18.1; الحرارة  

0

5

10

15

20

25

 القدس رام هللا غزة الخليل أريحا نابلس طولكرم جنين

رة
را

ح
 ال

جة
در

 

 متوسط درجة الحرارة 



 

45 
    

 غير دال يهو  (،0.58-بلغ قيمة معامل ارتباطها) ، حيثمتوسطة عكسيةوجود عالقة 
  .ل تأثير المتغيرين بمتغيرات أخرى حتماإحصائيا، وهذا يرجع ال

 الضغط الجوي : .3

يقصد بالضغط الجوي فوق أي نقطة ما من سطح األرض، على أنه وزن عمود من 
ووزن هذا العمود  (1)الهواء الممثل فوق هذه النقطة حتى نهاية األطراف العليا للغالف الجوي،

مؤشر  يعدكما  ،(2)مليبار 2023سم أو  71يعادل عند سطح البحر عمود من الزئبق ارتفاعه 
 . (3)سطح األرض من حيث اختالف اتجاهها وسرعتها يع الرياح علىعلى توز 

سطح الكرة األرضية بالنسبة للحرارة  ظرا الختالف حالة الضغط الجوي علىون
 التوزيع الفصلي لنطاقات الضغط الجوي : يمكن توضيحوالرطوبة، 

 يتكون فوق البحر المتوسط خالل فصل الشتاء مركز ضغط جوي : ) أ ( فصل الشتاء
الضغط المرتفع السيبيري كذلك منخفض، والذي يتسبب في هبوب الرياح الغربية الممطرة، و 

ليصبح البحر المتوسط والبحر األحمر ح شمالية  شرقية  باردة  وجافة ، والذي يتسبب في هبوب ريا
ر منحنيات ومعدالت الضغط الجوي لمرور المنخفضات الجوية، حيث تسيممرًا مالئمًا 

 مليبار، نظراً  2080مليبار و 2005تتراوح بين ل هذا الفصل في مستويات المنخفض خال
 .(4)مياه البحر خالل هذا الموسملبرودة اليابس ودفء 

 مدار الجدي، وهذا يؤدي إلى ًة علىوكذلك في فصل الشتاء تكون أشعة الشمس عمودي      
الجنوب  األطلسي إلىاأليسلندي فوق المحيط تحرك مناطق الضغط الجوي من منطقة الضغط 

قلياًل، ويصبح البحر المتوسط أشبه بممر ضغطه منخفض نسبيًا، بسبب دفء مياهه النسبي 
 . (5)ما قورن باليابس المحيط به إذا فصلفي هذا ال

شماال (،  83.5مدار السرطان )  ىتتعامد الشمس خالل هذا الفصل عل: ) ب ( فصل الصيف
الضغط  نأمما ينجم عنه تغير جوهري في التوزيع الحراري بمنطقة البحر المتوسط، كما 

وتصبح مياه البحر المتوسط بحيرة ر من منطقتها نحو الشمال، والسيبيري تهاج اآلزوري المرتفع 
                                                           

 ( 338، الجغرافيا الطبيعية، ) صأبو العنين (1)

 ( 35، ) صلمناخية، الجغرافيا جوهري ال (2)

 ( 878الحداد، الجغرافيا الطبيعية، ) ص (3)

 ( 207( اللوح، االختالفات في درجات الحرارة، ) ص (4

 ( 82ثابت،  المناخ وأثره علي راحة وصحة اإلنسان في الضفة الغربية وقطاع غزة، ) ص (5)
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تلة اليابس القارية برد من حرارة كن مياهه بهذا الفصل تكون أتفع، ألللضغط الجوي المر 
المحيطة به، كما يشمل االرتفاع في الضغط الجوي أقسام أوروبا الجنوبية حتى امتداد البحر 

منطقِة ضغط  مرتفع، مما جعلها عائقًا  إلىفتتحول منطقة حوض البحر المتوسط  ، (1)المتوسط
 توغل المؤثرات المحيطية القادمة من الغرب. أمام

دون المداري اح  شمالية  شرقية ، نتيجة الضغط المرتفع ويسود خالل هذا الفصل ري
، ويتمركز الضغط المنخفض فوق جزيرة قبرص آسياالعروض المدارية جنوب  المتمركز على

 متجهًة نحو منطقة الدراسة باتجاه الشرق والغرب . (2)فتتحرك الرياح جنوب المنخفض

من فصلي الربيع والخريف فصلين  ُكالً  عتبري: ) ج ( الضغط في فصل الربيع والخريف
غير واضحي المعالم، حيث يتأرجح الطقس بين الحالة الصيفية والحالة الشتوية، إال  انتقاليين

 إلىفيعتبر فصل الربيع فصل انتقال  من ظروف الشتاء  ،أنهما يتصفان باعتدال درجات الحرارة
يصاحبها من منخفضات  جوية  ظروف الصيف، فهو فصل  يتأثر جزئيًا بالرياح الغربية وما 

يعتبر امتدادًا لفصل الصيف برياحه الشمالية ففصل الخريف  أمامتأخرة )أواخر فصل الشتاء(، 
المنخفضات الجوية تتراجع طرق وتبدأ  ،الجافة وشمسه الساطعة، ويكون مقدمًة لفصل الشتاء

 .  (3)ومسالكها التي تؤثر في منطقة الدراسة

 الرطوبة : 4. 

تعرف الرطوبة النسبية بأنها النسبة المئوية لمقدار بخار الماء الموجود فعاًل في الهواء 
مقدار ما يستطيع هذا الهواء حمله إذا ما وصل الهواء  إلىفي درجة حرارة  معينة ، وضغط  معين 

 على اً مؤثر  فالرطوبة تعتبر عامالً  ،لحرارة والضغطدرجة التشبع، وهو في نفس درجة ا إلى
يشكل عنصرًا هامًا من عناصر و  ،(4)االحتفاظ بحرارة الجو وتلطيفه ىحرارة من حيث قدرتها علال

، وهو المسئول عن جميع ىيلعب دورًا كبيرًا في تكون السحب والضباب والندحيث الطقس، 
 . األخرى مظاهر الطقس الرئيسة مثل األعاصير واالضطرابات الجوية 

التبخر من سطح األرض من المسطحات المائية، وتؤثر الرطوبة في استمرار عملية 
تكون الطاقة متوفرة،  أنشريطة  ،فكلما كانت الرطوبة منخفضة استمرت عملية التبخر بسرعة

                                                           

 ( 17( البيادر السياسي، مجلة الجماهير الفلسطينية، ) ص(1
 ( 207اللوح، االختالفات في درجات الحرارة، ) ص (2)
 ( 89ثابت، المناخ وأثره علي راحة وصحة اإلنسان في الضفة الغربية وقطاع غزة، ) ص (3)

 ( 50شرف، الجغرافيا المناخية والنباتية، ) ص (4)
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، وترتبط دراسة الرطوبة في منطقة الدراسة (1)ن عملية التبخر تضعفإأما إذا ارتفعت الرطوبة ف
مع  ،% في معظم مناطق الدراسة72إلي %  30بحساب الرطوبة النسبية التي تتراوح ما بين 

تفاوتها خالل فصول السنة، حيث تنخفض الرطوبة في المناطق الجبلية، وتزداد كلما اقتربنا من 
      .(2)البحر المتوسط، وذلك الن المصدر األساسي لرطوبة الجو هو المسطحات المائية

 ( 3.3( والشكل )  3.7الجدول ) 
 م 997/20.4.( متوسطات الرطوبة النسبية للفترة الزمنية ما بين  3.7جدول ) 

 القدس جنين طولكرم نابلس رام هللا الخليل غزة أريحا المحطة

 57.9 64.2 62.4 62.2 13 60.5 68.7 52.5 معدل الرطوبة

 علي اآلتي  المصدر : من احتساب الباحث اعتماداً 

 األراضيالمناخية في  األحوال( 20.2 -..20 -20.0 – 2008 – 2007الفلسطيني )  لإلحصاءالجهاز المركزي  -.
 الفلسطينية، رام هللا، فلسطين

الجوية، النشرة المناخية،  األرصاد( وزارة النقل والمواصالت، هيئة 20.4- 20.1السلطة الوطنية الفلسطينية: ) -2
 فلسطين

 

 
 م 977/20.4.متوسطات الرطوبة النسبية للفترة الزمنية ما بين  ( 3.3الشكل ) 

                                                           

 ( 244-243شحادة، علم المناخ، ) ص (1)
 ( 388اللوح، تقييم الواقع المناخي في الضفة الغربية وقطاع غزة، ) ص (2)
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الرطوبة بمنطقة الدراسة تختلف من مكان آلخر،  أنيالحظ من الجدول والشكل السابق 
ل ابتعادها عن المسطحات % بفع 52.5حيث تساوي الرطوبة النسبية في منطقة أريحا حوالي 

 وهذا يعود إلى %، 70مدينة غزة حيث تساوي وتزداد معدالت الرطوبة النسبية في  المائية،
لمصدر األساسي وقوع مدينة غزة بمحاذاة البحر المتوسط، و ألن المسطحات المائية تعتبر ا

 .للرطوبة النسبية

 م2995/8024للفترة الزمنية ما بين  رتباطية بين متغير األمطاروعند دراسة العالقة اال
بمنطقة الدراسة )الضفة الغربية  م2995/8024للفترة الزمنية ما بين  ومتغير الرطوبة النسبية
(، 0.53)* تبين وجود عالقة ارتباط طردية متوسطة بمعامل ارتباط ،ومحافظات قطاع غزة(

 . 0.05من  لقإحصائية عند مستوى معنوية أداللة  ذات

 الرياح:. 5

، بسبب الفروق في قيم سطح األرض ىعن الهواء المتحرك عل تعرف الرياح بأنها عبارة
مناطق الضغط المنخفض،  إلىالضغط الجوي، ويتحرك الهواء من مناطق الضغط المرتفع 

 .(1)أفقي أو كون هذه الحركة بشكلين إما رأسيوت

نميز بين  أنيمكن يث سرعتها واتجاهها في كل لحظة، فلذلك فتتغير الرياح من ح
 ،سية للهواءالرأاألخرى ركة األفقية للهواء، والحركة الح وهمامطين لحركة الهواء ) الرياح ( ن

سية للرياح ضئيلة ومحدودة ، وتبدو الحركة الرأللرياح اعدة والهابطةالتيارات الص تمثل والتي 
 ،سية لها أهمية كبيرة في نشأة الظواهر الجويةركة األفقية للرياح، فالحركة الرأعند مقارنتها بالح

 . (2)مثل التكاثف وتكوين الغيوم وسقوط األمطار

رياح العكس من اللتي تهب من ناحية البحر تساعد على سقوط األمطار، على فالرياح ا
تمر علي تيارات  بحرية   أوالرياح التي تهب من بحار دافئة  التي تهب من ناحية اليابس، أما 

تيارات  مائية   تمر على أومن بحار  باردة   مطرًا من الرياح التي تهب أكثرتكون  ، فإنهاحارة  
 .(3)باردة

 قسمين :  دراسة خالل السنة إلىويمكن تقسيم الرياح التي تهب علي منطقة ال

                                                           

 ( 77عيسي، الجغرافيا المناخية، ) ص (1)
 ( 809( شحادة ، علم المناخ، ) ص(2

 ( 339) ص ،شرف، المقدمات في الجغرافيا الطبيعية (3)
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تسود في منطقة الدراسة في فصل الشتاء الرياح المرافقة للمنخفضات : ) ا ( فصل الشتاء
وغربية عاصفة، وتجلب في الغالب الجوية، فيضطرب الهواء وتهب الرياح جنوبيًة غربيًة 

% من مجموع االتجاهات، وتهب بعد مرور المنخفضات 10األمطار والتي تمثل أكثر من 
 . (1)الجوية رياح  شمالية  غربية  باردة  نسبياً 

منطقة رياح الجنوبية الغربية، وتهب على وتأتي الرياح الشرقية في المرتبة الثانية بعد ال
هذه الرياح تكون نخفضات الجوية التي تتركز في شرقي البحر المتوسط، و الدراسة في مقدمة الم

شرقيًة وجنوبيًة شرقيًة دافئًة وجافًة في فصل الشتاء لقدومها من الصحاري الشرقية الباردة، 
 . (2)وتكون حارًة وجافًة محملة بالغبار في فصل الربيع

والرياح الشمالية الشرقية  الغربيةالرياح الشمالية تسود في فصل الصيف : ) ب (  فصل الصيف
هب علي شكل أنسمة  ذات المنشأ البحري والتي تة الرياح الشمالية الغربية والغربي أماوالشرقية، 

أما الرياح الصيف،  فصلو في بحرية  قادمة  من البحر المتوسط، وتلطف هذه الرياح حرارة الج
وتهب أواخر الصيف  ،رياح جافة  وحارة  نسبياً لقاري فهي ذات المنشأ االشمالية الشرقية والشرقية 

 .(3)وأثناء الخريف

 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           

 ( 21( أبو الليل، التحليل الجغرافي لدرجات الحرارة بالضفة الغربية، ) ص(1
  21ص  المرجع السابق،( (2
 ( 73( جغرافية فلسطين، جامعة القدس المفتوحة، ) ص(3
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 الفصل الثالثملخص 

ل والتي تمثلت في العوام ،الهاطلة األمطاريتناول الفصل الثالث العوامل المؤثرة في كمية 
ضات والمنخفالحرارة والرطوبة ) جويةعن البحر( والعوامل ال البعد)الموقع والتضاريس و  الجغرافية

 نتائج هذا الفصل :  أهم( ومن الجوية والضغط الجوي والرياح

، كان له دور في تأثر بحر المتوسطلل الشرقي ساحلالالدراسة على موقع منطقة  أنيتبين -2
وقوعها في مسارات المنخفضات  ىلإمنطقة الدراسة بظروف بحرية وأخرى قارية، كما أدى 

 . الهاطلة األمطارمما ترتب عليه ازدياد في كمية الجوية، 

امتداد  أنحيث تبين  ،الهاطلة األمطارواضح في كمية  تأثيرالتضاريس لها  أنيتضح -8
المناطق المعاكسة لهبوب الرياح  أما ،الهاطلة األمطارالجبال ومواجهتها للرياح يزيد من كمية 

وتبين وجود  ،ي مناطق ظل المطرفبفعل وقوعها  األمطارتتساقط عليها كمية قليلة من فإنها 
حيث بلغت قيمة معامل  ،متغير المطرمع  والموقع بين متغير االرتفاع عالقة طردية قوية

قل من أمعنوية ى عند مستو  إحصائيةذات داللة وكالهما  ،(*0.655و   *0.609) هماارتباط
مما يعني وجود عالقة بين متغير البعد عن البحر ومتغير المطر، عدم ، وكذلك تبين (0.05)

 وجود متغيرات تؤثر وترتبط  بمتغيرات أخرى.

مطار بمنطقة الدراسة، وأثر متغير الموقع علي نستنتج اهمية متغير االرتفاع في زيادة األ-3
ة بالرغم من صغر مساحة العرضية للمنطقة، لذلك يعتبر هذه المتغيرات لطهامطار الكميات األ

 .لألمطار كثر المتغيرات ذات العالقة االيجابية علي مستوى الفصلي والشهري أمن 

مثل  ،يتبين أن المناطق الشمالية من منطقة الدراسة تتعرض لكميات غزيرة من األمطار-4
 ،بفعل وقوعها في مسارات المنخفضات الجوية ،ملم 610.3منطقة نابلس والتي بلغت حوالي 

والتي تتساقط فيها كميات قليلة من األمطار الهاطلة مثل منطقة  ،مقارنة مع المناطق الجنوبية
وذلك لبعدها عن مسارات المنخفضات الجوية وتعرضها  ،ملم253.6 رفح والتي بلغت حوالي 

 تطرفًا بحكم عامل الجوار لصحراوي  وتأثرها بمؤثرات أكثر ،للقليل من المنخفضات الجوية

حيث تساوي نسبة  ،ا وقربها من المسطحات المائيةهيتبين أن الرطوبة تختلف باختالف موقع-4
% بفعل محاذاتها 12.7وترتفع في غزة والتي تساوي حوالي ،%52.5الرطوبة في أريحا حوالي 

تبين وجود عالقة طردية  ،وعند دراسة العالقة بين متغير الرطوبة واألمطار ،من البحر المتوسط
.(0.05قل من )أ ت داللة إحصائيةذا يوه ،(*0.53وسطة بمعامل ارتباط )تم
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 رابعالفصل ال
 في منطقة الدراسةني واالختالف المكاني التذبذب الزم

 

سواء علي  ،صر المناخية التي تتغير كمياتها بصورة واضحةااألمطار من أكثر العن تعتبر
، فأمطار فتوزيع األمطار يتأثر بعدد من العوامل الطبيعية والجوية ،ني والمكانيالزم ى المستو 

وهو نظام تتركز  ى،نظام أمطار حوض البحر المتوسط بالدرجة األول إلى ترجعمنطقة الدراسة 
قط أمطار هذا النظام بسبب مرور المنخفضات الجوية سإذ ت ،معظم أمطاره في فصل الشتاء

 .والجبهات الباردة التي ترافقها

ني والمكاني لمنطقة الدراسة يساهم في تباين وتوضيح وإبراز فدراسة التركيب الزم
 . ومعرفة التذبذب والتغير الموسمي لألمطار ومعرفة مدلوالتها ،مطرية لمنطقة الدراسةالخصائص ال

 
 :لألمطارني الزم ذبذب : التأوالً 

فيها والتي تسقط له دوره في التأثير على كمية األمطار الهاطلة، يعد موقع منطقة الدراسة 
قطاع غزة، والذي يحدث فيه حاالت عدم محافظات األمطار في فصل الشتاء في الضفة الغربية و 

تحرك المنخفضات الجوية شرق البحر المتوسط وال سيما حوضه الشرقي،  عناستقرار جوي، ناتجة 
خرى مما يعني ألى إن هذه االمطار متباينة في كميتها من شهر آلخر ومن سنة إونظرًا لذلك ف

طول ساحل البحر المتوسط، جعلها تخضع للمؤثرات  غزة علىقطاع  محافظاتفموقع تذبذبها، 
عن ساحل البحر  قع الضفة الغربية بعيد نسبياً مو البحرية القادمة من البحر المتوسط، وكذلك 

مؤثرات البحر نفس تخضع لكذلك  جعلهاكم (،  30 - 20 بعد يتراوح بين ىالمتوسط ) عل
 .(1)المتوسط

 لألمطار : ني للمتوسط السنوي الزم التذبذب .2

الدراسة،  نطقةمن خالل دراسة وتحليل المتوسط السنوي لكميات األمطار الهاطلة في م
م، بحيث سجلت  1995 - 2014 بين عامي ماكمية األمطار خالل الفترة  نجد أنه تتفاوت

متوسطات مرتفعة لبعض المواسم الرطبة، ومتوسطات منخفضة لمواسم أخري، وهذا يشير إلى 
  .في كمية األمطار خالل فترة الدراسةتذبذب واضح 

                                                           

 ( 82أبو الليل، التحليل الجغرافي لدرجات الحرارة بالضفة الغربية، ) ص  (1)
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 بالضفة الغربية الهاطلة بمنطقة ني لمتوسطات كمية األمطارتذبذب الزمال ( 4.1الشكل )           

 ()محافظات الضفة الغربية المتوسط السنوي لكمية األمطار الهاطلة بمنطقة الدراسةبلغ 
والتي بلغ فيها  مع االتجاه نحو االنخفاض،م  1995 – 2014 ملم، للفترة الزمنية 472.1حوالي 

والتي بلغت قيمته  ارنحداالخط معادلة وذلك لما يشار إليه في (، 3.5-معدل اإلنخفاض حوالي )
 ( 4.1)  . الشكل y= -3.5887x + 516.27التالية   

 
 قطاع غزةبمحافمات  الهاطلة لمتوسطات كمية األمطار نيتذبذب الزمال ( 4.2)  الشكل          

 ( .الباحث اعتمادًا علي الملحق )  إعدادالمصدر : 

 (،)محافظات قطاع غزة المتوسط السنوي لكمية األمطار الهاطلة بمنطقة الدراسةبينما بلغ 
والتي بلغ فيها  نخفاض،م مع االتجاه نحو اإل 1995 – 2014 ملم، للفترة الزمنية 352.2 حوالي

ار والتي بلغت قيمته نحداإل خط معادلةوذلك لما يشار إليه في (، 2.3-نخفاض حوالي )معدل اإل
 y= -2.302x + 375.94التالية 
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والتي  ،في محافظات الضفة الغربية المتوسطات السنوية لألمطار في نخفاضإكما لوحظ 
المتوسطات السنوية  تسجلكذلك ، و م 8024وعام م  2008م وعام  2990 عاميسجلت في 

