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I.1  ةمقدمة

كقد أثر ذلك على . تطويريةتنفيذ اػبطط كالربامج اؿ ىاجسان كبَتان وبد من فلسطُتاؼبوارد اؼبائية يف  بشكل نوم    

تعترب األمطار من أكثر اؼبوارد الطبيعية أنبية يف البيئات اعبافة ، حيث كإنتاجيتو كصحتو كبيئتو الفلسطيٍت رفاىية اؼبواطن

ر ااألنو تقل حيث ق السطحية كتغذية اؼبخزكف اعبويفاؼبيا ريافالوحيد جلصدر ادلألمطار تعترب ا فلسطُتكيف . كشبو اعبافة

كتشكل االستفادة من ذبميع مياه األمطار يف اؼبناطق اعبافة كشبو اعبافة، اليت غالبان ما هتطل فيها . دائمة اعبرياف

اؼبناطق اليت تنعدـ األمطار خبلؿ أشهر قليلة من السنة، أنبية كربل تفوؽ مثيبلهتا يف اؼبناطق الرطبة، كتزداد أنبيتها يف 

كتصبح يف ىذه اغبالة الوسيلة األكثر جدكل  لتأمُت حياة  سطحيةؼبياه اعبوفية أك اؿأك تقل فيها مصادر أخرل كا

.   اإلنساف كاغبيواف كالنبات

يت يف عدة أشكاؿ خبلؿ فًتة زمنية معينة من الدكرة اؽبيدركلوجية اؿ اؼبياه ذبميعإف مفهـو حصاد اؼبياه يقصد بو     

شكل سيوؿ أك بتحويل جزئي  علىاضي كحىت مرحلة اعبرياف للمياه تبدأ من كصوؿ األمطار إذل أسطح اؼبباشل أك األر

لتصريف األكدية كاألهنار أك حجز مياه النهر أك الوادم عن طريق بناء سد يف ؾبراه أك منشآت ربويلية هبدؼ التخزين 

رياف جتصريف أك يتوقف ؿ األمطار أك أكقات  اعبفاؼ، حيث يقل كاالستفادة من ىذه اؼبياه يف أكقات انعداـ ىط

كتعد عملية حصاد اؼبياه مفتاح استخداـ مياه األمطار على كبو أفضل لغايات زراعية فهي تشكل زيادة يف  .األكدية

. صولية، كتقلل من تأثَت اعبفاؼكمية اؼبياه اؼبتاحة يف كحدة اؼبساحة اؼبح

، حيث يتم حفر قنوات يف اؼبناطق اعببليةخاصة ك ات حصاد اؼبياهمتقن ستخدـ الفبلح الفلسطيٍت كمنذ القدـ م    

للشرب الحقان  ربوؿ إليها مياه اعبرياف السطحي الناذبة عن ىطل األمطار، كربفظ يف برؾ أك مستودعات لتستخدـ

رض شهدت العديد من اغبضارات اؼبختلفة، فقد حيث أف ىذه األك. اؽبطل اؼبطرمفًتة  نتهاءاكألغراض الرم بعد 

يف قدرهتا على استغبلؿ اؼبوارد اؼبائية اؼبتوفرة آنذاؾ بأسلوب ذكي، كبقيت آثارىا  لةاغبضارات أقول األمث قدمت ىذه

 .يف ىذا اجملاؿموجودة لآلف كشاىد على التقدـ العلمي 
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كغَتىا من الدكؿ بطبيعتها  فلسطُتك القرف اغبارل منهامن أكرب اؼبشاكل اليت يعاشل تعترب مشكلة شح اؼبياه     

قد أدل اعبفاؼ ؿ، كعدا عن فقداهنا السيطرة على معظم مواردىا اؼبائية بسبب االحتبلؿ افةاجلافة كشبة اجل اعبغرافية

خبلؿ  ؿبافظة اػبليل أنويف من خبلؿ رصد كميات اؼبطر كعلى سبيل اؼبثاؿ كتبُت إذ  السنوات األخَتةيف بفلسطُت 

إذل أف كصلت إذل  2003حىت عاـ  زديادالأخذت ىذه الكمية باملم ك 520.1كانت الكمية تقدر بػػػػػػ  2001عاـ 

 Palestinian Metrology) .ملم 376.3إذل  2008عاـ ملم، كلكنها عاكدت كالبفضت لتصل  538.7

Office, 2011)،       

ظركؼ  إذ تسودىا. األماكن األكثر عرضو للجفاؼ يف فلسطُتتشكل اؼبنحدرات الشرقية كاؼبناطق اعبنوبية     

من الناحية االقتصادية نتيجة  اؼبنطقةأغلب السكاف يف تلك  كيف سنوات القحط يتضررمشاهبة لظركؼ البادية، 

 ؿ اعبفاؼكيشكّ . ؿ اؼبصدر الرئيس للدخل لديهمثركهتم اغبيوانية اليت تشكّ  لتغذيةاؼبراعي  عتمادىم الكامل علىال

العديد من األعبلؼ للحيوانات، األمر الذم ينتج عنو  توفَتعلى  ؼبنطقةاىذه كالرعي اعبائر مشكلة خطَتة هتدد قدرة 

كيف الوقت ذاتو، يتناقص إنتاج الثركة اغبيوانية، كبالتارل إنتاج اللحم . على الصعيدين االجتماعي كالبيئي اؼبشاكل

ر سلبية تنعكس على أسعار ىذه اؼبنتجات يف األسواؽ من جهة عن ظهور آثاذلك كمشتقات اغبليب، فبا يسفر 

. كعلى تغذية اإلنساف من جهة أخرل

مستجمع  لبناءأفضل األماكن البحث عن دراسة حصاد مياه األمطار كطرؽ استغبلؽبا كعلى  يركز ىذا البحث    

 Geographic Information System نظم اؼبعلومات اعبغرافية بتقنية ستعانةياه األمطار باالدلحصاد 

(GIS)  ،كاالقتصادية لسكاف منطقة على اغبياة االجتماعية  ينعكس اهبابيان قد األمر الذم يف منطقة جنوب اػبليل

  .الدراسة
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يف  كذبميعهاصاد مياه األمطار كالسيوؿ ربديد أماكن مثالية حللذا ينصب اعبهد األساسي يف ىذا البحث على    

لشرب اغبيوانات كاؼباشية جبانب االستزراع الرعوم كإنتاج احملاصيل  األمطارمواقع معينة يبكن من خبلؽبا االستفادة من 

اغبقلية كاألعبلؼ، إضافة إذل احملافظة على الغطاء النبايت كالتنوع اغبيوم كحفظ األصوؿ الوراثية للنباتات يف مواقعها 

اؼبتدىورة بإعطائها دفعو أكلية تعزز من مقاكمتها للتقلبات الطبيعية كاالستخداـ اؼبرشد  الطبيعية كإعادة إعمار البيئات

. للموارد األرضية كتغذية ـبزكف اؼبياه اعبوفية

I.2 مشكلة الدراسة 

 لذلك هبب تعزيز اؼبوارد اؼبائية يف تلك اؼبنطقة عن طريق حصاد مياهياه ادلنقصها تمنطقة الدراسة ىي منطقة جافة،    

صعوبة ربديد إف . نطقة مهمشة من الريف الفلسطيٍتكذلك للمسانبة يف ربقيق مبو اقتصادم كاجتماعي يف ـ ،األمطار

باإلضافة إذل الصعبة كاليت ربتاج لوقت كجهد كموارد كبَته العمل اؼبيداشل  ظركؼ تكمن يفمثلى للحصاد اؼبائي  أماكن

تسهيل اختيار اؼبواقع النموذجية لبناء مت نظم اؼبعلومات اعبغرافية  تقنية مساعدةلكن كح البيانات اؼبتوفرة ش

 ربديد طرؽ عملية يف يفكيف التنمية،  (GIS)نظم اؼبعلومات اعبغرافية  تقنيةأيضان  حيث تساعداؼبستجمعات اؼبائية 

 .إدارة اؼبوارد اؼبائية

I.3  الدراسة  أنبية

 :يبكن تلخيص أنبية الدراسة بالنقاط التالية

  دل يتم  ،حسب اؼبعطيات اؼبتوفرة،كاليت  منطقة الدراسة شبو الصحراكيةاالستغبلؿ األمثل للمياه الساقطة على

 .استغبلؽبا من قبل

  م سكن ىذه األرض هبدؼ ذاؿ الفبلح الفلسطيٍتمن قبل عرب العصور طرؽ اغبصاد اؼبائي اؼبتبعة كدراسة إبراز

 .عرفة االيكولوجية التقليديةادلالتوثيق كإمكانية االستفادة من ذبربة اؼباضي اليت ترتكز إذل 
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 لزيادة اؼبردكد  اإلنتاج الزراعي الذم يؤدمكىو ذك قيمة يف زيادة ق األمطار تركز الدراسة على موضوع حصاد ميا

 .كضع االجتماعياؿكبالتارل زيادة الدخل الفردم كربسُت  االقتصادم

  مثل التقليل يف منطقة الدراسة  يف اغبفاظ على بعض اؼبكونات االيكولوجية دكر حصاد مياه األمطاريلعب

 .اقبراؼ الًتبة من خبلؿ تعزيز الغطاء النبايت

I.4  الدراسة أىداؼ 

البيانات اقًتاح أفضل األماكن لتجميع مياه األمطار بغرض االستفادة منها الحقان عن طريق ربليل  اؽبدؼ الرئيسي

 .باستخداـ نظم اؼبعلومات اعبغرافية

 األىداؼ الثانوية

 .ؿبتمل غبصاد مياه األمطارنظم اؼبعلومات اعبغرافية اليت يبكن تطبيقها يف ربديد موقع  تطوير منهجية .1

 البلزمة للحصاد اؼبائي كدؾبها ضمن( البيوفيزيائية كاالجتماعية كاالقتصادية)ربديد االحتياجات من البيانات  .2

 .يف مناطق كبيئات مشاهبةكؿبليان  لتصبح مبوذجان يبكن تطبيقونظم اؼبعلومات اعبغرافية إطار 

I.5   فرضيات الدراسة

  يف ربديد كتطوير حصاد اؼبياه يف اؼبناطق اليت ال  للمساعدةنظم اؼبعلومات اعبغرافية ستخداـ تقنية ايبكن

 .يليةمعلومات تفص عنهايوجد 

 كافية لكي يتم ذبميعها يف مستجمع كمية اعبرياف السطحي . 

 الطبيعة الطبوغرافية ؼبنطقة الدراسة مبلئمة للحصاد اؼبائي. 
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I.6  اؼبنهج اؼبتبع يف الدراسة                        

. التحليلي –اؼبنهج الوصفي 

  (.مقاببلت)توضيح طرؽ حصاد مياه األمطار يف فلسطُت بشكل عاـ، كيف منطقة الدراسة بشكل خاص 

  صبع ما توفر من معلومات كبيانات ؼبنطقة الدراسة كذلك بالرجوع إذل بعض اؼبراجع كالتقارير اإلحصائية

 .ؼبنطقة الدراسة

 ،تساعد يف توفَت  طبوغرافية،خرائط ك تربة، استخدامات األراضي، صبع ما توفر من خرائط جيولوجية

 .لوصف منطقة الدراسة معلومات

 يو كمية األمطار الساقطة، عاعبتها كذلك من خبلؿ تصميم مبوذج رياضي ربليلي يدخل ؼربليل البيانات ـك

زبداـ مستجمع حصاد اؼبياه كموقعو كذلك ، كالعوامل اليت تؤثر يف طريقة اسكالًتبة، كاستخدامات األراضي

 .لتقدير اعبرياف السطحي

  استخداـ تقنية نظم اؼبعلومات اعبغرافية(GIS ) البيانات كربليلها كذلك من أجل اقًتاح أفضل يف معاعبة

 .األماكن ؼبستجمعات حصاد اؼبياه

 

سبثل اعبوانب  تتأثر عملية اغبصاد اؼبائي كاختيار مواقع للمستجمعات اؼبائية بعوامل طبيعية كأخرل بشرية    

كما تتأثر ىذه العوامل بدكرىا بعملية اغبصاد اؼبائي كاليت تلعب . االجتماعية كاالقتصادية للسكاف يف منطقة الدراسة

دكران يف تطوير اعبوانب االقتصادية كاالجتماعية للسكاف كما تؤثر إهبابان على اؼبكونات االيكولوجية للمنطقة اؼبستهدفة 

ـبطط توضيحي لعبلقة التأثَت اؼبتبادؿ بُت ىذه العوامل كعملية اغبصاد ( 1)شكل رقم ح اؿكيوض. باغبصاد اؼبائي

 .اؼبائي
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Rainwater Harvesting Flow Chart 

 

Effect & Affect 

 

 

 

 

 

 للعبلقة ما بُت اغبصاد اؼبائي كالعوامل الطبيعية كالبشريةمبوذج مفهومي (: 1)شكل رقم 

 

I.7   اػبليل غرب سبب اختيار منطقة جنوب

حصاد اؼبياه، كهبب  نظاـتعتمد مواءمة منطقة ما غبصاد اؼبياه على قدرهتا على تلبية اؼبتطلبات التقنية األساسية ؿ    

 .كاؼبمارسات الزراعيةكاالقتصادية أف تتوافق أية تقنية يتم اختيارىا كالظركؼ االجتماعية 

 على الزراعة البعليةاؼبهمشُت إلنتاج احملاصيل كاؼبراعي كيعتمد سكاهنا  ـبصصىذه اؼبنطقة قسمان من حيث أف ك    

يف  احملدكدةمن كمية اؽبطوؿ القصول اجة األرض الزراعية لبلستفادة حل كتربية اؼباشية، لذلك مت اختيار منطقة الدراسة

عالية جدان يف تلك اؿتكلفة اؼبياه كفبا يُفاقم األزمة كيدفع باذباه البحث عن حلوؿ ىو  ،منطقة ترتفع فيها درجات اغبرارة

خصوبتها كأيضان تساعد يف  كزيادةتربة اؼبنطقة فحصاد اؼبياه يساعد على زيادة اؼبياه احملفوظة يف الًتبة كربسُت تركيب اؿ

Natural Factors Socio – economic 
Factors 

Rainwater Harvesting 
(RWH) 
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يبكن  كتشكل ىذه اؼبنطقة مبوذجان . قيمة األرضتقليل معدالت التعرية كزيادة اإلنتاجية كاؼبياه اعبارية ك كمية زبفيض

 .ـبتلفة من الريف الفلسطيٍتتطبيقو على مناطق  

I.8   الدراسات السابقة 

أىداؼ ك مشكلة ـبتصر عنبشكل ا فق نوردكىناؾ عدد من الدراسات السابقة اؼبهمة كاؼبتعلقة دبوضوع البحث،    

. دبوضوع الدراسةكل دراسة كأىم نتائجها كقد مت ترتيب ىذه الدراسات حسب أنبيتها كعبلقتها 

ربديد اؼبواقع احملتملة غبصاد اؼبياه   (Al-Daghstani and Hekmat, 2009)مت يف دراسة قد ؿ    

على ىذه الدراسة كركزت . كارد اؼبائية احملدكدةادلهباد بعض اغبلوؿ كخفض الضغط على كإل. الستغبلؽبا بشكل أفضل

ربديد موقع مناسب لبناء السدكد السطحية إلعادة صبع كربويل قنوات من الودياف الرئيسية، كاختيار اؼبواقع لبناء 

كقد مت . لتغذية طبقات اؼبياه اعبوفية ربت ىذه السطوحكذلك  تدفق الطمي غبجرية يف كجوِ نادؽ ااغبواجز كاخل

طاء النبايت يف منطقة ة اؼبائية اعبيمورفولوجية لتحسُت استخداـ األراضي كالغضعيّ خداـ البيانات لرسم اػبرائط اؼبواست

لتحديد خصائص  كبرامج حاسوبية قمار الصناعيةاستخداـ صور األقد مت ك .اؼبياه اليت تعاشل من نقصك الدراسة

بعض اػبرائط اعبيمورفولوجية كذلك من خبلؿ رسم  ،التضاريس الرئيسية كالثانوية لتحديد اؼبوقع األفضل للمستجمع

ربديد موقع مناسب لبناء السدكد السطحية إلعادة صبع كربويل قنوات من الودياف ككإجراء التحاليل كالقياسات، 

اليت تقع كضعت خريطة جيمورفولوجية ىندسية خاصة لغرض بناء السدكد الصغَتة مع اؼبواقع اؼبقًتحة ككقد الرئيسية، 

ف للمياه، كأقل قدر من زمكأظهرت التحاليل أف بعض اؼبواقع اؼبقًتحة ربقق أعلى تخ. اؼبنحدرة بلطفالسطوح  فوؽ

  .رتفاع اؼبتوقع للسد مع أقل تكلفةكأقصر طوؿ لبل حجم الًتسيب

ىنا مت التطرؽ إذل األنظمة اؽبيدركلوجية كمعرفة ؾبرل الوادم اؼبوظبي سريع اعبرياف بشكل تقديرم كربديد اؼبوقع احملتمل 

 3اؼبائية احملدكدة كما مت تصنيف الغطاء األرضي إذل إلقامة السدكد الصغَتة اليت تساىم يف تقليل الضغط على اؼبصادر 

 .أك معادالت غبساب اعبرياف السطحي CNsمستويات تفصيلية كلكن دل يتم استخداـ اؼبنحٌت العددم 
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على التحقيق يف احتماؿ حصاد مياه الفيضانات اؼبوظبية اؼبؤقتة  (Wifag, etal, 2007) دراسةركزت  كما    

من أربعة أكدية يف منطقة سليت يف مشاؿ كالية اػبرطـو يف السوداف، كزبضع اؼبنطقة للفيضانات اليت أدت إذل أضرار 

صف كربديد الناتج عن العواإذل تقدير اعبرياف السطحي  لدراسةكقد ىدفت ىذه ا. فادحة يف األركاح كاؼبمتلكات

كربسُت  ،بعض أنواع الزراعة اؼبركيةأماكن ُمثلى إلقامة السدكد غبماية السكاف من الفيضانات كالستخداـ اؼبياه يف 

اؼبراعي، كمت استخداـ نظم اؼبعلومات اعبغرافية كاالستشعار عن بعد كأدكات مساعدة يف حساب مناطق مستجمعات 

التنمية اجملتمعية  لتعزيزحصاد اؼبياه يف اؼبنطقة  تقييم إمكانيةكملة لنظم حصاد اؼبياه، اؼبياه يف الودياف كاختيار اؼبواقع احملت

 .ستدامة كإدارة اؼبوارد اؼبائيةادل

حصاد مياه األمطار الغزيرة للحد من تأثَت الفيضانات فإف ىذه الدراسة ـبصصة  Wifagالذم درس  كيف الوقت

 .لبحث حصاد مياه األمطار الشحيحو يف منطقة عّز فيها اؼبطر

 

 حوؿ منطقة جايبور يف اؽبند كىي منطقة شبو قاحلة (Sinha and Dubey, 2000)أجراىا دراسة كيف     

راض اؼبنزلية كاالحتياجات الزراعية كالصناعية بسبب النمو اؼبستخدمة لؤلغ اؼبياهشهدت زيادة حادة يف الطلب على 

مت دمج تكنولوجيا االستشعار عن حيث  .اؽبائل يف السكاف كالتصنيع كالتحضَت كالتحديث يف أساليب الزراعة كالرم

األراضي كاؼبوارد اؼبائية اليت ىي شرط  ف قاعدة بيانات موثوقة كدقيقة كؿبدثة عيربعد مع بيانات األرصاد اعبوية كتوؼ

 مع مياه األمطار لزيادة فرصة تغذيةكاقًتاح مواقع مناسبة جلتباع هنج متكامل يف ربديد اعبرياف السطحي أساسي إل

 .اؼبياه اعبوفية دبياه الفيضاف

عماالت للحصوؿ على بيانات عن است SPOTصورة القمر الصناعي  Sinha and Dubeyلقد استخدـ 

ألراضي يف منطقة الدراسة كىذه الصور قد ال تكوف ذات دقة حيزية كافية للحصوؿ على تفاصيل دقيقة حوؿ ا

 .استعماالت األراضي األمر الذم مت تداركو يف ىذه الدراسة كذلك باستخداـ صور طَتاف ذات دقة عالية
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ربسُت اإلنتاج الزراعي يف منطقة السهوب يف الشرؽ  علىفقد ركزت  (Prinz, etal, 1998)دراسة أما     

التخطيط  ة استخداـ اؼبياه من األمطار عن طريقاألكسط فبا يساعد على مكافحة التصحر من خبلؿ زيادة كفاء

ربديد اجملاالت احملتملة اليت ىي مناسبة ألساليب معينة من حصاد اؼبياه يف منطقة ذبريبية يف اؼبائي، كالسليم للحصاد 

استخداـ بيانات االستشعار عن بعد مع اغبد األدسل من كاقًتحت الدراسة منهجية تقـو على كسط سورية، 

 الدراسة تتوصل. منطقة البحث يفالتحقيقات اؼبيدانية، كتطبيقات نظم اؼبعلومات اعبغرافية لتقييم إمكانية ذبميع اؼبياه 

الفيضاف اليت تنتشر يف أجزاء صبعات، كإذل تطبيق أنظمة مياه مستؾاليت يبكن استخدامها اؼبناسبة اؼبواقع  ربديدإذل 

مة يف حالة حدكث فيضانات مفاجئة كلكنها ربتاج عادة للمنشآت الكبَتة لضماف السبل ،من منطقة الدراسة ـبتلفة

كمن خبلؿ صور األقمار الصناعية سبكن . عن طريق ضبط جغرافية ـبتلفة للتضاريس كمعدالت التسرب يف اؼبنطقة

 .الباحث من ربيد اؼبناطق اؼبناسبة لبعض تقنيات حصاد اؼبياه

 

على كصف الطريقة الشاملة كاؼببلئمة لتحسُت اؼبواقع لتنفيذ  فقد ركزكا (Harshi, et.al, 2010)أما     

من أجل التكيف يف فهم خيارات إدارة اؼبوارد اؼبائية سهم الدراسة تُ ك. اسًتاتيجيات متكاملة إلدارة اؼبياه بكفاءة كفعالية

ؼ الطبيعية، مع ندرة اؼبياه العذبة، كذبمع بُت التحليل اعبغرايف للحفاظ على درجة عالية من التنوع اؼبكاشل للظرك

كخيارات نقل اؼبياه العذبة كشبكات الرم البديلة كالتحليل االقتصادم  ،كير اغبصاد كالتخزينكالتحليل اؽبندسي لتط

إذل ربسُت إنتاجية األراضي  كقد توصلت الدراسة من حيث التكلفة إلدارة اؼبياه،ؽبذه الشبكات ية فعاؿاؿلتحديد 

من أجل ربليل النتائج اليت تعكسها مستويات  اؼبعايَت يف عملية صنع القرار ةالزراعية، كإذل استخداـ تقنيات متعدد

مبوذج اؼبياه احملتملة غبصاد اؼبياه كمواقع مت التوصل أيضان لتحديد كقد . ؿبددة كمبلئمة األنبية النسبية ؼبعلومات اإلدخاؿ

كإذل ربديد اؼبواقع احملتملة غبصاد مياه  إلقليمية، كحفظ رطوبة الًتبة،ربزين اؼبياه على مستول اؼبزرعة، كالسدكد ا
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سبلة ، كإذل اؼبصادقة على جغرافية  إدارة اؼبياه اؼبحبيانات كنظم اؼبعلومات اعبغرافيةؾبموعات اؿيف  األمطار كزبزينها

 .األكزاف ذات األنبية النسبيةاختيار كاختيار ربديد اؼبعايَت كالثوابت اؼبستخدمة لوضع النظاـ على مستويات مبلئمة ك

اسًتاتيجيات متكاملة إلدارة اؼبياه بكفاءة كفعالية كاؼبنحٌت العددم  Harshi, etalكيف ىذه الدراسة استخدـ 

CNs يف اعبزء اعبنويب  م كىي تتشابو تقريبان مع دراسيت حوؿ اغبصاد اؼبائيكبعض اؼبعادالت غبساب اعبرياف السطح

  .اػبليلالغريب من ؿبافظة 

 

إذل اؼبقارنة بُت طريقتُت ـبتلفتُت غبساب اعبرياف السطحي من خبلؿ  (Al-Gamdi, 1991)دراسة ىدفت     

 Land-sat باستخداـ بيانات القمر الصناعي Soil Conservation Service (SCS)  مبوذج

TM  ُاؼبنحٌت العددم غية اختيار فاعلية بيانات األقمار الصناعية يف ربديد قيمب Curve Number (CN)، 

الطريقة التقليدية تقـو على اؼبعاعبة اآللية لبيانات األقمار لتصنيف غطاءات كصف فالطريقة األكذل كاليت أطلق عليها 

أما الطريقة الثانية كاليت أطلق  .CNاألرض كاستعماالهتا كتصنيف الفئات اؽبيدركلوجية للًتبة كمن مث حساب قيم 

اؼبباشر بُت قيم معادلة  فهي تقـو على الربط لًتبةلب تصنيفات أك معلومات عن اعليها اػبريطة الضوئية فبل تتط

كما أنو قارف بُت النتائج اليت . اعبرياف السطحي، ككانت النتائج اليت توصل ؽبا بواسطة الطريقتُت متطابقة إذل حد كبَت

فريق عمل مستقل ُكلف بتقدير اعبرياف السطحي لنفس منطقة الدراسة فكانت  تلك اليت توصل إليهاحصل عليها ب

 .متطابقةالنتائج 

تشابو مع دراسة حصاد اؼبياه يف منطقة اعبنوب الغريب من ؿبافظة اػبليل كلكن مت استخداـ طريقة كاحدة كىي ت

تسمى بالطريقة التقليدية اليت استخدمت تصنيف  Al – Gamdiغبساب اعبرياف السطحي كىي حسب دراسة 

 .CNsالغطاء األرضي حسب اجملموعات اؽبيدركلوجية للًتبة كاؼبنحٌت العددم 
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لتحديد تأثَت استعماالت األرض يف حوض  CNتطبيق مبوذج  (Shammout, 2003)الباحثة اختارت     

كادم الزرقاء باألردف من خبلؿ تصنيف غطاءات األرض كاستعماالهتا باستخداـ مرئيات الندسات، كقد خلصت إذل 

حية أخرل كمن نا. يف اغبوض أف بيانات األقمار الصناعية كانت كسيلة نافعة جدان يف تصنيف غطاءات األرض

لًتبة كتغَتات غطاءات األرض كانت من أىم العوامل اؼبؤثرة يف تغَت اعبرياف السطحي ارطوبة توصلت الدراسة إذل أف 

 .أكباء اغبوض يف

مع دراسة اغبصاد اؼبائي جنوب غرب اػبليل من حيث تطبيق مبوذج اؼبنحٌت العددم  Shammout تتشابو دراسة

CNs  كمعادالت حساب اعبرياف السطحي كلكن تفتقر دراسيت إذل استخداـ رطوبة الًتبة لعدـ توفر معلومات كافية

 .إذل استخداـ النماذج اؽبيدركلوجية Shammoutللمنطقة، يف حُت تفتقر دراسة 

 

