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 (1) الشكر والتقدير

هذه الرسالة ، فإنه ال يسعني إال أن أنحني تواضعا وعرفانا بالجميل لكل من  كتابةبعد أن أنهيت 

ساهم بمنحي القوة والقدرة على تحمل مشقة هذا العمل ، والجهد الكبير الذي بذل فيه ليخرج بصورة 

 ُمرضية ، فالكمال هلل وحده ، وأي عمل بشري ال بد وأن يناله النقص من أمامه أو من خلفه . 

 ،شرف على هذه الرسالةالذي أ أحمد أبو حمادالمعلم الفاضل الدكتور العميق إلى عث بشكري أبف

ري المتعددة، إن بين أفكانذ أن كانت فكرة ممستمرين و متواصلين وإرشاد اهتمامبكل والذي رافقني 

 كل كلمات الشكر والعرفان ال توفيك حقك أيها المعلم الفاضل. 

في هذه لي  علمية وأخالقيةالذي أعتبره قدوة  كمال عبد الفتاحوالشكر موصول أيضا إلى الدكتور 

ولتقديمه النصح واإلرشاد في سبيل ا الجهد على متابعته الحثيثة لهذ كسعثمان شرالحياة، والدكتور 

  . بصورة ُمرضيةأن تخرج الرسالة 

من سبل  لنا وفرتهوعاملين( .. لما  )مدرسين إلى جامعة بيرزيتوالتقدير بالشكر أيضا أتقدم و

.. وأخص بالذكر أعضاء الهيئة التدريسية في قسم الجغرافيا في جامعة بيرزيت .. النجاح والتفوق 

 الذين وقفوا بجانبنا وأناروا لنا الطريق .. 

لرحمة وجدتي .. واأخوتي وأخواتي .. .. إلى أبي وأمي ..  وأهليلعائلتي من أعماق قلبي  اشكرو 

   لروح جدي الطاهرة ..

 سالمةعزيز عالء 

 

 

 

 

 



XI 
 

 (2الشكر والتقدير )

أتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى كلية الدراسات العليا ولجنة البحث األكاديمي في جامعة بيرزيت 

في هذا البحث، ولوال هذا الدعم لما كان أن يخرج هذا  هما ومساندتهما المادية والمعنوية ليلدعم

على قلوبنا جامعتنا العزيزة فشكرا لكم والى األمام لنرتقي ب  .بالصورة التي عليها اآلن .العمل 

في سماء فلسطين، فسدد هللا خطاكم لما يحب ويرضى ولما  حتى تبقى نبراسا وصرحا علمياجميعا 

 فيه صالح شعبنا العظيم .

 

 عالء عزيز سالمة 
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 الملخص باللغة العربية 

هذه الدراسة التغير المناخي وآثاره على فلسطين من خالل الوسائل اإلحصائية والكمية،   تتناول     

كدراسة التوجهات الحرارية والمطرية لمحافظات رام هللا/البيرة والقدس وأريحا على عدة مستويات 

سنوية : الشهرية والفصلية والسنوية، باإلضافة إلى معامالت االرتباط الشهرية والفصلية وال

(، كما وتناولت الدراسة تشخيص السلوك الحراري والمطري القديم SPIومعامالت الجفاف بحسب )

(، وتناولت Kernel and Loess Smoothingوالحديث في المحافظات الثالث باستخدام كال من )

 .  ت خالل الفترات الزمنية المختلفةالعديد من اإلحصاءات الوصفية ذات العالقة بالمتوسطا

على كل من المعدالت الحرارية ذات دالالت إحصائية تغيرات  توصلت الدراسة إلى وجود     

على المستوى ، حيث لوحظ ارتفاعا في المعدالت الحرارية والكميات المطرية على عدة مستويات

وكذلك انخفاضا في الكميات في محافظتي رام هللا/البيرة والقدس، الشهري والفصلي والسنوي 

ت وبدالالت إحصائية في الكميات المطرية الشهرية والفصلية والسنوية في كل من محافظا المطرية

 . رام هللا/البيرة والقدس وأريحا

لسكان المزارعين في المحافظات الثالث معظم النتائج اأكدت نتائج االستبيان المتعلق بآراء  لقد     

اإلحصائي والكمي للبيانات المناخية، من حيث ة التي توصلت لها الدراسة من خالل التحليل يالدراس

 . كميات األمطار في منطقة الدراسة ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض
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 الملخص باللغة اإلنجليزية     

     Climate change phenomenon and its effects on Palestinian territory was 

studied using quantitative and statistical methods. The study was 

conducted in Ramallah/Al-Bireh, Jerusalem and Jericho as a case study. It 

studied the trends of rainfall and temperature by doing correlation 

coefficients at multi scales : monthly , seasonal and annual base. In addition 

the study tested the drought indexes according to the classifications of SPI. 

The study also tested and compared current and past trends of rainfall and 

temperature by using kernel and loess smoothing approach as well as 

descriptive and average approaches.  

     The study found that there is statistically significant climatic changes in 

the study area, such as : Increasing the average temperature at monthly, 

seasonal and annual basis in Ramallah/Al-Bireh and Jerusalem. There is also 

significant Decrease in monthly, seasonal and annual amount of rainfall in 

the study area, which is obvious in the increase of frequency and intensity 

of drought periods during the past two decades in the study area .  

     Analysis of the questionnaire supported the results that the study has 

reached through statistical approach. Analysis of the questionnaire 

indicated that the farmers in the study area assured decreasing trends in 

both the amount of rainfall and in the cultivated lands that were belonging 

to them, in addition to increasing both the temperature and drought 

occurrence recently. 
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 .ةالمقدم 1.1

، العالم   والسةاسة  على مسيتوىيتحيتل ظاهرة اليتغةر المناخي اهيتماما خاصا في األوساط العلمة      

، إضاف  إلى غموض البشرة هرة على مخيتلف مناحي الحةاة هذه الظاهذا االهيتمام إلى يتأثةر  عودوة

وفي ظل االهيتمام  ،وميتضارب  حولهاوجهات نظر مخيتلف  المسيتقبل الذي ةكيتنفها والعائد إلى وجود 

العالمي الميتزاةد بهذه الظاهرة ونقص المعلومات والدالئل الخاص  بها في كثةر من الدول وخاص  

فلسطةن ومنطق  الشرق األوسط، واسيتكماال للعدةد من الدراسات اليتي أُنجزت في هذا السةاق على 

يتي للبحث عن دالئل وقرائن ومعلومات مناخة  ، فإن هذه الدراس  يتأالعالمميتداد مناطق مخيتلف  من ا

ميتوفرة من مصادرها األولة  وبشكل كمي يتحلةلي، واليتي قد يتؤكد أو يتنفي فرضة  وجود يتغةر 

    .مناخي في منطق  الدراس  والمناطق المحةط  بها

 اليتغةر المناخيي نقصا حادا في دراسات إن منطق  الشرق األوسط وخاص  فلسطةن منها يتعان     

مواكبيتنا في المكيتب  العربة  و، ويتأيتي هذه الدراس  لسد ثغرة حقةقة  بالوسائل اإلحصائة  والكمة 

إسيترايتةجة  اقيتصادة  أو بةئة  آلخر اليتطورات والمناهج العلمة  في هذا المضمار، وخاص  أن أي 

من أن هذه ، انطالقا  المناخة اتناجع  إذا لم يتأخذ في الحسبان اليتغةرأو يتنموة  سيتكون غةر 

 الظاهرة يتؤثر ويتيتغلغل في جمةع جوانب الحةاة ويتنعكس آثارها علةها سلبا أو إةجابا .

 ،إن ما يتشهده فلسطةن من يتذبذب في بعض عناصر المناخ كاليتذبذب في معدالت الهطول     

ويتأخر مواعةدها واريتفاع درجات الحرارة، وما ةرافق ذلك من يتغةرات في مصادر المةاه الميتاح  

ل بظاهرة اليتغةر والذي قد ةريتبط بشكل من األشكاالنبايتي من سن  إلى أخرى، ومساح  الغطاء 

دراس  مناخ المنطق  دراس  يتحلةلة  باالعيتماد على مجموع  من المناهج ى لإةدعونا  ،المناخي

واألدوات والوسائل الميتبع  في ذلك، واليتي يتشمل العمل المةداني والمكيتبي على حد سواء، وةأيتي في 

مقدم  يتلك المناهج المنهج الكمي القائم على اليتحلةل اإلحصائي للبةانات المناخة  الميتوفرة وعلى 

إثبات هكذا فرضة ، في وضع البدائل  في حالذلك  ساهمةقد  مما، زمنة  طوةل اميتداد فيترات 

والخةارات الممكن  في سبةل مواجه  اليتغةرات المناخة  ويتأثةرايتها المسيتقبلة ، حةث يتيتمثل حصةل  

هذه الدراس  في كونها أداه مهم  لصانع القرار الفلسطةني في أي إسيترايتةجة  وطنة  سيتوضع 

يتلف اآلثار الناجم  عن يتلك الظاهرة، مما لفهم معمق لمخوأساس علمي مسيتقبال، كما ويتعيتبر أداه 

ةوفر فرص  لوضع البدائل والخةارات المسيتقبلة  لليتخفةف و/أو اليتكةف في مواجه  يتلك اليتغةرات 

 واآلثار.   
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  .الدراسةوأسئلة مشكلة  1.1
 
 يتيتمحور مشكل  الدراس  حول مجموع  من األسئل  :   
دقيتها ومدى وجود قواعد مدى ما الميتوفرة والمعلومات المناخة  البةانات ويتحدةد مصادر  -1

 . إن وجدت شامل  ومنظم  بةانات

 
هل نعةش في أيتون ظاهرة اليتغةر المناخي أم أن اليتغةرات في عناصر المناخ مجرد يتذبذب  -2

)هل ما يتشهده فلسطةن من يتحوالت واضطرابات في المناخ وعناصره ةعيتبر يتغةرا مناخي؟ 

 . المناخة  ؟(مناخةا أم جزءا من الدورة 

 
 إلى أةن يتيتجه الظروف المناخة  في فلسطةن على صعةد معدالت الهطول ودرجات الحرارة؟ -3

 )ما هي السةنارةوهات المحيتمل  واألكثر أهمة  للظروف المناخة  المسيتقبلة  في فلسطةن؟(

 

حسب انطباع  كةف يتؤثر اليتغةرات المناخة  على القطاع الزراعي والمائي في فلسطةن -4

 . ؟وثةن )المزارعةن(المبح

 

 .مبررات الدراسة 1.1

 .في فلسطةن والمنطق  العربة  بشكل عام د نقص وندرة في دراسات اليتغةر المناخيةوج -1

والسبل  مواكب  اليتطورات العلمة  العالمة  في مضمار دراسات اليتغةر المناخي والمناهج -2

 . واألدوات الميتبع  في ذلك

بشكل خاص يتعاني نقصا حاد في موارد ومصادر فلسطةن بشكل عام ومنطق  الدراس   -3

كظاهرة ةقيتضي ذلك دراس  اليتغةر المناخي  المةاه وكذلك في اإلنيتاج الزراعي، مما

 وكاريتباط وثةق بةن المناخ وكال من قطاع المةاه والزراع . 

 هذه الدراس  يتساهم كأداة في صنع القرار الفلسطةني بما يتوفره من لبن  أساسة  لدالئل وآثار -4

ولما لهذه  ،علمي ميتةنومنهج أساس  ىعل هاداسيتنبااليتغةر المناخي في منطق  الدراس ، 

 الظاهرة اريتباط وثةق بمخيتلف جوانب الحةاة البشرة  والطبةعة . 

 

  .أهداف الدراسةأهمية و 1.1

 اليتعرف على النمط المناخي السائد في منطق  الدراس  ويتوقعه مسيتقبال .  -1
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الناجم  عن ظاهرة اليتغةر المناخي على مخيتلف الجوانب البةئة  والبشرة  البحث في اآلثار  -2

 . في منطق  الدراس  كالزراع  والمةاه

في والمائي يتطوةر ويتطبةق اسيترايتةجةات اليتخفةف واليتكةف الزراعي وضع األساس في  -3

باعيتبارها جزء ال ةيتجزأ من اليتنمة  الزراعة  وسةاسات األمن  ،مواجه  اليتغةرات المناخة 

  لمواجه  وضع الحلول والبدائل الممكن، من خالل المانح  الغذائي واالسيتثمار من الجهات

 . اليتغةرات المناخة 

لهذه الدراس  أهمة  يتطبةقة  في مجاالت الزراع  والمةاه واليتخطةط واليتنمة  المسيتدام  نظرا  -4

لوثةق بةن اليتغةر المناخي وعناصر المناخ بشكل عام واإلنيتاج واألمن الزراعي لالريتباط ا

والغذائي والمائي، باإلضاف  إلى أهمةيتها في يتطوةر ويتحسةن جودة وفاعلة  خدمات البنة  

 .المسيتقبلة  المناخة  اليتحيتة  بما ةيتالءم وميتطلبات الظروف 

القرارات اليتخطةطة  واليتنموة  في مساعدة صانع القرار الفلسطةني على ايتخاذا أفضل  -5

 المسيتقبل .

ومنطق  الشرق سد ثغرة علمة  في هذا المضمار ةعاني منها الوسط العلمي في فلسطةن  -6

، وخاص  باألسالةب الكمة  اإلحصائة  دون االعيتماد فقط على المنهج األوسط بشكل عام

 فلسطةن.الوصفي الذي ايتبعه معظم الباحثةن في دراس  اليتغةر المناخي في 

 الكشف عن مدى جهوزة  البنة  اليتحيتة  الفلسطةنة  في مواجهيتها لليتغةرات المناخة  المحيتمل   -7

 نشر ما ةيتم اليتوصل إلةه للمهيتمةن والميتخصصةن ضمن يتقرةر/ أو مجالت علمة  عالمة .  -8

 
  .فرضيات الدراسة 1.1

 ايتسمت معدالت سقوط األمطار السنوة  في فلسطةن خالل القرن الماضي باليتذبذب.  -1

 بعض العناصر المناخة  باليتغةر المناخي في فلسطةن وبدالله إحصائة .في ةريتبط اليتذبذب   -2

)من خالل آراء  هناك يتأثةرات لليتغةرات المناخة  الحاصل  على الزراع  في المنطق   -3

 .المزارعةن(

 هناك يتأثةر لليتغةرات المناخة  الحاصل  على كمةات األمطار في منطق  الدراس .  -4

 هناك اريتفاع في درجات الحرارة خالل القرن الماضي في منطق  الدراس .  -5
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  .امنهجية الدراسة وأدواته 1.6

 هذه الدراس  مجموع  من المناهج منها : سيتخدمت ا

لبةانات المناخة  الميتوفرة عن منطق  سجالت االقائم على اليتحلةل اإلحصائي ل المنهج الكمي -1

، على صعةد اإلحصاءات ق  والمعيتمدةوخالل محطات الرصد الجوي الموث من ،الدراس 

اء اليتي ج( Inferential Statistic)واالسيتداللة  ( Descriptive Statistic)الوصفة  

، ويتكمن األهداف من وراء اسيتخدام هذا المنهج في (1.8رقم ) البندكرها باليتفصةل في ذ

 Rainfall and Temperature)عرف على اليتوجهات الحرارة  والمطرة  يتال

Trends ) ومعامالت االريتباط(Coefficient Correlation )  للسالسل الزمنة

لمنهج للبةانات المناخة  القدةم  والحدةث ، حةث قام الفصل الرابع من هذه الدراس  على ا

 الكمي وأسالةبه اإلحصائة  الميتنوع  .

فيترات   إلى ةالمناخقسةم السالسل الزمنة  للبةانات من خالل يتالمنهج الكمي المقارن  -2

بهدف مقارن  العناصر المناخة  على صعةد درجات الحرارة ومعدالت األمطار   ميتساوة

فصلة ، سنوة (،  مسيتوةات )شهرة ، بةن الماضي والحاضر، على عدةومعامالت الجفاف 

        في الفصل الرابع من هذه الدراس   . وهو ما ةظهر جلةا

باالسيتناد إلى الميتمثل في اسيتطالع أراء المزارعةن في منطق  الدراس   المنهج الميداني  -3

  باألحوال المناخة  على صعةد معدالت ميتراكمخبرايتهم الزراعة  ومعرفيتهم المكيتسب  وال

باإلضاف  إلى مساحات األراضي  ،األمطار بةن الماضي والحاضرالحرارة وكمةات 

يتصمةم اسيتبان  وزعت على اإلنيتاج الزراعي، حةث يتم  الزراعة  الخاص  بهم ومعدالت

ي ، وةظهر المنهج المةدان(1.11القادم رقم )العنوان إلى أنظر ، مزارعي منطق  الدراس 

نيتائج االسيتبان  وربطها بنيتائج اليتحلةل  الميتعلق بيتحلةل في الفصل الخامس من هذه الدراس 

 اإلحصائي .  

القائم على دراس  األدبةات السابق  الميتعلق  بمنطق  الدراس   المنهج التاريخي الوصفي  -4

ةمكن يتوظةف نيتائجها واألسالةب اليتي اسيتخدميتها في بحةث وبمناطق أخرى من العالم 

، وةظهر المنهج اليتارةخي الدراس خدم  هدف هذه سبةل في   المناخة اتيتغةردراس  ال

الوصفي جلةا في الفصل الثاني والثالث من الدراس  عندما يتناول الباحث منطق  الدراس  

   . يالمناخومحددايتها الجغرافة  وكذلك الخلفة  النظرة  واليتطور اليتارةخي لليتغةر 
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لسنوات الشهرة (  حرارةدرجات الهذه الدراس  يتحيتوي على بةانات مناخة  )معدالت األمطار وف     

أرةحا والقدس ورام هللا(، وسةيتم معالج  هذه البةانات )منطق  الدراس  ب يتيتعلقحدةث   قدةم  وأخرى

للوصول إلى  ،مكانةا وزمانةاريتها وحوسبيتها ويتحلةلها إحصائةا كمةا من خالل يتجمةعها ويتدقةقها وفليت

خالل الحةز الزماني، وسةيتم عمل مسح  العالقات فةما بةنها ومعرف  اليتغةرات اليتي طرأت علةها

، وأةضا سةيتم لبةانات والنيتائج اإلحصائة  لهامن أجل دعم يتلك ا لمزارعةن وكبار السنلاجيتماعي 

ربط العالقات بةن األسباب والنيتائج مع بعضها البعض في محاول  يتفسةر الواقع واليتنبؤ بالمسيتقبل 

برامج ال يتي اسيتخدمها الباحثاألدوات المن واليتحلةلي، وذلك باسيتخدام المنهج )اليتوجهات( 

المخيتص  في إجراء كاف  أنواع اليتحلةالت اإلحصائة  الوصفة  واالسيتداللة  مثل حاسوبة  ال

(SPSS  وExcel واليتي أةضا اسيتخدمت إلنيتاج جمةع األشكال البةانة  والجداول اليتي ةزخر )

 بهما الفصل الرابع من هذه الرسال  .

 

   .البياناتة معالج 1.7 

 مصدر البيانات. 1.7.1

)درجات الحرارة ويتوجهايتها الميتعلق  بالعناصر المناخة   اإلحصائة جمةع األشكال والجداول      

ومعامالت االريتباط فةما عبر الزمن كمةات األمطار ويتوجهايتها وسلوكها و، عبر الزمن وسلوكها

 ،الثالث )رام هللا/البةرة والقدس وأرةحا(ومعامالت الجفاف وعدد أةام المطر للمحافظات بةنها( 

هي من إنيتاج وعمل الباحث باالعيتماد  ،من هذه الرسال  1.1والقسم واليتي وردت في الفصل الرابع 

  : اليتي يتم الحصول علةها من المصادر اآليتة المناخة  على البةانات 

- web/datasets-http://www.ncdc.noaa.gov/cdo. 

http://climexp.knmi.nl/start.cgi?id=someone@somewhere.  

Palestine meteorology department . 

  

  .وكميات األمطار الشهريةالبيانات المتعلقة بمعدالت درجات الحرارة  1.7.1

( محطات الرصد الجوي اليتي يتم الحصول منها على البةانات الميتعلق  1ةظهر الجدول )     

( لمحافظات رام Monthly Averagesبمعدالت درجات الحرارة وكمةات األمطار الشهرة  )

 البةرة والقدس وأرةحا . \هللا

 

http://www.ncdc.noaa.gov/cdo-web/datasets
http://www.ncdc.noaa.gov/cdo-web/datasets
http://climexp.knmi.nl/start.cgi?id=someone@somewhere
http://climexp.knmi.nl/start.cgi?id=someone@somewhere
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 عن مستوى سطح البحر( : محطات الرصد الجوي وارتفاعاتها 1الجدول )

Elevation (m) Name of Station 

815 Jerusalem-Central IL 

757 Jerusalem 

759 Jerusalem Airport 

810 Jerusalem Old City 

-260 Jericho Station 

 (NOAA.ORG 2012)المصدر:     

 

 .المعالجة األولية للبيانات 1.7.1

 مرت المعالج  األولة  للبةانات في ثالث مراحل على النحو اآليتي  :      

، SPSS) البرامج اإلحصائة  ذات الصل إلى الميتوفرة : إدخال البةانات  المرحلة األولى -

EXCEL ) ألغراض إجراء اليتحلةالت اإلحصائة  وإنيتاج اليتماثةل البةانة ، حةث شملت هذه

 البةانات اآليتي :   

الميتعلق  بالمعدالت الشهرة  لدرجات الحرارة وكمةات األمطار الميتوفرة والبةانات  -1

 بةرة والقدس .\رام هللا يلمحافظايت

 البةرة والقدس . \الميتعلق  بعدد أةام المطر لمحافظيتي رام هللاالميتوفرة والبةانات  -2

 ةحا . لمحافظ  أرالشهرة  الميتعلق  بمعدالت كمةات األمطار الميتوفرة والبةانات  -3

: يتدقةق البةانات من مصادرها األولة  اليتي أخذت منها، يتفادةا لألخطاء  المرحلة الثانية -    

 اليتقرةب ..الشخصة  الشائع  عند عملة  اإلدخال كاليتكرار أو االسيتبدال أو 

 ( واليتي بلغ عددها سيت  معدالتMissing Data: معالج  البةانات المفقودة ) المرحلة الثالثة -    

في جمةع المحطات والبةانات الحرارة  والمطرة  لمعدالت األمطار ودرجات الحرارة شهرة  

الفيترات  المشيتق  منها، ويتمت معالج  البةانات المفقودة بإعطائها قةم المعدل الشهري على طول

  .اليتي يتواجدت بهاالزمنة  
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  .منهجية معالجة البيانات 1.1

  .درجات الحرارة 1.1.1

( وفي معظم المناطق يتمةل إلى Continuous Variableدرج  الحرارة ميتغةر مسيتمر )     

ايتخاذ اليتوزةع الطبةعي، وةعيتبر طول السلس  الزمنة  باإلضاف  إلى زمن بداةيتها ونهاةيتها من العوامل 

، حةث من السهل كشف اليتوجهات كشفهاالحاسم  في يتحدةد اليتوجهات الحرارة  اليتي من الممكن 

لحرارة  في السالسل الزمنة  الطوةل  مقارن  مع القصةرة، وبعد الحصول على البةانات الميتعلق  ا

-1191خالل الفيترة )البةرة \رام هللاالقدس وبالمعدالت الشهرة  لدرجات الحرارة لمحافظيتي 

وسائل واألسالةب قام الباحث بيتطبةق ال( واشيتقاق منها المعدالت الفصلة  والسنوة ، 2112

 :  اإلحصائة  اآليتة 

)السنوي والشهري األساسة  الميتعلق  بالوسط الوصفة  حساب بعض اإلحصائةات  -1

 والفصلي( والقةم القصوى والدنةا.

لدراس  ويتشخةص اليتغةرات  (Kernel Smoothing Method)اسيتخدام أسلوب  -2

البةاني  الحرارة  عبر الفيترات الزمنة  المخيتلف ، حةث ةمكننا هذا األسلوب من اليتمثةل

لخصائص درجات الحرارة عبر الزمن، وهو ةعمم طرةق  الميتوسطات الميتحرك  الموزون  

(Weighted Running Averages( )Brazdil, R 1996)Robinson) 

1998  . ) 

 Linear( ليتقدةر خط االنحدار الخطي )Simple Least Squaresاسيتخدام أسلوب ) -3

Regression Lineباعيتبار الزمن ميتغةرا ) ( مسيتقالIndependent Variable )

، (Turkes, et al., 1996)( Dependent Variable) ودرج  الحرارة ميتغةرا يتابعا

وةسيتخدم هذا األسلوب بشكل ميتكرر في األبحاث والدراسات المناخة ، فعلى سبةل المثال 

، والكشف عن  (Turkes, et al., 2002)ةسيتخدم في يتحدةد معدالت البرودة والحرارة

، واليتحقق من سجالت درجات (Hodgkins, et at., 2002)اليتغةر المناخي 

( ليتقدةر Linear Models، ولليتعرف على النمذجات الخطة  ) (Box, 2002)الحرارة

 .    (Moberg, et al., 2003)المعدالت الحرارة 
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ليتقسةم  ،لليتغةرات المناخة  المحيتمل اليتي ةمكن اعيتبارها حدودا فاصل   السنواتيتحدةد  -4

إلى فيترات زمنة  بهدف يتطبةق الوسائل والسبل اإلحصائة  والمقارنات السالسل الزمنة  

 ( .1.1.4فةما بةنها )أنظر القسم 

( 2112-1191يتقسةم الفيترة الزمنة  )باالعيتماد على نيتائج اليتحلةل في النقط  السابق  يتم  -5

(، بحةث يتمثل 2111-1111( و )1111-1191إلى فيتريتةن فرعةيتةن ميتساوةيتةن هما : )

 الفيترة األولى فيترة األساس الالزم  لكشف اليتغةرات الحرارة  عبر الفيترة الزمنة  الثانة  .

بةن الفيتريتةن ( على فروقات معدالت الحرارة Paired Sample T-testيتطبةق )  -6

ذات الدالل  اإلحصائة  في درجات الحرارة، وذلك من \الزمنةيتةن ليتقدةر اليتغةرات المعنوة 

أجل كشف الشهور اليتي اريتفعت معداليتها الحرارة  )+( واألخرى اليتي انخفضت معداليتها 

 ( .-الحرارة  )

مقارن  اليتغةرات الشهرة  والفصلة  والسنوة  اليتي طرأت على الفيتريتةن الزمنةيتةن مع  -9

 ( ويتحلةل نيتائج ذلك .1161-1818السنوي طوةل األمد )\المعدل الشهري

 

  .كميات األمطار 1.1.1

( من كمةات األمطار الشهرة  2111-1151( و )1151-1818يتعيتبر الفيترات الزمنة  )     

كافة  لحساب المعدالت واليتوجهات المطرة  )الشهرة ، الفصلة ، السنوة ( السائدة فوق منطق  ما، 

البةرة \( في محافظيتي رام هللاTemporal Variabilityوفي هذا الفصل يتم يتحلةل األمطار زمنةا )

 القدس، فكان البد من :  و

 : األساسة  الميتعلق  الوصفة  حساب بعض اإلحصائةات  -1
 لشهري والفصلي( ( )السنوي واMeanبالوسط ) -
 ( Medianالوسةط ) -
 ( Standar Deviationاالنحراف المعةاري ) -
 ( .Max\Min Measurementsالقةم القصوى والدنةا ) -

 
لمعرف  فةما إذا كانت الكمةات المطرة  ( Kurtosis( و )Skewnessحساب كال من ) -2

( مدى يتماثل Skewness)الشهرة  والفصلة ( يتيتبع اليتوزةع الطبةعي، حةث ةقةس )

( ومدى ابيتعادها عن اليتماثل، ويتكون البةانات ميتماثل  في حال كان Symmetryالبةانات )

من الةمةن  وسطها الحسابي مساوةا لوسةطها، ويتبدو عند يتمثةلها بةانةا ميتماثل  بصرةا
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( مساوة  Skewnessوالةسار عن نقط  المركز، وفي اليتوزةع الطبةعي يتكون قةم  )

لليتوزةع الطبةعي، فالقةم   عبر عن يتفلطح البةانات بالنسب ( فيتKurtosisللصفر، أما قةم  )

الكبةرة لليتفلطح يتعني أن البةانات يتأخذ قم  حادة بالقرب من الوسط ويتنحدر بشدة، ويتعني 

الصغةرة قم  مسطح  بالقرب من الوسط، وأةضا في اليتوزةع الطبةعي يتكون قةم  القةم  

(Kurtosis( مساوة  للصفر، وةشةر )Positive Kurtosis إلى يتوزةع حاد )

(peaked distribution( أما )Negative Kurtosis فةشةر إلى يتوزةع مفلطح )

(flat distribution).  

ةل ويتشخةص السلوك المطري )السنوي ( ليتحل(Loess Smoothingيتم يتطبةق  -3

-1181( و )1181-1151( و )1151-1818والفصلي( خالل الفيترات الزمنة  )

2111 . ) 

لغاةات البحث في العالق  بةن معدالت كمةات األمطار )الفصلة  والسنوة  والشهرة ( يتم  -4

االريتباط (، حةث ةعبر معامل r( )Correlation Coefficientحساب معامل االريتباط )

عكسة (، فيتعني القةم  األكبر \عن اليترابط القوي/الضعةف بةن ميتغةرةن )عالق  طردة 

أقوى أما القةم  صفر فيتدل على عدم وجود عالق  بةن الميتغةرةن، ويتيتراوح \يترابطا أعلى

(، وفي هذه الدراس  يتم اسيتخدام معامل االريتباط غةر -1،1قةميته ما بةن )

( من أجل اليتحقق من  (Nonparametric Correlation kendall’s Tauالمعلمي

طبةع  العالق  بةن المعدالت الفصلة  والسنوة  لكمةات األمطار، والذي ةمكننا من يتحدةد 

اليتوجهات المطرة  الفصلة  والشهرة   خالل الفيترات الزمنة  المخيتلف ، فهو ةحسب اليتباةن 

(Variance(  وباالعيتماد علةه ةيتم حساب قةم )Zcال ) يتي يتيتبع اليتوزةع الطبةعي حةث

القةم  الموجب  أو السالب  لها يتشةر إلى اليتوجه الميتزاةد أو الميتناقص في معدل كمةات 

( فةدل ذلك على أن اليتوجه ذو Zα\₂( أكبر من قةم  )Zcاألمطار خالل الزمن، فإذا كانت )

 Arun Mondal 2012( )Andy Y( يتشةر إلى مسيتوى المعنوة  . )αدالل  إحصائة ، )

2008( )Kampata et al., 2008) 

 Sen’s Slopeيتقدةر قةم مةل اليتوجهات المطرة  في القسم السابق من خالل ) -5

Estimator Test(  لكل من اليتوجهات المطرة  السنوة  خالل الفيترات الزمنة )1818-

(، واليتوجهات الشهرة  خالل الفيترة 2111-1181( و )1181-1151( و )1151

(1181-2111. )     
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 (Standardize Precipitation( drought index( )SPIيتطبةق معامل الجفاف ) -6

Index ، على كمةات األمطار السنوة  والشهرة  ومقارنيتها خالل الفيترات الزمنة  المخيتلف )

ويتدل قةميته السالب  على الظروف الجاف  وقةميته الموجب  على الظروف الرطب ، وةحسب 

 ت األمطار وميتوسطها الحسابي مقسوما على االنحراف المعةاريمن خالل الفارق بةن كمةا

(Shadeed 2007 فيتم يتطبةقه على كامل السنوات خالل الفيترات الزمنة  الثالث ،)

وداخل شهور السن  الواحدة ليتحدةد طول فيترة الجفاف وزمن بداةيتها ونهاةيتها خالل جمةع 

الخاص  بذلك اقيتصرت فقط على ذكر علما أن الجداول سنوات الفيترات الزمنة  المخيتلف ، 

 ( .  SPI( يتصنةفات الجفاف بحسب شديتها وفق )2وةمثل الجدول )السنوات الجاف ، 

 

 (SPI( تصنيف شدة الجفاف بحسب قيم )1الجدول )
 

Value of (SPI) Class of Drought 
[+,-]2.00 and above/below Exceptionally [wet,dry] 

[+,-]1.60 to 1.99 Extremely [wet,dry] 

[+,-]1.30 to 1.59 Severely [wet,dry] 

[+,-]0.80 to 1.29 Moderately [wet,dry] 

[+,-]0.51 to 0.79 Abnormally [wet,dry] 

[+,-]0.50 Near normal 
 (Shadeed 2007لمصدر )ا

 

  .الحراريةتحديد الفترات الزمنية   1.1

ةظهر يتحلةل الفروقات الحرارة  للبةانات الميتوفرة بةن المعدالت السنوة  الميتيتالة  لدرجات      

( عددا من نقاط اليتحول في النسق الحراري 2111-1818الحرارة على طول السلس  الزمنة  )

البةرة والقدس، حةث ةالحظ يتحوال في النسق الحراري في األعوام \السائد في محافظيتي رام هللا

 ( . 1( على اليتوالي )أنظر الشكل 1169( )1168( )1148)
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 (NOAA 2012من عمل الباحث باالعتماد على بيانات : )المصدر 

 
 (1111-1111( : الفروقات الحرارية بين المعدالت السنوية المتعاقبة في الفترة )1الشكل )

 

وةظهر جلةا عند حساب الفروقات الحرارة  بةن معدالت درجات الحرارة السنوة  عن      

( يتحوال في النسق 2111-1818ميتوسطها الحراري طوةل األمد على طول السلس  الزمنة  )

الحراري منذ نهاة  سيتةنات القرن الماضي األمر الذي ةنسجم مع الفروقات الحرارة  فةما بةن 

(، وباالعيتماد 2111-1818  الميتيتالة  لدرجات الحرارة داخل السلس  الزمنة  )المعدالت السنوة

( 1161-1818على ذلك يتم يتقسةم السلس  الزمنة  طوةل  األمد إلى فيتريتةن زمنةيتةن : األولى )

(، ولقد اسيتخدمت الفيترة األولى في حساب المعدالت طوةل  األمد لدرجات 2111-1191والثانة  )

 ( .2في المنطق  )أنظر الشكل الحرارة السائدة 

 (NOAA 2012من عمل الباحث باالعتماد على بيانات : )المصدر 

 
(، باإلضافة إلى خط التوجه 1111-1111( : الفروقات الحرارية بين المعدالت السنوية والمعدل طويل األمد في الفترة )1الشكل )

 المتزايد منذ نهاية ستينات القرن الماضي 
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3
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Produced by Researcher  
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( إلى فيتريتةن زمنةيتةن ميتساوةيتةن : 2111-1191باإلضاف  إلى ذلك يتم يتقسةم الفيترة الزمنة  )     

( باالعيتماد على الفروقات الحرارة  بةن 2111-1111( والثانة  )1111-1191األولى )

 ( . 3ل ( )أنظر الشك2111-1191الزمنة  ) المعدالت السنوة  الميتيتالة  على طول السلس 

 (NOAA 2012ن عمل الباحث باالعتماد على بيانات م: )المصدر 

 (1111-1171( : الفروقات الحرارية بين المعدالت السنوية المتعاقبة في الفترة )1الشكل )

 

  .التوجهات الحرارية والمطرية العالمية 1.11

  .التوجهات الحرارية العالمية 11.11.