    .م 2010 عامو  م 2990عام  غزة فيقطاع محافظات  التهاطل المطري في فيملحوظًا  انخفاضاً 
 ( 4.2شكل )  و ( 4.1شكل ) 

بين  الممتدة الهاطلة، للفترة الزمنية السنوي لكمية األمطار توسطمالمن خالل تحليل و 
التي تم استنتاجها من  تبين النتائجخط االنحدار  معادلة باستخدام(، و  م 1995 – 2014)عامي 

على النحو وهي  (4.3)شكل (4.2جدول ) معايير المحطات المطرية المنتشرة في منطقة الدراسة،
 :اآلتي

 م 20.4- 997.في منطقة الدراسة خالل الفترة (  Y ) قيمة (..4جدول )

 Yقيمة  المنطقة الرقم

   y = -10.62x + 537.97  شمال غزة 2

  y = -10.887x + 526.37 منطقة غزة 8

      y = -12.474x + 484 دير البلح 3

 y = -1.9293x +299.17 خانيونس 4

 y = -4.1521x + 293.3 رفح 5

 y = -5.3343x + 473.03 جنين  1

 y = -14.746x + 696.9 طولكرم 7

 y = 1.8782x + 588.45 نابلس 2

 y = -1.5868x + 150.54 اريحا 9

 y = 13.345x + 460.95 رام هللا 20

 y = -7.8639x + 559.57 الخليل 22

 y = -10.054x + 577.22 القدس 28

 (4.4على الشكل ) عتماداً إلباحث اعداد إمن       
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     م (2000 - 2014 تذبذب األمطار بمنطقة الدراسة للفترة الزمنية ما بين عامي ) (  4.3شكل ) 

 ( .إعداد الباحث اعتمادًا علي الملحق ) المصدر :  

y = -10.62x + 537.97 
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     م (2000 - 2014 تذبذب األمطار بمنطقة الدراسة للفترة الزمنية ما بين عامي ) (  4.3شكل ) يتبع 

 ( .إعداد الباحث اعتمادًا علي الملحق ) المصدر :  
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يتبين من دراسة بيانات األمطار في منطقة ) الضفة الغربية ( خالل فترة الدراسة من عام 
م، بأن اتجاه خط انحدار المطر يتجه نحو اإلنخفاض، ما عدا منطقة رام هلل فإن  8024 – 2995

(، وكذلك منطقة نابلس فإن خط انحدار  23.3خط انحدار المطر يتجه نحو اإلرتفاع بقيمة ) 
 ( . 2.27يتجه نحو اإلرتفاع بقيمة )  المطر

ونستنتج كذلك من دراسة بيانات األمطار في منطقة ) محافظات قطاع غزة ( خالل فترة 
م، بأن اتجاه خط انحدار المطر يتجه نحو اإلنخفاض، بالرغم  8024 – 2995الدراسة من عام 

نطقة في ارتفاعات بسيطة  من وقوع منطقة الدراسة على ساحل البحر المتوسط، غير ان وقوع الم
 متر فوق مستوى سطح البحر(، حال دون تأثرها بحركة الرياح الرطبة . 90) اقصى ارتفاع 

وتتفق هذه النتائج مع نتائج ابحاث ودراسات أجريت في منطقة الدراسة، ومنها دراسة       
المطر يتجه نحو االنخفاض،  (، والتي أشارت إلى أن اتجاه خط إنحدار م8023 ومشتهى، اللوح )

 ي   ماع ما بينخالل فترة الدراسة الممتدة  ،) الضفة لغربية وقطاع غزة ( بمنطقة الدراسة
 (1) .م2920-8020

ولمعرفة التذبذب الزمني لألمطار بمنطقة الدراسة تم اإلعتماد على بعض المعامالت 
 اإلحصائية ومنها  :

 : لسنوية لألمطاراللمتوسطات  المتوسطات المتحركةأ. 

 االنحراف هذا كان إذا ما يتطلب معرفة ،القيم واختالف المطر كمية في السنوي  التذبذب
 المتحركة المتوسطات أسلوب استخدام لذلك تم ،معيًنا ونمًطا نظاًما يتبع أنه أم عشوائًيا والتفاوت
المتوسطات  وتحسب، المناخية الدراسات في بكثرة يستخدم أسلوب وهو ،والخماسية الثالثية

 وتجمع ثم سنوات خمس أو ثالث لكل لألمطار السنوي  المجموع بأخذ والخماسية، الثالثية المتحركة
بداية  من الحساب عملية وتبدأ الخماسي، أو الثالثي المتوسط يمثل والناتج 5 أو 3 على تقسم

 يفيد الحساب، حيث من األول الرقم استخراج يتم العملية نهايتها ولتتالي حتى الدراسة فترة بيانات
 .(2)المسببة للجفاف المنتظمة غير المناخية الفترات أو التقلبات على التعرف في األسلوب هذا

 كمية ( يوضح التمثيل البياني ) المتصل ( مجموع4.5( والشكل )4.4ومن خالل الشكل )
 البياني . الشكل يحتويها طارئة ذبذبات األمطار السنوية لمنطقة الدراسة، ويالحظ وجود

الثالثية  المتحركة لمتوسطاتا من خالل حساب عام بوجه الذبذبات يلوتقل التخلص يتمو 
 حيث يصبح شكل المتوسطات المتحركة ،مطار السنويةوالخماسية من متوسط مجموع كمية األ

                                                           

 ( 20، ) صومياه االبار الجوفيةاألمطار مياه كل من مياه ، العالقة بين اللوح ومشتهى (1)
 (224ص، )االتجاه العام لمعدالت االمطار بمنطقة سهل الجفارة، مسعود(2) 
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 فترات على التعرف وأقل تذبذبًا كما هو مالحظ من التمثيل البياني المتقطع، حيث يمكن ممهًدا
 أخرى  وفترات األمطار فيها تزداد فترات هناك أن يتضح بحيث ،األمطار كميات في وهبوط صعود

 . منتظمة غير الدورات هذه مدة فإن يبدو كما ولكن ،دورات شكل على المطر كمية فيها تقل

 نحو عامة وجهة عن تكشف أنها تبين العام االتجاه وخط المتحركة المتوسطات دراسة ومن
 ختالفاإل مع واضحاً  التناقص نحو الميل زال وال بمنطقة الدراسة، العظمى الغالبية في التناقص

 سنوات منطقة الدراسة. بين
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 سنوات ثالملفترة ( يبين المتوسطات المتحركة لألمطار 4.4) شكل
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 سنوات خمسفترة المتوسطات المتحركة لألمطار ل( يبين 4.7) شكل

 سنوت : 1المتوسطات المتحركة لمدة أ. 

مطار في لكمية األ( وجود فترات تزايد وتناقص 4.8( والجدول )4.4يتضح من الشكل )
 حيث أن هذه الفترات غير منتظمة، ونالحظ من الشكل أن األمطار  المتوسطات المتحركة الثالثية
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 ثالم سنواتة فتر المتوسطات المتحركة لألمطار ل ( يبين4.2جدول )

سنوات 1المتوسطات المتحركة لمدة  كمية األمطار السنوية السنة  

1995 601.8 ---- 

1996 442.9 513.87 

1997 496.9 425.13 

               350.37      تناقص 335.6 1998

1999 218.6 348.90 

2000 492.5 380.13 

2001 429.3 453.43 

2002 438.5 467.63 

2003 535.1 468.17 

2004 430.9 474.17 

2005 456.5 434.63 

2006 416.5 417.63 

                 379.63         تناقص  379.9 2007

2008 342.5 372.73 

2009 395.8 347.60 

2010 304.5 364.33 

2011 392.7 393.83 

                 474.20          تناقص 484.3 2012

2013 545.6 455.00 

2014 335.1 ---- 

 (.إعداد الباحث إعتمادًا على الملحق )            

م(، ثم تتزايد في الفترة 8000 –2991تبدأ تتناقص في الفترة األولى من الشكل ما بين عامي )
م(، ثم تعود للتناقص في الفترة الثالثة ما بين عامي 8004 –8002الثانية ما بين عامي )

م ( 8022و  8020م(، ثم تعود للتزايد في الفترة الرابعة في العامين المتتاليين ) 8009 –8005)
 م. 8023ثم تتجه نحو اإلنخفاض حتى عام 
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 سنوت : 7المتوسطات المتحركة لمدة  . ب
 سنوات مدة خمسل( يبين المتوسطات المتحركة لألمطار 1.4جدول )

سنوات 7 ة لمدةمتحركال اتمتوسطال كمية األمطار السنوية السنة  

1995 601.8 ---- 

1996 442.9 ---- 

1997 496.9 419.16 

                  397.30          تناقص 335.6 1998

1999 218.6 394.58 

2000 492.5 382.90 

2001 429.3 422.80 

2002 438.5 465.26 

2003 535.1 458.06 

2004 430.9 455.50 

2005 456.5 443.78 

                   405.26          تناقص 416.5 2006

2007 379.9 398.24 

2008 342.5 367.84 

2009 395.8 363.08 

2010 304.5 383.96 

2011 392.7 424.58 

                   412.44          تناقص 484.3 2012

2013 545.6 ---- 

2014 335.1 ---- 

 (.إعداد الباحث إعتمادًا على الملحق )             
( وجود فترات صعود وهبوط  لكمية األمطار في 4.3( والجدول )4.5يتضح من الشكل )

حيث أن هذه الفترات غير منتظمة، ونالحظ من الشكل أن األمطار  المتوسطات المتحركة الخماسية
في الفترة م (، ثم تتزايد 8000 – 2997تبدأ تتناقص في الفترة األولى من الشكل ما بين عامي ) 
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م (، ثم تعود للتناقص في الفترة الثالثة ما بين عامي ) 8008 – 8002الثانية ما بين عامي ) 
م ( 8022و  8020م (، ثم تعود للتزايد في الفترة الرابعة في العامين المتتاليين ) 8009 – 8003

 .م 8023ثم تتجه نحو النخفاض في عام 

وأن  ،وقد أدت التغيرات المناخية التي تشهدها المنطقة إلى تغير اتجاه المطر نحو التناقص
ظروف البيئية، ومقدار التغذية السنوية هذا التناقص يتباين من منطقة الى أخرى مسببا في تباين ال

 للمياه الجوفية، بفعل ذلك التغير التي يترك المنطقة تحت تأثير تعقب فترات الجفاف المختلفة .

في مناطق مجاورة لمنطقة الدراسة ومنها   ودراسات بحوث نتائج مع النتائج هذه وتتفق
 اعهجمي دلت والتي ،(2) ( 2992، ودراسة ) نادر صيام ، (1) 1978 ) ،شحادة نعماندراسة ) 

 في العام االتجاه تشابه تفسير عامة ويمكن ظاهرة هي السنوية األمطار تناقص ظاهرة أن على
 .في األمطار تتحكم التي الظروف تشابه إلى المتوسط البحر منطقة

 

 السنوية :مطار التغير في كمية األب. 

نخفضات الجوية فوق البحر المتوسط،  مطار بمنطقة الدراسة بفعل تحرك المتسقط األ
دراسة الن ووقوع منطقة أ إال ،نتهاء فصل الربيعإفصل الخريف وتنتهي بفي سقوط االمطار  ويبدأ

ة ن انخفاض كميإذا فل ،قتصاديةالنشطة ااألف لمخت لىع اً بلثر سأف اجالضمن مناخ شبه 
اب معامل التغير لألمطار ، ومن خالل حسجفافلوتذبذبها يسهم في زيادة ظاهرة ااألمطار 

 تي :م تبين اآل 8024 – 2995الهاطلة خالل الفترة ما بين عامي 

م عن  8004- 2995مطار خالل الفترة الممتدة من عام رتفاع ملحوظ في كمية األإتبين 
 نخفاضإملم، وتبين  445.9حيث بلغ متوسط كمية األمطار خالل هذه الفترة  ،مطارمتوسط األ

عن متوسط األمطار،  م 8024- 8005مطار خالل الفترة الممتدة من عام ملحوظ في كمية األ
حيث بلغ متوسط كمية األمطار خالل هذه ،  رغم تداخل فترات جفاف واضحة خالل هذه الفترة

 ملم . 405.8الفترة 

 

 

 

                                                           

 (255ص، )االتجاهات العامة لألمطار في االردن،  شحادة(1) 
 (32ص، )اتجاهات األمطار في بعض المواقع في سوريا،  صيام(2) 
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 م 20.4- 997.( معامل التغير في أمطار الضفة الغربية وقطاع غزة خالل الفترة 4.4جدول )

 %معامل التغير الفرق  متوسط ملم السنة %معامل التغير الفرق  متوسط ملم السنة
2995 102.20 271.8 42.4 8005 445.70 80.2 4.7 
2991 448.90 27.3 4.01 8001 425.10 20- 8.3- 
2997 491.90 72.3 21.7 8007 322.70 31.9- 2.17- 
2992 335.10 90- 82.2- 8002 345.10 20- 22.7- 
2999 822.10 807- 42.1- 8009 393.20 38.5- 7.1- 
8000 500.10 75 27.1 8020 899.50 281.2-  89.1- 
8002 435.50 9.9 8.3 8022 390.20 34.2- 2.27- 
8008 441.70 82.2 4.95 8028 425.10 10 24 
8003 552.30 285.7 89.5 8023 545.20 280.8 82.8 
8004 489.40 3.2 0.29 8024 348.00 23.1- 29.1- 

  (.الجدول من حساب الباحث اعتمادًا على الملحق )

، أي موسم 80من مجموع مواسم مطرية  9دة ظروف الجفاف خالل سياونستنتج كذلك 
ت الجفاف خالل الفترة الزمنية الثانية ما بين اغلب فتر أ نت ا% خالل فترة الدراسة وك 45بنسبة 
وما يرتبط ذلك بتذبذب كميات األمطار والذي يؤثر سلبًا على المياه  ،م 8024 – 8005عامي 

  الجوفية.

حيث يتميز  م 2995عام  مطرلموسم ا لاله خل لى معدلعأ يجابي التغير اال لبلغ معام
عامل التغير السلبي أعلى %، أما بلغ م40أمطار فاقت المتوسط العام بنسبة  موسم بكميةلهذا ا

 تناقصت عنم حيث يتميز هذا الموسم بكمية أمطار  2999مطر عام خالل موسم ال معدل له
 (4.4جدول ) % .-42.1المتوسط العام بنسبة 

لى إ أشارت والتي، (1) )م8005ومنها دراسة ) اللوح ،  دراساتال وقد أشارت لذلك بعض
لمثل  وما زالت تتعرض ،سابقاً  المنطقةلها قد تعرضت مطار حاالت الجفاف والتذبذب في كمية اال

 . هذه الظاهرة ويذكر أن منطقة البحر المتوسط عانت من هذه الظاهرة منذ سنوات

 

 

 

 
                                                           

 (883ص، )العالقة بين االمطار وبعض المتغيرات الجوية والطبيعية ،  اللوح(1) 
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 :رامطلأل ةالشهري اتمتوسطلل نيذبذب الزمالت -8
تها بصورة واضحة، سواء يعتبر عنصر المطر من أكثر العناصر المناخية التي تتباين كميا

لمنطقة الدراسة، مما يؤدي إلى تذبذبها، فهذا يترتب عليه  السنوي متداد الشهري أو االمتداد اال على
 وجود تباينات زمانية واضحة في هطول األمطار. 

منطقة  ىويأتي التذبذب لكمية األمطار مرتبطا بحاالت عدم االستقرار التي تؤثر عل
ع تأثير الدراسة، والتي تصل قمتها وعمقها في شهر يناير، وتتوافق حاالت عدم االستقرار م

حوض البحر المتوسط، وال يعني أن كل حاالت عدم  ىالمنخفضات الجوية السنوية المؤثرة عل
االستقرار تجلب األمطار لمنطقة الدراسة، إذ تتعرض المنطقة لمنخفضات في فصلي الربيع 

 .(1)والصيف إال أنها غالبا ما تثير األتربة وتجلب معها األمراض

 2000 -لكميات األمطار خالل الفترة الممتدة ما بين عاميتتفاوت المتوسطات الشهرية 
حيث سجلت متوسطات مرتفعة لبعض األشهر ومتوسطات منخفضة ألشهر أخري مما  ،م 2014

 يشير إلى تذبذب واضح في كمية األمطار خالل فترة الدراسة .
 :لألمطار ةالشهري اتللمتوسط العامالزمني  تذبذبالأ. 

سواء بالزيادة أو النقصان، خالل فترة  األمطار الشهرية بشكل واضحتتفاوت معدالت كمية 
لمؤثرة في كمية ، وهذا يفسر تغير العوامل المناخية ام(2000-2014 الدراسة ما بين عامي )

  .مطارألعدم توفر بيانات شهرية للفترة الزمنية لوتم اعتماد هذه ا ،خراألمطار من شهر آل

 
 فترة الدراسةخالل  الضفة لغربية ومحافمات قطاع غزةألمطار توسط الشهري ( تحليل الم 4.6شكل ) 

 ( 2)  رقم إعداد الباحث اعتمادًا علي الملحقالمصدر : 
                                                           

 ( 325عبد العظيم مشتهي، اتجاه التغير في كميات األمطار بالضفة الغربية، ) ص (1)
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حيث تبدأ كميات األمطار باالرتفاع  ،تتباين المعدالت الشهرية لألمطار خالل فترة الدراسة
والتي تبدأ تدريجيًا من شهر سبتمبر حتى تشهد ارتفاعًا  ،التدريجي نحو أشهر األمطار والرطوبة

ها حاالت يف واصلتتوهي الفترة التي  ،ي كميات األمطار في شهر ديسمبر ويناير وفبرايركبيرًا ف
، ثم تبدأ كميتها بالتناقص بعد ذلك تدريجيًا حتى عدم االستقرار والتي تؤدي الي سقوط األمطار

مايو نحو أشهر الجفاف، وتنعدم كمية األمطار في شهر يونيو يكاد يندر سقوطها نهاية شهر 
حيث  ،لحاالت عدم االستقرارجفاف، وهي الفترة التي ال تتعرض ويوليو وأغسطس وهي أشهر ال

 ن تعرضت فهي تكون مصاحبة للغبار.إ، و يسيطر علي حوض البحر المتوسط المرتفع اآلزوري 
 (4.6شكل )

تتبع بيانات األمطار والتذبذب الواضح للمتوسطات الشهرية لألمطار،  خاللويبدو من 
وبصفة عامة يكون أعالها في شهر يناير وأدنها في شهر سبتمبر، ويتوافق هذا التذبذب الواضح 

سنة (، إلى تزايد القيم المطرية ابتداًء من  25مع قيم المتوسطات الشهرية ألمطار فترة الدراسة ) 
دناها أ لتصلثم تتناقص  ،ملم 220.4ير اقمتها في شهر ين لن تصأى إلملم  2.51شهر سبتمبر 

 . ملم 5.18في شهر مايو 

، م (8023والدراسات ومنها دراسة ) مشتهي،  بحاثوقد تم االشارة اليه في العديد من األ
مطار في شهر مارس ويونيو والتي تتضائل فيه كميات والتي تأكد علي تباين متوسطات األ

مطار باالتجاه تدريجيا نحو الجفاف، وبين شهري سبتمبر واكتوبر تنتهي فترة الجفاف، وتنتقل األ
 .(1)مطارشهر الرطوبة واألأالمنطقة تدريجيا نحو 

 
 : لألمطار الشهري  نيزمال تذبذبال -8

زمنية،  مدة طول على قيمها توضح التي الوسائل من مطارألل الشهرية متوسطاتال تعتبر
 هذه واضحة، وتأتي بصورة كمياتها تتغير التي المناخية العناصر أكثر من األمطار وتعتبر

ويمكن تحليل التذبذب  بحرية، ومنها منها قارية متعددة بعوامل األمطار كميات لتأثر تاالتغير 
 الزمني للمتوسطات الشهرية لألمطار على النحو التالي :

                                                           

 ( 377-400ص ) ،  مشتهي، اتجاه التغير في كميات األمطار في الضفة الغربية (1)



 

65 
    

  

  

 قطاع غزة خالل فترة الدراسةللضفة الغربية و  الشتاء أشهر ( التغيرات المطرية في4.7 شكل ) 

  

  

 قطاع غزة خالل فترة الدراسةللضفة الغربية و  ربيعال أشهر( التغيرات المطرية في   4.8شكل )
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y = -5.2671x + 152.57 
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y = 3.2827x + 4.6219 
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 y = 1.3207x + 31.488 فصل الربيع
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 قطاع غزة خالل فترة الدراسةللضفة الغربية و  الخريف( التغيرات المطرية في أشهر  4.9 شكل )
 ( 2الملحق )  ىإعداد الباحث اعتمادا عل المصدر:

 العام الشهري  المتوسط وأسفل أعلى نخفاضاإلو  رتفاعباإل األمطار متوسطات قيم تتباين
 عدم إلى العام متوسطها حول ألمطارل الشهرية المتوسطات تغير ويعني اسة،الدر  مدة لها خالل