 ديةحساب اعبرياف السطحي غبوض كادم تبالة باؼبملكة العربية السعو (Sorman, 1993)تناكؿ  اـؾ    

كىو مبوذج تقٍت يعرض إجراء مبسط غبساب  Technical Release 55 (TR-55)باالعتماد على مبوذج 

اعبرياف السطحي كمعدؿ التصريف ككحدات التخزين البلزمة ػبزانات الفيضاف كىذا النموذج ُصدر أكؿ مرة من قبل 

كبنية للجرياف السطحي يف دراسة التصريف ، كاستخدـ أيضان مبوذج األرقاـ ادلخدمة اغبفاظ على البيئة األمريكية

 CNsم، كقد أكصى الباحث بتطبيق اؼبنهج الذم استخدمو يف دراستو كاؼبعتمد على مبوذج األرقاـ اؼبنحنية كجاؽبيدركؿ

كقد غاب عن ىذه الدراسة . صوؿ عليها من خبلؿ ىذا النموذجأخرل نظران لدقة النتائج اليت يبكن احل على مناطق

 .استخداـ النموذج اؽبيدركلوجي يف ربديد نظاـ الصرؼ اؼبائيكسابقتها 
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درجات آخذان بعُت االعتبار  9بتقسيم سلم اؼببلئمة للحصاد اؼبائي إذل ( Fealy, et.al, 2010) كؿكما تنا    

عوامل طبيعية فقط كمتجاىبلن تأثَت اعبوانب البشرية على اختيار اؼبكاف األمثل للحصاد اؼبائي األمر الذم قد ينعكس 

 . على النتائج

: توضيحيةتتضمن ستة فصوؿ ىي ؼ دبنطقة جنوب غرب ؿبافظة اػبليل،تتعلق فهي ذه الدراسة فيما ىبتص بوك    

اإلطار العاـ للدراسة كالذم يشمل على مشكلة الدراسة، أنبيتها، أىدافها، كفرضيات الدراسة، اؼبنهج  الفصل األول

فيتناكؿ جغرافية منطقة  الفصل الثانيأما . اؼبتبع يف ىذه الدراسة، سبب اختيار منطقة الدراسة، كالدراسات السابقة

الوضع  منطقة الدراسة من ناحية كصف الدراسة كأنبية حصاد مياه األمطار يف تنمية اؼبوارد اؼبائية كيشمل على

فوائده كشركطو  حصاد مياه األمطار، استخدامات األراضي كالغطاء النبايت الًتبة، اؼبناخ، اعبيوسياسي، السكاف،

أنبية حصاد اؼبياه يف تنمية اؼبوارد اؼبائية شكل عاـ كمنطقة الدراسة بشكل خاص، طيٍت بلفلساالوضع اؼبائي كؾباالتو، ك

مفهـو حصاد  الفصل الثالث يتناكؿك .اإلمكانيات اؼبتاحة الستخداـ حصاد مياه األمطار يف فلسطُتنية، كالفلسطي

اؼبستخدمة يف ض نظم حصاد اؼبياه استعرا ،مياه األمطار عند اؼبزارع الفلسطيٍت كالوصف الفٍت لطرؽ حصاد اؼبياه

دراف الًتابية نصف الدائرية، األتبلـ الكنتورية، اؼبدرجات اغبجرية، اؼبدرجات اجلاعبدراف الًتابية الكنتورية، )فلسطُت 

اؼبياه ، آبار صبع اػبزانات الصغَتةاؼبنفذة، اغبفر الصغَتة، الزراعة اجملاكرة للصخور، ( اغبجرية)لسدكد الصخرية االًتابية، 

الفصل أما  .فوائد تقنيات اغبصاد اؼبائياغبصاد اؼبائي القديبة يف فلسطُت، كطرؽ ، كيتناكؿ أيضان (عن أسطح اؼبنازؿ

شركط كاؼبعايَت اؿصبع البيانات، على كيفية لعملية اختيار مستجمعات اؼبياه يشمل اػبطوط العريضة كىو بعنواف  الرابع

كىو  الفصل الخامس .بيئة نظم اؼبعلومات اعبغرافية ضمنمكاف اؼبستجمع ختيار تطبيق معايَت االختيار اؼبستجمع، 

عن طريق  مرحلة بناء قواعد اؼبعلومات من خبلؿ تطبيق النماذج الرياضيةؼبستجمعات اؼبياه اؼبختارة فيتناكؿ  توصيف

م، كتقسيمات اجملرل حساب اعبرياف السطحي، كإعداد طبقات مبوذج أرقاـ منحٌت اعبرياف كحساب اعبرياف السطح

 .كاالستنتاجات كالتوصيات أىم النتائج  الفصل السادس كما يستعرض .اؼبائي للتدفق
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IIة غيرفبعةاهطيعةرالدراعةووأمبعةحصجدةابجوةرألاطجدةفبة همبعةرامنرددةرامجابعةة.ة

 

 :الفصل الثاشل يتضمن اؼبواضيع التالية

II.1   منطقة الدراسة. 

II.2   الوضع اعبيوسياسي ؼبنطقة الدراسة . 

II.3   السكاف. 

II.4   اؼبناخ. 

II.5   الًتبة. 

II.6   استخدامات األراضي كالغطاء النبايت. 

II.7   بشكل عاـ كمنطقة الدراسة بشكل خاص الوضع اؼبائي يف فلسطُت     . 

II.8   حصاد مياه األمطار، فوائده كشركطو كؾباالتو      . 

II.9   مبية اؼبوارد اؼبائيةأنبية حصاد اؼبياه يف ت. 

II.10 اإلمكانيات اؼبتاحة الستخداـ حصاد مياه األمطار يف فلسطُت. 
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دؼ ىذا الفصل إذل استعراض جغرافية منطقة الدراسة بشكل خاص كالوضع اؼبائي كأنبية اغبصاد اؼبائي يف قم    

.  بشكل عاـ فلسطُت

                                                                         

II.1  منطقة الدراسة 

كما ىو كاضح يف اػبريطة رقم تقع منطقة الدراسة     

يف أقصى جنوب الضفة الغربية كتبعد جنوبان عن ( 1)

كم، حيث تقدر مساحتها 23مدينة اػبليل حوارل 

، كتضم طبس ذبمعات سكنية ²كم26.5حبوارل 

عناب الكبَت، خربة الرىوة، سومرة، عرب )ىي صغَتة 

كيبلغ عدد السكاف يف اؼبنطقة ( الفرهبات، الرماضُت

وبدىا من ك، (2008اإلحصاء الفلسطيٍت، )نسمة  4199

 ،من اعبنوبنة دكرا كخط اؽبدنة مدمأراضي الشماؿ 

كبلدة ( مستعمرة سنسانو)بلدة سناسُت أما من الغرب 

 كمن الشرؽ فيحدىا( ة اشكيلوتمستعمر)ضبامة 

ة عمرحاليان مستمقاـ عليها دينة الظاىرية أراضي تابعة دل

أقيمت على أنقاض خربة أثرية قديبة تدعى كاليت تيٍت 

  .(2004عّراؼ، ) .جوشن

ة
 عمل الباحث: اؼبصدر   

 الدراسة جنوب غرب اػبليلمنطقة موقع (: 1)رقم  خريطة

مت اختيار منطقة الدراسة ىذه، غباجة األرض الزراعية لبلستفادة القصول من كمية اؽبطوؿ احملدكدة يف منطقة لقد     

كتشكل ىذه اؼبنطقة مبوذجان يبكن تطبيقو على مناطق  . كترتفع فيها تكلفة اؼبياه لندرهتاترتفع فيها درجات اغبرارة، 
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السنة، /ملم 340 – 300فتًتاكح ما بُت كمية األمطار يف منطقة الدراسة معدؿ أما  .من الريف الفلسطيٍتـبتلفة 

كمية ىطوؿ األمطار  تقلاألجزاء اعبنوبية كيف ( السنة/ملم 340 – 330)يف األجزاء الشمالية كالوسطى  كىي ترتفع

 .السنة/ملم 320 – 300ما بُت  لتًتاكح

II.1.1  قرية سومرة: 

قرية من الشرؽ اؿوبد . كم جنوب غرب مدينة اػبليل 20قرية سومرة ىي إحدل قرل الظاىرية، كتقع على بعد     

كقرية  الظاىرية، كمن الشماؿ كاد الكبلب، كمن الغرب قرية الربج كقرية البَتة، كمن اعبنوب قرية عناب الكبَتبلدة 

 .موقع قرية سومرة( 2)رقم  كتبُت اػبريطة. عرب الرماضُت

 
 عمل الباحث: اؼبصدر   

 موقع قرية سومرة(: 2)رقم خريطة 
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كهبدر  ملم 337يف القرية  البحر، كيبلغ اؼبعدؿ السنوم للمطرمًتا فوؽ سطح  619تقع قرية سومرة على ارتفاع     

إذل  فيها كيصل اؼبعدؿ السنوم لدرجات اغبرارة  ،يومان  50ىو  2007اػبليل لعاـعدد أياـ اؼبطر يف ؿبافظة أف ذكره 

ؼ قرية سومرة ضمن  كتصن (.2010أريج،  –كحدة نظم اؼبعلومات اعبغرافية )%. 60درجة مئوية، كمعدؿ الرطوبة النسبية  19

 (.1)صورة رقم  .سلطة ؿبلية أك خدماتأية ة كال يوجد فيها اؼبناطق اؼبهمش

 
 عمل الباحث: اؼبصدر                 

 قرية سومرة(: 1) رقم صورة

توقعات نسمة كذلك حسب  38فقد ُقدر حبوارل  2007اؼبقدرة لسكاف قرية سومرة لعاـ نتائج اؿاعتمادان على     

الذم ُأجرم من قبل اعبهاز اؼبركزم لئلحصاء  التعداد العاـ للسكاف كاؼبساكنتقديرية كانت قد ُأجريت خبلؿ 

يعتمد صبيع سكاف قرية سومرة بشكل رئيس على قطاع الزراعة، كمن أىم اؼبزركعات يف القرية  .1997عاـ الفلسطيٍت 

رأس من  1000على الثركة اغبيوانية حيث يوجد حوارل يف الغالب  كيعتمد األىارلكما . احملاصيل اغبقلية كاػبضراكات

 .كصبيع األسر تقـو بًتبية اغبيوانات اؼبنزلية الغنم،

دكزل  200دكزل أراضي زراعية منها  500دكزل أراضي سكنية، ك 20دكزل، منها  1000تبلغ مساحة قرية سومرة     

غَت مستغلة بسبب نقص اؼباؿ البلـز لتنمية القطاع الزراعي، كشح األمطار، قلة مصادر اؼبياه كضعف جدكل األنشطة 

ة يف القرية على مياه األمطار، كىناؾ تعتمد معظم الزراعكما . دكزل 480كتبلغ مساحات األراضي اؼبفتوحة . ةالزراعي
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كم من الطرؽ الزراعية، 0.5يوجد يف قرية سومرة حوارل . بعض اؼبزارعُت يستخدموف مياه التنكات يف رم خضركاهتم

 (2010أريج،  –كحدة نظم اؼبعلومات اعبغرافية ). ير كافيةكىي صاغبة لسَت الًتكتورات كاآلالت الزراعية، إال أهنا غ

كيشكل عدـ كجود . يف القريةللمياه صدر الوحيد ادلتنكات اؼبياه  تعتربؼبياه، كؿ اتقرية سومرة غَت موصولة بشبك    

 .شبكة مياه كنقص اؼبياه اغباد خاصة يف فصل الصيف أحد أىم اؼبشاكل اليت تواجو القرية

II.1.2   الرهوةخربة: 

كم جنوب غرب مدينة اػبليل، على الطريق العاـ بُت 25ىي إحدل خرب منطقة الظاىرية، كتقع على بعد ك    

 قرية الرماضُت، كمن الشماؿ من الشرؽ خربة زنوتة، كمن الشماؿ الغريب كوبدىا. (1994أبوبكر، )الظاىرية كبئر السبع 

 (.3)رقم  ريطةبُت اخلكما ت. عرب الفرهبات ، كمن الشماؿبلدة الظاىرية الشرقي

 
 عمل الباحث: اؼبصدر    

 موقع قرية الرىوة(: 3)رقم  خريطة
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ملم،  337مًتا فوؽ سطح البحر، كيبلغ اؼبعدؿ السنوم ؽبطوؿ األمطار فيها  423تقع خربة الرىوة على ارتفاع     

 –كحدة نظم اؼبعلومات اعبغرافية )% 59درجة مئوية، كمعدؿ الرطوبة النسبية  19كيصل اؼبعدؿ السنوم لدرجات اغبرارة إذل 

استقر فيها ؾبموعة من  حُت، 1920إذل عاـ  ىايعود تاريخك. ةكما كتصنف خربة الرىوة كمناطق بدكم. (2010، أريج

 (.2)صورة رقم . لقياـ بنشاطات زراعيةا دباشيتهم طلبا للماء كالكؤل، كؿا إليوكسكاف الظاىرية، جاء

 
 عمل الباحث: اؼبصدر

 
 عمل الباحث: اؼبصدر 

 خربة الرىوة(: 2) ة رقمصور

من  ا، كوبيط بوهبعلها عرضو إلجراءات االحتبلؿ التعسفيةفبا كوباذم خط اؽبدنة خربة الرىوة من جهة الغرب     

سنسانو  من اعبنوب مستعمرة، ك(Tene)ة تينا ، كمن الشماؿ مستعمر(’Shima)ة شيما الشرؽ مستعمر

(Sinsaneh) (2004عّراؼ، ). كالطريق االلتفايف 

فقد قدر عدد سكاف خربة الرىوة ، 1997جرل عاـ أُ الفلسطيٍت الذم ؼبركز اإلحصاء ف على بيانات السكا كبناء    

ة ىي احملاصيل اػبربعلى قطاع الزراعة، كأىم احملاصيل اؼبزركعة يف  ىميعتمد معظم. نسمة 36كارل بح 2007عاـ ؿ

 . مؤسسات اقتصاديةية ألاؼبنطقة كتفتقر . اغبقلية كالعلفية، اليت تستعمل كغذاء للحيوانات

. للمياه يف اػبربةالوحيداف ال يوجد يف خربة الرىوة شبكة مياه، كتعترب آبار اعبمع كتنكات اؼبياه نبا اؼبصدراف     

اؼبياه كخاصة يف أشهر حاد يف  عدـ كجود شبكة مياه األمر الذم يؤدم إذل نقص أنبهاكتواجو اػبربة مشاكل كثَتة 

 .الصيف
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II.1.3   الكبيرقرية عناب: 

وبدىا من . كم جنوب غرب مدينة اػبليل22قرية عناب الكبَت ىي إحدل قرل ؿبافظة اػبليل، كتقع على بعد     

كما  الشرؽ خربة أـ القصب، كمن الشماؿ بلدة الظاىرية، كمن الغرب قرية عرب الرماضُت، كمن اعبنوب قرية سومرة

مًت فوؽ سطح البحر، كيبلغ اؼبعدؿ السنوم ؽبطوؿ  568رتفاع تقع قرية عناب الكبَت على ا. (4)تبُت اػبريطة رقم 

درجة مئوية، كمعدؿ الرطوبة النسبية  19ملم، كيصل اؼبعدؿ السنوم لدرجات اغبرارة إذل  336األمطار يف القرية 

بػػػػػػ  1997هبدر ذكره أف عدد سكاف عناب الكبَت ُقدر يف عاـ  (.2010أريج،  –كحدة نظم اؼبعلومات اعبغرافية )%. 59

 (2004عّراؼ، )نسمة  221

 
 عمل الباحث: اؼبصدر 

 موقع قرية عناب الكبَت(: 4)رقم  خريطة
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، كيعود نطقةكعناب دبعٌت العنب الذم اشتهرت بو ىذه ادل. يعود تاريخ عناب الكبَت إذل الفًتتُت الركمانية كالبيزنطية    

ينحدر سكاف عناب الكبَت من منطقة الظاىرية  .(Land Research Center, 2010)االسم إذل بلدة أياـ الركماف 

كما يوجد يف عناب الكبَت ذبمعات صغَتة منها خربة عسيلة، الكاشر، اقطيط، جريدة ككاد أبو . كعرب الرماضُت

 .منظران عامان للقرية (3)صورة رقم كتظهر  .(2012-1-29مقابلة مع الدكتور ابراىيم ـبارزة، ) .خركبة

 
 عمل الباحث: اؼبصدر           

 قرية عناب الكبَت :(3) رقم صورة

 Tene)ة تينا ، كمستعمر(Eshkilot)ة اشكيلوت عمرتاف إسرائيليتاف، نبا مستعمروبيط بقرية عناب الكبَت مست    

 “Ma’ale Aomarim”.) 

نبا اعبهة الغربية، كاعبهة اعبنوبية، كقد بدأ : أما فيما يتعلق جبدار الفصل العنصرم، فإنو وبيط بالقرية من جهتُت    

، كيقـو اعبدار على كاظبنت مسلح اعبدار من أسبلؾ مكهربةكيتكوف . 2006العمل ببناء اعبدار حوؿ القرية يف عاـ 

 بُّت التعداد السكاشل (.2010أريج،  –ة نظم اؼبعلومات اعبغرافية كحد) .دكزل من أراضي القرية اؼبصادرة 100مساحة 

كبُّت (. pcbs.gov, 2007) نسمة 330قرية عناب الكبَت بلغ ، أف عدد سكاف 2007جرل عاـ أُ الفلسطيٍت الذم 

 . من سكاف عناب الكبَت، يعملوف يف النشاطات الزراعية% 97اؼبسح اؼبيداشل أف 
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دكزل أراضي زراعية،  5000، مناطق مبنيةدكزل  200دكزل، منها  7500تبلغ مساحة عناب الكبَت حوارل     

كىناؾ الكثَت من األراضي الزراعية يف القرية غَت مستغلة بسبب شح األمطار، كقلة . دكزل مراع كغابات 2300

دكزل حباجة إذل استصبلح من األراضي  200حوارل  كما يوجدزراعة، للمصادر اؼبياه، كضعف اعبدكل االقتصادية 

يعتمد سكاف (. الشعَت، اغبمص، الكرسنة)كأىم احملاصيل اؼبزركعة يف القرية ىي احملاصيل اغبقلية كالعلفية . الزراعية

ناسبة ادلية، كم من الطرؽ الزراع 6كفيما يتعلق بالطرؽ الزراعية، فهناؾ حوارل . القرية أيضان على تربية الثركة اغبيوانية

إذل كجود مؤسسات اقتصادية كال يوجد فيها ؿببلت ذبارية أك  القرية تفتقركما . (ARIJ, 2011) .فقط لسَت الدكاب

 .بقاالت

. للمياه يف القرية الوحيداف صدرافادلعناب الكبَت غَت موصولة بشبكة اؼبياه، كتعترب آبار اعبمع كتنكات اؼبياه نبا     

 .ىانقص اؼبياه كتلوثكتواجو القرية يف ىذا اجملاؿ ىي عدـ كجود شبكة مياه، كأكثر اؼبشاكل اليت 

 

II.1.4  عرب الرماضين وعرب الفريجات: 

كما تعترب ىاتاف القريتاف دبثابة قرية كاحدة كذلك لقرهبما من بعضهما البعض كتداخل اؼبناطق اؼببنية لكبل القريتُت،     

قرية عرب الرماضُت ىي إحدل قرل منطقة الظاىرية يف ؿبافظة اػبليل، كتقع ؼ. التعليما تشًتكاف يف اػبدمات كمن بينو

من الشرؽ الشارع الرئيسي الواصل بُت بئر السبع كمدينة اػبليل، كمن  ىاوبد. إذل اعبنوب الغريب من مدينة اػبليل

 ريطةبُت اخلتك(. اػبط األخضر) 1949ؽبدنة لعاـ الشماؿ بلدة الظاىرية كأراضي دكرا، كمن الغرب كاعبنوب خط ا

 .موقع قرية عرب الرماضُت كعرب الفرهبات( 5)رقم 
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 عمل الباحث: اؼبصدر 

 موقع قرية عرب الرماضُت كعرب الفرهبات(: 5)رقم  خريطة
 

مًتا فوؽ سطح البحر، أما عرب  565تقع قرية عرب الرماضُت بالقرب من صحراء النقب، كعلى ارتفاع يبلغ     

ملم،  336مًتا فوؽ سطح البحر،كيبلغ اؼبعدؿ السنوم ؽبطوؿ األمطار يف القرية  470الفرهبات فتقع على ارتفاع 

نظم اؼبعلومات كحدة )%. 59.3رطوبة النسبية درجة مئوية، كمعدؿ اؿ 19كيصل اؼبعدؿ السنوم لدرجات اغبرارة إذل 

  (.2010أريج،   -اعبغرافية 

، عندما قامت إسرائيل باحتبلؿ 1948إذل عاـ  إنشائها كيعود تاريخ. تعترب قرية الرماضُت قرية حديثة العهد نسبيان     

فقد كاف سكاف القرية جزءان من بدك بئر السبع الذين عاشوا يف صحراء النقب، كبعد النكبة كاحتبلؿ . فلسطُت
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، اضطر عرب الرماضُت إذل اؽبجرة إذل مناطق جديدة قريبة 1948إسرائيل ألراضيهم كفبتلكاهتم كهتجَتىم منها عاـ 

نسبة إذل جدىم "  عرب الرماضُت"كظبيت اؼبنطقة اليت سكنوا فيها . ألصلية، فاختاركا منطقة الظاىريةمن أراضيهم ا

 .منظران عامان لقرية عرب الرماضُت( 4)كتبُت الصورة رقم ، "رمضاف"األكؿ 

 

 
 عمل الباحث: اؼبصدر 

 
 عمل الباحث: اؼبصدر 

 عرب الرماضُت قرية(: 4) رقم صورة

 

ات إسرائيلية، كىناؾ طريقاف التفافياف الشرؽ كاعبنوب كالغرب طبس مستعمر عرب الرماضُت منوبيط بقرية     

إضافة إذل . وبيطاف بالقرية من الشماؿ كالشرؽ، كجدار الفصل العنصرم وبيط بالقرية من الشرؽ كاعبنوب كالغرب

 .بشكل دائم، كثبلثة حواجز من السواتر الًتابية كالكتل اإلظبنتية زبضع غباجزين عسكريُت مأىولُت ذلك فإف القرية

عدد سكاف قرية عرب ؾبموع ، أف 2007جرل عاـ أُ الفلسطيٍت الذم ؼبركز اإلحصاء بُت تعداد السكاف     

 شخصان  563شخصان يسكنوف قرية عرب الرماضُت، ك 3232نسمة، منهم  3795بلغ الرماضُت كعرب الفرهبات 

دكزل  5500دكزل، منها  7750 تُتقرماؿمساحة أراضي ؾبموع تبلغ كما  (.pcbs, 2007) يسكنوف عرب الفرهبات

 .1كما يف اعبدكؿ رقم . دكزل أراضي سكنية 1100ة، كأراضي قابلة للزراع
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 كعرب الفرهبات استعماالت األراضي كالغطاء النبايت يف قرية عرب الرماضُت(: 1) رقم جدكؿ

األراضي القابلة  المساحة التجمع

 للزراعة

األراضي 

 المزروعة

مساحة األراضي 

 السكنية

المناطق 

 المفتوحة

 500 800 2000 2200 3500 عرب الرماضين

 650 300 3000 3300 4250 عرب الفريجات

 1150 1100 5000 5500 7750 المجموع

 .2006 –( MOA)كزارة الزراعة الفلسطينية : اؼبصدر

 

كتقدر  .بعليةأكثرىا تعتمد الزراعة يف القرية بشكل رئيسي على مياه األمطار، كىناؾ أنواع ـبتلفة من اػبضراكات     

دكزل مزركعة بأشجار الزيتوف، باإلضافة إذل  208، فيوجد لنسبة لؤلشجار اؼبثمرةأما با. دكزل 48مساحتها حبوارل 

 (ARIJ, 2011) .دكزل مزركعة بأشجار اللوزيات 165

اغببوب حوارل ذه تعترب اغببوب كخاصة الشعَت كالقمح من أكثر احملاصيل زراعة، حيث بلغت اؼبساحة اؼبزركعة بو    

اصيل العلفية مثل إضافة إذل زراعة مساحات من ؿباصيل البقوليات اعبافة كمنها العدس كاغبمص، كاؼبح. دكزل 3420

من سكاف قرية عرب الرماضُت يقوموف بًتبية الثركة % 80إف حوارل كفيما يتعلق بالثركة اغبيوانية ؼ. االكرسنة كالبيك

 (2010أريج،  –كحدة نظم اؼبعلومات اعبغرافية ). اغبيوانية مثل األغناـ كاؼباعز، البقر كالدجاج كالنحل

من مشاكل عاشل ممن اإلجراءات اإلسرائيلية، فإف قطاع الزراعة اليت يواجهها سكاف القريتُت إضافة إذل اؼبعاناة     

يوجد يف القرية . قلة اؼبعدات الزراعيةك ر، شح األمطار كقلة مصادر اؼبياهنقص رأس اؼباؿ البلـز لبلستثما: كثَتة، منها

 .، كىي مناسبة لسَت الًتاكتورات كاآلالت الزراعيةبشكل جيد كم من الطرؽ الزراعية، إال أهنا غَت فبهدة 2حوارل 
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فيها، كالذم  ؿ رئيسي على خزاف اؼبياه اؼبوجودموصولة بشبكة اؼبياه، كتعتمد القرية بشكقرية عرب الرماضُت غَت     

إذل كهبلب اؼبواطنوف اؼبياه . 1998منذ ( ميكركت)يتم تغذيتو من قبل شبكة اؼبياه اإلسرائيلية ، كᶟـ50تبلغ سعتو 

كيواجو قطاع اؼبياه يف القرية الكثَت . ق يف القريةؼبياامصدر إضافة إذل آبار اعبمع تعترب ىي ك اؼبنازؿ بواسطة تنكات اؼبياه

كاليت يًتاكح سعر اؼبًت من اؼبشاكل، منها عدـ كجود شبكة مياه، شح األمطار يف اؼبنطقة كارتفاع أسعار مياه التنكات 

 (2009البنك الدكرل، ). شيكل 50 – 30 اؼبكعب منهما ما بُت

 

II.2  الوضع اعبيوسياسي ؼبنطقة الدراسة 

، (اػبط األخضر) 1949الغريب من ؿبافظة اػبليل بالقرب من خط اؽبدنة  تقع منطقة الدراسة يف اعبزء اعبنويب    

 497قدر مساحتو حبوارل ؿ خلف اعبدار كتمن منطقة الدراسة معزكقسم ىناؾ ك. كتعترب جزء من منطقة الظاىرية

 كمساحةدكزل،  1401تقدر بػػػػ ؼ( ج)نطقة ـأما مساحة عسكرية، مصنفة كمنطقة دكزل  12173يوجد ككما دكزل، 

كحبكم الواقع . من اؼبساحة الكلية ؼبنطقة الدراسة %46.8 كىو ما يشكل دكزل 12429منطقة أ ك ب تقدر حبوارل 

لبلعتبارات  من منطقة الدراسة ال يبكن استخدامها لبناء مستجمعات للمياه% 53.2السياسي يتضح أف 

أراضي دكلة فبل يبتلك أحد من سكاهنا يف منطقة الدراسة بكوهنا األراضي  سبتاز صبيعكما . اعبيوسياسية اؼبفصلة أعبله

 .كضح الوضع السياسي يف منطقة الدراسةت( 6)رقم كاػبريطة  .(ARIJ, 2011). أم إثبات ؼبلكية أرض
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 عمل الباحث: اؼبصدر                       

 (أ، ب، ج)الدراسة حسب تقسيم اؼبناطق إذل يف منطقة السياسي الوضع (: 6)رقم  خريطة

II.3  افػػػػػؾػػػػػسػػػػػاؿ 

د السكاف زيادة نسمة، كقد شهد عد 600364حوارل  2010بلغ عدد سكاف ؿبافظة اػبليل يف منتصف عاـ     

عاـ  منتصفالعامة كقد بلغت الكثافة السكانية . 1997ف إصبارل عدد سكاف احملافظة يف عاـ ع% 55.9دبا نسبتو 
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اإلحصاء الفلسطيٍت، ) نسمة 4199بلغ عدد سكاف منطقة الدراسة فيما . ²كم/فرد 582.7يف احملافظة  2009

2008.) 