فان درج  حرارة  (IPCC 2007a)يتغةر المناخي بالبحسب يتقرةر الفرةق الحكومي المعني 

-1116( درج  مئوة  كيتقدةر لليتوجه الخطي خالل المائ  عام السابق  )1.95األرض اريتفعت )

( ةبةن السجالت اليتارةخة  لدرجات الحرارة على سطح األرض، حةث ةيتضح 3(،  الشكل )2115

 . ةث  ويتحدةدا منذ سبعةنات القرن الماضيالمةل الكبةر ليتوجهات الحرارة خالل الفيترات الزمنة  الحد

 (WMO)المصدر : 

 

 .( : درجات الحرارة على سطح األرض4الشكل )
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  .التوجهات المطرية العالمية 1.10.2
 

(، حةث IPCC 2007) السنوة  على الةابس ات المطرة  للمعدالت يتوجهال( 5ةظهر الشكل )     

بداة  القرن الماضي حيتى عقد الخمسةنات منه، ليتبدأ يتلك ةالحظ اريتفاع في اليتوجهات المطرة  من 

اليتوجهات بعد ذلك باليتناقص حيتى نهاة  القرن الماضي، علما أن يتلك اليتوجهات لم يتكن يتوجهات 

(، UN 2009ميتواصل  طوال القرن الماضي بل كانت ميتغةرة على مسيتوةات ميتعددة من العقود )

( فوق منطق  1.15إحصائة  عند مسيتوى معنوة  ) ( يتوجهات ميتناقص  وبدالل 5وةظهر الشكل )

 .  الشرق األوسط خالل القرن الماضي 

 (.ipcc.ch www)المصدر 

 

 
 

 .(1111-1111) ( التوجهات المطرية العالمية للفترتين1الشكل )
 

 

    .معالجة اإلستبانة 1.11

 ،يتيتمثل أهداف إجراء االسيتبان  في قةاس مدى وعي المزارعةن بقضة  اليتغةر المناخي     

الئل باإلضاف  إلى أهم الد ،ويتأثةرايتها على كمةات األمطار ومساحات األراضي الزراعة  وإنيتاجةيتها

ذه  هذه الظاهرة، ومدى مقدريتهم على طرح الحلول للحد من آثار وعواقب هاليتي ةيتوقعونها كآثار ل
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اليتي يتم اليتوصل إلةها اليتحلةلة  للمعلومات المناخة  الظاهرة، األمر الذي سةعزز أو ال ةعزز النيتائج 

 .حصائي للبةانات المناخة  )الفصل الرابع(اليتحلةل اإلباسيتخدام 

موزعه على قسمةن ( 1)أنظر الملحق رقم مكون  من خمس  عشر سؤاال لقد يتم يتصمةم اسيتبان       

قام  والجنس ل  يتيتعلق بالعمر ومكان اإلوةشيتمل على أسئ لمعلومات العامةسم اقرئةسةةن : 

 التغير المناخي قسم الوعي بقضايا وآثار، وةمي وميتوسط الدخل لمجيتمع الدراس والمسيتوى اليتعل

على  همة  الظاهرة ويتأثةرهاصدر المعرف  عن اليتغةر المناخي وأوةشيتمل على أسئل  يتيتعلق بم

 زةادة أو نقصانا  راضي الزراعة  وكمةات األمطار ودرجات الحرارةاإلنيتاج الزراعي ومساحات األ

يتحكةمايتهم بعةن  تأخذ، حةث محكمةن بعد هذه المرحل  يتم يتحكةم االسيتبان  من قبل ثالث       

ئة  االعيتبار في سبةل الوصول إلى أقصى درج  من الدق  والموضوعة  في وضع الصةغ  النها

وعددها من مجيتمع الدراس ، الدراس  عةن  مجيتمع الدراس ، ثم يتحدةد  لالسيتبةان المنوي يتوزةعه على

رعةن  في المحافظات الثالث فقد يتم اليتعرف على أعداد وحةث أن مجيتمع الدراس  قد ُحصر بالمزا

حدة،  راضي الزراعة  في داخل كل محافظ  من المحافظات الثالث علىالمزارعةن ومساحات األ

حصاء الفلسطةني الزراعة  السيتخراج منشورات مركز اإل وللوصول إلى هذه الغاة  اسيتخدمت

البةانات الالزم  واليتي اسيتخدمت في يتحدةد أعداد ونسب االسيتبانات الواجب يتوزةعها على كل 

 محافظ  من المحافظات الثالث . 

وع  من القرى بهدف اسيتخراج نسب  ليتحدةد حجم العةن  يتم يتقسةم المحافظات الثالث إلى مجم     

عدد االسيتبةانات الواجب يتوزةعها على قرى المحافظات الثالث، علما انه يتم أخذ أكثر القرى 

عداد المزارعةن باسيتثناء ما زادت المساحات الزراعة  زادت أمساحات زراعة  مفيترضةن بأنه كل

لةل  العدد، حةث بلغ عدد االسيتبانات يتعود لعائالت مالك  قمحافظ  أرةحا وذلك الن ملكةات األرضي 

(، %9\اسيتبان 72القدس )اسيتبان  على النحو اآليتي :  792 فظات الثالثمحاالموزع  على ال

 %( .  27\اسيتبان 99(، محافظ  أرةحا )%99\اسيتبان 122محافظ  رام هللا والبةرة )

بطرةق  يتراعي في المناطق الثالث  الدراس    على عةن مرحلة التوزيع لالستبانةتال ذلك      

واليتي  مرحلة التحليل، وضرورات الحةط  والموضوعة  العلمة  من قبل الفرةق المساعد للباحث

( ومنها إلى عمل (SPSSيتضمنت فرز االسيتبانات ويتفرةغها ونقلها إلى برنامج اليتحلةل اإلحصائي 

، (Cross Tabulation( و )Descriptive Statisticsالعالقات اإلحصائة  المالئم  للغرض )
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مكان ج واليتعلةق علةها محاولةن قدر اإلوفةها يتم يتفسةر النيتائمرحلة التفسير للنتائج وصوال إلى 

 .ربطها بنيتائج اليتحلةل اإلحصائي 

 

  .الدراسات السابقة 1.12

العربية ، تغير تحت عنوان )البيئة  1111في تقرير للمنتدى العربي للبيئة والتنمية لعام جاء      

  : المناخ ، أثر تغير المناخ على البلدان العربية(

ن المنطق  العربة  وبلدانها سيتكون األكثر يتعرضا في العالم الثالث لليتأثةرات المحيتمل  ليتغةر أ    

المناخ، وأهم هذه اليتأثةرات اريتفاع معدل درجات الحرارة، وانخفاض كمة  األمطار مع اضطراب 

ريتفاع مسيتوةات البحار، في منطق  يتعاني أصال من القحل وموجات الجفاف الميتكررة في ويتةريتها، وا

وشح المةاه، باإلضاف  إلى يتضائل الموارد المائة  وإنيتاج الغذاء، ويتأثةرات على صح  البشر 

والسةاح  واليتنوع البةولوجي وأنظم  اسيتخدام األراضي واليتخطةط المدني، ولقد خلص اليتقرةر إلى 

  البنة  اليتحيتة  والجهود في البلدان العربة ، لليتخفةف واليتكةف مع يتلك المؤثرات، ضعف وهشاش

 وأةضا إلى ضعف في السجالت والبةانات الموثق  لألنماط المناخة  في المنطق  . 

% من الفلسطةنةةن ةعيتقدون أن يتغةر المناخ ةشكل مشكل  خطةرة على 81ولقد أورد اليتقرةر أن      

% من الفلسطةنةةن الذةن شملهم االسيتطالع ةعيتقدون أن النشاطات البشرة  111يته فلسطةن، وما نسب

% ممن ةعيتقدون أن الحكوم  ال 81هي السبب الرئةسي الكامن وراء اليتغةر المناخي، وما نسبيته 

يتقوم بجهد كاف لليتعامل مع قضة  اليتغةر المناخي، وهذا بحسب اسيتطالع أجراه المنيتدى في الفيترة 

بلدا عربةا،  أما على صعةد اليتنوع  11عةن  من  2322، وشمل 2111ط وأةار لعام ما بةن شبا

 نوع )حةواني ونبايتي( معرضا لالنقراض في فلسطةن. 19الحةوي فذكر اليتقرةر أن هناك 

وايتبع هذا اليتقرةر منهجا وصفةا ويتارةخةا عاما في يتناوله لقضة  مهم  كقضة  اليتغةر المناخي      

لمنطق  العربة ، فقد جاء مراجعه ويتجمةعا ويتلخةصا لألدبةات السابق  دون أن ةيتبع ويتأثةرايته على ا

منهجا علمةا قائما على يتجمةع البةانات ثم يتحلةلها )معالجيتها( كمةا ثم محاول  اليتنبؤ والخروج 

عيتمد على يتجمةع المعلومات المسيتقاة من ا بيتوصةات ونيتائج لصناع القرار في المنطق  العربة ، فقد

( والعدةد من اليتقارةر األخرى، حةث IPCCبل يتقارةر الهةئ  الحكومة  المعنة  باليتغةر المناخي )ق
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بدا عاما في محيتواه ومواضةعه حةث ةدرس اليتغةر المناخي لجمةع الدول العربة ، باليتالي كانت 

رايته على فلسطةن /زمانة  شحةح  فةما ةيتعلق باليتغةر المناخي ويتأثةة   المكانالكمة  واليتحلةلة معلومايته

باسيتثناء ما يتم ذكره سابقا، فلم ةيتناول اليتقرةر يتأثةرات اليتغةر المناخي على الجوانب الزراعة  

والحةوانة  واالقيتصادة  والصحة  والمائة  والسةاحة  في فلسطةن، حةث غابت فلسطةن من العدةد 

  مسيتقبلة  لما سيتؤول إلةه من الجداول والرسوم البةانة  من هذا اليتقارةر، كما لم ةقدم أي لمح

 الظروف المناخة  في فلسطةن. 

 : وقد ذكر كتاب

(J Sowers, A Vengosh, E Weinthal. 2011. Climate change, water resources, 

and the politics of adaptation in the Middle East and North Africa.  Climatic 

Change. Springer   ).  

أن الضف  الغربة  يتعيتبر منطق  جاف  وشبه جاف  مما ةعني ذلك سرع  يتأثرها باليتغةرات      

المناخة ، فالوصول المحدود والمقةد لمصادر المةاه ويتحكم االحيتالل اإلسرائةلي فةها وفي المشارةع 

ل اليتنموة  المريتبط  بها، باإلضاف  إلى معدالت النمو السكاني المريتفع ، كل هذه العوامل يتجع

يتأثةرات  اليتغةرات المناخة  على  المةاه في الضف  الغربة  عالة ، كما وأن اليتغةرات في يتوزةع 

المعدالت الشهرة  لألمطار ويتناقص معدالت األمطار الفصلة  )السنوة (، ويتزاةد درجات الحرارة 

مةعها في فيترات نمو النبايتات الحرج ، ويتعرض المنطق  مؤخرا إلى سلسل  من موجات الجفاف، ج

عوامل يتؤدي في النهاة  إلى يتقلةل عملة  اليتغذة  لخزانات المةاه الجوفة  وباليتالي يتقلةل وفرة المةاه 

الميتاح  للشرب ولالسيتعماالت المخيتلف  )الزراعة  والصناعة  والمنزلة  (، وال ةقيتصر اليتأثةر على 

 الفلسطةني بشكل عام .  وفرة المةاه فقط بل ةيتعداه إلى اليتأثةر على نوعةيتها واألمن المائي

وذكر الكيتاب أن اليتعرض إلى الكوارث الطبةعة  كموجات الجفاف والصقةع والرةاح الحارة      

ةؤثر على العملة  اليتنموة  في األراضي الفلسطةنة  المحيتل ، ويتقيترح الدالئل الوصفة  أن اليتغةر 

% من 14علما بأن حوالي  المناخي سةؤدي إلى يتطرف في أنماط المناخ السائدة في المنطق ،

األراضي الزراعة  الفلسطةنة  هي أراضي بعلة  يتعيتمد على األمطار، مما ةيترك بصم  واضح  

 2111\2118لليتغةر المناخي على اإلنيتاج الزراعي في المنطق ، حةث أن معدالت األمطار لعامي 

السنوي لمعدالت في الضف  الغربة  أقل من يتلك الموثق  في السجل اليتارةخي  2111\2111و 
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مزارع من موجات الصقةع  12111يتأثر حوالي  2111(%، وفي عام 21-9األمطار بحوالي )

 اليتي ضربت المنطق  .
ج الوصفي العام دون لى معلومات الدراس  السابق ، ةظهر أنها اعيتمدت على المنهبالنظر إو    

م  مثل هذه الت عن مدى مالئق ، مما ةيترك يتساؤلى بةانات مناخة  طوةل  األمد و موثاللجوء إ

الدراس  لفلسطةن مقارن  بما سةيتم عمله في الدراس  المقيترح  واليتي سيتخيتبر العالق  بةن كمة  

وهل األمطار ودرجات الحرارة للمنطق  وبةن المةاه الميتوفرة للفلسطةنةةن ويتذبذبها من عام آلخر، 

ايتج عن اليتغةرات المناخة  اليتي يتشهدها ما ةعانةه الفلسطةنةةن في الضف  الغربة  من شح للمةاه ن

المنطق ؟ وسةيتم هذا من خالل يتحلةل البةانات المناخة  ذات العالق  وربطها بمعدالت اليتغذة  

للمخزون الجوفي وبمعدالت اسيتهالك الفرد الفلسطةني من المةاه، كما وسيتقوم الدراس  بدراس  

لةها عبر العقود الثالث  األخةرة وربط ذلك األراضي الزراعة  ومساحايتها واليتغةرات اليتي طرأت ع

  .     مع النيتائج الميتوقع  من يتحلةل بةانات العناصر المناخة  الميتوفرة 

 

 :وفي التقرير المعنون 

(Israel National Report , under The United Nations Framework Convention 

on Climate Change , Impact, Vulnerability and Adaptation. October  1111. 

Climate Change . Commissioned by the Ministry of Environment , From the 

Blaustein Institute for Desert Research , Sede Boqer Campus of Ben-

Gurion University of the Negev)    .  

فقد يتم اليتأكةد على إن زةادة كثاف  األمطار مع انخفاض في معداليتها السنوة  سةؤدي إلى يتقلةل      

الغطاء النبايتي وزةادة الجرةان السطحي ويتملح اليترب ، باليتالي زةادة اليتصحر )خاص  في منطق  

ا وان النقب( وسيتيتسبب زةادة الجرةان بإلحاق الضرر بالمحاصةل الزراعة  والهةاكل البشرة ، كم

نيتةج  للجرةان السطحي  2111% بحلول عام 61إمدادات المةاه ربما يتنخفض بشدة إلى حوالي 

الذي ةقلل معدالت اليتغذة  للمخزون المائي الجوفي، كما وأن اريتفاع مسيتوى سطح البحر سةؤدي 

 إلى يتسرب مةاه البحر المالح  إلى المةاه الجوفة  مما ةسبب يتدهور لها. 

ر أن يتأخر أمطار الشيتاء سةزةد من مخاطر حرائق الغابات اليتي ةحدث معظمها في وذكر اليتقرة     

فصل الخرةف عندما يتجف قمم الغطاء النبايتي، وعندما يتقل رطوب  اليترب  ويتزداد معدالت اليتبخر، 
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( كلم نحو 511-311ومن الميتوقع أن يتزحف المناطق اإلحةائة  في منطق  البحر الميتوسط حوالي )

( م عند اريتفاع درجات الحرارة 611 -311فاع لألعلى )في اليتالل والجبال( حوالي )الشمال وباريت

، كما وسوف يتيتزاةد األنواع النبايتة  والحةوانة  الغازة  على المنطق  مما ةؤدي إلى C  1.5إلى

انيتشار األمراض ويتغةةر في هةكل وبنة  النظم االةكولوجة  ووظةفيتها، ووفقا لليتقرةر فإن اليتأثةرات 

يتشمل كاف  الجوانب البشرة  والطبةعة  كانيتشار األمراض ويتدهور اإلنيتاج الزراعي وانقراض س

 األنواع.

لقد اعيتمد هذا اليتقرةر في معلومايته )كما ذكر( على األدبةات السابق  والمقابالت مع العلماء      

المنطق  بحلول وصانعي السةاسات في إسرائةل، وأةضا على سةنارةوهات اليتأثةرات الميتوقع  على 

، رغم يتأكةد اليتقرةر على أن السةنارةوهات المناخة  الموضوع  على المسيتوى العالمي 2111عام 

( ال ةمكن يتطبةقها على إسرائةل وذلك لصغر مساحيتها، إال أنه يتناول مجموع  من IPCC)من قبل 

نارةو اريتفاع نسب  السةنارةوهات ويتأثةرايتها على إسرائةل كسةنارةو اريتفاع مسيتوى سطح البحر وسة

ثاني أكسةد الكربون، ويتعرض اليتقرةر بشكل وصفي إلى اليتغةرات المناخة  المرصودة في المنطق  

كيتناقص معدالت الهطول مع اريتفاعها في منطق  الجنوب وزةادة في ويتةرة الظاهر المناخة  

 الميتطرف .

رة في منطق  الدراس  مع وضع إال أن هذه الدراس  سيتقوم بيتحلةل البةانات المناخة  الميتوف     

مجموع  من السةنارةوهات لليتخفةف من أو اليتكةف مع اليتأثةرات المخيتلف  لها في محاول  ليتقدةم 

 .  إسيترايتةجة  يتيتالءم ويتلك اليتغةرات

 
 : وقد ذكر تقرير

(USDA Foreign Agriculture Service , Global Agricultural Information 

Network. 11\3\2011. Climate change in Israel. Approved By : Julio 

Maldonado , Regional Agricultural Attache , U.S. Enbassy, Cairo , Prepared 

By : Gilad Shaxhar , Agricultural Marketing Specialist). 

ليتغةر المناخي، أنه ةبدو من خالل األحداث األخةرة أن الزراع  في إسرائةل يتشهد بالفعل آثار ا     

وهذه األحداث يتشمل سبع سنوات من الجفاف في جنوب البالد وزةادة في الظواهر المناخة  

الميتطرف  )الصةفة  والشيتوة (  كدرجات الحرارة والفةضانات مع يتناقص في مجموع األمطار 
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يتيتوقع مجموع  الساقط  ويتزاةد يتركةزها وشدة كثافيتها.، وةشةر اليتقرةر إلى أن نماذج المناخ األخةرة 

في درجات الحرارة  سلسةوس( 5-3من اليتغةرات المناخة  على المنطق  من أهمها اريتفاع حوالي )

(% في المعدالت الحالة  لألمطار السنوة ، ويتراجع في 31-11، ويتناقص من )2111بحلول عام 

ةؤدي إلى ، مما س2111% من الكمةات الحالة  لها بحلول عام 61إمدادات المةاه العذب  بنسب  

يتدمةر إنيتاج المحاصةل بسبب يتدهور الوضع المائي ونشوء الظروف المناخة  القاسة ، باإلضاف  إلى 

يتغةةرات في مواسم نمو المحاصةل، ويتملح وانجراف لليترب ، ونقصان في المشيتقات الحةوانة ، حةث 

ر األمراض اليتي سيتيتناقص كمةات األعشاب البرة  ليتغذة  الحةوانات، وسيتشهد المنطق  زةادة ظهو

 يتصةب الحةوانات والنبايتات على حد سواء . 

وقدم هذا اليتقرةر مجموع  من الخةارات الميتاح  لليتكةف مع يتلك اليتغةرات المناخة  المسيتقبلة       

ويتأثةرايتها على القطاع الزراعي في إسرائةل، حةث يتناول اليتقرةر البةئ  الزراعة  ودورها في 

دد معدالت اليتصدةر لمجموع  من المحاصةل الزراعة  عبر سنوات االقيتصاد اإلسرائةلي، وح

مخيتلف ، ثم يتناول مناخ المنطق  على صعةد معدالت األمطار ومصادر المةاه وكمةايتها، وكمةات 

 انبعاث ثاني أكسةد الكربون من القطاعات المخيتلف ، ويتأثةر كل ذلك على الزراع  في إسرائةل .

يتغةر المناخي على النشاط الزراعي في فلسطةن سةيتم مقارن  معدالت وعند دراسيتنا ليتأثةر ال     

اإلنيتاج الزراعي في منطق  الدراس  عبر سنوات مخيتلف  للكشف عما إذا كان هناك يتراجع في يتلك 

المعدالت عبر الزمن، ومحاول  ربط ذلك بالنيتائج اليتي سةكشف عنها اليتحلةل اإلحصائي للعناصر 

س ، وهذا دون االكيتفاء بالحصول على المعلومات جاهزة من الوزارات المناخة  في منطق  الدرا

ذات الصل  كما هو في معظم اليتقارةر والدراسات السابق ، حةث أن البةانات المناخة  ميتوفرة وبناء 

 علةها سةيتم يتقةةم الظروف الراهن  واألوضاع المسيتقبلة  ويتأثةرايتها على الجوانب المخيتلف  . 

 
 وفي دراسة بعنوان :   

(Ziad A. Mimi1. Michael Mason2 and Mark Zeitoun2 .  August 4, 2009. 

Climate Change : Impacts, Adaptations and Policy‐Making , Process : 

Palestine as a Case Study , Seminar on Climate Change and the 

Policy‐Making Process in the Levant and North Africa).  
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 السةاسات صنع آلةات ويتقةةم فلسطةن، على المناخي لليتغةر المحيتمل  اليتأثةرات مناقش  يتم فقد      

 المناخي، اليتغةر مع واليتكةف اليتخفةف إجراءات ناقش وأةضا دراسة ، كحال  لفلسطةن واألولوةات

 الجاف  وشبه الجاف  المناطق ليتحدةد الغربة  الضف  في للمناخ يتصنةف الدراس  عرضت حةث

 الضف  وغرب وشرق وجنوب شمال بةن ما وصفة  بطرةق  األمطار سقوط يتباةن ويتناولت والرطب ،

 أن( IPCC) المناخي باليتغةر المعنة  الحكومة  للهةئ  الرابع اليتقرةر بحسب الدراس  وذكرت الغربة ،

 أعلى سةكون والعشرةن الواحد القرن خالل الميتوسط للبحر والشرقة  الجنوبة  المنطق  في حيتراراال

 يتناولت ثم ،(A1B) اليتفاؤل سةنارةو خالل من سلسةوس( 9.1-7.7) بةن ما السنوي المعدل من

 الساحلة ، واإلدارة والطاق  العام  والصح  الزراع  قطاع على المحيتمل  المناخة  اليتأثةرات الدراس 

 . المخيتلف  للقطاعات اليتكةف إجراءات مجموع  ووضعت

 منطق  عن السابق  والدراسات األدبةات مراجع  على يتعيتمد كسابقايتها الدراس  هذه جاءت لقد     

 على الميتوقع  المناخة  اليتأثةرات اسيتنباط ذلك خالل ومن المناخي، باليتغةر ويتأثرها األوسط الشرق

 المناخي اليتغةر حول الميتوفرة السابق  األدبةات مراجع  على يتعيتمد) أنها يتذكر كما وهي فلسطةن،

 اعيتبارها ةمكن ال باليتالي ،(المناخي باليتغةر المعنة  الحكومة  الهةئ  عن الصادرة والسةنارةوهات

 يتيتعلق مناخة  بةانات أة  على يتسيتند لم حةث فلسطةن على ويتأثةرايته المناخي لليتغةر حقةقة  دراس 

 على ةقوم علمةا منهجا الدراس  هذه يتيتبع لم باليتالي البةانات، يتلك من أي يتحلل لم ثم الدراس  بمنطق 

 .  ذلك ضوء على ويتوصةات نيتائج إلى اليتوصل ثم واخيتبارها للفرضةات وضع

 

 : وجاء في دراسة بعنوان

(L. Froukh. 2010. The impact and management of recent drought on the 

west bank groundwater aquifer system. House of Water and Environment 

(Palestine) , Options Méditerranéennes, A no. 95. Economics of drought 

and drought preparedness in a climate change context ,P279-283) . 

 

 ةوم، وهو نصف\ليتر 51أنه في الوقت الراهن ةبلغ نصةب الفرد الفلسطةني من المةاه حوالي      

(، وأن الطلب على WHOالحد األدنى لنصةب الفرد من المةاه بحسب منظم  الصح  العالمة  )

ملةون ميتر مكعب في عام  18المنزلة  كان حوالي \المةاه في الضف  الغربة  لالسيتخدامات المحلة 

، علما بأن المةاه الجوفة  2121ملةون ميتر مكعب بحلول عام  295،  وسةصل إلى حوالي 2111
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ك لمصدر الوحةد للمةاه في الضف  الغربة ، واالحيتالل اإلسرائةلي ةسيتخدم معظم يتلك المةاه وةيترهي ا

 . كمة  محدودة منها للفلسطةنةةن

وذكرت الدراس  أن الضف  الغربة  ذات مناخ ميتوسطي ةيتراوح معدل األمطار السنوة  فةها ما      

( ملم فوق المناطق المريتفع ، 811-511)( ملم فوق المنحدرات الغربة ، وما بةن 851-911بةن )

( ملم في منطق  وادي األردن، حةث يتعيتبر مةاه األمطار المصدر الوحةد الذي 151 -111وما بةن )

ةغذي خزانات المةاه الجوفة  في المنطق ، ومؤخرا شهدت المنطق  العدةد من موجات الجفاف النايتج  

 بوط في مسيتوى المةاه في الخزانات الجوفة  . عن النقص في معدالت الهطول مما يتريتب عن ذلك ه

لقد ناقشت هذه الدراس  يتأثةر موجات الجفاف اليتي يتشهدها الضف  الغربة  على أنظم  خزانات      

المةاه الجوفة  في المنطق ، وكذلك إجراءات إدارة الجفاف الميتخذة من سلط  المةاه الفلسطةنة  في 

ائةلي على المةاه الجوفة ، وأكدت الدراس  على أن أحد أهم ظل السةطرة الكامل  لالحيتالل اإلسر

يتأثةرات ومظاهر اليتغةر المناخي يتيتمثل في ظهور موجات الجفاف ونقص معدالت الهطول السنوة  

واليتي يتعيتبر المغذي الوحةد لخزانات المةاه الجوفة  في المنطق ، حةث من خالل دراس  السجل 

ت محطات مطرة  موزع  في الضف  الغربة  يتبةن أن هناك المطري للعشرة سنوات األخةرة في س

يتغةرات في معدالت األمطار السنوة  في المناطق اليتي يتعيتبر المزودة الرئةسة  لخزانات المةاه 

الجوفة  وهي جنةن والقدس والخلةل، حةث كانت معدالت األمطار في يتلك المناطق أقل من المعدل 

%، ورغم أن الدراس  أكدت على عالق  21ي بمعدل يتناقص سن  أ\ملم 451السنوي البالغ حوالي 

اليتغةر المناخي بحاالت الجفاف وباليتالي نقص مسيتوةات المةاه الجوفة  وانعكاس ذلك على نصةب 

الفرد الفلسطةني إال أن الدراس  لم يتسيتند على سجل طوةل من البةانات المناخة  بل اعيتمدت على 

دراسات علم المناخ ال يتعيتبر هذه الفيترة الزمنة  كافة  للخروج  العشر سنوات األخةرة، إال أنه وفي

بنيتائج عن منطق  الدراس  كما أن االعيتماد على اليتحلةل اإلحصائي الوصفي )مقارن  المعدالت 

 السنوة  لألمطار مثال( ال ةعيتبر كافةا أةضا.

 
 :وجاء في تقرير 

(The Applied Research Institute of Jerusalem (ARIJ) . 2012 . Changes of the 

Palestinian agricultural Land use under Drought . http://www.arij.org)  AND 

(the applied research institute of Jerusalem (ARIJ). 2011. status of the 

http://www.arij.org/files/Changes%20of%20the%20Palestinian%20agricultural%20Land%20use%20under%20Drought.pdf
http://www.arij.org/files/Changes%20of%20the%20Palestinian%20agricultural%20Land%20use%20under%20Drought.pdf
http://www.arij.org/
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environment in the occupied Palestine territory : a human right – based 

approach. P62 ) . 

طة  الدورة المحةلى يتغةرات في إنايتج  عن النشاطات البشرة  يتؤدي ن اليتغةرات المناخة  الإ     

لى يتغةرات في أنماط األمطار ودرجات الحرارة وعملةات اليتبخر وما إوالهوائة ، وهذا بدورة ةودي 

( IPCC\2007ةرافق ذلك من يتقلةل في معدالت يتغذة  الخزانات الجوفة  وهذا بحسب يتقرةر )

وسط وشمال سنوة  لألمطار في منطق  الشرق األالذي ةؤكد أةضا أن اليتناقص في المعدالت ال

على المنطق  فان منطق  الشرق  (%، وبحسب اإلسقاطات المناخة 21-11أفرةقةا سةصل إلى )

وسط سيتكون من بةن أكثر المناطق عرض  للجفاف واليتصحر وندرة المةاه، وأكد اليتقرةر أن األ

كان األكثر حرارة  2111اريتفاع درجات الحرارة خالل القرن العشرةن كان واضحا حةث أن عام 

و  2111درج  مئوة  لعام  22وبمعدل عام بحسب سجالت مركز اإلحصاء الفلسطةني  125منذ 

درج  مئوة  عن المعدل السنوي لدرجات  1.5وبزةادة مقدارها  ،2119  لعام درج  مئوة 11.1

علما أن اليتقرةر لم ةمثل بةانةا سوى درجات الحرارة لألربع  درج  مئوة ،  21.5الحرارة والبالغ 

(، ويتناول اليتقرةر بةانةا معدالت األمطار السنوة  للعشر سنوات 2111-2119سنوات األخةرة )

(، حةث يتبةن أن معدالت األمطار في يتناقص مسيتمر من سن  إلى أخرى 2111-2111األخةرة )

 في كل من الضف  الغربة  وقطاع غزة .

إن هذا اليتقرةر ةعيتمد على سجل مناخي قصةر جدا ال ةيتجاوز العشر سنوات األخةرة، وةكيتفي      

ي االعيتبار عناصر بمقارن  ويتمثةل المعدالت السنوة  لدرجات الحرارة واألمطار دون أن ةأخذ ف

المناخ األخرى من رةاح ورطوب ، فهو ال ةسيتند على بةانات مناخة  قدةم  وأخرى حدةث  ولسنوات 

ن اليتقرةر ةدعم فكرة اليتغةر المناخي ويتأثةرايته . ورغم أطوةل  وهذا ما يتطلبه دراسات علم المناخ

 أن هذا اليتغةر المذكور في الملموس  على الضف  الغربة  من موجات للجفاف وندرة في المةاه، إال

اليتقرةر وكذلك اليتقارةر السابق  قد ةكون جزءا من الدورة المناخة  اليتي يتمر بالمنطق  وال عالق  لها 

باليتغةر المناخي المذكور في هذه الدراسات، مما ةيتطلب فحصا دقةقا ويتحلةلةا للبةانات المناخة  

 ليتي خرجت بها الدراسات المذكورة سابقا.الزمان/مكانة  طوةل  األمد لليتأكد من النيتائج ا
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   :وفي التقريرين المعنونين 

(UNDP/PAPP . December 2009. Climate Change Adaptation Strategy for the 

Occupied Palestinian Territory. Climate Change Adaptation Strategy and 

Programme of Action for the Palestinian Authority) . 

 

) United Nations Development Programme of Assistance to the Palestinian 

People. 2010. Climate Change Adaptation Strategy and Programme of 

Action for thePalestinian Authority. 4A Yaqubi Street, P.O.Box 51359, 

Jerusalem , Designed and Printed By: Creative |Ad Design and Print Co.) . 

 

جاء أن األراضي الفلسطةنة  المحيتل  سيتشهد على مدار هذا القرن )القرن الواحد والعشرةن(      

طةرة، حةث يتيتوقع إسقاطات انخفاضا في معدالت الهطول مع يتذبذبات موسمة  ومعدالت احيترار خ

( في اليتقرةر الرابع له للمنطق  IPCCالمناخ الصادرة عن الفرةق الحكومي المعني باليتغةر المناخي )

الجنوبة  والشرقة  من الشرق األوسط أن هناك اريتفاعا في درجات الحرارة خالل هذا القرن فوق 

ذا وفق سةنارةو اإلنبعاثات الواقعة  ( درج  مئوة  وه9.1-7.7المعدل السنوي العالمي فةما بةن )

(A1B  كما أن معدالت األمطار سيتقل بنسب ،)مع حلول عام 71و 7171% مع حلول عام 11 %

7191 . 

وةوصي اليتقرةران السلط  الفلسطةنة  ليتبني إسيترايتةجة  اليتكةف مع اليتغةر المناخي من أجل      

لمناخة  الحالة  والمسيتقبلة ، حةث ةنبغي يتوجةه يتحسةن مقدرة الفلسطةنةةن على اليتعامل مع المخاطر ا

الجهود األولة  لمعالج  المخاطر السيت  الرئةسة  لليتغةر المناخي على األمن الغذائي والمائي واليتي 

اليتدهور في \حددها اليتقرةران على النحو اليتالي : يتغةرات في مساح  المحاصةل بسبب النقص

اصةل وإنيتاجة  الثروة الحةوانة ، زةادة في مخاطر الظروف المثالة  للزراع ، انخفاض المح

الفةضانات، زةادة في خطر الجفاف وشح المةاه، زةادة في احيتةاجات وميتطلبات الري، زةادة 

المخاطر على الصح  العام  بسبب انخفاض جودة المةاه بما في ذلك يتسرب المةاه المالح  

اليتقرةران مجموع  من اليتوصةات واإلجراءات لألحواض المائة  الجوفة  في قطاع غزة، كما وةقدم 

 اليتي من شأنها أن يتمكن من يتنفةذ إسيترايتةجة  اليتكةف .  
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وجاء هذا اليتقرةران لةركزا على إسيترايتةجة  اليتكةف مع اليتغةر المناخي على الصعةد الزراعي      

والمائي في الضف  الغربة  وقطاع غزة، فهما يتعامال مع اليتغةر المناخي على أنه أمرا واقعا ويتؤكده 

ما ايتبعا نهج الدالئل واألدبةات السابق ، دون أن ةسيتندا على بةانات مناخة  وأسس يتحلةلة ، ك

السةنارةو في محاوليتهم ليتقةةم األوضاع المناخة  المسيتقبلة  على صعةد درجات الحرارة واألمطار 

ومنها محاول  اليتنبؤ بما سيتكون علةه األوضاع المائة  والزراعة  واليتنوع الحةوي والصحة  والطاق  

 في الضف  الغربة  وقطاع غزة  .       

 :وجاء في كتاب 

(Klaus Töpfer . February 2002 . Desk Study on the Environment in the 

Occupied Palestinian Territories . UNDB .  United Nations Under-Secretary 

General. Executive Director of the United Nations Environment 

Programme). 

شيتاء بيتكون حارة وجاف  ومن الصةف هور أن مناخ منطق  الشرق األوسط ةيتمةز بأربع  ش     

ةشخص على انه حار جاف صةفا وبارد رطب فمناخ الضف  الغربة  أما قصةر بةن نوفمبر ومارس، 

منطق  جبال فلسطةن الوسطى منها الثلوج والبرد والصقةع، أما منطق  جنوب أحةانا شيتاء، يتيتلقى 

 31لدرجات الحرارة صةفا ةيتراوح ما بةن وادي األردن فهي حارة وجاف  جدا، والمعدل الفصلي 

درج  في الخلةل اليتي يتريتفع عن مسيتوى سطح  22درج  في غزة و  25درج  مئوة  في أرةحا و 

درج  مئوة  في أرةحا  13أما معدل درجات الحرارة الشيتوة  فيتيتراوح ما بةن  ،م851البحر حوالي 

-451للهطول فةيتراوح ما بةن )لسنوي درجات مئوة  في الخلةل، وبالنسب  للمعدل ا 9لى إوغزة 

، ى الجنوب ومن االريتفاعات العلةا إلى الدنةااقص كلما ايتجهنا من الشمال إلباليتن ملم وةأخذ(511

ما ح وأما معدالت الرطوب  فيتيترا ،ملم111ى معدالت أمطار سنوة  أقل من فمنطق  البحر المةت يتيتلق

يتبخر يتكون مريتفع  في الصةف وةيترافق ذلك ومعدالت ال ، % في أرةحا52لى % في عزة إ92بةن 

مع النقص في كمةات المةاه، كما ويتسود الرةاح من الشمال الغربي في فصل الصةف ويتأيتي من 

    الجنوب الغربي فةفصل الشيتاء، وفي فصل الربةع يتهب رةاح الخماسةن الجاف  من الصحراء جنوبا .  