 .أخرى  إلى سنة من ةلطالها األمطار كميات على المؤثرة ثبات العوامل

 منها نذكر العام، المتوسط عن جداً  مرتفعة قيم بوجود للمطر الشهرية المتوسطات تتميز
أما  ،م8009وسنة  8003أما شهر فبراير فكانت سنة  ،م8023وسنة  8000سنة  يناير شهر

أما شهر  ،م8001وسنة  8023سنة  لوشهر أبري ،م8003وسنة  8028شهر مارس فكانت سنة 
م عادت مرحلة الرطوبة فكانت ف ثاجفالة لأت مرحدب اوبعده ،م8007وسنة  8022مايو سنة 

م، وشهر 8000وسنة  8002م، أما شهر أكتوبر سنة 8002أعلى قيم مرتفعة في شهر سبتمبر 
وسنة  8023م، أما شهر ديسمبر فكانت أعلى قيمة في سنة 8005وسنة  8024نوفمبر سنة 

 شهر الزيادة في أن لألشهر، بمعنى السنوات تطابق عدم البيانات هذه على حظيال ومام، 8008
 (7.4(، )7.4(، )7.4شكل ) .أخرى  سنة في تكون  آخر لشهر والزيادة معينة، لسنة تكون 

y = 1.0575x + 23.32 
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 نذكر العام، المتوسط عن جداً  منخفضة قيم بوجود للمطر الشهرية المتوسطات تتميز كما
أما شهر مارس ، 8024م، أما شهر فبراير فكانت أقل قيمة سنة 8024سنة  يناير شهرمنها 

سنة فكانت أقل قيمة ، أما شهر مايو 8028سنة فكانت م، وشهر أبريل 8002سنة فكانت 
م، أما شهر أكتوبر 8004في شهر سبتمبر  ةقيم قلمرحلة الجفاف فكانت أ وبعد انتهاء، م8000

في سنة  منخفضة قيمة قل، أما شهر ديسمبر فكانت أ8020شهر نوفمبر سنة كان ، و 8007سنة 
 ذلك ويعني لألشهر، النقصان سنوات في توافق يوجد البأنه  البيانات هذه على الحظالم، 8024

  األمطار الهاطلة. تسلكه معين نظام تتبع ال الشهرية المتوسطات في والنقصان أن الزيادة
 خالل أشهر الدراسةتغيرات المطرية ل ( Y) قيمة  (4.7جدول )

 Yقيمة  المنطقة الرقم

 y = -5.2671x + 152.57  يناير 2

 y = -2.2186x + 101.68 فبراير 8

 y = 1.3207x + 31.488 مارس 3

 y = 4.0454x - 5.2162 ابريل 4

 y = 0.5493x + 1.2257 مايو 5

 y = 0.1514x + 0.3486 سبتمبر 1

 y = -0.87x + 29.127 أكتوبر 7

 y = 3.3489x + 28.069 نوفمبر 2

 y = -1.3011x + 101.78 ديسمبر 9

 (4.9)، (4.8)، (4.5على الشكل ) عتماداً إلباحث اعداد إمن       

لمتوسطات الشهرية ( بأن اتجاه خط انحدار المطر ل4.5الجدول )من خالل  تضحي 
م، يتجه نحو  2104  -2111لألمطار بالضفة الغربية ومحافظات قطاع غزة خالل فترة الدراسة 

فيهما  المطر االنخفاض، ما عدا شهر ) مارس وإبريل ومايو ونوفمبر وسبتمبر (، فإن خط انحدار
 يتجه نحو اإلرتفاع .
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، (1) م (2103ات ومنها دراسة ) مشتهى، سدراالوقد اثبت هذه النتائج بعض البحوث و 
لألمطار بين ارتفاع وانخفاض من عام  والتي أكدت بوجود التباين الواضح للمتوسطات الشهرية

آلخر، ويبدو أن التغير في هذه المتوسطات كبيرًا في بعض الشهور وكان صغيرًا لشهور أخرى، 
يعني عدم انتظام في قيم التغير، ويبدو أن التغير في المتوسطات الشهرية يسلك مسلكًا غير 

 منتظمًا .

 
 لألمطار  المكاني ختالفاال: اً ثاني

للمكان  معيناً  تشكل اتجاهاً  المؤثرة والتي المطرية لبعض العوامل الجغرافيةتخضع التغيرات 
 ب الموقع الجغرافي، وتبعًا لعدد من المؤثرات األخرى .حس تأثير تلك العواملختلف يو ، الواحد

مشابهة  ،تتعرض له منطقة الدراسة ذيالجفاف ال أحوال نأثبتت كثير من الدراسات أفقد 
، والتي المتداخلة ماطرةحدوث عدد قليل من السنوات ال مع ،رتها في حوض البحر المتوسطيظلن

تتصف بسنوات تزداد فيها كمية األمطار الهاطلة عن المعدل العام لألمطار في منطقة الدراسة، 
 .(2)ويمكن تعليل ذلك بعدد من المؤثرات اإلقليمية

 لألمطار : المكاني للمتوسط السنوي  االختالف. 2

بمنطقة الدراسة لمحدودية المصادر المائية، باإلضافة إلى ر ألمطااتأتي أهمية دراسة 
 التذبذب الواضح في كميات الهطول المطري، وارتباط ذلك بمتغيرات إقليمية وعالمية . 

( وجود اختالف بين كمية األمطار في محافظات منطقة 4.20ويالحظ من الشكل )
 الدراسة ، وذلك على النحو التالي:     

 (م2014-1995يتراوح المتوسط العام لكمية األمطار الهاطلة خالل الفترة ما بين عامي ) -2
ملم،  478.6بمحافظات الضفة الغربية حوالي  ملم، حيث سجلت المتوسط العام 485.1حوالي 
 اً واضح اً ملم، مسجال بذلك تباين 351.7غزة حوالي قطاع بمحافظات  جلت المتوسط العامبينما س

 .في تسجيل األمطار بمنطقة الدراسة بين الزيادة والنقصان

                                                           

 ( 398ص ) ،  مشتهي، اتجاه التغير في كميات األمطار في الضفة الغربية (1)

 ( 5، ) ص  2010-1980فلسطين خالل الفترة  -اللوح، اتجاهات األمطار في قطاع غزة (2)
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 منطقة الدراسة              مكانية لمتوسطات كمية األمطار ب(  االختالفات ال 4.10شكل ) 

 ( .علي الملحق ) إعداد الباحث اعتمادًا من المصدر : 

يختلف التوزيع المكاني لألمطار في منطقة الدراسة، ففي محافظات الضفة الغربية سجلت  -8
ية لجب ملم، بسبب وقوعها في منطقة 610.3أكثر المناطق أمطارًا في منطقة نابلس حوالي 

كما تأتي و  ومواجهتها للرياح الرطبة ووقوعها في الشمال بالقرب من مسارات المنخفضات الجوية،
ملم، ألنها تقع قريبة من البحر  598.2بالمرتبة الثانية منطقة طولكرم حيث سجلت حوالي 

القادمة ة الرطبة غربيلرياح اللمواجهتها ملم، بفعل 557.2 المتوسط، وسجلت منطقة رام هللا حوالي 
زة فقد سجلت ما في محافظات قطاع غأهاطلة، ال مطاراألمن كمية ، مما يزيد من البحر المتوسط

ملم( في منطقة شمال غزة، بفعل قربها من مسارات  439.7أكثر المناطق أمطارًا باالتجاه شمااًل )
 المنخفضات الجوية. 

 ملم، 250.5متوسط األمطار أريحا، والتي يبلغ فيها  المناطق أمطارا في منطقةقل وسجلت أ -3
مطارًا في محافظات قطاع غزة لوقوعها في منطقة ظل المطر، وكذلك سجلت أقل المناطق أ

لبعدها عن مسارات المنخفضات  ملم،  253.6حواليار فيها مطاألمتوسط بلغ  بمنطقة رفح، حيث
 ( 4.10)  شكلالجوية وبفعل تأثير عامل الجوار الصحراوي. 

مطار الهاطلة باالتجاه شمااًل وقد أشار لذلك كثير من األبحاث والتي أكدت علي إزدياد كمية األ
 . (1)مطار باالتجاه جنوبًا عند مدينة رفحمحافظات غزة، بينما تقل كمية األفي 

 

 
                                                           

 ( 5، ) ص  2010-1980فلسطين خالل الفترة  -اللوح، اتجاهات األمطار في قطاع غزة (1)
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 فئات األمطار في منطقة الدراسةيبين (   4.6جدول  ) 

 المناطق المطرية الفئة المطرية

 محافظة أريحا  ملم 200الفئة األولي أقل من  

 سمحافظتي رفح و خان يون ملم 200 – 300 الفئة الثانية 

 دير البلحمحافظة  ملم  300 – 400 الثالثة الفئة

 محافظات غزة والشمال وجنين  ملم 400 – 500 الفئة الرابعة 

 والخليل والقدس محافظات طولكرم ونابلس ورام هللا ملم  500الفئة الخامسة أكثر من 

 ( .المصدر : إعداد الباحث اعتمادًا علي الملحق ) 

 200تختلف المناطق المطرية بمنطقة الدراسة حسب الفئات المطرية، فنجد أن فئة أقل من  -4
ملم، فتشتمل على عدة مناطق   500ملم تشتمل على منطقة واحدة وهي أريحا، أما فئة أكثر من

(، أما باقي المناطق فهي محصورة ما بين الفئة  والخليل والقدس وهي ) نابلس وطولكرم ورام هللا
 ( 4.6جدول ) ملم (.  500–200الثانية والرابعة ) 

ويمكن من خالل حساب بعض المتغيرات الحسابية أن نستنتج بعض المالحظات والنتائج 
 وهي كالتالي  :  

حيث %، 30.3  ةقيمبمنطقة الدراسة ختالف في المتوسط العام لكمية األمطار اإلسجل  -2
بحكم عامل اإلنخفاض عن  %، 42.2قيمة في مدينة أريحا والتي بلغت قيمته  بذلك أعلىسجلت 

القدس والتي تتراوح ختالف في مدينة قيمة في معامل اإل أقلبينما شهدت  مستوى سطح البحر،
 . % 22.5 قيمته

عن المتوسط في محافظات  ومن خالل حساب معامل التباين لوحظ أن أكثر البيانات إنحرافاً  -8
(، وهذا يدل 27259.5ملم وأكثر تباينًا بلغ ) 230.9قطاع غزة، حيث سجلت في محافظة الشمال 

على أن منطقة الشمال من أكثر المناطق إختالفًا وتذبذبًا في كميات األمطار الهاطلة، بينما سجلت 
لم، وأقل تباينًا بلغ م  89.6أقل معدل لالنحراف عن المتوسط العام في مدينة خانيونس

(، وهذا يدل على أن منطقة خانيونس من أقل المناطق اختالفًا في كميات االمطار 2032.3)
الهاطلة بمحافظات قطاع غزة، أما أكثر البيانات إنحرافًا عن المتوسط في الضفة الغربية سجل في 

 (،  30365.1باينًا )ملم، وأكثر ت  174.2مدينة نابلس، حيث بلغ معدل االنحراف عن المتوسط 
وهذا يدل على أن منطقة نابلس من أكثر المناطق إختالفًا وتذبذبًا في كميات االمطار الهاطلة،  
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 (، 3242.1ملم، وأقل تباينًا )   12.9بينما سجلت مدينة أريحا أقل معدل لالنحراف حيث بلغت 
االمطار الهاطلة بمحافظات وهذا يدل على أن منطقة أريحا من أقل المناطق اختالفًا في كميات 

لفترة اسجل إنحراف األمطار عن المتوسط العام لإلنحراف المعياري خالل  االضفة الغربية، أم
ملم، وهذا لما له تأثيراته علي الموارد المائية والتي  283.4م( نحو  8024 – 2995الزمنية ) 

 سجلت إنخفاضًا ملحوظًا في منطقة الدراسة.
 بع  المتغيرات الحسابية لألمطار في منطقة الدراسةيبين (  4.7جدول ) 

متوسط ال المحطة
 ملم الحسابي

 الوسيط
 ملم

االنحراف 
 ملم المعياري

معامل 
 % االختالف

 المدي التباين
 ملم

اصغر 
 ملم قيمة

اعلي 
 ملم قيمة

 72964 06567 56367 17159.5 29.7 130.9 411.6 439.7 الشمال

 58560 08763 39768 13305.9 27.9 115.3 413.9 412.5 غزة

 581 07362 44268 12979.3 30.7 113.9 369.5 370.5 دير البلح

 53167 8663 44464 8083.3 31.7 89.6 279.6 282.6 خانيونس

 49562 7065 42367 9184.3 37.7 95.8 242.6 253.6 رفح

 65366 23265 42060 18267.5 31.4 135.1 427.9 429.1 جنين

 90864 291 62864 26248.2 27 162 585 598.2 طولكرم

 94267 29968 64269 30365.1 28.5 174.2 592.6 610.3 نابلس

 86168 34362 50766 16663.6 23.1 129 557.3 557.2 رام هللا

 32162 4867 27065 3841.6 41.1 61.9 132.3 150.5 أريحا

 984 24364 74166 25732.3 31.9 160.4 468.4 502.3 الخليل

 674 26464 41966 12753.9 22.5 112.9 504.4 500 القدس

 689.5 200.5 492 16215.4 30.3 123.4 415.4 415 المتوسط

 ( .اعتمادًا علي الملحق رقم ) المصدر:  إعداد الباحث 

وقد سجلت أعلى كمية هطول مطري بمنطقة الدراسة بالضفة الغربية في منطقة نابلس، بلغت  -3
ملم يليها مدينة طولكرم، أما محافظات غزة فسجلت أعلى كمية هطول مطري في  120.3نحو 

 (4.7) جدولملم.  439.7محافظة شمال غزة 
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 لألمطار : شهري ال مكاني للمتوسطال ختالفاال. 2

إختالف في التوزيع المكاني للمتوسطات الشهرية لكميات األمطار، وهذا االختالف يوجد 
يكون على مستوى شهور السنة، ويمكن دراسة هذا االختالف والتباين في منطقة الدراسة خالل 

 (4.8)( والجدول..4)خريطة :( م وتوضيحه من خالل التالي 1995 – 2014الفترة الزمنية ) 
 (  التحليل المكاني للمتوسطات الشهرية لألمطار حسب منطقة الدراسة 4.1خريطة ) 

  

 (GISوزارة التخطيط والتعاون الدولي ، األطلس الفني الفلسطيني ) بتصرف الباحث باستخدام برنامج -.المصدر: 

 ( 3مركز األرصاد الجوية الفلسطينية ) اعتمادًا علي الملحق-2

المتوسطات لشهرية لألمطار، حيث يبلغ أعلى كمية لسقوط األمطار يوجد اختالف مكاني بين  -
في شهر يناير، وأقل كمية لسقوط األمطار كانت في شهر سبتمبر، ويمكن تعليل ذلك الرتفاع عدد 
المنخفضات الجوية التي تؤثر في المنطقة خالل شهور فصل الشتاء، بينما تقل النسب االحتمالية 

ك وقد أشار الى ذلدنى لها، الربيع لتصل إلى الحد األالخريف و للمنخفضات الجوية في فصل 
وضح في دراسته أن عدد المنخفضات الجوية المؤثرة علي أي م ( والذ8009دراسة ) العصفوري، 

منخفضًا للفترة الزمنية الواقعة ما بين عامي  22قع اشرق البحر المتوسط في فصل الشتاء بو 
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 9منخفضًا، ويقل عددها في فصل الربيع بواقع  37واقع م، ويليه فصل الخريف ب 2992–2915
  (1)منخفضات
 م 20.4 – 997.لفترة منطقة الدراسة في مطار ألل مكانيةالمتوسطات الشهرية ال( 4.8جدول )

 ديسمبر نوفمبر أكتوبر سبتمبر مايو ابريل مارس فبراير يناير 

 146.7 59.1 37.7 1.8 5.6 21.5 39 77.1 119.4 غزة شمال
 102.8 46.5 35.5 1.7 9.2 21 36.5 75.6 111.4 غزة

 87.5 57.8 30.5 1 4.4 21.1 31.8 56 88.2 دير البلح
 65.2 39.8 30.7 1.5 4.4 14.6 26.3 45 67.3 خانيونس

 59.7 46.6 24 50. 5.5 13.8 22.6 34.5 64 رفح
 77.4 66.1 22 2.8 7.3 18.7 35.6 92.9 91.3 جنين

 112.3 100 13.4 4.8 8 20.4 57 95.9 148.2 طولكرم
 124.8 100.7 13.7 4.5 10.8 34 61.7 154.7 151 نابلس

 102 80.6 13.8 2.8 8 31.8 70.7 145 246 رام هللا
 22.9 18.6 10.6 5.5 7.7 14 14.2 26.4 34.5 أريحا 
 85.4 61.5 15.4 2.5 9.6 18.3 55.9 105.8 125 الخليل
 106.5 62.7 10.8 3.6 13.7 22.1 57.2 109.9 122.3 القدس

 92.2 12.7 82.5 8.2 7.9 80.9 48.4 24.9 224 المتوسط
 من احتساب الباحث اعتمادًا علي اآلتي: المصدر :

 النشرات اإلحصائية المناخية لسنوات متعددةالفلسطيني،  لإلحصاءموقع الجهاز المركزي  -.
 م 20.4-2000تقارير األمطار لسنوات مختلفة وزارة الزراعة ، اإلدارة العامة للتربة والري ،  -2

يوجد اختالف بين المتوسطات الشهرية لألمطار في محافظات الضفة الغربية حيث  تزداد كمية  -
األمطار في المناطق الشمالية عنها من المناطق الجنوبية، حيث بلغت األمطار في منطقتي نابلس 

رجاع ذلك إتقع في جنوب منطقة الدراسة، ويمكن وطولكرم أكثر من منطقتي القدس والخليل والتي 
الي وقوع المناطق الشمالية في مسارات المنخفضات الجوية وتعرضها للرياح الرطبة، وكذلك يوجد 

مطار في شمال غزة عنها في اختالف في أمطار محافظات قطاع غزة، والتي تزداد فيها كميات األ
لى وقوع منطقة شمال غزة بالقرب من إاع ذلك رجإالمناطق الجنوبية مثل مدينة رفح، ويمكن 

مسارات المنخفضات الجوية وخاصة المسار الجنوبي الشرقي، ويمكن تعليل ذلك لما أشارت إليه 
م ( والذي وضح في دراسته أن المناطق 2925بعض الدراسات ومنها دراسة ) نعمان شحادة، 

خفضات الجوية، كما أن المنخفضات لى عدد كبير من المنإالشمال تتعرض سنويًا  ىلإالواقعة 

                                                           

 ( 82، ) صالمناخ وأثره على االنشطة البشرية غربي الدلتا، العصفوري ( (1
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مطار غزيرة وأطول مدة، أما أكثر قوًة وعمقًا وترافقها أالجوية التي تتعرض لها المناطق الشمالية 
المناطق الجنوبية فإن المنخفضات التي تتعرض لها أقل بكثير نظرًا لبعدها عن مسارات 

 .(1)المنخفضات الجوية

انخفاض المتوسطات الشهرية لألمطار عن المتوسط العام لألمطار الشهرية في مناطق عدة  -
ممثلة في منطقتي جنين ومناطق محافظات قطاع غزة وأريحا، ويعلل ذلك إلى إنخفاض سطحها 
مقارنة ببقية مناطق الدراسة، والذي حال دون تعرضها لحركة الرياح الرطبة، بينما سجلت منطقتي 

ونابلس ورام هللا والخليل والقدس، ارتفاعًا في المتوسطات الشهرية لألمطار عن المتوسط طولكرم 
 االمطار الشهرية بحكم ظروف الموضع وارتفاعها عن مستوي سطح البحر.