الذين ال يعملوف  نسبةالتعداد السكاشل، أف مت التوصل من خبلؿ اؼبقاببلت الشخصية كاؼبسح اؼبيداشل كمن خبلؿ     

فبن أهنوا من أفراد األسر % 70 حوارل أما التعليم فهناؾ. كظفُتمن ادلىم % 10يف حُت أف  ،%90كارل بح يقدر

من اؼبنازؿ % 14كخبصوص ظركؼ السكن فهناؾ . ىم أميُتفبن % 16تعليمهم التحضَتم كاالبتدائي يف حُت أف 

. من الطُت كالباقي من الطوب% 1خيم، % 6تتكوف من صفائح معدنية كأعمدة تغطيها صفائح ببلستيكية، ك

 (.2008الفلسطيٍت،  اإلحصاء)

بسبب إغبلؽ االحتبلؿ  للمراعي اؼبتاحة فيمكن كصفها باؼبتدىورة كإمكانية الوصوؿ إليها ؿبدكدةكبالنسبة     

من استهبلؾ العلف اغبيواشل اإلصبارل، أما % 17أف توفر ما نسبتو  لؤلراضي كتستطيع اؼبراعياإلسرائيلي كمصادرتو 

اإلحصاء ). فقط يـو 87 فهي يومان يف السنة بينما يف اػبليل 96 حبوارلفلسطُت  طوؿ فًتة الرعي فيقدر متوسطها يف

 (.2008الفلسطيٍت، 

 

II.4  اخػػػػػػفػػػػػػادل 

يلعب اؼبناخ دكران رئيسيان يف تبلور خصائص البيئات، كالربط بُت مبلمح اؼبناخ كصفة كل عنصر من عناصره، كتعترب     

 كسبتازما بُت مناخ البحر اؼبتوسط كاؼبناخ اعباؼ، من حيث اؼبناخ حيث تقع اؼبناطق االنتقالية  مناألراضي الفلسطينية 

كجاؼ صيفان كبارد كرطب خبلؿ فصل الشتاء كفًتة انتقالية قصَتة ما بُت الفصلُت الرئيسُت،  حارفلسطُت دبناخ 

  عايد كالوشاحي،) .جنوبية شرقية إذل جنوبية جافة كتتميز الفصوؿ االنتقالية عادة بعبور منخفضات طباسينية مًتافقة برياح

1999) 
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كالذم يتميز  ،كيتميز مناخ منطقة الدراسة بوقوعو ضمن اؼبنطقة اؼبعتدلة اليت يسودىا مناخ حوض اؼبتوسط اعباؼ    

بأنو حار جاؼ صيفان كمعتدؿ ماطر شتاءن، كيبتد الفصل اؼباطر من تشرين األكؿ حىت نيساف، بينما ال يتوقع  ىطوؿ 

 .األمطار يف فصل الصيف يف الفًتة الواقعة بُت أيار كأيلوؿ

كمتوسط درجات  ملم، 350 – 300قع منطقة الدراسة ضمن مناطق اؽبطوؿ اؼبطرم السنوم الذم يًتاكح بُت ت    

 ,LRC) .أما أبرد شهر فهو كانوف أكؿ كأكثر ىا حرارة ىو شهر أيلوؿاغبرارة الشهرم زبتلف من شهر إذل آخر، 

2010) 

 

II.5  الػػػػػػػػتػربػػػػػػػػػػة 

سباسكة من سطح ادلغَت اء كاؽبواء، كىي الطبقة العليا تعترب الًتبة جسمان حيان يتألف من مزيج من اؼبواد اؼبعدنية كادل    

األرض اليت تنمو عليها النباتات، فالًتبة ال تعدك أف تكوف الطبقة اؽبشة كالرقيقة اليت تغطي معظم سطح األرض 

كىي ؿبصلة هنائية لتفاعل عدة عوامل  (.1997أبو ظبور،) .اليابس كبسمك يًتاكح ما بُت سنتيمًتات كعدة أمتار

 .لتضاريس كالزمنكالصخر األـ كاؼبناخ كالغطاء النبايت كا

مرتفعات متموجة %( 64.39)تبلؿ منخفضة :  مراضاألأنواع من أمباط  ثبلثةمنطقة الدراسة تتكوف من     

 (LRC, 2010) .%(20.71)جة منخفضة كتبلؿ متمو%( 14.9)

، ككامبيسولز (VERTISOLS)فَتتيسولز : ثبلث ؾبموعاتإذل كتصنف الًتبة يف منطقة الدراسة     

(CAMBISOLS) كليبتوسوؿ ،(LEPTOSOL) (72)صفحة  (4)اعبدكؿ رقم يف  اؼبذكورةك. (LRC, 

 .توزيع الًتبة يف منطقة الدراسة( 7)توضح اػبريطة رقم ك ،(2010
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 عمل الباحث: اؼبصدر                             

 نوع الًتبة يف منطقة الدراسة(: 7)خريطة رقم 

 

II.6   النبايتاستخدامات األراضي كالغطاء 

تعترب الزراعة من أىم اؼبصادر اليت يعتمد عليها السكاف، كىي سبثل موردان اقتصاديان ىامان لشروبة عريضة من سكاف     

الزراعة  ضار، األشجار اؼبثمرة، كتواجواغببوب، اخل: اؼبنطقة، كمن أىم احملاصيل الزراعية يف ؿبافظة اػبليل بشكل عاـ

العراقيل أماـ الفلسطينيُت ؼبنعهم من فبارسة  حملتلة اليت تضعياسة اإلسرائيلية يف األراضي االكثَت من اؼبشاكل أنبها الس
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االعتماد على الزراعة البعلية كجهل اؼبزارعُت بالدكرة الزراعية األخرل  كمن مشاكل القطاع الزراعي .نشاطاهتم الزراعية

السكانية إذل دفع بعض الناس للبحث عن مصدر فقد أدت الزيادة ككسائل التسويق كالتصدير، كمن جانب آخر 

 (.1986كىيبة، ) .سيما بعد حصوؿ نقص يف األمطار، رزقهم يف أعماؿ غَت زراعية

 1999دكزل عاـ  2682 توتلت الزراعة ما مساحدكزل اح 26500ساحة منطقة الدراسة كيف حُت تبلغ ـ    

ير يف كمية ىطوؿ األمطار خبلؿ العشر سنوات بسبب التغكقد يكوف ذلك  2009دكزل عاـ  930كتراجعت إذل 

 كالقابلة للزراعةاألراضي الزراعية ( 9)ك ( 8)رقم ط رائاخل كتبُت (.2010أريج،  –كحدة نظم اؼبعلومات اعبغرافية )اؼبذكورة 

اليت كانت مزركعة باحملاصيل اؼبؤقتة كتظهر يف الصور اعبوية على األراضي األراضي القابلة للزراعة ىي ب كاؼبقصود ىنا)

 .على التوارل 2009كعاـ  1999عاـ ( أهنا أراضي ؿبركثة

 
 عمل الباحث: اؼبصدر 

منطقة األراضي الزراعية كالقابلة للزراعة يف (: 8)رقم  خريطة
 1999الدراسة عاـ 

 
 عمل الباحث: اؼبصدر 

منطقة األراضي الزراعية كالقابلة للزراعة يف (: 9)رقم  خريطة
 2009الدراسة عاـ 
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، ذبمع يف مستجمعات فصل الشتاءاألمطار اليت  اليت تُركل من احملاصيلكمن احملاصيل الزراعية يف منطقة الدراسة،     

كبَت من اؼبنطقة غَت مزركع كىناؾ جزء . كىذه األراضي اؼبزركعة موزعة على اؽبضاب الصغَتة اؼبتفرقة يف منطقة الدراسة

كىذه اؼبنطقة ال يوجد هبا أم نوع من  .كلكنها تستخدـ للرعي كىي تغطيها اؼبراعي الطبيعية أك الصخور العارية

مراعي، كيتضح ذلك من خبلؿ غطاء نبايت طبيعي مت تصنيفو ؾ االستخدامات التجارية أك الصناعية كلكن يوجد هبا

 (. 85)صفحة ( 8)جدكؿ رقم 

 

II.7  الوضع اؼبائي الفلسطيٍت بشكل عاـ كمنطقة الدراسة بشكل خاص 

تعترب اؼبوارد اؼبائية من أىم اؼبوارد الطبيعية كأكثرىا حيوية، ؼبا ؽبا من أنبية كاضحة يف التنمية االقتصادية     

 .ألم ؾبتمع بشرم يف كل زماف كمكافكاالجتماعية 

 .(PHG, 2006) :تتلخص اؼبوارد اؼبائية يف الضفة احملتلة دبا يلي    

  3مليوف ـ 69 كبطاقة سنوية تبلغ بئران  597حوارليف الضفة الغربية يبلغ عدد اآلبار ": اآلبار"اؼبياه اعبوفية 

 .كتتوزع ىذه اآلبار على ثبلثة أحواض ىي الغريب، الشماؿ الشرقي، كالشرقي

 تقريبان  3مليوف ـ 27 سنوية تبلغكبطاقة نبع  304لينابيع حوارل ايبلغ عدد : الينابيع. 

 كمية مياه الفيضانات يف  كتبلغتعترب مياه األمطار ىي اؼبصدر اؼبغذم للخزاف اعبويف : اؼبياه السطحية

كيبُت اعبدكؿ  (.PHG, 2006)  كلكنها غَت مستغلة لعدـ توفر البنية التحتية ³ـمليوف  70الودياف حوارل 

كنسبة استهبلؾ كمية اؼبياه اعبوفية اؼبتوفرة يف األحواض اعبوفية الثبلثة كما كردت يف اتفاقية أكسلو ( 2) رقم

األحواض ( 10)، كما تبُت اػبريطة رقم كل من اعبانبُت الفلسطيٍت كاإلسرائيلي من مياه ىذه األحواض

 .اؼبائية يف الضفة الغربية كقطاع غزة
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 كمية اؼبياه اعبوفية اؼبتوفرة يف األحواض اؼبائية اعبوفية :(2)جدكؿ رقم 

 المتبقي إسرائيل الضفة الغربية سنة/م مليون التغذية السنوية الحوض

 - 103 42 145 الشمال الشرقي

 78 40 54 172 رقيالش

 - 340 22 362 الغربي

 78 483 118 678 المجموع

 2001، أبو عمرك كضبودة

 

من أىم القضايا اليت يعاشل منها الفلسطينيوف جراء استيبلء االحتبلؿ على اؼبقدرات  ان اؼبائي ىو كاحديعترب اؼبلف     

 تصرال تق، كذرع االحتبلؿ باغبجج األمنية ؼبنع الفلسطينيُت من استغبلؿ أفضل ؼبواردىم اؼبائيةحيث يتالفلسطينية، 

كحرماف على ـبتلف مصادر اؼبياه يف األرض احملتلة باشرة كتتعداه إذل السيطرة ادلبل  التعديات اإلسرائيلية على ذلك

حيث . (2012-3-21مقابلة مع رئيس سلطة اؼبياه الدكتور شداد العتيلي، ). اعبانب الفلسطيٍت من حقوقو اؼبائية يف هنر األردف

إقامة السدكد  من خبلؿكركافده هنر اؿإال أف إسرائيل تقـو بتحويل مياه  %23بػػػػ   سرائيل يف هنر األردفإنصيب يقدر 

إسرائيل على مصادر كما تسيطر  على اغبدكد بُت ىضبة اعبوالف كإسرائيل كفيةقل اؼبياه كحفر اآلبار اجلكاؼبضخات لن

سنويان إذل إغباؽ  3مليوف ـ 400كأدل سحبها للمياه اؼبقدرة حبوارل  ،اؼبياه خاصة يف اعبزء اعبنويب من هنر األردف

من مصادر مياه النهر بينما دل توافق إسرائيل % 55قدر  كتشكل ىذه الكمية .راضي الزراعية اؼبمتدةاألضرار يف األ

 (2012 ظباعيل،إ). على إقامة مشاريع لؤلردف على طوؿ النهر
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كمن مظاىر إجحاؼ االحتبلؿ باغبقوؽ اؼبائية للشعب الفلسطيٍت ىو التباين اؽبائل يف االستهبلؾ حيث تبلغ     

لًت  394مقابل حصوؿ اؼبستوطنُت على  ،لًت للشخص يف اليـو الواحد 70يف فلسطُت  الفرد الواحد من اؼبياه حصة

من إصبارل اؼبياه الفلسطينية اعبوفية كالسطحية فيما ال يشكل % 86.5 ما نسبتو كتستورل إسرائيل على يوميان،

 (2000لئلحصاء الفلسطيٍت، اعبهاز اؼبركزم ) . %13.5االستهبلؾ الفلسطيٍت أكثر من 

عبدار يف سياؽ تنفيذىا  دت قوات االحتبلؿ من اعتداءاهتا ضد قطاع اؼبياه الفلسطيٍتباإلضافة إذل ذلك فقد صعّ     

أكثر من خزاف كبركة ماء كعزؿ  200ألف مًت من شبكات الرم كعزؿ كبو  35  مت تدمَت العنصرم حيث الفصل

 (2010أريج،  –كحدة نظم اؼبعلومات اعبغرافية ). نبع 28بئر باإلضافة إذل أكثر من  29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2010أريج، : ؼبصدرا                                
 األحواض اؼبائية يف الضفة الغربية كقطاع غزة :(10)رقم  خريطة
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II.7.1  الوضع اؼبائي يف منطقة الدراسة 

كذلك لتشجيع مبو  بشكل عاـ كمنطقة الدراسة بشكل خاص، ؿبافظة اػبليل ؼبصادر اؼبياه يفاغباجة  تزداد    

القطاعات االقتصادية اؼبختلفة كعلى رأسها القطاع الزراعي، كقد يشكل اغبصاد اؼبائي موردان إضافيان للمياه يف منطقة 

 .الدراسة اليت زبلو من اآلبار اعبوفية كالينابيع

اليت ( التنكات)آبار اعبمع اؼبنزلية كعلى شراء الصهاريج اؼبائية على  اؼبياه اتكصولة بشبكادلغَت اؼبناطق  تعتمد    

نزرل ، أما آبار اعبمع ادل(ميكركت)شركة اؼبياه اإلسرائيلية كمن الينابيع احمللية كاآلبار الزراعية كاؼبنزلية  ىايكوف مصدر

ت مياه أصبحا كالبفاض معدلواألمطار ىذه األمطار خبلؿ العاـ، كنتيجة لتذبذب ىطوؿ  فتعتمد بشكل رئيسي على

تراكح سعر اؼبًت اؼبكعب الواحد ما متتميز بارتفاع سعرىا حيث  الصهاريج خياران كحيدان متاحان لدل الفلسطينيُت كىي

من حاؿ اغبصوؿ عليو ؼبياه أضعاؼ سعر اؼبًت اؼبكعب الواحد ؿ 5 تقريبان  شيكل، أم أنو يساكم 50 – 30بُت 

 (2009ؾ الدكرل، النب). شبكة اؼبياه العامة

تذبذب يف كميات األمطار حيث تتابعت  أصبحت منطقة الدراسة تعاشل مناألخَتة السنوات يف  قأف اؼببلحظك    

ا ىدد الزراعة اؼبطرية كأدل يف الغالب إذل ضعف اإلنتاج كأحيانان موت الكثَت من األشجار كفشل مممواسم اعبفاؼ 

. الزراعة اؼبعتمدة على األمطار

 

II.8   حصاد مياه األمطار

يتميز مناخ حوض البحر اؼبتوسط بعدـ انتظاـ ىطوؿ األمطار كذلك بسوء التوزيع على مدار السنة، حيث أف     

الثاشل كشباط، كأحيانان وبدث فًتة كانوف كانوف األكؿ كأشهر من كمية األمطار اؽباطلة شتاءن تًتكز يف % 75حوارل 

األمطار يف نيساف كأيار كؽبذا كلو تعاشل النباتات اؼبزركعة كخصوصان األشجار من انقطاع أك اكبباس لؤلمطار كتنعدـ 

 (2002العطاكنة، ). نقص احملتول اؼبائي يف الًتبة
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ح الزراعات البعلية كخصوصان أشجار الفاكهة فكلما ارتفعت اامان يف نجقدكران اؼبياه اؼبخزكنة يف الًتبة تلعب ك    

يف كمية  ىامان إف عمق الًتبة كنوعيتها يلعباف دكران  .زادت نسبة قباح الزراعات البعليةكلما  معدالت ىطوؿ األمطار

ضحالة الًتبة باإلضافة إذل هتا األمطار كتناقص كميؿسوء توزيع كيف منطقة الدراسة ىناؾ اؼبياه اليت يتم زبزينها، 

األمطار كضياعها دكف زبزينها يف الًتبة ألطوؿ من نسبة فقداف مياه ذلك كالبفاض عمقها يف اؼبناطق اؼبنحدرة فبا يزيد 

كبالتارل فإف كمية األمطار السنوية كقدرة الًتبة . منها خبلؿ الصيف اغبارالنباتات استفادة من  فبا يقللفًتة فبكنو 

يبكن  على االحتفاظ باؼباء يعترباف من أىم العوامل احملددة للزراعات يف اؼبناطق اعبافة، كدبا أف كمية األمطار ال

من خبلؿ كذلك كالتقليل من اعبرياف السطحي ؼباء األمطار زيادة احملتول اؼبائي للًتبة فإنو من اؼبمكن التحكم هبا 

  .اغبصاد اؼبائي

على أنو صبع مياه األمطار اؼبتساقطة على منطقة ما كزبزينها إلعادة فيعرؼ  أما اغبصاد اؼبائي بشكل عاـ    

مياه  اليت ذبمعاستخداـ الوسائل كالطرؽ أما اغبصاد اؼبائي الزراعي فهو عبارة عن  .الشتاءاستخدامها بعد انقضاء 

 كبالتارل زيادة اإلنتاج للنبات ؿبتول الرطوبة يف الًتبة كزيادة ـبزكهنا اؼبائي لزيادةالناذبة عن األمطار  اعبرياف السطحي

 (Libiszewski, 1995) .كاليت غالبان ما تصادؼ فًتة اعبفاؼ دكف أمطار

: كاألمطار الساقطة على سطح األرض تتوزع كالتارل

 جزء سبتصو الًتبة ليزيد من رطوبتها كتستفيد منو اؼبزركعات خبلؿ العاـ. 

 جزء يبر عرب طبقات الًتبة كالصخور اؼبنفذة ليخزف يف الطبقات اؼبائية اعبوفية ربت سطح األرض 

  ىذا اعبرياف السطحيكيسمى كيضيع سدل جزء آخر هبرم على سطح األرض. 

 كجزء آخر يتبخر ليصل إذل الغبلؼ اعبوم. 
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II.8.1   مكونات نظاـ اغبصاد اؼبائي  

 :، أنبها(2000اؼبطرم )من عدة مكونات حسب ما ذكر يف يتألف النظاـ 

هبا ميبلف مناسب كبو تتجمع فيها األمطار أثناء اؽبطوؿ كمنطقة ذبميع مياه اؼبطر كتتمثل يف قطعة أرض  . أ

أم قد تكوف  كىذه اؼبنطقة قد تكوف كاسعة أك ؿبدكدةمستجمع اؼبياه سواء كاف مزركعان أـ غَت مزركع 

 .مساحتها ال تتجاكز بضعة أمتار مربعة

كال تلـز القناة يف . مت صبعها كذلك يف حالة بعد منطقة التجميع عن األرض اؼبزركعةمؼبياه اليت انقل ؿقناة  . ب

 .ة ككاقعة ضمن اغبقلحالة كوف منطقة التجميع صغَت

اؼبكاف اليت زبزف فيها اؼبياه اعبارية كتكوف خزانات أرضية مثل اغبفر أك اؼبكامن  مقؼ أما منطقة التخزين . ت

 .اعبوفية أك الًتبة

 .ىي اؼبنطقة اليت هبب أف تركل باؼبياه اليت مت ذبميعها أثناء اؽبطوؿ اؼبطرم: اؼبنطقة اؼبستفيدة . ث

II.8.2   فوائد حصاد اؼبياه (FAO, 1991) 

 حصاد اؼبياه يف اؼبناطق اعبافة هبعل الزراعة أمران فبكنان رغم ضعف اؽبطوؿ اؼبطرم كسوء التوزيع. 

 حصاد اؼبياه يؤدم يف بعض األحياف إذل االستدامة اؼبائية. 

 إف عملية اغبصاد رُبسن من الغطاء النبايت كتساعد يف منع التدىور البيئي. 

  ئياصاد ادلاحل ةكاالجتماعي للسكاف احملليُت يف منطقربسُت الوضع االقتصادم. 

 إذل اؼبدف لريفية كالتخفيف من ىجرة الريفاستقرار اجملتمعات ا. 

  االحتياجات من  يبكن تلبية ىذه نوإؼ ا اؼبياه لبلستخداـ البشرم كتربية اغبيواناتال تكفي فيو اليت ناطقادليف

 .حصاد مياه األمطارخبلؿ 
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II.9   تنمية اؼبوارد اؼبائيةاؼبياه يف أنبية حصاد 

أية عملية مورفولوجية أك كيميائية أك فيزيائية تنفذ على األرض من أجل االستفادة من  يطلق علىاغبصاد اؼبائي     

مباشرة عن طريق سبكُت الًتبة من زبزين أكرب قدر فبكن من مياه األمطار الساقطة عليها  بطريقة مياه األمطار، سواءن 

كذلك بتجميع مياه اعبرياف السطحي يف منطقة تصريف كزبزين غَت  مباشرةغَت أك  سرعة اعبرياف الزائد عليهازبفيف ك

معرضة لبلقبراؼ كاستخدامها ألغراض الرم التكميلي للمحاصيل الزراعية أك للشرب أك سقاية اغبيواف أك تغذية اؼبياه 

الكيميائية ىو استخداـ مواد ، كالطريقة يف بناء اؼبستجمعات اؼبورفولوجية كاليت تتمثلاؼبقصود بالطريقة ، كاعبوفية

كيماكية لتحد من نفاذية اؼبياه للًتبة، أما الطريقة الفيزيائية فهي ذبهيز األرض بتنظيفها كتنعيمها مث رصفها أك تغطيتها 

 .(2006آؿ الشيخ، ) .بصفائح معدنية أك ببلستيكية أك فبكن استخداـ اؼبناطق غَت اؼبنفذة

كسيلة  اض إنتاجية نافعة، كيبكن اعتبارهتعريف اغبصاد اؼبائي بأنو ذبميع مياه اعبرياف السطحي ألغر اؼبمكنكمن     

العنصر الرئيسي لتقنيات حصاد مياه األمطار ىو  إف .لتجميع كزبزين مياه األمطار كاعبرياف السطحي يف مكاف ؿبدد

ع اؼبياه، حيث تكوف مساحة جرياف اؼبياه مثالية إذا كاف ؽبا معامل النسبة ما بُت مساحة جرياف اؼبياه كمساحة ذبمي

بشرط أف تكوف ( يف اؼبناطق اؼبزركعة)كعادة يتم زبزين اؼبياه كزراعة النبات . جرياف سطحي كايف كمساحة لتجميع اؼبياه

 .(2005جناد، ) .لبلحتفاظ باؼباء لتزكيد احملصوؿ اؼبزركع هبا غبُت سقوط األمطار ةالكايف ةلًتبة القدرؿ

بصورة عامة يعترب اغبصاد اؼبائي من الوسائل اؼبثلى للحصوؿ على اؼبياه عندما ال تكوف مصادر اؼبياه األخرل متوفرة     

كخاصة يف اؼبناطق اعبافة اليت ال يتوفر هبا مصادر اؼبياه الدائمة اعبرياف، كحىت لو توفرت ىذه اؼبياه تكوف على شكل 

ة العربية للتنمية الزراعية، اؼبنظم). فضل عدـ استخدامها بدكف دراسات كأسس علميةمياه جوفية غَت متجددة كيكوف من األ

1999). 

حصاد مياه األمطار كحفظ رطوبة الًتبة متعددة كزبتلف من موقع آلخر حسب تقنيات كمن اعبدير ذكره أف     

تعتمد اعتمادان  تقنيات حصاد اؼبياهصفات الًتبة الطبيعية كمعدؿ كثافة ىطل األمطار كاالستعماؿ األفضل لؤلراضي، ك
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، كعمق كنوعية الًتبة يف ربديد اذباه ككثافة ىذه األعماؿ كنوع التقنية كشكلو كاذباىو األرضسطح ميل  مباشران على

. اؼبراد إنشاؤىا 

 (2006آؿ الشيخ، ): ميم أنظمة اغبصاد اؼبائي ما يليأىم العوامل اليت هبب مراعاهتا عند تص نستنتج أففبا تقدـ 

  توزيع األمطار على مدار اؼبوسم الزراعي .

 مطار شدة سقوط األ. 

  خصائص اعبرياف السطحي للًتبة السطحية كنفاذية الًتبة. 

  (عمق الًتبة كقوامها)قدرة الًتبة على زبزين اؼباء. 

  من حيث اؼبيل كشكل السطح كاذباىو اؼبراد دراستهاتضاريس اؼبنطقة. 

لئلنتاج  ان اغبصاد اؼبائي كعملية ذبميع للجرياف السطحي كخلق نظم الرم التكميلي داعم أما فيما يتعلق بغرض    

 .(FAO, 1994): الزراعي، فإف أنبيتو كخاصة يف اؼبناطق اعبافة كشبو اعبافة تعتمد على األسس التالية

 كحيد للمحاصيل ذات ضركرة أف يكوف اغبصاد اؼبائي مصدران مكمبلن للنقص يف اؼبوارد اؼبائية كليس اؼبصدر اؿ

 .االحتياجات اؼبائية العالية

 إنتاجية حملاصيل الزراعة اؼبطريةير اؼبياه بغرض زيادة ربقيق فرص إضافية لتوؼ. 

 ربقيق زيادة كفاءة استخداـ اؼبوارد األرضية غَت اؼبستغلة. 