ي الضف  الغربة  وقطاع غزة حةث بةن أثر االحيتالل وجاء في هذا الكيتاب وصفا لحال  البةئة  ف     

والصراع اإلسرائةلي الفلسطةني على البنة  اليتحيتة  البةئة  في المنطق  وما أضاف ذلك من يتعقةدات 

ويتدهور في حال  البةئ  باإلضاف  إلى اليتغةرات المناخة  واليتصحر، ويتطرق إلى االيتفاقةات الموقع  
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لثالث من ايتفاقة  أوسلو واليتي جاء فةها خطط ولجان مشيترك  لدراس  بةن الجانبةن وخاص  الملحق ا

المشاكل البةئة  والطاق  والمةاه ومنع يتدهور البةئ  واإلضرار بها، ورغم أن الكيتاب لةس مخيتص 

باليتغةر المناخي وأثاره إال أنه يتطرق إلى جوانب ويتداعةات ومخاطر هذه الظاهرة على مجمل 

، وقدك الكيتاب صورة كامل  لألوضاع المائة  واليتنوع الحةوي والنفاةات مركبات البةئ  في فلسطةن

 ومخاطرها في منطق  الدراس  .  

 

 وفي الكتاب المعنون : 

دار  .لمناخ تهدد الوطن العربي والعالمكارثة تغير ا. 2010 .مجموعة من الباحثين والعلماء(

 تناول :  )11-11ص .1القاهرة، ط -الكتاب العربي دمشق 

آثار اليتغةر المناخي على المنطق  العربة  على صعةد شح المةاه والموارد المائة  حةث أن      

% من موارده 1% من الكوكب إال أنها يتحيتوي على أقل من 11المنطق  العربة  يتشكل ما نسبيته 

لعذب ، مما اسيتهالك الفرد من المةاه اوالمائة  العذب ، وةيترافق ذلك مع اريتفاع معدالت النمو السكاني 

لى مسيتوةات خطةرة، حةث إسيتصل أوضاع المةاه في المنطق  العربة   2125ةعني ذلك أنه في عام 

من الغذائي حةث أن النمط واألسةؤثر اليتغةر المناخي على يتدفق األنهار وعلى األراضي الزراعة  

على هطول األمطار الزراعي السائد في معظم البلدان العربة  هو الزراع  البعلة  المعيتمدة أصال 

، مع خطر انخفاض إنيتاج الغذاء إلى جفافموجات ال دورها سيتشهد يتقلبات وباليتالي زةادة فياليتي ب

 % إذا اسيتمرت الممارسات الحالة .51

كما ويتطرق الكيتاب إلى يتأثةرات اليتغةر المناخي على البنى اليتحيتة  وصح  البشر في المنطق       

وجي الذي ةشهد أصال أوضاعا قاسة  نايتج  عن المناخ الحار السائد في العربة ، وكذلك اليتنوع البةول

( ةيتبةن أن لدى الةمن IUCNالمنطق ، وباسيتخدام معاةةر اليتهدةد لدى اإليتحاد الدولي لحماة  الطبةع  )

نوعا ومصر  19نوعا والسودان والصومال  151العدد األكبر من األنواع النبايتة  المهددة إذ يتبلغ 

 نوعا .   118

وةناقش الكيتاب الدور العربي في مجال اليتغةر المناخي والجهود واآللةات اليتي ةجب أن يتبذل في      

ايتةجةات الفعال  ليتخفةف آثار الغةر المناخي وعلى هذا اإلطار، فهو ةؤكد على عدم كفاة  االسيتر

صعةد إجراء البحوث العلمة  على يتأثةر اليتغةرات المناخة  على مخيتلف الجوانب االقيتصادة  

واالجيتماعة  والبةئة ، وةثني الكيتاب على عدد من المبادرات الواعدة في اإلقلةم العربي حةث يتبني 

سيتحدث  نظةف  الطاق  وخالة  من الكربون باإلضاف  إلى شرك  أبو ظبي لطاق  المسيتقبل مدةن  م
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مبادرة االقيتصاد العربي األخضر اليتي أطلقها المنيتدى العربي للبةئ  واليتنمة  للمساعدة في اليتحول 

 إلى نشاطات اقيتصادة  سلةم  بةئةا .

على أي جانب ويتأثةرات اليتغةرات المناخة   ضاع المسيتقبلة إال أن الكيتاب لم ةيتطرق بشيء لألو     

من الجوانب البةئة  والبشرة  في فلسطةن، كما وجاء عاما في معلومايته وبأسلوب إنشائي وصفي 

يتقلةدي، وموضوع كهذا هو بحاج  إلى دراسات معمق  ومركزة جغرافةا ويتحلةال إلثبايته ودراس  

 ئم  ليتفادي مخاطره ويتهدةدايته . يتأثةرايته ولوضع اإلسيترايتةجةات المال

 

 راسة بعنوان : وجاء في د

التحليل الجغرافي لدرجات الحرارة في الضفة الغربية )دراسة تطبيقية . 1111أبو الليل، محمد. (

 .)غزة/مية الجامعة اإلسال ،رسالة ماجستير .(GISباستخدام 

كما أن نيتائج معامل االنحدار الخطي  ،عاالريتفا نحو ةيتجه ارةرالح درجات ميتوسط منحني أن     

 وقد يتوصلتالبسةط أشارت إلى أن درجات الحرارة العظمى والصغرى يتيتجه إلى االريتفاع، 

 ،في منطق  الدراس   رةراالح درجات ويتوزةع يتحلةل في نة وزم مكانة  اخيتالفات وجود ىلإ س االدر

 األول الصنف ،غرزنسكي من كل يتصنةف حسب مناخةةن صنفةن ىإل الغربة  صنفت الضف  وأن

، الضف  وغرب وجنوب وسط ةيتركز في األخر والصنف الغربة  الضف  وشرق شمال في ةيتركز

 بمدي ةيتمةز األولى إلقلةموبناء على المدى الحراري فيتقسم الضف  الغربة  إلى ثالث  أقالةم حرارة ، 

ن بة وحايتر ميتوسط يارحر بمدي ةيتمةز الثاني اإلقلةم أرةحا، محط  في 18.4 بلغ مريتفع يارحر

 )منخفض( معيتدلبمدى حراري  ةيتمةز الثالث اإلقلةم وجنةن، الخلةل محط  وةضم 16-16.2

 س.والقد هللا ورم ونابلس طولكرم محط  من كل وةضم15.9-14.9ةيتراوح بةن 

حةث أن هذه الدراس  يتؤكد أن هناك اريتفاعا في درجات الحرارة خالل العشرةن سن  السابق       

واليتي هي يتابع  لدائرة األرصاد في مجمل محطات الرصد الجوي اليتي يتغطي الضف  الغربة  كامل  

ن أن الفلسطةنة ، وطبقت عدة وسائل إحصائة  يتيتعلق بمعامالت االريتباط واليتصنةفات المناخة ، دو

يتدخل إلى صلب اليتغةرات المناخة  اليتي أشارت لها من بعةد، واقيتصرت على درجات الحرارة 

  وعالقايتها بالرطوب  واإلشعاع الشمسي . 
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 :  ةالمعنونت الدراسة وتناول

. الرطوبة النسبية في العراق التغيرات المناخية في اتجاهاتتأثير . 1111عبد الوهاب، كاظم. (

 .   (11لة كلية التربية/واسط، ع )كلية التربية،قسم الجغرافيا(، مججامعة البصرة 

( باعيتبار 2111-1141)لبعض المحطات للفيترة  العراق في النسبة  الرطوب  ايتجاه يتحلةل     

يتأثر كأحد دول بالد الشام  الرطوب  أحد أهم المحددات للجفاف، حةث يتوصل الباحث إلى أن العراق

 بنسب  مقدار اليتساقط انخفض حةث المناخي باليتغةر العشرةن القرن من األخةرة الثالث  العقود خالل

عام  جفاف في % ٠٥ من بأكثر والفرات دجل  انهار في المةاه منسوب وهبط  %٣

( الذي كان جافا 1111-1118( ولقد كان النخفاض اليتساقط في الموسم المطةر )22/1(1111

% وبلغت خسائر إنيتاج القمح والشعةر بنسب  91بنسب  عالة  إلى يتدني إنيتاجة  الزراع  الدةمة  نسب  

وأن من نيتائج اليتغةر المناخي جفاف الهواء وقل  اليتساقط وانخفاض الموارد (، %16/11 )63

 السطحة  مما سبب خلال في النظم االجيتماعة  والسةاسة  واالقيتصادة  وغةرها .المائة  

إن الباحث سةسيتفةد من هذه الدراس  حةنما ةدرس معامالت الجفاف في منطق  الدراس  الميتمثل       

في محافظات رام هللا/البةرة والقدس وأرةحا، في محاول  لليتدلةل على أن منطق  الدراس  يتشهد أةضا 

فاعا في ويتةرة الجفاف خالل الثالث  عقود السابق  كجزء من منطق  بالد الشام. باإلضاف  إلى أن اريت

هذه الدراس  طبقت الوسائل الكمة  واإلحصائة  في دراس  عنصر وحةد من عناصر المناخ وهو 

 الرطوب  لالنطالق منه في دراس  ظاهرة الجفاف .

 

 بعنوان : دراسةوأوضحت 

ظاهرة تغير المناخ على الموارد تأثيرات  .9002. ظبي للمناطق الجافة إلمارة أبوة يهيئة البيئال)

 . (قمة كوبنهاجن .المائية والبيئات البرية والساحلية لدولة اإلمارات

قيتصادة  في دول  اإلمارات العربة  الميتحدة ذات قابلة  لليتأثر أن الموارد الطبةعة  والقطاعات اال     

خيتالفات البسةط  في درجات الحرارة حاالت اال يحيتى فوأنه  ،المسيتقبلة  باليتغةرات المناخة 

من الممكن أن يتكون األخطار الميتريتب  على اليتغةر المناخي عالة  اليتأثةر على فوكمةات األمطار 

خالل السنوات الثالث  البةئة  قامت الهةئ  في المدى الطوةل، كما و الموارد والبنة  اليتحيتة  في الدول 

بشأن يتغةر المناخ، خاص  بةن فئ   يضة ، بيتكثةف جهودها الرامة  إلى رفع مسيتوى الوعالما

كما يتسيتمر الهةئ  بيتقدةم  ،الشباب، وذلك من خالل المسابق  البةئة  السنوة  لطالب اإلمارة

محاضرات وورش عمل لطلب  المدارس الحكومة  والخاص  واليتعلةم العالي بشأن موضوع يتغةر 
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كما يتم إصدار مجموع  من الكيتب الموجه  لألطفال وطلب  المدارس  ،حيتباس الحراريالمناخ واال

 .باللغيتةن العربة  واالنجلةزة  يبهدف اليتوعة  بمخيتلف الجوانب ذات الصل  باليتغةر المناخ

 يتزاةد جفاف المناطق القاحل بولخصت الدراس  آثار اليتغةر المناخي على النظم األةكولوجة       

يتدهور النظم ، ناقص األراضي العشبة  والشجةرة  العشبة  شبه القاحل ويت وب  اليترب ويتناقص رط

ةمكن ، يتحول األراضي الجاف  نحو الحولةات أو الشجةرات المعمرة، االةكولوجة  للجبال والودةان

 . أن يتؤدي اليتغةرات الميتوقع  في الفصول إلى اإلخالل باليتزامن الحةوي بةن الكائنات

لدراس  مجموع  من اليتوصةات اليتي سةسيتفةد منها الباحث باإلضاف  إلى مسأل  نشر ووضعت ا     

الوعي بةن فئات الشباب وكاف  فئات المجيتمع ووضع اآللةات لذلك، فعلى سبةل المثال أوصت 

، ويتوظةف يتقنةات جمع البةانات واليتقةةم واإلدارة المناخيالنظرة الشمولة  ليتأثةرات اليتغةر الدراس  

ويتعزةز اليتعاون بةن القطاعات ، قب  ضمن إطار عمل إداري قابل لليتعدةل واليتطوةروالمرا

لمناطق وإنشاء نظام للمعلومات للوصول إلى فهم أوسع لحساسة  ا، ت وبناء الشراكاتوالوزارا

  خي.ئة  وسرع  يتأثرها باليتغةر المناد الماراالساحلة  والداخلة  والمو
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 نيالفصل الثا

 جغرافية منطقة الدراسة  

 

 ةيتضمن المواضةع اآليتة  للمحافظات الثالث : : الفصل الثاني

 

 .الموقع الجغرافي والفلكي 

 الطوبغرافةا. 

 .المناخ 

 .اليتكوةن الجةولوجي 

 . اليترب 

 . اسيتخدامات األراضي الزراعة 

 . الموارد المائة 

 .السكان 
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  .والبيرة  محافظة رام اهلل 9.1

  .الموقع الجغرافي والفلكي .9.11

فهي يتقع بموقع جغرافي ميتوسط ضمن حدود فلسطةن اليتارةخة ، والبةرة  يتميتاز محافظ  رام هللا     

على خط يتقسةم المةاه الفاصل بةن غور األردن شرقا  ،في وسط سلسل  جبال فلسطةن الوسطى

 . (1184والسهل الساحلي الفلسطةني غربا )المرعشلي وآخرون 

 /بيرزيت(GISعتماد على بيانات مختبر ال)المصدر من عمل الباحث با

 

 ( الموقع الجغرافي لمحافظة رام هللا والبيرة.1خارطة )

 

يتحدها من الشمال محافظيتي نابلس ف،  يتحاط جغرافةا بمحافظات عدة على اميتداد جهايتها األربعو     

مدةن  الرمل  الغرب  القدس، ومنمن الجنوب محافظ  و ،وسلفةت، ومن الشرق محافظ  أرةحا

بني زةد ومزارع النوباني ودةر غسان  آخر حدودها من الشمال،  ةقراو المحيتل ، ويتعيتبر قرى

 )الدباغ شرقمن الرا وصفا من الغرب، وكفر مالك والطةرة وبةت لقةا من الجنوب، وبةت سة

1188) . 
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( 32.19)° ( و31.81)°بةن دائريتي عرض فلكةا  موقعا محافظ ال حيتلومن الناحة  الفلكة  يت     

)وزارة ةنيتش ( شرقي خط غر35.43)°( و 34.15)°سيتواء، وبةن خطي طول شمالي خط اال

   . (2118 الحكم المحلي

 

  .وبوغرافياالط 1.1.1

 2116) (م881-821ةيتراوح بةن ) بمدىعن مسيتوى سطح البحر ركز المحافظ  معلو ة     

Sandström ) ،(م241-1116بةن )ةيتراوح  على اريتفاع يتقعمحافظ  ال بشكل عام فإنو ،

اريتفعت اليتي و ،من الصخور الكلسة  المؤلف الخلةل -ويتعيتبر مريتفعات رام هللا جزء من هضب  القدس

راجع  صاحبت عملة  يتكوةن وادي األردن، ويتنحدر هذه الهضب  نحو باطنة  بفعل حركات يتكيتونة  

على وادي بشدة ليتطل ونحو الشرق  األوسط لفلسطةنالساحلي فيتطل على السهل يتدرةجةا ب الغر

 . (1113ألردن )الدجاني ا

  

 وةمكن يتقسةم طوبغرافة  المحافظ  إلى ثالث  أقسام على النحو اليتالي :

ريتفاعها اليتي يتفصل المنحدرات الشرقة  عن الغربة ، وةيتراوح ا: : سلسل  المريتفعات الجبلة   أوال

-شمال شرقي مدةن  رام هللا\عيتبر "يتل عاصورةسطح البحر، ومسيتوى فوق  م(811-951بةن )

م في (241) وأخفض نقط  ،م(1116حوالي )، ةبلغ اريتفاعها في المحافظ  أعلى نقط " البةرة

  الجه  الجنوبة  الشرقة  من المحافظ  . 

اريتفاعها عن مسيتوى سطح البحر ما  وةيتراوح ،اليتي يتميتاز بيتدرج المةلالمنحدرات الغربة  : :  ثانيا

 ( م .511-251بةن )

، (م351-21اعها بةن )وةيتراوح اريتفوسرةع  ذات انحدار حاد: قة  : المنحدرات الشر ثالثا

  . ( ARIJ 1996) مثل وادي المكوك ةن أودة  حدةث وساهمت في يتكو

 

  .المناخ   1.1.1

ممةزا، فهي يتقع ضمن مناخ البحر معيتدال سةاحةا مناخا للمحافظ  الميتوسط  موقعالأكسب  لقد     

ما ، مكلم 28ال يتبعد عنه أكثر من لقربها منه حةث بارد ماطر شيتاء(  )حار جاف صةفا، الميتوسط

رطوب  البحر في الشرق و ر األغوار فييتبعد عن ح  فهي  ،لقب المصةفالمدةن  رام هللا ذلك ب أكس

درج   (12-8) ةيتراوح بةن الحرارةدرجات دل فمع، القارصبعةدة عن برد الجبال أنها  كما الغرب
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يتعيتبر درجات الحرارة  ، وهكذال الصةفصفي فدرج  مئوة   (26-22)وفي فصل الشيتاء مئوة  

ثم أنظر  (2111معيتدل  نوعا ما مقارن  مع محافظات الضف  األخرى )وزارة الحكم المحلي 

صةفا في  ويتنخفض هذه النسب% (91-55بةن )في حةن يتبلغ نسب الرطوب  ما  ،(1الخارط  رقم )

ةقع فالجزء الشرقي من المحافظ  ، أما النسبي للمحافظ ريتفاع الالهواء القادم من البحر وذلك ل

( ملم بحسب يتصنةف كوبن لألقالةم 411-211ضمن المناخ الجاف ذو معدل األمطار السنوي من )

  .المناخة  

 (1111)المصدر معهد أريج 

 

 (  المعدالت السنوية لدرجات الحرارة في محافظات الضفة الغربية.1الخارطة )

 

ملم، (611-361)يتيتراوح بةن هي فعلةها الساقط  طار األمكمةات في  ايتذبذبالمحافظ   ويتشهد     

  منذ أواخر ويتشكل أمطار الخرةف الساقطخرى، ذي ةؤثر على الزراع  من سن  إلى أاألمر ال

% من مجموع األمطار السنوة  الساقط  35يتشرةن األول حيتى منيتصف كانون األول ما نسبيته 

 واخر شباط ماذ منيتصف كانون األول إلى أمطار الشيتاء اليتي يتهطل منأيتشكل وعلى المحافظ ، 

ط آذار حيتى بداة  نةسان واس% منذ أ11حوالي خرة ، بةنما يتشكل نسب  األمطار الميتأ%55نسبيته 

 . ةوما في السن  11حوالي  كون عدد األةام المطةرة في المحافظ وعادة ما ة(، 1181أبو رةا )

ح الشمالة  يتكون من ، فالرةاعلى المحافظ  مخيتلف الجهاتمن  فهي يتهبالرةاح وفةما ةيتعلق ب     

جاف  وباردة صل صحراوي باردة وقد يتحمل الثلوج، والرةاح الشرقة  من أوماطرة أصل قطبي 

منخفضات جوة  يتيتشكل بفعل لحري نيتةج  من أصل ب نشأيتالجنوبة  والغربة  فما الرةاح جدا، أ

Palestine  
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وفي أوائل نةسان يتبدأ الرةاح الخماسةنة  بالهبوب وهذه الرةاح جاف  غط الجوي، ضاليتفاوت في ال

شكل ميتقطع وبالنسب  للثلوج فهي يتيتساقط ب، (2114)نةروز  يتحمل معها الغبار ويتأيتي من الجنوب

-11)اريتفاعها ما بةن  ي الغالب يتيتساقط في شهر شباط وةيتراوحةام في العام، وفأ( 4-1)بمعدل 

 .      هوائة  باردة عندما يتكون األمطار مصحوب  بكيتل ، كما وةيتساقط البرد(2113)عمرو  سم (31

 (1111)المصدر معهد أريج 

 

 لمحافظات الضفة الغربية.( المعدل السنوي لكميات األمطار 1الخارطة )

 

 .التكوين الجيولوجي 1.1.1

من العصر الكرةيتاسي حيتى العصر الرباعي، وةيتكون بشكل ركةب الجةولوجي للمحافظ  ةميتد اليت     

أساسي من الحجر الجةري والدولومةت والمارل والطباشةري والرواسب الغرةنة ، وهذا اليتكوةن 

، ولقد يتأثرت نطق مالفةغذي بذلك خزانات المةاه الجوفة  في صخري الجةري ةسمح بنفاذ الماء ال

العام  الجةولوجة  المحافظ  بالعدةد من الحركات اليتكيتونة  حالها حال فلسطةن واليتي حددت البنة  

للمنطق  منها : الحرك  اليتكيتونة  األولى واليتي نيتجت عن قوة الضغط اليتي يتعرضت له المنطق  

والثانوة  وما نيتج عنها من  ة  الشرقة  مساهم  في يتكوةن الطةات الرئةسة الشمالة  الغربة  والجنوب

الجانب الغربي من المحافظ  ةيتكون  .( 2119)دول  ةنةا س وأهمها الطة  المحدب  في عةن صدوع

ب الشرقي ةيتكون من طةيتةن يتبدأ وجنوبي غربي، الجان -نثنائةن ثانوةةن بمةل شمالي شرقي من ا

بةرة ويتخيتفي في دةر دبوان والثانة  يتمر بعةن سامةا، ومعظم الصدوع في ولى من شمال الاأل

Palestine  
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المحافظ  يتمةل من الشمال إلى الجنوب، ومن الغرب إلى الشرق، وةيتكون الجزء الشمالي من 

( 6-5المحافظ  من صدوع رئةسة  أكثر من الجزء الجنوبي، وأغلبة  الصدوع يتنيتشر على مساح  )

   ( . ARIJ 1996)كةلو ميتر 

بفعل الحركات  الرسوبة  اليتي ظهرتيتيتكون غالبة  صخور المحافظ  من الصخور الكلسة  و     

، ويتميتاز هذه الصخور بأنها ذات األردن األرضة  اليتكيتونة  الرافع  اليتي صاحبت يتكوةن وادي

    .ذ إلى خزانات المةاه الجوفةوذات مسامة  عالة  يتسمح للمةاه بالنفا ميتوسط  السمكطبقات سمةك  و

 

  .التربة .12.1

وسط المحيتوة  على كمةات الميتيترب  البحر أنواع عدةدة من اليترب أهمها  في المحافظ يتيتوزع      

اليتةراروزا(، \)اليترب  الحمراءي علةها اللون األحمر الحدةد واألكاسةد األخرى اليتي يتضفكبةرة من 

ملم وبميتوسط درجات حرارة بةن  411أكثر من أمطارا ويتنيتشر هذه اليترب في المناطق اليتي يتيتلقى 

ملةون  421ويتقدر المساحات العالمة  اليتي يتغطةها هذه اليترب بحوالي ( درج  مئوة ، 15-21)

هكيتار في كل من منطق  البحر الميتوسط وشمال كالةفورنةا واليتشةلي وغرب وجنوب اسيترالةا 

(Verheye and de la Rosa 2005وهذه اليترب ،)  مالئم  لزراع  اللوزةات والغابات

دونم من مساح  المحافظ ، باإلضاف  إلى يترب   585.14ما مساحيته صنوبرة  والبلوط ويتغطي ال

دونم من مساح  المحافظ  ويتزرع باألشجار في  158.9الرندزةنا البنة  اليتي يتغطي ما مساحيته 

  الرقةق  واليتربالسهلة  الفةضة ، ة  في المناطق المناطق الجبلة  وبالخضروات والمحاصةل الحقل

دونم واليتي يتسيتخدم للرعي وهي ذات غطاء نبايتي قلةل وضعةف  بالمواد  68اليتي يتغطي ما مساحيته 

   ( . ARIJ 1996)العضوة  

 

     .استخدامات األراضي الزراعية  2.1.6

يته نسبأي ما  ²كلم 29.2المحافظ  حوالي مساح  األراضي المزروع  من أراضي  تبلغ     

(، وبلغت 2012 المساح  اإلجمالة  للمحافظ  )الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطةنيمن  4.9%

حةازة نبايتة  وحوالي  8548منها  11415حوالي  2111\2111أعداد الحةازات الزراعة  للعام 

(، كما وبلغ مجموع 2112مخيتلط  )مسح اإلحصاءات الزراعة   1315حةوانة  و  552

شخص موزعةن على الفئات العمرة   11612حوالي  2111\2111الحائزةن للعام األشخاص 

شخص، ويتشةر  31415المخيتلف ، وكانت أعداد العاملةن في القطاع الزراعي لنفس العام حوالي 
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اإلحصائةات إلى أن بلدة بةت لقةا هي األعلى من بةن قرى وبلدات المحافظ  من حةث أعداد 

لجهاز شخص . )ا 489خص ةلةها بلدة بني زةد الشرقة  بواقع ش 569الحائزةن الزراعةةن 

 ( . 2112المركزي لإلحصاء الفلسطةني 

األراضي البور حرجة ، والشجار المصنف  على أنها مزروع  باألراضي بلغت مساح  األ     

وقٌدرت  ،(2111)اليتعداد الزراعي  دونم 11115.41في المحافظ  حوالي المؤقيت  والمشايتل 

مساح  األراضي المزروع  بأشجار البسيتن  والخضروات والمحاصةل الحقلة  في عام 

دونم  3985دونم مزروع  بأشجار البسيتن  و  68692دونم منها  81212حوالي  2111\2111

، أما (2112)مسح اإلحصاءات الزراعة  يتموزدونم بالمحاصةل الحقلة   9945بالخضروات و 

ع  بعلةا بأشجار الفاكه  والخضروات والمحاصةل الحقلة  في المحافظ  مساح  األراضي المزرو

دونم موزع  على النحو اليتالي : أشجار البسيتن  البعلة  المثمرة  218.413فيتقدر بحوالي 

دونم، الخضروات البعلة   1233.82دونم، أشجار البسيتن  البعلة  غةر المثمرة  54829.42

الجهاز المركزي لإلحصاء دونم . ) 6611.85البعلة  دونم، المحاصةل الحقلة   1468.14

 ( . 2112  الفلسطةني

  

  .الموارد المائية 2.1.7

ةرة من المةاه من شرك  مةكروت اإلسرائةلة  يتضطر سلط  المةاه الفلسطةنة  لشراء كمةات كب      

الموارد المائة  في سرائةل يتسةطر على غالبة  ، وذلك ألن إحيتةاجات المواطن الفلسطةنيليتغطة  ا

الثالث  )الغربي الجوفة  % من مصادر المةاه الجوفة  لألحواض 85، فهي يتسةطر على فلسطةن

الفلسطةنةون على  لةنما ةحصب ،)2111)سلط  المةاه الفلسطةنة  والشرقي والشمالي الشرقي( 

المصدر  أةضا يتعيتبرمطار اليتي األمصدر الرئةسي للمةاه بعد % فقط من هذه المةاه اليتي يتعيتبر ال15

في األحواض الثالث  اليتخزةنة  الميتجددة الطاق  ويتقدر ، الثالث  األحواض الجوفة الرئةسي ليتغذة  

   سن .\مكعب ³ملةون م 661بحوالي 

-الغربي )العوجاالجوفي : الحوض رة على حوضةن للمةاه الجوفة  يتقع محافظ  رام هللا والبةو     

ويتسيتفةد آبار شبيتةن من  لغرببايتجاه ايتيتجه مةاهه % من مساح  المحافظ  و65 يتماسةح( الذي ةغطي

والحوض الجوفي في السن ،  ³ملةون م 311 إلىويتصل الطاق  المائة  القصوى له ، هذا الحوض

، ةاهه بايتجاه الشرق والجنوب الشرقيم% من مساح  المحافظ  ويتيتجه 35 الذي ةغطي الشرقي

 . Sabbah 2011)) ³ملةون م 191 إلىى يته المائة  القصوطاقويتصل 
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ن نبعا في مدةن  رام هللا حةث ةوجد ما ةقارب عشرةيتكثر الةنابةع وعةون المةاه في المحافظ  و     

نبع وعةن  214يتحيتوي على افظ  وكمح، (2111)كيتان  ومنجد  وحدها إال أن أشهرها عةن مصباح

كمة  المةاه الميتدفق  من مجمل كانت  2111، وفي عام (2111ماء )الجهاز المركزي لإلحصاء 

سن ، علما أن هناك زةادة في نسب  المةاه المسيتخرج  \³ملةون م 1.618الةنابةع في المحافظ  حوالي 

مقارن  بعام  2111% لعام 5من المصادر المائة  المحلة  في جمةع محافظات الضف  بما ةعادل 

بةع من قبل االحيتالل اإلسرائةلي الميتساقط  ويتجفةف عدد من الةناوذلك لقل  األمطار ، 2111

(Palestine Water Authority 2012) .  

 

   .السكان.2.1 1

 جئةنمخةمات لال 6وسكانةا يتجمعا  96يتضم المحافظ  و ،²كلم 855 محافظ اليتبلغ مساح       

 16364 حواليةقطنها مسيتوطن  إسرائةلة   24، وفةها (2119ت والمنشآاد العام للسكان ليتعدا)

بةن محافظات ، ويتأيتي المحافظ  في المريتب  الثانة  (2111 مركز اإلحصاء الفلسطةني)مسيتعمر 

حةث شكل سكانها ما نسبيته  ،سكانبعد محافظ  الخلةل من حةث المساح  وأعداد الالضف  الغربة  

وباسيتثناء المدن الثالث الكبرى )البةرة، رام هللا، ، 2111% من سكان الضف  الغربة  في عام 12

نسم ،  1163نسم  ةلةه بلدة بةت لقةا بواقع  1184بةيتونةا( ةأيتي مخةم الجلزون األكثر سكانا بواقع 

 % من مجمل القوى العامل  في المحافظ 4.1ونسب  العاملةن في الزراع  من الجنسةن بلغت 

سكان  أعداد( 1رقم )الجدول  وةظهر(، 2112 الفلسطةنة  اليتقرةر السنوي لمسح القوى العامل )

)اإلحصاء الفلسطةني  على اليتوالي 2113و  2112و  2111 لألعوامالسكانة  المحافظ  وكثافايتهم 

2111(  : 

 في محافظة رام هللا والبيرة. 1111-1111( : أعداد السكان وكثافاتهم لألعوام 1الجدول )

 (²كلم\الكثافة السكانية )شخص )نسمة( عدد السكان السنة

2111 311218 363 

2112 311418 393 

2113 328811 385 
 )1111المصدر : )اإلحصاء الفلسطيني 
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  .محافظة القدس 1.1

 .الموقع الجغرافي والفلكي 9.9.1

، فةحدها من الشمال محافظ   جهايتها األربع بمحافظات عدة على اميتدادحاط محافظ  القدس يت     

السهل ومن الغرب  ،ومن الشرق محافظ  أرةحا ،ومن الجنوب محافظ  بةت لحم ،رام هللا والبةرة

وشرفات صور باهر آخر حدودها من الشمال، و عنان وكفر عقبوويتعيتبر قرى بةت دقو ، الساحلي

آخر حدودها  العةزرة  وأبو دةس وعنايتا وحزماخر حدودها من الجنوب، وآوبةت صفافا وأم طوبا 

 . ر حدودها من الغربآخعةن رافا وأبوغوش ولفيتا من الشرق، و

 /بيرزيت(GIS)المصدر من عمل الباحث باعتماد على بيانات مختبر 

 

 ( الموقع الجغرافي لمحافظة القدس.1الخارطة )

فلسطةن اليتي بدورها يتفصل بةن سلسل  جبال   على سلسل  جبال فلسطةن الوسطى ويتقع المحافظ     

يتبدأ ويتوسط غربا ونهر األردن شرقا، الميتقسةم المةاه بةن البحر  ويتمثل خط ،الشمالة  والجنوبة 

ا بال الجلةل في الشمال ويتميتد نحو منطق  بئر السبع جنوبجنوب جمن سلسل  الجبال الوسطى 

مركز بعد وة، (2116قرابص  ) سطح البحرمسيتوى ( فوق 1121-411) وباريتفاع ةيتراوح بةن

كلم عن  258كلم و  22عن البحر المةت كلم و 52 الميتوسطلبحر عن االقدس( مدةن  لمحافظ  )ا

 كلم . 191قصى شمال فلسطةن حوالي وعن أ البحر األحمر
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شرقا  21 63 °11و  28 64 15°طول  يطضمن خالمحافظ  ومن الناحة  الفلكة  يتقع      

 . (1116 )شكري عرافشماال  34 39 °14و  12 15 °45عرض  وخطي

 .الطوبغرافيا 1.1.1

حةث يتعيتبر قلع   (م622-998)عن مسيتوى سطح البحر بمدى ةيتراوح بةن مدةن  القدس علو يت     

)كيتاب القدس اإلحصائي السنوي  خفض نقط  في الحرم الشرةفحةن يتقع أ على نقط  فيداوود أ

2111).    

 وةمكن يتقسةم طوبغرافة  المحافظ  إلى ثالث  أقسام على النحو اليتالي : 

: يتميتد بةن وادي األردن شرقا حيتى الجبال الوسطى وهي ذات منحدرات اليتالل الشرقة  :  أوال

، (م251-111، ويتيتراوح اريتفاعايتها بةن )الحدةث انحدارات شدةدة ساهمت في يتكوةن األودة  

 .   ( ARIJ 1996)   األودة  كوادي سونةت وفاره ودابر والناروةيتخللها مجموع  من 

(م، ومن أشهر جبالها جبل النبي صاموئةل 881-951:  ةيتراوح اريتفاعها )الجبال الوسطى :  ثانيا

م 151بحوالي م، وةعلو  895شمال شرق مدةن  القدس وباريتفاع  كلم 1حوالي الذي ةقع على بعد 

جنوب ةقع شرق مدةن  القدس وووةدعى أةضا جبل الطور الزةيتون  عن المناطق المحةط  به، وجبل

    . ( 1188عن مسيتوى سطح البحر )الدباغ م 821 هاريتفاعجبل المشارف، وةبغ 

(م، وةيتخللها مجموع  311-251حدار طفةف وباريتفاع )ذات ان: منحدرات اليتالل الغربة  :  ثالثا

  من األودة  كوادي سلمان .