يختلف توزيع االمطار الهاطلة بمنطقة الدراسة خالل أشهر السنة خالل الفترة الزمنية ) و  
  م ( وهي كالتالي :8024 – 8000

مطار بين الزيادة والنقصان في محافظات غزة بحيث تسجل : يختلف توزيع األشهر يناير -2 
ملم، بينما سجلت  229.4أعلي كمية للتهاطل المطري في منطقة شمال غزة والتي بلغت حوالي 

ملم، بينما سجلت أعلي كمية  14أقل كمية للتهاطل المطري في منطقة رفح والتي بلغت حوالي 
ملم،  841المطري في محافظات الضفة الغربية في منطقة رام هللا والتي بلغت حوالي للتهاطل 

ملم، ويعد هذا  34.5بينما سجلت أقل كمية للتهاطل المطري في منطقة أريحا والتي بلغت حوالي 
لمنخفضات الجوية لالشهر من االشهر التي تتعرض لحاالت عدم االستقرار الجوي، ويتعرض 

 (4.2خريطة ). خالل هذا الشهر 
غزة بحيث تسجل أعلي كمية للتهاطل  قطاع مطار في محافظات: تتفاوت األرفبرايشهر  -8

ملم، بينما سجلت أقل كمية للتهاطل  77.2المطري في منطقة شمال غزة والتي بلغت حوالي 
ملم، بينما سجلت أعلي كمية للتهاطل المطري  34.5المطري في منطقة رفح والتي بلغت حوالي 

ملم، بينما سجلت أقل 254.7في محافظات الضفة الغربية في منطقة نابلس والتي بلغت حوالي 
ملم، ويعد هذا الشهر من  81.4كمية للتهاطل المطري في منطقة أريحا والتي بلغت حوالي 

 (4.1خريطة )األشهر التي تتعرض لحاالت عدم االستقرار الجوي. 
غزة، بحيث قطاع : يتفاوت توزع األمطار بين الزيادة والنقصان في محافظات مارسشهر  -1

ملم، بينما سجلت  39لتهاطل المطري في منطقة شمال غزة والتي بلغت حوالي تسجل أعلي كمية ل
ملم، بينما سجلت أعلي كمية  88.1أقل كمية للتهاطل المطري في منطقة رفح والتي بلغت حوالي 

                                                           

 (203) ص قي للبحر المتوسط واسيا العربية.الشر  شحادة، فصيلة األمطار في الحوض( (1



 

75 
    

ملم،  70.7للتهاطل المطري في محافظات الضفة الغربية في منطقة رام هللا والتي بلغت حوالي 
 (4.4خريطة) ملم.  24.8ة للتهاطل المطري في منطقة أريحا والتي بلغت حوالي بينما سجلت أقل كمي

غزة بحيث قطاع مطار بين الزيادة والنقصان في محافظات : يختلف توزع األيلر ابشهر  -4
ملم، يليه منطقة  82.3تسجل أعلي كمية للتهاطل المطري في منطقة دير البلح والتي بلغت حوالي 

ملم، بينما سجلت أقل كمية للتهاطل المطري في منطقة رفح والتي  82.2ي غزة والتي بلغت حوال
ملم ، بينما سجلت أعلي كمية للتهاطل المطري في محافظات الضفة الغربية  23.2بلغت حوالي 

ملم، بينما سجلت أقل كمية للتهاطل المطري في منطقة  34في منطقة نابلس والتي بلغت حوالي 
ال للقليل من إملم، ويعد هذا الشهر من األشهر الذي ال يتعرض  24أريحا والتي بلغت حوالي 

 (4.7خريطة )حاالت عدم االستقرار الجوي. 
غزة بحيث قطاع مطار بين الزيادة والنقصان في محافظات ع األي: يختلف توز مايوشهر  -7

قة رفح، ملم، يليه منط 9.8تسجل أعلي كمية للتهاطل المطري في منطقة غزة والتي بلغت حوالي 
 4.4بينما سجلت أقل كمية للتهاطل المطري في منطقتي دير البلح وخانيونس والتي بلغت حوالي 

ملم، بينما سجلت أعلي كمية للتهاطل المطري في محافظات الضفة الغربية في منطقة القدس والتي 
أكثر  م، وهذا جعلها727ملم، بسبب ارتفاعها عن مستوى سطح البحر حوالي  23.7بلغت حوالي 

عرضة لسقوط األمطار بفعل اصطدام الرياح الرطبة بالسفوح الجبلية مما يزيد من عدم استقرارها، 
، بينما سجلت أقل كمية للتهاطل المطري في (1)ويجعلها أكثر أمطارًا من المناطق المحيطة بها

انتقالية إلى ملم، ويعد هذا الشهر من األشهر التي تعد فترة  7.3منطقة جنين والتي بلغت حوالي 
 (4.6خريطة )مرحلة الجفاف ) فصل الصيف (. 

غزة بحيث تسجل أعلي كمية قطاع : يتفاوت توزع االمطار في محافظات رسبتمبشهر  -6
ملم، بينما سجلت أقل كمية  2.2للتهاطل المطري في منطقة شمال غزة والتي بلغت حوالي 

ملم، بينما سجلت أعلي كمية للتهاطل  0.5للتهاطل المطري في منطقة رفح والتي بلغت حوالي 
ملم، بفعل تأثير  5.5المطري في محافظات الضفة الغربية في منطقة أريحا والتي بلغت حوالي 

) نعمان شحادة،  ة الدراسة، وقد أشار لذلك الباحثمنخفض البحر االحمر في جنوب وشرق منطق
رق منطقة الدراسة، حيث تنشأ م ( في دراسته بتأثير منخفض البحر االحمر علي جنوب وش2922

حالة من عدم االستقرار نتيجة تمدده بإتجاه الشمال، يسبب سقوط امطار مصحوبة بعواصف 
ملم، بينما سجلت أقل كمية للتهاطل  4.2يليه منطقة طولكرم والتي سجلت حوالي ، (2)رعدية

                                                           

 ( 204، ) صعلم المناخ، شحادة (1)
 ( 811، ) صحاالت عدم االستقرار التي يتعرض لها االردن خالل الفصل المطير، شحادة (2)
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رة انتقالية إلى مرحلة ملم، ويعد هذا الشهر الفت 8.5المطري في منطقة الخليل والتي بلغت حوالي 
 (4.5خريطة )الرطوبة. 

غزة بحيث  قطاع : يختلف توزع األمطار بين الزيادة والنقصان في محافظاتراكتوبشهر  -5
ملم ، بينما  37.7تسجل أعلي كمية للتهاطل المطري في منطقة شمال غزة والتي بلغت حوالي 

ملم ، بينما سجلت أعلي  84ت حوالي سجلت أقل كمية للتهاطل المطري في منطقة رفح والتي بلغ
ملم،  88كمية للتهاطل المطري في محافظات الضفة الغربية في منطقة جنين والتي بلغت حوالي  

 (4.8خريطة )ملم.  20.1بينما سجلت أقل كمية للتهاطل المطري في منطقة أريحا والتي بلغت حوالي 
غزة بحيث تسجل اعلي كمية قطاع مطار في محافظات ع األي: يتفاوت توز نوفمبرشهر  -8

ملم، يليه منطقة دير البلح والتي  59.2للتهاطل المطري في منطقة شمال غزة والتي بلغت حوالي 
قل كمية للتهاطل المطري في منطقة خانيونس والتي بلغت أملم، بينما سجلت  57.2سجلت حوالي 

محافظات الضفة الغربية في  ملم، بينما سجلت أعلي كمية للتهاطل المطري في 39.2حوالي   
ملم،  200ملم، يليه منطقة طولكرم والتي سجلت حوالي  200.7منطقة نابلس والتي بلغت حوالي 

ملم، ويعد هذا  22.1بينما سجلت أقل كمية للتهاطل المطري في منطقة أريحا والتي بلغت حوالي 
 (4.9خريطة )ستقرار الجوي . الشهر من االشهر الذي يعتبر بداية تعرض المنطقة لحاالت عدم اال

: يتفاوت توزع االمطار في محافظات غزة بحيث تسجل أعلي كمية للتهاطل ديسمبرشهر  -9
ملم، يليه منطقة غزة والتي سجلت  214.7المطري في منطقة شمال غزة والتي بلغت حوالي 

لغت حوالي ملم، بينما سجلت أقل كمية للتهاطل المطري في منطقة رفح والتي ب 208.2حوالي 
ملم، بينما سجلت أعلي كمية للتهاطل المطري في محافظات الضفة الغربية في منطقة  59.7

ملم، بينما  228.3ملم، يليه منطقة طولكرم والتي سجلت حوالي  284.2نابلس والتي بلغت حوالي 
الشهر ملم، ويعد هذا  88.9سجلت أقل كمية للتهاطل المطري في منطقة أريحا والتي بلغت حوالي 

 (0..4خريطة ) من األشهر الذي يتعرض دائمًا لحاالت عدم االستقرار الجوي.

 نالحظ من السابق ما يلي :

مطار في مطار في محافظات قطاع غزة أقل من كمية األأن المتوسطات الشهرية لكمية األ -
م ( والتي 8023الضفة الغربية، وهذا ما أشار إليه دراسات سابقة ومنها دراسة ) اللوح ومشتهى، 

أكدت أن منطقة محافظات قطاع غزة تقل فيها كميات األمطار، وبالرغم من وقوعها على ساحل 
م فوق مستوى سطح لبحر  90البحر المتوسط غير أن وقوع المنطقة في ارتفاعات ) أقصى ارتفاع 

 .(1)لرطبةا(، حال دون استئثارها بحركة الرياح 
                                                           

 ( 20، ) صومياه االبار الجوفيةاألمطار مياه كل من مياه اللوح، العالقة بين مشتهى و  (1)
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نجد أن منطقتي نابلس ورام هللا تشهدا إرتفاعًا ملحوظًا في المتوسطات الشهرية لكمية االمطار  -
على التوالي على مدار األشهر، وهذا ما أشارت إليه دراسات ومنها دراسة ) منصور اللوح، 

فاعًا م ( أن المناطق الشمالية في الضفة الغربية مثل منطقتي ) نابلس ورام هللا ( تشهد إرت8005
في المتوسطات الشهرية لكمية األمطار، بفعل ارتفاعهما عن مستوى سطح البحر جعلها تتعرض 
للكتل الهوائية المرافقة للمنخفضات الجوية المزودة بالرطوبة، والتي اكتسبتها أثناء مرورها فوق مياه 

 . (1)البحر المتوسط الدافئة، جعلها تكتسب كميات كبيرة من مياه االمطار

لمالحظ أن منطقتي رفح وخانيونس ومنطقة أريحا تشهدا على التوالي إنخفاضًا في المتوسطات وا -
الشهرية لكميات األمطار على مدار األشهر، وهذا ما أشارت إليه دراسات ومنها دراسة ) منصور 

في المتوسطات الشهرية  م ( والتي أكدت أن منطقتي رفح وخانيونس تشهدا انخفاضاً 8007اللوح، 
مية األمطار، بسبب تأثرها بالمناخ الصحراوي من الشرق والجنوب، وكذلك منطقة أريحا بفعل لك

وقوعها في مناطق منخفضة تحت مستوى سطح البحر، ووقوعها في منطقة ظل المطر، فتبقى 
المؤثرات البحرية محجوبة عن السفوح الشرقية، مما يقلل من كمية األمطار الهاطلة في منطقة 

 .(2)اريحا
 لألمطار في منطقة الدراسة لشهر يناير مكاني( التوزيع ال 4.2خريطة ) 

  

 ( 1 المصدر: إعداد الباحث اعتمادًا علي الملحق )

                                                           

 ( 88فلسطين، ) ص-اللوح، العالقة بين األمطار وبعض المتغيرات الجوية والطبيعية في الضفة الغربية (1)
 ( 389، ) صتقييم الواقع المناخي في الضفة لغربية وقطاع غزةاللوح،  (2)
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 فبرايرلألمطار في منطقة الدراسة لشهر  مكاني( التوزيع ال 4.3خريطة ) 

  

 ( 1 المصدر: إعداد الباحث اعتمادًا علي الملحق )
 
 

 مارسلألمطار في منطقة الدراسة لشهر  مكاني( التوزيع ال 4.4خريطة ) 
 

 

 

 ( 1 المصدر: إعداد الباحث اعتمادًا علي الملحق )
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 ابريللألمطار في منطقة الدراسة لشهر  مكاني( التوزيع ال 4.5خريطة ) 
 

 

 

 ( 1 المصدر: إعداد الباحث اعتمادًا علي الملحق )
 
 

 مايولألمطار في منطقة الدراسة لشهر  مكاني( التوزيع ال 4.6خريطة ) 
 

 

 

 ( 1 المصدر: إعداد الباحث اعتمادًا علي الملحق )
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 سبتمبرلألمطار في منطقة الدراسة لشهر  مكاني( التوزيع ال 4.7خريطة ) 

 

 

 

 ( 1 المصدر: إعداد الباحث اعتمادًا علي الملحق )
 
 

 اكتوبرلألمطار في منطقة الدراسة لشهر  مكاني( التوزيع ال 4.8خريطة ) 
 

 

 

 ( 1 المصدر: إعداد الباحث اعتمادًا علي الملحق )
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 نوفمبر لألمطار في منطقة الدراسة لشهر مكاني( التوزيع ال 4.9خريطة ) 
 

 

 

 ( 1 المصدر: إعداد الباحث اعتمادًا علي الملحق )
 
 

 ديسمبرلألمطار في منطقة الدراسة لشهر  مكاني( التوزيع ال 4.10خريطة ) 
 

 

 

 ( 1 المصدر: إعداد الباحث اعتمادًا علي الملحق )
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 رابعالفصل الملخص 

المكاني للمتوسطات السنوية والشهرية والفصلية  التذبذب الزمني االختالفيتناول الفصل الرابع 
 باإلضافة للتوزيع الجغرافي لهذه المتوسطات وكانت أهم نتائج هذا الفصل : ،لألمطار

لكمية األمطار الهاطلة في الضفة الغربية حوالي  المكاني الختالفل يتراوح المتوسط العام-2
ملم خالل  351.7حوالي كمية األمطار بلغ متوسط فقد غزة  قطاعأما في محافظات  ،ملم 478.6

 سنة. 80 حوالي الممتدةفترة الدراسة 

حوالي  لضفة الغربيةابمحافظات لكمية األمطار الهاطلة ني ذبذب الزملتلبلغ المتوسط السنوي -8
نحو خط انحدار المطر اتجاه م مع  1995-2014للفترة الزمنية ما بين عامي  ،ملم 478.6

أعلى كمية م 2995وسجل عام  (،-3.5والتي بلغ فيها معدل االنخفاض حوالي ) ،االنخفاض
ملم،  352.2مطار حوالي ، أما محافظات قطاع غزة فبلغ فيها المتوسط السنوي لكمية األلألمطار

، والتي بلغ فيها معدل نحو االنخفاضخط انحدار المطر اتجاه مع  ،مع االتجاه نحو االنخفاض
  .على كمية لألمطارأ م 2995وسجل عام  (، -8.3االنخفاض حوالي )

حيث  ،من سنة إلى أخرى  ة علي منطقة الدراسةلطالها األمطارفي كميات  زمني يوجد تذبذب-3
مواسم مطرية من مجموع  9 لالمل التغير سيادة ظروف جفاف خاستخدام معايتضح من خالل 

مل التغير االيجابي أعلى بلغ معا% خالل فترة الدراسة، حيث 45أي بنسبة موسما مطريا  80
م حيث يتميز هذا الموسم بكمية أمطار فاقت المتوسط  2995خالل موسم المطر عام  معدل له

م  2999خالل موسم المطر عام  عامل التغير السلبي أعلى معدل له%، أما بلغ م40العام بنسبة 
 .%-42.1حيث يتميز هذا الموسم بكمية أمطار تناقصت عن المتوسط العام بنسبة 

والخماسية وجود فترات تزايد وتناقص في يتضح من خالل دراسة المتوسطات المتحركة الثالثية -4
كميات األمطار وهي فترات غير منتظمة، ولكن اتجاه خط انحدار المطر بشكل عام يتجه نحو 

 االنخفاض، مما ينجم عنه تباين في الظروف البيئية ومقدار التغذية السنوية للمياه الجوفية.

لها  العام الشهري  المتوسط وأسفل ىأعل نخفاضاإلو  رتفاعباإل األمطار متوسطات قيم تتباين-5
ثبات  عدم إلى العام متوسطها حول ألمطارل الشهرية المتوسطات تغير ويعني اسة،الدر  مدة خالل

 .أخرى  إلى سنة من الساقطة األمطار كميات على المؤثرة العوامل

األمطار يوجد اختالف مكاني بين المتوسطات لشهرية لألمطار، حيث يبلغ أعلى كمية لسقوط -1
في شهر يناير، وأقل كمية لسقوط األمطار كانت في شهر سبتمبر، ويمكن تعليل ذلك الرتفاع عدد 
المنخفضات الجوية التي تؤثر في المنطقة خالل شهور فصل الشتاء، بينما تقل النسب االحتمالية 

 .دنى لهاللمنخفضات الجوية في فصل الخريف والربيع لتصل إلى الحد األ
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نطقتي نابلس ورام هللا تشهدا إرتفاعًا ملحوظًا في المتوسطات الشهرية لكمية االمطار نجد أن م-7
ا عن مستوى سطح البحر جعلها تتعرض وهذا يرجع إلى ارتفاعهعلى التوالي على مدار األشهر، 

منطقتي رفح  ، وفي المقابل تشهدللمنخفضات الجوية المزودة بالرطوبةللكتل الهوائية المرافقة 
في المتوسطات الشهرية لكميات األمطار على مدار  ملحوظاً  نس ومنطقة أريحا إنخفاضاً وخانيو 

 .األشهر
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 خامسالفصـــل ال
 عناصرالعالقة بين األمطار وال

 المختلفة المناخية
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 لخامسالفصل ا
 المناخيةبع  العناصر و بين األمطار العالقة 

 ىعل مباشراً  تأثيراً المناخ يؤثر  أن إذ اأهميتهال يختلف في  أمرة الظواهر المناخية سدرا
 النسبية الحرارة والرطوبةدرجة  ة مثل )كما تؤثر الظواهر المناخي ،ليوميةونشاطاته ا اإلنسان

والتربة والنبات  األرضبشكل مباشر في سطح  ،( لضغط الجوي والتبخر وسرعة الرياحوا
 .(1)وكما تؤثر بشكل غير مباشر في العديد من النشاطات البشرية والطبيعية ،الطبيعي

العوامل الجغرافية  علىعكس هذا التباين نلذلك تتباين العناصر المناخية في توزيعها وي
المؤثرة علي هذه العناصر، فالعالقة بين اليابس وما فيه من ماء وعناصر المناخ عالقة 

 .(2)عناصر المناخ تختلف فيما بينها وهذا يعني أن العوامل المؤثرة على ،متداخلة ومتشابكة
 المناخية عناصررتباطية بين األمطار وال: العالقة اال أوالً 

ويهتم  منها عناصر ملموسة لإلنسانفتؤثر في بعضها البعض  المختلفةعناصر المناخ 
ك عناصر مناخية غير ( كما إن هنابها كثيرا في حياته مثل )درجة الحرارة والرياح واألمطار

 ال يهتم بها االنسان كثيرا في  حياته.  ،(بة النسبية والتبخر والضغط الجوي الرطو ملموسة مثل )

ة بين متوسط المطر السنوي والمتغيرات الجوية بمنطقة الدراسة، فمن خالل دراسة العالق
ة مطار كمتغير تابع، والمتغيرات الجويوالتي تم تقديرها بواسطة تحديد معامل االرتباط بين األ

 كمتغيرات مستقلة، تبين اآلتي :
 : ر والحرارةن المطيالعالقة ب-.

وجود عالقات ارتباط متداخلة بين متغير المطر ومتغير الحرارة حيث سة ابرزت الدر أ
طردية  عالقةالن أ، لذلك نجد خرو عكسية مع المتغير اآلأطردية يرتبط كل متغير بعالقة 

 ،(-0.571**بين متغيري المطر والحرارة والتي بلغت قيمتها ) ،ريحاأكانت في مدينة  متوسطة
بفعل وقوعها في منطقة  وهذا(، 0.02قل من )أت داللة احصائية عند مستوى معنوية اذ

 لتأثير البحري.اوبعدها عن منخفضة تحت مستوى سطح البحر 

 

                                                           

 ( 28السامرائي، المناخ واألقاليم المناخية، ) ص  (1)
 ( 17موسي، المناخ الطبيعي، ) ص (2)
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 ودرجات الحرارة في منطقة الدراسةبين األمطار  طي( عالقة االرتباط البس 5.1جدول ) 

 sigالعالقة  Rاالرتباط  المتغير المنطقة

رارة
ــــــــ
ــــــــ
ــــــــ
ــــــــ
ــــــــ
الح

 

 0.872 0.045 جنين

 0.6.8 9...0 طولكرم

 0.854 0.018 نابلس

 0.008 0.756-** اريحا

 0.971 0.0.4 الخليل

 0.624 0.045 القدس

 0.847 0.077 رام هللا

 0.8.8 0.077- ع غزةاقط

 0.07* معنوي عند مستوى داللة       .0.0** معنوي عند مستوى داللة     

 ( .. - 4)  رقم إعداد الباحث اعتمادًا علي الملحق : من المصدر
ورام هللا والقدس وجنين والخليل في منطقة طولكرم  ارتباطعالقة وتبين عدم وجود 

(، وكالهما غير دال 0.229أقل من ) بلغت قيمة االرتباط حيث ،بين المتغيرينونابلس 
 احصائيًا.