اطق اؽبامشية اليت تقل فيها معدالت كمن اغبقائق اليت هبب أخذىا بعُت االعتبار يف ؾباؿ اغبصاد اؼبائي أنو كيف اؼبن    

ملم يف السنة، ال يبكن االستمرار يف اإلنتاج كضماف قدر مقبوؿ من اإلنتاجية إال يف ظل نظاـ رم  250األمطار عن 

 اؼبنظمة العربية للتنمية الزراعية،). مكمل لبلحتياجات اؼبائية حبيث يتم توفَت ىذه الكمية من اؼبياه من خبلؿ اغبصاد اؼبائي

1999.) 
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موضوع استغبلؿ تقنيات اغبصاد اؼبائي كؿباكلة استغبلؿ مياه األمطار إذل أقصى درجة فبكنو كخصوصان يف  إف    

حيث أف الكثَت من النباتات انقرضت بسبب اعبفاؼ أك  (.2008غويش، )زراعة األصناؼ احمللية تعترب يف غاية األنبية 

عن اعبفاؼ كنقص اؼبعدالت اؼبطرية، كمن ىنا فإف  ةقص اإلنتاجية الناجمنباتات بسبب فإف اؼبزارع استغٌت عن ىذه اؿ

استغبلؿ تقنيات كفكرة اغبصاد اؼبائي سوؼ تساىم بشكل كبَت يف حفظ ديبومة ىذه النباتات يف اؼبناطق اعبافة 

 . كسيؤدم إذل زيادة إنتاجيتها كبالتارل بقاءىا كاغبفاظ عليها

على اعبانب االقتصادم كاالجتماعي إذ أف استخداـ إحدل تقنيات اغبصاد  ينكبَت كللحصاد اؼبائي أنبية كتأثَت    

ىا،  منطقة الدراسة إال عن طريق شرائيصعب توفرىا للسكاف يف متاحةتكلفة مالية  ذاتىي اؼبائي لتوفَت كذبميع اؼبياه 

إذل زيادة اإلنتاج الزراعي عن طريق يف ؾباؿ الزراعة يؤدم  افهذه اؼبياه تستخدـ ألغراض الزراعة كالشرب، فاستخدامو

اغبد من اقبراؼ الًتبة كمكافحة التصحر الناتج عن اعبرياف الشديد للمياه كذلك بزراعة مزركعات قادرة على ربمل 

فًتات اعبفاؼ الطويلة ككمية ىطوؿ األمطار القليلة، كأيضان تزكيد اغبيوانات دبياه الشرب فبا يزيد الثركة اغبيوانية كخاصة 

ا مت استغبلؽبا أيضان لزراعة األعبلؼ اؼبناسبة للحيوانات اليت يربيها أىل اؼبنطقة، كبالتارل تؤدم لزيادة الدخل األسرم إذ

األيدم العاملة  قتصادية، كتعمل أيضان على تشغيلكربسُت مستول اؼبعيشة يف اؼبنطقة أم التقليل من اؼبشكبلت اال

اؼبدف ألسباب اقتصادية كاجتماعية كبالتارل تعمل على تعزيز استقرار القرية إذل  ادركالتخفيف من البطالة كىجرة الكو

 . كأمنها

 

II.10  اإلمكانيات اؼبتاحة الستخداـ حصاد مياه األمطار يف فلسطُت 

 ³ـمليوف  2989دبا فيها اؼبشًتكة مع اعبانب اإلسرائيلي حبوارل اعبوفية كالسطحية حجم اؼبصادر اؼبائية يقدر     

، كاؼبياه اؼبتدفقة من ³ـمليوف  1320ف اعبرياف الطبيعي ؼبياه هنر األردف حبوارل الناذبة ع اؼبياهتقدر كمية سنويان، ك
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حوارل  يبلغ ؾبموع كمية اؼبياه اؼبستهلكة سنويان . ؼبياه اعبوفيةفهي من اكأما الباقي  ³ـمليوف  215السيوؿ حوارل 

يتم % 89فقط كالباقي أم ما نسبتو % 11أم ما نسبتو  ³ـ271هنا ، كيستهلك الفلسطينيوف ـ³ـمليوف  2570

سلطة اؼبياه ). استغبللو من اعبانب اإلسرائيلي، كوبـر الشعب الفلسطيٍت من الوصوؿ كاالستفادة من مياه هنر األردف

 .(2010الفلسطينية، 

ذبرم عادة  اليتحيث تنتشر بعض السيوؿ اؼبوظبية يف فلسطُت، تشكل اؼبوارد اؼبائية السطحية مصدران ىامان للمياه     

بشكل كبَت بالتقلبات اؼبناخية خاصة كأف  فلسطُتيف كتتأثر ىذه الكميات  .يف فصل الشتاء لفًتات ؿبدكدة كمتقطعة

 يف الفًتة األخَتة تقلبات مناخيةت فلسطُت فقد شهد. اؼبصدر األساسي للموارد اؼبائية السطحية كاعبوفية ىياألمطار 

زبزين اؼبياه كإعادة استعماؽبا  غبصاد اؼبائي يهدؼ إذلفا .األمطار من سنة إذل أخرلكميات معدؿ سبثلت يف التباين يف 

، كتطوير الكوادر التقنيةكفاءة اؿرفع ىدؼ أيضان إذل مكربسُت البيئة،  إذل باإلضافةكرفع كفاءة استعماؿ مياه األمطار 

 (2001أبو عمرك كضبودة، ) .ىذا اجملاؿالفنية اؼبختصة كاؼبؤىلة للعمل يف 

بركة لتجميع مياه  51مشاريع اغبصاد اؼبائي يف فلسطُت ما مت تطبيقو يف قطاع غزة من إنشاء كمن األمثلة على     

مزارع، كلكن ىذا اؼبشركع دل يستمر سول  51كذلك ؼبساعدة  األمطار باستعماؿ اغبواجز الًتابية كالربؾ اإلظبنتية

 تدمَتىاؿ كاليت أدت 2000نتفاضة األقصى عاـ األحداث اليت حصلت يف قطاع غزة خبلؿ ابسبب سنتُت كذلك 

 م تكوفات مبسطة تقليدية لكمتقنفلسطُت استخداـ  اكؿتحككما  (.2000أبو ظاىر، ). كتدمَت أم مصدر آخر للمياه

كبالتارل الزيادة يف كمية اؼبياه، كتعتمد معظم ىذه التقنيات على فكرة حصاد  افالة يف ضباية اؼبوارد اؼبائية من الفقدفعّ 

 . مياه األمطار

على استنزاؼ اؼبياه الفلسطينية بعد دكلة االحتبلؿ ، عملت 1967عاـ  م للضفة كغزةسرائيلاإلحتبلؿ االمنذ ك    

من  السكاف الفلسطينيُت طردباإلضافة ؿقامت إسرائيل  كما. أف سبكنت من الوصوؿ إذل أحواض اؼبياه كالسيطرة عليها
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 من اعبانبإال بعد اغبصوؿ على تصريح خاص  كبناء سدكد من حفر آبار ىممنعإذل أراضيهم اجملاكرة لينابيع اؼبياه 

 (1990مركز الدراسات الفلسطينية، ) .مشددةاإلسرائيلي كضمن قيود 

ت يبنع إقامة أم منشآلذلك  ،السيطرة على كافة اؼبسائل اؼبتعلقة باؼبياهيف  قد أعطى اإلسرائيليوف ألنفسهم اغبقك    

بالرغم من حفر إسرائيل رفض أم ترخيص دكف إعطاء األسباب كوبق للجانب اإلسرائيلي مائية جديدة بدكف ترخيص 

 (1999 مركز غزة للحقوؽ كالقانوف،). للعديد من اآلبار كبناء السدكد اليت وبتاجوهنا يف فلسطُت

 

 

 اػببلصة

شح اؼبياه اؼبسموح ؿاآلثار الصحية السلبية نتيجة  كخطريعاشل اإلنساف الفلسطيٍت من نقص خطَت يف مياه الشرب     

 ةالسكاشل يدىا للحصص، علمان أنو مع الزيادةلو استهبلكها بسبب تقييد إسرائيل ؼبصادر اؼبياه كربكمها يف إدارهتا كربد

سبرار، كبالتارل تتعمق الفجوة بُت ما ىو معركض من اؼبياه على الفلسطينيُت كما ىو تتزايد االحتياجات اؼبائية باس

 . مطلوب

إف أنبية اغبصاد اؼبائي تكمن يف ؿباسنو االقتصادية كالبيئية يف التأثَت على زيادة كربسُت إنتاجية احملاصيل الزراعية     

أف ىذه اؼبياه قد تكوف اؼبصدر األساسي أك الوحيد لكثَت كما . بتوفَت مياه إضافية بكلفة قليلة تستخدـ كرم تكميلي

من التجمعات السكانية يف بعض اؼبناطق اليت تتميز باعبفاؼ لفًتات طويلة من السنة لسد حاجات اإلنساف كاغبيواف 

 .من اؼبياه

أساليب اغبصاد اؼبائي مشجعة جدان ، فمنذ قدصل الزماف فرضت  الستخداـاؼبتاحة  كاإلمكانياتإف الظركؼ     

إذل ما سبق من األكضاع اؼبائية كاليت  كاستنادان الظركؼ البيئية على سكاف األراضي استخداـ أنظمة اغبصاد اؼبائي، 
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تقدـ اغبضارم آخذين بعُت االعتبار اؿ األنظمةضركرة استخداـ كتطوير ىذه  اؼبناطق كالدكؿتزداد سوءان يتوجب على 

 . اؼبوجود كالطاقات البشرية كاػبربات اؼبميزة للباحثُت كالعلماء يف ؾباؿ اغبصاد اؼبائي كإدارة اؼبساقط اؼبائية

، فمعدالت استهبلؾ الفرد الفلسطينية لقد تركت اإلجراءات اإلسرائيلية آثاران خطَتة على اغبقوؽ اؼبائية يف اؼبياه    

 .مسرائيلاإلعن معدالت استهبلؾ الفرد  الفلسطيٍت أصبحت تقل كثَتان 

إف تقنيات اغبصاد اؼبائي ىي كسيلة للتخفيف عن كاىل اؼبزارع الفلسطيٍت كاستغبلؿ اؼبوارد اؼبتاحة دكف اؼبس     

حبقوؽ الفلسطينيُت اؼبائية اؼبسلوبة كأف ىذا هبب أف يتم دبعزؿ عن اؼبطالبة بكل الوسائل حبقوؽ الفلسطينيُت اؼبائية 

 .مصادر اؼبياه السطحيةاؼبسلوبة جنبان إذل جنب مع ؿباكلة استغبلؿ 
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ة

افصلةراثجالةةر

IIIحصجدةرامبجوةةراتي عبلزعةلطيرةةلافينمةحصجدةابجوةرألاطجدةعهلةرامجردعةراف عحطبهبةورانصفةرافهبةل.ةة

 

 :يتضمن الفصل الثالث اؼبواضيع التالية

III.1   مفهـو حصاد مياه األمطار عند اؼبزارع الفلسطيٍت. 

III.2    حصاد اؼبياهاستعراض نظم. 

 اعبدراف الًتابية الكنتورية. 

 اعبدراف الًتابية نصف الدائرية. 

 األتبلـ الكنتورية. 

 اؼبدرجات اغبجرية. 

 اؼبدرجات الًتابية. 

  اؼبنفذة( اغبجرية)السدكد الصخرية. 

 اغبفر الصغَتة. 

 الزراعة اجملاكرة للصخور. 

 اػبزانات الصغَتة. 

 آبار صبع اؼبياه عن أسطح اؼبنازؿ. 

III.3   طرؽ اغبصاد اؼبائي القديبة يف فلسطُت. 

III.4   فوائد تقنيات اغبصاد اؼبائي. 
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 استعراض الطرؽ التقليديةباإلضافة إذل  ،طرؽ حصاد اؼبياه اؼبعركفة كاؼبنتشرة يف فلسطُت ىذا الفصل يتناكؿ    

 .، كفوائد اغبصاد اؼبائي بشكل عاـيف فلسطُتللحصاد اؼبائي 

 

III.1  مياه األمطار عند اؼبزارع الفلسطيٍت مفهـو حصاد 

تعترب تقنيات حصاد مياه األمطار أحد الوسائل القديبة جدان اليت قاـ هبا اإلنساف يف مناطق شىت لتعظيم االستفادة     

ىم أكؿ من برع يف تعميم كتطوير تقنيات حصاد مياه  (ـ.ؽ500)كيعترب اؼبؤرخوف أف العرب األنباط . من اؽبطوؿ

ـ حىت .ؽ663كما بلغت تلك التقنيات أكج ازدىارىا يف األردف خبلؿ اغبكم الركماشل يف الفًتة اؼبمتدة من . األمطار

كىناؾ مؤشرات على أف ىذه التقنيات استخدمت يف عديد من اؼبناطق مثل مشاؿ إفريقيا كبعض الدكؿ . ـ.ؽ63

كقد أعدت . كؽبذا فهي تقنيات ليست جبديدة بل تضرب جذكرىا يف عمق التاريخ. اآلسيوية كفلسطُت كمصر كالصُت

ارل خطة لتعزيز استخداـ تقنيات حصاد مياه األمطار يف الدكؿ اؼبنظمة العربية للتنمية الزراعية منذ بداية القرف احل

    .(2006آؿ الشيخ، ). العربية

سنة حيث حفرت اآلبار كاػبزانات األرضية عبمع مياه  4000كقد عرؼ اغبصاد اؼبائي يف فلسطُت منذ أكثر من     

، اهلل عوض). يف أغراض الزراعة اؼبياه تلك استخداـهبدؼ نطقة النقب جنوب فلسطُت رؼ أيضان يف ـعُ كما األمطار، 

2002). 

 

III.2  استعراض نظم حصاد اؼبياه 

من العادل،  كشبة اعبافة يعد تقليدان قديبان مت استخدامو منذ آالؼ السنُت يف معظم األراضي اعبافة ئياصاد ادلاحلف إ    

من  كاستخدامهافظ اؼبياه حلمعظمها ألغراض الرم، بينما طورت تقنيات أخرل  تطوير متإال أف شبة تقنيات كثَتة قد 

  .(2001، كآخركفذيب ) .اليت تستخدـ هبا التقنيات تبعان للمنطقة تلكقد زبتلف تسميات أحيانان ك. قبل اإلنساف كاغبيواف
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؛ هبدر ذكره أف ىذه الطرؽ ليست حكران على فلسطُت فلسطُتكفيما يلي استعراض ألىم طرؽ اغبصاد اؼبائي يف 

 Printz (1998:)ك  Oweisكحدىا بل إف الكثَت منها طُبق يف مناطق ـبتلفة من ببلد الشاـ كما كرد يف دراسة 

       :تقنيات اعبدراف الًتابية الكنتورية .1

ما بُت اعبدار اؼبسافة تًتاكح ك( خطوط تساكم االرتفاع)طوط الكنتور خل اعبدراف الًتابية بشكل موازم تنشأ

حوؿ كل نبتة ـ، كيقسم اغبقل إذل مناطق حصاد صغَتة كيتم عمل حفرة 20 ـ إذل10كاآلخر من 

كما ىو كاضح يف صورة . ألشجارزراعة اؿ ةمناسب كىذه التقنية. من قبل األمطارالمتصاص اؼبياه اليت صبعت 

 .(5)رقم 

 
 عمل الباحث: اؼبصدر 

 ة الكنتورية يف دار صبلح اعبدراف الًتايب (:5)رقم صورة 
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       :تقنيات اعبدراف الًتابية نصف الدائرية .2

. (6)، كما ىو كاضح يف صورة رقم أطرافو مع خطوط الكنتورتتوازل ىي حواؼ ترابية على شكل ىبلؿ 

كىي مناسبة لزراعة . سم50 – 30ـ كيبلغ ارتفاعها بُت 8 – 1اؼبسافة بُت أنصاؼ الدكائر كتكوف 

كاعبزء األخر يزرع مزركع باألشجار  اءىاجزأحد أاألشجار، حيث تكوف األرض مقسمة إذل أجزاء يكوف 

أخرل كذلك ؼبنع استنزاؼ العناصر من ترؾ سنة تزرع سنة كتأم )بشكل متعاقب األرض زرع باألعبلؼ كت

كيبكن استخداـ ىذه التقنية من لرعي اغبيوانات، عادة يستخدمها اؼبزارعُت  ة االراحةكخبلؿ فًت (الًتبة

 .اغبصاد اؼبائي لزراعة كرم احملاصيل اغبقلية

 

 
  عمل الباحث: اؼبصدر 

اعبدراف الًتابية نصف الدائرية يف (: أ – 6)صورة رقم 

 زعًتة بيت غبم

 
 Hutchinson, 1981: اؼبصدر   

صورة توضيحية للجدراف (: ب – 6)صورة رقم 

 الًتابية نصف الدائرية
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 :تقنيات األتبلـ الكنتورية .3

تًتاكح ما  كاؼبسافة بُت األتبلـ. مع خطوط الكنتوربالتوازم  ةأتبلـ طورلاألرض على شكل حيث يتم حراثة 

كتكوف الزراعة  ،على حد سواء يستخدـ ىذا الًتكيب للمحاصيل كالشجَتاتغالبان ما ك. ـ1 – 0.5 بُت

 (.7)ل جانيب التلم كما ىو كاضح أدناه يف صورة رقم عل

 
   عمل الباحث: اؼبصدر                  

 كرية يف زعًتة بيت غبم األتبلـ الكنت(: 7)رقم صورة 

 

األتبلـ مفتوحة كبعيدة عن بعضها ليسمح بدخوؿ فيها عادةن يتم حراثة األرض مرتُت، اؼبرة األكذل تكوف كيف اؿ

، أما اؼبرة الثانية فتكوف األتبلـ مًتاصة كمتقاربة كذلك لقطع األنابيب الشعرية الصغَتة "ِكراب"اؼبياه كتسمى 

 ."بالثٍتّ "كاليت تسمح بتبخر اؼبياه من الًتبة كىذه اغبراثة تسمى 
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              :اؼبدرجات اغبجرية .4

بضعة اؼبسافة بُت اؼبدرجات كتكوف . تستخدـ غبفظ الًتبةكة االكبدار، كؽ مناطق شديدمدرجات تكوف ؼ

 (.8)االكبدار الشديد،كما ىو كاضح يف صورة رقم ذات تستخدـ اؼبدرجات اغبجرية يف اؼبناطق أمتار ك

 
 عمل الباحث: اؼبصدر                    

 جرية يف ىندازة بيت غبم اؼبدرجات احل(: 8)رقم الصورة 

                  :اؼبدرجات الًتابية .5

كتعترب . ـ 15 – 5حواجز ترابية يتم إنشاؤىا على طوؿ األرض كعادة تبعد عن بعضها ما بُت عبارة عن 

يف اؼبناطق ذات  تستخدـكىي . عملية إنشاء ىذه اؼبدرجات تقنية بسيطة لزراعة األعبلؼ كاألشجار

كما ىو مبُت يف الصورة رقم كاليت يصعب فيها عمل اؼبدرجات اغبجرية بسبب نقص اغبجارة االكبدار القليل 

(9.) 
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 عمل الباحث: اؼبصدر       

 رجات ترابية يف الشواكرة مد(: 9) رقم صورة

 

 :       اؼبنفذة( اغبجرية)الصخرية  اؼبصاطب .6

بشكل متعامد اؼبصاطب كسبتد  .(10)كما توضح صورة رقم  ة اؼبيلالعريضة قليلبطوف اؼبنخفضات نشأ يف تُ 

كىذا يتيح للًتبة فرصة امتصاص اؼبياه اؼبتجمعة . لتعمل على توزيع كتقليل سرعة اعبرياف السطحي مع اؼبيل

 .ـ15 – 10كتًتاكح اؼبسافة بُت السدكد .كيبنع اقبرافها فبا يثرم ـبزكهنا اؼبائي
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 عمل الباحث: اؼبصدر                  

 لصخرية اؼبنفذة يف سلفيت السدكد ا(: 10)رقم صورة 

 

             :اغبفر الصغَتة .7

كعند امتبلؤىا دبياه األمطار ( 11)كما ىو كاضح يف صورة رقم تكوف موزعو بُت األشجار ىي حفر صغَتة ك

أك قد يتم نقل اؼبياه  قناة من ىذه اغبفرة إذل جذكر األشجار لسقايتها قد يتم نقل اؼبياه من خبلؿ حفر

تعترب ىذه التقنية فبتازة من أجل إعادة إحياء األراضي لزراعة األعبلؼ، ك أيضان  تستخدـ، كبواسطة كعاء

األمطار تستخدـ يف اؼبناطق قليلة ك. (Phillips, 2005) .ألهنا ربتفظ باؼبياه بداخلها ؼبتدىورةاالزراعية 

ـ، كعمق اغبفرة يًتاكح ما بُت 2 – 0.5كيًتاكح قطر اغبفرة  .منطقة زعًتة، كالشواكرة كاؼبناطق الريفية مثبلن 

 .سم15 – 5
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   عمل الباحث: اؼبصدر   

اغبفر الصغَتة يف زعًتة (: أ – 11)صورة رقم 

 بيت غبم

 
 Phillips, 2005: اؼبصدر 

صورة توضيحية للحفر (: ب – 11)صورة رقم 

 الصغَتة

 

 :      الزراعة اجملاكرة للصخور .8

سيل باذباه ت يتاؿ األمطارعلى مقربة من منطقة صخرية تشكل حوض ذبميع ؼبياه زراعة األشجار هبا يقصد ك

 (.12)كما يف صورة رقم . األشجار

 
 الزراعة اجملاكرة للصخور يف بيت صفافا(: 12)صورة رقم 
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 :الصغَتةاػبزانات  .9

ارية كاف اؼبوقع مبلئمان، لتخزين بعض أك كل اؼبياه اجل ، إذا ماحيث يتم إقامة سد صغَت على ؾبرل السيوؿ

 (.13)كاػبزاف الصغَت يف كادم النار كاؼببُت يف الصورة رقم  اليت تتدفق إذل أسفل الوادم

 

 

 عمل الباحث: اؼبصدر        

 يف كادم النار اؼبياه  خزاف صغَت غبصاد :(13)رقم  صورة

 

كىذه اػبزانات ىي يف . كحىت لؤلغراض اؼبنزلية لرم احملاصيل أك اغبيوانات مياه اػبزانات الصغَتةيبكن استخداـ ك    

 يف بعض األحيافاألمر  طلبيت كقد. 3ـ 500,000إذل  1000يتفاكت حجمها من  حيثالعادة صغَتة اغبجم، 

 (Hutchinson, 1981) .كتصميمو كتنفيذه ػبزافمساعدة أحد اؼبهندسُت لتخطيط ا
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 :آبار صبع اؼبياه عن أسطح اؼبنازؿ  .10

أسطح اؼبنازؿ تقليدان فلسطينيان عريقان، خاصة يف الريف الفلسطيٍت، حيث  بواسطةتعترب عملية ذبميع مياه األمطار     

كيعترب بئر اعبمع مصدران . بشبكات اؼبياه قالنظر عن ارتباطها أك عدـ كبصرؼصبع يف العديد من البيوت، لل ان قبد آبار

بإمكاف آبار اعبمع أف ؼكيف ظل القيود اغبالية . احتياطيان إضافيان لرم اغبديقة اؼبنزلية أك لسقاية اغبيوانات أك للشرب

يُت كيف اؼبناطق اليت تكثر فيها البيوت الببلستيكية يبكن صبع مبل. زبفف كلو بشكل جزئي من أزمة مياه الشرب كالرم

كيشكل بئر اعبمع مصدران مائيان ؾبانيان كمضمونان، يساىم يف تأمُت . األمتار اؼبكعبة من اؼبياه عن أسطحها سنويان 

كينسجم استخداـ مياه اعبمع مع اؼببدأ األساسي باستخداـ اؼبصادر . استمرار حياة الًتبة كالنبات كاغبيواف كاإلنساف

يعٍت ربوؿ ىذا اؼبصدر إذل  مياه متاح قدعكس ذلك، فإف عدـ استخداـ مصدر كب. ة لتلبية االحتياجات احملليةاؼبتاح

تسبب قد تعمل على جرؼ مغذيات الًتبة كتآكلها أك فمياه األمطار اعبارية كغَت اؼبستخدمة . مكرىو صحية

، )  .فيضانات مؤذية  (2006كرـز

ضمانة ؼبنع تلوث تلك اؼبياه ( اؼبياه إذل األرضقبل كصوؿ )كتشكل عملية صبع مياه األمطار عن أسطح اؼبنازؿ       

الناتج عن اختبلطها دبلوثات الًتبة فضبلن عن أف اعًتاض اؼبياه الساقطة من مكاف مرتفع يسهل عملية صبعها كيزيد 

نية من كتعترب األسطح اإلظبنتية اؼبنتشرة يف اؼبناطق الفلسطي. كميتها كيقلل من الفاقد اؼبائي على األرض كبداخل الًتبة

( من إصبارل الكمية الساقطة)أفضل األسطح عبمع مياه األمطار، كذلك من ناحية كمية اؼبياه اليت يبكننا صبعها منها 

، علمان أف اؼبواد اؼبكونة لؤلسطح اإلظبنتية ال تتفاعل مع اؼباء، األمر إمكانية احملافظة على نظافتهاأخرل ية كمن ناح

كىناؾ حفر ذبميعية ؼبياه األمطار يًتسب فيها الشوائب  (.2004اللوزم، ). ئحتوالذم ال يؤثر على طعم اؼباء كرا

 صورة رقمبُت اؿكما ت.  موقع التخزيناؼبصاحبة للمياه من خبلؿ مصفاة أك شبك يوضع على الفتحة اليت تؤدم إذل

 (.15)ك ( 14)



56 

 

 
 عمل الباحث: اؼبصدر

حفرة يًتسب فيها الشوائب الناذبة (: 14) صورة رقم

 عن اؼبزراب من خبلؿ اؼبصفاة يف زعًتة بيت غبم

 
 عمل الباحث: اؼبصدر 

 

قناة مركر اؼبياه من اغبفرة إذل األرض (: 15) صورة رقم

 الزراعية يف زعًتة بيت غبم

 

برميل البئر، )يعترب استعماؿ اؼبزراب من أفضل الطرؽ لنقل مياه اؼبطر من موقع اؽبطوؿ كاعبمع إذل موقع التخزين ك     

. صغَتة ذلك يتم ذبميعها يف أحواض زبزينية، كتكوف ىذه يف اؼبناطق اليت تقل فيها نسبة ىطوؿ األمطار ؿ(أك حوض

كقد حلت اؼبزاريب الببلستيكية ؿبل اؼبزاريب . مها كجودهتااحجأكتتنوع أنواع اؼبزاريب من حيث اؼبواد اؼبصنوعة منها ك

كتعترب كمية اؼبطر كمساحة السطح أىم عاملُت يف ربديد قطر . بليتها للصدأاؼبعدنية نظران اللبفاض كلفتها كعدـ قا

داخل كيبكن صبع مياه األمطار ليس فقط يف بئر صبع . اؼبزراب الذم هبب أف يسمح بانسياب مياه السطح بسهولة

كيفًتض بالبئر أك الوعاء . باطن األرض، كإمبا أيضان يف أكعية كبَتة مناسبة مثل خزانات ببلستيكية أك معدنية أك براميل
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قاببلن للصيانة، كأف يتحمل ضغط اؼباء كالتغَتات اؼبناخية، فضبلن عن إغبلقو هبب أف يكوف أف ال يكوف نفادان ك( اػبزاف)

 (Abdulfattah, 1981). بإحكاـ غبمايتو من األكساخ كأشعة الشمس

سطوحها مصدران غبصاد مياه األمطار حيث يتم ذبميعها شكلت فقد ات الببلستيكية كمع انتشار الزراعة يف الدفيئ    

اؼ لرم اؼبزركعات كسقاية اؼباشية كما يظهر يف الصورة رقم خزاف أك بركة لتستغل يف كقت اعبف من خبلؿ األنابيب يف

(16.) 