 

   .المناخ 1.1.1

وبكمةات هطول  ،يتميتاز األجزاء الشرقة  من المحافظ  بدرجات حرارة ومعدالت يتبخر عالة      

فةها  أعلى اريتفاعم عند أخفض نقط  و369 بحوليقلةل  وذلك النخفاضها عن مسيتوى سطح البحر 

، وباالعيتماد على يتحلةل البةانات المناخة  المسجل  عن مسيتوى سطح البحر م351عن ال ةيتجاوز 

 درجاتمعدل أن  ظهر( 1112-1164محط  الرصد في منيتصف مدةن  القدس للفيترة )من 

  الحرارة الةومة معدل درجات بةنما بلغ آبفي شهر  C°28.6وصل إلى الحرارة الةومة  القصوى 

ومعدل الهطول السنوي وصل  ،(2انظر الخارط  رقم ) كانون الثانيفي شهر  C°6.1إلى  الدنةا

ات يتحلةل البةانكما أظهر  ،كانون الثاني وشباطذرويته بةن منيتصف شهري ملم وبلغ  584لى إ

أن معدل األمطار ( 1164-1846للفيترة الزمنة  )للمحط  الواقع  في كايتدرائة  آن المناخة  
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ملم  1134ملم و  1112 بمعدلي 12\1111و  98\1899السنوة  وصل إلى ذرويته في عامي 

جزاء المريتفع  من المحافظ  وعادة ما يتيتساقط الثلوج على األ ،(3أنظر الخارط  رقم ) على اليتوالي

 .   (ARIJ 1996)كانون الثاني وشباط خالل شهري 

فإن المحافظ  يتقع ضمن على درجات الحرارة والمطر السائد  صنةف كوبن القائميتبناء على و     

من المحافظ  وخاص  في الميتوسط الذي ةسود في الجزء األكبر مناخ البحر ثالث  نطاقات مناخة  : 

جزاء ن ةسودان في األوالصحراوي الجاف اللذاشبه الجاف  ن، والمناخةمنها المنطق  الغربة 

 مناخ البحرذات مناطق المطار في الميتوسط السنوي لأل الشرقة  من المحافظ ، حةث ةيتراوح

(ملم وفي المناخ 411-211بةن ) فالجا في المناخ شبهو ،ملم(911-411بةن )الميتوسط 

    ( . 2112أبو اللةل ) ملم211الصحراوي الجاف أقل من 

لرةاح الشرقة ، والرةاح لالشمالة  في فصل الشيتاء، وكذلك و لرةاح الغربة ل حافظ ويتيتعرض الم     

أطول، وغالًبا ما الجنوبة  اليتي غالًبا ما يتسيتمر في هبوبها، ما بةن ةوم إلى ثالث  أةام، وأحةاًنا لفيترات 

، زةران وآب أكثر شهور السن  حرارةشهر يتموز وحوةعيتبر األيترب ، يتكون محمل  بالرمال و

% في أشهر الشيتاء، ويتعزى رطوب  61% في أشهر الصةف و 48ويتيتراوح معدالت الرطوب  بةن 

مالة  الصةف إلى سكون الهواء في طبقات الجو العلةا أما رطوب  الشيتاء فيتعزى إلى الرةاح الش

، وال ةيتجاوز عدد الغربة  والجنوبة  الغربة  القادم  من منطق  البحر الميتوسط ذات الضغط المريتفع

 .   ةوم 61أةام المطر عن 

 

  .التكوين الجيولوجي 1.1.1

حةث يتباعدت ةميتد اليتركةب الجةولوجي للمحافظ  من العصر الكرةيتاسي حيتى العصر الرباعي،      

اليتي كانت ( عن بعضها فسمحت للصخور والحةوانات Tetheys Seaأجزاء بحر يتةثس )

 Yaacov and) الجةولوجة  المخيتلف  في المنطق  باليترسب مكون  حفرةات في اليتشكةالت موجودة

Ecker 2007)،  الكلسة بشكل أساسي من الرواسب اليتركةب الجةولوجي في المنطق  وةيتكون 

، اليتي يتم الكشف عنهاضاف  إلى الصخور الجوراسة  كالحجر الجةري والدولومةت والصوان باإل

في المحافظ  هما : اليتيتابع الطبقي اليتيتابع الطبقي ويتم رصد ثالث  أنواع ميتشابه  يتقرةبا من حةث 

حةث ةبدأ اليتكوةن من األسفل بصخور جةرة   ،(م131-91وح سمكه من )يتراةو ليتكوةن القدس

يتعلو الصخور المارلة  اليتابع  ليتكوةن بةت لحم، ومع االريتفاع لألعلى ةيتغةر صلب  وزهرة  اللون 

(م يتوجد طبق  واضح  من 31-21لون الصخر للرمادي مع المحافظ  على نوعه، وعلى بعد )
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بنة  اللون، وةعلو اليتكوةن صخور طباشةرة  قد ةصل سمكها إلى )مسيتحاثة ( الرودست السةلةسي 

 س . م يتابع  ليتكوةن أبو دة44

م فةبدأ من األسفل بالحجر 131الذي ةبلغ سمكه واليتيتابع الطبقي ليتكوةن مقطع وادي فارة      

م ومجمل الطبقات الجةرة  سمكها 2.5الجةري على شكل طبقات سمك الطبق  الواحدة قد ةصل إلى 

  م وبعدها يتأيتي طبق  الرودست السةلةسة91م، ثم ةسود الحجر الجةري رقةق الطبقات بسمك 35

، ويتعيتبر الطباشةر اإلنيتقالة  اليتابع  ليتكوةن أبو دةس الطبق  الطباشةرة م، وفي األعلى 1بسمك 

وهي صخور طرة   ،وةن أبو دةس وقد ةكون المكون الوحةدكليتابع الطبقي يتلليتساسي المكون األ

  ( .1111الوشاحي وعابد الجةرة  الصلب  جدا ) يتعلو صخور يتكوةن القدسبةضاء 

 

  .التربة .12.2

يتيتوزع في المحافظ  أنواع عدةدة من اليترب أهمها يترب  البحر الميتوسط المحيتوة  على كمةات      

اليتي يتضفي علةها اللون األحمر )اليترب  أكاسةد الحدةد واأللمنةوم والسةلكا كبةرة من 

من اليترب  اليتةراروزا(، واليتي يتسود في المريتفعات الجبلة  في جبال القدس، وهذا النوع\الحمراء

ةحيتوي على كمةات قلةل  من المواد العضوة  وةيتراوح سمكها بةن بضع  سنيتةميترات إلى ميتر واحد 

 من أهمها رب يتيتوزع على أجزاء المحافظ يت، وةوجد ثمانة  أنواع أخرى من ال(2119)طمةزة 

( El Jiebهكيتار ويتوجد في وادي الجةب ) 531.8يتغطي مساح  اليتي ( Grumusolsيترب  )

ويترب  الرندزةنا ويتيتواجد في منطق  يتيتكون من نسةج دقةق من الرواسب الغرةنة  والرةحة ، وهي 

هكيتار، ويترب    1652.15الطور والعةزرة  وأبو دةس والسواحرة وبةت إكسا ويتغطي مساح  

(Brown Lithosols and Loessial Serozems ) ويتوجد على المنحدرات الشدةدة

هكيتار، وهي يتشكلت باألساس من الصخور  1951.5بحوالي والمعيتدل  ويتغطي مساح  يتقدر 

 . ( ARIJ 1996)  الطباشةرة  والدولومةت والجةرة

 

     .استخدامات األراضي الزراعية  2.2.6

   يتقاربنسبب ²كلم13.5بلغت مساح  األراضي المزروع  من أراضي المحافظ  حوالي      

(، وبلغت أعداد 2012 اإلحصاء الفلسطةنيحافظ  )مركز % من المساح  اإلجمالة  للم3.1

 853 حةازة نبايتة  و 1413منها  2925ما ةقارب   2111\2111الزراعة  للعام  الحةازات

كما وبلغ مجموع األشخاص  (،2112)مسح اإلحصاءات الزراعة  مخيتلط   416و حةوانة  
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 المخيتلف ،شخص موزعةن على الفئات العمرة   3015حوالي  2111\2111الحائزةن للعام 

% من السكان حةث بلغت 39.8فقد بلغت  2111وبالنسب  للقوى العامل  في المحافظ  للعام 

وكانت أعداد العاملةن في القطاع الزراعي لنفس العام % بةن اإلناث 8.9% بةن للذكور و 66.5

% من مجموع القوى 2.6وةشكلون ما نسبيته  ،(2111)اليتعداد الزراعي  شخص 6806حوالي 

األعلى من بةن قرى وبلدات اإلحصائةات إلى أن بلدة بةت عنان  ويتشةر العامل  في محافظ 

بواقع شخص ةلةها عرب الجّهالةن  253حةث بلغوا المحافظ  من حةث أعداد الحائزةن الزراعةةن 

 ( . 2112 شخص . )اليتعداد الزراعي 215

 14361.83 المشايتلو مؤقتبور الو الحرجة شجار راضي المزروع  باألاأل وبلغت مساح      

مساح  األراضي المزروع  بأشجار البسيتن  والخضروات  أما (،2111دونم )اليتعداد الزراعي 

دونم مزروع   14512منها  دونم 16459فقد بلغت  2111\2111والمحاصةل الحقلة  في عام 

ت )مسح اإلحصاءابالمحاصةل الحقلة   1161وات و دونم بالخضر 884بأشجار البسيتن  و 

ات مساح  األراضي المزروع  بعلةا بأشجار الفاكه  والخضروقٌدرت و ،(2112الزراعة  

أشجار البسيتن  البعلة  المثمرة  دونم موزع  على النحو اليتالي : 23299 والمحاصةل الحقلة  بحوالي

دونم،  329 الخضروات البعلة  دونم، 1151، أشجار البسيتن  البعلة  غةر المثمرة دونم 18944

 ( . 2111  )اإلحصاءات الزراعة  دونم .  3155المحاصةل الحقلة  البعلة  

 

   .الموارد المائية 2.2.7

على الوسطى داخل المحافظ   عن منطق  المريتفعاتانخفاض مريتفعات اليتالل الشرقة  لقد أثر      

 فيجوالعلى الحوض المحافظ   يتقعحةث  ايتجاه وحرك  المةاه الجوفة  اليتي يتيتجه نحو الشرق،

هذا الحوض يتيتكون بشكل رئةسي من ، حةث مريتفعات ²كلم 3191الشرقي الذي ةغطي مساح  

األودة  العمةق  ( ويتيتخللها carbonates sedimentary rocksالصخور الكربونة  الرسوبة  )

، وةبلغ معدل اليتصرةف السنوي لهذا الحوض رةف مةاه األمطار بايتجاه الشرقاليتي يتعمل على يتص

ةقدر سنوي بئرا بمعدل اسيتخراج  15 اآلبار الفلسطةنة  فةه عددسن ، و \³ملةون م 195حوالي 

وةقسم هذا الحوض إلى سيت  أحواض مائة  صغةرة من ، (Aliewi 2007) ³ملةون م 25بحوالي 

 سن \³م  ملةون 25 هةسيتخرج منو 2كم 611يتبلغ مساحيته الذي القدس  -حوض رام هللا أهمها 

 511مساحيته الذي يتبلغ حوض صحراء جنوب القدس / النقب ، و³م 91-51ما بةن  يتغذة معدل بو

 .*³مملةون  41-35بةن  بمعدل يتغذة  ةصل و سن \³ن مملةو  6.7-6.2ةسيتخرج منه ما بةن و 2كم
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وةوجد في المحافظ  مجموع  من الةنابةع ساهمت في قةام زراع  مروة  منها عةن أم الدرج      

م الى الجنوب الشرقي من سور المسجد األقصى، وبرك  سلوان الواقع  311اليتي يتقع على بعد 

م عن بئر أةوب جنوبا، وبرك  السلطان 511جنوب عةن أم الدرج، وعةن اللوزة اليتي يتقع على بعد 

 ( .2111ي سور القدس )فوزي الجدب  م غرب111واقع  على بعد ال

   .السكان.2.2 1

ويتشكل مساح   ،²كلم 1.1ومساح  مركزها )مدةن  القدس(  ²كلم 345يتبلغ مساح  المحافظ       

)كيتاب  % من مساح  األراضي الفلسطةنة 5.9% من مساح  الضف  و 6.1المحافظ  ما نسبيته 

ليتعداد العام للسكان ا)سكانةا  يتجمعا 44يتضم المحافظ  و، (2112القدس اإلحصائي السنوي 

، (J1مسيتوطن  في منطق  ) 16منها مسيتوطن  إسرائةلة   26(، وفةها 2119والمساكن والمنشئات 

أيتي يتو، من سكان الضف  الغربة  % 1.3شكل سكان المحافظ  ما نسبيته  2111في منيتصف عام و

األقل سكانا النبي صومئةل بلدة نسم  و 21922كثر سكانا بواقع مدةن  الّرام وضاحة  البرةد األ

ان لسككان عدد ا 2111ومع نهاة  عام ، )2111 )مركز اإلحصاء الفلسطةني نسم  295بواقع 

نسم   491111)الةهود وغةرهم( حوالي السكان  باقينسم  و 295111العرب حوالي 

(Choshen and Korach 2011)،  فقد  2111وبالنسب  للقوى العامل  في المحافظ  للعام

 ،% بةن اإلناث8.9و  %66.5الذكور حوالي بةن % من السكان حةث كانت النسب  39.8بلغت 

% من مجمل القوى العامل  في المحافظ  2.6ونسب  العاملةن في الزراع  من الجنسةن بلغت 

اليتالي الذي ةبةن ( 2)الجدول (، وةبةن 2112  العامل  الفلسطةنة اليتقرةر السنوي لمسح القوى )

على اليتوالي  2113و  2112و  2111أعداد سكان المحافظ  وكثافايتهم السكانة  لألعوام 

  : )2111اإلحصاء الفلسطةني )

 في محافظة القدس 9012-9011( : عدد السكان وكثافاتهم لألعوام 9الجدول )

 (²كلم\الكثافة السكانية )شخص )نسمة( عدد السكان السنة

2111 389298 1128 

2112 396710 1150 

2113 404165 1171 
 )1111المصدر : )اإلحصاء الفلسطيني 
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  .محافظة أريحا 9.2

  .الموقع الجغرافي والفلكي 9.2.1

فقط أقدم  و ال ةمثلوه ،في الطرف الغربي لغور األردن (مدةن  أرةحامركز المحافظ  )قع ة     

أةضا  ل هوب ،قدم مسيتعمرة سكانة  مسيتمرة في العالمأق.م( و 9111مدةن  في اليتارةخ )يتعود إلى 

مةزة يتعيتبر محافظ  أرةحا ذات ، و(Al Hmaidi 2011)مثل أخفض مدةن  على وجه األرض ة

يتقع والدةنة ، حةث  ماكن والمعالم األثرة بها العدةد من األحةث جغرافة  ويتارةخة  وسةاحة ، 

  .مع األردنالشرقة  دودها ح الغربة  مشيترك  على طول الجزء الشرقي من الضف المحافظ  

 /بيرزيت(GIS)المصدر من عمل الباحث باعتماد على بيانات مختبر 

 
 ( الموقع الجغرافي لمحافظة أريحا.1الخارطة )

 

حدها من الشمال محافظ  طوباس، ومن الشرق األردن، ومن الشمال الغربي محافظ  نابلس، فة     

ومن الغرب محافظ  رام هللا، ومن الجنوب الغربي محافظ  القدس، ومن الجنوب البحر المةت، 

به الجبال وةقع مركز المحافظ  في أخفض بقع  في العالم في الغور وهو سهل منبسط يتحةط 

 ٣٣دقةق  شرقاً وخط العرض  ٧٢درج  و ٣٠عند يتقاطع خط الطول المحافظ  فلكةا  ويتقع  ،المريتفع

 . ثوان شماالً  ٣٥دقةق  و ٠٥درج  و
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 .الطوبوغرافيا  1.1.1

يتيتمةز محافظ  أرةحا بيتباةن كبةر في طوبغرافةيتها واريتفاعايتها عن مسيتوى سطح البحر، حةث      

م فوق 585م يتحت مسيتوى سطح البحر في مناطق الشرق و 411يتيتراوح اريتفاعايتها ما بةن 

المحافظ  ةقع  علما أن الجزء األكبر منمسيتوى سطح البحر في مناطق الغرب والشمال الغربي، 

 ARIJ) سطح البحر ويتقع أخفض نقط  في المحافظ  عند سواحل البحر المةت شرقا يتحت مسيتوى

معظم كما وأن ، م293حوالي عن مسيتوى سطح البحر ب نخفضةأما مركز المحافظ  ف ،(2112

(م 311-111بةن )ما اليتجمعات السكانة  الفلسطةنة  يتيتركز في المناطق اليتي يتيتراوح اريتفاعايتها 

 . يتحت مسيتوى البحر

( ووادي العوجا AL-Mallahaهي : وادي المالح  )يت  أودة  رئةسة  سفي المحافظ  وةوجد      

ةث ةيتجه وادي المالح  من الشمال ( والقلط والغزال، حAn-Nuw’ema) والنوةعم وأبو عبةدة 

كال من وادي ، ويتكون المةاه دائم  الجرةان في إلى الشرق الغربنوب، وما يتبقى ةيتجه من لجإلى ا

  ( .ARIJ 1996)عوجا والقلط وميتقطع  في األدوة  األخرى ال

   

   .المناخ 1.1.1

، لصقةعوقوع نادر لحاالت اةصنف مناخ المحافظ  على أنه جاف حار صةفا ودافئ شيتاء مع      

رةاح الشمالة  الغربة  اليتي من الها انحرم لمريتفعات الوسطى إلىالمحافظ  شرق احةث أدى وقوع 

يتجاه ات الحرارة مع االدرجيتيتزاةد و، يتبرةد أجواء الصةف في محافظات الضف  األخرى يتعمل على

فةبلغ المعدل السنوي حرارة،  أكثرها وآببر شهر شباط أبرد شهور السن  من الشمال للجنوب، وةعيت

، (2ثم أنظر الخارط  ) (Eklund 2010) ( درج  مئوة 25-24ما بةن )الحرارة  جاتلدر

باسيتثناء ( ملم 211-151معدل هطولها السنوي بةن )ويتيتساقط األمطار في فصل الشيتاء وةيتراوح 

-21األةام الماطرة ) ددملم، وةبلغ ع 511ل األمطار فةها إلى منطق  العوجا اليتي ةصل معدل هطو

معدل ، أما (3ثم انظر الخارط  رقم ) (2111 ا في السن  )مركز اإلحصاء الفلسطةني( ةوم25

الصةف فصل جدا خاص  في   اليتبخر مريتفع يتكون مسيتوةات%، و52السنوي فةبلغ حوالي لرطوب  ا

السنوي حوالي ليتبخر ةبلغ معدل ا رارة حةثاع عدد األةام المشمس  ودرجات الحالريتفوذلك 

 شهر\ملم 284.1حوالي آب لى يتموز إسن ، والمعدل الشهري من شهري \ملم2111

(Palestinian environmental authority 1999) .  
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  .التكوين الجيولوجي 1.1.1

ي األردن اليتي يتيتكون بشكل أساسي من رواسب وادلوجة  المنطق  بجةو بشكل عام يتيتمةز     

ولوجة  في اليتشكةالت الجةولوجة  المارلة  الرباعة  والرسوبة  الغرةنة ، حةث يتيتكون اليتشكةالت الجة

اليتي ألردن ونهر االغرةنة  اليتي يتغطي المنطق  الشرقة  المجاورة لة  باليتشكةالت الرسوالمحافظ  من 

يتشكةالت وأةضا كلم،  12وةحدها الصدع من الغرب بطول  يتعود لعصر الهةلوسةن الحدةث

(Lisan and Samara ) كم شمال شرق أرةحا وشبه  6)نسب  إلى خرب  السمرة على بعد

األكبر من مساح  المحافظ  ويتعود إلى عصر  اليتي يتغطي الجزءجزةرة اللسان في البحر المةت( 

(م مع 11-6الحجر الجةري الرملي بسماك  )صخور ن الحدةث ويتيتكون بشكل رئةسي من البلةسيتوسة

، (1111يتعاقب طبقات مارلة  جةرة  رقةق ، باإلضاف  إلى قطع الصوان )عابد والوشاحي 

من المحافظ  ويتعود إلى عصر اليتي يتغطي الجزء الغربي واليتشكةالت الطباشةرة  والصوانة  

يتعود إلى عصر اليتي  الجةر-، باإلضاف  إلى يتشكةالت الدولوماةت( الثالثيSenanianالسةنونةن )

(Cenomanian-turonian ويتغطي )الي الغربي الشم ةنفي الجزئء صغةر من المحافظ  اجزأ

 Khayat)رل ويتيتكون بشكل أساسي من الدولوماةت والحجر الجةري والماوالجنوبي الغربي 

2005 )  .        

 

 .التربة  .12.3

يتيتوزع في المحافظ  يتسع  أنواع من اليترب منها اليترب  البنة  الغرةنة  الجاف  اليتي يتيتواجد في      

هكيتار من مساح   6491مدةن  أرةحا ومنطق  العوجا على وجه اليتحدةد، ويتغطي ما مساحيته 

شبة  المحافظ ، وهذا النوع من اليترب ةنشأ بفعل يتعرة  المواد الغرةنة  والطةنة  وةدعم النبايتات الع

فاكه  نيتج عدد من الجةد للري وة شكلبسيتجةب ة(، كما وHalophytes)الصحراوة  المالح  

اليتي  (Loessial Arid Brownكالحمضةات والموز واليتمر، ويترب  )سيتوائة  المدارة  واال

يتيتواجد في المنحدرات معيتدل  االنحدار إلى الغرب والشمال الغربي من المحافظ ، ويتغطي ما 

 Brown Lithosols andويتنمو فةها القمح والشعةر والذرة، ويترب  )هكيتار،  1211مساحيته 

Loessial Serozems اليتي يتيتواجد في الجانب الجنوبي الغربي من مخةم عقب  جبر والجانب )

هكيتار، وهذا النوع من اليترب نشأ  4691الشمالي الغربي من النواعم ، ويتغطي ما مساحيته 

( اليتي Calcareous Serozemsوالطباشةري والصوان، ويترب  )لحجر الجةري باألساس من ا

لت كعم  وشرق قرة  العوجا، ويتشمدةن  أرةحا والشمال الشرقي للنوةيتيتواجد في الجنوب الشرقي ل
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هكيتار من مساح   2411بشكل رئةسي بفعل فةضانات نهر األردن الميتكررة، ويتغطي ما مساحيته 

 ( .ARIJ 1996)طباشةري والمارل المحافظ ، ويتيتكون من الحجر الجةري وال

 

    .استخدامات األراضي الزراعية  2.3.6

أي ما نسبيته  ²كلم 15.4بلغت مساح  األراضي المزروع  من أراضي المحافظ  حوالي      

(، وبلغت 2012 حافظ  )الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطةني% من المساح  اإلجمالة  للم11.2

 808حةازة نبايتة  وحوالي  543منها  1541حوالي  2111للعام أعداد الحةازات الزراعة  

(، في حةن 2111مخيتلط  )كيتاب محافظ  أرةحا واألغوار اإلحصائي السنوي  190حةوانة  و 

حةازة نبايتة ، كما وبلغ مجموع األشخاص  518حةازة منها  1612ما ةقارب  2111بلغت للعام 

موزعةن على الفئات العمرة  المخيتلف ، شخص  1526حوالي  2111\2111الحائزةن للعام 

ويتشةر اإلحصائةات  شخص، 4934وكانت أعداد العاملةن في القطاع الزراعي لنفس العام حوالي 

شخص ةلةها بلدة  331 بواقع من حةث أعداد الحائزةن الزراعةةنعلى هي األإلى أن أرةحا المدةن  

  ( .2112  . )اليتعداد الزراعيشخص  311بواقع  الجفيتلك

دونم  39895.15مشايتل( الو البورحرجة ، والشجار راضي المزروع  باألوبلغت مساح  األ     

وقٌدرت مساح  األراضي المزروع  بأشجار البسيتن  والخضروات  (،2112 اد الزراعي)اليتعد

دونم مزروع   8269دونم منها  33633حوالي  2111\2111والمحاصةل الحقلة  في عام 

)الجهاز المركزي دونم بالمحاصةل الحقلة   5844دونم بالخضروات و  11522بأشجار البسيتن  و 

المزروع  بعلةا بأشجار الفاكه  والخضروات (، أما مساح  األراضي 2112لإلحصاء الفلسطةني 

دونم موزع  على النحو اليتالي : أشجار  1211  في المحافظ  فيتقدر بحوالي والمحاصةل الحقلة

دونم، الخضروات  1234لبسيتن  البعلة  غةر المثمرة دونم، أشجار ا 291البسيتن  البعلة  المثمرة 

  ( .2112  داد الزراعيدونم . )اليتع 813م، المحاصةل الحقلة  البعلة  دون 128البعلة  

 

  .الموارد المائية  2.3.7

يتقوم علةه في المحافظ  أربع  أنظم  من الةنابةع يتخرج من الحوض الجوفي الشرقي الذي وجد يت     

نبع فارا )الذي ةيتغذى من ثالث  ةنابةع رئةسة   وادي القلط نبع: على النحو اليتالي وهي منطق  أرةحا 

اليتي يتقع  وعين السلطان، ³م146995ةقدر بحوالي  الشهريومعدل يتصرةفها ( القلطوالفوار و

-Upper Cenomanianويتريتبط بطبق  المةاه الجوفة  )شرق وادي القلط في مدةن  أرةحا 
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Turonian ) م 215ويتقع على مسيتوى ، ³م899965ومعدل يتصرةفها الشهري ةقدر بحوالي

 ونبع(، 2111ح البحر على الطرةق الرئةسي بةن أرةحا وقرة  العوجا )طمةزة يتحت مسيتوى سط

وةقدر معدل يتصرةفها الشهري بحوالي  (عم  وسوسهالدةوك والنوةالث  عةون )ويتيتألف من ث الديوك

الذي ةنشأ  العوجا ونبع، (Cenomanian Ajlunويتيتغذى من طبق  المةاه الجوفة  ) ³م111412

هذه الةنابةع مةاه سن  من مجموع \³مملةون 1.29نسبيته  وةقدر أن مارةحا، من خارج حدود منطق  أ

(، house of water and environment HWE 2006)ةسيتخدم ألغراض محلة  ومنزلة  

 water) ³ملةون م 19.285وةقدر اليتصرةف السنوي لمجموع الةنابةع في المحافظ  بحوالي 

supply 2012 ). 

 

يتيتعرض مواردها المائة  للضغط ن محافظ  أرةحا يتعيتبر واحدة من أكثر مناطق العالم اليتي إال أ     

سيتخدام نوع ا( 3)الجدول وةبةن ، دا في المنطق المناخ الجاف جالكبةرة الزةادة السكانة   يتواجهحةث 

 : ( MedWater Policy 2003) 2121الميتوقع لعام و 2111و  2111المةاه وكمةيته لألعوام 

 

 1111، والمتوقع لعام  1111، 1111( كميات المياه المستخدمة ونوع االستخدام لألعوام 1جدول )ال

 نوع استخدام المياه ³كمية المياه بوحدة مليون م

2121 2111 2111 

 منزلي 2.25 4.13 5.6

 زراعي 34.6 45.3 69

 صناعي 1.3 1.6 1

 المجموع 39.15 51 93.6
 (MedWater Policy 2003المصدر : )

 

  .السكان.2.3 1

  مساحيتشكل و ،²كلم 45( ومساح  مركزها )مدةن  أرةحا ²كلم 513يتبلغ مساح  المحافظ       

: هما لالجئةن ومخةمةن  ةاسكانمعا يتج 12 يتضم، و% من مساح  الضف  الغربة 1.1المحافظ  

ئةلة  إسرا مسيتعمرة 19وفةها (، 2111 )مركز اإلحصاء الفلسطةنيمخةم عقب  جبر وعةن السلطان 

وةعيتبر مخةم عقب  جبر األكثر سكانا (، 2111 )مركز اإلحصاء الفلسطةنيمسيتعمر  6118بواقع 

بحسب إحصائةات وهذا  نسم  4699نسم  ةلةه بلدة العوجا بحوالي  8146بعد مدةن  أرةحا بواقع 

% من 41فقد بلغت  2111لقوى العامل  في المحافظ  للعام وعلى صعةد ا، 2112لعام لالسكان 
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وبلغت نسب  العاملةن في الزراع   ،اإلناث بةن 21.5% بةن الذكور و 96.5 كانتحةث  سكانال

لعامل  مسح القوى االيتقرةر السنوي ل)% من مجمل القوى العامل  في المحافظ  2.6من الجنسةن 

 2111سكانة  لألعوام أعداد سكان المحافظ  وكثافايتهم ال( 4وةظهر الجدول )(، 2112 الفلسطةنة 

 :  )2111)اإلحصاء الفلسطةني على اليتوالي  2113و  2112و 

 .1111-1111( : أعداد السكان وكثافاتهم ما بين أعوام 1الجدول )

 (²كلم\الكثافة السكانية )شخص )نسمة( عدد السكان السنة

2111 46918 91 

2112 48141 81 

2113 41311 83 
 )1111الفلسطيني المصدر : )اإلحصاء 
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 الفصل الثالث

  الخلفية التاريخية  المف اهيمية للتغير المناخي

 :  يتة ةيتضمن المواضةع اآللثالث فصل اال

 

  .الخلفة  العلمة  اليتارةخة  لليتغةر المناخي -

   .مفاهةم ومصطلحات مريتبط  باليتغةر المناخي -

  .(Global Warmingاالحيتباس الحراري ) -

 .(Solar Radiationاإلشعاع الشمسي  ) -
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  .الخلفية العلمية التاريخية للتغير المناخي  3.1 

على اإلنسان المناخ وعناصره  دراس  يتأثةرجرت محاوالت قدةم  من الفالسف  والعلماء ل     

( بةن Hippocratic( وهةبوقراط )Aristotleأرسطو ) ، ففي حضارة اإلغرةق ربطونشاطايته

كما واعيتقد الروماني فةيتروس ، في بلد ماالسائدة وبةن صح  السكان واألبخرة  نوعة  الهواء

(Vitruvius وأبن خلدون أن الجغرافةا والمناخ ةجعالن من بعض الشعوب أكثر صناع  أو )

 . (Bell  2001) حماس  من غةرهم

إلى أن األشع  الضوئة   (Edme Mariotteيتوصل الفةزةائي الفرنسي ) 1681في عام      

بةنما الحرارة  ةمكنها النفاذ عبر الزجاج والمواد الشفاف  األخرى الشمسمن والحرارة  القادم  

األمر الذي اسيتفاد منه السوةسري  ،(Kusky 2009ذلك )ال ةمكنها المصادر األخرى المنبعث  من 

(de Saussur ) 1961عام ( في بناء ويتصمةم جهازHeliothermometer  لقةاس الكثاف )

مؤلف ، رة عن صندوق معزول من جانب واحد، وهو عبا(IPCC 2007) النسبة  ألشع  الشمس

الحرارة بةن الطبقات عند اخيتراق  الذي ةميتص ةفصل بةنها الهواء ،الزجاجمن ثالث طبقات من 

( عمل Thermometerوبواسط  جهاز الثةرمومةيتر ) ،طبقات الزجاجلشمسة  األشع  ال

(Saussur) على قةاس الحرارة المحجوزة (Fleming 1998 ومن خالل ذلك قام بقةاس ،)

الحرارة على اريتفاعات مخيتلف  من جبال األلب ويتوصل من خالل بةانايته إلى أن اإلشعاع الشمسي 

  ةزداد كثاف  وشّدة مع االريتفاع .  

من  1829عام ( (Joseph Fourierيتعيتبر الفرضة  اليتي وضعها الفرنسي جوزةف فورةةه      

ألول مرة أن الغالف الجوي  أولى الفرضةات اليتي يتناولت ظاهرة االحيترار األرضي، حةث أفيترض

(، An Effect of Glassيتأثةر الزجاج )علةه  أُطلقوهو ما  ةعمل كمادة عازل  لحرارة األرض

لألرض وةمنع األشع  حةث ةسمح الغالف الجوي لألشع  الشمسة  )الموجات القصةرة( بالنفاذ 

 األرض الحرارة  )الموجات الطوةل ( المنبعث  منها من النفاذ للفضاء الخارجي ويتبرةد

((Wallington 2000بشرة  قد يتؤثر على ةعيتبر فورةةه أول من قال بأن النشاطات الو ، كما

 .  المناخ األرضي

( ظهرت أولى اآلراء حول إمكانة  يتغةر 1831في فيترة الثالثةنات من القرن الثامن عشر )     

( الذي اسيتطاع اكيتشاف Louis Agassizالمناخ عبر الزمن، على ةد الجةولوجي السوةسري )
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بعض اليترسبات الجلةدة  الميتناثرة في القارة األوروبة ، األمر الذي قاده لالسيتنيتاج بأن األجزاء 

لشمالة  من قارة أوروبا كانت مغطاه بالجلةد في فيترة من الفيترات، حةث كان االعيتقاد السائد قبل ا

ذلك أن المناخ ثابت كما ةسيتشعره اإلنسان باليتجرب  الميتراكم  خالل حةايته، باليتالي اثبت هذا 

ر الذي حفز االكيتشاف أن المناخ قد يتغةر في الماضي وهذا ةعني بالضرورة يتغةره في المسيتقبل، األم

العدةد من العلماء للقةام بدراسات علمة  حول الكةفة  اليتي سةكون علةها المناخ خالل القرن القادم 

(Dessler 2012  . ) 

( يتجرب  كمة  على John Tyndallأجرى االةرلندي جون يتةندول ) 1861في عام      

يتخدام جهاز الخصائص اإلشعاعة  لغازات الغالف الجوي وقدريتها االميتصاصة  باس

(Thermopile( (، فوجد أن غازات الغالف الجوي )خاص  بخار الماءH₂O وثاني أكسةد )

يتعمل كحاجز لألشع  يتحت الحمراء  )(CH₄( والغازات الهةدروكربونة  كالمةثان )CO₂الكربون )

المنبعث  من األرض، وبأنها ذات قدرة عالة  على اميتصاص األشع  الشمسة  مقارن  مع الغازات 

األخرى المكون  للغالف الجوي )األكسجةن والنةيتروجةن( اليتي يتشكل الجزء األكبر من غازايته 

(2111Sorenson ) ويتوقع أن أي يتغةةر في يتراكةز/ نسب يتلك الغازات سةؤثر على المناخ ،

( ومثبيتا Greenhouse Gasesاألرضي، وبهذا ةكون أول من يتعرف على غازات الدفةئ  )

  .  (McCabe 2012المناخ )س الحراري ومعه بدأ علم بذلك يتأثةر االحيتبا

( بيتصمةم Samuel Langley( قام األمرةكي صاموئةل النغلي )1886-1884في الفيترة )     

( مكنه من جمع بةانات هام  وموثوقه عن الغالف الجوي Bolometerكاشف حراري دقةق )

( ما بةن Spectral Bandsي )نطاق طةف 21والطةفةن القمري والشمسي، حةث سجل ما ةقارب 

(، األمر الذي ساعد العالم السوةدي سفانيتي أرةنةوس Kiehl  2006( ماةكرون )1.1-31)

(Svante August Arrhenius في حساب كمة  الحرارة اليتي ةميتصها كال من ثاني أكسةد )

 ( . Allaby 2004الكربون وبخار الماء )

أعلن السوةدي أرةنةوس في ورقه علمة  نشرها بعنوان )يتأثةر ثاني أكسةد  1816في عام      

 The Influence of Carbonic Air Upon theالكربون على درج  حرارة األرض( )

Temperature of the Ground ،)أنه إذا يتضاعف يتركةز ثاني أكسةد حةث ذكر في ورقيته ب

( درجات مئوة  6-5األرض ما بةن ) الكربون في الغالف الجوي فسيتريتفع درج  حرارة
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Paterson 2003) وهذا بناء على معادالت رةاضة  عمل من خاللها على حساب كمة  اليتغةر ،)

يتراكةز ثاني أكسةد الكربون في الغالف الجوي،  تفي درج  حرارة األرض في حال يتغةرالمحيتمل  

( والذي ةعبر Greenhouse Law for CO₂) ووضع قانونه المسمى قانون االحيتباس الحراري

)ΔF = α Lnاليتالة  : الرةاضة  عنه بالصةغ   / إلى قوة اإلشعاع بوحدة ( ΔF)يتشةر ، حةث (

( يتشةر إلى يتركةز ثاني أكسةد الكربون بوحدة جزء من الملةون من الحجم C، و )²م\واط

(PPMV( و ،)Cₒ يتشةر إلى خط )األساس ليتركةز ثاني أكسةد الكربو( نWalter 2010. ) 

أن معظم كمة  ثاني أكسةد الكربون النايتج   1113باإلضاف  إلى ذلك اقيترح أرةنةوس في عام      

( ةيتم اميتصاصها في المحةطات، وأن يتأثةر اليتغةر Fossil Fuelsعن حرق الوقود األحفوري )

المناخي سةكون أعظم في فصل الشيتاء منه في الصةف، وفوق الةابس  عنه فوق المحةطات، 

(، وفي عمله على البةانات الميتعلق  Leroux 2005ليتأثةر أكبر في منطق  القطبةن )وسةكون ا

بالعصور الجلةدة  في فيترة ما قبل اليتارةخ يتوصل إلى أن خفض كمة  ثاني أكسةد الكربون إلى 

(، Casper 2010) ( فهرنهاةت1-9النصف سةؤدي إلى خفض درج  حرارة أوروبا ما بةن )

( قد أكد عام Thomas Chamberlinاألمرةكي ثوماس يتشمبرلةن ) وقبل ذلك كان الجةولوجي

 GSAم أن غاز ثاني أكسةد الكربون هو المنظم الرئةسي لدرج  حرارة األرض )1819

TODAY 2006. ) 

( إحةاء Guy Stewart Callenderفي ثالثةنات القرن الماضي حاول المهندس البرةطاني )     

ي، فعمل دراسات إحصائة  على سجالت درجات الحرارة لدراس  أراء أرةنةوس حول اليتغةر المناخ

اليتوجهات الحرارة ، ودرس يتراكةز ثاني أكسةد الكربون القدةم  بدقه ميتناهة ، ويتوصل إلى أن 

، (WIREs  2010) % خالل القرن الماضي11يتراكةز ثاني أكسةد الكربون اريتفعت حوالي 

اإلنيتاج الصناعي لثاني أكسةد الكربون ويتأثةرايته على بعنوان  1138وفي ورق  علمة  نشرها عام 

 The Artificial Production of Carbon Dioxide and Itsدرجات الحرارة )

Influence on Temperature درج   1.13( يتنبأ بأن درج  حرارة األرض سيتزداد بمقدار

 ن، األمر الذي ساهم في إعادةمئوة  كل عقد من الزمن، كنيتةج  لإلنيتاج البشري لثاني أكسةد الكربو

يتوصل إلى  1144(، وفي عام Downie 2009ظاهرة االحيتباس الحراري إلى األوساط العلمة  )

أن يتقلص مساح  األنهار الجلةدة  على جبل كلمنجاروا عائد إلى ظاهرة االحيترار العالمي واليتغةر 

المنطق ، حةث اسيتشهد بأن القمم المناخي بفعل النشاطات البشرة  ولةس بفعل النشاط البركاني في 
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 Kenya and Mtالجلةدة  في مناطق لةس فةها نشاط بركاني ككةنةا وجبل روةنزوري )

Ruwenzori( هي أةضا في يتراجع جلةدي، وهو األمر الذي أكده فةلم ألغور )Al Gore عام )

2116 (Hulme 2009. ) 

( على أن Roger Revelleةكي )في خمسةنات القرن الماضي أكد عالم المحةطات األمر     

المحةطات ال يتسيتطةع اميتصاص يتلك الكمةات الكبةرة من ثاني أكسةد الكربون اليتي ةعيتقدها العلماء، 

األمر الذي عزز مكان  االحيتباس الحراري، وقال أن العالم شهد بعد الحرب العالمة  الثانة  يتمددا 

في اسيتخدام النفط والفحم الحجري مما ساهم اقيتصادةا كبةرا مصحوبا بانفجار سكاني هائل وزةادة 

بإجراء يتجرب   1159ذلك في رفع يتراكةز ثاني أكسةد الكربون في الغالف الجوي، وأقيترح في عام 

علمة  يتقوم على جمع بةانات عةنة  ةومة  على مدار سنوات من مواقع مخيتلف  من األرض ويتحلةل 

( أنشؤوا أول David Keelingساعدة الباحث )يتراكةز ثاني أكسةد الكربون في يتلك العةنات، وبم

)يتم اخيتةار  ( في جزةرة هاوايMauna Loaمحط  مركزة  في وسط المحةط الهادئ على قم  )

هذا الموقع لبعده عن المراكز الصناعة (، وبعد عام بدءوا بإطالق البالونات الةومة  لجمع ويتحلةل 

ةات ليتراكةز ثاني أكسةد الكربون واليتي أظهرت العةنات، وبعد سنوات قلةل  اخذ روجر برسم المنحن

م نشر 1182(، وفي عام Al Gore 2006اريتفاعا ملحوظا في يتراكةز ثاني أكسةد الكربون )

ورق  علمة  في المجل  العلمة  األمرةكة  بعنوان )ثاني أكسةد الكربون ومناخ األرض( 

(Carbone Dioxide and World Climateيتناول فةها جمةع القض )  اةا الحدةث  الميتعلق

 Gatesباالحيتباس الحراري واليتغةر المناخي كاريتفاع مسيتوى سطح البحار وذوبان الجلةد )

2003) .    