بلغت فيها قيمة االرتباط         في منطقة غزة، حيث ارتباط عالقة وكذلك ال توجد 
 . لبحري ابالتلطيف  وتأثرهابفعل قربها من البحر  ، وغير دالة احصائيًا،(-0.055)

ما بين متوسطة وجود عالقة عكسية  ) دراسة أبو الليل( لدراساتابعض  تثبتأوقد 
لتي او  ،لعالقات متقاربة في محطات الضفة الغربيةاوقد كانت  ،مطررة ومتغير الامتغير الحر 

ريحا وجنين وطولكرم، وكذلك توجد عالقة ارتباط عكسي أ( في كل من محطة -0.15)بلغت 
ر وكالهما غي (،-0.72كثر من )أقوي في كل من محطة الخليل ورام هللا ونابلس، والتي بلغت 

 1).)اإلمطار كمية دتاز  رةار حال درجة قلت كلما أي دال احصائيًا،

 

                                                           

 ( 97، ) صالتحليل الجغرافي لدرجات الحرارة في الضفة الغربية، الليلابو  (1)
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 : الرطوبةو  المطرن يالعالقة ب -8

ن عالقة االرتباط تتغير من متغير آلخر، لذلك توجد عالقة ارتباط أتبين الدراسة 
بين متغير المطر والرطوبة في منطقة جنين، والتي سجلت قيمة االرتباط  متوسططردي 

 (.0.05قل من )أ( وذات داللة احصائية عند مستوى معنوية 0.550*)
 رطوبة بمنطقة الدراسةوالبين األمطار  طي( عالقة االرتباط البس 5.2جدول ) 

 sigالعالقة  Rاالرتباط  المتغير المنطقة

ال
ــــة
ــــــــ
ــوب
ــــــــ
ــــــــ
ــــــــ
رطـــ
ــــــــ
ـــــــ

 

 0.014 0.770* جنين

 14..0 0.145 طولكرم

 0.250 0.279 نابلس

 0.646 09..0 اريحا

 0.180 0.205 الخليل

 0.556 0.068 القدس

 0.787 10..0- رام هللا

 0.402 98..0 ع غزةاقط

 0.07* معنوي عند مستوى داللة       .0.0** معنوي عند مستوى داللة     

 ( .. - 4)  رقم إعداد الباحث اعتمادًا علي الملحق : من المصدر
والتي  ونابلس والخليل طولكرم تيفي منطق ضعيفبينما سجلت عالقة ارتباط طردي 

عدم وجود عالقة ارتباط وهو غير دال احصائيًا، بينما سجلت (، 0.347)أقل من بلغت قيمتها 
 تبين عدم وجودفي كال من منطقتي )واريحا والقدس وغزة (، وكالهما غير دال احصائيًا، أما 

( وهي غير دال احصائيًا، ويمكن -0.230عالقة ارتباط في منطقة رام هللا، بقيمة ارتباط )
 إرجاع هذا االختالف إلى وجود متغيرات أخرى لها تأثير علي كمية االمطار. 

 : الرياحو  المطرن يالعالقة ب -3

طردي قوي سجلت عالقة ارتباط ف ،همية الرياح كمتغير مؤثر في المطرأ برزت الدراسة أ 
وى تت داللة احصائية عند مساذ ،(0.128قيمة االرتباط )** بلغت حيثمنطقة الخليل  يف
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لتي سجلت اوسجلت عالقة ارتباط طردي قوي في منطقة قطاع غزة و  ،(0.02قل من )أمعنوية 
مما  ،(0.05قل من )أوى معنوية تت داللة احصائية عند مساذ ،(0.785قيمة االرتباط )*

ل موسم خال اً كثر هبوبألاالرياح الغربية  مطار خصوصاً همية الرياح في جلب األأ يفسر ذلك 
  .مطارهطول األ

 رياح بمنطقة الدراسةوالبين األمطار  طي( عالقة االرتباط البس 5.3جدول ) 

 sigالعالقة  Rاالرتباط  المتغير المنطقة

ال
ـاح
ــــــــ
ــــــــ
ــــــــ
ــــــــ
ــــــــ
يــــــ
ــــر
ــــــــ
ـــــــ

 

 0.172 0.220 - جنين

 0.809 0.078 طولكرم

 0.761 18..0 نابلس

 0.894 0.012- اريحا

 .0.00 0.682** الخليل

 0.541 0.058- القدس

 0.585 0.064 رام هللا

 0.042 0.527* ع غزةاقط

 0.07* معنوي عند مستوى داللة       .0.0** معنوي عند مستوى داللة     

 ( .. - 4)  رقم إعداد الباحث اعتمادًا علي الملحق : من المصدر
والتي  ،وطولكرم ورام هللا نابلس تيرتباط في منطقاعالقة عدم وجود وكذلك تبين وجود  

 رتباط عكسيا، بينما سجلت احصائياً وهي غير دال (، 0.232)أقل من الرتباط اسجلت قيمة 
وهي غير دال احصائيًا، ، (0.880-) ارتباطلتي بلغت قيمة او  ،جنين تيفي منطق ضعيف

ويمكن أن وتبين عدم وجود عالقة ارتباط في منطقتي القدس وأريحا، وهي غير دال احصائيًا، 
 لدراسة.افي بعض محطات منطقة احتمال تأثر المتغير بمتغيرات أخرى ك إلى ليعود ذ
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 : والضغط الجوي  المطرن يالعالقة ب -4

فهي قد تقوى في  أن عالقة االرتباط تختلف من منطقة ألخرى،يتبين من خالل الدراسة  
 توجد، لذلك بقاً امل ذكرت ساعو إلى رجع ذلك يو  ،خرآلالبعض ا يبعض المناطق وتضعف ف

والتي سجلت قيمة  ،المطر والضغط الجوي في منطقة غزةطردي قوي بين متغير رتباط اعالقة 
 (. 0.05، ذات داللة احصائية عند مستوى معنوية اقل من )(0.122االرتباط )*

 الدراسةبمنطقة ضغط الجوي والبين األمطار  طي( عالقة االرتباط البس 5.4جدول ) 

 sigالعالقة  Rاالرتباط  المتغير المنطقة

ال
ط 
غـــــــ
ـض
ــ

ي  و
ــــــــ
ــــــــ
الج

 

 0.752 .2..0 جنين

 0.186 0.207 نابلس

 0.9.1 26..0- اريحا

 0.216 0.294- الخليل

 0.025 ..0.6* قطاع غزة

 0.07* معنوي عند مستوى داللة       .0.0** معنوي عند مستوى داللة     

 ( .. - 4)  رقم إعداد الباحث اعتمادًا علي الملحق : من المصدر
ريحا والخليل، أبين المتغيرين في كال من منطقتي  ضعيف وتبين وجود ارتباط عكسي 

في كال  ضعيف وكذلك وجود عالقة ارتباط طرديغير دال احصائيًا،  ( وهو-0.894أقل من )
رجاع ذلك إلى عامل التضاريس، إويمكن  وهي غير دال احصائيًا، من منطقتي نابلس وجنين

 الجوي كلما ارتفعنا إلى أعلى .والتي ينخفض فيها الضغط 

 

  : التنبؤات المستقبلية لألمطار نياً ثا
عتباره سمة من سمات العصر إلكل عمليات التخطيط العلمي، ب أساساً تعد عملية التنبؤ 

من المواضيع المهمة  مطاراألتعد دراسة كميات المختلفة، و  ت الحياةجاالالحديث في جميع م
قتصادية الا باألنشطةقة مباشرة المنطقة الدراسة، لما لها من عغلب دول العالم ومنها أ في 
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وبخاصة ما يتعلق منها في  ،الموارد المائية دارةإلت التخطيط المجاوفي  ،جتماعية للسكانالوا
 .الزراعية عملية التخطيط للتنمية

 على نساناإلفي مساعدة  الً فاع راً المستقبلية عنص األمطارلذا يعد التنبؤ بكميات  
هذا يهدف لذلك ، (1)لمختلف نواحي الحياة البشرية والنباتية والحيوانية ،وضع الخطط المستقبلية

 رًا اعتبازمنية لمدة بمنطقة الدراسة المستقبلية  األمطار بناء محاكاة للتنبؤ بكمياتإلى  المبحث
 .م 2030حتى سنة  2015من سنة 

مدة آنفة الذكر المتساوية لل طوالألاسل الزمنية ذات الم تطبيق المحاكاة على نماذج الستسيكما 
، ومن في الماضي والحاضر لألمطار، بغية تفسير سلوك الكميات السنوية ولكل محطة مناخية

 .ثم التنبؤ بقيمها المستقبلية
 ( y =  a  +  bx)   معادلة خط االنحدار البسيط. أ

، والتي يمكن التنبؤ خاللها بالسالسل االنحدار من األساليب اإلحصائية يعد خط
الزمنية، والتي تتضمن دقة استدالل البيانات من أجل تحسين نتائج البحث، عن طريق 

يستخدم و االستخدام األمثل للبيانات في إيجاد عالقات سببية بين الظواهر بموضوع البحث، 
المتاحة التي تتعلق بكمية للبيانات  االنحدار البسيط لتعين االتجاه العام للسالسل الزمنية،

 م،2014– 1980طويلة تمتد ما بين عامي زمنيةفترة  واستخداماألمطار في منطقة الدراسة 
تناقصيا إذا  يكون و  يكون االتجاه العام في تزايد إذا كانت قمة الظاهرة تتزايد عبر الزمن،قد و 

سنوات ( بعد النتائج التي تم  5، وتم احتساب كمية المطر كل ) الظاهرة إلى التناقصاتجهت 
 . الحصول عليها من خالل معادلة خط االنحدار البسيط 

على النحو وسيتم تحليل خط االنحدار البسيط للسالسل الزمنية لكل منطقة مناخية وهي 
 :  االتي

 ة جنين :نطقم. 1 

ووجدنا أنه   y = -14.629x + 454.64 بلغت معادلة خط االنحدار حسب السلسلة الزمنية
وتتوقع أن تكون  ،(14.6-) بمقدار متوسطبشكل  ستتناقص كميات األمطار ،م2030 عام 
 (5.1شكل)ملم.  361

                                                           

 ( 33(، ) ص  8033- 8004المالكي،  تنبؤ محوسب لكميات األمطار المتساقطة في إيران للفترة )  (1)
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  2030لعامكميات األمطار في منطقة جنين بتنبؤ ال(  5.1شكل ) 
 (14المصدر : إعداد الباحث اعتمادًا علي الملحق )

 : طولكرمة نطقم.  8

وجدنا أنه و  y = -28.796x + 671.5  بلغت معادلة خط االنحدار حسب السلسلة الزمنية
وتتوقع أن تكون  ،(-82.7بمقدار) كبيربشكل  م ستتناقص كميات األمطار 2030عام 

 (5.2شكل)ملم.  506.7

 
  2030لعام طولكرمكميات األمطار في منطقة بتنبؤ ال(  5.2شكل ) 

 (14اعتمادًا علي الملحق )المصدر: إعداد الباحث 
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 : نابلسة نطقم . 3

نه ووجدنا أ  y = 3.0321x + 605.71 بلغت معادلة خط االنحدار حسب السلسلة الزمنية
  .ملم 636وتتوقع أن تكون (، 3.03بمقدار ) وستزداد كميات األمطار ،م 2030في عام 
 (5.3شكل )

 

  2030لعامكميات األمطار في منطقة نابلس بتنبؤ ال(  5.3شكل ) 

 (14المصدر : إعداد الباحث اعتمادًا علي الملحق )

 : أريحاة نطقم. 4 

نه ووجدنا أ y = -9.0607x + 152.91  بلغت معادلة خط االنحدار حسب السلسلة الزمنية
وتتوقع أن تكون  (9.06-بمقدار)بشكل منخفض  ستتناقص كميات األمطارم،  2030في عام 

 (5.4شكل )ملم.  90.9

 

 2030لعام األمطار في منطقة أريحا  التنبؤ بكميات(  5.4شكل ) 
 (14المصدر : إعداد الباحث اعتمادًا علي الملحق )
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R² = 0.0052 

0

200

400

600

800

1000

 2030سنة 2025سنة 2020سنة 2015سنة 2010سنة 2005سنة 2000سنة

لم
 م

ار
ط
الم

ا
 

 التنبؤ المطري لمنطقة نابلس
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 : رام هللاة نطقم.  5

    نهووجدنا أ y = 55.646x + 442.3  بلغت معادلة خط االنحدار حسب السلسلة الزمنية
      وتتوقع أن تكون  ( 55.1بمقدار )  ستزداد كميات األمطار بشكل كبير ،م 2030في عام 

 (5.5)شكل. ملم 844

 

  2030لعاماألمطار في منطقة رام هللا  التنبؤ بكميات(  5.5شكل ) 
 (14المصدر : إعداد الباحث اعتمادًا علي الملحق )

 : الخليلة نطقم. 6 

ووجدنا انه y = -48.139x + 627.03  الزمنيةبلغت معادلة خط االنحدار حسب السلسلة 
وتتوقع أن ( -42.2بمقدار ) شكل كبيرستتناقص كميات األمطار حيث م  2030في عام 

 (5.6شكل) .ملم  314.9تكون 

 
  2030لعاماألمطار في منطقة الخليل  التنبؤ بكميات(  5.6شكل ) 

 (14المصدر : إعداد الباحث اعتمادًا علي الملحق )
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 : القدسة نطقم . 7

نه في ووجدنا أ= y  -31.838+  597.36 بلغت معادلة خط االنحدار حسب السلسلة الزمنية
وتتوقع أن  (-31.8بمقدار )بشكل كبير  ستتناقص كميات األمطار ،م 2030عام 
 (5.7) شكل . ملم  368.9تكون 

 
 2030لعام األمطار في منطقة القدس  التنبؤ بكميات(  5.7شكل ) 

 (14: إعداد الباحث اعتمادًا علي الملحق )المصدر 

 : الشمالة نطقم. 8 

نه ووجدنا أy = -2.5893x + 424.81   بلغت معادلة خط االنحدار حسب السلسلة الزمنية
وتتوقع أن تكون  (-8.5بمقدار ) في كميات األمطار تذبذب بسيطستشهد م  2030في عام 

 (5.8شكل )ملم.   430

 
 2030لعام األمطار في منطقة الشمال  بكمياتالتنبؤ (  5.8شكل ) 

 (14المصدر : إعداد الباحث اعتمادًا علي الملحق )
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 : غزةة نطقم . 9

نه ووجدنا أ  y = -4.9357x + 394.33بلغت معادلة خط االنحدار حسب السلسلة الزمنية 
وتتوقع أن  (-4.9وبسيط بمقدار ) بشكل تدريجي كميات األمطار ذبذبم ستت2030 في عام 

 (5.9) شكلملم.   375.2تكون 

 
 2030لعام  األمطار في منطقة غزة التنبؤ بكميات(  5.9شكل ) 

 (14المصدر : إعداد الباحث اعتمادًا علي الملحق )

 : دير البلحة نطقم. 10 

نه ووجدنا أ  y = -10.654x + 406.84بلغت معادلة خط االنحدار حسب السلسلة الزمنية 
 (-20.1وبشكل بسيط بمقدار ) في كميات األمطار تناقص تدريجيستشهد  ،م2030 عام 

 (5.10) شكل ملم.  365.7وتتوقع أن تكون 

 
 2030لعام دير البلح منطقة األمطار في  التنبؤ بكميات(  5.10شكل ) 

 (14المصدر : إعداد الباحث اعتمادًا علي الملحق )

y = -4.9357x + 394.33 
R² = 0.0114 

0

200

400

600

800

1000

 2030سنة 2025سنة 2020سنة 2015سنة 2010سنة 2005سنة 2000سنة

لم
 م

ار
ط
الم

ا
 

 التنبؤ المطري لمنطقة غزة

y = -10.654x + 406.84 
R² = 0.0604 

0

200

400

600

800

1000

 2030سنة 2025سنة 2020سنة 2015سنة 2010سنة 2005سنة 2000سنة

لم
 م

ار
ط
الم

ا
 

 التنبؤ المطري لمنطقة دير البلح 



 

96 
    

 : خانيونس ةنطقم .11

نه ووجدنا أy = -9.9857x + 310.34 ة خط االنحدار حسب السلسلة الزمني بلغت معادلة
وتتوقع أن  (-9.9وبسيط بمقدار ) م ستتناقص كميات األمطار بشكل منخفض2030في عام 

 (5.11شكل ) ملم.  254تكون 

 
 2030لعام األمطار في منطقة خانيونس  التنبؤ بكميات(  5.11شكل ) 

 (14اعتمادًا علي الملحق )المصدر : إعداد الباحث 

 : رفح منطقة. 12 

نه أووجدنا  y = -11.957x + 308.17  خط االنحدار حسب السلسلة الزمنيةبلغت معادلة 
بمقدار  ،الهاطلةفي كميات األمطار ًا تذبذبانخفاضًا المنطقة ستشهد و  ،م 2030في عام 

 (5.12شكل )ملم.   249.2وتتوقع أن تكون ( -22.9)

 
 2030لعام األمطار في منطقة رفح   التنبؤ بكميات(  5.12شكل ) 

 (14المصدر : إعداد الباحث اعتمادًا علي الملحق )
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 معادلة خط االنحدار المتعدد : . أ

والتي تضمن دقة  ،يعد االنحدار الخطي المتعدد من األساليب اإلحصائية المتقدمة
ستخدام األمثل للبيانات في إيجاد اإلعن طريق  ، وذلكاالستدالل من أجل تحسين نتائج البحث

 عالقات سببية بين الظواهر موضوع البحث . 

واالنحدار الخطي المتعدد هو عبارة عن إيجاد معادلة رياضية تعبر عن العالقة بين 
، وهو عبارة أيضًا عن انحدار للمتغير ر قيم سابقة ولتنبؤ قيم مستقبليةوتستعمل لتقدي ،متغيرين
لذا فهو يستخدم في التنبؤ  ،X1, X2, ...XKعلى العديد من المتغيرات المستقلة  (Y)التابع 

أي تعتمد فكرته على العالقات  ،بتغيرات المتغير التابع الذي يؤثر فيه عدة متغيرات مستقلة
الخطي المتعدد ليس  االنحدارإن ، فاالنتشارالداللية التي تستخدم ما يعرف بشكل التشتت أو 

وإنما مجموعة من األساليب التي يمكن استخدامها لمعرفة العالقة بين  ،احدمجرد أسلوب و 
 .التي عادةً  ما تكون مستمرة ،وعدد من المتغيرات المستقلة ،متغير تابع مستمر

 : الجانب التطبيقي

كمية  أهم العوامل المناخية المؤثرة علىنحدار المتعدد لدراسة لغرض تطبيق أسلوب اال
 1990للفترة من  مناخيةالالبيانات  أخذتم  ،محافظات قطاع غزةفي  السنوية األمطار

 أهم العوامل المناخية المؤثرة علىأما لتطبيق أسلوب االنحدار المتعدد لدراسة  م،  2010إلى
 2995للفترة من  مناخيةالالبيانات  أخذتم  ،محافظات الضفة الغربيةفي   السنوية األمطاركمية 

 ، ويرجع ذلك لعدم التمكن من الحصول علي بيانات لألمطار لسنوات سابقة . م 2014 إلى

 غزة  قطاع محافمات لبياناتنحدار ال نموذج ا 1. 