 

 عمل الباحث: اؼبصدر

  بيت ببلستيكي يف زعًتة(: أ – 16)صورة رقم 

 عمل الباحث: اؼبصدر   

مزراب بيت ببلستيكي (: ب – 16)صورة رقم 
 يصب يف خزاف صغَت يف زعًتة

 

 .(2001، كآخركفذيب ) :ما يليإتباع ب بطريقة آبار اعبمع يُنصحصحية كسليمة أمطار غبصوؿ على مياه كؿ

  عن اغبفر االمتصاصية كمصادر التلوثبعيدة اختيار موقع مناسب للبئر قبل موسم األمطار .
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  قبل موسم األمطار سواء من اؼبياه أك بقايا الركاسبتنظيف البئر .

 عمل الصيانة البلزمة للبئر كاؼبنطقة احمليطة بو .

 تنظيف سطح اؼبنزؿ الذم ذبمع منو مياه األمطار  .

 تربية اغبيوانات كالطيور بعيدا عن سطح اؼبنزؿ .

 كسد صبيع الفتحات بإحكاـالبئر  إغبلؽ .

  عند فتحة دخوؿ اؼباء للبئرتزكيد نظاـ اؼبياه حبجرة ترسيب .

مع اؼبوجودة كحفر آبار جديدة سيساعد يف اغبد من مشكلة اؼبياه اليت اجلف االىتماـ بآبار كبدكف أدسل شك أ    

يف ظل الظركؼ اليت كزبزينها عبمعها كالصحية تعاشل منها اؼبنطقة إذا أخذنا بعُت االعتبار الطرؽ الصحيحة كالسليمة 

 .من شح يف األمطار ببلدناتعاشل منها 

كنظران للدكر الذم يبكن أف تلعبو آبار اعبمع يف اغبد من أزمة اؼبياه اؼبتفاقمة فبل بد من قياـ السلطات احمللية     

تشريعات كاضحة ال تشجع فحسب بل تشًتط حفر بئر للجمع قبل اغبصوؿ على الًتاخيص البلزمة  بتبٍتالفلسطينية 

عامة كليست قواعد دقيقة ف التشريعات التنظيمية الفلسطينية ىي أطر إال أ ،ختلفةلؤلبنية ذات االستعماالت ادل

نظاـ رخص  قد حددؿك. شاكل اؼبناطق اغبضرية كخاصة نقص اؼبياه فيهالوضح حد دلعبلجية اؿ تفصيلية تفتقد الصفة

إلنشاءات اليت تتطلب أف ا 3ما كرد يف اؼبادة رقم األشغاؿ اليت تتطلب إصدار رخص، ؾ 1941تنظيم اؼبدف لسنة 

 (2005الكحلوت، ): اغبصوؿ على رخصة دبقتضى القانوف تشمل مايلي

 إنشاء األبنية. 

 تغيَت األبنية أك توسيعها أك تعديلها أك ىدمها. 

 إنشاء الطرؽ. 
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 اغبفر كالطم. 

 إنشاء اجملارم. 

 مشركع تنظيم اؼبدف  استعماؿ البناية أك األرض لغاية من غَت الغايات اؼبسموح باستعماؽبا ؽبا دبقتضى

 .اؼبصدقة

 صبيع اإلنشاءات اليت تتناكؿ مظهر البناء اػبارجي. 

 تركيب ضباـ أك مرحاض أك بناء حفرة مرحاض أك حفرة ترشيح أك ؾبلى أك مغسلة يف أم بناء موجود. 

 حفر اآلبار اعبوفية. 

على تشجع اؽبيئات احمللية  إال أفبنائي عند كل ترخيص  عبمع اؼبياه يلـز ببناء بئرالذم قانوف اؿ تفعيلكرغم عدـ     

مقابلة شخصية مع رئيس بلدية الظاىرية اؼبهندس سامي ). يف كل بيت جديد كذلك لقلة األمطار اؼبتمثل ببناء بئرغبصاد اؼبائي ا

 (2012-2-25، اشنيور

 

III.3  طرؽ اغبصاد اؼبائي القديبة يف فلسطُت 

إف اآلبار يف القدـ كحىت مئات السنُت قبل اؼبيبلد كانت من أىم األمور اليت كجب تواجدىا يف القرل كاؼبدف     

اغبسباف عند ازباذ القرارات يف العصور، فاؼباء ىو من أكثر األمور اليت أخذت القديبة كيف صبيع اغبضارات ك كالقبلع

إما جبانب األهنار أك الودياف اليت أُقيمت اؼبناطق السكنية  العديد من دفنج ،بناء قلعة أك ازباذ اؼبكاف كمنطقة سكنيةؾ

 . أك الينابيع الدائمة
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يف اؼبناطق الغنية باؼبياه ألسباب عديدة منها التحصن يف قبلع خوفان من دائمان  يكن باإلمكاف السكن إنو دلإال     

. ؿ كغَتىا من اؼبناطق اليت ال يوجد هبا أهنار أك كديافاغبركب كمنها البحث عن األماف كالسكن دبناطق مرتفعة كاعببا

 .لذا كاف ال بد من توفَت اؼبياه عرب اغبصاد اؼبائي

 عن كاستغبلؿ اؼبياه الناذبةيف األرض  ىمحفرعن طريق ؼ األقدموف موضوع كجود اؼبياه يف باطن األرض عرّ كلقد     

 كىكذا يبكن حل قضية اؼبياه يف موسم اعبفاؼكيبكن ذبميعها الستغبلؽبا أحيانان كفَتة تكوف اليت قد األمطار ىطوؿ 

 (Oweis, et.al, 1998) .جزئيان 

على ياه ادلمناسبة غبفظ كىي  فيهااؼبكاف األمثل لتجميع اؼبياه ( يف فلسطُت انتشاران كثر األ)اعبَتية الصخور  كتعترب    

يف اؼبناطق أما . صخورداخل اؿ حىت ال تتسرب اؼبياه مواد إظبنتية منإضافة طبقة رقيقة خاصة عند شكل آبار صبع ك

صورة بُت اؿكما ت. عبدراف من الداخل باغبجارةكتدعيم ا يف األرض فراحلفيتم من طبقات صخرية سطحية  زبلواليت 

 :على النحو التارلكعليو يبكن تقسم آبار اعبمع  .(18)ك ( 17) رقم

قبد قد ؼلتجميع اؼبياه تعترب مكاف كدبا أهنا غَت منفذة للمياه ر كصخة بكىي آبار ؿبفور: اآلبار الصخرية .1

من  ةـبركطية الشكل دائرمبأهنا ىذه اآلبار لداخل، كتتميز كبو ا ىاتصب يفك اجدرانو قنوات تتجو كبو

 .شكل غرفة دائريةتكاد تتسع حىت تكمع اؽببوط  بشكل ضيق األعلى

للحفاظ على عدـ خركج كالداخل  منجدراهنا من اغبجارة  تالًتاب كبٍتفرت يف بار حُ كىي آ: اآلبار اؼببنية .2

 .من الداخلؽبا اؼباء يضاؼ طبقة جبسية كلسيو 

كعادةن تكوف  ،للدعم من الداخل األخشاب ؽبا كتضاؼ يةالرمل تُنشئ ىذه اآلبار يف الًتبة :اآلبار الرملية .3

مقابلة شخصية مع :اؼبصدر). باغبجارة مدعومةكيف األمتار األكثر عمقان تكوف دائرية  ،مربعة الشكل من األعلى

 .(2012-1-29، الدكتور إبراىيم ـبارزة



61 

 

  
 عمل الباحث :اؼبصدر

  بئر ركماشل مغلق يف خربة الرىوة 
 عمل الباحث :اؼبصدر 

 يف خربة الرىوة قدصل بئر ركماشل 
 يف خربة الرىوة   ةركماشلآبار (: 17)رقم  صورة

 

 

 عمل الباحث: اؼبصدر          

 يف منطقة زعًتة بيت غبم  بئر ركماشل(: 18)رقم  صورة
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كتعترب الينابيع كالربؾ كربؾ سليماف يف مدينة اػبضر يف ؿبافظة بيت غبم اليت بنيت يف العهد العثماشل إحدل     

 (.19)رقم  كما تبُت الصورة .أشكاؿ اغبصاد اؼبائي القديبة

 
 عمل الباحث: اؼبصدر            

 ضر يف ؿبافظة بيت غبم برؾ سليماف يف اخل(: 19)رقم صورة 

 

طريقة اعبدراف اغبجرية الكنتورية كاليت يكوف فاستخدمت أشكاؿ عدة للحصاد اؼبائي مثل أما يف منطقة الدراسة     

لزيادة طريقة اغبراثة الكنتورية  كما استخدمتيف عرب الرماضُت كعرب الفرهبات، كما ىو كاضح سم 25ارتفاعها 

كدل يقتصر األمر على طرؽ اغبصاد القائم على التخزين يف الًتبة بل تعداه للتخزين يف آبار اعبمع  ،زبزين اؼبياه يف الًتبة

 كيف الوقت اغباضر كبعد سنوات .كاف يستخدـ لتجميع مياه األمطار حيثئر قدصل يف خربة الرىوة كما ىو حاؿ ب

 ان كدل يعد صاحلأغلق البئر القدصل  ،ملم يف السنة 350 – 300عديدة من اعبفاؼ كقلة األمطار اليت تًتاكح بُت 

كأصبحت ىذه اؼبنطقة  بسبب قلة األمطار كإنباؿ الزراعة كتدىورت طرؽ اغبصاد اؼبائيلبلستخداـ بسبب اإلنباؿ، 
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سياسي ؽبذه اؼبنطقة الواقعة بالقرب من خط اؽبدنة كاعبدار يواجلكفبا فاقم األمر الواقع ، منطقة لرعي الثركة اغبيوانية

 (. ج)منها كمناطق عسكرية كمنطقة % 53.2كيصنف 

III.4   فوائد تقنيات اغبصاد اؼبائي 

تابع سنوات اعبفاؼ أك إصابة تىذه التقنيات قد ال تعطي الفائدة اؼبرجوة منها يف حاالت  أف من اعبدير ذكره    

كيف حالة العناية جبوانب زيادة اإلنتاج كاستخداـ . قلة العناية بعوامل أخرل تؤثر يف اإلنتاجؿ يكافح أك النبات دبرض دل

 (Critchley and Siegert, 1991) :منهاعديدة تقنيات اغبصاد اؼبائي  كبصل على فوائد 

 كالفًتات اليت من . برطوبة إضافية يف مراحل النمو اؼبختلفة د اغبصاد اؼبائي احملاصيل من خبلؿ تزكيدىايساع

 :فوائد أكثر ىي يكوف فيها ؽبذه الرطوبة اإلضافيةاؼبمكن أف 

 ر حيث وبسن اإلنبات كالتأسيساكقت البذ. 

  كقت نوبة اعبفاؼ كسط اؼبوسم حيث يدعم اؼباء احملصود سابقان مبو احملصوؿ حىت حدكث

 .سواؽبطوؿ التارل يف اؼبوسم نف

  (.البذكر)يف الفًتة اليت يكوف احملصوؿ فيها يف مرحلة النمو اؼبهمة كاإلزىار كتكوين اغببوب 

 زيادة إنتاج احملاصيل كاألشجار. 

 تقليل تعرية الًتبة. 

 مكافحة تدىور الًتبة. 

 دعم مبو األشجار يف مواسم اعبفاؼ اؼبسبوقة بسنوات مطَتة. 

 اصة يف اؼبناطق قليلة معدؿ األمطارزيادة الغطاء النبايت كمكافحة التصحر خ. 

 حفظ الًتبة كتغذية الطبقات اؼبائية ربت األرضية. 
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 زيادة دخل اؼبزارع. 

 اغبفاظ على النظاـ البيئي. 

 

 الصةاخل

زينها سواء يف الًتبة أك كتخ كديافاؿمطار كاألإف اغبصاد اؼبائي ىو عبارة عن ذبميع ؼبياه اعبرياف السطحي من     

 .ال يشمل ىذا التعريف بأم شكل األهنار الدائمةك، كاستخداـ ىذه اؼبياه ألغراض إنتاجية كنافعة، اتاؼبستجمع

نظم اغبصاد اؼبائي بأشكاؿ ـبتلفة يف ـبتلف اؼبناطق الفلسطينية كاليت تعترب الطرؽ التقليدية ؿ اضاستعرأيضان مت قد ك    

اليت تقل فيها كمية ىطوؿ  ؾباالت ـبتلفة كخاصة يف اؼبناطق العامل اؼبساعد يف إمداد السكاف باؼبياه الستخدامها يف

صخرية اؼبنفذة كاعبدراف الًتابية ألف منطقة إف أكثر الطرؽ اليت استخدمت يف منطقة الدراسة ىي السدكد اؿك األمطار،

 نتاج احملاصيلالناذبة زيادة إ كمن فوائد اغبصاد اؼبائي يتم استخداـ طرؽ أخرل،اكبدار شديد ؿ اتالدراسة ليست ذ

 .مكافحة تدىور الًتبة كزيادة دخل اؼبزارعك

سكاف اؼبناطق  استفاد منهامنذ القدـ، فقد  تـاستخدات اليت ممن التقنفهي يف فلسطُت ات حصاد اؼبياه مفتق أما    

 .كرم الثركة اغبيوانية كالزراعة اؼبختلفة ألغراض الشرب

ة

ة

ة

ة

ة

ة



65 

 

ة

ة

ة

ة

ة

ة

ةراير عرافصلةة

IVةراخطنوةراميزيعةاممعبعةراتبجدةاحتجممجاةرامبجوةة.ةة

ة

IV.1   مقدمة 

IV.2   كربليلها صبع البيانات. 

IV.3    اؼبياه مستجمعمكاف الشركط كاؼبعايَت الختيار. 

IV.4   نظم اؼبعلومات اعبغرافية تطبيق معايَت االختيار ضمن .

ة

ة

ة

ة
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يهدؼ ىذا الفصل إذل توضيح كيفية صبع اؼبعلومات كالبيانات األكلية كالثانوية، كربليل ىذه البيانات كمعاعبتها من     

تطبيقها الختيار  ف طريق ربديد الشركط كاؼبعايَت اليت يتمع GISخبلؿ استخداـ تقنيات نظم اؼبعلومات اعبغرافية 

 .اؼبستجمعات

االجتماعية كاالقتصادية مثل التعليم كالثركة اغبيوانية اعبوانب بعض كر دإذل توضيح  أيضان  الفصل يهدؼك    

 .كمؤشرات تتوفر حوؽبا إحصاءات يف ازباذ القرارات حوؿ ربديد أماكن اؼبستجمعات اؼبائية

 

IV.1  اؼبقدمة 

قياس فقط من جانب ليس ك. ات اؼبياه الناذبة عن اؽبطوؿ اؼبطرماؼبياه بتدفق يهتم اؽبيدركلوجيوف كمهندسو    

بعملية ربويل بيانات اؽبطوؿ إذل بيانات جرياف سطحي أيضان بل  طوالت كما ينتج عنها كجرياف سطحي،الو

يصعب اغبصوؿ على القراءات اؼبيدانية من أجل حساب اعبرياف السطحي كما ىو فإنو  كلسوء اغبظ،. ىيدركلوجي

ىي الوسائل كاألساليب اليت يقاس هبا مياه األمطار عرب أجهزة قياس خاصة، كيتم ذلك عرب ك الطرؽ التقليديةمتبع يف 

يتم انتظار سقوط األمطار للسنة اؼبقبلة مث قياسها كزبزينها مث فًتة زمنية طويلة، فعند سقوط األمطار يتم ذبميعها 

لذا فقد مت استخداـ . صاد اؼبائياحلخاصة بدراسة  للحصوؿ علىللحصوؿ على كمية أخرل من األمطار كقياسها 

 يصعب توفَتىا بالطريقة اؼبباشرة خاصة يف الدكؿ يتنظم اؼبعلومات اعبغرافية للحصوؿ على معطيات اغبصاد اؼبائي اؿ

 .النامية كاؼبناطق النائية كما ىو اغباؿ يف منطقة الدراسة

كما  ؼبطرية يف اؼبناطق القاحلة كشبو اعبافة مهمةكمبذجة تصريف اؽبطوالت ا. تعترب الضفة الغربية منطقة شبو جافة    

النمذجة اؽبيدركلوجية يف الضفة الغربية االىتماـ الكايف، كدل يتم عمل دراسات  مكدل تعط .ىي اغباؿ يف اؼبناطق الرطبة

كالذم أمسى مسألة ىامة يف مطلع  GIS الػػػػػ اللجوء إذل استخداـبرز كمن ىنا .  (ARIJ, 1996).مكثفة خبصوصها
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شبانينات القرف اؼباضي كحىت الوقت اغباضر ؼبا تتيحو للمستخدـ من إمكانية معاعبة كربليل البيانات اؽبيدركلوجية 

 .بشكل أكثر كفاءة

ىذه  من أىم. كتركز ىذه الدراسة على بعض ىذه التقنيات اغبديثة اؼبستخدمة يف ىذا اجملاؿ كطرؽ االستفادة منها    

 Triangulate Irregularالتقنيات نظم اؼبعلومات اعبغرافية كدكرىا يف معاعبة مباذج االرتفاعات الرقمية 

Networks (TIN) كحساب مقدار اعبرياف  يبكن االستفادة منها يف ربديد شبكة اجملارم اؼبطرية، اليت

 .السطحي

الذم ينساب على سطح األرض كعلى ك على منطقة ما الساقط ؿكاؽبطاعبرياف السطحي ىو ذلك اعبزء من ك    

اؼبنحدرات متبعان عدة مسارات حسب طبوغرافية اؼبنطقة حىت يصل إذل ؾبرل وبصر اؼبياه ضمن مقطعو فيصب فيو 

ككذلك االكبدار  الغزيرة كوبدث اعبرياف السطحي نتيجة لتشبع الًتبة باؼباء بعد سقوط األمطار. كيصبح جزءان منو

، كبالتارل فإف ما يزيد عن مقدرة األرض على امتصاصو من ماء كأيضان الكثافة العالية لؤلمطار طح األرضالشديد لس

  .(1996عبد العزيز، )هبرم على اؼبنحدرات باذباه القناة الرئيسية 

كتتأثر كمية اؼبياه اجملتمعة كجرياف سطحي قبل نشوئها بعوامل تتحكم يف مقدار كزمن ما يتسرب من اؼباء إذل     

فنسيج الًتب اػبشنة كالًتب الرملية يسمح بتغلغل اؼبياه إذل داخل الًتبة، كوبدث عكس ذلك لنسيج . داخل الًتبة

كمن تلك العوامل أيضان الغطاء النبايت، كالذم بزيادة . تسرب اؼبياهة ؿيقية اؼبعمالًتب الناعمة كالًتب الصلصالية كالطم

كثافتو يسمح دبقدار أكرب من اؼبياه اؼبتسربة يف الًتبة؛ ألف جذكر النباتات تعمل على إحداث فراغات أكرب بُت 

دة االكبدار تزيد سرعة كلبلكبدار عبلقة عكسية مع التسرب، فمع زيا. حبيبات الًتبة فبا يسمح بانتقاؿ اؼبياه من خبلؽبا

 .(1998خضَت، )جرياف اؼبياه فبا يقلل من مقدار تسرهبا يف الًتبة 
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، كاختزاؿ مراحل العمل اغبقلي، كإدارة معاعبتهاسرعة الوصوؿ إليها، كتعدد أساليب تعتمد على إف دقة النتائج     

نظم اؼبعلومات اعبغرافية يف تقدير  على تقنيةاألمر الذم دفع باذباه اعتماد ىذه الدراسة الكم الكبَت من اؼبعلومات 

 .اعبرياف السطحي يف منطقة الدراسة من خبلؿ بناء قاعدة بيانات ىيدركلوجية

 

IV.2  كربليلها ذبميع البيانات 

تعترب البيانات على اختبلؼ أنواعها الركيزة األساسية ألم عمل حبثي تطبيقي، فبل يبكن للبحث أف يقـو إال من     

ككلما تنوعت البيانات فهذا يهيئ للباحث تطوير أساليب جديدة يف العمل البحثي كقد تكشف عن . خبلؽبا

 . خصائص أخرل للظاىرة تساعد على فهمها بصورة أعمق

أيضان طرؽ تعددت ككبالنسبة للبيانات اؼبستخدمة يف ىذه الدراسة فقد تنوعت ما بُت بيانات كمية كنوعية،     

، كمباذج االرتفاعات الرقمية، كاؽبيدركلوجيا اػباصة اؼبستخدمة البيانات الكمية يف الصور اعبوية حيث تتمثل. توظيفها

اؼبستخدمة يف التعرؼ على نوع  ط على اختبلؼ موضوعاهتا كاؼبعلوماتائاػبرفتمثلت بالبيانات النوعية  أما. باألمطار

 .كغطاءاهتا مضااستخدامات األر

ككاف . أشكاؿ ـبتلفةكلذلك مت صبع البيانات من مصادر . البيانات اؽبيدركلوجية للضفة الغربية ؿبدكدة جدان إف     

 : يلي ، كمات اليت مت صبعهافية من البياناالبد أيضان من بناء طبقات نظم اؼبعلومات اعبغرا

عليها من  كُحِصل GISة ئميانات االرتفاعات كاستخدمت ضمن بخطوط الكنتور، استخدمت عبمع ب -1

 .معهد األحباث التطبيقية

ة الدراسة اػبرائط، االستعانة ببعض اػبرائط اػباصة دبنطقة الدراسة هبدؼ التعرؼ على اؼببلمح الطبيعية ؼبنطق -2

 ،1:250000خريطة جيولوجية دبقياس رسم مثل التعرؼ على الواقع اعبيولوجي ؼبنطقة الدراسة من خبلؿ 

 .صادرة عن اؼبركز اعبيولوجي اإلسرائيلي
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اإلحصاءات، لقد اعتمدت ىذه الدراسة على العديد من التقارير كاإلحصاءات اليت زبدـ أىداؼ الدراسة،  -3

اإلحصاءات السكانية ك، الفلسطينية األرصاد اعبوية دائرة منيانات اؼبناخية كىي يف ؾبملها تتعلق بالب

 .مركز اإلحصاء الفلسطيٍتالصادرة عن 

مت االستعانة خبارطة للًتبة مت ربضَتىا من لذلك . أف اؼبعلومات اؼبوجودة عن الًتبة يف اؼبنطقة ؿبدكدة جدان  -4

 .Land Research Center مركز أحباث األراضيِقبل 

كاليت من خبلؽبا مت تصنيف الغطاء  2009الصور اعبوية، اليت أخذت من معهد األحباث التطبيقية لعاـ  -5

 .األرضي للمنطقة

هنجية اؼببينة يف كما ىو موضح يف ادل Arc GISكقد مت ربليل ىذه البيانات اؼبتباينة اؼبصادر ضمن برنامج     
الصدع، االكبدار، استخداـ )مت كضع العوامل الطبيعية يث ح. كضح آلية العمل اؼبتبعةكالذم م (2)الشكل رقم 

ضمن بعض العمليات، ( اغبيوانيةالتعليم كالثركة )االقتصادية -كالعوامل االجتماعية( األراضي، األمطار، كنسيج الًتبة
 (Interpolation)ضمن عملية االستيفاء  االقتصادية مع نسيج الًتبة كاألمطار-العوامل االجتماعية تكضع فقد

 Runoffضمن عملية إهباد اعبرياف السطحي  ُتدخلكمن خبلؿ بعض النواتج باإلضافة إذل استخدامات األراضي 
كاستخدمت كاستخدـ أيضان االكبدار إلهباد اجملارم اؼبائية ذات التدفق اؼبائي الكايف، ، الرياضية كفقان لبعض اؼبعادالت

دخاؽبا يف عملية االستيفاء كالتعليم كالثركة اغبيوانية بعد إكبدار، الصدع، استخدامات األراضي، اال أيضان كل من
حيث زبضع نتائج ىذه العملية إذل تقاطع ، (Weighted Overlay)الستخدامها ضمن عملية التطابق اؼبوزكف 

 .مثل للمستجمعاتمع اجملارم اؼبائية ذات اؼبستول اؼبتباين من حيث التدفق اؼبائي للمساعدة يف ربديد األماكن األ
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IV.3   مستجمع اؼبياه مكاف الشركط كاؼبعايَت الختيار 

كمن مث ، (3)من خبلؿ البيانات كاؼبعلومات اؼبتوفرة كضعت الشركط كاؼبعايَت اليت تناسب اؼبنطقة حسب اعبدكؿ     

ككضعت الشركط  (.3)يف منهجية فبثلة يف الشكل رقم  GISمت معاعبة ىذه البيانات الستخدامها يف بيئة الػػػػػػػ 

             .(Fealy, 2010)التفضيلية باالعتماد على دراسة 

 اؼبستجمع مكاف الشركط كاؼبعايَت الختيار :(3)رقم جدكؿ 

 *الشروط التفضيلية الشروط

 .النفاذية قليلةالًتبة  - Soil Texture –نسيج الًتبة  -

 .مناطق ذات ىطوؿ مطرم مرتفع - Rainfall –كمية ىطوؿ األمطار  -

  .مناطق شديدة االكبدار -   Slope / TIN  - االكبدار -

  .بعيدة عن الصدكعاؿاؼبناطق  -  Geology –جيولوجية اؼبنطقة  -

 .اؼبناطق الزراعية كالقابلة للزراعة - Land-use   استخدامات األراضي -

 .األقلتعليم ذات نسبة اؿاؼبناطق  -  - Social االجتماعيةالعوامل  -

 .الثركة اغبيوانية تًتكز فيهااؼبناطق اليت تفضيل  -  -  Economicالعوامل االقتصادية -

 عمل الباحث: اؼبصدر

 *Fealy, 2010 بتصرؼ. 