شر حراكا علمةا وقلقا واسعا حول عشهدت فيتريتي السبعةنات والثمانةنات من القرن اليتاسع      

يتلوث الهواء واالحيتباس الحراري  مواجه  اليتدهور البةئي النايتج عن النشاطات البشرة ، على صعةد

واليتغةر المناخي ويتأثةرات ذلك على مخيتلف جوانب الحةاة البشرة ، فالدراسات اليتي نشرت في بداة  

السبعةنات نبهت إلى اآلثار طوةل  األجل المحيتمل  ليتغةر المناخ بسبب يتراكم ثاني أكسةد الكربون في 

اكيتشف  1194هذه الفيترة مشكل  بةئة ، ففي عام  الغالف الجوي، كما واعيتبر اليتغةر المناخي في

المسيتخدم  كمحالةل صناعة  ومبردات في  -( CFCsالعلماء يتأثةر غازات الكلوروفلوروكربون )

على يتدمةر طبق  األوزون السيترايتوسفةري اليتي يتحمي األرض من  -الثالجات وأنظم  اليتكةةف 

عقد مؤيتمر سيتوكهولم  1192عام (، وفي Downie 2009األشع  فوق البنفسجة  الضارة )
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)مؤيتمر البةئ  اإلنسانة ( لوضع خط  عمل لمكافح  اليتلوث وحماة  البةئ ، ويتمت الموافق  على 

، وهو نفس العام الذي عقد فةه أول مؤيتمر عالمي )علمي( 1191برنامج عالمي للمناخ في العام 

ها اليتغةر المناخي على البشر، وفةه للمناخ في جنةف بسوةسرا، والذي ركز على الكةفة  اليتي ةؤثر ب

 -النايتج عن حرق الوقود األحفوري منذ الثورة الصناعة   -يتم يتعرةف غاز ثاني أكسةد الكربون 

(، وقّدر المؤيتمر في حال يتضاعف يتركةز ثاني أكسةد Koo 2011) على انه مسبب لليتغةر المناخي

-1.4لرفع درج  حرارة األرض ما بةن )الكربون عما كان علةه قبل الثورة الصناعة  فسةؤدي ذلك 

(، وأشار المؤيتمر إلى أن آثار اليتغةر Leggett 2011( درج  مئوة  عن المعدل العام )4.5

المناخي في النطاقةن اإلقلةمي والعالمي قد يتبدأ بالظهور قبل نهاة  القرن، وأن يتأثةرها سةزداد قبل 

 انيتصف القرن المقبل . 

( والبرنامج البةئي لألمم الميتحدة WMOوأعدت المنظم  العالمة  لألرصاد الجوة  )     

(UNEP( مؤيتمرا علمةا في فةالخ )Viliach)\ بهدف يتقةةم دور ووظةف  زةادة 1185النمسا عام ،

ثاني أكسةد الكربون وغازات الدفةئ  األخرى على ظاهرة اليتغةر المناخي واليتأثةرات المريتبط  بها 

((Leroux 2005  وما سةنيتج عن ذلك من يتأثةرات عمةق  على األنظم  البةئة  والزراعة ،

ومصادر المةاه والجلةد على مسيتوى كوكب األرض، وأوصى المؤيتمر بالبدء في عملة  يتحلةل 

السةاسات لليتعرف على إجراءات اليتخفةف واليتكةف واالسيتجاب  ليتلك اليتأثةرات المسيتقبلة  المحيتمل  

(Jaeger 1988. )  

النقاشات حول اليتغةر المناخي المريتبط مع نهاة  عقد الثمانةنات من القرن الماضي بدأت      

وفي عقد بةن الدول والحكومات، يتفاوضةا -خذ جانبا سةاسةا واقيتصادةايتأبالنشاطات البشرة  

أمني بةن اليتسعةنات يتحولت المشكل  إلى مسأل  طاق  واقيتصاد، وفي الوقت الراهن أصبحت ذات بعد 

الدول لما لها من عالق  بالموارد المائة  الميتاح  واألمن الغذائي ويتوزةع الموارد الطبةعة  وانيتشار 

وقعت ايتفاقة   1189ففي عام (، 2111األمراض والحدود الساحلة  ويتوزةع السكان )قرزم 

لى يتدمةر طبق  اليتي يتعمل عجي من المواد والغازات دول  من أجل اليتخلص اليتدرة 59مونيتلاير بةن 

(، وقد عدلت ونقحت Leggett  2011واليتي يتؤدي لليتغةر المناخي على المدى البعةد ) األوزون

( ومونيتلاير 1115( وفةةنا )1112( وكوبنهاجن )1111هذه االيتفاقة  مرات عدة : في لندن )

(، ولقد وضع البرويتوكول الخاص بهذه االيتفاقة  ENEP 2000) (1111( وبكةن )1119)

 ا إلنيتاج واسيتهالك مركبات الكربون الكلورة  الفلورة  والهالونات الضارة، كما وعملتحدود
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( على إنشاء UNEP( والبرنامج البةئي لألمم الميتحدة )WMOالمنظم  العالمة  لألرصاد الجوة  )

 IPCC( )The Intergovernmental Panel onالفرةق الحكومي المعني باليتغةر المناخي )

Climate Change  وذلك ليتوفةر نظرة علمة  واضح  لظروف وأوضاع 1188( في عام ،

االجيتماعة  المحيتمل ، وهو هةئ  حكومة  -اليتغةرات المناخة  الحالة ، ويتأثةرايتها البةئة  واالقيتصادة 

دول ( ويتحيتوي على آالف  115علمة  دولة  يتضم بداخلها جمةع الدول اليتابع  لألمم الميتحدة )

(، وأصدرت IPCC.orgمون في عمل الفرةق الحكومي وإصدار يتقارةره )العلماء الذةن ةساه

على  2119، 1115،2111، 1111الهةئ  أربع  يتقارةر معنة  باليتغةر المناخي في األعوام 

 اليتوالي . 

 
   .مفاهيم ومصطلحات مرتبطة بالتغير المناخي   3.2

 . (Weather and Climateالطقس والمناخ  )   3.2.1

ةعود السبب في وجود مصطلحي الطقس والمناخ إلى كون األرض أكثر حرارة في منطق       

االسيتواء منها عند القطبةن، وذلك بسبب عمودة  وشبه عمودة  الشمس علةها، فالطقس ةعمل على 

إعادة يتوزةع الحرارة بةن العروض الدنةا والعلةا على سطح األرض )بالرغم من أن اليتةارات 

( Weather(، والطقس )Raphael 2007يتساهم أةضا في جزء من ذلك العمل( )المحةطة  

ةعبر عن حال  الغالف الجوي مع يتركةز خاص على اليتذبذب قصةر األجل والنطاق في درجات 

( إلى مجمل حال  Climateالحرارة والرةاح والغةوم واليتساقط والرطوب  ...، بةنما ةشةر المناخ )

، باليتالي (Schneider 2011) و خالل فيترة زمنة  مميتدة أو كليتةهماالطقس فوق منطق  كبةرة أ

ةحيتل اإلحصاء الرةاضي )الميتوسطات، االنحرافات، االريتباطات ....( مكان  محورة  في مفهوم 

المناخ، فعلماء المناخ ةسيتخدمون البةانات الطقسة  ةوما بعد ةوم وفصال بعد فصل على صعةد 

-31اليتساقط وكمةات الرطوب  ... لمنطق  واسع  وفيترة زمنة  كبةرة )درجات الحرارة ومعدالت 

 ( .Soon 2003( سن ، ومن يتلك البةانات ةيتم حساب معدل المناخ فوق يتلك المنطق  )51

، فإن الطقس ةعني 2111وبحسب اليتقرةر الثالث للفرةق الحكومي المعني باليتغةر المناخي عام      

من حولنا على صعةد عناصر الطقس المخيتلف ، نيتةج  اليتطور حال  اليتقلب في الغالف الجوي 

واالضمحالل السرةع في أنظم  الطقس، كأنظم  الضغوط الجوة  المريتفع  والمنخفض  في منطق  
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العروض الوسطى وما ةريتبط بها من مناطق الجبهات الهوائة  واألعاصةر المدارة  وغةرها، أما 

الميتوسط ويتقلبايته على طول فيترة زمنة  محددة ومنطق  المناخ فةشةر إلى معدل الطقس من حةث 

جغرافة  معةن ، والمناخ ةخيتلف من مكان آلخر يتبعا لعوامل عدة كدوائر العرض والبعد أو القرب 

من المسطحات المائة  والغطاء النبايتي واليتضارةس وغةرها من العوامل، كما وةخيتلف من زمن 

 ( .        IPCC 2001كالعصور الجلةدة  ) آلخر فةما بةن السنوات والعقود والقرون

 

 Climate Fluctuation\Variability)التقلب المناخي والتغير المناخي \التذبذب  3.2.2

and Climate Change) .  

اليتقلب المناخي ةشةر إلى الطرةق  اليتي ةيتذبذب فةها المناخ من شهر آلخر أو من سن  \اليتذبذب     

وأسفل قةم المعدالت والميتوسطات السنوة  والشهرة  لعناصر المناخ،  ألخرى أو عقد آلخر أعلى

 USAIDوةمكن أن ةيتسبب في اضطرابات مفاجئ  كالفةضانات والجفاف والعواصف المدارة  )

(، وهو ةخيتلف عن اليتغةر المناخي في كون اليتغةر المناخي ةمثل يتغةر أو إزاح  لفيترة طوةل  2007

عام أو  31ب يتحدةد اليتغةر المناخي مقارن  فيترات زمنة  ال يتقل عن من الزمن ومسيتمرة، كما وةيتطل

 أكثر . 

اليتغةر المناخي هو أي يتغةةر في المناخ عبر الزمن سواء بفعل اليتغةرات الطبةعة  )يتغةرات      

الجوة ، النشاط -فلكة  يتيتعلق بمدار األرض حول الشمس، شدة اإلشعاع الشمسي، الدورة المحةطة 

كنيتةج  للنشاطات البشرة  )حرق الوقود األحفوري وقطع الغابات والحفرةات اليتي  البركاني( أو

(، وبحسب ايتفاقة  األمم الميتحدة بشأن اليتغةر المناخي للعام IPCC 207يتبعث غازات الدفةئ  )

فإن اليتغةر المناخي ةعني يتغةر المناخ الذي ةعزى بشكل مباشر أو غةر مباشر للنشاط  1112

(، وهو أةضا إزاح  UN 1992) ي إلى يتغةةر في يتكوةن الغالف الجوي العالميالبشري الذي ةضف

عن  -فوق موقع محدد أو منطق  محددة أو على مسيتوى الكوكب ككل  -طوةل  األمد في المناخ 

المعدالت واإلحصاءات الميتعلق  بعناصر الطقس والمحسوب  خالل فيترة زمنة  طوةل ، حةث يتحد 

ر اليتغةر اإلزاح  على صعةد درجات الحرارة وأنماط الرةاح ومعدالت وأشكال اليتساقط، وةظه

سن   31المناخي عندما ةيتغةر مناخ منطق  أو مكان محدد بةن فيتريتةن من الزمن يتقدر عادة من فيترة 

 إلى أخرى أو من قرن إلى آخر أو ألف عام آلخر .   
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حةث ةوجد ثالث  عوامل يتقف وراء اليتغةر المناخي : اليتغةر في اإلشعاع الشمسي وخاص       

الشمسي أو لعوامل فلكة ، اليتغةر في المكونات الكةمةائة  للغالف الثابت الشمسي نيتةج  للنشاط 

الجوي من خالل اليتغةر في اإلنبعاثات، اليتغةر في خصائص سطح األرض من خالل اليتغةرات في 

(، وهي عوامل طوةل  األجل Mӧlle 2010اسيتخدامات األراضي أو الجةولوجة  أو البةولوجة  )

ألجل ودورة  كاليتغةرات في مدار األرض واليتقلبات النايتج  وغةر دورة ، وهناك عوامل طوةل  ا

-( والنةنوSunspotsعن اليتباةن الحراري، وعوامل قصةرة األجل ودورة  كالبقع الشمسة  )

 اليتذبذب الجنوبي واليتذبذب في شمال المحةط األطلسي على صعةد قةم الضغوط الجوة  . 

   

  . (Climatic System)النظام المناخي   3.2.3

اليتي يتشكل  األرضيالمناخي الطقس والمناخ هما نيتاج يتفاعل معقد بةن جمةع عناصر النظام      

الغالف المائي، الغالف واليتي من بةنها  أنظم  داخلة  جزئة  ميتفاعل  في النظام المناخي ككل،

الغطاء ، العملةات الكةمةائة  والفةزةائة  والبةولوجة ، الجوي، الغالف الحةوي، الغالف الصلب

(، وةفيترض Pielk 2008النبايتي، رطوب  اليترب ، الجلةد، الحرارة، اليتساقط، النشاطات البشرة  )

( فالطاق  ال يتنيتقل من داخل النظام Closed Systemالعلماء أن النظام المناخي ككل نظام مغلق )

بر األنظم  ، بةنما يتعيت(Peixoto 2002) للفضاء الخارجي أو من الفضاء الخارجي لداخل النظام

( فالطاق  Opened Systemالجزئة  الداخلة  في إطار النظام المناخي الكلي أنظم  مفيتوح  )

والكيتل  يتنيتقالن من نظام جزئي آلخر كالدورة الهةدرولوجة  أو الدورة الطبةعة  لثاني أكسةد الكربون 

 ( .Haltiner 1980)من الةابس  إلى الغالف الجوي ومن الغالف الجوي للمحةطات( )

ملةون  111األرضي ميتغةر ودةنامةكي فهو ةخيتلف اآلن عما كان علةه قبل  يالمناخالنظام      

ألف سن  عندما غطى الجلةد نصف الكرة الشمالي،  18سن ، كما أنه مخيتلف عما كان علةه قبل 

 وفي المسيتقبل سةيتغةر أةضا، في الماضي كان اليتغةر نيتةج  لعوامل وظروف طبةعة  كاليتغةرات

 . الفلكة ، لكن اليتغةر المناخي الحالي والمسيتقبلي هو نيتاج مصدر آخر ةيتمثل في النشاطات البشرة 

وباإلضاف  إلى عدم  كما أن النظام المناخ معقد لطبةع  المحددات وعالقايتها اليتفاعلة  المكون  له،     

موجب  أو سالب  ( يتلك العالقات واليتفاعالت قد يتنيتج عنها يتغذة  راجع  Non-Linearخطة  )

(Positive or Negative Feedbacks فعلى صعةد الغالفةن المائي والجوي اللذان ةمثالن ،)
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الموائع في ذلك النظام فإنهما ةشيتمالن على دورات منيتظم  وحركات واضطرابات عشوائة ، 

لكةمةائة  وةيتفاعالن مع بعضهما على أكثر من مقاةةس زمانة  مخيتلف ، باإلضاف  إلى أن المكونات ا

للغالف الجوي )الجسةمات الدقةق ، بخار الماء، ثاني أكسةد الكربون، األوزون ...( يتؤثر جمةعها 

على اإلشعاع الشمسي، فمثال يتؤثر الجسةمات الدقةق  على يتشكل الغةوم واليتساقط، كما ويتؤثر ملوح  

اميتصاص الحرارة، كما  مةاه المحةطات على كثاف  المةاه وباليتالي على الدورة المحةطة  ومعدالت

ويتؤدي اليتغةرات في الغالف الجلةدي إلى يتقلبات سنوة  كبةرة في معدالت الحرارة فوق الةابس  

ويتبادل الطاق  بةن سطح األرض والغالف الجوي، باإلضاف  إلى اليتغةرات في الغالف الحةوي الذي 

الف الجوي وباليتالي على النظام ةشيتمل على الغطاء النبايتي والنشاطات البشرة  وانعكاسايتها على الغ

   ( .        Trenbent  1992المناخي ككل )

 

 أسباب التغير المناخي  1.1

 .( Greenhouse Gasesغازات الدفيئة )  3.3.1

يتحت الحمراء هي يتلك الغازات في الغالف الجوي اليتي يتعمل على اميتصص األشع  الحرارة       

(Thermal Infrared Radiation )المنبعث  من األرض (Houghton 2009) ، واليتي قد

يتكون طبةعة  المنشأ وميتأصل  في الغالف الجوي نيتةج  لعملةات جةولوجة  أو هةدرولوجة  أو 

( وأكسةد النيتروز CH₄( والمةثان )CO₂( وثاني أكسةد الكربون )H₂Oبةولوجة  كبخار الماء )

N₂O)( واألوزون )O₃) (Dincer 2010أو بشرة  ال ،) منشأ كالهالوكربونات والمواد اليتي

( SF₆( كسداسي فلورةد الكبرةت )Kyoto Protocol\1992ذكرت في برويتوكول كةويتو )

 PFCs( )IPCC( ومركبات الهةدروكربون المشبع  بالفلور )HFCsوالهةدروفلوروكربونات )

ي الغالف الجوي (، ويتساهم العدةد من األنشط  البشرة  في إنيتاج وانبعاث غازات الدفةئ  ف2007

كحرق الوقود األحفوري والنشاطات الزراعة  ومعالج  المةاه العادم  وعملةات اسيتخراج وإنيتاج 

الحدةد والفوالذ والفحم واإلسمنت واأللمنةوم والمواد المسيتخدم  في اليتبرةد واليتكةةف والمذةبات 

(Tawil 2009. ) 

يتأثةر غازات الكلوروفلوروكربون على ( اكيتشف العلماء 1196-1192ففي الفيترة ما بةن )     

األوزون السيترايتوسفةري واالحيتباس الحراري، وكذلك غازي المةثان وأكسةد النةيتروز اللذان 
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البشرة  المنشأ في الغالف الجوي بفعل )الزراع ، والغاز الطبةعي، -الطبةعة  ةعيتبران من الغازات

( مقارن  ليتراكةز غازات 5جدول )(، وةظهر الRamanathan 2008والمواشي، والسكان ..( )

الدفةئ  قبةل الثورة الصناعة  ويتراكةزها الحالة ، كما وةبةن نسب الغازات غر الدفةئ  

(Jacobson 2005, Bryant 1997, Blasing 2013, Olive 2005 : ) 

 ( : تراكيز غازات الدفيئة قبيل وبعد الثورة الصناعية1الجدول )

 (Greenhouse Gasesغازات دفيئة )

 

 الغاز

 

 الرمز الكيميائي

التراكيز قبل الثورة 

 (1711الصناعية )

 

 (1111) الحالية كيزاالتر

 

 )التروبوسفيري( األوزون

 

O₃ 

 

 

جزء لكل بليون من  11

 (ppbالحجم )

 

 (ppbجزء لكل بليون من الحجم ) 11

 

 زكسيد النيتروأ

 

 

N₂O 

 

جزء لكل بليون من  171

 (ppbالحجم )

 

جزء لكل بليون من الحجم  324/323

(ppb) 

 

 

 كسيد الكربونأي ثان

 

 

CO₂ 

 

جزء لكل مليون من  111

 (ppmالحجم )

 

جزء لكل مليون من الحجم   392.6

(ppm) 

 

 بخار الماء

 

 

H₂O 

 

--- 

 

 % عند االستواء1

 %عند األقطاب0.2

 

 

 الكلوروفلوروكربون

 

CFCs 

 

 صفر

 صفر

 صفر

 

CFC-11(238\236) 

CFC-12(531\529) 

CF-113(75) 

 (pptجزء لكل ترليون من الحجم )

 

 الميثان

 

 

CH₄ 

 

جزء لكل بليون من  711

 (ppbالحجم )

 

 

جزء لكل بليون من الحجم  1711\1171

(ppb) 
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 الهيدروفولوكربونات

 

HFCs 

 

 

 

 صفر

 صفر

 صفر

 

HFCs-22(226\203) 

HFCs-141b(23\20) 

HFCs-142b(23\21) 

 ترليون من الحجمجزء لكل 

 (Non-Greenhouse Gasesغازات غير دفيئة )

 

 النيتروجين

 

 
N₂ 

 
 

 

--- 

 
78.1% 

 

 

 األوكسجين

 

O₂ 

 

--- 

 

20.9% 

 

 

 رغوناآل

 

Ar 

 

--- 

 

0.93% 

 

 (Jacobson 2005, Bryant 1997, Blasing 2013, Olive 2005المصدر : )

 

 .الطاقة، الحرارة، درجة الحرارة 1.1.1

معظم العملةات المناخة  والطقسة  يتدور حول يتدفق الطاق  اليتي يتعرف على أنها القدرة على      

يتيتوزع ال يتفنى وال يتسيتحدث وإنما يتيتحول ولطاق  وا (، (Myers 2003 بذل شغل أو إنيتاج حرارة

كةمةائة  إلى الطاق  المن اليتحول كهربائة  أو الطاق  الإلى  يتحول طاق  الرةاحمن شكل آلخر ك

 Potentialأو من الضوئة  إلى الحرارة  أو من طاق  الوضع ) (Hinrichs 2013  )ةحرارال

Energy(  إلى طاق  الحرك )Kinetic Energy ،ما ةهمنا هنا الطاق  الحرارة  و( وبالعكس

(Heat Energy.ويتدفقايتها لما لها عالق  وثةق  بالعملةات المناخة  والطقسة  على سطح األرض ) 

ةشةر واحد كالوري  ( حةثCalorieارة شكل من أشكال الطاق  ويتقاس بوحدة كالوري )الحر     

إلى كمة  الحرارة اليتي يتضاف أو يتزال لزةادة أو نقصان درج  حرارة واحد غرام من الماء درج  

، ويتعبر الحرارة عن الطاق  النايتج  عن االهيتزاز (Ananthanarayanan 2006مئوة  واحدة )

وجزةئات المادة، أي على عدد الجزةئات المهيتزة في المادة وسرع  اهيتزازها، العشوائي لذرات 
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يتقل ن، والحرارة يت Garrison)2111) فجزةئات الماء الساخن يتهيتز أسرع من جزةئات الماء البارد

حيتى ةصالن إلى حال  االيتزان الحراري )غازة ،سائل ،صلب ( من األجسام الحارة إلى الباردة 

عن مقدرة األجسام على نقل الحرارة إلى فيتعبر درج  الحرارة أما اريتهما، ويتيتساوى درجات حر

سخونيتها أو بروديتها، وةمكن اعيتبارها كمؤشر  وعن (Michalski 2001األجسام األخرى )

 لمعدل سرع  حرك  جزةئات وذرات المادة .  

 
  . (Fossil Fuelsالوقود األحفوري )  3.3.3

اليتي يتشكلت بفعل أجسام الكائنات الحة  والغاز الطبةعي عبر عن منيتجات الفحم والبيترول ة     

العصر الفحمي بفعل النبايتات اليتي عاشت في الميتحلل  خالل فيترات زمنة  مميتدة، فالفحم يتشكل 

(Carboniferous قبل حوالي )ويتراكمها على شكل طبقات منضغط  عملت ملةون سن   311

، وعادة ما ةسمى البيترول بالنفط الخام  Goldstein)2111) ون إلى الفحمعلى يتحوةل الكرب

(Crude Oil وهو هاةدروكربونات يتشكلت خالل مئات مالةةن السنةن بفعل موت ويتحلل الكائنات )

البحرة  ويترسبها في قاع المحةطات، ودفنها على شكل رواسب رملة  وطةنة ، ومع زةادة أعماقها 

والضغط يتحولت يتلك الرواسب إلى صخور رسوبة  كالحجر الطباشةري والجةري واريتفاع الحرارة 

والرملي، وفي ظل غةاب األكسجةن وعلى مدار مالةةن السنةن يتحولت يتلك الكائنات الحة  الميترسب  

( اليتي بدوها يتيتحول إلى النفط الخام والغاز الطبةعي Kerogenإلى مواد عضوة  يتسمى كةروجةن )

 C°  111 (BPEEP 2008  . )الحرارة أعلى منعندما يتبلغ درج  

المخلفات الناجم  عن د األحفوري ويتريتبط معظمها بةوجد العدةد من المشاكل اليتي يتريتبط بالوقو     

ثاني أكسةد الكربون وأكسةد النةيتروز  ، ومن أهم يتلك المخلفاتنيتاج الطاق االحيتراق إلعملة  

ازي ثاني أكسةد الكربون وأكسةد *، فيتراكةز غالميوغازات الدفةئ  المسئول  عن اإلحيترار الع

قبل الثورة الصناعة ، % على اليتوالي عما كانت علةه 18% و 35النةيتروز حالةا أكبر بحوالي 

مطار النوايتج األخرى كأكسةد الكبرةت وأكاسةد النةيتروجةن وما أدت إلةه من أضاف  إلى باإل

 خانيببه من الضباب الداسةد النةيتروجةن وما يتسوالهةادروكربونات اليتي يتيتفاعل مع أك ،حامضة 

(USC 2006 . وأثارهما على صح  اإلنسان والنبات والحةوان ،)  
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  . (Global Warmingاالحتباس الحراري )  3.3.4

فهم بسبب محاوليتهم لم ةكن ( Greenhouse Effect)يتشاف العلماء ليتأثةر غازات الدفةئ  اك     

 العصور الجلةدة في وقوع  تلبحث عن اآللة  اليتي يتسبببل نيتةج  ل ،ظاهرة االحيتباس الحراري

وفهم العالق  بةن يتراكةز ثاني أكسةد الكربون والفيترات الجلةدة  الماضة ، حةث يتركز ، القدةم 

اهيتمامهم على دراس  الفيترات الزمنة  اليتي يتمةزت بيتراكةز ميتدنة  من ثاني أكسةد الكربون وعالق  

 ةدة  اليتي وقعت في المناخ الماضي لألرض .ذلك بالفيترات الجل

(، Greenhouse Effectيتعيتبر غازات الدفةئ  المسئول  عن يتأثةر االحيتباس الحراري )     

وهناك نوعةن من االحيتباس الحراري أحدهما طبةعي وهو مهم وحةوي السيتمرار الحةاة على 

المنبعث  من األرض من قبل األرض، وةيتمثل بحجب واميتصاص األشع  الحرارة  طوةل  الموج  

غازات الدفةئ  طبةعة  المنشأ )ثاني أكسةد الكربون، بخار الماء، المةثان، أكسةد النةيتروز(، وباليتالي 

( درج  مئوة  15إبقاء درج  حرارة األرض مالئم  لكاف  أشكال الحةاة علةها في حدود )

(Kowalsk 2004) األرض أقل مما هي علةه اآلن ، ولوال هذه الظاهرة الطبةعة  لكانت حرارة

درج  مئوة  مما ةعني  -)18(، أي في حدود )Maslin 2009) ( درج  مئوة 33بحوالي )

اسيتحال  العةش علةها، والنوع اآلخر بشري المنشأ نيتةج  للنشاطات البشرة  الميتنوع  منذ الثورة 

بل وإضاف  غازات  الصناعة  وحيتى اللحظ ، وما يتسبب ذلك من يتضاعف ليتراكةز غازات الدفةئ 

 دفةئ  جدةدة للغالف الجوي أدت إلى رفع حرارة األرض ويتسببت في اليتغةر المناخي . 

فقد  2119وبحسب أحدث اليتقارةر الصادرة عن الفرةق الحكومي المعني باليتغةر المناخي لعام      

سطح (، واريتفع مسيتوى 1.6)F (1.1( \ Cاريتفعت حرارة األرض خالل القرن الماضي حوالي 

%، وزادت العواصف 41(سم، ويتناقص سمك الجلةد في القطب الشمالي بنسب  21البحر حوالي )

% خالل الخمسةن سن  الماضة ، باإلضاف  إلى الزةادة في 41في المحةط األطلسي الشمالي بنسب  

 2113معدالت يتكرار الفةضانات وموجات الجفاف على مسيتوى الكوكب، فموجات الحر في عام 

ألف شخص في قارة أوروبا، ويتنبأ اليتقرةر بان درج  حرارة األرض سيتزداد  35الي قيتلت حو

(، والدراسات ليتي أجرةت Maslin 2007) 2111( بحلول عام 5.8)F(11.4 )\ C حوالي 

على يتراكةز ثاني أكسةد الكربون في الفيترات القدةم  يتفةد أن يتلك اليتراكةز كانت قبل الثورة 

( جزء لكل ملةون من 281-261ف عام مسيتقرة ويتيتراوح ما بةن )الصناعة  وخالل عشرة آال
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جزء لكل ملةون من الحجم،  311ألف عام قبل الثورة الصناعة  لم يتزد عن  651الحجم، وخالل 

 381% ووصلت إلى حوالي 35أما خالل المائ  وخمسةن سن  الماضة  زادت يتلك اليتراكةز بنسب  

 . Schneider)2111البشرة  الميتنوع  ) جزء لكل ملةون من الحجم بفعل النشطات

%( ونسب  ضئةل  ₂O( )21%( واألكسجةن )₂N( )98ةيتكون الغالف الجوي من النةيتروجةن )     

 (CO₂) ( وثاني أكسةد الكربونArواآلرجون ) (H₂Oجدا من الغازات األخرى كبخار الماء )

(Ahrens 2012 ورغم أن غازي النةيتروجةن واألكسجةن ةشكالن ،)من مجموع غازات 11 %

الغالف الجوي إال أن يتأثةرهما قلةل على عملةات الغالف الجوي، في حةن أن الغازات األخرى اليتي 

% واليتي من بةنها غازات الدفةئ  ذات يتأثةر كبةر على الطقس في المدى القرةب 1يتشكل ما نسبيته 

 ( .USGS 2011والمناخ في المدى البعةد )

 
  . (Solar Radiationاإلشعاع الشمسي  )  3.4

الشمس مصدر الطاق  والحرارة على سطح األرض )باسيتثناء الكمةات الصغةرة المنبثق  من      

المواد المشع  على األرض والحرارة الباطنة  في أعماقها(، وذلك بسبب اليتفاعالت النووة  

(، فحوالي Julet 2011المسيتمرة والميتيتالة  في مركزها بةن نوى ذرات الهةدروجةن والهةلةوم )

 ويتسيتهلك في كل ثانة (، He% من الهةلةوم )25( وH% من كيتل  الشمس من الهةدروجةن )94

ملةون طن من الهةدروجةن ويتحولها إلى الهةلةوم الثقةل فيتنبعث الطاق  منها على شكل موجات  911

 ( .Moller 2010) ث\كلم x10⁵3فويتونات يتسةر في الفضاء بسرع  الضوء \كهرومغناطةسة 

الحرارة من مركز الشمس إلى سطحها عبر اإلشعاع والحمل الحراري /يتنيتقل الطاق       

 x10²⁶3.11، ويتقدر الطاق  المنبعث  من سطح الشمس بحوالي  Barry)1189) الهةدروجةني

 Lazaridisث )\واط x 10¹⁶ 1.8ث ةصل منها إلى الغالف الجوي لألرض حوالي\واط

يتشيتت في الفضاء الخارجي الذي ةحوي الكواكب األخرى، ويُتقدر (، وما يتبقى ةيتبعثر وة2011

جول، وهي  x10¹⁸5.98الحسابات الرةاضة  أن كمة  الطاق  اليتي يتصل األرض سنوةا بحوالي  

 أكبر بعشرة مرات من مجموع الطاق  اليتي على األرض من النفط والفحم والغاز الطبةعي . 