لمعرفة طبيعة  ) االخطاء (تعد الخطوة األولى في تحليل البيانات هي رسم البواقي 
 (1)اقيالبو  شكليوضح  (5.13الشكل )و اقي تتبع التوزيع الطبيعي أم ال،البيانات وكشف كون البو 

 . لمحافظات غزة الخاصة بكمية األمطار

                                                           

 والقيم المقدرة باستخدام االنحدار  األصليةالبواقي هي الفرق بين القيم (1) 
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 غزة. قطاع ( شكل البواقي الخاصة بكمية األمطار لمحافمات 5.13شكل )        
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 غزة قطاع ( شكل انتشار البواقي الخاصة بكمية األمطار لمحافمات 5.14شكل )               
 (12الباحث اعتمادا علي الملحق ) إعداد: المصدر 

البواقي مع  انتشاروأن شكل  ،أن البيانات تتبع التوزيع الطبيعي (5.13الشكل )يتبين من 
نمط أو شكل محدد نه ال يمكن رصد ، كما أالقيم االتجاهية يأخذ شكاًل عشوائيًا حول الصفر

)بمعنى أنها تتأرجح بشكل عشوائي حول الصفر(، لذا يمكننا أن نحكم هنا بثبات ، لهذه البواقي
وهذا  ،ن أغلب المشاهدات داخل حدود فترة الثقةأ (5.14الشكل )التباين، ويتضح من خالل 

 ن األخطاء تمثل تغيرات عشوائية بحتة .أمؤشر جيد على 

المتغيرات  متغير المطر معجود عالقة قوية ومعنوية بين و بويفسر االزدواج الخطى 
ج الخطي بين وجود االزدوا ى، ويعتبر من أهم اآلثار السلبية المترتبة علالحرارة والرطوبة

اعتمادية لهذه عدم توافر صفة  إلى ، باإلضافةمعامالتالعدم استقرار  ، هوالمتغيرات التفسيرية
لكل متغير VIF) )مل التضخميتم التأكد من هذا الشرط من خالل االعتماد علي معا ،المعامالت
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فإنه يمكن الحكم بعدم ازدواج 5 أقل من  (VIF)بحيث إذا كان قيمة ، من المتغيرات المستقلة
 .خطي

(5.7)  غزة قطاع معامل التضخم للمتغيرات المستقلة بمحافمات   دولج

Model معيارية غير معامالت ةاالحصاءات الخطي T Sig معامالت معيارية   

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 

Constant 4357.575 1857.678  2.346 .031   

 1.031 970. 009. -2.921- -576.- 55.229 -161.332- الحرارة

 1.031 970. 004. -1.456- -390.- 18.311 -26.660- الرطوبة

a. Dependent Variable: األمطار 

 يدل علىوبالتالي  ،5أقل من  (VIF)أن قيم معامل  السابق (5.2) الجدولتبين من ي
وبعد اجتياز النموذج للشروط التي تم التحقق منها  ،المتغيرات المستقلة بين د ازدواجعدم وجو 

 :هولبيانات الدراسة و ج تم توفيقه التالي هو أفضل نموذنموذج يمكننا اعتبار الو سابقًا، 

Y = (– 161 X1 ) + ( -26.6 X2 ) - 4357.6  

معامالت  لجميع %،5اقل من  أن قيمة االحتمال (5.2جدول )من خالل المالحظ 
األمطار  يمكن تفسير نموذج انحدار كميةلذلك  وبالتالي فإن لهما تأثير معنوي  ،االنحدار

 السابقة.  المعادلة غزة من  خالل قطاع لمحافظات

من خالل  حكم على صالحية نموذج االنحدار الذي تم توفيقهللج التحقق من صحة النموذف
 القدرة التفسيرية للنموذج :

االنحدار  خط حكم على صالحية نموذجالصحة مدى يبين   جدول (5.6) 

Model R معامل التفسير 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 .567
a
 .232 24.2 143.10823 

a. Predictors: (Constant), الحرارة ,الرطوبة 

وهذا يعني  ،%32.2المعدل يساوي  التفسيرأن معامل  ،(5.6) جدوليالحظ من نتائج 
)مقدار التباين الذي تم  ،من التغيرات32.2% المتغيرات المستقلة المكونة للنموذج تفسر أن
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عوامل أخرى منها  إلىيرجع  ،%67.8الباقي ( و Yتحدث في المتغير التابع ) التي( إنقاصه
 .العشوائي الخطأ

 الفرضية التالية : ختباروبا

 معنوي .نموذج االنحدار غير : (H0الفرض العدمي )

 معنوي  نموذج االنحدار:(H1الفرض البديل )

ة غز  قطاع محافماتب األمطارن لطبيعة بيانات يتحليل التبا   جدول (5.7)

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 174803.700 2 87401.850 4.268 .030
b
 

Residual 368639.368 18 20479.965   

Total 543443.067 20    

a. Dependent Variable: األمطار 

b. Predictors: (Constant), الحرارة ,الرطوبة 

 وهي ذات داللة احصائية 4.8 قيمة االحتمال  تساوي  أن ،(5.7)جدول النالحظ  من 
ويمكن  ،وهذا يدل على أن النموذج مناسب لطبيعة البيانات، 0.05من أقل هو  0.03

نرفض الفرض  فإنناعلى ذلك  بناءً ، و غزةقطاع لمحافظات  استخدامه للتنبؤ بكمية األمطار
، ونقبل الفرض البديل القائل بأنه يوجد واحد ئل بأن نموذج االنحدار غير معنوي العدمي القا

 من معامالت االنحدار تختلف عن الصفر . األقلعلى 

% من 32.2بأنها يشكالن حوالي ،ر كل من درجة الحرارة والرطوبة معاً يفسويتبين من ت
، بينما النسبة الباقية فقد ترجع إلى متغيرات غزةقطاع التغير في كمية األمطار في محافظات 

ويمكن تفسير المتغيرات المستقلة ) المفسرة ( لكمية األمطار وهي لم يشملها النموذج،  ى أخر 
 % وذلك كما يلي : 5ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية 

قل من أ 0.009 قيمة االحتمالأن  ،(5.5جدول ): تبين من خالل متغير متوسط درجة الحرارة
في متغير درجة  واحدهذه القيم المعيارية تعني أن تغيرًا بمقدار انحراف معياري  أن ، حيث5%

المعياري  االنحرافمن  -0.57في متغير كمية األمطار بمقدار  الحرارة سوف ينتج عنه تغير  
 غزة .قطاع لمتغير كمية األمطار لمحافظات 
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، %5قل من أ 0.004 االحتمالقيمة أن  ،(5.5)جدول تبين من خالل  متغير متوسط  الرطوبة:
 ،في متغير الرطوبة واحدبمقدار انحراف معياري  ذه القيم المعيارية تعني أن تغير  ه نأحيث 

المعياري لمتغير  االنحرافمن  0.39-سوف ينتج عنه تغيرًا في متغير كمية األمطار بمقدار 
 3 غزةقطاع كمية األمطار لمحافظات 

 

 نحدار لبيانات الضفة الغربية اال نموذج   .2

وكشف  ،تعد الخطوة األولى في تحليل البيانات هي رسم البواقي لمعرفة طبيعة البيانات
البواقي الخاصة بكمية  شكليوضح  (5.15والشكل ) واقي تتبع التوزيع الطبيعي أم ال،كون الب

 األمطار السنوية لمحافظات الضفة الغربية .
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 . ( شكل البواقي الخاصة بكمية األمطار بالضفة الغربية5.15شكل )
 (12الباحث اعتمادا علي الملحق ) إعداد: المصدر 

ي عدم وهذا يعن ،بأن البواقي ال تتبع التوزيع الطبيعي ،(5.15الشكل )يتضح من خالل 
 إجراءوذلك بعد  ،يناسب البيانات آخرولذلك نقوم بالبحث عن نموذج ، طبيعية البيانات

 . التحويالت المناسبة عليها لكي تصبح طبيعية

 ولتحقيق طبيعية البيانات تم أخذ مقلوب المتغير التابع ) 

 
 شكلأدناه يوضح  (5.16الشكل )و(،  

 . التحويلةالضفة الغربية بعد إجراء ب األمطار المحولة لكميةالبواقي 
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 ولة لكمية األمطار بالضفة الغربيةالبواقي المحشكل ( 5.16شكل )
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 انتشار البواقي المحولة لكمية األمطار بالضفة الغربية (5.17شكل )

 (12الباحث اعتمادا علي الملحق ) إعداد: المصدر 

التحويلة )مقلوب المتغير التابع( تكون مفيدة في جعل التوزيع االحتمالي للبواقي نالحظ أن 
من خالل الشكل  ،أكثر مما كانت عليه عند التعامل مع قيم المتغير التابع األصلية ،طبيعيا

 وهذا الشرط األول متحقق . (5.17شكل )األول في 

، حيث (5.17شكل )كما يمكن اختبار تجانس التباين من خالل تفسير الجزء الثاني من 
انبي كما هو موضح يأخذ شكل عشوائي على ج ،يمثل شكل انتشار البواقي مع القيم االتجاهية

بمعنى أنها )نه ال يمكن رصد نمط أو شكل محدد لهذه البواقيالخط الذي يمثل الصفر، كما أ
وهو الشرط الثاني  لذا يمكننا أن نحكم هنا بثبات التباين ،ئي حول الصفر(تتأرجح بشكل عشوا

 كذلك الشكل الرابع يفحص استقاللية حدود الخطأ . ،أيضا متحقق
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غلب أ  بأن البواقي تتبع التوزيع الطبيعي حيث أن (5.17الشكل )ويتضح من خالل 
اء تمثل تغيرات عشوائية خطأن األ وهذا مؤشر جيد على المشاهدات داخل حدود فترة الثقة

أو أكثر من المتغيرات  ويفسر االزدواج الخطى إيجاد عالقة قوية ومعنوية بين اثنين، بحتة
ج الخطي بين المتغيرات ، ويعتبر من أهم اآلثار السلبية المترتبة علي وجود االزدواالتفسيرية
 اعتمادية لهذه المعامالت عدم توافر صفة إلى ، باإلضافةمعامالتالعدم استقرار  ، هوالتفسيرية

لكل متغير VIF) ) ضخميتم التأكد من هذا الشرط  من خالل االعتماد علي معامل الت
فإنه يمكن الحكم بعدم ازدواج  5أقل من  (VIF)بحيث إذا كان قيمة ، من المتغيرات المستقلة

 .خطي

 جدول (5.8)  معامل التضخم للمتغيرات المستقلة بالضفة الغربية 

Model ت غير معياريةمعامال ت معياريةمعامال   
T Sig. Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 

Constant .009 .002  3.652 .003   

 5.200E-005 .000 -.183- -.749- .468 .846 1.182- حرارة

 9.377E-005 .000 -.533- -2.180- .050 .846 1.182- رطوبة

 

وبالتالي ال يوجد ، 5أقل من (VIF)أن قيم معامل  السابق ،(5.8الجدول )تبين من 
قق منها سابقًا، يمكننا بعد اجتياز النموذج للشروط التي تم التح، بين المتغيرات المستقلة ازدواج

 :النموذج التالي هو أفضل نموذج تم توفيقه لبيانات الدراسة و هو اعتبار 

Y = 0.009 – 0.000052X1 – 0.000094X2  /1 
 ̂=(0.009-0.000052X1-0.000094X      

، لجميع معامالت  0030.بمستوى داللة  3.1أن قيمة االحتمال  ،(5.8الجدول )من  المالحظ
يمكن تفسير نموذج انحدار كمية األمطار للضفة ، اً معنوي اً وبالتالي فإن لهما تأثير  ،االنحدار

 .المعدلةالغربية من  خالل 

القدرة من خالل  حكم على صالحية نموذج االنحدار الذي تم توفيقهللالتحقق من صحة النموذج 
 التفسيرية للنموذج :
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االنحدار خط الحكم على صالحية نموذجج صحة النموذ ىمديبين    جدول (5.9)

Model R R Square Adjusted R 
Square 

Std. Error of the 
Estimate 

1 .628
a
 39.4 29.3 .0003378357 

 

وهذا يعني  ،%39.4يساوي  المعدل فسيرأن معامل الت ،(5.9جدول )يالحظ من نتائج 
)مقدار التباين الذي تم  ،من التغيرات %39.4أن المتغيرات المستقلة المكونة للنموذج تفسر

% يرجع إلى عوامل أخرى منها 70.7الباقي ( و Yالتي تحدث في المتغير التابع ) ،إنقاصه(
 الخطأ العشوائي .

 الفرضية التالية : باختبارو 

 نموذج االنحدار غير معنوي .( : H0الفرض العدمي )

 نموذج اإلنحدار معنوي ( :H1الفرض البديل )

جدول  (5.10)   لضفة الغربيةالتباين لطبيعة بيانات األمطار با تحليل  

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 

Regression .000001 2 .000 3.898 .049 

Residual .000001 12 .000   

Total .000002 14    

وهي ذات داللة  3.2 تساوي  أن قيمة االحتمال ،(5.10جدول )نالحظ  من خالل 
 ،، وهذا يدل على أن النموذج مناسب لطبيعة البيانات0.05قل من وهو أ  0.049احصائية 

بناًء على ذلك فإننا نرفض ، و الغربية ويمكن استخدامه للتنبؤ بكمية األمطار لمحافظات الضفة
الفرض العدمي القائل بأن نموذج االنحدار غير معنوي، و نقبل الفرض البديل القائل بأنه يوجد 

 واحد على األقل من معامالت االنحدار تختلف عن الصفر .

% من 39.4بأنها يشكالن حوالي ،الحرارة والرطوبة معاً ر كل من درجة يفسويتبين من ت
لم  التغير في كمية األمطار في الضفة الغربية، بينما النسبة الباقية فقد ترجع إلى متغيرات أخرى 

وهي ذات داللة  ،( لكمية األمطاريمكن تفسير المتغيرات المستقلة )المفسرةيشملها النموذج، و 
 وذلك كما يلي : %  5إحصائية عند مستوى معنوية 
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من  اكبر  0.47قيمة االحتمالأن  (5.8الجدول ): تبين من خالل درجة الحرارة متغير متوسط
في متغير  واحدهذه القيم المعيارية تعني أن تغيرًا بمقدار انحراف معياري  نإ ، حيث5%

من  0.183-في متغير كمية األمطار بمقدار درجة الحرارة سوف ينتج عنه تغيرمتوسط 
 لضفة الغربية .باالمعياري لمتغير كمية األمطار  االنحراف

، %5تساوي  0.05قيمة االحتمال أن  (5.8الجدول ): تبين من خالل  الرطوبة متغير متوسط
هذه القيم المعيارية تعني أن تغيرًا بمقدار انحراف معياري واحد في متغير متوسط ن إحيث 

المعياري  االنحرافمن  0.533-كمية األمطار بمقدارالرطوبة سوف ينتج عنه تغيرًا في متغير 
 .لضفة الغربية بالمتغير كمية األمطار 
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 ملخص الفصل الخامس

 

 المختلفة المناخيةعناصر يتناول الفصل الخامس العالقة بين األمطار وبعض ال
وكانت أهم النتائج التي تم  ،باستخدام معادلة خط االنحدار ،والتنبؤات المستقبلية لألمطار

 التوصل إليها :

مع متغير  األمطاربين متغير قوي وجود ارتباط طردي نستنتج من خالل االرتباط البسيط -2
ووجود ارتباط عكسي  ،(*0.550حيث بلغت قيمة معامل االرتباط ) ،الرطوبة في منطقة جنين

(، -0.517والتي بلغت قيمته)**قوي بين متغير المطر مع متغير الحرارة في منطقة أريحا، 
حيث  ،مع متغير الرياح في منطقة الخليل األمطاربين متغير  قوي وكذلك وجود ارتباط طردي 

ر األمطار والرياح تغيوتبين وجود ارتباط قوي بين م ،(*0.682*بلغت قيمة معامل االرتباط )
وكذلك وجود  ،(*0.725حيث بلغت قيمة معامل ارتباطها ) ،غزةقطاع ات في منطقة محافظ

 (0.122عالقة ارتباط قوي بين متغير المطر مع متغير الضغط الجوي والتي بلغت قيمته )*
 (.0.05اقل من ) عند مستوي معنوية  إحصائيةوكالهما ذات داللة 

نستنتج من االتجاه العام للسالسل الزمنية ) التنبؤات المستقبلية ( باستخدام معادلة خط -8
( ستشهد تزايدًا كبيرًا في كمية األمطار  نابلس ورام هللا سيط أن كال من منطقتي )نحدار الباال

 . م 2015 – 2030 خالل الفترة الزمنية 

جنين وطولكرم والخليل والقدس أن منطقتي ) لألمطار التنبؤات المستقبليةمن خالل  يتضحو -4
م،  2015 – 2030 في كمية األمطار الهاطلة خالل الفترة الزمنية  كبيراً  اً تذبذب( ستشهد ورفح

 . في كميات األمطار الهاطلة تذبذبًا بسيطاً أما باقي مناطق الدراسة ستشهد 

 الحرارةأي تغير في مقدار االنحراف المعياري بدرجة واحدة في متغير درجة  أننستنتج -5
متغير  أمامن االنحراف المعياري،  -0.57بمقدار األمطارسوف ينتج عنه تغير في كمية 

من االنحراف المعياري لمتغير  -0.39بمقدار األمطارفي كمية  الرطوبة سوف ينتج عنه تغير  
 . كمية األمطار لمحافظات غزة

ويتبين كذلك أن أي تغير في مقدار االنحراف المعياري بدرجة الحرارة في متغير درجة -1
من االنحراف المعياري، أما  -0.18كمية األمطار بمقدارسوف ينتج عنه تغير في الحرارة 

من االنحراف المعياري  -0.53في كمية األمطار بمقدار  متغير الرطوبة سوف ينتج عنه تغير  
 لمنطقة الضفة الغربية. لمتغير كمية األمطار
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 الخاتمة : 
دراسة تحليلية في الضفة ك لألمطارختالف المكاني واالني تناول البحث دراسة التذبذب الزم

 Gisوالبرنامج   Spssوذلك من خالل استخدام البرنامج ،ومحافظات قطاع غزة الغربية
لجوية والعوامل الطبيعية وا ،طقة الدراسةنوتناول كذلك المالمح الطبيعية لم،  Minitapوالبرنامج

 .منطقة الدراسة ىعل المؤثرة

وذلك علي  ،ني والمكاني لمحطات الرصد المطري تناول البحث خصائص التوزيع الزم ثم
كمتغير  األمطاربين  رتباطيةاالثم كانت دراسة العالقة  ،المستويات السنوية والفصلية والشهرية

قوة العالقة بين  ىومد ،)مستقل( لكل منطقة دراسيةكمتغير خرى األوعناصر المناخ  ،)تابع(
 .والسلب  باإليجابالمتغيرات 

 ،باستخدام خط االنحدار البسيط لألمطاروفي النهاية تناول البحث التنبؤات المستقبلية 
 . المستقبلية في منطقة الدراسة األمطارطبيعة  ىواالنحدار المتعدد للوقوف عل

 الدراسة : إليهاالنتائج والتوصيات التي توصلت  ألهموفيما يلي عرض 

 أواًل : النتائج 
كان له حيث الموقع الجغرافي والفلكي لمنطقة الدراسة جعلها تخضع للمؤثرات البحرية الرطبة، -2

شبه المناخ ، والمناخ الجاف و وجعلها تنتمي إلى مناخ البحر المتوسط  ،دور في التأثير المناخي
حيث إن امتداد  ،األمطار الهاطلةيتضح أن التضاريس لها تأثير واضح في كمية الجاف، كما 

وتبين وجود عالقة طردية قوية بين  ،الجبال ومواجهتها للرياح يزيد من كمية األمطار الهاطلة
و  *0.609) هماارتباطحيث بلغت قيمة معامل  ،متغير المطرمع  والموقع متغير االرتفاع

، وكذلك تبين وجود (0.05قل من )أمعنوية ى عند مستو  إحصائيةذات داللة وكالهما  ،(*0.655
(، 0.551عالقة بين متغير البعد عن البحر ومتغير المطر، حيث بلغت قيمة معامل االرتباط )

ومن خالل ذلك نستنتج اهمية متغير االرتفاع في زيادة االمطار بمنطقة الدراسة، وأثر متغير 
طقة، لذلك يعتبر هذه الموقع علي كميات االمطار الساقطة بالرغم من صغر مساحة العرضية للمن

 المتغيرات من اكثر المتغيرات ذات العالقة االيجابية علي مستوى الفصلي والشهري.

 تذبذب   مما نتج عنه ،المنخفضات الجويةمسارات ارتبط سقوط األمطار علي منطقة الدراسة ب-8
 . بين الزيادة والنقصان مطاركمية األفي  واضح

المتوسط  لاألمطار من عام آلخر بين االرتفاع واالنخفاض حو ني الواضح لكمية التذبذب الزم-3
 صغيراً  لبعض السنوات ومعدالً  كبيراً  معدالً  المطري في المتوسط  الزمني سجل التذبذب، حيث العام
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لتذبذب بلغ المتوسط السنوي حيث ، على أنشطة الحياة المختلفة لسنوات أخرى مما يؤثر سلباً 
ملم، للفترة الزمنية ما بين  478.6حوالي  بمحافظات الضفة الغربيةلكمية األمطار الهاطلة الزمني 
، والتي بلغ فيها معدل نحو االنخفاضخط انحدار المطر اتجاه م مع  1995-2014عامي 

م أعلى كمية لألمطار، أما محافظات قطاع غزة 2995(، وسجل عام -3.5االنخفاض حوالي )
مع  ،مع االتجاه نحو االنخفاضملم،  352.2السنوي لكمية األمطار حوالي فبلغ فيها المتوسط 

(،  -8.3، والتي بلغ فيها معدل االنخفاض حوالي )نحو االنخفاضخط انحدار المطر اتجاه 
 م أعلى كمية لألمطار.2995وسجل عام 

مواسم مطرية من  9يتضح من خالل استخدام معامل التغير سيادة ظروف الجفاف خالل -4
% خالل فترة الدراسة، حيث بلغ معامل التغير االيجابي 45موسما مطريا أي بنسبة  80مجموع 

م، حيث يتميز هذا الموسم بكمية أمطار فاقت 2995أعلى معدل له خالل موسم المطر عام 
%، أما بلغ معامل التغير السلبي أعلى معدل لها خالل موسم المطر عام 40المتوسط العام بنسبة 

%، -42.1يث يتميز هذا الموسم بكمية أمطار تناقصت عن المتوسط العام بنسبة م ح 2999
ويتضح كذلك من خالل دراسة المتوسطات المتحركة الثالثية والخماسية وجود فترات تزايد وتناقص 
في كميات األمطار وهي فترات غير منتظمة، ولكن اتجاه خط انحدار المطر بشكل عام يتجه نحو 

 نجم عنه تباين في الظروف البيئية ومقدار التغذية السنوية للمياه الجوفية.االنخفاض، مما ي

لكمية األمطار الهاطلة في الضفة الغربية حوالي  لالختالف المكاني يتراوح المتوسط العام-5
فترة ملم خالل  351.7ملم، أما في محافظات غزة فقد بلغ المتوسط لكمية األمطار حوالي  478.6

نجد أن منطقتي نابلس ورام هللا تشهدا إرتفاعًا ملحوظًا في المتوسطات  ،سنة 80ة الدراسة الممتد
الشهرية لكمية االمطار على التوالي على مدار األشهر، وهذا يرجع إلى ارتفاعها عن مستوى سطح 
البحر جعلها تتعرض للكتل الهوائية المرافقة للمنخفضات الجوية المزودة بالرطوبة، وفي المقابل 

منطقتي رفح وخانيونس ومنطقة أريحا إنخفاضًا ملحوظًا في المتوسطات الشهرية لكميات  تشهد
 األمطار على مدار األشهر.