 

يوجد  يف ىذه الدراسة فحسب كإمباليو أف معايَت اختيار اؼبستجمعات ال تقتصر على ما مت االعتماد ع هبدر ذكره    

معايَت أخرل خاصة اقتصادية، جيوسياسية قد تؤثر على اؼبوقع النموذجي للمستجمعات كاقتصار الدراسة على العوامل 

 .الوقتاج ؿبدكدية البيانات كاؼبذكورة أعبله كانت نت
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IV.4    ضمناؼبستجمعات تطبيق معايَت اختيار  GIS 

كمية كىي بعض العوامل ؿ( Interpolation)مبوذج االستيفاء اػبطوات اؼبتبعة يف ( 3)يوضح الشكل رقم     

لقد مت استخداـ ، Rasterاألمطار، كنسيج الًتبة، كالتعليم كالثركة اغبيوانية اليت مت ربويلها من نقاط موضعية إذل 

اء السطوح اإلحصائية كىذه اػبوارزمية يف عملية بن Inverse Distance Weighted (IDW)خوارزمية 

تعتمد مبط االقًتاف احمللي يف تقدير قيم نقاط غَت اؼبعركفة من النقاط غَت اؼبعركفة يف إطار عملية االستيفاء كىي طريقة 

سبثلة كذلك يتفق مع طبيعة اؼبتغَتات يف البحث كادل ُتصلح حاؿ كجود سبركز للتباينات احمللية يف قيم اؼبتغَتات اؼببحوثة

  .يف اؼبطر، تربة، التعليم، كالثركة اغبيوانية كاليت تأخذ مبط البيانات احمللية اؼبتمركزة

Interpolation Model 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Interpolation Model 1اػبطوات اؼبتبعة يف  :(3)رقم شكل 

Rainfall, Soil Texture, 
Education, Herd 

Rainfall, Soil Texture, 
Education, Herd 

 

Raster  

Reclassify 

IDW 
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 : كفيما يلي شرح ؽبذه اؼبعلومات اؼبدخلة يف اؼبنهجية

 : Soil Textureنسيج الًتبة  -1

 اقاـ بو (1ملحق رقم )صبع معلومات نقطية عملية خبلؿ  (4)اؼببينة يف جدكؿ رقم  قت معلومات نسيج الًتبةاشتُ     

اؼبعلومات النقطية كربويلها إذل طبقة معلوماتية تظهر ( Interpolation)حيث مت استيفاء  مركز أحباث األراضي

 (:3) الشكل رقم، كما ىو موضح يف نسيج الًتبة كتغطي صبيع منطقة الدراسة

 التصنيف الرئيسي لًتبة منطقة الدراسة  :(4) رقم جدكؿ

Soil Group Lower level Units Definition 

VERTISOL  Calcic, Chromic 

 كلسي، كركمي     

Moderately deep to very deep, very fine-fine 

textured soil on wide valley flats and plateaus. 

 .عميق باعتداؿ إذل عميق جدان، قواـ الًتبة دقيق يف عرض الوادم كاؽبضاب

CAMBISOL  (Epi) Leptic 

 لبتك        

Very shallow, fine textured soil on summit 

surfaces. 

 .ضحلة جدان، قواـ الًتبة دقيق على قمة السطح

CAMBISOL  Calcic, Chromic  

 كلسي، كركمي     

Very deep, fine textured soil on drainage lines. 

 .عميق جدان، قواـ الًتبة دقيق على خطوط الصرؼ اؼبائية

 LRC, 2010: اؼبصدر

 

كما مت تعيُت . من الًتبة للجرياف السطحيدرجة مبلئمة كل نوع  مت ربديد نوع نسيج الًتبةكبناءن على ربديد     

قسمت كذلك باالعتماد على تقسيمات مصلحة الًتبة األمريكية حيث من الًتبة اجملموعة اؽبيدركلوجية لكل نوع 

ة للًتبة كفقان لسرعة انتقاؿ اؼبياه خبلؽبا كالذم يعتمد على اجملموعات اؽبيدركلوجيب األنواع اؼبختلفة للًتب إذل ما يسمى
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ىذه الدراسة  عبميع العوامل يفحيث مت تقسيم درجات اؼببلئمة  (.5)نسيج الًتبة كذلك كما ىو مبُت يف اعبدكؿ رقم 

 .(Palkar, 2009)باالعتماد على 

درجة اؼببلئمة لنسيج الًتبة : (5)جدكؿ رقم 

المجموعة الهيدرولوجية  التربة نسيجنسيج التربة  رمز (1)درجة المالئمة

 (2)للتربة

1 ZCl Sandy Clay Soil C 

2 ZC Sandy Silty Soil B 

3 L Loamy Soil A 

4 C Silty Soil A 

5 Cl Clay Soil D 

 عمل الباحث بتصرؼ (1)

(2) USDA, 1986 

 

 (2001العمرم، ) :كصف الًتب الظاىرة يف اعبدكؿ أعبله كما يليكيبكن 

تتكوف من أجزاء دقيقة جدان، لذلك تسمى أيضان بالًتبة الثقيلة ألهنا  (:Clay Soil)التربة الطينية أو الصلصالية 

لذلك إذا . قد تكوف ىذه الًتبة خصبة جدان يف بعض األحياف إال أهنا تفتقر دائمان إذل الصرؼ اعبيد. صعبة النكش

ة كإذا كانت جافة فستتشقق كرُبدث فجوات كبَت. كؿ اؽبواء فيهاكانت الًتبة رطبة فستتكتل كتتحد كسبنع بدكرىا دخ

يبكن زبفيف ثقل ىذه الًتبة كربسُت جودهتا . من جراء التشقق كبالتارل يقل نسبة اعبرياف السطحي بشكل ملموس
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األشجار  ركث اغبيوانات كأكراؽ مثل. عبارة عن مواد عضوية متحللة كمادة الدباؿ. دة الدباؿ إليهامن خبلؿ إضافة ما

  . كـبلفات اغبدائق

كما أهنا غنية دبادة . من خصائص ىذه الًتبة أهنا ملساء كلزجة، كجيدة الصرؼ (:Silty Soil)ة يالتربة الطمي

 .أكثر خصوبة من الًتبة الرملية فهي الُدباؿ، لذلك

تتكوف من خليط من الًتبة الطينية كالًتبة . ىي أفضل الًتب على اإلطبلؽ (:Loamy Soil)التربة الطفالية 

كمن اؼبهم أف تكوف . تتميز  ىذه الًتبة بأنو يسهل العمل هبا كليست قاسية كال تشكل كتل كبَتة إذا جفت. الرملية

يفت األظبدة العضوية فستكوف كإذا أض. الًتبة كثيفة كؿبركثة جيدان حىت يتسٌت عبذكر النباتات اخًتاقها بسهولة كبسرعة

كتتميز أيضان بأهنا تسخن بسرعة يف الربيع، كال ذبف بسرعة يف الصيف ألهنا قادرة . تربة أكثر من مثالية لزرع النباتات

 .  على احتجاز كميات كبَتة من اؼباء

تفظ بنسبة خفيفة ملساء كتحأهنا من خصائص ىذه الًتبة  (:Sandy Silty Soil)ة يالتربة الرملية الطمي

 .معتدلة من اؼباء بداخلها

من خصائص ىذه الًتبة أهنا خفيفة، دقيقة رطبة،  (:Sandy Clay Soil)التربة الرملية الطينية أو صلصالية 

كىي تربة صعبة التعامل معها، إال أهنا تزكدنا . كيبكن أف ربتفظ بنسبة ضئيلة من اؼباء داخل الًتبة ألهنا ذبف بسرعة

 .كالكلسبغذاء النباتات 

، ZCl لنوع النسيج 1رقم  كضع، فقد اليت أُعطيت لنوع نسيج الًتبة حسب اعبدكؿ السابق كأما درجات اؼببلئمة    

مت . Clتكوف لػػػػػػ  5، كالدرجة  Cتكوف لػػػػػ  4، أما الدرجة  Lتكوف لػػػػػػػ 3، كدرجة  ZCتكوف لػػػػ 2 اؼببلئمة كدرجة

ؾبموعات كذلك حسب اجملموعات اؽبيدركلوجية للًتبة اليت سيتم شرحها الحقان، كىي كما  4تصنيفها فيما بعد إذل 

 (Bاجملموعة اؽبيدركلوجية ) 2، كدرجة ZCl لنوع النسيج( Cاجملموعة اؽبيدركلوجية ) 1رقم  درجة اؼببلئمة: يلي

ZC ،  4ك  3أما درجة ( اجملموعة اؽبيدركلوجيةA )نوع النسيجتكوف ؿ C  كL.  اجملموعة اؽبيدركلوجية ) 5كدرجة
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D ) تكوف لنوع النسيجCl من الدرجات اؼببلئمة ىي األفضل من بينهم كاليت  5كتعترب الدرجة (. 5)، جدكؿ رقم

 (.11)رقم اػبريطة كما يف . Clay Soil الطينيةتشمل على الًتبة 

 
عمل الباحث : اؼبصدر                            

 كدرجة اؼببلئمة اؽبيدركلوجية  يف منطقة الدراسة نسيج الًتبة(: 11)رقم خريطة 

 Cl الًتبة الطينية ىي قل نفاذيةالًتبة األ ففإكر سابقان كالشرط اػباص بنسيج الًتبة كحسب اؼبعيار الذم ذُ     

(Clay Soil)  ال تسمح ؼبياه األمطار كذلك حسب اػبصائص كاؼبميزات كاليت  ،5كىي سُبثل يف درجة اؼببلئمة

. ظبح ؽبا باعبرياف على السطحمبل  بالتسرب داخل الًتبة
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 :Rainfallكمية األمطار  -2

سبثل قياسات موضعية لكميات كاليت ( 1اؼبلحق رقم )من خبلؿ بيانات نقطية كمية األمطار قت معلومات اشتُ     

ؽبذه النقاط لتغطية كافة أكباء منطقة الدراسة كما ( Interpolation)األمطار يف منطقة الدراسة حيث مت استيفاء 

 (.3)ىو موضح يف شكل رقم 

 
عمل الباحث : اؼبصدر                           

 كدرجة اؼببلئمة اؽبيدركلوجية األمطار يف منطقة الدراسةتوزيع (: 12)رقم خريطة 
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كما كضعت درجات اؼببلئمة حسب األفضلية من ناحية اعبرياف السطحي فاؼبناطق األكثر مطران ىي نظريان األكثر     

السنة ىي اؼبنطقة اؼبفضلة كتعطي درجة /ـؿـ 340فاؼبنطقة اليت يزيد فيها اؼبطر عن . ميبل إلنتاج جرياف سطحي

 (.12)كاػبريطة رقم ( 6)اعبدكؿ رقم  يوضح كما 5التفضيل األعلى كىي 

 

درجة اؼببلئمة لكمية ىطوؿ األمطار (: 6)جدكؿ رقم 

كمية هطول األمطار درجة المالئمة 

1 300 – 310 

2 311 – 320 

3 321 – 330 

4 331 – 340 

5  >340 

عمل الباحث : اؼبصدر 

 

 :Slopeاالكبدار  -3

من  امت اغبصوؿ عليواليت ( 13)خبلؿ بيانات خطوط الكنتور كما يف اػبريطة رقم من  االكبدارقت معلومات اشتُ     

 .معهد أريج
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 عمل الباحث : اؼبصدر                    

 خطوط الكنتور يف منطقة الدراسةارتفاعات (: 13) رقم خريطة

 

ليشكل أساس ( 14)كما ىو مبُت يف اػبريطة رقم الكنتور مت بناء سطح إحصائي  خطوطكباالعتماد على     

 Triangulated Irregular Networks (TIN)كيف ىذا السياؽ مت بناء . النمذجة اؽبيدركلوجية للمنطقة
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عبارة عن شبكة فراغية مكونو من مثلثات مًتابطة، يكوف كل رأس من  ، كىو(27كما ىو موضح يف اػبريطة رقم )

ككلما كانت نقاط االرتفاع اؼبتوفرة كثَتة كلما كاف التمثيل أدؽ، كىي . اإلحداثياترؤكس تلك اؼبثلثات معركؼ 

اشتقاؽ اؼبيل  Arc GISمت كدبساعدة  TINكباالعتماد على السطح اإلحصائي . تستخدـ غالبان لتمثيل التضاريس

( 5)حيث أعطي الرقم  (7)مستويات كما ىو موضح يف اعبدكؿ رقم  5كقد مت تقسيم اؼبيل إذل  .يف منطقة الدراسة

 .لبلكبدار األعلى، ؼبا لزيادة اؼبيل من أثر إهبايب على اعبرياف السطحي

 

 درجات االكبدار: (7)كؿ رقم جد

 *درجة االنحداردرجة المالئمة 

1 0 – 4 

2 5 – 8 

3 9 – 13 

4 14 – 18 

5  >37 

عمل الباحث : اؼبصدر  

 .غَت موجودة يف منطقة الدراسة 37 – 19االكبدار ما بُت *  
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عمل الباحث               : اؼبصدر                         

نطقة الدراسة  دل درجات االكبدار: (14)رقم خريطة 

 

       :Geologyاعبيولوجيا   -4

كالصادرة عن اؼبركز اعبيولوجي اإلسرائيلية يوضح أف اؼبنطقة ( 3ملحق رقم )إف تفحص اػبارطة اعبيولوجية للمنطقة     

تتمثل ك ،(15)تضح يف اػبريطة رقم كما م Limestone, Dolomite, Marlالطبقات الصخرية تتكوف من 
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 – Turonian ،Upper Cenomanian ،Oligoceneأعمار جيولوجية متباينة مثل يف اؼبنطقة 

Miocene – Pliocene ،Quaternary ،Cenomainan ، (.16)كما ىو يف اػبريطة رقم 

 

 
              بتصرؼعمل الباحث : ؼبصدرا                        

نطقة الدراسة  الطبقات الصخرية دل: (15)رقم خريطة 
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 عمل الباحث: اؼبصدر                     

 جيولوجية منطقة الدراسة كالصدكع(: 16)خريطة رقم 

 

كما يوجد عدد كبَت من الصدكع الصغَتة اليت تتوزع يف منطقة الدراسة كاؼبناطق اجملاكرة األمر الذم يتطلب اقًتاح     

قطع صدع مكاؿ، اعبنويب الشرقي من قرية عرب الرماضُت اعبزء  كيبتد يفبناء اؼبستجمعات اؼبائية بعيدان عن الصدكع 

  (.17)كما يتضح يف اػبريطة رقم  .ـ831بطوؿ  الدراسة منطقة
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عبارة عن كسر يف قشرة األرض، حيث يتحرؾ أحد أجزاء القشرة بعكس االذباه األخر، كىذه ىي  الصدكعك    

يف أسفل سطح  دائمة اغبركة كىي إشارات قوية لوجود قول كبَته. اغبركات تؤكد أف صفائح األرض يف حركة دائمة

 (Science for a changing world, 2006). األرض

 

 
 عمل الباحث: ؼبصدرا  

 الصدكع احملاذية ؼبنطقة الدراسة: (17)خريطة رقم 

  .شكل ىذا الصدع مركزىا( Buffers)كقد مت تقسيم منطقة الدراسة إذل نطاقات تأثَت 
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 عمل الباحث: اؼبصدر  

 للصدع يف منطقة الدراسة Bufferنطاؽ التأثَت  :(18)رقم خريطة 

 

لبناء اؼبستجمع بعيدة عن الصدع كلما كاف أفضل  أنو كلما كانت اؼبنطقة (18رقم ) كيتضح من خبلؿ اػبريطة    

على اعتبارىا  5ـ فأكثر درجة 5000كعليو فقد أعطيت اؼبناطق اليت تبتعد . بالبعد عنويقل تأثَت الصدع  حيث

 .حيث البعد عن الصدع األكثر مبلئمة لبناء اؼبستجمع من
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 :Land-use استخدامات األراضي -5

مراعي، مناطق صخرية،  ، كىي(19)إذل طبسة أصناؼ كما ىو كاضح يف اػبارطة رقم  مت تقسيم استخداـ األرض    

 (8) رقم كيعرض اعبدكؿ. 2009باالعتماد على صورة جوية لعاـ كذلك  مناطق عمرانية، أشجار، ؿباصيل حقلية

  .للمنطقةلكل صنف من اؼبساحة الكلية ؼ، كالنسبة اؼبئوية ، كمساحة كل صنمع درجة اؼببلئمة ىذه األصناؼ

 

 كدرجة اؼببلئمة نوع استخدامات األراضي(: 8)جدكؿ رقم 

 )%(النسبة المئوية  (دونم)المساحة  درجة المالئمة نوع االستخدام

 52.7 13965 5 مناطق صخرية

 4.1 1073 4 فلسطينيةمناطق عمرانية 

 3.6 946 3 أشجار

 39.6 10485 2 ؿباصيل حقلية

 0.1 30 1 اؼبراعي

 100 26500  المجموع

 عمل الباحث: اؼبصدر 
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 عمل الباحث    : اؼبصدر                           

 يف منطقة الدراسة اعبوية ةاستخدامات األراضي على الصور :(19)رقم خريطة 

 

 :األراضي اؼبذكورة ات استخداـلتصنيف كصفكفيما يلي 

  اؼبراعي(Pastures :)اليت تستخدـ للرعي، كاؼبغطاة جزئيان ببعض النباتات الزاحفة ىي األراضي العشبية ك

  .من مساحة اؼبنطقة% 0.1ما نسبتو كىي تغطي 
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  مناطق صخرية(Rock Area :) صخور بنسبو اؿتواجد فيها تكاؼبناطق اليت ( البور)ىي اؼبناطق اؼبفتوحة

نطقة أم أف نصف مساحة ادل. من مساحة اؼبنطقة% 52.7دكزل أم ما نسبتو  13965كتشغل . كبَتة

  .أراضي صخرية كمناطق جرداء

 

  مناطق عمرانية فلسطينية(Built-up Area :)عرب  :تشمل منطقة الدراسة طبسة ذبمعات كىي

ما العمرانية ؾبتمعو اؼبنطقة كتشغل . كخربة الرىوة الكبَت ، خربة سومرة، عنابالرماضُت، عرب الفرهبات

  .الكلية من مساحة اؼبنطقة% 4.1نسبتو 

 

كفبا هبدر ذكره أف اؼبنطقة خالية من اؼبستعمرات إال أف اؼبخطط اؽبيكلي لبعضها يتداخل مع منطقة الدراسة     

دكزل أم ما  4239اؼبنطقة كاليت تسيطر على مساحة الواقعة يف اعبزء الشرقي من ( Tene)كخاصة مستعمرة تيٍت 

كمعظم  (دكزل 128)من مساحة اؼبنطقة خلف اعبدار % 0.5كمت عزؿ ما نسبتو . من مساحة اؼبنطقة% 16نسبتو 

من % 46.8دكزل أما منطقة أ ك ب تشكل ما نسبتو  1401كاليت تقدر مساحتها بػػػػػػ ( ج)اؼبنطقة تقع ضمن منطقة 

  (.20)رقم كما ىو موضح يف اػبريطة . ة ؼبنطقة الدراسةالكلي ساحةادل



89 

 

 
 عمل الباحث: اؼبصدر                        

 سياسي ؼبنطقة الدراسةاؿ الوضع(: 20)رقم خريطة 

 

  األشجار(Trees :) من % 3.6اؼبقصود هبا اؼبساحات اؼبزركعة باألشجار مثل الزيتوف، كاليت تقدر بػػػػػػػ

 .مساحة اؼبنطقة
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   احملاصيل اغبقلية(Field Crops :) طي سطح اغبقل كامبلن فبا وبوؿ غتاؼبقصود هبا اغببوب الصغَتة اليت

دكزل فبا يشكل  10485 قطي ما مساحتغكىي ت، سطح الًتبة مباشرة ؼبياه األمطار دكف تعرضذلك 

  .من اؼبساحة الكلية% 39.6

 

 :قطاع التعليم: االجتماعي العامل -6

 :يبكن تلخيص الوضع التعليمي يف منطقة الدراسة دبا يلي( 9)اعبدكؿ رقم  باالعتماد على    

حوارل  2007بلغت نسبة األمية لدل سكاف قرية عرب الرماضُت عاـ  :قرية عرب الرماضين وعرب الفريجات

% 18.5من ؾبموع اؼبواطنُت الذين ال يعرفوف القراءة كالكتابة، % 75.9، كقد شكلت نسبة اإلناث 14.2%

 كما نسبتو أهنوا اإلعدادية،% 26.6 كحوارل أهنوا دراستهم االبتدائية،% 23.6يستطيعوف القراءة كالكتابة، 

اعبهاز اؼبركزم لئلحصاء )(. دبلـو فأعلى)أهنوا تعليمهم العارل % 4.3من السكاف أهنوا دراستهم الثانوية، ك% 12.9

 (2009الفلسطيٍت، 

منهم )من ؾبموع السكاف % 19حوارل  2007بلغ عدد األميُت يف قرية عناب الكبَت عاـ  :قرية عناب الكبير

كمن . من األميُت% 70، كقد شكلت نسبة اإلناث (درسوا يف اؼبدارسيستطيعوف القراءة كالكتابة مع أهنم دل م% 15

أهنوا % 5.3أهنوا دراستهم الثانوية، % 21أهنوا دراستهم االبتدائية، % 30ؾبموع السكاف اؼبتعلمُت، كاف ىناؾ 

 (2009اعبهاز اؼبركزم لئلحصاء الفلسطيٍت، ). دراستهم العليا

من ؾبموع السكاف، كقد % 20.7حوارل  1997ف خربة الرىوة عاـ بلغت نسبة األمية لدل سكا :خربة الرهوة

يستطيعوف القراءة كالكتابة، % 31كمن ؾبموع السكاف اؼبتعلمُت كاف ىناؾ %. 71.4شكلت نسبة اإلناث 

 (2009اعبهاز اؼبركزم لئلحصاء الفلسطيٍت، ). أهنوا دراستهم االبتدائية كاإلعدادية% 48.3ك
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، كقد شكلت نسبة اإلناث %35حوارل 1997ألمية لدل سكاف قرية سومرة عاـ بلغت نسبة ا :قرية سومرة

أهنوا دراستهم % 35.5يستطيعوف القراءة كالكتابة، % 17.6كمن ؾبموع السكاف اؼبتعلمُت كاف ىناؾ %. 83.3

 (2009اعبهاز اؼبركزم لئلحصاء الفلسطيٍت، ). أهنوا دراستهم الثانوية% 11.8االبتدائية كاإلعدادية، ك 

 

 .حسب اعبنس كاغبالة التعليمية( سنوات فأكثر 10)سكاف قرل منطقة الدراسة (: 9)جدكؿ رقم 

يعرؼ  أمي اعبنس اؼبنطقة
القراءة 
 كالكتابة

دبلـو  ثانوم إعدادم ابتدائي
 متوسط

دبلـو  بكالوريوس
 عارل

 اجملموع دكتوراه ماجستَت

عرب 
الرماضُت 

كعرب 
 الفرهبات

 1195 - 3 - 31 41 152 376 305 203 84 ذكور
 1258 - - - 20 10 164 276 274 250 264 إناث

 2453 - 3 - 51 51 316 652 652 453 348 اجملموع

 
عناب 
 الكبَت

 116 - - - 3 3 11 21 44 20 14 ذكور
 117 - - - 6 - 10 28 26 15 32 إناث

 233 - - - 9 3 21 49 70 35 46 اجملموع
 

خربة 
 الرىوة

 17 - - - - - - 6 5 4 2 ذكور
 12 - - - - - - 1 2 5 4 إناث

 29 - - - - - - 7 7 9 6 اجملموع
 

 8 - - - - - 2 1 2 2 1 ذكور سومرة
 9 - - - - - - 1 2 1 5 إناث

 17 - - - - - 2 2 4 3 6 اجملموع
 ، النتائج النهائية2007 –، التعداد العاـ للسكاف كاؼبساكن 2009اعبهاز اؼبركزم لئلحصاء الفلسطيٍت، : اؼبصدر
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حيث بالنسبة ؼبنطقة الدراسة ككل سبثل سنوات التعليم كاؼبعلومات اؼبتوفرة عن التعليم ىي عبارة عن نقاط موضعية     

درجات  تككضع( 3)كما ىو موضح يف الشكل رقم ( Interpolation) عمل استيفاء من خبلؿ مت تعميمها 

( 5)كاليت يرمز ؽبا بالرمز حيث اعتربت اؼبناطق ذات اؼبستول التعليمي األقل مبلئمة لتصنيف التعليم حسب األفضلية 

، قتصادممناطق تفضيل كذلك باعتبارىا مناطق أقل تطور كبذلك يبكن للحصاد اؼبائي أف يساىم يف رفع مستواىا اال

 . للمناطق ذات التعليم األكثر( 1)كيرمز 

 
 عمل الباحث: اؼبصدر                         

 قطاع التعليم يف منطقة الدراسة(: 21)رقم خريطة 
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أف أكثر نسبة تعليم موجودة يف اعبزء الشمارل كالشماؿ الغريب ؼبنطقة الدراسة ( 21)نستنتج من اػبريطة رقم     

زء الشرقي كاعبزء اعبنويب الغريب، ، كأقل نسبة تعليم موجودة يف اجل(مرة، عناب الكبَت، عرب الرماضُتكيشمل سو)

      .اؼبتعلمُت من أكلئك الذين يتقنوف القراءة كالكتابة فما فوؽعدد هبدر ذكره أنو مت احتساب 

 

 :الثركة اغبيوانية: االقتصادم عاملاؿ -7

نظران لعدـ كجود إحصاءات حوؿ الدخل كذلك مت اعتماد الثركة اغبيوانية كمؤشر على الوضع االقتصادم للسكاف     

 :كفيما يلي كصف موجز حوؿ الثركة اغبيوانية يف التجمعات اؼبختلفة. يف منطقة الدراسة

من سكاف قرية عرب الرماضُت % 80كفيما يتعلق بالثركة اغبيوانية فإف حوارل  :عرب الرماضين وعرب الفريجات

اعبهاز ) .كبلخبليا  4ك البلحم كالبياض الدجاج من 75000كالبقر، ، مثل األغناـ كاؼباعز، اغبيواناتيقوموف بًتبية 

 (2009اؼبركزم لئلحصاء الفلسطيٍت، 

 

. فجميع العائبلت تقـو بًتبية الثركة اغبيوانية. تربية الثركة اغبيوانية يعتمد سكاف القرية أيضان على :قرية عناب الكبير

 (2009اعبهاز اؼبركزم لئلحصاء الفلسطيٍت، ). رأس من اؼباعز 1500رأس من الضأف،  3000حيث يوجد يف القرية حوارل 

 

 (2009اؼبركزم لئلحصاء الفلسطيٍت، اعبهاز ). رأس من اؼباعز 600رأس من الضأف،  1500يوجد يف اػبربة : خربة الرهوة

 

رأس من الغنم،  1000كيعتمد سكاف القرية بشكل كبَت على تربية الثركة اغبيوانية، حيث يوجد حوارل : قرية سومرة

كتتلخص اؼبعلومات اؼبدكنة أعبله  (2009اعبهاز اؼبركزم لئلحصاء الفلسطيٍت، ). كأف صبيع األسر تقـو بًتبية اغبيوانات اؼبنزلية

 .أدناه( 10)اعبدكؿ رقم يف 
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 الثركة اغبيوانية يف قرل منطقة الدراسة (:10)رقم  دكؿج

 المجموع ماعز أغنام األبقار خاليا نحل دجاج التجمع
 50228 2000 3200 24 4 45000 عرب الرماضين
 35200 2000 3200 - - 30000 عرب الفريجات

   
 4500 1500 3000 - - - عناب الكبير

   
 2100 600 1500 - - - الرهوة خربة

   
 1000 - 1000 - - - سومرة

 ، النتائج النهائية2007 –، التعداد العاـ للسكاف كاؼبساكن 2009اعبهاز اؼبركزم لئلحصاء الفلسطيٍت، : اؼبصدر 

 

أف دمج صبيع أنواع اغبيوانات يف كل قرية كتسميتها بالقطيع، أم لتعزيز داللتها عن الوضع االقتصادم فقد مت ك    

كما ىو ( Interpolation)سبت عملية استيفاء  Arc GISكباستخداـ  .القطيع يضم األبقار، كاألغناـ، اؼباعز

 (.22)كتظهر النتيجة يف خريطة رقم ( 3)موضح يف شكل رقم 
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 عمل الباحث               : اؼبصدر                          

 الثركة اغبيوانية يف منطقة الدراسة(: 22)خريطة رقم 

 

يرمز )أف أكثر نسبة للثركة اغبيوانية موجودة يف اؼبنطقة الوسطى من منطقة الدراسة ( 22)كنستنتج من اػبريطة رقم     

على التوارل من ؾبموع % 38ك % 54كاليت تشمل عرب الرماضُت كعرب الفرهبات كتقدر دبا نسبتو ( 5ؽبا بالرمز 
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موجودة يف بعض األجزاء الشمالية كاعبنوبية الشرقية فهي أقل نسبة للثركة اغبيوانية أما الثركة اغبيوانية يف منطقة الدراسة، 

 .اعبزء األكرب من سومرة كاعبزء اعبنويب من خربة الرىوةكاليت تشمل ( 1كاليت يرمز ؽبا بالرمز )ؼبنطقة الدراسة 

  

 

ةاػببلصة

دؼ كربليلها بوالبيانات اؼبتوفرة للدراسة  معاعبةمت  يف ىذا الفصل GISعمليات نظم اؼبعلومات اعبغرافية بتطبيق     

 .موقع لبناء اؼبستجمعإلهباد يف الفصل التارل اؼبعادالت الرياضية  دؾبها يف

يف تعزيز نظاـ كمنهجية حصاد مياه األمطار كتوفَت البيانات كبَت ا دكر لو GISف نظم اؼبعلومات اعبغرافية حيث أ    

خذ ـبتلف الشركط اؽبيدركلوجية السائدة يف ألمبوذج يتم إعداد البلزمة لتمكُت تنفيذىا على نطاؽ كاسع، لذلك 

 .التارل اؼبنطقة، كىو سبثيل رياضي للواقع، سيتم التطرؽ لو يف الفصل

ة

ة

ة

ة

ة

ة

ة

ة

ة
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ة

ة

ة

افصلةراخجاسةةر

Vيلزيةراجيزجنةراحطمبةة.ةة 

 

 :الفصل اػبامس يتضمن اؼبواضيع التالية

V.1   مرحلة بناء قواعد اؼبعلومات من خبلؿ تطبيق النماذج الرياضية. 