الفضاء \( وةسةر في الفراغPhotonsجسةمة  يتسمى )ن موجة  وةخاصةيت ذواإلشعاع الشمسي      

(، وةيتكون من Electromagnetic Waves)ميتوالدة على شكل موجات كهرومغناطةسة  
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وعادة ما يتصنف يتلك النطاقات بناء  ، Fullick)2111) يترددات وطاق  ميتباةن ذات نطاقات طةفة  

المرئة  وأشع  جاما وإكس والفوق \على طول الموج  الخاص بكل طةف، فاألشع  الضوئة 

( واألشع  الحرارة  يتحت الحمراء والماةكروةف والرادةو كلها يتؤلف Ultraviolentالبنفسجة  )

وجة  للطةف ( األطوال الم6( وةظهر الجدول )Liou 2002) الطةف الكهرومغناطةسي

 ( .Agrawal 2009الكهرومغناطةسي )

 ( مكونات وأطوال موجات الطيف الكهرومغناطيسي6الجدول )

 
 (Agrawal 2009المصدر : )

 

 .العمليات التي يتعرض لها اإلشعاع الشمسي  3.4.1

جمةع أوجه النظام المناخي )الرةاح، األمطار، الغةوم، درجات الحرارة ...( هي نيتةج  النيتقال      

جوي، ويتبدأ جمةع العملةات المناخة  لحظ  وصول اإلشعاع -الطاق  ويتحواليتها خالل النظام األرض

له  الشمسي إلى أعلى الغالف الجوي لألرض ومن ثم النفاذ عبره إلى سطح األرض وما ةيتعرض

 ( .Refraction) ( وانكسارAbsorption( واميتصاص )Reflectionمن عملةات انعكاس )
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 . (Equilibrium of Energy) توازن الطاقة على سطح األرض  3.4.2

ال ةمكن فهم آلة  االحيتباس الحراري وما يتبعها من يتغةر مناخي دون فهم يتوازن الطاق  على      

كوكب األرض، فدرج  حرارة األرض يتيتحدد بواسط  اليتوازن بةن كمة  الطاق  الداخل  من الشمس 

   وانعكاس جزء منها إلى الفضاء الخارجي، وغازات الدفةئ  يتلعب دورا حاسما في ذلك اليتوازن،

وةوجد نوعةن من يتوازن الطاق  أحدهما على مسيتوى الكوكب ككل وهو ما ةريتبط بظاهرة االحيتباس 

يتبقى الطاق  اليتي يتكيتسبها األرض مساوة  للطاق  اليتي يتفقدها عبر  الحراري، وفي الوضع المثالي

فجمةع األجسام اليتي يتميتص الحرارة يتفقدها على شكل إشعاع ةيتناسب مع درج  حراريتها،  اإلشعاع،

حةث كلما اريتفعت حرارة األجسام كلما صدر عنها كمةه أكبر من اإلشعاع، فالشمس هي الجسم 

األعلى حرارة في المجموع  الشمسة  وباليتالي ةصدر عنها كمة  هائل  من اإلشعاع ذو الموجات 

نما األرض هي الجسم األقل حرارة مقارن  مع الشمس فةصدر عنها إشعاع  ذو موجات القصةرة، بة

  .  Thakur)7112طوةل  ةيتناسب مع درج  حرارايتها )

سطح األرض لهي المسئول   األشع  الشمسة  من قبل مكوناتن اليتباةنات في اميتصاص على أ     

حةث يتخيتلف الزاوة  اليتي ةصل لجوي، في الغالف االظواهر المناخة  وكمةات الرطوب  عن كاف  

( 91بها اإلشعاع الشمسي إلى سطح األرض من منطق  إلى أخرى، وعندما يتكون الزاوة  عمودة  )

يتكون الطاق  الواردة أو المميتص  أكبر مما أن يتكون الزاوة  حادة، حةث سةسيتغرق اإلشعاع الشمسي 

 . ويتقلةل كثافيته لحظ  وصوله لألرض يتيتهمساف  أطول في اخيتراقه للغالف الجوي مما ةؤدي إلى يتش

أما على المسيتوى الكوكبي فةلعب كال من المحةطات والغالف الجوي دورا فعاال في يتوازن      

ويتيتلقى المناطق  ، ²ملةون كلم 911الطاق  على سطح الكوكب، حةث يتبلغ مساح  الكرة األرضة  

، بةنما ²سم\كةلو كلوري 211يتقدر بحوالي االسيتوائة  وشبه االسيتوائة  كمة  من اإلشعاع الشمسي 

لذلك يتقوم  ،Park and Allaby 2013) ) ²سم\كةلو كلوري 121يتيتلقى المناطق القطبة  حوالي 

المحةطات عبر يتةارايتها بنقل الطاق  من المناطق االسيتوائة  ذات الطاق  األعلى إلى المناطق القطبة  

االسيتوائة  عبر  لىى بنقل البرودة من المناطق القطبة  إ، ثم يتقوم يتةارايتها مرة أخراألقل ذات الطاق 

عملة  عكسة ، وةساعد المحةطات في ذلك الغالف الجوي من خالل يتةارايته الهوائة  وحرك  الرةاح 

 ويتوزةعها على سطح األرض .   
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 الفصل الرابع

   التحليل  اإلحصائي لبعض العناصر المناخية ونتائج تحليل اإلستبان  

 الفصل الرابع ةيتضمن المواضةع اآليتة  للمحافظات الثالث :

 .ات الوصفة  لدرجات الحرارة وكمةات األمطارءحصااإل -

 يتشخةص السلوك الحراري والمطري الشهري والفصلي والسنوي. -

 مقارن  اإلحصاءات الشهرة  والفصلة  والسنوة  خالل الفيترات الزمنة  المخيتلف .  -

 المطرة  الشهرة  والفصلة  والسنوي.حساب معامالت االريتباط للكمةات  -

 حساب اليتوجهات الحرارة  والمطرة  الشهرة  والفصلة  والسنوة . -

 (.SPIحساب معامل الجفاف بحسب ) -

 االسيتبان  ويتحلةلها. -

 الخصائص العام  لمجيتمع الدراس . -

 الوعي بقضة  اليتغةر المناخي. -

 راس .أهمة  اليتغةر المناخي بحسب المعلومات الشخصة  لمجيتمع الد -
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( المتعلقة بالمعدالت السنوية Descriptive Statisticبعض اإلحصائيات الوصفية ) 1.1

(Annul Averagesلدرجات الحرارة في محافظتي رام هللا )\ البيرة والقدس خالل الفترتين

(1121-1292)\(1290-9011).     

( اريتفاعا ملحوظا في كال من القةم القصوى والدنةا للمعدالت 7111-1921شهدت الفيترة )     

+ درج  مئوة ، واريتفاعا في معدالت أكثر الشهور 1.1\+1.2السنوة  لدرجات الحرارة بمعدالت 

+ درج  مئوة ، وأةضا اريتفاعا 1.2\+1.9كانون الثاني وشباط( بمعدالت \حرارة وأقلها )يتموز وآب

 ( .   2+ درج  مئوة  )أنظر الجدول 1.1الثا في المعدل السنوي لدرجات الحرارة بمعدل ث

 .( بعض اإلحصائيات الوصفية المتعلقة بالفترتين الزمنيتين األولى والثانية9الجدول )                                   

Av. Coldest 
Months (C) 

Av. Wormer 
Months (C) 

Coldest Year 
TMin (C) 

Wormer Year 

TMax (C) 
Yearly AV. 
Temp. (C) 

Period 

8.3 23.1 1984 (15) 1962 (17.9) 16.4 1898-1969 (1)  

9.9 24.6 1992 (16.4) 2010 (19.5) 17.8 1970-2011 (2) 

1.2+ 1.9+ 1.4+ +1.6 +1.4 Difference 
 (NOAAمن عمل الباحث باالعتماد على بيانات : )المصدر 

 

( نمطا ميتزاةدا في درجات الحرارة خالل الفيتريتةن الزمنةيتةن b , 1d1ةظهر الشكلةن )      

(، األمر الذي ةسيتدل علةه من ايتجاه خطوط اليتوجه الميتزاةدة 1921-7111)\(1191-1929)

Positive) Trends Lines) ( 7111-1921ا اليتزاةد للفيترة )للمعدالت الحرارة  السنوة ، وهذ

( 1929-1191للفيترة ) (a) ( حةث بلغت قةم مةل االنحدار1929-1191يترة )أعلى منه للف

 ( .+1.91( )7111-1921( بةنما للفيترة )+1.19)

( سنوات 9-2( وجود دورات حرارة  كل )7111-1921( في الفيترة )d1وةالحظ من الشكل )     

مئوة ، دون أن ةعني ( درج  12.1بحةث يتعود درجات الحرارة بالقرب من المعدل الحراري العام )

في كال  (Random Variation)بل يتوجها عشوائةا  (Seasonal\Regular)ذلك يتوجها منيتظما 

 الزمنةيتةن . الفيتريتةن

( 12.2( والبالغ )7111-1191( على طول الفيترة )Long-Term Averageوعند حساب )     

( درج  مئوة  على المعدل السنوي لدرجات الحرارة خالل 1.9درج  مئوة ، فةظهر زةادة مقدارها )

 ( . 1929-1191( درج  مئوة  خالل الفيترة )1.9(، ونقصان مقداره )7111-1921الفيترة )
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  .(1292-1121ترة )السلوك الحراري السنوي طويل المدى خالل الف 1.1.1

( من 1929-1191ةشخص السلوك الحراري للمعدالت السنوة  طوةل  المدى خالل الفيترة )     

( درج  12.1خالل المراحل اآليتة  : ايتسمت المرحل  األولى باالريتفاع اليتدرةجي دون المعدل العام )

-1979خالل الفيترة ) (، يتليتها مرحل  االريتفاع فوق المعدل العام1971-1191مئوة  في الفيترة )

(، ثم مرحل  االريتفاع 1911-1922(، ثم مرحل  االنخفاض فوق المعدل العام في الفيترة )1927

(، ويتم يتناول السلوك الحراري 1929-1911اليتدرةجي فوق المعدل العام على طول الفيترة )

 ( .1.7.2( في العنوان رقم )7111-1921للمعدالت السنوة  للفيترة )

 (NOAAمن عمل الباحث باالعتماد على بيانات : )المصدر 

  

 

 
Yearly Average      kernel Smoothing  Linear Trend          

 

 
Linear Trend                             Monthly Average       

يل وتظهر التماث( ، 1292-1121( في األعلى المعدالت الحرارية السنوية والشهرية طويلة األمد )a,1b1) ةثيل البيانياالتم ( :1الشكل )

، وتتضمن التماثيل البيانية للمعدالت السنوية (9011-1290فترة )لحرارية السنوية والشهرية لل( في األسفل المعدالت ا1c,1dالبيانية )

 .القدس و البيرة\محافظتي رام هللال (Kernel Smoothingجه و)لدرجات الحرارة في الفترتين كال من خطوط التو

d 

b 

c 

a 
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-1290تشخيص وتقدير التغيرات الحرارية )الشهرية، الفصلية، السنوية( عبر الزمن للفترة ) 4.2

9011. )  

 
لمعدالت الحرارة  ((Variabilityواالخيتالفات  (Trends)في هذا القسم يتم دراس  اليتوجهات      

 Time)( الذي ةبةن الميتسلسالت الزمنة  1( ، )2( ، )7الشهرة  والفصلة  والسنوة ، أنظر األشكال )

Series) البةرة والقدس\الشهرة  والفصلة  والسنوة  لمعدالت درجات الحرارة في محافظيتي رام هللا ،

-1921لفصلة  للفيتريتةن الزمنةيتةن )( المعدالت الحرارة  الشهرة  وا11( ، )1ويتبةن الجداول ) كما

 (،Significant Level of the T-test)( واخيتالفايتها ودالليتها اإلحصائة 7111-1991( و )1991

 Monthly) ( اليتوجه الخطي الشهري والفصلي لدرجات الحرارة11( ، )9ويتوضح الجداول )

Linear Trends) (  ودالليته اإلحصا7111-1921لكامل الفيترة الزمنة )  ئة. 

 
 .البيرة والقدس\درجات الحرارة الشهرية في محافظتي رام هللا  1.9.1

يتشخص درجات حراريته بانخفاضها الطفةف والقرةب من المعدل  : (Januaryكانون الثاني )     

(، ثم اريتفاعها الشدةد والملحوظ خالل الفيترة 1919-1921( درج  مئوة  خالل الفيترة )9.9العام )

( 7111-1991(، ومعدل درجات حراريته خالل الفيترة )a7( )أنظر اليتمثةل البةاني 1991-7111)

)أنظر  (Student’s T-test)الل  إحصائة  بحسب اخيتبار + درج  مئوة  دون د1.1أعلى بمعدل 

+ درج  مئوة  وخالل كامل الفيترة 1.122(، كما وأن يتوجهه الخطي السنوي موجب 1الجدول 

 ( .9+ درج  مئوة  ودون دالل  إحصائة  )أنظر الجدول 1.2( بلغ يتوجهه الخطي 1921-7111)

 (NOAAمن عمل الباحث باالعتماد على بيانات : )المصدر 

  

a b 
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g h 

J I 

d c 

e f 
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Monthly Average                                                    kernel Smoothing                                                               Long Mean  

 

 .(Kernel Smooth curve( موضحة خط التوجه و )9011-1290القدس خالل )و البيرة\( : المعدالت الحرارية الشهرية لمحافظتي رام هللا9الشكل )
 

( ليتبدأ باالريتفاع 1912-1921انخفاض في درجات حراريته في الفيترة ) : (Februaryشباط )    

(، واريتفع معدل درجات حراريته خالل الفيترة b7( )أنظر الشكل 7111-1911خالل الفيترة )

(، كما وأن 1+ درج  مئوة  ودون دالل  إحصائة  )أنظر الجدول 1.2( بمعدل 1991-7111)

+ درج  مئوة  لكامل الفيترة 1.9وة  وبلغ + درج  مئ1.177يتوجهه الخطي السنوي موجب 

 ( .9( ودون دالل  إحصائة  )أنظر الجدول 1921-7111)

المعدل الشهري لدرجات الحرارة للفترتين الزمنيتين، واختالف المعدالت الحرارية بين الفترتين ومستوى  )1(الجدول 

( .No sig( تدل على انخفاض درجة الحرارة، )-) ة، بين الفترتين، )+( تدل على ارتفاع درجة الحرار Tالمعنوية الختبار 

 تدل على عدم وجود داللة إحصائية .

 
T-Test Significance 

level 

 Mean Temperature  
 

Months 
Deference . Worming (+) 

Cooling (-) 

 
1991-2011)) 

 

 
(1970-1990) 

No sig. +0.8 9.9 9.1  
January 

No sig +0.3 10.4 10.1  
February 

No sig +0.6 13.1 12.5  
March 

No sig +0.3 12.2 16.9  
April 

No sig +0.5 20.9 20.4  
May 

100.0 +0.9 23.4 22.5  
June 

010.0 +1.1 25 23.9  
July 

10.00 +1.2 25.2 24  
August 

 

 

 

K L 
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0.04 +0.6 23.7 23.1  
September 

0.04 +1 21.5 20.5  
October 

No sig +0.8 16.2 15.4  
November 

0.03 +1.1 11.8 10.7  
December 

1.111 1.1 18.2 17.4 Mean 

 (NOAAمن عمل الباحث باالعتماد على بيانات : )المصدر 
 

( ثم اريتفاعها بشكل 1919-1921انخفاض في درجات حراريته في الفيترة ) ( :Marchآذار )     

(، حةث أن معدل درجات حراريته خالل c7أنظر الشكل (( 7111-1991ملحوظ على طول الفيترة )

(، كما 1أنظر الجدول (+ درج  مئوة  ودون دالل  إحصائة  1.2( أعلى بمعدل 7111-1991الفيترة )

+ درج  مئوة  لكامل الفيترة 1.7+ درج  مئوة  وبلغ 1.179وأن يتوجهه الخطي السنوي موجب 

 .  (9أنظر الجدول (( ودون دالل  إحصائة  1921-7111)

(، 7111-1921: اسيتقرار عام في درجات حراريته على طول الفيترة الزمنة  ) (Aprilيسان )ن     

( اريتفاعا طفةفا في درجات حراريته مع بقائها حول المعدل العام 1999-1911حةث شهدت الفيترة )

( ليتبدأ باالريتفاع خالل الفيترة 7111-1999( درج  مئوة ، وانخفاض طفةف خالل الفيترة )12)

( 7111-1991(، واريتفع معدل درجات حراريته خالل الفيترة )d7ل ( )أنظر الشك7117-7111)

(، كما وأن يتوجهه الخطي السنوي 1+ درج  مئوة  ودون دالل  إحصائة  )أنظر الجدول 1.2بمعدل 

+ درج  مئوة  ودون دالل  إحصائة  1( 7111-1921درج  مئوة  ولكامل الفيترة ) 0.023+موجب 

 (. 9)أنظر الجدول 

( درج  مئوة  في الفيترة 71.2اريتفاع يتدرةجي وطفةف وأقل من المعدل العام ) : (Mayأيار )     

( 1992-1911( لةبدأ باالريتفاع في الفيترة )1912-1912(، ثم اسيتقرار في الفيترة )1921-1917)

-1991(، وانخفاض حاد في الفيترة )7111-1991ةعقبه اسيتقرار حول المعدل العام في الفيترة )

( أعلى بمعدل 7111-1991(، ومعدل درجات حراريته خالل الفيترة )e7( )أنظر الشكل 7111

(، كما وأن يتوجهه الخطي السنوي موجب 1أنظر الجدول (+ درج  مئوة  ودون دالل  إحصائة  1.9

+ درج  مئوة  وبدون دالل  إحصائة  1.1( 7111-1921+ درج  مئوة  ولكامل الفيترة )1.111

 ( .9 أنظر الجدول(
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-1921اريتفاع ميتصاعد وحاد في درج  حراريته على طول الفيترة الزمنة  ) : (Juneحزيران )     

درج  مئوة ،  )72(( يتحت المعدل العام 1997-1921(، حةث كانت ميتصاعدة خالل الفيترة )7111

(، ومعدل درجات الحرارة f 7أنظر الشكل(( ميتصاعدة فوق المعدل العام 7111-1992وفي الفيترة )

+ درج  مئوة  وبدالل  إحصائة  عند مسيتوى 1.9( أعلى بمعدل 7111-1991له خالل الفيترة )

+ درج  مئوة  1.111(، كما وأن يتوجهه الخطي السنوي موجب 1( )أنظر الجدول 1.111معنوة  )

( 1.111+ درج  مئوة  وبدالل  إحصائة  عند مسيتوى معنوة  )1.2( 7111-1921ولكامل الفيترة )

 (.9)أنظر الجدول 

 ( .9011-1290التوجه الخطي للمعدل الشهري لدرجات الحرارة ومستوى المعنوية لكامل الفترة الزمنية ) (2)الجدول    

Linear trend of (1970-2011) 

Significances level Trend +\- Months 

No sig. +1.6  
January 

No sig. +0.9  
February 

No sig. +1.2  
March 

No sig. +1  
April 

No sig. +0.1  
May 

0.001 +1.7  
June 

0.001 +2.4  
July 

0.001 +2.9  
August 

0.01 +1.1  
September 

No sig. +1.2  
October 

No sig. +1.1  
November 

0.001 +3  
December 

 (NOAAمن عمل الباحث باالعتماد على بيانات : )المصدر 
 

( مع ثبات نسبي 7111-1921الطابع العام له ميتزاةد على طول الفيترة ) ( :Julyتموز )     

(، g7( )انظر الشكل 1919-1911( درج  مئوة  في الفيترة )71لدرجات حراريته عند معدل )

+ درج  مئوة  وبدالل  1.1( أعلى بمعدل 7111-1991ومعدل درجات الحرارة له خالل الفيترة )

(، كما وأن يتوجهه الخطي السنوي موجب 1)أنظر الجدول  )1.111(إحصائة  عند مسيتوى معنوة  
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+ درج  مئوة  وبدالل  إحصائة  عند 7.1( 7111-1921+ درج  مئوة  ولكامل الفيترة )1.191

 ( .9)أنظر الجدول  )1.111(مسيتوى معنوة  

( وةأخذ 7111-1921اريتفاع ميتصاعد وميتزاةد على كامل الفيترة الزمنة  ) : (Augustآب )     

(، ومعدل درجات الحرارة h7الشدة والحدة منذ منيتصف ثمانةنات القرن الماضي )أنظر الشكل  طابع

+ درج  مئوة  وبدالل  إحصائة  عند مسيتوى 1.7( أعلى بمعدل 7111-1991له خالل الفيترة )

+ درج  مئوة  1.199(، كما وأن يتوجهه الخطي السنوي موجب 1)أنظر الجدول  )1.111(معنوة  

 )1.111(+ درج  مئوة  وبدالل  إحصائة  عند مسيتوى معنوة  7.9( 7111-1921رة )ولكامل الفيت

 ( .9)أنظر الجدول 

-1921اريتفاع يتدرةجي في معدل درجات حراريته على طول الفيترة ) ( :Septemberأيلول )     

أنظر (( 7111-199درج  مئوة  خالل الفيترة ) 72.1ثبات أعلى من معدله العام \( ثم اسيتقرار1991

+ درج  1.2( أعلى بمعدل 7111-1991(، ومعدل درجات حراريته خالل الفيترة الثانة  )I7الشكل 

(، كما وأن يتوجهه الخطي 1)أنظر الجدول  1.11مئوة  وبدالل  إحصائة  عند مسيتوى معنوة  

+ درج  مئوة  وبدالل  1.1( 7111-1921+ درج  مئوة  ولكامل الفيترة )1.172السنوي موجب 

 (.9أنظر الجدول ( 1.11عند مسيتوى معنوة   إحصائة 

( ثم اريتفاع 1912-1921اسيتقرار ةمةل إلى االنخفاض خالل ) ( :Octoberتشرين األول )     

درج   )71(( لةعقبه اسيتقرار ةمةل إلى االريتفاع أعلى من المعدل العام 1991-1911خالل الفيترة )

ومعدل درجات حراريته خالل الفيترة الثانة   (،J7( )انظر الشكل 7111-1999مئوة  خالل الفيترة )

أنظر ( )1.11(+ درج  مئوة  وبدالل  إحصائة  عند مسيتوى معنوة  1( أعلى بمعدل 1991-7111)

-1921+ درج  مئوة  ولكامل الفيترة )1.179، كما وأن يتوجهه الخطي السنوي موجب )1الجدول 

 (.9ل أنظر الجدو(+ درج  مئوة  ودون دالل  إحصائة  1.7( 7111

( درج  مئوة  خالل 19.1سيتقرار عام حول المعدل العام )ا( : Novemberتشرين الثاني )     

( لةيتبعه انخفاض 7111-1991(، ثم اريتفاع فوق المعدل العام خالل الفيترة )1919-1921الفيترة )

ومعدل درجات حراريته خالل  ،(K7( )أنظر الشكل 7111-7119فوق المعدل العام طوال الفيترة )

(، كما 1+ درج  مئوة  ودون دالل  إحصائة  )أنظر الجدول 1.1( أعلى بمعدل 7111-1991الفيترة )
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+ 1.1( 7111-1921+ درج  مئوة  ولكامل الفيترة )1.171أن يتوجهه الخطي السنوي موجب 

 ( .9درج  مئوة  ودون دالل  إحصائة  )أنظر الجدول 

( ثم اسيتقرار خالل 1917-1921اريتفاع حاد خالل الفيترة ) ( :Decemberكانون األول )     

درج  مئوة ، لةبدأ باالريتفاع الميتصاعد والميتزاةد أعلى من  11.9( عند معدل 1912-1992الفيترة )

(،  ومعدل m7( )أنظر الشكل 7111-1911درج  مئوة  خالل الفيترة ) )11.2(المعدل العام 

+ درج  مئوة  وبدالل  إحصائة  1.1أعلى بحوالي ( 7111-1991درجات حراريته خالل الفيترة )

+ 1.127(، كما وأن يتوجهه الخطي السنوي موجب 1أنظر الجدول ( )1.12(عند مسيتوى معنوة  

أنظر ( )1.111(+ درج  مئوة  وبدالل  إحصائة  2( 7111-1921درج  مئوة  ولكامل الفيترة )

 ( .9الجدول 

 

البيرة والقدس خالل الفترة \في محافظتي رام هللاالتحليل الفصلي لدرجات الحرارة  1.9.9  

(1290-9011. ) 

بلغ المعدل السنوي لدرج  حرارة فصل الشيتاء في محافظيتي رام  : (Winterفصل الشتاء )     

درج  مئوة ، ويتشخص درجات حرارة فصل الشيتاء بثبايتها واسيتقرارها  11.1البةرة والقدس \هللا

( ليتبدأ باالريتفاع اليتدرةجي والميتصاعد 1911-1921طول الفيترة )درج  مئوة  على  11حول المعدل 

(، ومعدل درجات حراريته خالل الفيترة a2)أنظر الشكل  7111وصوال لعام  1919بدءا من العام 

(، 11+ درج  مئوة  دون دالل  إحصائة  )أنظر الجدول 1.2( أعلى حرارة بمعدل 1991-7111)

+ درج  1.1( 7111-1921ج  مئوة  ولكامل الفيترة )+ در1.111ويتوجهه الخطي السنوي موجب 

 ( . 11)أنظر الجدول  )1.112(مئوة  وبدالل  إحصائة  عند مسيتوى معنوة  

بلغ المعدل السنوي لدرجات الحرارة لفصل الربةع خالل الفيترة  ( :Springفصل الربيع )     

درج  مئوة ، حةث ساد نمط الثبات واالسيتقرار في معدل درجات حراريته  12.1( 1921-7111)

درج  مئوة ، لةبدأ معدله الحراري باليتزاةد  12.9( حول معدل 1912-1921على طول الفيترة ) 

(، ومعدل درجات حراريته خالل الفيترة b2أنظر الشكل ( )7111-1911الطفةف على طول الفيترة )

(، ويتوجهه 11+ درج  مئوة  دون دالل  إحصائة  )أنظر الجدول 1.1( أعلى بمعدل 1991-7111)
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+ درج  مئوة  1( 7111-1921+ درج  مئوة  ولكامل الفيترة )1.172الخطي السنوي موجب 

 ( .11ل )أنظر الجدو )1.11(وبدالل  إحصائة  عند مسيتوى معنوة  

بين  Tومستوى المعنوية الختبار  معدالت الحرارية بينهمالدرجات الحرارة للفترتين الزمنيتين، واختالف ال ( المعدل الفصلي10)الجدول 

 ( تدل على عدم وجود داللة إحصائية ..No sig( تدل على انخفاض درجة الحرارة، )-) الفترتين، )+( تدل على ارتفاع درجة الحرارة، 

 
T-Test Significance 

level 

 Mean Temperature  
 

Seasons 
Difference . Warming 

(+) Cooling (-) 

 
1991-2011)) 

 

 
(1970-1990) 

No sig. +0.9 10.9  
10 

 
Winter 

No sig +0.1 19 16.9  
Spring 

0.001 +1.1 24.9 23.5  
Summer 

10.0 +0.1 20.5 19.9  
Autumn 

010.0  
+0.8 

 
18.2 

 
17.4 

 
Annual  

 (NOAAمن عمل الباحث باالعتماد على بيانات : )المصدر 
 

بلغ المعدل السنوي لدرجات الحرارة لفصل الصةف على طول  ( :Summerفصل الصيف )     

درج  مئوة ، ويتشخص معداليته الحرارة  عبر الزمن باريتفاع مضطرد  12.1( 7111-1921الفيترة )

( 1911-1911( مع وجود فيترة ثبات في معدله الحراري خالل )7111-1921على طول الفيترة )

+ درج  1.1( أعلى بمعدل 7111-1991الفيترة )(، ومعدل درجات حراريته خالل c2)انظر الشكل 

+ 1.192(، ويتوجهه الخطي السنوي موجب 11أنظر الجدول ( )1.111(مئوة  وبدالل  إحصائة  

+ درج  مئوة  وبدالل  إحصائة  عند مسيتوى 7.7( 7111-1921درج  مئوة  ولكامل الفيترة )

 ( .11( )أنظر الجدول 1.111معنوة  )

لدرجات الحرارة ومستوى المعنوية  الفصليي للمعدل التوجه الخط (11)الجدول 

  ( .9011-1290لكامل الفترة الزمنية )
Linear trend of (1970-2011) 

Significance level Trend +\- Seasons 

0.003 +1.8  
Winter 

0.04 +1  
Spring 

0.001 +2.2  
Summer 

0.02 +1.4  
Autumn 

0.001 +1.4  
Annual 

 (NOAAمن عمل الباحث باالعتماد على بيانات : )المصدر 
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بلغ المعدل السنوي لدرجات الحرارة فصل الربةع على طول  ( :Autumnفصل الخريف )    

( ساد الثبات واالسيتقرار 7111-1921درج  مئوة ، فخالل الفيترة ) 71.1( 7111-1921الفيترة )

لةعقب ذلك انخفاض  1991على معدل درجات حراريته الزمنة ، ليتبدأ بالزةادة يتدرةجةا حيتى عام 

درج  مئوة  )أنظر  71.1بقاءه أعلى من المعدل العام ( مع 7111-199يتدرةجي على طول الفيترة )

+ درج  مئوة  1.1( أعلى بحوالي 7111-1991(، ومعدل درجات حراريته خالل الفيترة )d2الشكل 

+ درج  1.122(، ويتوجهه الخطي السنوي موجب 11)أنظر الجدول  )1.11(وبدالل  إحصائة  

وبدالله إحصائة  عند مسيتوى معنوة   + درج  مئوة 1.1( 7111-1921مئوة  ولكامل الفيترة )

 ( .11( )أنظر الجدول 1.17)

 (NOAAمن عمل الباحث باالعتماد على بيانات : )المصدر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 (9011-1290)القدس خالل البيرة و\والمعدل الحراري الفصلي لمحافظتي رام هللاالتوجه ( : 2الشكل )

 

  .البيرة والقدس\التحليل السنوي الزمني لدرجات الحرارة في محافظتي رام هللا 1.9.2  

درج  مئوة ، وطرأت  12.1( 7111-1921بلغ المعدل السنوي لدرج  الحرارة خالل الفيترة )     

+ درج  مئوة ، حةث بلغ المعدل السنوي 1.1( بمعدل 7111-1991زةادة علةه خالل الفيترة )

a 

b 

c d 

b 
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درج  مئوة  خالل  11.7درج  مئوة  لةصبح  12.1( 1991-1921لدرجات الحرارة خالل الفيترة )

( 1.111(، وجاء هذا االريتفاع بدالل  إحصائة  عند مسيتوى معنوة  )7111-1991انة  )الفيترة الث

+ درج  مئوة  1.121(، باإلضاف  إلى أن اليتوجه الحراري السنوي موجبا بمعدل 11)أنظر الجدول 

( 1.111+ درج  مئوة  وبدالل  إحصائة  عند مسيتوى معنوة  )1.1( 7111-1921ولكامل الفيترة )

( اريتفاعا ملحوظا في معدل درجات الحرارة السنوة  1(، وةيتضح من )الشكل 11ل )أنظر الجدو

-1921(، حةث يتصاعد المعدل الحراري بثبات خالل الفيترة )7111-1921خالل الفيترة الزمنة  )

( وبشكل ميتصاعد وميتوسط الحدة خالل الفيترة 1912-1917( وبشكل ميتذبذب خالل الفيترة )1911

(1911-7111. ) 

 (NOAAمن عمل الباحث باالعتماد على بيانات : )المصدر 
 

 
 
 

Annual Average                                                Kernell Smothing                                             Long Mean     
 

 .(9011-1290والقدس خالل الفترة ) البيرة\( : المعدل السنوي لدرجات الحرارة في محافظتي رام هللا1الشكل )

 

 

-1221(/)1220-1290النتائج المتعلقة بتحليل البيانات الحرارية للفترتين الفرعيتين ) 1.2

 .البيرة والقدس \( في محافظتي رام هللا9011

حصل اريتفاع في المعدالت الحرارة  الزمنة  ( 7111-1921خالل الفيترة )في معظم شهور السن   -

  مامنةنات القرن الماضي، وهي فيترة االهيتمام العالمي بمسأل  اليتغةر المناخي .  ذ منيتصف ثمن
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ايتسمت معظم االريتفاعات في المعدالت الحرارة  الزمنة  خالل فيترة السبعةنات بالخفةف  مقارن   -

مع يتلك االريتفاعات الحادة والميتصاعدة اليتي حصلت منذ منيتصف واواخر الثمانةنات حيتى عام 

7111 . 

( لجمةع شهور السن  وفصولها Positive Linear Trendsجاءت اليتوجهات الحرارة  موجب  ) -

 .( وللفيتريتةن الفرعةيتةن المشيتقيتان منها 7111-1921خالل كامل الفيترة )وكذلك اليتوجه السنوي، 

جاءت شهور يتموز وآب وكانون األول ويتشرةن االول األكثر زةادة في معداليتها الحرارة  خالل  -

، بةنما شهور شباط ونةسان األقل زةادة ( أو أكثر1.11) ( وبدالالت إحصائة 7111-1991الفيترة )

  ( .1991-1921ها الحرارة  ودون دالالت إحصائة ، وهذا بالنسب  إلى فيترة األساس )في معداليت

جاء فصلي الصةف والخرةف األكثر زةادة في المعدالت الحرارة  الزمنة  بمعدالت  -

( أو أكثر، أما الزةادة على فصلي الشيتاء 1.11ائة  )( درج  مئوة  وبدالالت إحص+1.1\+1.1)

 والربةع دون دالالت إحصائة  .

+ درج  مئوة  خالل الفيترة الزمنة  1.1بلغت الزةادة على المعدل السنوي لدرجات الحرارة  -

ن المعدل + درج  مئوة  ع1.1(، وبزةادة 1991-1921( مقارن  مع الفيترة )1991-7111)

 ( .1929-1191السنوي طوةل المدى خالل الفيترة )

درج  مئوة  إلى فصل  1درج  مئوة  لفصل الشيتاء إلى  1.1اليتوجهات الحرارة  يتراوحت ما بةن  -

درج  مئوة  لفصل الخرةف، وهي بدالالت  1.1درج  مئوة  لفصل الصةف، و  7.7الربةع، و 

 1.1ر لجمةع الفصول، كما وان اليتوجه السنوي بلغ ( أو أكث1.11إحصائة  عند مسيتوى معنوة  )

 ( .1.111درج  مئوة  بدالل  احصائة  عند مسيتوى معنوة  )
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 المقارنات، النتائج، المعدالت )السنوية، الفصلية، الشهرية( طويلة المدى لدرجات الحرارة . 1.1

 المعدالت والمقارنات السنوية . 1.1.1

المعدالت السنوية والقيم القصوى والدنيا والمدى الحراري )يات بعض اإلحصائ( 19الجدول )

 .بين الفترات الزمنية األربعة (واالنحراف المعياري

St.Dev. Range of Temp. (C) Tmin.(C) TMax. (C) Yearly AV. Temp. 

(C) 

Period 

0.67 3 15 17.9 16.4 1898-1969 

0.66 3.3 16.4 19.7 17.8 1970-2011 

0.43 1.5 16.6 18.1 17.4 1970-1990 

0.63 3.3 16.4 19.7 18.2 1991-2011 

 (NOAAمن عمل الباحث باالعتماد على بيانات : )المصدر 
 

( يتزةدا مضطردا في المعدل السنوي لدرجات الحرارة وقةمه القصوى 17ةالحظ من الجدول )      

البةرة والقدس، وبأن قةم  يتشيتت البةانات الحرارة  عن معداليتها السنوة  خالل \في محافظيتي رام هللا

( ميتساوة  يتقرةبا، بةنما جاءت البةانات خالل الفيترة 7111-1921)\(1929-1191الفيتريتةن )

 ( . 7111-1991( أقل يتشيتيتا عن معداليتها السنوة  مقارن  مع الفيترة )1921-1991)

 المعدالت والمقارنات الشهرية . 1.1.9

 .( المعدالت الشهرية طويلة المدى لجميع الفترات الزمنية ودالالتهما12الجدول )

  (7)  (6)  (5) 4 3 2 1  

Difference 
2-1 

Difference 
2-1 

Difference 
 4-1 

Difference 
3-1 

Sub-Period 
(2) 

1991-2011 

Sub-Period 
(1) 

1970-1990 

Whole 
Period 

1970-2011 

Long-term 
Av.Tem (C)  
1898-1969 

Months 

+0.8 +1.7 +2.1 +1.3 9.9 9.1 9.5 7.8 Jan. 