بين متغير األمطار مع متغير قوي نستنتج من خالل االرتباط البسيط وجود ارتباط طردي  -4
ووجود ارتباط عكسي  (،*0.550الرطوبة في منطقة جنين، حيث بلغت قيمة معامل االرتباط )

(، 0.517**-قوي بين متغير المطر مع متغير الحرارة في منطقة أريحا، والتي بلغت قيمته)
 (،0.472ووجود ارتباط طردي متوسط بين متغير المطر مع متغير التبخر ولتي بلغت قيمته )*

يل، حيث بين متغير األمطار مع متغير الرياح في منطقة الخل قوي وكذلك وجود ارتباط طردي 
وتبين وجود ارتباط قوي بين متغير األمطار والرياح في  (،**0.682بلغت قيمة معامل االرتباط )

وكذلك وجود عالقة  (،*0.725غزة، حيث بلغت قيمة معامل ارتباطها )قطاع منطقة محافظات 
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 وكالهما (0.122ارتباط قوي بين متغير المطر مع متغير الضغط الجوي والتي بلغت قيمته )*
 (.0.05ذات داللة إحصائية عند مستوي معنوية اقل من ) 

باستخدام معادلة خط  ،( التنبؤات المستقبلية نستنتج من االتجاه العام للسالسل الزمنية )-5
( ستشهد تزايدًا كبيرًا في كمية األمطار  نابلس ورام هللا االنحدار البسيط أن كال من منطقتي )

جنين وطولكرم والقدس والخليل يتضح أن منطقتي )كما م ،  2015 – 2030 خالل الفترة الزمنية 
 . م2015 -2030 في كمية األمطار الهاطلة خالل الفترة الزمنية كبيراً  تذبذباً ( ستشهد ورفح

نستنتج باستخدام خط االنحدار المتعدد أن أي تغير في مقدار االنحراف المعياري بدرجة واحدة -1
من االنحراف  -0.57سوف ينتج عنه تغير في كمية األمطار بمقدار الحرارةفي متغير درجة 

من  -0.39في كمية األمطار بمقدار  المعياري، أما متغير الرطوبة سوف ينتج عنه تغير  
االنحراف المعياري لمتغير كمية األمطار لمحافظات غزة، وكذلك أن أي تغير في مقدار االنحراف 

سوف ينتج عنه تغير في كمية األمطار  الحرارةمتغير درجة في  واحدةالمعياري بدرجة 
في كمية األمطار  من االنحراف المعياري، أما متغير الرطوبة سوف ينتج عنه تغير   -0.18بمقدار
 . من االنحراف المعياري لمتغير كمية األمطار لمنطقة الضفة الغربية -0.53بمقدار

 

 ثانيًا : التوصيات 
العمل على من خالل بمنطقة الدراسة، مطار األمياه إلدارة مصادر بحثية ودراسات عمل برامج -2

 أو من خالل القدح إلى الخزان الجوفي ،بالطرق المختلفة في أحواض مائية أو تجميع مياه األمطار
  لتغذية مخزون المياه الجوفي.

العالمية للمناخ يجب على الخبراء وأصحاب الشأن والمختصين بأمور المناخ محاكاة التغيرات -8
 .وإيجاد وسائل بديلة لتوفير المياه من خالل إنشاء مراكز لتحلية مياه البحر المتوسط

 .العديد من محطات الرصد الجوي في منطقة الدراسة لتسهيل عملية البحث إقامة-3

إنشاء بنك معلومات فلسطيني للبيانات المناخية من خالل التنسيق بين محطات الرصد الموزعة -4
المناخية بهدف االستفادة  ظواهرراسات البحثية حول موضوع الي جميع إنحاء الوطن وتنشيط الدف

 .منها وتوظيفها لخدمة الباحثين 
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 المصادر و المراجع

 أواًل : المراجع العربية
مجلة م(. خصائص األمطار بمنطقة نجران جنوبي المملكة العربية السعودية. 8020أحمد، بدر الدين يوسف. )

 252 - 287، (2) 8. جامعة أم القرى للعلوم االجتماعية

 دراسة في الجغرافيا المناخية. -التغيرات المناخية ألمطار السواحل المصريةم(. 8028إبراهيم، دمحم عبد العال. )
 منشورة(. جامعة المنصورة.غير ة ماجستير )رسال

 الجامعة اإلسالمية .مجلس طالب  :غزة، فلسطين. 2ط. جغرافية فلسطينم(. 2992د، نعيم. )بارو 

(. الجامعة منشورةغير  . )رسالة ماجستيرالتنبؤ المبكر باألمطار السنوية في األردنم(. 2993ود، نعيم. )بار 
 األردنية.

(. الجامعة منشورةغير  )رسالة ماجستير دراسة جيومورفولوجية. -احل قطاع غزة سم(. 8022البنا، هبة. )
 اإلسالمية، غزة.

مجلة م(. التحليل التكراري والتباينات المكانية لتوزيع األمطار في بالحوض شط الحضنة. 2994بوردية، دمحم. )
 73 -2، (27. جامعة الملك سعود. )بحوث جغرافية

 (.874)7، مجلة الجماهير الفلسطينيةم(. 2927البيادر السياسي. )

 )دراسة ماجستير المناخ وأثره علي راحة وصحة اإلنسان في الضفة الغربية وقطاع غزة.م(. 8022ثابت، احمد. )
 (. الجامعة اإلسالمية، غزة.منشورةغير 

 الموقع: (.  5/4/8021)  االطالعالجافة، تاريخ ة وزراعة المناطق جامعة الملك عبد العزيز، كلية األرصاد والبيئ
http://www. weather.kau.edu.sa )  ) 

 م(. برنامج التربية، جامعة القدس المفتوحة .2999) جغرافية فلسطين.

 فلسطين، رام هللا.إحصائيات المياه في األراضي الفلسطينية. م(. 8002الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني. )

(. 8007 - 2997دراسة) كتاب فلسطين اإلحصائي السنوي م(. 8009الفلسطيني. ) لإلحصاء المركزي  الجهاز
 فلسطين، رام هللا.

 . فلسطين، رام هللا.كتاب فلسطين اإلحصائي السنوي م(. 8020الفلسطيني. ) لإلحصاء المركزي  الجهاز

رام  فلسطين،في األراضي الفلسطينية.  األحوال المناخيةم(. 8024-8005الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني. )
 هللا .

 . اإلسكندرية: مؤسسة شباب الجامعة للنشر والتوزيع .الجغرافيا المناخيةم(. 2972الجوهري، يسري. )

 . األردن، عمان: دار أسامة للنشر والتوزيع.2ط موسوعة المدن والقرى الفلسطينية.م(. 8003أبو حجر، آمنة. )
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 . مكتبة المجمع العربي للنشر والتوزيع.الجغرافيا الطبيعيةم(. 8022الحداد، ربي. )

 )رسالة دكتوراه غير منشورة(. جامعة عين شمس. الضفة الغربية لنهر األردن.م(. 8003حماد، عبد القادر. )

غير  . )رسالة ماجستيراثر المناخ والسطح علي النبات الطبيعي في مدينة الخليلم(. 8023الحمامدة، فرج غنام. )
 (. جامعة النجاح، نابلس.منشورة

 الجزء األول. دار الطليعة للنشر والتوزيع . )د.ط(.بالدنا فلسطين.م(. 2973الدباغ، مصطفي مراد. )

 الجزء األول. دار الهدي للنشر والتوزيع . .)د.ط(.بالدنا فلسطينم(. 2915الدباغ، مصطفي مراد. )

، تاريخ االطالع: ليات وسائل تحقيقهاآالمياه في اإلستراتيجية اإلسرائيلية و م( 8023عبد هللا. ) الدروبي،
 (http://www.watersexpert.se(. الموقع: )87/8/8021)

(. منشورةغير ه )رسالة دكتورا . دراسة تطبيقية ألنماط المناخ الفسيولوجي -مناخ ليبيام(. 8005زكري، يوسف. )
 جامعة منتوري، ليبيا.

 األردن، عمان: دار اليازوري للنشر والتوزيع. المناخ واألقاليم المناخية.م(. 8002السامرائي، قصي. )

غير  )رسالة ماجستير السياسة المائية اإلسرائيلية وأثرها في الضفة الغربية.م(. 8002سالمة، ياسر إبراهيم. )
 جامعة النجاح، نابلس.(. منشورة

 . نبذة عن مصادر المياه في الضفة الغربية وقطاع غزةم(. 8022سلطة المياه الفلسطينية. )

 . األردن، عمان: دار الصفاء للنشر والتوزيع.2. طعلم المناخم(. 8009شحادة، نعمان. )

البحوث  مجلة. فصل المطيرحاالت عدم االستقرار التي يتعرض لها األردن خالل الم(. 2922شحادة، نعمان. )
 (80. )القاهرة . والدراسات العربية

الجامعة  . البحوث والدراسات العربية مجلة االتجاهات العامة لألمطار في األردن.م(. 2927شحادة، نعمان. )
 259 – 232، (2)5األردنية. 

البحوث  مجلةم(. فصيلة األمطار في الحوض الشرقي للبحر المتوسط واسيا العربية. 2925شحادة، نعمان. )
 222 – 93، (7)28الجامعة األردنية.  . والدراسات العربية

 . األردن: دار األهلية للنشر والتوزيع.8. طمعجم بلدان فلسطينشراب، دمحم دمحم. )د. ت(. 

 . مصر. مركز اإلسكندرية للكتاب.المقدمات في الجغرافيا الطبيعيةم(. 8004عبد العزيز. ) شرف،

مصر. دار الجامعات العربية، مركز اإلسكندرية  الجغرافيا المناخية والنباتية.م(. 2925شرف، عبد العزيز. )
 للكتاب.

. جامعة مجلة رسائل جغرافية اض.م(. التوزيع الزماني والمكاني لألمطار في مدينة الري2997صالح، دمحم. )
 89 - 2، (803الكويت. )

http://www.watersexpert.se/
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نابلس،  . مجلة جامعة النجاح.م(. التصنيف الجيوكيميائي لترب شمال الضفة الغربية8003أبو صفط، دمحم. )
27(2)، 283 - 254 

 الموارد المائية في الضفة الغربية وقطاع غزة.م(. 8028الصوراني، غازي. )

 ليبيا. دراسة أولية حول المسالة الزراعية في الضفة الغربية وقطاع غزة.م(. 8001، غازي. )الصوراني

مجلة جامعة م(. دراسة إحصائية تحليلية التجاهات األمطار في بعض المواقع في سوريا. 2992صيام، نادر. )
 43 - 9، (8)24. دمشق، لآلداب والعلوم اإلنسانية

. 8. طسات في جغرافية االستيطان الصهيوني في فلسطين وتهويد القدسدرام(. 8003طنطيش، جمعة رجب. )
 ليبيا: دار الشموع للثقافة.

 . مؤسسة ابن رشد للنشر.جغرافية فلسطينم(. 2938طوطح، خليل، والخوري، حبيب. )

 الجامعة اإلسالمية.مكتبة غزة.  .2ط .جغرافية فلسطينم(. 8025أبو ظاهر، كامل، و أبو عابد، فدوي. )

. مجموعة 2ط جيولوجية فلسطين الضفة الغربية وقطاع غزة.م(. 2999ابد، عبد القادر، والوشاحي، صايل. )ع
 الهيدروجين الفلسطينيين.

 . الدراسات الجغرافية. بيروت.2ط الموسوعة الفلسطينية.م(. 2990عابد، عبد القادر. )

. المنظمة العربية للتنمية ت في فلسطينمسح وتصنيف الغابام(. 8007أبو عايش، عادل، والجبارين، بهجت. )
 الزراعية.

. القاهرة، مصر: مركز المالمح الطبيعية لسطح األرض في الدولة الفلسطينيةم(. 2997عبد السالم، عادل. )
 البحوث والدراسات العربية.

. 2. طنباتيجغرافية المناخ والغطاء الم(. 8002العزيزي، عبد العباس، والصالحي، سعدية، والقيسيى، علي. )
 عمان: دار الصفاء للنشر والتوزيع –األردن

(. منشورةدكتوراة غير . )رسالة 2. طالمناخ وأثره على األنشطة البشرية غربي الدلتام(. 8002. )حامد، صفوري عال
 قاهرةجامعة ال

 . مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع.2. طالجغرافيا المناخيةم(. 8001عيسي، صالحة. )

 . عمان، األردن. دار الميسرة للنشر والتوزيع.8. طالجغرافيا المناخيةم(. 8007غانم، علي. ) 

مجلة جامعة م(. تحليل احتماالت هطول األمطار في المناطق الجافة وشبه الجافة في األردن. 8002غانم، علي. )
 85 - 23، ( 8) 27. دمشق، لآلداب والعلوم اإلنسانية

. التحليل المكاني للتقسيمات اإلدارية للضفة الغربية منذ العهد العثمانيم(. 8028الغنيمات، أسماء إسماعيل. )
 (. جامعة النجاح، نابلس.غير منشورة )رسالة ماجستير
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(. الجامعة منشورةغير  . )رسالة ماجستيرثر المناخ علي المحاصيل الحقليةأ م(.8024. )ه إبراهيمفناته، شحت
 مية، غزة.اإلسال

مطبعة دار  دراسة جيوبوليتيكية.–المستوطنات اإلسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزةقيطة، دمحم أمير. )د. ت(. 
 المنارة.

م(دراسة 8020-2920 (فلسطين خالل الفترة -م(. اتجاهات األمطار في قطاع غزة 8028اللوح، منصور. )
 82 -2، جامعة عين شمس مجلة رابطة األدب الحديث.إحصائية تحليلية. 

 األزهر، جامعة مجلةفلسطين.  –م(. تقييم الواقع المناخي في الضفة الغربية وقطاع غزة 8007اللوح، منصور. )
 350 - 307، ) 8)23 اإلنسانية. العلوم سلسلة

 ،األزهرمجلة جامعة "، في الضفة الغربية وقطاع غزة ( "االختالفات في درجات الحرارة8007اللوح، منصور.)
 280 - 202، (2) 9 .اإلنسانية العلوم سلسلة

فلسطين.   -الغربية الضفة والطبيعية في الجوية المتغيرات وبعض األمطار بين م(. العالقة8005اللوح، منصور. )
 838 - 805، ((231. غزة. اإلنسانية الدراسات سلسلة الجامعة اإلسالمية، مجلة

(. جامعة منشورةغير  )رسالة ماجستير علي الزراعة في الضفة الغربية. ثر المناخأم(. 2993اللوح، منصور. )
 القاهرة، القاهرة

م(. العالقة بين األمطار ومياه اآلبار الجوفية والينابيع واستهالك 8023اللوح، منصور، ومشتهي، عبد العظيم. )
 84 -2، القدس المفتوحة مجلة جامعةم(. 8020-2920السكان في الضفة العربية وقطاع غزة في الفترة من )

 8004(. تنبؤ محوسب لكميات األمطار المتساقطة في إيران للفترة ) 8009)  ، الناصر، خديجة.المالكي، عبد هللا
 12 -32، (22-20. )مجلة دراسات إيرانية(.  8033-

اقطة على العراق م(. االنحرافات السنوية في كمية األمطار المتس8028دمحم، طه رؤوف، و هادي، أزهار سلمان. )
 32 -2، (54)مجلة ديالي. (. 2999/8000-2970/2972عن معدالتها العامة خالل المدة )

، (7)8 .الجامعة مجلةال .بمنطقة سهل الحفارةاألمطار  العام لمعدالتتجاه االم(. 8025. )البشير الطاهر، سعودم
202 - 230 

-2997م(. اتجاه التغير في كميات األمطار في الضفة الغربية ما بين عامي )8023مشتهي، عبد العظيم. )
 404 - 377، (2)25اإلنسانية. العلوم سلسلة األزهر، جامعة مجلةم(. 8002

 . المكتب الجامعي الحديث، اإلسكندرية.       المناخ الطبيعيم(. 8005موسي، صالح. )

(  20/28/8025. تاريخ االطالع:) بيانات أمطار الضفة الغربيةالفلسطينية. )د.ت(.   الجوية األرصاد دائرة موقع
 ( www.pmd.ps/ar/climateaverage.htmالموقع: )

(. الموقع :         25/5/8021طالع: ) . تاريخ االبيانات أمطار مدينة القدسموقع طقس القدس العبري. )د.ت(. 
(http://www.02ws.co.il/station. ) 

http://www.pmd.ps/ar/climateaverage.htm
http://www.02ws.co.il/station.php?section=RainSeasons.php&lang=0#rainSeasons
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(. معهد البحوث منشورةغير  . )رسالة ماجستيرالتذبذبات المناخية شرق البحر المتوسطم(. 8009نصر، مؤمن. )
 والدراسات العربية، القاهرة.   

 . غزة، فلسطين.      2. طاألطلس الفني محافظات غزةم(. 8024وزارة التخطيط والتعاون الدولي. )

. رام هللا، المخطط اإلقليمي لمحافظات الضفة الغربية وقطاع غزةم(. 8009وزارة التخطيط والتعاون الدولي. )
 فلسطين.     