         V.1.1      حساب اعبرياف السطحي. 

         V.1.2       اعبرياف كحساب اعبرياف السطحيإعداد طبقات مبوذج أرقاـ منحٌت. 

                  V.1.2.1    طريقة استخبلص قيمCNs. 

                  V.1.2.2    حساب معاملS. 

                  V.1.2.3    حساب معاملIa. 

                  V.1.2.4    تقدير اعبرياف السطحيQ. 

         V.1.3      م للتدفقتقسيم اجملرل اؼبائ. 
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مع بقية العناصر الطبيعية كالبشرية  GISيتطرؽ ىذا الفصل إذل حساب اعبرياف السطحي كدؾبو يف بيئة الػػػػػ     

كزبضع نتيجة عملية التطابق ىذه إذل عملية . Weighted Overlayاؼبذكورة من خبلؿ عملية تطابق موزكف 

اؼبائية حسب مقدار التدفق اؼبائي كذلك هبدؼ تقسيم منطقة تقاطع مع طبقة من اؼبعلومات سبثل تصنيف للمجارم 

 .الدراسة إذل مناطق أفضلية للحصاد اؼبائي

 

V.1  مرحلة بناء قواعد اؼبعلومات من خبلؿ تطبيق النماذج الرياضية 

بتقدير ػباصة امن خبلؿ تطبيق النماذج الرياضية  ArcGISاختصت ىذه اؼبرحلة ببناء قواعد البيانات يف بيئة     

كطريقة اؼبنحٌت  Curve Numbers (CNs)كاليت تعتمد على حساب قيم اؼبنحٌت العددم  اعبرياف السطحي

العددم ىي آلية غبساب مدخبلت اعبرياف السطحي حيث تتباين قيم اؼبنحٌت بتباين استعماالت األراضي كنسيج 

عملية حساب اعبرياف ( 4)ػبص الشكل رقم يؤثر على اؼبواصفات اؽبيدركلوجية للًتب اؼبختلفة كمالًتبة كالذم 

كمعامل ( S)دبساعدة مباذج غبساب معامل اإلمكانية القصول لبلحتفاظ باؼباء السطحي بطريقة اؼبنحٌت العددم 

 .GISكباستخداـ الػػػػػػ ( Ia)االستخبلص األكرل 
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Runoff Model 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Runoff Model 2 حساب اعبرياف السطحي  :(4)شكل رقم 

 

 

Curve Number 
(CN) 

Potential Max. Retention after Runoff 
(S)= 1000  - 10 

                            CN 

Initial Abstraction (Ia) = 0.2S 

Q= (P-Ia)2 
                                         P+0.8S       

Soil Texture (ST) 
 (Raster) 

 

Land-use 
 (Raster) 

 

Rainfall (P) 
 

Runoff 
(Q) 
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V.1.1  حساب اعبرياف السطحي 

الزراعة  كزارةمن قبل  Soil Conservation Service (SCS)ر مبوذج إدارة صيانة الًتبة مكبدأ َتط    

عتماد ما كاليت ىدفت إذل إهباد صيغة رياضية غبساب اعبرياف السطحي با 1970بالواليات اؼبتحدة األمريكية عاـ 

بقبوؿ كاسع يف الواليات اؼبتحدة ( CN’s)كقد حظي أسلوب  ، (CN’s)اصطلح على تسمية قيم اؼبنحٌت العددم 

ا شاع كم. (Al – Ghamdi, 1991)األمريكية حبيث ال تقبل أية دراسة ىيدركلوجية للجرياف ما دل تكن مطبقة لو 

استخداـ ىذا النموذج خارج الواليات اؼبتحدة األمريكية حيث استخدـ من قبل العديد من الباحثُت يف الدكؿ النامية 

عبارة عن سلسلة من اؼبعادالت الرياضية يعتمد يف ( CN’s)كأسلوب  .(Al – Jabari, 2009) خاصة يف دكلة اؽبند

اط استخداماهتا، كىيدركلوجية الًتبة، كنوع الغطاء النبايت، مدخبلتو على توفر معلومات عن غطاءات األرض كأزل

تعتمد على ثبلثة  CN، كقيمة CNكيتطلب حساب اعبرياف السطحي ربديد قيم . ككميات األمطار الساقطة

 (Gupta, 2008)  .اجملموعات اؽبيدركلوجية للًتبةكعناصر ىي رطوبة الًتبة، غطاءات األرض، 

كمت  .، كتعرب عن االستجابة اؼبائية ؼبكونات غطاءات األرض100  -0ىي أرقاـ مقدرة تًتاكح ما بُت  CNإف     

من كاقع آالؼ القياسات اليت سبت يف أمباط ـبتلفة من البيئات الطبيعية كاغبضرية يف الواليات  CNالتوصل إذل قيم 

السطح، فكلما اذبهت القيم ناحية  نفاذيةر عن مقدا CNكتعرب قيم  .(Al – Ghamdi, 1991)اؼبتحدة األمريكية 

 نفاذية للماء، كإذا اذبهت القيم كبو الصفر فإف األسطح تكوف أقل نفاذية للماءفإف األسطح تكوف أكثر  100

(USDA, 1986 .) 

 

V.1.2   سل اعبرياف كحساب اعبرياف السطحيإعداد طبقات مبوذج أرقاـ منح  

ىي على النحو  (USDA, 1986, P2-1) أرقاـ منحٌت اعبرياف حسب ما كردت يفإف الصيغة الرياضية لنموذج     

: اآليت
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Q =           (P – Ia)2                                                                               ( 1)معادلة

(P – Ia) + S     

 

: حيث

Q :اعبرياف السطحي مقدار.        

P : الساقطةاألمطار .

Ia :اؼبستخلصات األكلية قبل بدء اعبرياف السطحي كالتسرب كاالستقباؿ من قبل النبات كالتبخر .

S :التجمع السطحي األقصى بعد بداية اعبرياف السطحي .

 

: كالتارل Iaكربسب  Sطُبس قيمة بوجو عاـ تعادؿ  Iaككجد أف 

Ia = 0.2S                                                                                               ( 2)معادلة

 

: بالصيغة الرياضية التالية Sكيتم حساب 

S =       1000     - 10                                                                             ( 3)معادلة

CN                 

: حولت الصيغة الرياضية ؼبعادلة اعبرياف السطحي كالتارل Sكجبرب قيمة 

Q =           (P – Ia)2                                                                               (4)معادلة 

(P + 0.8S)      
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مدخبلت النموذج بالبوصة لذلك سبت إعادة صياغة اؼبعادلة لتتوافق مع اؼبقاييس اؼبًتية حيث كحدات كيبلحظ أف     

لتحويلها من بوصة إذل مليمًت، فأصبحت صيغة اؼبعادلة على  (25.4)يف ( 3)ضربت األرقاـ الثابتة يف اؼبعادلة رقم 

: النحو اآليت

S =          25400        - 254                                                                   ( 5)معادلة

CN                  

( 2008غازل، )

 Spatialضمن كظائف   Raster Calculatorفقد مت استخداـ   Qك Sك  Iaكإلعداد الطبقات     

Analyst (.  4، 3، 2)اؼبعادالت  يفبإدخاؿ الصيغ الواردة ك

 

V.1.2.1    طريقة استخبلص قيمCN  

رطوبة : على عدة عوامل منها (Curve Number)اؼبنحٌت العددم  أك CNيعتمد يف استخبلص قيم     

 .الًتبة، الغطاء األرضي، كاجملموعات اؽبيدركلوجية للًتبة

، كىنالك ثبلث حاالت لرطوبة Antecedent Soil Moisture Condition (AMS)رطوبة الًتبة     

اعبافة مع  كىي اليت تشًتط كجود الًتبة األكذل بالًتب اعبافة، كاغبالة الثانية ىي اغبالة االعتيادية، كزبتص اغبالة لًتبةا

، أما اغبالة الثالثة فتشًتط سقوط أمطار خفيفة إذل غزيرة كتكوف درجات اغبرارة منخفضة كذلك أمطار متوسَطة اؽبطوؿ

 .(McCuen, W. D. P 13) كف الًتبة مشبعة باؼباءأياـ السابقة غبساب اعبرياف السطحي حبيث تك ةاػبمسخبلؿ 

إال أف رطوبة الًتبة دل تُأخذ بعُت االعتبار عند حساب  .خاصة هبا CNكلكل حالة من حاالت الرطوبة ؽبا قيم 

CN  يف منطقة الدراسة لعدـ توفر البيانات كإلمكانية حسابCN كرد يف  اككم كبدرجة معقولة من الدقة
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 USDA, 1986. Soil) .دكف اغباجة لبيانات رطوبة الًتبة CN’sقيم  حوؿ USDA هبالدراسات اليت قامت ا

Conservation Service, 1972) 

مصلحة الًتبة فقد حددهتا  Hydrologic Soil Group (HSG)اجملموعات اؽبيدركلوجية للًتبة أما     

لكل منها ك D إذل Aكتتدرج من . بأربع ؾبموعات كفقان ؼبعدؿ سرعة انتقاؿ اؼباء من خبلؽبا( SCS)األمريكية 

 Cك  Bسبثبلف حدين متطرفُت بالنسبة لنشوء اعبرياف السطحي، فيما سبثل الفئتاف  Dك  Aصفاهتا اػباصة، فالفئتاف 

 ;USDA – SCS, 1985) ا أكردهتاكؾبموعات الًتب تلك كم. حالتُت متوسطتُت بالنسبة لنشوء اعبرياف السطحي

USDA TR55, 1986, P A-1) يف الًتبة كبالتارل فهي تكشف عن مدل تأثَت نسيج  سبيزت دبستويات تسرب اؼبياه

: على النحو اآليتذه اجملموعات قتوصف كالًتبة يف نشوء اعبرياف السطحي، 

 

ينشأ عنها جرياف سطحي منخفض، كتكوف معدالت تسرب اؼباء : Aأو المجموعة الهيدرولوجية  Aفئة التربة 

ؼ يف الغالب من كىي تتأؿ. حىت عندما تكوف الًتبة رطبة سبامان ( يف الساعة ـؿـ 210.8 – 25.4) داخل الًتبة عالية

 .Loamy Soil, Silty Soilكمن أنواع الًتب يف ىذه الفئة . تربة عميقة جافة

 

 معدالت التسرب يف ىذه الًتبة متوسطة عندما تكوف رطبة سبامان : Bأو المجموعة الهيدرولوجية  Bفئة التربة 

كتتألف بشكل رئيسي من تربة عميقة إذل متوسطة العمق، كذات قواـ ناعم إذل . (ـ يف الساعةؿـ 7.62 – 3.81)

كمن أنواع الًتب يف ىذه . (Moore & Al – Rehaili, 1989) اغببيبات اػبشنةكىي عبارة عن خليط من . خشن

 .Sandy Silty Soilالفئة 
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 – 1.27) معدؿ تسرب اؼباء فيها منخفض عندما تكوف رطبة سبامان : Cأو المجموعة الهيدرولوجية  Cفئة التربة 

كىي ذات قواـ ناعم . كتتألف بشكل رئيس من تربة ذات طبقة تعيق حركة اؼباء إذل األسفل. (ـ يف الساعةؿـ 3.81

 & Moore). كىي عبارة عن تربة داكنة اللوف ربتوم على أكاسيد اغبديد كاؼبنجنيز كالصلصاؿ. إذل متوسط النعومة

Al – Rehaili, 1989) . كمن أنواع الًتب يف ىذه الفئةSandy Clay Soil. 

 

ينتج عنها جرياف سطحي عارل كبذلك فإف معدالت التسرب فيها منخفضة جدان  :Dأو المجموعة  Dالتربة فئة 

كربتوم بصورة رئيسة على ترب صلصالية، كترب يرتفع فيها . عندما تكوف الًتبة رطبة( ـ يف الساعةؿـ1ال تزيد عن )

 Clayكيندرج ضمن ىذه الفئة . منسوب اؼباء اعبويف بشكل دائم، كترب ضحلة فوؽ طبقة غَت منفذة أك كتيمة

Soil. 

 

رقم اػبريطة  ة الدراسة كما يتضح منكباالعتماد على ىذه اؼبقاربة مت تقسيم اجملموعات اؽبيدركلوجية للًتبة يف منطق    

(23.) 
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 عمل الباحث              : اؼبصدر                               

 اجملموعات اؽبيدركلوجية للًتبة يف منطقة الدراسة(: 23)رقم خريطة 

 

 Arcكباستخداـ الػػػػ كطبقة اجملموعات اؽبيدركلوجية للًتبة  ماألرض الغطاءدمج طبقيت  فقد مت CNكلتحديد قيم     

GIS  دمج الفئات اليت تكل طبقة بقيم زبتلف عن القيم اؼبوجودة يف الطبقة األخرل حىت ال  بعد أف مت ترميز

، 1)، فيما أعطيت فئات الًتبة القيم 9إذل  5حيث أعطيت غطاءات األرض األرقاـ من . ستصبح ؽبا نفس القيمة

كبالتارل بلغ عدد  ArcGISيف برنامج  Raster Calculator فةمث دؾبت الطبقتُت باستخداـ كظي( 4، 3، 2
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بعد . قيمة سبثل مواقع تقاطع غطاءات األرض مع اجملموعات اؽبيدركلوجية للًتبة يف منطقة الدراسة 18القيم الناذبة 

ة للًتبة ذلك سبت مراجعة القيم الناذبة ؼبعرفة ما سبثلو كل قيمة من غطاءات األرض كمن اجملموعات اؽبيدركلوجي

 18إذل أف منطقة الدراسة سبثل فيها مت التوصل ىذا اإلجراء  كيف هناية CNالستخبلص القيمة اؼبقابلة ؽبا من جداكؿ 

من خبلؿ كظيفة إعادة التصنيف  CNتبل ذلك إدخاؿ قيم . 95ك  57تراكحت بُت  CNقيمة من قيم 

Reclassify   كىو أحد كظائفSpatial Analyst  يف برنامجArcGIS. 

كىيدركلوجية الًتبة من حيث قدرهتا على امتصاص اؼباء، كىي بذلك  ماألرض الغطاءحالة  CNsتعكس قيم     

 ةنفاذم األقلاؼبرتفعة تدؿ على األسطح  CNsفقيم . عبرياف السطحياؼبنطقة لتجميع امؤشر ؼبدل استجابة 

(Impervious Surfaces) أما قيم . رتفعكاألكثر قدرة على توليد جرياف سطحي ـCNs  اؼبتدنية فتدؿ على

كمن . حيث تنخفض مقدرهتا على توليد اعبرياف السطحي (Pervious Surfaces)كبَتة  نفاذية ذكاألسطح 

للسطح  100، كزبتصص القيمة 100  -0سبتد يف مدل يًتاكح بُت  CNsكجد أف قيم ( SCS)كاقع قياسات 

سبامان حبيث ال يسمح بدخوؿ اؼباء يف الًتبة، كبالتارل فإف ما سيسقط على السطح من أمطار سيجرم مباشرة  الكتيم

كبُت . كقادر على استيعاب صبيع ما يستقبلو من مياه األمطار منفذأما القيمة صفر فتشَت إذل أف السطح . عليو

حبيث تكوف معدالت تسرب اؼباء  النفاذيةمتوسطة كىي تعرب عن األسطح  50اغبدين اؼبتطرفُت تقع القيمة الوسطى 

على قيم ( 11)كم اعبدكؿ رقم تكيح(. Al – Ghamdi, 1991)يف الًتبة متساكية مع معدالت اعبرياف السطحي 

CNs  كيبلحظ تكرار بعض القيم بُت غطاءات ـبتلفة كذات ظبات ىيدركلوجية ـبتلفة، ؼبنطقة الدراسةاؼبستخلصة ،

ؽبما نفس قيمة  Dالواقع ضمن الفئة اؽبيدركلوجية  اصيل اغبقليةكاؼبح Cضمن الفئة اؽبيدركلوجية الواقعة األشجار ؼ

CN (82) أما كبالتارل ؽبما القدرة نفسها على توليد اعبرياف السطحي النفاذية، كىذا يعٍت أف ؽبما نفس القدر من ،

كاؼبراعي  Bلصخرية الواقعة ضمن الفئة اؽبيدركلوجية كاؼبناطق ا Aاؼبناطق العمرانية الواقعة ضمن الفئة اؽبيدركلوجية 

كىذا يعٍت أف ؽبما القدرة نفسها على توليد اعبرياف CN (89 )ؽبما نفس قيمة  Dالواقعة ضمن الفئة اؽبيدركلوجية 
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قبد أف ( 57)قيمة، كبالنظر إذل أدسل قيمة  18بلغ عددىا  النفاذيةكبذلك فإف خبلصة القيم اؼبعربة عن  .السطحي

 (.50)سيط كمن قيمة اؿ أعلى CNsصبيع قيم 

كاجملموعات اؽبيدركلوجية للًتبة  مضااألر الستخداماتاؼبقابلة  CNsقيم  :(11)جدكؿ رقم 

ي حسب ضااألر استعماالت
 الدراسة

استعماالت األراضي حسب 
USDA 

المجموعات حسب  CNقيم الــــ 
الهيدرولوجية للتربة 

A B C D 
 Built-up Area 89 92 94 95 اؼبناطق العمرانية الفلسطينية 

 اؼبراعي 
 

Pastures or range in 
poor hydrological 
condition 

 89 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 79 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 Open Spaces 83 89 93 92 اؼبناطق الصخرية 
 Woods-Grain 57 73 82 86 أشجار

 Small Grain 61 72 79 82 احملاصيل اغبقلية
Source: Adapted, USDA. 1986. (Tables 2 a, b, c, d).     /      Soil Conservation Service. 1972. 

 

باستخدامات األراضي يف منطقة الدراسة فقد قسمت إذل طبسة فئات مكافئة لتقسيمات استعماالت األراضي     

كبالتفصيل فقد اعتمدت األراضي اؼبصنفة  CNغبساب  USDAاؼببينة يف اعبدكؿ أعبله كاؼبعتمدة من ِقبل 

مع تصنيفُت  اليت تتكافئاؼبناطق الصخرية ، كUSDAكصف يف تصنيف الػػػػػػػ  راعي يف منطقة الدراسة كمكافئ ؼباكم

مت احتساب متوسط ك USDAحسب تصنيف  Fallowكاألراضي البور  Open Spacesنبا اؼبناطق اؼبفتوحة 

أما . منطقة الدراسة اؼبصنفة حسب للمناطق الصخرية CNلكبل التصنيفُت يف ؿباكلة لتقريب قيم الػػػػػػػ  CN’sقيم 

كيقصد بو  USDAيف  Orchard or tree farm ىاصنيفت فهي ُتكافئ يفيف منطقة الدراسة األشجار 
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ما  يف اؼبنطقة ُتكافئاؼبساحات الصغَتة اؼبزركعة بأشجار البساتُت كاألراضي القابلة للزراعة، يف حُت احملاصيل اغبقلية 

 .USDAيف تصنيف  Small Grainيسمى باحملاصيل الصغَتة 

أف أكثر قيم يف منطقة الدراسة، كيبلحظ  CNsتوزيع قيم ( 24)كخريطة رقم ( 12رقم )يبُت اعبدكؿ التارل     

CNs نطقةمن مساحة ادل% 32 تقريبان  نسبتو دبا( 2ـؾ8.5) دكزل 8521حيث تشغل  83ان ىي القيمة انتشار ،

منطقة كىي تتوزع على ـبتلف اعبوانب يف ، كتقل فيها معدالت التسربكسبثل ىذه القيمة أجزاء شديدة االكبدار 

 .الدراسة

 
       عمل الباحث: اؼبصدر                                 

  ؼبنطقة الدراسة CNsقيم  :(24)رقم خريطة 
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 نطقة الدراسةاؼبستخلصة دل CNsقيم  :(12)دكؿ رقم ج

% المساحة  دونم المساحة CN’sقيم 
89 645 2 
89 23 0.08 
83 8521 32 
57 397 2 
61 6259 24 
92 109 0.4 
79 0.4 0.002 
89 1090 4 
94 57 0.2 
73 62 0.2 
72 369 1 
95 242 1 
93 647 3 
82 34 0.1 
79 285 1.1 
92 3673 14 
86 458 2 
82 3531 13 

 100 26402 المجموع
الباحث عمل : اؼبصدر       
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، حيث قدرت استجابتها للجريافسرعة من حيث  منطقة الدراسةاؼبرتبة الثانية يف  CN 61كتشغل قيمة     

 نطقةمن ادل% 24دبا نسبتو ستجابة االمسئولة عن  CN 61، كىذا يعٍت أف قيمة دكزل 6259ػػػػػػػػػػ مساحتها ب

 . الشمالية لعرب الرماضُت كاعبزء اعبنويب من خربة الرىوة كعرب الفرهباتللجرياف السطحي يف األجزاء 

كاليت تعود  Aكاليت تدخل ضمن الفئة اؽبيدركلوجية  كف يف اؼبناطق الصخريةتك CNs 83أعلى قيم  أف كنستنتج    

 .للمناطق الصخرية اليت تقل فيها نسبة التسرب كتزيد نسبة اعبرياف السطحي

لبفض مع زيادة الكثافة ت نفاذيةف اؿأل زبتص بالغطاء النبايتللمنطقة ( CNs)ككجد أف أقل األرقاـ اؼبنحنية     

ؼبياه يف الًتبة، كأقل معدؿ للجرياف ؿتسرب تسهماف يف أعلى نسب  79ك  89النباتية، كبذلك فإف القيمتُت 

نظران لقلة ما يشغلو النبات  ةعترب ضعيفتالسطحي، إال أف مقدار إسهاـ النبات يف خفض معدالت اعبرياف السطحي 

. منطقة الدراسةمن مساحة % 1ساحتو عن حيث ال تزيد نسبة ـ ؼبنطقةمن مساحة ا

 

V.1.2.2  حساب معامل اإلمكانية القصول لبلحتفاظ باؼباء بعد بدء اعبرياف السطحي (S) 

عن اإلمكانية القصول  Potential Maximum Retention After Runoff (S)يعرب اؼبعامل     

كىذا اؼبعامل يصف حاؿ الًتبة اؼبشبعة . لبلحتفاظ باؼباء يف الًتبة، أك حبس اؼباء يف الًتبة بعد بدء اعبرياف السطحي

كىبتلف ظبك طبقة الًتبة اؼبشبعة باؼباء تبعان لنوع . سبامان باؼباء بعد بدء اعبرياف السطحي، أم بعد توقف عملية التسرب

 ذك عبلقة بنوع Sكبالتارل فإف معامل . قدرهتا على امتصاص كميات أكرب من اؼباء أثناء موجة اؼبطرالًتبة كمدل 

. CNs (USDA, 1986, P 2-1)األرض كىو ما ينعكس من خبلؿ قيم  الًتبة كغطاء كعمق

االحتفاظ باؼباء على السطح بعد بدء اعبرياف فبا  علىالقريبة من الصفر على تدشل إمكانية الًتبة  Sكتدؿ قيم     

ياه اعبارية دلااحتفاظ الًتبة باؼباء مع معدؿ  إذل ارتفاع كمية اؼبياه اعبارية على السطح، فيما يتماثل معدؿذلك يؤدم 

مت اغبصوؿ عليو من  ، كىو رقم ثابتملم 254= بوصة  25.4) ملم 254قريبان من  Sعلى السطح إذا بلغت قيمة 
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كترتفع إمكانية الًتبة يف حفظ  S، كىي قيمة الوسيط للمعامل (USDA االتجارب اليت قامت بوالعديد من خبلؿ 

 (USDA, 1986) .عن الوسيط فبا يؤدم إذل البفاض كمية اعبرياف السطحي Sاؼباء على السطح كلما زادت قيم 

 CNsقيم كل من خبلؿ إدخاؿ  ArcGISيف برنامج  Raster Calculatorمن خبلؿ  Sكُحسبت قيم     

 (.25)كما ىو موضح يف اػبريطة التالية رقم ككانت النتيجة ، (101صفحة ) كاليت ذكرت سابقان  (3)إذل معادلة رقم 