+0.3 +1.5 +1.6 +1.3 10.4 10.1 10.3 8.8 Feb. 

+0.6 +1.4 +1.7 +1.1 13.1 12.5 12.8 11.4 Mar. 

+0.3 +2 +2.2 +1.9 12.2 16.9 17 15 Apr. 

+0.5 +1.1 +1.4 +0.9 20.9 20.4 20.6 19.5 May. 

+0.9 +1.3 +1.7 +0.8 23.4 22.5 23 21.7 Jun. 

+1.1 +1.6 +2.1 +1 25 23.9 24.5 22.9 Jul. 

+1.2 +1.4 +2 +0.8 25.2 24 24.6 23.2 Aug. 

+0.6 +1.5 +1.8 +1.2 23.7 23.1 23.4 21.9 Sep. 

+1 +1.2 +1.7 +0.7 21.5 20.5 21 19.8 Oct. 

+0.8 +0.9 +1.3 +0.5 16.2 15.4 15.8 14.9 Nov. 

+1.1 +1.3 +1.8 +0.7 11.8 10.7 11.3 10 Dec. 

0.8 C  

 
1.4 C 1.8 C 1 C     Increasing 

of AV. Tem. 

 ةسيتنيتج من الجدول السابق ما ةلي : 

+( 1.8( بلغ )7111-1991درجات الحرارة الشهرة  في الفيترة )معدل الزةادة في معدالت  -1

+ درج  مئوة ، 1.1( بمعدل 7111-1991درج  مئوة  وهو أعلى من نظةره في الفيترة )
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هي المكمل  للسلسل  الزمنة  لمعدالت درجات الحرارة  (7111-1991وذلك ألن الفيترة )

ةكرس اليتوجه اليتصاعدي  ذا(، وفي نفس الوقت ه1929-1191طوةل  المدى في الفيترة )

 القدس .  البةرة و\جات الحرارة خالل الزمن في محافظيتي رام هللالالريتفاع في در

الفرعةيتةن \اريتفعت جمةع المعدالت الشهرة  لجمةع شهور السن  خالل الفيتريتةن الزمنةيتةن -7

األولى والثانة  عن المعدالت الشهرة  طوةل  المدى، األمر الذي ةعكس خط اليتوجه العام 

 نحو االريتفاع في درجات الحرارة في محافظ  القدس .  

ان األعلى معدل زةادة في درجات ( جاء شهر نةس7)\(1في كال الفيتريتةن الفرعةيتةن ) -2

+ درج  مئوة  على اليتوالي، ةلةه شهور : كانون الثاني و شباط 7.7+ و 1.9حراريته 

 وأةلول في الفيترة األولى، وشهور : كانون الثاني و يتموز في الفيترة الثانة  . 

( جاء شهر نةسان األكثر زةادة في معداليته 7111-1921خالل كامل الفيترة الزمنة  ) -1

+ 1.2\+1.2+ درج  مئوة ، ةلةه شهري كانون الثاني ويتموز بمعدالت 7حرارة   بمعدل ال

 درج  مئوة  على اليتوالي .

 

 .المعدالت والمقارنات الفصلية  1.1.2

 ها خالل جميع الفترات الزمنية .وفروقوالسنوية المعدالت الفصلية : ( 11الجدول )                     

 7 6 5 4 3 2 1  

Difference 
5-9 

Difference 
(3) 
2-1 

Difference 
(2) 
4-1 

Difference 
(1) 
3-1 

Sub-Period 
(2) 

1991-2011 

Sub-Period 
(1) 

1970-1990 

Whole 
Period 

1970-2011 

Long-term 
Av.Tem (C) 
1898-1969 

Season 

+0.7 +1.5 +1.8 +1.1 11.9 11 11.4 1.9 Winter 

+0.4 +1.5 +1.7 +1.2 12 12.6 12.1 19.3 Spring 

+1.1 +1.4 +2 +1.9 71.2 72.5 71 77.6 Summer 

+0.8 +1.2 +1.6 +1.1 71.9 19.2 71.1 11.1 Autumn 

 (NOAAمن عمل الباحث باالعتماد على بيانات : )المصدر 

 ةسيتنيتج من الجدول أعاله ما ةلي :

المدى خالل ن  عن نظةريتها طوةل  اريتفعت معدالت درجات الحرارة لجمةع فصول الس -

 .( 11لها )الجدول  جمةع الفيترات الزمنة  الالحق 

( عنه في 7111-1991جاء هذا االريتفاع يتصاعدةا فهو أعلى في الفيترة الفرعة  الثانة  ) -

 ( .11( )الجدول 1991-1921األولى )
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(+ درج  مئوة  خالل كامل الفيترة الزمنة  1.9-1.7يتراوحت معدالت االريتفاع ما بةن ) -

 ( .  1929-1191( عن المعدالت الحرارة  طوةل  المدى )1921-7111)

+ درج  مئوة  خالل الفيترة الفرعة  الثانة  1.1فصل الصةف األعلى معدل زةادة بمعدل  -

وهذا مقارن  مع المعدالت طوةل  المدى لفصول السن  ةلةه فصول الخرةف والشيتاء والربةع، 

  ( .2)أنظر الشكل 

 (NOAA)المصدر : من عمل الباحث باالعتماد على بيانات 

 

لفترة ت الفصلية طويلة المدى ونظيرتها لمعدل االرتفاع في معدالت درجات الحرارة فيما بين الفصول المختلفة بين المعدال( 5الشكل )

 .الفرعية الثانية
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المتعلقة بكميات األمطار )السنوية، بعض االستنتاجات من مقارنة اإلحصائيات الوصفية  1.5

 البيرة والقدس .\الفصلية، الشهرية( خالل الفترات الزمنية المختلفة في محافظتي رام هللا

 

  .كميات األمطار السنوية 1.1.5

ةبةن اإلحصائةات الوصفة  لكمةات األمطار السنوة  خالل الفيترات الزمنة   (19) الجدول     

 المخيتلف  وةمكن االسيتنيتاج منه ما ةلي : 

 المطرية طويلة المدى للفترات الزمنية المختلفة. ( يبين بعض اإلحصاءات الوصفية للكميات15الجدول )

Sub-2/Annual 
(1981-2010)¹ 

Sub-1/Annual 
(1951-1980)² 

Annual 
(1951-2003) 

Annual/(Long) 
(1898-1950)³ 

            Parameter 

535.3 524.9 537.7 536.5 Mean (mm) 

514.4 531.3 531.6 537.5 Median (mm) 

172.2 148.3 166.6 147.4 Standard Deviation (mm) 

0.454 0.017 0.18 0.33 Skewness 

1999223/  1958219.1/ 1958219.1/ 799.1 Minimum (mm) 

1991934.3/    1974790.6/ 1991934.3/ 921.2 Maximum (mm) 

711.3 571.5 715.2 715.4 Range (mm) 

 ةقصد به الفيترة الزمنة  الفرعة  الثانة  واليتي سيتقارن مع الفيترة الفرعة  األولى والفيترة طوةل  المدى .¹

 سيتقارن مع فيترة طوةل  المدى . ةقصد به الفيترة الزمنة  الفرعة  األولى واليتي²

 ةقصد به الفيترة الزمنة  اليتي اسيتخدمت لغاةات حساب المعدالت طوةل  المدى لكمةات األمطار .³

 (CLIMIX)المصدر : من عمل الباحث باالعتماد على بيانات 
 

  .عام 52/(9002-1251( و )1250-1121خالل الفترتين المتساويتين ) -

 11.2ملم و  21.1سن  األخةرة بمعدل  92ال انخفاض في القةم القصوى والدنةا خالل  -1

 . ( 1991-1191ملم مقارن  مع الفيترة السابق  )

 ملم . 1كمةات األمطار خالل الفيتريتةن بفارق ثبات نسبي في معدل  -7

ة سن  األخةر 92زةادة في يتشيتت ويتباعد الكمةات المطرة  السنوة  عن معدلها خالل ال  -2

 سن  األسبق لهما .  92مقارن  مع ال 

سن   92( خالل الفيترة Negative Skewnessيتوزع الكمةات المطرة  مائال للةسار ) -1

 سن  األسبق لها . 92( خالل Positive Skewnessاألخةرة والى الةمةن )
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  .عام 20(/9010-1211( و )1210-1251خالل الفترتين المتساويتين ) -

القصوى والدنةا خالل الثالثةن سن  ملم في القةم  2.9ملم و  112.9اريتفاع بمعدل  -1

 (/الثالثةن سن  السابق  لها .1911-1991األخةرة مقارن  بالفيترة )

ملم خالل الثالثةن سن  األخةرة  11.1اريتفاع في معدل كمة  األمطار السنوة  بمقدار  -7

 مقارن  مع الثالثةن سن  األسبق لها .

المطرة  السنوة  خالل الثالثةن سن  األخةرة مقارن  مع اريتفاع في يتشيتت الكمةات  -2

 األسبق لها .

ةمةل يتوزةع البةانات المطرة  إلى الةمةن خالل الثالثةن سن  األخةرة والى الةسار في  -1

 الثالثةن سن  األسبق لها .

 

  .(1250-1212( و )9010-1211خالل الفترتين ) -

القصوى والدنةا خالل الثالثةن سن  ملم في القةم  22.1ملم و  11.1انخفاض بمعدل  -1

 ( .1991-1191األخةرة مقارن  مع المعدل طوةل المدى في الفيترة )

اريتفاع في يتشيتت الكمةات المطرة  السنوة  خالل الثالثةن سن  األخةرة مقارن  مع  -7

 ( .1991-1191المعدل طوةل المدى في الفيترة )

 

  .، الخريف(الكميات المطرية الفصلية )الشتاء، الربيع 1.5.9

 :( اإلحصاءات الوصفة  للبةانات المطرة  الفصلة  وةسيتنيتج منه اآليتي 12ةلخص الجدول )
 .حصائيات الوصفية الفصلية( يلخص بعض اإل19الجدول )

 

 (CLIMIX)المصدر : من عمل الباحث باالعتماد على بيانات 
 

مقارن  بالمعدل الفصلي طوةل األمد فقد اريتفع معدل كمةات أمطار فصل الشيتاء بمقدار  -1

( ملم خالل -72(، ويتناقص بمقدار )7111-1911+( ملم خالل الثالثةن سن  األخةرة/)1.1)
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( ملم خالل كامل الفيترة -11.2(، لةصبح المجموع )1911-1991الثالثةن سن  السابق  لها/)

(1991-7111  . ) 

( ملم خالل الثالثةن سن  األخةرة، بةنما -9.2اقص معدل كمةات أمطار فصل الربةع )يتن -7

+( ملم، باليتالي ثبات واسيتقرار في معدل كمةات 9.2اريتفع خالل الثالثةن سن  السابق  لهما )

 ( .   7111-1991أمطاره خالل الفيترة )

الفيترة األولى و ملم خالل  )+1.2اريتفاع طفةف في معدل كمةات أمطار فصل الخرةف ) -2

+( ملم 9.2خالل الفيترة الثانة ، لةصبح مجموع الزةادة في معدل كمةات أمطاره ) )+1.1)

 (.7111-1991خالل كامل الفيترة )

 

عند مقارن  معدالت كمةات األمطار لفصول )الشيتاء والربةع والخرةف( خالل الثالثةن سن   -1

-1191ول خالل الفيترة )( المحسوب للفصlong-long-term Averageالماضة  مع )

سن ، فةيتبةن أن هناك زةادة في معدل كمةات أمطار فصلي الشيتاء والربةع  12(/1911

+( ملم على اليتريتةب، ويتناقص في معدل كمة  أمطار فصل الخرةف 72+/17.2بمقدار )

% من معدل كمةات أمطار فصل 33ملم، األمر الذي ةعني يتناقصا بما نسبيته  )-22بمقدار )

% على معدل أمطار فصل 21الل الثالثةن سن  الماضة ، وزةادة بما نسبيته الخرةف خ

(، مما ةؤثر جوهرةا على الخصائص المناخة  لفصلي 7111-1911الربةع خالل الفيترة )

( لفصول الشيتاء 1911-1191)المعدل طوةل المدى )الخرةف والربةع في منطق  الدراس  

 .  ( ملم على اليتريتةب( 111.1،  21.2،  291.9والرةع والخرةف هي )

يتوزةع كمةات األمطار لفصلي الربةع والخرةف ةمةل إلى الةمةن في جمةع الفيترات الزمنة   -9

ةمةل  مطار لفصل الشيتاءكمةات األحةث قةم المعدل لهما أكبر من وسةطةهما، بةنما يتوزةع 

( والى الةمةن 1991-1191خالل الفيترة )( Negative Skewness)إلى الةسار 

(Positive Skewness 12( في الفيتريتةن الفرعةيتةن األولى والثانة  )أنظر الجدول . ) 
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  .الكميات المطرية الشهرية 1.5.2

 البةانات المطرة  الشهرة  لمحافظيتيلخص بعض اإلحصائةات الوصفة  الميتعلق  ب( ة6الشكل )     

 الفيترات الزمنة  المخيتلف ، حةث ةالحظ ما ةلي : القدس خالل البةرة و\رام هللا

شهر كانون ثان هو األكثر معدالت مطرة  خالل الفيترات الزمنة  المخيتلف ، بمعدالت  -1

( ملم على اليتوالي، بةنما ةعد شهر أةلول األقل معدالت مطرة  127، 171.9، 111)

 ( ملم على اليتوالي .  3.4، 1، 1.97(بمعدالت 

ةات أمطار شهور )آذار، نةسان، كانون أول، يتشرةن أول( خالل الثالثةن سن  انخفاض في معدل كم

، أي انخفضت معدالت كمةات أمطار شهور )آذار، ( ملم-1.9، -1، -11.1، -12الماضة  بمقدار )

على اليتوالي خالل الثالثةن سن  الماضة  مقارن   (%11%، 17%، 19)نةسان، يتشرةن أول( بنسب  

لشهر نةسان عن معداليته طوةل  المدى  هذه النسب  مع مثةاليتها في الثالثةن سن  السابق  لها، ويتيتعاظم

(، األمر 1911-1191% عن معداليته خالل الفيترة ) 12.2( ليتصبح 1991-1191خالل الفيترة )

البةرة والقدس والذي سةيتضح عند \في محافظيتي رام هللا الذي ةعني يتغةرات محيتمل  في فصل الربةع

 .ط واليتوجهات في العناوةن القادم يتناول معامالت االريتبا

 (CLIMIX)المصدر : من عمل الباحث باالعتماد على بيانات                           

 
 ات المطرية الشهرية خالل الفترات الزمنية المختلفة .يللكمالمعدل الشهري والمدى واالنحراف المعياري والتوزيع التكراري ( : 6الشكل )



88 
 

-1991يتريتفع معدالت اليتشيتت واليتباعد عن المعدالت المطرة  الشهرة  خالل الفيتريتةن ) -7

 ( .1991-1191( مقارن  مع الفيترة )7111-1911( و )1911

اليتباةن المطري مريتفع خالل الثالثةن سن  الماضة  لشهور شباط وأةار وأةلول ويتشرةن ثان  -2

 وكانون أول مقارن  مع المدى الحراري للفيترات الزمنة  األخرى . 

( ملم خالل الفيترات 21-1اريتفاع يتصاعدي في نسب اليتكرار المطري الشهري للفئ  ) -1

، وانخفاض في الثالثةن سن  %(91.2، %19.2، %11.1الزمنة  المخيتلف  بمقدار )

% مقارن  مع 7.2( ملم بمقدار 191-171الماضة  في نسب اليتكرار المطري للفئ  )

( 211-721الثالثةن سن  السابق  لها، وانعدام لكمةات األمطار الواقع  في الفئ  اليتكرارة  )

( 1991-1191% خالل الفيترة )1.2ملم خالل الثالثةن سن  الماضة  بعدما يتناقصت من 

  .% خالل الثالثةن سن  الماضة  1.1( ليتصبح 1911-1991% خالل الفيترة )1.1إلى 
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  .السلوك المطري الزمني لكميات األمطار )السنوية، الفصلية( خالل الفترات الزمنية المختلفة 1.9

  .السلوك المطري للمعدل السنوي 1.9.1

  .(Long-term Average( )1250-1121)خالل الفترة   1.9.1.1

( عند 1911-1191يتوصف كمةات األمطار السنوة  طوةل  المدى بثبات كمةيتها خالل الفيترة )     

ملم،  922.9( دون المعدل السنوي العام 1921-1919ملم، وبانخفاضها في الفيترة ) 911معدل 

( بجوار المعدل السنوي العام، وةيتضح 1991-1129وباريتفاعها الطفةف واليتدرةجي خالل الفيترة )

( في األسفل وجود خمس  قةم قصوى لكمةات األمطار السنوة  في مقابل خمس  قةم 7لشكل )من ا

 دنةا لها .  

 (CLIMIX)المصدر : من عمل الباحث باالعتماد على بيانات 

 
 
 
 

 البيرة والقدس .\( في محافظتي رام هللا1250-1121لفترة )ات األمطار السنوية ل( : معدل كمي7الشكل )                       

 

 

 .(Sub-Period 1( )1210-1251خالل الفترة )  1.9.1.9

( على النحو اليتالي : انخفاضها 1911-1991يتوصف كمةات األمطار السنوة  خالل الفيترة )     

، ثم باريتفاعها دون المعدل العام )1999-1991( ملم طوال الفيترة )971.9دون المعدل العام  )

Yearly Amount of Rainfall  Loess Smoothing  Mean Annual Rainfall 

Years 
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(، كما وةيتضح من 1911-1922( وفوق المعدل العام خالل الفيترة )1929-1921خالل الفيترة )

 .  ( وجود ثالث قةم قصوى وقةميتةن دنةا8الشكل )

 ( CLIMIX)المصدر : من عمل الباحث باالعتماد على بيانات 

 
 
 

 
 البيرة والقدس .\هللا( في محافظتي رام 1210-1251يات األمطار السنوية للفترة ): معدل كم (8الشكل )

 

  .(Sub-Period 2( )9010-1211خالل الفترة ) 31.9.1.

( حةث اريتفعت كمةات 7111-1911الفيترة )كمةات ل اصةيتشخ( في األسفل 9ةظهر الشكل )     

-1991الفيترة )في ل ةطوثم انخفضت بشكل حاد و )1919-1911الفيترة ) أمطارها السنوة  في

خالل الفيترة ملم  )929.2اسيتقرار ةمةل لالريتفاع الطفةف دون المعدل العام )مرحل  (، ليتعقبها 1991

البةاني  ، وةظهر الشكل)7111-7112)في الفيترة ليتبدأ مرحل  االنخفاض الحاد  ،(1991-7117)

 (CLIMIX)المصدر : من عمل الباحث باالعتماد على بيانات وجود ثالث قةم عظمى وأربع قةم دنةا . 

 
 

 

 البيرة والقدس .\( في محافظتي رام هللا9010-1211للفترة )يات األمطار السنوية ( : معدل كم2(الشكل                       

Yearly Amount of Rainfall  Loess Smoothing  Mean Annual Rainfall 

Yearly Amount of Rainfall  Loess Smoothing  Mean Annual Rainfall 
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  .الفصليالسلوك المطري  1.9

  .(Long-term Average( )1250-1121خالل الفترة ) 11.9.

مةات أمطاره خالل الفيترة كحةث ايتسمت  لفصل الشتاء( كمةات األمطار a11ةظهر الشكل )     

ملم، لةعقبها اريتفاع طفةف خالل  299.7( بثبايتها واسيتقرارها حول المعدل العام 1191-1991)

-1912ة )( ثم العودة إلي الثبات واالسيتقرار حول المعدل العام خالل الفيتر1912-1917الفيترة )

 ( دون المعدل العام .1991-1921(، ويتناقصت على طول الفيترة )1921

( ثم 1917-1191فيتشخص باريتفاعها اليتدرةجي خالل الفيترة ) لفصل الربيعأما كمةات األمطار      

( 1921-1912ملم على طول الفيترة ) 112.2بانخفاضها الشدةد إلى ما دون المعدل العام البالغ 

-1911( وفوق المعدل خالل الفيترة )1912-1921دون المعدل خالل الفيترة ) ليتبدأ باالريتفاع

فايتسمت كمةات أمطاره بانخفاضها الميتدرج  لفصل الخريفأما بالنسب   ،)b11أنظر الشكل ) (1991

-1979ملم خالل الفيترة )21( ثم باالريتفاع دون المعدل 1171-1191والمسيتمر خالل الفيترة )

  ( . c11( أنظر الشكل )1991-1911( ثم االنخفاض خالل الفيترة )1929

 (CLIMIX)المصدر : من عمل الباحث باالعتماد على بيانات 

 

 

a 

b 
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ها خالل الفترة الزمنية ( ومتوسطLoess Smoothing( : السلوك المطري لفصول الشتاء والربيع والخريف عبر الزمن باستخدام )10الشكل )

(1121-1250. ) 

 

 .(Sub-Period 1( )1210-1251خالل الفترة ) 1.9.9

( 1911-1991خالل الفيترة ) لفصل الشتاء( يتشخةصا للسلوك المطري a11ةظهر الشكل )     

(، وبيتزاةده بعد 1992-1991ملم( خالل الفيترة ) 222.7الذي ةوصف بيتناقصه دون المعدل العام )

(، ثم الثبات النسبي حول المعدل طوال الفيترة 1927-1992ذلك لكن دون المعدل في الفيترة )

 ( . 1911-1929( وباالريتفاع فوق المعدل في الفيترة )1922-1921)

ملم( خالل  112بيتناقصها دون المعدل العام ) فصل الربيعويتوصف الكمةات المطرة  خالل      

( ثم  1921 -1922ليتدرةجي فوق المعدل العام خالل الفيترة )ا ( ليتبدأ باالريتفاع1927-1991يترة )الف

 لفصل الخريف، أما السلوك المطري )b11( أنظر الشكل )1911-1921باالنخفاض في الفيترة )

-1991ملم( حةث ساد االسيتقرار خالل الفيترة ) 21.2لةه االسيتقرار دون المعدل العام )فةغلب ع

( وباالنخفاض األكثر في الفيترة 1921-1921( ليتبدأ باالنخفاض الطفةف على طول الفيترة )1999

 ( .c11( أنظر الشكل )1929-1911)

 

 

 

c 
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 (CLIMIX)المصدر : من عمل الباحث باالعتماد على بيانات 

 

 

 
 

 
 

ة الزمنية ( ومتوسطها خالل الفترLoess Smoothing( : السلوك المطري لفصول الشتاء والربيع والخريف عبر الزمن باستخدام )11الشكل )

(1251-1210. ) 
 
 
 
 
 
 
 

 

a 

c 

b 
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  .(Sub-Period 2( )9010-1211)خالل الفترة  1.9.2

خالل الثالثةن عام السابق   والذي يتمةز  لفصل الشتاء( السلوك المطري a17ةعكس الشكل )     

( وفوق المعدل العام خالل 1919-1911ملم( خالل الفيترة ) 222.2بيتزاةده لكن دون المعدل )

 ( . 7111-1991رة )( ثم بيتناقصه لةسةر بمحاذاة المعدل العام طوال الفيت1912-1991)

(، 7111-1911فةشخص بانخفاض  اليتدرةجي طوال الفيترة ) لفصل الربيعأما اليتوجه المطري      

ملم( طوال الفيترة  92.2حةث ةمكن القول وبشكل عام أنه اسيتمر بانخفاضه دون المعدل العام )

ثابيتا مع المعدل العام  لفصل الخريف(، وجاء اليتوجه المطري b17( أنظر الشكل )1911-7111)

-1991( وميتناقصا دون المعدل العام طوال الفيترة )1992-1911( ملم طوال الفيترة )21.1)

 ( . c17( أنظر الشكل )7111-7112( وميتزاةدا دون المعدل طوال الفيترة )7117

 

a 

b 
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ة الزمنية ( ومتوسطها خالل الفترLoess Smoothing( : السلوك المطري لفصول الشتاء والربيع والخريف عبر الزمن باستخدام )19الشكل )

(1210-9010. ) 

   

 والسنوية . لكميات المطرية الفصليةمعامالت االرتباط بين ا 1.1

 Nonparametricاالريتباط غةر المعلميمعامل  ( يتم يتطبةق4.1( و )4.8في القسمةن )     

Correlation kendall’s Tau)   من أجل اليتحقق من طبةع  العالق  بةن المعدالت الفصلة )

والسنوة  لكمةات األمطار، والذي ةمكننا من يتحدةد اليتوجهات المطرة  الفصلة  والشهرة  خالل 

( Zc( وباالعيتماد علةه ةيتم حساب قةم  )Varianceالزمنة  المخيتلف ، فهو ةحسب اليتباةن )الفيترات 

اليتي يتيتبع اليتوزةع الطبةعي حةث القةم  الموجب  أو السالب  لها يتشةر إلى اليتوجه الميتزاةد أو الميتناقص 

على أن ( فةدل ذلك Zα\2( أكبر من قةم  )Zcفي معدل كمةات األمطار خالل الزمن، فإذا كانت )

 ( يتشةر إلى مسيتوى المعنوة  . αاليتوجه ذو دالل  إحصائة ، )

 

 .معامالت االرتباط لكميات األمطار الفصلية والسنوية خالل الفترات الزمنية المختلفة 1.1.1

    .(1250-1121الفترة ) 1.1.1.1

مطرة  ت اللقد جاءت معامالت االريتباط موجب  لفصول الشيتاء والربةع والخرةف مع الكمةا     

، حةث كان فصل الشيتاء األكثر يترابطا (1991-1191السنوة  طوةل  األمد خالل الفيترة )

مع الكمةات المطرة  السنوة ، وجاءت معامالت االريتباط لفصلي الربةع والخرةف ( +21.99)

(، 1.11+( على اليتوالي، وجمةعها بدالل  إحصائة  عند مسيتوى معنوة  )1.291+( و )1.212)

c 

Yearly Amount of Rainfall  Loess Smoothing  Mean Annual Rainfall 
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% من مجموع كمةات األمطار خالل الفيترة 322.ف  إلى أن فصل الشيتاء ساهم بما نسبيته باإلضا

% على 12% و 71(، بةنما ساهم كال من فصلي الربةع والخرةف بما نسبيته 1924-1941)

 اليتوالي .   

 
  .(1210-1251الفترة ) 1.1.1.9

الشيتاء والربةع والخرةف معامالت االريتباط موجب  لفصول ( جاءت 1911-1991في الفيترة )     

+( مع الكمةات 1.217، حةث كان فصل الشيتاء األكثر يترابطا )السنوة  مع الكمةات المطرة 

+( 1.192+( و )1.222لخرةف )المطرة  السنوة ، وجاءت معامالت االريتباط لفصلي الربةع وا

 ل الخرةف،( باسيتثناء فص1.11بدالل  إحصائة  عند مسيتوى معنوة  )ةعها على اليتوالي، وجم

% من مجموع كمةات األمطار خالل الفيترة 21باإلضاف  إلى أن فصل الشيتاء ساهم بما نسبيته 

% على 11% و 77(، بةنما ساهم كال من فصلي الربةع والخرةف بما نسبيته 1991-1911)

 اليتوالي .     

 

   .(9010-1211الفترة ) 1.1.1.2

ب  لجمةع الفصول المطرة  موجخالل الثالثةن سن  الماضة  فهي معامالت االريتباط ب فةما ةيتعلق     

+( مع الكمةات المطرة  1.292كان فصل الشيتاء األكثر يترابطا )السنوة ، ف مع الكمةات المطرة 

+( على 1.727+( و )1.771اط لفصلي الربةع والخرةف )السنوة ، وجاءت معامالت االريتب

وفصلي الربةع والخرةف  1.11ئة  عند مسيتوى معنوة  اليتوالي، وجاء فصل الشيتاء بدالل  إحصا

% من مجموع كمةات 21باإلضاف  إلى أن فصل الشيتاء ساهم بما نسبيته  بدون دالل  إحصائة ،

% 11(، بةنما ساهم كال من فصلي الربةع والخرةف بما نسبيته 7111-1911األمطار خالل الفيترة )

 % على اليتوالي .      11و 

 ةسيتنيتج من ذلك : 

معامالت االريتباط بةن الكمةات الفصلة  والسنوة  موجب  لجمةع الفصول وفي جمةع الفيترات  -1

 الزمنة  المخيتلف  .
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فصل الشيتاء هو األعلى معامل اريتباط في جمةع الفيترات الزمنة  المخيتلف  مقارن  مع فصلي  -7

 الربةع والخرةف .

جمةع الفيترات الزمنة   في يتها لفصل الربةعأعلى من نظةر معامالت اريتباط فصل الخرةف -2

 .  ( حةث كانت أقل1911-1991باسيتثناء الفيترة )

يتناقص معامل اريتباط فصل الربةع خالل الثالثةن سن  الماضة  مقارن  مع مثةله في الثالثةن  -1

سن  السابق  لها، باإلضاف  إلى يتناقص نسب  مساهميته من مجموع الكمةات المطرة  السنوة  

سن ( من مجموع كمةات أمطار فصل 21\ملم 111.1المساوة  ل ) )%-1(الهاطل  بنسب  

 .  ( ملم2911.1( والمقدرة )1911-1991الربةع الهاطل  خالل الفيترة )

-1991) باسيتثناء فصل الشيتاء هناك يتناقصا في معامالت االريتباط خالل الفيتريتةن -9

1911)\(1911-7111. ) 

 

 .التوجهات المطرية )الشهرية، الفصلية، السنوية( خالل الفترات الزمنية المختلفة 1.2

كمةات المطرة  السنوة  والفصلة  ( على الMaan Kendall-Testلقد يتم يتطبةق اخيتبار )     

 صورة مسيتقل  خالل الفيترات الزمنة  المخيتلف ، باإلضاف  إلى يتقدةر مةل اليتوجه بواسط بوالشهرة  

(Sen’s Magnitude of Slope( أنظر الجداول ،)باإلضاف  إلى األشكال 71( )19( )11 )

 ( .7111-1911البةانة  الخاص  بذلك في لفيترة الزمنة  )

 
  .التوجهات المطرية السنوية وقيمها 1.2.1

( ةلخص اليتوجهات المطرة  السنوة  خالل الفيترات الزمنة  الثالث  باإلضاف  إلى 12الجدول )     

 ( اليتي يتحدد مقدار هذا اليتوجه، وةسيتنيتج من الجدول ما ةلي : Sen’s Slope) قةم 

 .( التوجهات المطرية السنوية للفترات الزمنية المختلفة مع تقدير قيم الميل19الجدول )

Sen’s Slope Z-Value Periods 

-1.721 1.419- 1898-1950 

+5.9 1.499+ 1951-1980 

-3.57 0.785- 1981-2010 
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-1191خالل الفيترة )( Negative Trends)انخفاض في قةم  اليتوجهات المطرة  السنوة   -1

ليتعود لالنخفاض ( Positive Trends)( 1911-1991خالل الفيترة ) هاعا( ثم اريتف1991

 . ألخةرةفي الثالثةن سن  ا

مع هناك انخفاض كبةر في اليتوجهات المطرة  السنوة  خالل الثالثةن سن  الماضة  مقارن   -7

، ومن (-1.219+( إلى القةم  )1.199الثالثةن سن  السابق  لها حةث انيتقل اليتوجه من قةم  )

 ( .-2.92+( إلى )9.9مةل )

( هي األدنى من بةن الفيترات الزمنة  7111-1911اليتوجهات المطرة  السنوة  للفيترة ) -2

 األخرى .

من حةث ( Z-Valueم )منسجم  مع قةلكمةات األمطار السنوة  ( Sen’s Slopeجاءت قةم ) -1

 ايتجاهات اليتوجه لجمةع الفيترات الزمنة  .

 

 
 .التوجهات المطرية الفصلية 1.2.9

ه وةسيتنيتج منخالل الفيترات الزمنة  الثالث   ( ةلخص اليتوجهات المطرة  الفصلة 11الجدول )     

 : اآليتي

 .( التوجهات المطرية الفصلية خالل الفترات الزمنية المختلفة11الجدول )

Seasonal (Z-Value)  Periods 

Autumn Spring Winter 

-1.258 -1.51 -0.667 1898-1950 

+1.641 +1.106 +0.732 1951-1980 

-1.106 -1.213 0 1981-2010 

 (CLIMIX)المصدر : من عمل الباحث باالعتماد على بيانات 

 
-1991خالل الفيترة )اريتفاع في قةم اليتوجهات المطرة  لفصول الشيتاء والربةع والخرةف  -1

(، ثم يتعود 1991-1191ميتناقص  في الفيترة ) \( ليتصبح موجب ، بعدما كانت سالب 1911

(، األمر الذي ةشةر إلى يتناقص 7111-1911يتنخفض قةمها بشكل أكبر خالل الفيترة )

كمةات األمطار لفصول الشيتاء والربةع والخرةف خالل الثالثةن عام الماضة  مقارن  مع 

 ام األسبق لها .الثالثةن ع
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( هو األعلى يتوجهات سالب  مقارن  مع فصل 7111-1911فصل الربةع خالل الفيترة ) -7

الخرةف لنفس الفيترة الزمنة ، أي أن يتناقص كمةات أمطاره أعلى من حةث النسب  مقارن  

 مع فصل الخرةف أو الشيتاء . 

 

  .التوجهات المطرية الشهرية 1.2.2

خالل الفيترات الزمنة  الثالث   ان اليتوجهات المطرة  الشهرة ةلخص( 1والشكل )( 19الجدول )     

اليتي يتحدد مقدار هذا اليتوجه، ( 7111-1911للفيترة الزمنة  )( Sen’s Slopeباإلضاف  إلى قةم  )

 وةسيتنيتج من الجدول ما ةلي :

 .( التوجهات المطرية الشهرية خالل الفترات الزمنية المختلفة12الجدول )

Months (Z-Value) Periods 

DEC NOV OCT SEP MAY APR MAR FEB JAN 

-1.474 -0.874 -1.739 -0.262 +0.088 -0.422 -0.897 +0.307 -0.084 1898-1950 

+0.678 -0.143 +2.361 -0.103 0 +0.571 +0.571 -0.428 +0.91 1951-1980 

+0.107 -1.017 +0.5 -0.495 N/A -0.446 -1.534 +0.25 +0.107 1981-2010 

0.218 -0.83 0.093 0 0 -0.1 -2.024 1.222 1.12 Sen’s Slope 
 (CLIMIX)المصدر : من عمل الباحث باالعتماد على بيانات 

ي شباط رسالب  باسيتثناء شهبيتوجهات ( 1991-1191ر في الفيترة )معظم الشهوجاءت  -1

 . وأةار بيتوجهات موجب 

( فةما 1911-1991سالب  في الفيترة الزمنة  )شهور شباط وأةلول ويتشرةن ثان بيتوجهات  -7

 يتبقى من شهور بيتوجهات موجب  .

سالبا خالل الثالثةن سن  السابق  وهو ما ةيتضح أةضا \شهر آذار هو األكثر يتوجها ميتناقصا -2

(، ةلةه شهر يتشرةن ثاني واليتي 2.024-( الخاص  به واليتي بلغت )Sen’s Slopeمن قةم  )

   .   )-Sen’s Slope( )1.12بلغت قةم  )

من المالحظ أن شهري يتشرةن ثان وأةلول )من شهور الخرةف( لهما يتوجهات سالب  في  -1

جمةع الفيترات الزمنة  الثالث ، إال أنهما أعلى يتوجهات سالب  خالل الثالثةن سن  السابق  من 

 أي وقت مضى .