. الموقع : م 8024-8000تقارير األمطار لسنوات مختلفة اإلدارة العامة للتربة والري.)د.ت(. . الزراعةوزارة 
(http://www.moa.gov.ps/index.php?option=com           ) 

 . هيئة األرصاد الجوية. فلسطين، رام هللا.     م8024-8023النشرة المناخية م(. 8024وزارة النقل والمواصالت. )

 .   رام هللا، فلسطين مصادر المياه في فلسطين.م(. 8022اليعقوبي، احمد، وعبد الغفور، ذيب. )
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El-kadi, ahmed khalil, (2001). "variation of rainfall and drougnt conditions in gaza          

       Palestine - on aregional  and global context", Journal of the Islamic Unversity of 

       Gaza, ( V.9 , No.2 )

     Palestine water authority, ( 2013 ). "status report of water resources in the occupied    

            ststeof  Palestine 2013"

     Water resources action project, ( 2013 ), A Comparative study of water Data Across   

            Israel, West Bank, and Jordan water resources project, ( 1- 9 ).
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 م 20.4 – 997.ن عامي ية ألمطار منطقة الدراسة للفترة ما بيالمتوسطات السنوية الزمانية والمكان(  .ملحق ) 

 المحطة
 السنة    

 المتوسط أريحا الخليل رام هللا القدس نابلس طولكرم جنين رفح خانيونس دير البلح غزة الشمال

0995 61763 47763 581 53167 495.2 435 845 793 65763 558 984 259 601.8 

0996 49967 44369 36368 24867 215.5 403 58463 63262 56568 57466 45365 32162 442.9 

0997 33063 38965 32167 294 225.5 65366 90864 82863 59366 59667 58668 22466 496.9 

0998 39465 27462 245 23566 163.22 388 53063 55667 26464 55667 32862 9160 335.6 

0999 06567 08763 03762 8663 71.5 23764 291 34362 46869 34362 24364 4867 218.6 

2000 589.2 538 516.7 318.5 323 477.6 784.4 535.3 599.8 484.5 681.8 158.8 500.6 

2001 502.9 579.6 561.6 349.1 308 311.8 557.9 505 516.8 364.8 520.1 148.4 435.5 

2002 535.6 555.6 468.2 294.4 259.7 636.4 664.5 299.8 599.6 345.5 529.4 171.2 446.7 

2003 729.4 585.1 429.4 228.9 220 649.3 770.2 942.7 674 654.2 538.7 194 551.3 

2004 399.4 415.4 321.2 277.3 298 424.8 547.3 638.5 465.1 654 570.8 128.5 429.4 

2005 327.5 304 375.2 356.5 360 431.1 585.8 790.5 571.1 654.3 475.9 117 445.7 

2006 405.3 372.5 376.7 282 274 331.8 615.2 682.2 471.9 599 461 116 415.6 

2007 485.5 321.4 410.5 235 225 232.5 581.9 574 492 543.9 447.8 115.2 388.7 

2008 379.1 448.1 326.5 296 271 248.8 406.9 460.2 311.7 503.6 376.3 118.8 345.6 

2009 362.7 377.3 286.2 236.9 174.9 593.1 627.9 576.9 372.4 575.2 418.2 115.7 393.1 

2010 243.8 212.2 193.2 162 141.7 336.5 391.9 508.6 383.9 502.1 393.7 124.2 299.5 

2011 369.9 412.5 411.2 293.3 191 459.3 521.1 608.3 422.9 526.1 375.5 99 390.8 

2012 499.4 455.8 316 255 190 544.9 631.3 763.5 554 860.8 620.5 136.1 485.6 

2013 547.5 534.9 454 404 402 480 742.5 805.9 598.4 771.2 661.4 147.7 545.8 

2014 417.9 366.1 316.3 267.2 263 297.4 365.5 360.8 418.2 476.4 378.8 177.1 342 

 من احتساب الباحث اعتمادًا علي اآلتي: المصدر :

 النشرات اإلحصائية المناخية لسنوات متعددةالفلسطيني،  لإلحصاءموقع الجهاز المركزي  -.
 م 20.4-2000وزارة الزراعة ، اإلدارة العامة للتربة والري ، تقارير األمطار لسنوات مختلفة  -2
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 م 20.4 – 2000ن عامي يالمتوسطات الشهرية الزمانية ألمطار منطقة الدراسة للفترة ما ب(  2ملحق ) 

 ديسمبر نوفمبر أكتوبر سبتمبر مايو ابريل مارس فبراير يناير 
 123.6 13.8 63.1 9. 1. 1.4 37.8 45.9 232.2  2000سنة
 115.9 46.1 19.6 5. 12 3.9 8.2 75.5 104.5  2001سنة
 147.8 22 21.8 2. 6.4 15.7 47.8 53.8 160.8 2002سنة 
 87.9 24 7.5 4. 2.1 19 84.1 201.6 67.2 2003سنة 
 100.5 79.1 6.5 1. 2.6 26 26.6 125 151.6 2004سنة 
 53.4 122.7 10.1 2. 1.6 4.1 26.8 76.3 113.7 2005سنة
 85 48.9 35.8 1.2 3. 47.4 25.5 51.2 110.2  2006سنة
 42.4 59.7 7. 6. 8.1 31.3 73.2 69.5 84.7  2007سنة
 65.5 15.7 73.4 7 6 7. 3.8 90.2 106.9 2008سنة 
 57.5 56.9 26.7 3.5 3. 6.6 51.3 125.8 31 2009سنة
 53.3 8. 7.1 7. 2.2 4.1 14 118.8 64.4  2010سنة
 64.5 96.4 4.3 4 9.4 27.8 55.4 67.1 89  2011سنة
 79.1 56.3 10.8 8. 8. 2. 89.4 117.9 128.3  2012سنة
 272.4 14 4.8 3 3.4 427.1 7.4 31.6 200.8  2013سنة
 21.7 166.5 40.3 3. 29 3.9 79.5 8.8 11.2 2014سنة 

 من احتساب الباحث اعتمادًا علي اآلتي: المصدر :        

 اإلحصائية المناخية لسنوات متعددةالنشرات الفلسطيني،  لإلحصاءموقع الجهاز المركزي  -.
 م 20.4-2000وزارة الزراعة ، اإلدارة العامة للتربة والري ، تقارير األمطار لسنوات مختلفة  -2
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 م 20.4 – 2000ن عامي يألمطار منطقة الدراسة للفترة ما ب مكانيةالمتوسطات الشهرية ال(  1ملحق ) 

 ديسمبر نوفمبر أكتوبر سبتمبر مايو ابريل مارس فبراير يناير 

 146.7 59.1 37.7 1.8 5.6 21.5 39 77.1 119.4 محافظة الشمال
 102.8 46.5 35.5 1.7 9.2 21 36.5 75.6 111.4 محافظة غزة

 87.5 57.8 30.5 1 4.4 21.1 31.8 56 88.2 محافظة دير البلح
 65.2 39.8 30.7 1.5 4.4 14.6 26.3 45 67.3 محافظة خانيونس

 59.7 46.6 24 5. 5.5 13.8 22.6 34.5 64 محافظة رفح
 77.4 66.1 22 2.8 7.3 18.7 35.6 92.9 91.3 جنين

 112.3 100 13.4 4.8 8 20.4 57 95.9 148.2 طولكرم
 124.8 100.7 13.7 4.5 10.8 34 61.7 154.7 151 نابلس

 102 80.6 13.8 2.8 8 31.8 70.7 145 246 رام هللا
 22.9 18.6 10.6 5.5 7.7 14 14.2 26.4 34.5 أريحا 
 85.4 61.5 15.4 2.5 9.6 18.3 55.9 105.8 125 الخليل
 106.5 62.7 10.8 3.6 13.7 22.1 57.2 109.9 122.3 القدس

 من احتساب الباحث اعتمادًا علي اآلتي: المصدر :

 النشرات اإلحصائية المناخية لسنوات متعددةالفلسطيني،  لإلحصاءموقع الجهاز المركزي  -1
 م 20.4-2000وزارة الزراعة ، اإلدارة العامة للتربة والري ، تقارير األمطار لسنوات مختلفة  -4
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 مناخية لمنطقة جنينالمواهر البيانات (  4ملحق ) 

 الرياح الضغط الجوي  الرطوبة النسبية درجة الحرارة األمطار السنة
2995 435 80.2 57 --- 4.1 
2991 423 29 57 --- 4.1 
2997 153.1 29.2 57 --- 5.3 
2992 322 82.2 13 --- 3.9 
2999 837.4 82 13 --- 9 
8000 477.6 20.2 76 996.7 8.3 
8002 311.8 21.7 64 996.7 7.9 
8008 636.4 21 65 996.7 7.7 
8003 649.3 20.2 65 997 5.4 
8004 424.8 20.1 65 997 3.8 
8005 431.1 20.3 66 998 3.4 
8001 331.8 21.5 69 998 5.7 
8007 232.5 20.5 63 997 7.8 
8002 248.8 20.7 63 998 6.7 
8009 593.1 20.7 66 997 7 
8020 336.5 21.8 64 989 6.6 
8022 459.3 20.2 70 996 7.3 
8028 544.9 20.6 68 996 7.2 
8023 480 21 66 1001.7 7.8 
8024 297.4 13.5 56.8 996.5 9 

 النشرات اإلحصائية المناخية لسنوات متعددةالفلسطيني،  لإلحصاءالجهاز المركزي المصدر: احتساب الباحث اعتمادًا علي اآلتي: 
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 لمنطقة طولكرم مناخيةالمواهر البيانات (  7ملحق ) 

 الرياح الرطوبة درجة الحرارة األمطار السنة
2995 245 29.2 13 1.2 
2991 524.3 29.3 13 3.2 
2997 922.4 22.9 14 1 
2992 532.3 28.3 13 4 
2999 890 28.9 14 7 
8000 784.4 22.3 67 4 
8002 557.9 21.8 66 3.8 
8008 664.5 21.8 64 3.7 
8003 770.2 22 64 3.6 
8004 547.3 22.8 62 3.5 
8005 585.8 23.1 60 3.5 
8001 615.2 23.2 65 3.4 
8007 581.9 23.2 61 3.4 
8002 406.9 23.6 60 5.2 
8009 627.9 21.3 64 6.8 
8020 391.9 22.5 55 1.7 
8022 521.1 22.4 61 6.1 
8028 631.3 22 63 4 
8023 742.5 25 58 3.4 
8024 365.5 25 62 4.1 

 النشرات اإلحصائية المناخية لسنوات متعددةالفلسطيني،  لإلحصاءالجهاز المركزي المصدر: احتساب الباحث اعتمادًا علي اآلتي: 
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 نابلسلمنطقة  مناخيةالمواهر البيانات (  6ملحق ) 

 الرياح الضغط الجوي  الرطوبة درجة الحرارة األمطار السنة
2995 793 27.1 12 --- 20 
2991 138.8 27.8 55 --- 22.8 
2997 282.3 21.2 12 --- 20.7 
2992 551.7 29 12 --- 5.5 
2999 343.8 22.5 12 --- 22.8 
8000 535.3 17.5 64 950.6 10 
8002 505 18.7 63 950.6 11.2 
8008 299.8 18.5 62 950.6 9.6 
8003 942.7 18.4 62 950.6 8 
8004 638.5 18.1 61 954 8.8 
8005 790.5 18 60 951 8.7 
8001 682.2 18.1 60 951 9.4 
8007 574 18.2 61 951 9.9 
8002 460.2 18.4 60 951 6.4 
8009 576.9 18.4 63 951 6.9 
8020 508.6 24.7 61 946 6.2 
8022 608.3 17.8 66 950 6.4 
8028 763.5 17.9 71 949 5.9 
8023 805.9 18.1 72 953.3 9.8 
8024 360.8 11.5 59.8 949.9 4 

 النشرات اإلحصائية المناخية لسنوات متعددةالفلسطيني،  لإلحصاءالجهاز المركزي المصدر: احتساب الباحث اعتمادًا علي اآلتي: 
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 أريحا لمنطقة مناخيةالمواهر البيانات (  5ملحق ) 

 الرياح الضغط الجوي  الرطوبة درجة الحرارة األمطار السنة
2995 859 88.7 58 --- 7.5 
2991 380.8 88 52 --- 7.4 
2997 884.1 82.3 55 --- 2.2 
2992 90.2 83.9 52 --- 3.3 
2999 42.7 83.2 58 --- 1.7 
8000 158.8 23.2 53 1041 7.5 
8002 148.4 24 52 1039 7.4 
8008 171.2 23.8 54 1037 7.8 
8003 194 23.6 55 1039 8.1 
8004 128.5 23.5 53 1038 7 
8005 117 23.4 53 1040 7 
8001 116 23.8 79 1041 9.7 
8007 15.2 24 52 1042 12.3 
8002 118.8 24.2 50 1037 7.1 
8009 115.7 24.5 51 1038 5.6 
8020 124.2 25.6 43 1034 4.5 
8022 99 24.4 45 1043 5.1 
8028 136.1 24.4 44 1043 5 
8023 147.7 24.5 52 1047.8 10.3 
8024 177.1 15.5 43,9 1041.7 3.4 

 النشرات اإلحصائية المناخية لسنوات متعددةالفلسطيني،  لإلحصاءالجهاز المركزي المصدر: احتساب الباحث اعتمادًا علي اآلتي: 
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 الخليل لمنطقة مناخيةالمواهر البيانات (  8ملحق ) 

 الرياح الضغط الجوي  الرطوبة درجة الحرارة األمطار السنة
2995 924 21.5 18 --- 28.5 
2991 453.5 25.4 52 --- 28.8 
2997 521.2 24.5 59 2040 28 
2992 382.8 21.1 57 2032 5.2 
2999 843.4 21.4 13 2039.2 1.4 
8000 681.8 14.6 61 897 12.8 
8002 520.1 16.5 58 899 12.5 
8008 529.4 16.4 64 900 9.5 
8003 538.7 16.3 66 901 8.6 
8004 570.8 16.6 66 902 10.4 
8005 475.9 16.7 60 901 12.1 
8001 461 16.6 61 901 11.1 
8007 447.8 16.5 62 900 10.1 
8002 376.3 16.9 63 900 4.4 
8009 418.2 16.9 64 899 6 
8020 393.7 18.5 56 893 9.9 
8022 375.5 15.8 65 897 9.7 
8028 620.5 16.1 61 897 10.1 
8023 661.4 16.5 63 928.9 10.1 
8024 378.8 10.1 47.9 898 5.2 

 النشرات اإلحصائية المناخية لسنوات متعددةالفلسطيني،  لإلحصاءالجهاز المركزي المصدر: احتساب الباحث اعتمادًا علي اآلتي: 
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 القدس لمنطقة مناخيةالمواهر البيانات (  9ملحق ) 

 الرياح الرطوبة درجة الحرارة األمطار السنة
2995 157.3 21.3 18.2 23.4 
2991 515.2 22.2 14.1 23.5 
2997 593.1 25.9 18.3 22.09 
2992 814.4 27.3 18.4 20.9 
2999 412.9 27.5 12.1 20.2 
8000 599.8 16.1 62.2 11.3 
8002 516.8 17.9 55 13 
8008 599.6 17.4 55.8 14.3 
8003 674 17.4 55.9 14.6 
8004 465.1 17.4 54.9 13.8 
8005 571.1 17.4 54.7 13.8 
8001 471.9 17.8 55.7 12.6 
8007 492 21.4 55.5 14 
8002 311.7 2.7 56 17.4 
8009 372.4 22 56.6 12.2 
8020 383.9 23 57 14.1 
8022 422.9 22.5 55 17.5 
8028 554 21.5 57.5 15.3 
8023 598.4 19 54.5 13.1 
8024 418.2 22.5 59.5 13.3 

 النشرات اإلحصائية المناخية لسنوات متعددةالفلسطيني،  لإلحصاءالجهاز المركزي المصدر: احتساب الباحث اعتمادًا علي اآلتي: 
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 غزةقطاع  لمنطقة مناخيةالمواهر البيانات (  0.ملحق ) 

 الرياح الضغط الجوي  الرطوبة درجة الحرارة األمطار السنة
2995 572.7 80.1 19 2024 22 
2991 331.2 80.7 12 2028.9 22.2 
2997 353.2 80.8 12 2023.9 28.9 
2992 842.2 82.8 19 2023.8 20.8 
2999 291.5 82.2 72 2023.2 2.8 
8000 541.1 20.6 70 1017.5 10.5 
8002 612.8 21.1 69 1017.7 12 
8008 548.3 21.2 68 1013.7 11.2 
8003 623.3 21 67 1015 10.3 
8004 393 20.8 67 1015 10.4 
8005 313.2 21 66 1012 8.4 
8001 380.8 21.2 70 1017.3 10.4 
8007 501.2 21.5 71 1012.2 10.4 
8002 495.1 20.6 71 --- --- 
8009 414.6 20.5 73 --- --- 
8020 272.3 22.5 --- --- --- 
8022 407.2 20.8 --- --- --- 
8028 515.7 21.2 --- --- --- 
8023 539.5 22.5 --- --- --- 
8024 422 21 --- --- --- 

 النشرات اإلحصائية المناخية لسنوات متعددةالفلسطيني،  لإلحصاءالجهاز المركزي المصدر: احتساب الباحث اعتمادًا علي اآلتي: 
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 رام هللا لمنطقة مناخيةالمواهر البيانات (  ..ملحق ) 

 الضغط الجوي  الرطوبة الحرارةدرجة  األمطار السنة
2995 552 27.8 17 --- 
2991 574.1 21.1 57 --- 
2997 591.7 21 52 --- 
2992 551.7 27.7 59 --- 
2999 343.8 22.2 59 --- 
8000 484.5 17 64 919 
8002 364.8 16.4 68 918 
8008 345.5 18.3 69 917 
8003 654.2 18.2 70 918 
8004 654 17 63 923 
8005 654.3 16.5 65 919 
8001 599 15.1 57 918 
8007 543.9 16.6 69 917 
8002 503.6 16.9 66 918 
8009 575.2 16.9 73 917 
8020 502.1 18.6 70 912 
8022 526.1 16.1 62 917 
8028 860.8 16.5 59 917 
8023 771.2 16.8 63 922 
8024 476.4 10.3 50.3 919.7 

 النشرات اإلحصائية المناخية لسنوات متعددةالفلسطيني،  لإلحصاءالجهاز المركزي المصدر: احتساب الباحث اعتمادًا علي اآلتي: 
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 م 20.4 – 980.ن عامي يبيانات األمطار للضفة الغربية ومحافمات غزة للفترة ما ب(  2.ملحق ) 

 الضفة الغربية  محافمات غزة السنة الضفة الغربية  محافمات غزة السنة
1980 493.8 664.4 1998 23231 480 
1981 233.6 473.8 1999 52933 485 
1982 341.3 373.6 2000 41735 531.7 
1983 606.7 711.4 2001 43032 417.8 
1984 212.1 388.6 2002 42237 463.7 
1985 231.1 355.2 2003 4.833 631.8 
1986 205.5 362.4 2004 .4232 489.8 
1987 628.3 548.6 2005 .4433 517.9 
1988 535.5 614.8 2006 .4235 468.1 
1989 408.9 425.4 2007 ..131 426.7 
1990 583.9 428.6 2008 .4435 346.6 
1991 434.7 385 2009 28733 468.4 
1992 906.8 913.8 2010 59033 377.2 
1993 574.1 540.6 2011 ..133 430.3 
1994 198.6 414.2 2012 .4.32 587.3 
1995 1.835 517.4 2013 43831 601.0 
1996 .143. 395 2014 .2335 353.4 
1997 .5232 456.8    

 المصدر: احتساب الباحث اعتمادًا علي اآلتي: 

 النشرات اإلحصائية المناخية لسنوات متعددةالفلسطيني،  لإلحصاءالجهاز المركزي  -.
 وزارة الزراعة ، اإلدارة العامة للتربة والري ، تقارير األمطار لسنوات مختلفة  -2
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 منطقة الدراسة للفترة  ( مقاييس النزعة المركزية والتشتت لألمطار في 1.ملحق ) 

متوسط ال المحطة
 الحسابي

االنحراف  الوسيط
 المعياري

معامل 
 االختالف

معامل  التباين
 االلتواء

اصغر  المدي
 قيمة

اعلي 
 قيمة

 729.8 243.8 458.6 0.651 15473.8 27.3 124 428.5 453 الشمال

 628.8 220.1 383.7  0.14- 12354.7 25.8 110.8 432.5 437.6 غزة

 561.6 193 368.4 0.13 9780.8 25.7 98.8 389.2 384.1 دير البلح

 404 162 242 0.132 3906.2 22.1 62.4 275.2 283.7 خانيونس

 402 141.7 260.3 0.272 5137.8 27.5 71.6 263 260.2 رفح
 649.3 232.5 416.8 190. 18423.3 31.5 135.7 431.1 430.4 جنين

 784.4 365.5 418.9 072.- 16624.8 22.2 128.9 581.9 580.4 طولكرم

 942.7 299.8 642.9 175. 30045.8 28.7 173.3 576.9 603.5 نابلس
 860.8 345.5 515.3 446. 19092.4 24.3 138.1 543.9 567.7 رام هللا

 194 99 95 701. 751.2 19.8 26.4 128.5 137.8 أريحا

 681.8 375.5 306.3 473. 10681.5 20.8 103.3 475.9 496.7 الخليل

 674 311.7 362.3 094.- 10561.6 20.6 102.7 492 496.7 القدس
 622.3 236.4 380.5 0.209 12343.8 24.9 106.2 412.5 422 المتوسط

 المصدر: احتساب الباحث اعتمادًا علي اآلتي: 

 النشرات اإلحصائية المناخية لسنوات متعددةالفلسطيني،  لإلحصاءالجهاز المركزي  -.
 وزارة الزراعة ، اإلدارة العامة للتربة والري ، تقارير األمطار لسنوات مختلفة  -2

 

 م2010 لفترة عام منطقة الدراسة ( التنبؤات المستقبلية لألمطار في 4.ملحق ) 

 3030 2025 2020 2015 2010 2005 2000 2995 السنة
 326.8 375.8 388.9 402.8 336.5 431.1 477.6 435 جنين

 506.7 524.3 446.1 559.4 391.9 585.8 784.4 245 طولكرم
 553.9 627.1 576 587 508.6 790.5 535.3 793 نابلس
 90.9 99.8 108.6 117.4 124.2 117 158.8 859 أريحا

 743.5 707 670.4 663.9 502.1 654.3 484.5 552 رام هللا
 323.8 358.8 393.8 428.8 393.7 475.9 681.8 924 الخليل
 368.8 377.1 407.1 437.1 383.9 571.1 599.8 157.3 القدس

 364.4 379.1 393.9 440.3 243.8 327.5 589.2 107.3 الشمال
 378.2 385 391.7 408.7 212.2 304 538 477.3 غزة

 276.8 295.2 313.5 366.5 193.2 375.2 516.7 520 دير البلح
 234 243.5 253 273.8 162 356.5 318.5 530.7 خانيونس

 211.7 219.9 228.1 236.3 141.7 360 323 495.2 رفح

 ( .المصدر: احتساب الباحث اعتمادًا علي الملحق ) 