 
 عمل الباحث: اؼبصدر                         

 يف منطقة الدراسة Sتوزيع قيم اؼبعامل (: 25)رقم خريطة 
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كبالتارل فإف ما  نفاذيتها قلةؿ حفظ اؼباء على أسطحها نظران اإلمكانية اؼبتدنية يف Sكتعكس أدسل قيمة للمعامل     

من اؼبناطق الصخرية كاؼبناطق سيسقط من ماء سيجرم عليها مباشرة تبعان للميل، كىنا تصبح احتمالية ذبميع اؼبياه 

 .اصيل اغبقلية كاؼبراعيالعمرانية أعلى من ذبميعها من خبلؿ األشجار كاؼبح

 

V.1.2.3  حساب معامل االستخبلص األكرل (Ia)  منطقة الدراسةيف 

مقدار الفاقد من مياه األمطار قبل بدء  Initial Abstraction (Ia)يعكس معامل االستخبلص األكرل     

أحد العناصر اؽبامة يف ( Ia)كيشكل ما تعًتضو النباتات من مياه األمطار، التسرب أك طريق اعبرياف السطحي عن 

كمعامل استخبلص  ،اػباصة بتقدير كمية اعبرياف السطحيك( 101)يف صفحة كاؼببينة  ( 1)حساب اؼبعادلة رقم 

لئلحتفاظ كيبكن تقديره من خبلؿ معرفة معامل اإلمكانية القصول  مضااألر استخداماتعبلقة بالًتبة ك لو( Ia)األكرل 

العمل اؼبيداشل مت االستدالؿ على ىذه القيمة من خبلؿ قد ك (S)طُبس قيمة ( Ia)ػػػػػ حيث تعادؿ قيمة اؿ( S)باؼباء 

 S بداللة معامل اإلمكانية القصول Ia لذلك اعتربت قيمة ثابتة ؼبعامل االستخبلص األكرل USDAالذم قامت بو 

كاليت تقًتب قيمتها من الصفر على  (Ia)كيستدؿ من القيم اؼبنخفضة لبلستخبلص األكرل . ساب اعبرياف السطحيكحل

قلة الفاقد من مياه األمطار قبل بدء اعبرياف السطحي فبا يساعد على سرعة تولد اعبرياف السطحي، بينما يصبح 

 Ia 50.8مساكيان ؼبعدؿ اؼبياه اعبارية على السطح إذا بلغت قيمة الوسيط للمعامل  (Ia)معدؿ االستخبلص األكرل 

دؿ ذلك على فقد كميات أعلى من األمطار كبالتارل تنخفض كمية عن قيمة الوسيط  Iaقيمة ملم، كإذا ما ارتفعت 

 .(USDA, 1986, P 2-1) اؼبياه اعبارية على السطح

 Raster Calculatorمن خبلؿ  ArcGISبواسطة برنامج  ؼبنطقة الدراسة Iaكأمكن حساب اؼبعامل     

 (.26)رقم كما يف خريطة . Spatial Analyst ضمن قائمة
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 عمل الباحث        : اؼبصدر                     

 منطقة الدراسةيف  Iaتوزيع قيم اؼبعامل  :(26)رقم خريطة 

 

األكثر نفاذية ؼبياه سبثلت يف األجزاء  ةفأدسل قيم. ؼبنطقةيف أجزاء ا Iaتوزيع قيم  (26)رقم  اػبريطةكيتضح من     

كعلى النقيض فبا سبق فيبلحظ ارتفاع قيم  .منهااعبنويب  كتًتكز يف اعبزء أجزاء اؼبنطقةاألمطار كىي منتشرة يف معظم 
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Ia كثرة كذلك بسبب  كاؼبنتشرة يف األجزاء الوسطى كالغربية كالشمالية من منطقة الدراسة األقل نفاذية اؼبناطق يف

  .طقة الدراسةيف من انعداـ التغطية النباتيةاؼبناطق الصخرية اليت سبنع تسرب اؼبياه ك

 

V.1.2.4    تقدير اعبرياف السطحي(Q ) منطقة الدراسةيف 

. منطقة اعبرياف كجة مطر معينة مع مكونات كخصائصعن خبلصة تفاعل ـ  (Runoff)اعبرياف السطحي  يعرب    

كيف ىذه . (Al – Nubani, 2000) اعبرياف اؼبتشكل على سطحو ىبتلف نفاذيتواختبلؼ نوع الغطاء كمقدار  فمع

عنصر اؼبتغَت كاؼبتحكم يف تباين ىي اؿ( CNs)فإف األرقاـ اؼبنحنية قيمة ىطوؿ األمطار يف اؼبنطقة اغبالة كمع ثبات 

. نطقةاعبرياف السطحي بُت أجزاء ادل

 

كقد  .نطقةبناءن على األمطار الساقطة على ادل نطقة الدراسةدل Qكيف ىذه الدراسة مت تقدير اعبرياف السطحي     

 Spatialضمن قائمة   Raster Calculatorباستخداـ   منطقة الدراسةأمكن حساب اعبرياف السطحي يف 

Analyst  يف بيئةArcGIS . (101) صفحة( 1)كذلك باالعتماد على معادلة  (.27)رقم كما يف اػبريطة. 

 2، كرقم (الساعة/³ـ 2909% )4.8نسبة اعبرياف السطحي يدؿ على أف  1حيث يتضح من ىذه اػبريطة أف رقم 

% 47.2بنسبة  عارلجرياف سطحي ىناؾ يدؿ على أف  3، كأما رقم (الساعة/³ـ 15259% )25.2تقدر بػػػػػ 

جرياف للعلى أقل نسبة  5يدؿ رقم بينما  ،(الساعة/³ـ 12145) %20.2بنسبة  4، كرقم (الساعة/³ـ 28541)

 .(ةالساع/³ـ 1587% )2.6دبا نسبتو سطحي حيث تقدر اؿ

 



115 

 

 
 عمل الباحث                : اؼبصدر                        

   Q اعبرياف السطحي توزيع قيم(: 27)رقم خريطة 

 

ىي يف  Qك  CNإف العبلقة اليت تربط بُت ك. حيث أف اؼبطر ىو العنصر الرئيس يف حدكث اعبرياف السطحي    

اعبرياف ككمية . كالعكس صحيح Qيقابلها ارتفاع يف قيمة  CNترتفع قيمة  ؿ عبلقة طردية موجبة قوية، فحُتاألص
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كتضعف ىذه العبلقة بنقص  ،Qك  CNالسطحي ىي القيمة اؼبطرية اليت عندىا تنتظم العبلقة كتصبح قوية بُت 

 .كمية اؼبطر

على  Pمعرفة كيفية تأثَت قيمة اؼبطر  هبدؼ Qكدبراجعة مدخبلت النموذج الرياضي غبساب اعبرياف السطحي     

فإف ( P>2S ≤ 0)أم أف ( 0.2S)أكرب أك تساكم  Pكجد أنو إذا كانت قيمة اؼبطر  Qك  CNالعبلقة بُت 

أم أف ( 0.2S)أما إذا كانت قيمة اؼبطر أقل من . اختبلؼتصبح منتظمة خالية من أم  Qك  CNالعبلقة بُت 

(P < 0.2S ) فإف العبلقة بُتCN  كQ (1992راضي،) .يعًتيها خلل يؤثر على نتيجة تقدير اعبرياف السطحي 

 

نطقة الدراسة، كباستخداـ كظيفة دلIa ك Sك  CNsكاؼبعرب عنها بقيم  منطقةادان على اؼبعطيات الطبيعية للاسنتك    

Raster Calculator كيستدؿ من ذلك على  ،(27 خريطة رقم)ؼبنطقة الدراسة ، مت حساب اعبرياف السطحي

جابة اؼبرتفعة للجرياف ىي العامل اؼبسئوؿ عن االست CNsالطبيعية كالبشرية كاؼبعرب عنها بقيم  اؼبنطقةأف خصائص 

 .منطقة الدراسة السطحي يف

 

V.1.3  تقسيم اجملرل اؼبائي حسب التدفق 

الكايف ؼبلئ اؼبستجمع اؼبقًتح حيث يتم تقسيم  تُبٌت السدكد أك اؼبستجمعات على اجملارم اؼبائية ذات التدفق اؼبائي    

 .اجملارم إذل مستويات حسب كمية التدفق اؼبائي
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Hydrological Model 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hydrological Model 3 اؽبيدركلوجيمبوذج اؿ(: 5) رقم شكل

 

اؼببُت يف اػبريطة رقم  Flow Directionاذباه التدفق ربديد مت حيث باالعتماد على خطوط الكنتور كذلك     

 (Hydrological Model 3)اعبداكؿ اؼبائية كما ىو مفصل يف درجة الستنباط بدكره كالذم استخدـ ( 28)

   (.5)رقم  يف الشكلاؼببُت 

TIN  Flow Direction 

Flow 
Accumulation 

Stream Link 

Contour Line 
 

Stream 
Order 
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 عمل الباحث: اؼبصدر                        

 منطقة الدراسة يف (Flow Direction)اذباه التدفق  (:28)خريطة رقم 

 

 (.29)كدبعرفة التدفق اؼبائي كاذباىو مت حساب شبكة التصريف اؼبائي يف منطقة الدراسة كما يف خريطة رقم 

كىي سبثل صبيع اعبداكؿ يف شبكة التصريف  Arc GISيف  SHREVEكبالتفاصيل فقد مت استخداـ طريقة 
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اؼبائي كتشمل على السيوؿ الداخلية التفصيلية، حيث تتقاطع السيوؿ من الدرجة األكذل مع السيوؿ من الدرجة الثانية 

هبدؼ إنشاء السيوؿ من الدرجة الثالثة، كىذا األسلوب أكثر األساليب استخدامان ألنو يأخذ يف اغبسباف صبيع سيوؿ 

مياه األمطار الساقطة اليت تتجمع  Cellsكيقصد هبا عدد الػػػػػػػ  Pixelكيقاس بوحدة الػػػػ  ق يف منطقة الدراسةاؼبيا

 (.  30)كما ىو مبُت يف اػبريطة رقم  (.1998اػبزامى، ). معينة يف نقطةعليها 

 
 عمل الباحث               : اؼبصدر                          

 يف منطقة الدراسة شبكة التصريف للمياه السطحية (:29)خريطة رقم 
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 عمل الباحث: اؼبصدر                         

 يف منطقة الدراسة SHREVEترتيب اعبداكؿ اؼبائية حسب أسلوب (: 30)خريطة رقم 

 

مع زيادة رتبة  أف كمية اؼبياه اعبارية بفعل سقوط اؼبطر يف اعبداكؿ اؼبختلفة تزداد( 30)نستنتج من اػبريطة     

 .اعبدكؿ، كعليو تكوف األعلى رتبة ىي أماكن مفضلة لعمل اؼبستجمعات
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اؼبعتمدة كاؼبؤثرة يف اختيار كؼبعرفة اؼبكاف اؼبناسب لبناء مستجمع اؼبياه يتم دمج صبيع العوامل الطبيعية كالبشرية     

مع كمن مث مقاطعة النتيجة  Weighted Overlayمكاف اؼبستجمع كذلك باستخداـ طريقة التطابق اؼبوزكف 

  (.6)ترتيب اعبداكؿ اؼبائية ككما ىو مبُت يف شكل رقم 

 

Weighted Overlay Model 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اؼبائية اعبداكؿ مقاطعة التطابق اؼبوزكف مع رتبة لتحديد اؼبوقع من خبلؿاػبطوات اؼبتبعة (: 6)شكل رقم 

(Weighted Overlay Model 4) 

Natural Socio-economic 

Weighted 
Overlay 

 

Herd Education Land-use Fault Slope Runoff 

Stream Order 

Weighted 
Overlay 

with Stream 
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 ػببلصةا

النماذج الرياضية اليت سبت االنتهاء من تطبيق مت  قدبذلك  يكوف اؼبذكورة يف ىذا الفصلكبتطبيق اؼبعادالت     

 Runoff Curveمن خبلؿ تطبيق مبوذج األرقاـ اؼبنحنية للجرياف السطحي نظم اؼبعلومات اعبغرافية  بواسطة

Number Method اؼبياه مستجمعتقسيم اؼبنطقة ؼبواقع أفضلية إلقامة بالتارل ك. 

 على استخدامات مبا يعتمد أيضان إكعلى كمية ىطوؿ األمطار ال يعتمد فقط نشوء اعبرياف السطحي  كىنا قبد أف    

 .كظبات الًتبة اؽبيدركلوجية من حيث قدرهتا على االحتفاظ باؼباء مضااألر

د أف فوائد استخداـ حصاد مياه مياه األمطار على كبو مستداـ، كيُؤؾىناؾ حاجة ملحة لتطوير نظاـ ذبميع ك    

ىم إسهامان كبَتان يف اأف تسأيضان ة، كيبكن ممن اؼبزايا االجتماعية كاالقتصادية كالبيئاألمطار يبكن أف تؤدم إذل ؾبموعة 

 .للفرد ربسُت نوعية اغبياة

 

 

ة

ة

ة
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VIةوراتنصبجاورااتهتج جاةةراهتجائةة.ةة

 

 :الفصل السادس يتضمن اؼبواضيع التالية

VI.1   النتائج. 

VI.2   االستنتاجات. 

VI.3   التوصيات. 
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VI.1  نتائجاؿ 

( 6)الذم ذكر يف الفصل السابق، كمن خبلؿ شكل رقم  Weighted Overlayبناء على التطابق اؼبوزكف     

عوامل يتضح أف  الذم يبُت اػبطوات اؼبتبعة لتحديد اؼبوقع من خبلؿ مقاطعة التطابق اؼبوزكف مع رتبة اعبداكؿ اؼبائية

الثركة اغبيوانية، التعليم، استعماالت األراضي، الصدع، اؼبيل كاعبرياف السطحي أُدخلت يف عملية التطابق اؼبوزكف 

(Weighted Overlay)  (.5)كما ىو مبُت يف ملحق رقم 

جرياف السطحي كمت التدرج بالثقل أك الوزف حسب األنبية اؼبراد إيضاحها يف الدراسة لذلك أُعطي الوزف الكبَت لل    

 كذلك ألف كلفة بناء السد مرتفعو كخاصة إذا مت نقلها إذل مكاف أخر لذلك يفضل بناؤه يف مكاف اجملرل%( 40)

لكل منهما فاستخدامات %( 20)جراء ىطوؿ األمطار، كاستخدامات األراضي كاالكبدار أُعطيت الناشئ  اؼبائي

للمياه كاؽبدؼ من ذلك ىو تعزيز االستخداـ األمثل الستخدامات األراضي تنبع أنبيتها من ضركرة االستخداـ األمثل 

عبرياف أعلى كحصد كمية  فإهنا تؤدم االكبدارزيادة األراضي كاألخذ بعُت االعتبار قدرة األرض على اإلنتاجية أما 

كانية كالتعليم ألنو صدع صغَت ؿبلي يبتد لبضع مئات من األمتار، كأما الثركة اغبي%( 10)كبَتة من اؼبياه، كالصدع 

لكل منهما  ألهنما متشاهباف يف منطقة الدراسة كلها كىي ال تعترب عبلمة فارقة بُت أجزاء منطقة الدراسة، كما %( 5)

كأُعطي  ألكثر اؼبناطق تفضيبلن إلقامة اؼبستجمع يف منطقة الدراسة 1كأُعطي رقم (. 13)ىو موضح يف اعبدكؿ رقم 

هبدر ذكره أنو باإلمكاف ربديد األكزاف دبساعدة اػبرباء (. 31)كما يف اػبريطة رقم . ألقل اؼبناطق تفضيبلن  4رقم 

 .ذلكضيق الوقت حاؿ دكف كن يف دراسات أخرل كؿ تطبيق ذلككيبكن 
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 عمل الباحث          : اؼبصدر                         

 اؼبستجمع توزيع منطقة الدراسة إذل أماكن أفضليات إلقامة(: 31)خريطة رقم 
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 الثقل للعوامل الطبيعية كالبشرية(: 13)جدكؿ رقم 

 %الثقل  العامل
 10 الصدع
 5 التعليم

 5 الثركة اغبيوانية
 40 اعبرياف السطحي

 20 استخدامات األراضي
 20 االكبدار

 100 المجموع
 عمل الباحث: ؼبصدرا 

باعتباره صاحب الثقل األكرب كذلك ألف اؼبنطقة تفتقر عبرياف السطحي امن خبلؿ اعبدكؿ السابق مت اعتماد     

 التعليمكجود صبيع العوامل من إلقامة اؼبستجمع ىي اؼبناطق اليت توفرت فيها فإف أفضل األماكن  كبشكل عاـ للمياه،

ة كالقابلة كخاصة األراضي الزراعي ، استخدامات األراضيالعارل اعبرياف السطحيك، العالية الثركة اغبيوانيةك، اؼبنخفض

الشماؿ الشرقي كاعبنوب يف اعبزء توجد الصدع، كىذه اؼبنطقة  البعد عن مكاف كجود، كالشديد االكبدارك، للزراعة

كأسوأ األماكن للجرياف السطحي ىو . (31)كما ىو موضح يف اػبريطة رقم  من منطقة الدراسةكاعبزء األكسط الغريب 

لؤلفضل من بُت العوامل الطبيعية  1كأُعطي رقم . العوامل بشكل جيد فيهالعدـ توفر  اعبنوب الغريبالشمارل كاعبزء 

 .كالبشرية كاليت تعٍت توفر صبيع ىذه العوامل يف اؼبنطقة

كيف النهاية مت مقاطعة طبقة اجملارم اؼبائية السطحية الناذبة عن ىطوؿ األمطار مع نتيجة عملية التطابق اؼبوزكف     

(Weighted Overlay )عرفة أم اؼبناطق أفضل لبناء اؼبستجمع اؼبائي فيها، كيتضح من خبلؿ معاينة كذلك دل

أف اجملرل الرئيسي ؽبطوؿ األمطار كاقع يف اعبزء اعبنوب الشرقي ؼبنطقة الدراسة أم بالقرب من ( 32)اػبريطة رقم 

اـ اؼبنطقة الوسطى حيث الصدع، فإذا كاف الصدع فعاؿ فبل يبكن استخداـ ىذا اعبزء لبناء اؼبستجمع كيفضل استخد
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تعترب اؼبنطقة البديلة لو، كإذا دل يكن ىذا الصدع فعاؿ أم غَت نشط فيكوف اجملرل األفضل لبناء اؼبستجمع يقع يف 

اعبزء اعبنوب الشرقي، كىناؾ حاجة لدراسة تفصيلية أخرل لتحديد طبيعة الصدع من ناحية الفاعلية حىت يتسٌت اعبـز 

ىو اؼبكاف األكثر أفضلية لتوفر صبيع العوامل ( 1)يتضح أيضان أف الرقم ( 32)خبلؿ اػبريطة كمن  .يف اؼبوقع اؼبقًتح

إذل أسوأ األماكن لبناء اؼبستجمع كذلك بسبب عدـ توفر صبيع العوامل ( 4)الطبيعية كالبشرية يف حُت يرمز الرقم 

 .الطبيعية كالبشرية فيو

 
 الباحث  عمل : اؼبصدر                            

 يف منطقة الدراسة Weighted Overlayاجملارم اؼبائية مع (: 32)خريطة رقم 
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لصعوبة العمل اؼبيداشل فقد مت التأكد من نتائج النمذجة بشكل جزئي حيث مت فحص مدل دقة النتائج اؼبتعلقة 

اختيار عدد من النقاط  بالنموذج اؽبيدركلوجي لتحديد درجة أك مستويات قنوات التصريف اؼبائي كلتحقيق ذلك مت

كمت مقارنة اؼبسافة بُت عدد من ىذه النقاط كمواقع  Arc GISبرنامج مت إنتاجها آليان بواسطة  (نقطة 50)العشوائية 

 تصريف مائي ـبتلفة مث قورنت ىذه اؼبسافات مع مواقع التصريف اؼبائي اؼبماثلة كاؼبأخوذة من اػبرائط الطبوغرافية

 .ـ10  -5من النقاط تقع يف دائرة دقة تًتاكح ما بُت %  70كعليو فقد تبُت أف . (7اؼبلحق رقم )

 مائيمنطقة تغذية  مت إهباد مناطق( 32) خريطة رقم كؼبعرفة تقدير كمية اؼبياه اؼبتجمعة يف اؼبناطق اؼبقًتحة يف    

(Watershed)  عن طريق برنامجArc GIS  (.33)كما يف خريطة رقم 

 
 عمل الباحث: اؼبصدر                                  

 يف منطقة الدراسة (Watershed) ائيةادلتغذية اؿمنطقة (: 33)خريطة رقم 
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كىي منطقة تقدر مساحتها بػػػػػػػػ  1أف ىناؾ منطقتُت لؤلحواض اؼبائية مت ترميزىا برقم ( 33)يتضح من اػبريطة رقم     

 . دكزل 3240كىي تقدر دبا مساحتو بػػػػػػػػػ  2دكزل، أما اؼبنطقة األخرل ترمز برقم  12405

( 34)اسُتخدمت اؼبعلومات اػباصة بكمية األمطار مع معلومات األحواض كاجملارم اؼبائية كما يف خريطة رقم     

( 32)اليت يبكن زبزينها يف األماكن اؼبقًتحة يف خريطة رقم  لكمية اعبرياف السطحي افًتاضيكذلك للخركج بتقدير 

 . مها يف بناء مستجمعات على أرض الواقعلكي يتاح لدراسات أخرل االستفادة من ىذه الدراسة كاستخدا

 
 عمل الباحث: اؼبصدر                             

 كمية األمطار كاألحواض كاجملارم اؼبائية يف منطقة الدراسة(: 34)خريطة رقم 
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بػػػػػػػػ بشكل افًتاضي يتجمع فيها كمية جرياف سطحي ُمقدرة  1أف منطقة ( 34)يتضح من خريطة رقم     

ىي اليت يتم ذبميع كمية  (1رقم )، فنستنتج أف اؼبنطقة األكذل ³ـ1004فُيقدر حبوارل  2أما اؼبنطقة الثانية  ،³ـ4106

عدـ التمكن من العمل كلكن كمية اؼبياه ىي افًتاضية ؿ يفضل بناء مستجمع يف ىذه اؼبنطقةمياه كبَتة فيها لذلك 

 .خذ كمية التبخر كاؼبياه اؼبخزكنة يف الًتبة بعُت االعتباراؼبيداشل لتقدير حقيقي للجرياف السطحي اليت تأ

 

VI.2  ستنتاجاتاال 

للخصائص اؽبيدركلوجية  غرافية بناء قواعد بياناتنظم اؼبعلومات اجل ةأمكن من خبلؿ االستعانة بتقٍت -1

يف  يف دراساتإف قواعد البيانات تلك يبكن االستعانة هبا كاالستفادة منها . ؼبنطقة الدراسة ماألرض غطاءاؿك

 .بيعية أك البشرية ؼبنطقة الدراسةؾباؿ اعبغرافيا الط

مثل الغطاء األرضي كذلك للحصوؿ  على بياناتاغبصوؿ  نظم اؼبعلومات اعبغرافيةتقنية  أمكن من خبلؿ -2

 Runoff Curveجية الضركرية يف تقدير قيم منحٌت اعبرياف على بعض اؼبتغَتات اؽبيدركلو

Number . 

 .يف عملية اؽبطوؿ كاعبرياف السطحي يف منطقة الدراسة GISمت تطبيق النموذج اؽبيدركلوجي مدعومان بنظم  -3

 TINمت االستفادة أيضان من بعض تطبيقات نظم اؼبعلومات اعبغرافية مثل معاعبة مباذج االرتفاعات الرقمية  -4

كاغبصوؿ منها على اػبصائص الطبوغرافية ؼبنطقة الدراسة ككذلك مت حساب بعض اؼبتغَتات اؽبيدركلوجية 

  .من مباذج االرتفاعات الرقمية بطريقة آلية
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الغربية كاؼبناطق من خبلؿ دراسة اعبرياف السطحي على مستول منطقة الدراسة كجد أف األجزاء الشمالية  -5

 .ؼبغذية للقناة الرئيسة دبياه اعبرياف السطحيمن أىم األجزاء االوسطى ىي 

 .إف اؼبنطقة الشرقية تعترب منطقة عسكرية لتوسع اؼبستوطنات كقد تكوف منطقة غَت مناسبة لتجميع اؼبياه -6

لتشمل مناطق أكسع يف فلسطُت حيث أثبتت الدراسة مدل  باإلمكاف تطبيق اآللية اؼبتبعة يف ىذه الدراسة -7

 كمات اعبغرافية يف اغبصاد اؼبائي خاصة يف ظل ؿبدكدية البيانات كصعوبة العملقباح استخداـ نظم اؼبعل

 .Verificationاؼبيداشل عن طريق عمل 

 

VI.3  التوصيات 

 :من نتائج فقد مت التوصل إذل صبلة من التوصيات، كىي إليوكعلى ضوء ما مت التوصل 

حساب اعبرياف السطحي ؼبختلف اؼبناطق يف الببلد كذلك باستخداـ طريقة اؼبنحٌت العددم يف ضوء قباح  -1

 .القراءات اؼبيدانية للجرياف السطحي على مستول الوطنشح تطبيقو على منطقة الدراسة خاصة يف ظل 

نوصي بإنشاء ؿبطات مطرية لقياس عنصر  منطقة الدراسة كاؼبناطق احملاذية ؽبانظران لغياب احملطات اؼبطرية يف  -2

اؼبطر كبناء قاعدة بيانات مطرية تفصيلية متينة يبكن االعتماد عليها يف الدراسات اؼبناخية كاؽبيدركلوجية 

 .ؼبنطقة الدراسة

ظم اؼبعلومات اعبغرافية ؼبا ف رياف السطحي باالعتماد على تقنيةضركرة إجراء اؼبزيد من الدراسات اؼبتعلقة باجل -3

 . على اؼبستول اؼبكاشل من دكر مهم يف الوصوؿ إذل نتائج دقيقةؽبا 

 .لتحديد تأثَت اغبصاد اؼبائي على اعبوانب االقتصادية كاالجتماعية يف منطقة الدراسةإجراء دراسة أخرل  -4
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للتأكد ....( ، IR ،HC)إجراء دراسة تفصيلية أكثر تأخذ بعُت االعتبار اػبصائص اؽبيدركلوجية للًتبة  -5

 .فحص النموذج الذم مت عملو يف ىذه الدراسة من

 .بناء مستجمع لتخزين مياه األمطار حبيث زبدـ اؼبنطقة يف فًتة اعبفاؼ كعلى فًتة بعيدة األمد -6

توظيف مهارات أىارل اؼبنطقة هبدؼ التنمية الزراعية اؼبستدامة كتوظيف مهاراهتم يف التخطيط البيئي، كأيضان  -7

 . يعو، كزبزينو، كنقلوؼبنظومة مياه األمطار كذبم

  .حصاد اؼبياه جزءان من خطة تنمية متكاملة لؤلراضي كاؼبوارد اؼبائية جعل -8

لتحديد أكثر كاقعية ألكزاف اؼبتغَتات يف عملية التطابق اؼبوزكف يوصى باالستعانة خبرباء ذكم عبلقة دبوضوع  -9

 .اغبصاد اؼبائي كاالستشاريُت يف ربديد األكزاف اؼبختلفة
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