من حةث ( Z-Valueمنسجم  مع قةم )لكمةات األمطار السنوة  ( Sen’s Slopeجاءت قةم ) -9

  .ايتجاهات اليتوجه لجمةع الفيترات الزمنة 
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لكميات  SPI( )drought index(/)(Standardized Precipitation Indexتطبيق ) 1.10

 .  خالل الفترات الزمنية المختلفةاألمطار السنوية 

-1191)( على الكمةات المطرة  السنوة  طوةل  المدى SPI( نيتائج يتطبةق )13ةظهر الشكل )     

( 71(، وةظهر الجدول )7111-1911( و )1911-1991( وخالل الفيتريتةن الفرعةيتةن )1991

( للفيترات الزمنة  المخيتلف ، باإلضاف  إلى SPIاألعوام الجاف  ومدة الجفاف ونوعه بحسب يتصنةف )

(، 71( المشيتق منه، علما أنه يتم يتناول أعوام الجفاف دون أعوام الرطوب  في الجدول )71الجدول )

 ( .SPI( لليتعرف على يتصنةف فئات الجفاف بحسب )1.8وةمكن للقارئ العودة إلى العنوان رقم )

 .( ومدته الزمنية بالشهورSPIتصنيف شدة الجفاف بحسب تصنيف ) :( 90الجدول )

 نهاة  شهر الجفاف  المدة الزمنة  )شهر( كثاف  الجفاف
 )السن .الشهر(

 بداة  شهر الجفاف 
 )السن .الشهر(

No. 

Near Normal Dry 5 1899.8 1899.4 1 

Moderately Dry 9 1901.10 1901.2 2 

Abnormally Dry 8 1903.11 1903.4 3 

Near Normal Dry  -1 10 1909.12 1909.3 4 

Near Normal Dry 10-1 1912.11 1912.2 5 

Near Normal Dry 8 1913.11 1913.4 6 

Near normal Dry 10-1 1914.10 1914.1 7 

Severely Dry 6 1915.10 1915.5 8 

Abnormally Dry 9 1917.11 1917.3 9 

Near Normal Dry 9 1922.11 1922.3 10 

Abnormally Dry 9 1923.11 1923.3 11 

Near Normal Dry 9 1924.12 1924.4 12 

Severely Dry   8-1 1925.10 1925.3 13 

Moderately Dry 1 1972.11 1972.1 14 

Near Normal Dry 10 1927.12 1927.3 15 

Abnormally Dry 8 1928.10 1928.3 16 

Near Normal Dry 8 1930.10 1930.3 17 

Moderately Dry 8 1931.11 1931.4 18 

Extremely Dry  9-1 1932.12 1932.3 19 

Extremely Dry 9 1933.12 1933.4 20 

Abnormally Dry 9 1934.11 1934.3 21 

Near Normal Dry 10 1935.12 1935.3 22 

Abnormally Dry 10-1 1941.11 1941.2 23 

Extremely Dry 9 1946.12 1946.4 24 

Severely Dry   9-1 1947.10 1947.2 25 

Moderately Dry 9 1950.12 1950.4 72 

 -7=216771   Mean 

Moderately Dry 9 1952.12 1952.4 27 

Abnormally Dry 8 1954.10 1954.3 28 

Moderately Dry 10 1955.10 1955.1 29 

Near Normal Dry 8 1956.11 1956.4 30 

Extremely Dry 11 1958.12 1958.2 31 

Abnormally Dry 10 1959.12 1959.3 32 

Extremely Dry 11 1960.12 1960.2 33 
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Severely Dry 9 1962.11 1962.3 34 

Abnormally Dry 11 1963.11 1963.1 35 

Near Normal Dry 11 1966.11 1966.1 36 

Abnormally Dry 9 1972.12 1972.4 37 

Near Normal Dry 8 1975.10 1975.3 38 

Near Normal Dry 9 1976.12 1976.4 39 

Moderately Dry 8 1978.11 1978.4 40 

 132-8=124   Mean 

Moderately Dry 9 1981.12 1981.4 41 

Abnormally Dry 9 1984.12 1984.4 42 

Near Normal Dry 10 1985.12 1985.3 43 

Near Normal Dry 10 1987.11 1987.2 44 

Moderately Dry 7 1989.10 1989.4 45 

Moderately Dry 9 1990.12 1990.4 46 

Moderately Dry 9 1993.12 1993.3 47 

Extremely Dry 10 1995.10 1995.1 48 

Near Normal Dry 10 1996.11 1996.2 49 

Moderately Dry 9 1998.12 1998.4 50 

Extremely Dry 9 1999.11 1999.3 51 

Abnormally Dry 10 2004.12 2004.3 52 

Near Normal Dry 7 2006.11 2006.5 53 

Near Normal Dry 9 2007.12 2007.4 54 

Moderately Dry 9 2008.11 2008.3 55 

Abnormally Dry 10 2009.10 2009.1 56 

 146-9=137   Mean 

 (CLIMIX)المصدر : من عمل الباحث باالعتماد على بيانات 

 .( ملخص لعدد ونسب سنوات الجفاف وشهورها بحسب تصنيفات الجفاف المختلفة91الجدول )

NearNorm.Dry Moder. Dry Abnor. Dry Severely 
Dry 

Extremely 
Dry 

No. of 
Month 

No. of 
Year 

Periods 

% No. % No. % No.  % No.  % No.  % No.  % No. 

18 10 7.5 4 9.4 5 5.6 3 5.6 3 34 216 49 26 1898-1950 

13 7 15 8 7.5 4 1.8 1 7.4 4 34 216 47 25 1951-2003 

13 4 10 3 10 3 0 0 6.6 2 34 124 46.7 14 1951-1980 

16 5 20 6 10 3 3.4 1 6.6 2 38 137 53.4 16 2010-1981 

 

( لم يتظهر في حال  الجفاف خالل جمةع Exceptional Dry/Wetالقةم االسيتثنائة  ) -

-1911الفيترات الزمنة  المخيتلف  بةنما ظهرت في حال  الرطوب  مريتةن خالل الفيترة )

+( على 7.92+( و )7.7( لهما )SPIحةث كانت قةم ) 1991و  1997( في األعوام 7111

 . 1911( مرة وواحدة عام 1991-1191الفيترة ) اليتوالي، وفي

%( 92.1( ليتصل إلى )7111-1911اريتفاع في نسب  عدد سنوات الجفاف خالل الفيترة ) -

( المساوة  لها 1911-1991وهي أعلى نسب  بةن الفيترات الزمنة  األخرى خاص  الفيترة )

نسب  عدد سنوات  في عدد السنوات والسابق  لها مباشرة في اليتسلسل الزمني واليتي جاءت

وهي أقل نسب  من بةن جمةع الفيترات الزمنة  األخرى، األمر الذي ةعني  )%12.2جفافها )



102 
 

البةرة \اريتفاع في عدد سنوات الجفاف خالل الثالثةن عام األخةرة في محافظيتي رام هللا

%( وهو أمر لم ةحصل منذ 12.2والقدس ليتصبح نسبيتها أعلى من نسب  سنوات الرطوب  )

 .  1191عام 

 (CLIMIXباالعتماد على بيانات  )المصدر : من عمل الباحث

  

 
   .(9010-1211) ( للفترةSPI( قيم )b)(، 1210-1251للفترة )( SPI( قيم )a)(، 1250-1121( للفترة )SPIقيم )( يبين c) :( 12الشكل )

 

شهرا  122( ليتصل إلى 7111-1911اريتفاع في عدد ونسب  شهور الجفاف خالل الفيترة ) -

%( في الوقت الذي جاءت فةه النسب مسيتقرة وثابيت  للفيترات الزمنة  األخرى عند 21)

%(، مما ةعني شذوذا في مسيتوةات نسب الجفاف الشهرة  خالل الثالثةن سن  21نسب  )

 ( . 1191الماضة  مقارن  معها منذ عام )

%( من حةث الجفاف ضمن فئ  71( األعلى نسب  )7111-1911جاءت الفيترة ) -

(Moderately Dry( وهي أعلى بمريتةن مقارن  مع الفيترة )11( )1911-1991 )%

 ( .1991-1191%( للفيترة )2.9السابق  لها وبمريتةن ونص )

 Nearly( انخفاضا في نسب الجفاف من فئ  )1911-1991شهدت الفيترة الزمنة  ) -

Normal Dry( و )severely Dry 1911)\( في المقابل شهدت الثالثةن سن  الماضة-

b a 

c 
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 severely( و )Nearly Normal Dry% لفئات )2.9% و 2( اريتفاعا بنسب 7111

Dry. على اليتوالي ) 

هذه النيتائج يتنسجم مع العدةد من الدراسات اليتي يتناولت الجفاف في منطق  حوض البحر      

( واليتي يتوصلت إلى يتوجه Martin Hoerling et al. 2011الميتوسط منها الدراس  اليتي قام بها )

فصول الشيتاء نحو الجفاف مع ازدةاد يتكرار موجات الجفاف منذ عام سبعةنات القرن الماضي، 

( ويتوصلت إلى يتناقص كمةات األمطار منذ ثمانةنات Mariotti 2010س  اليتي قام بها )والدرا

القرن الماضي في منطق  البحر الميتوسط وكذلك يتناقص معدل الهطول فوق البحر الميتوسط في 

( باالعيتماد على النماذج N. Zeng et al. 2008(، وفي دراس  ثالث  قام بها )7112-1992الفيترة )

( سيتيتناقص كمةات المةاه السطحة  الميتوفرة 7199-7121المناخة  والبةانات أظهرت أنه في الفيترة )

% مع يتناقص رطوب  اليترب  ومعدالت الجرةان في األنهار في منطق  البحر الميتوسط، 71بنسب  

 ص معدالت سقوط األمطار .  % في المنطق  بسبب يتناق71وزةادة نسب  خسارة المةاه العذب  إلى 

  .عدد أيام المطر 1.11

البةرة والقدس خالل الفيترة \يتم يتحلةل البةانات الميتعلق  بعدد أةام المطر لمحافظيتي رام هللا     

األقل  1927ةوما، وعام  19األعلى عدد أةام مطرة  بواقع  1917(، حةث جاء عام 1991-7111)

األعلى عدد أةام مطرة  شهرة   1911ء شهر شباط عام ةوم مطري، وجا 21أةام مطرة  بواقع 

( الذي ةبةن مجموع أةام المطر السنوة  خالل الفيترة 11ةوما مطرةا، أنظر الشكل ) 77حةث بلغت 

   (CLIMIX)المصدر : من عمل الباحث باالعتماد على بيانات ( .   1991-7111)

 
  .لعدد أيام المطر (Moving Average-2)المتوسط المتغير ( و 9010-1250عدد أيام الطر السنوية ): ( 11) الشكل
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(، لكن 7111-1991للوهل  األولى ةظهر خط اليتوجه يتزاةدا في أعداد أةام المطر خالل الفيترة )     

أةام المطر  ةظهر من يتحلةل كمةات المطر وعالقيتها بعدد أةام المطر أنه ال يتوجد عالق  بةن عدد

والكمةات المطرة  الهاطل  زةادة أو نقصانا، كما ال يتوجد عالق  بةنه وبةن يتصنةف السن  إلى جاف  

( ةحسب ةوما مطرةا وةدخل في اليتحالةل الشهرة  لكمةات Rainy Dayأو رطب ، فالةوم المطري )

يتأيتي كمةات األمطار  ملم، فعلى سبةل المثال؛ قد 1.7األمطار إذا كانت كمةات أمطاره ال يتقل عن 

 ملم . 91ملم وفي عشرة أةام قد ال يتصل إلى  111في ةوم واحد 

( و 1911-1991( إلى فيتريتةن فرعةيتةن ميتساوةيتةن )7111-1991لقد يتم يتقسةم الفيترة الزمنة  )     

( لدراس  اليتغةرات اليتي حصلت خالل الثالثةن سن  الماضة  على معدالت أةام 1911-7111)

(، حةث لوحظ اريتفاعا في معدل أةام المطر 19  مع الثالثةن سن  السابق  لها )الشكل المطر مقارن

لشهور )كانون ثان وشباط ويتشرةن أول وثان(، في مقابل انخفاضا في معدالت شهور )آذار ونةسان 

، كما ويتناقصت أعداد أةام المطر خالل ( ةوم مطري1، 2، 77، 12وأةار وكانون أول( بمقدار )

(، 1911-1991ةوما مطرةا خالل الثالثةن سن  الماضة  مقارن  مع الفيترة ) 21ةع بمقدار فصل الرب

األمر الذي ةؤكد النيتائج اليتي يتوصلت إلةها الدراس  في األقسام السابق  )معامالت االريتباط 

 21(، في مقابل اريتفاعها لفصلي الشيتاء والخرةف بمقدار 12واليتوجهات المطرة ( أنظر الشكل )

+( ةوم مطري 111طري لكال الفصلةن، علما أن العدد السنوي ألةام المطر قد زاد بمعدل )ةوم م

( اليتي بلغ عدد أةامها 191-1991)\خالل الثالثةن سن  الماضة  مقارن  مع الثالثةن سن  السابق  لها

 (CLIMIX)المصدر : من عمل الباحث باالعتماد على بيانات    ( ةوم مطري .1291المطرة  )

 .(9010-1211( و )1210-1251( عدد أيام المطر الشهرية وفروقها طوال الفترتين الزمنيتين )15الشكل )                            
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 (CLIMIX)المصدر : من عمل الباحث باالعتماد على بيانات 

 

 .(9010-1211( و )1210-1251وفروقها طوال الفترتين الزمنيتين ) الفصلية( عدد أيام المطر 19الشكل )
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بعض االستنتاجات من مقارنة اإلحصائيات الوصفية المتعلقة بكميات األمطار )السنوية،  1.19

 الفصلية، الشهرية( لمحافظة أريحا خالل الفترات الزمنية المختلفة .

  .كميات األمطار السنوية 1.19.1 

 
ةبةن بعض اإلحصائةات الوصفة  لكمةات األمطار السنوة  خالل الفيتريتةن  (77) الجدول    

(، وللفيتريتةن الفرعةيتةن المشيتقيتان من الفيترة الزمنة  7111-1991( و )1911-1971الميتساوةيتةن )

 (، وةمكن االسيتنيتاج منه ما ةلي : 1991-7111)

 لمطرية طويلة المدى للفترات الزمنية المختلفة.ا بعض اإلحصاءات الوصفية للكميات( : 99الجدول )

Annual 
(2003-2011) 

Annual 
(1994-2002) 

Annual 
(1994-2011) 

Annual 
(1924-1941) 

Parameter 

126.6 179.2 171.7 127.6 Mean (mm) 

115.2 117.1 112 122.4 Median (mm) 

29.9 27.2 12.2 37.8 Standard Deviation (mm) 

1.49 1.112 1.2 0.32 Skewness 

1.66         1.12- 1.17 -0.52 Kurtosis 

99 12.1 12.1 61.5 Minimum (mm) 

189.2 719.7 719.7 196.5 Maximum (mm) 

90.2 127.1 127.1 135 Range (mm) 

 (صدر من عمل الباحث باالعتماد على دائرة األرصاد الجوية الفلسطينية)الم

 .(9011-1221( و )1211-1291المتساويتين )خالل الفترتين 

هناك يتقارب في المعدل السنوي لكمةات األمطار خالل الفيتريتةن الزمنةيتةن حةث بلغ الفارق  -

 .( ملم 1.2بةنهما )

( ملم واريتفاع في القةم  القصوى 11.1انخفاض في القةم  الدنةا لكمةات األمطار بمقدار ) -

 ( .7111-1991)( ملم خالل الفيترة 77.2لها بمقدار )

زةادة في كل من يتشيتت ويتباعد الكمةات المطرة  عن معدلها وكذلك المدى المطري السنوي  -

 ( .1911-1971( مقارن  مع الفيترة )7111-1991خالل الفيترة )

 .(9011-9002( و )9009-1221خالل الفترتين الفرعيتين )

( 2.1( بمقدار )7111-7112انخفاض في المعدل السنوي لكمةات األمطار خالل الفيترة ) -

 ( .7117-1991ملم مقارن  مع الفيترة )
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نقصان في يتشيتت ويتباعد الكمةات المطرة  عن معدلها السنوي، وكذلك نقصان في المدى  -

 ( . 7117-1991( مقارن  مع الفيترة )7111-7112المطري في الفيترة )

في القةم  القصوى ملم وانخفاض  )21.1اريتفاع في القةم  الدنةا لكمةات األمطار بمقدار ) -

 ( .7111-7112( ملم خالل الفيترة )21لها بمقدار )

 

  .كميات األمطار الفصلية 1.19.9

-1971( بعض اإلحصائةات الوصفة  لكمةات األمطار الفصلة  خالل الفيتريتةن )72ةبةن الجدول )

( نفس اإلحصاءات خالل الفيتريتةن الفرعةيتةن 71(، وةبةن الجدول )7111-1991( و )1911

 : (، وةمكن أن نسيتنيتج ما ةلي7111-7112( و )1991-7117)

 .(9011-1221( و )1211-1291خالل الفترتين المتساويتين )

ملم مقارن  مع  9.1( بمقدار 7111-1991يتناقص معدل أمطار فصل الخرةف في الفيترة ) -

 ( .1911-1991الفيترة )

 . (9011-1221( و )1211-1291)خالل الفترتين  حصائيات الوصفية الفصلية( : بعض اإل92الجدول )           

 Seasonal (1990-2011) Seasonal (1924-1941) Parameter 

Autumn Spring Winter autumn Spring winter 

12.7 71.2 12.2 77.2 19.4 15.9 Mean (mm) 

16.6 18.9 84.1 21.5 21 83 Median (mm) 

13.6 19.1 35.1 14.6 10.6 32.1 Stad Dev (mm) 

0.35 0.94 0.38 0.71 -0.091 0.4 Skewness 

-0.86 0.48 -0.47 0.382 -0.2 -0.6 Kurtosis 

0 0 33.2 3 1.5 34 Minim (mm) 

41.8 70.7 151.1 55 41.2 149 Maxim (mm) 

41.8 70.7 117.9 52 39.7 115 Range (mm) 

 الجوية الفلسطينية()المصدر من عمل الباحث باالعتماد على دائرة األرصاد  -
-  

( 1911-1971ثر معدال مطرةا من فصل الربةع خالل الفيترة )ةالحظ أن فصل الخرةف أك -

 ( .7111-1991بةنما أصبح فصل الربةع األكثر معدال خالل الفيترة )

زةادة في يتشيتت ويتباعد الكمةات المطرة  لفصلي الشيتاء والربةع في مقابل يتناقصها لفصل  -

 ( .7111-1991الخرةف خالل الفيترة )
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انخفاض في القةم  الدنةا لكمةات األمطار الشيتوة  في الفيترة الثانة  مقارن  بالفيترة األولى،  -

وفي نفس الوقت زةادة في القةم القصوى الشيتوة  في الفيترة الثانة  مقارن  بالفيترة األولى، 

القصوى  مما ةعني أن هناك اخيتالف لليتوزةعات المطرة  ما بةن الفيتريتةن حةث أن القةم

يتزاةدت والقةم الدنةا يتناقصت في الفيترة الحدةث ، وهذا ال ةحصل إال إذا كان هنالك اخيتالف 

 في أنماط األمطار السائدة ما بةن الفيتريتةن .   

 

 .(9011-9002( و )9009-1221خالل الفترتين الفرعيتين )

( 7111-7112)في معدل كمةات األمطار لجمةع الفصول خالل الفيترة قلةل انخفاض  -

 ( .7117-1991مقارن  مع الفيترة )

يتناقض في يتشيتت ويتباعد الكمةات المطرة  الفصلة  عن معدلها لفصلي الشيتاء والخرةف  -

 (، وزةادة في يتشيتيتها ويتباعدها لفصل الربةع لنفس الفيترة . 7111-7112للفيترة )

 

 (. 9011-9002( و )9009-1221خالل الفترتين الفرعيتين ) حصائيات الوصفية الفصلية( : بعض اإل91الجدول )    

 Seasonal (2003-2011) Seasonal (1994-2002) Parameter 

Autumn Spring Winter autumn Spring winter 

17 24.5 85 17.3 24.8 87.5 Mean (mm) 

16.7 14.2 85.7 16 20.7 80.2 Median (mm) 

11.2 22.36 28 16.3 16.5 42.77 Stad Dev (mm) 

-0.28 1.14 0.88 0.57 0.73 0.2 Skewness 

-0.68 1.02 2.5 -1.3 0.031 -1.3 Kurtosis 

0 0 42.6 0 4.4 33.2 Minim (mm) 

33.6 70.7 144.6 41.8 56.2 151.1 Maxim (mm) 

33.6 70.7 102 41.8 51.8 117.9 Range (mm) 

 (دائرة األرصاد الجوية الفلسطينيةصدر من عمل الباحث باالعتماد على )الم

 

اريتفاع في القةم  الدنةا لكمةات األمطار الشيتوة  في الفيترة الثانة  مقارن  بالفيترة األولى،  -

وفي نفس الوقت نقصان في القةم القصوى الشيتوة  في الفيترة الثانة  مقارن  بالفيترة األولى، 

بةن الفيتريتةن حةث أن القةم القصوى مما ةعني ذلك أن هناك اخيتالف لليتوزةعات المطرة  ما 

يتزاةدت والقةم الدنةا يتناقصت في الفيترة الحدةث ، وهذا ال ةحصل إال إذا كان هنالك اخيتالف 

 في أنماط األمطار السائدة ما بةن الفيتريتةن .   
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  .الكميات المطرية الشهرية 1.19.2

ات المطرة  الشهرة  علق  بالبةانبعض اإلحصائةات الوصفة  الميت( 11( و )12ةلخص الشكلةن )     

 الفيترات الزمنة  المخيتلف ، حةث ةالحظ ما ةلي :خالل  لمحافظ  أرةحا

 .(9011-1221( و )1211-1291خالل الفترتين المتساويتين )

، 22.1جاء شهر كانون ثاني األعلى معدل كمةات مطرة  خالل الفيتريتةن الزمنةيتةن بمعدل ) -

( ملم على اليتوالي، بةنما شهر سبيتمبر األقل معدل كمةات أمطار خالل الفيتريتةن 21.2

-1991ملم، وشهر أةار األقل في الفيترة ) 1( بمعدل 7111-1991( و )1971-1911)

 .ملم  1.1( بمقدار 7111

شباط وآذار يتشرةن أول وأةلول و مةات األمطار خالل شهور كانون ثانياريتفاع في معدل ك -

(، بةنما 7111-1991( ملم على اليتوالي في الفيترة )2، 1.2، 1، 7.2، 1.7بمعدالت )

انخفض معدل كمةات األمطار في شهور نةسان وأةار ويتشرةن ثان وكانون أول بمعدالت 

 ( ملم .2.1، 1.2، 1.2، 1)

 لمصدر من عمل الباحث باالعتماد على دائرة األرصاد الجوية الفلسطينية()ا

 

 .ين الزمنيتينتكميات المطرية الشهرية خالل الفترالتوزيع التكراري لل، االنحراف المعياريالمطري، المدى ( : المعدل الشهري، 19الشكل )

 
 

بالنسب  ليتوزةع الكمي لألمطار ونسب  هذا اليتوزةع من المجموع العام، فةمكن القول بشكل  -

( ملم وما 11-1% من الكمةات المطرة  الشهرة  يتقع ضمن الفئ  )92أن ما نسبيته عام 

Produced by Researcher فئات كميات األمطار 
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( ملم مما ةدل على شح هذه الكمةات المطرة ، حةث يتقع 71-1% ضمن الفئ  )21نسبيته 

 .  راوي به الجاف الصحمنطق  أرةحا في المناخ ش

( لكل من شهري شباط 7111-1991اريتفاع في المدى المطري الشهري خالل الفيترة ) -

وآذار ونةسان ويتشرةن أول بةنما انخفض في باقي الشهور، مما ةعني يتباعد في كمةات 

 األمطار القصوى عن الصغرى ويتشيتيتها أكثر خالل فيترة الشيتاء والخرةف  .

( 7111-1991اريتفاع في يتشيتت البةانات المطرة  الشهرة  عن معدلها خالل الفيترة ) -

 لشهور آذار ونةسان ويتشرةن أول بةنما انخفض ذلك اليتباعد واليتشيتت لباقي الشهور . 

 

 .(9011-9002( و )9009-1221خالل الفترتين الفرعيتين )

ةن أول، كانون أول( خالل يتناقص في معدل كمةات أمطار شهور )كانون ثاني، آذار، يتشر -

( ملم على اليتوالي مقارن  مع الفيترة 1، 1، 11، 2( وبمقادةر )7111-7112الفيترة )

(، في مقابل اريتفاع في معدل كمةات أمطار شهور )شباط، نةسان، يتشرةن 1991-7117)

 ( .7111-7112( ملم على اليتوالي خالل الفيترة )7.2، 1.2، 17ثان( بمقادةر )

 عمل الباحث باالعتماد على دائرة األرصاد الجوية الفلسطينية()المصدر من 

 

 .ين الزمنيتينتكميات المطرية الشهرية خالل الفترالتوزيع التكراري لل، االنحراف المعياريالمطري، المدى ( : المعدل الشهري، 11الشكل )

 

 فئات كميات األمطار
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% من 99.2لم شكلت ما نسبيته ( م11-1بشكل عام ةمكن القول أن فئ  األمطار من ) -

( 71-1% ضمن الفئ  )21.2(، وما نسبيته 7111-7112الكمةات المطرة  الشهرة  للفيترة )

( ملم مما ةدل على شح هذه الكمةات المطرة ، 21-1% ضمن الفئ  ) 19.7ملم، وما نسبيته 

( 91-11حةث يتقع منطق  أرةحا في المناخ شبه الجاف الصحراوي، وال ةوجد أمطار للفئ  )

 ملم . 

انخفاض في المدى المطري لمعدل كمةات أمطار شهور )كانون ثاني، آذار، كانون أول،  -

 ( .7111-7112يتشرةن ثاني، يتشرةن أول( بةنما اريتفاع في باقي الشهور خالل الفيترة )

( 7111-7112اريتفاع في يتشيتت البةانات المطرة  الشهرة  عن معدلها خالل الفيترة ) -

لشهور كانون أول وثاني وآذار ويتشرةن أول وثاني بةنما انخفض ذلك اليتباعد واليتشيتت 

 لباقي الشهور . 

 

 ة، الفصلية( خالل الفترتين الزمنيتين .السنويالسلوك المطري الزمني لكميات األمطار ) 4.13

  .السنويالسلوك المطري  1.12.1

  .)194112-24خالل الفترة ) 1.12.1.1

-1971( بانخفاضه الحاد خالل الفيترة )1911-1971ةشخص السلوك المطري خالل الفيترة )       

(، وةالحظ وجود قةميتةن قصويتةن 1911-1921( قبل أن ةبدأ باالريتفاع على طول الفيترة )1922

( 192.9، 121( حةث بلغت كمةات أمطارهما )1971،1921لكمةات األمطار السنوة  في العامةن )

( حةث 1971،1927،1929لي، في مقابل ثالث قةم دنةا لكمةات األمطار في األعوام )ملم على اليتوا

 .( 19aأنظر الشكل (( ملم على اليتوالي 11.1، 21.9، 19.2بلغت كمةات أمطارها السنوة  )

  .(9011-1221خالل الفترة ) 4.13.1.2

-1991ل الفيترة )في كمةات األمطار خالوميتصاعدا  اميتزاةد ااريتفاع( b)19ةظهر الشكل      

يتناقصت كمةات األمطار (، و7112-7111( لةعقبها حال  من االريتفاع الميتذبذب في الفيترة )1999

(، وةالحظ من اليتمثةل البةاني أن هناك قةميتةن عظميتةن 7111-7111بشكل حاد طوال الفيترة )
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يتوالي، في ( ملم على ال717.7، 719.7( حةث بلغت )7117، 1992لكمةات األمطار في األعوام )

 .( ملم على 99، 11.2، 12.1)\(7111، 1999، 1999مقابل ثالث قةم صغرى في األعوام )

 (دائرة األرصاد الجوية الفلسطينية)المصدر من عمل الباحث باالعتماد على 

 
 
 

Amount of Rainfall                          Loess Smoothing  

 
 
 

   Loess Smoothing                                Amount of Rainfall       
  

( وعلى اليسار خالل الفترة 1211-1291( خالل الفترة )loess( على اليمين يبين كميات األمطار السنوية مع منحنى )(19الشكل 

(1221-9011). 

 

  .(9011-1221( و )1211-1291) خالل الفترتين السلوك المطري الفصلي 4.13.2

 .فصل الشتاء 1.12.9.1

( ثم 1979-1971)خالل الفيترة  (ملم 19.9)فوق المعدل العام ةمكن القول أن هناك يتناقصا      

-1921العام في الفيترة )المعدل  ( لةعقبه اريتفاع يتحت1922-1921رة )طوال الفيت انخفاض دونه

وبشكل عام ةمكن القول أن هنالك (، 1911-1921نخفاض دون المعدل في الفيترة )( ثم ا1922

قةم قصوى  ( يتقرةبا، وةالحظ وجود أربع1911-1971انخفاضا عن المعدل الشيتوي لجمةع الفيترة )

 .  ( 12( )أنظر الشكل 1922، 1979) ( في مقابل قةميتةن دنةةيتةن1911، 1929، 1921، 1971)

( على أنه ةيتزاةد لكن 7111-1991السلوك المطري لفصول الشيتاء خالل الفيترة )بةنما ةشخص      

( ثم ةيتزاةد لكن فوق المعدل العام خالل 1999-1991( ملم خالل الفيترة )12.2دون المعدل العام )

( ودونه 7112-7112(، وةبدأ باليتناقص لكن فوق المعدل العام خالل الفيترة )7117-7111الفيترة )

Produced by Researcher 

a b 
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( وقةميتةن دنةيتةن 7117، 1992(، وةالحظ وجود قةميتةن قصويتةن )7111-7112)خالل الفيترة 

 ( . 71( )أنظر الشكل 7112، 1999)

 .فصل الربيع 4.13.2.2

-1971( ودونه طوال الفيترة )1972-1971ملم خالل ) (19.1)فوق المعدل العام  يتناقص لكن     

(، كما وةالحظ وجود ثالث قةم 1911-1921( لةبدأ باالريتفاع اليتدرةجي والحاد طوال الفيترة )1927

)أنظر ( 1927، 1971(  في مقابل قةميتةن دنةيتةن )1911، 1922، 1979عظمى في األعوام )

 . ( 71الشكل 

-1991( فةشخص السلوك المطري باريتفاعه طوال الفيترة )7111-1991أما خالل الفيترة )     

( 7117-1999ملم في الفيترة ) (71.2)دون المعدل العام ( قبل أن ةبدأ باالنخفاض 1991

( لةبدأ بعدها باالنخفاض 7119-7112وباريتفاعه الميتذبذب دون وفوق المعدل العام خالل الفيترة )

دنةيتةن في ( وقةميتةن 7112، 1992، وةالحظ وجود قةميتةن عظمةيتةن )7111الحاد حيتى عام 

 ( .71( )أنظر الشكل 7111، 1999األعوام )

 (دائرة األرصاد الجوية الفلسطينيةاالعتماد على )المصدر من عمل الباحث ب

 

  

 
 



114 
 

 
 

 

 
 
 

( 9011-1221( )اليسار( و )1211-1291( كميات األمطار خالل فصول الشتاء والربيع والخريف للفترتين )90الشكل )

 )اليمين(.

 

 .فصل الخريف 1.12.9.2

على طول الفيترة ( ملم 77.2يتحت المعدل العام )انخفاض في كمةات األمطار لفصل الخرةف       

، ومن ثم اريتفاع في كمةات 1927حيتى عام  ثم ةنخفض( ةعقبه اريتفاع طفةف 1971-1979)

 أمطاره طوال الفيترةوحال  من االسيتقرار والثبات في كمةات ( 1922-1922طار خالل الفيترة )ماأل

، 1921، 1979ملم، وةالحظ وجود ثالث  قةم قصوى في األعوام ) 21( عند 1921-1911)

 ( .. 71( )أنظر الشكل 1929، 1979( مقابل قةميتةن دنةيتةن في األعوام )1921

في ( ملم 12.7العام )المعدل ولكن يتحت اريتفاع يتدرةجي ( فهنالك 7111-1991أما للفيترة )     

(، ليتسود بعدها 7112 -7111فوق المعدل العام في الفيترة ) ( لةعقبه اريتفاع1999-1991)الفيترة 

(، وةالحظ وجود ثالث  قةم 7111-7112مرحل  االسيتقرار والثبات حول المعدل العام خالل الفيترة )

، 7112، 1991( في مقابل ثالث قةم دنةا في األعوام )7111، 7117، 1992قصوى في األعوام )

 ( .71أنظر الشكل ( )7111

 

 

 

Seasonal Amount of 

Rainfall  

Loess Smoothing  Mean Annual Rainfall 



115 
 

  .السنوية( مع الكميات المطرية الفصلية والشهرية)معامالت االرتباط للكميات المطرية  1.11

  .(1211-1291للفترة ) معامالت االرتباط لكميات األمطار الفصلية 1.11.1           

ب  لفصول الشيتاء والربةع موج( 1911-1971خالل الفيترة )جاءت معامالت االريتباط      

مع ( +51.99، حةث كان فصل الشيتاء األكثر يترابطا )مطرة  السنوة مع الكمةات الوالخرةف 

، وجاءت معامالت االريتباط 1.11الكمةات المطرة  السنوة ، وبدالل  إحصائة  عند مسيتوى معنوة  

ائة  عند مسيتوى +( على اليتوالي وبدالل  إحص1.211+( و )1.211لفصلي الربةع والخرةف )

 لهما . 1.19معنوة  

% من 3.22( بما نسبيته 1911-1971باإلضاف  إلى ذلك فقد ساهم فصل الشيتاء خالل الفيترة )     

( ملم، بةنما ساهم كل من فصلي 7792.79مجموع كمةات األمطار الكلي لجمةع الفيترة والبالغ )

  % على اليتوالي . 17.5% و 15.2الربةع والخرةف بما نسبيته 

  .(9011-1221معامالت االرتباط لكميات األمطار الفصلية للفترة ) 1.11.9

لفصول الشيتاء والربةع ( 7111-1991خالل الفيترة )معامالت االريتباط موجب  جاءت      

مع ( +1.212، حةث كان فصل الشيتاء األكثر يترابطا )مطرة  السنوة والخرةف مع الكمةات ال

، وجاءت معامالت االريتباط 1.11وبدالل  إحصائة  عند مسيتوى معنوة  الكمةات المطرة  السنوة ، 

+( على اليتوالي وبدالل  إحصائة  عند مسيتوى 1.177+( و )1.729لفصلي الربةع والخرةف )

 فقط ودون دالل  إحصائة  لفصل الربةع .  لفصل الخرةف 1.19معنوة  

-1991(ةات األمطار خالل الفيترة % من مجموع كم3.22وقد ساهم فصل الشيتاء بما نسبيته       

% و 19.2( ملم، بةنما ساهم كال من فصلي الربةع والخرةف بما نسبيته 2306.83( )7111

 % على اليتوالي .  12.1

 11ملم/ 91.7%( )1.1( بما ةعادل )7111-1991ةسيتنيتج من ذلك أن هناك يتناقصا في الفيترة )     

مةات األمطار الكلي مقارن  مع مجموعها للفيترة سن ( في نسب  مساهم  فصل الخرةف من مجموع ك

(، وقد جاء هذا اليتناقص في الخرةف لحساب الربةع الذي زادت مساهميته من 1971-1911)
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%، وقد ةكون سبب هذا اليتحول في كمةات األمطار 1.1% أي زةادة مقدارها 19.2% إلى 19.7

   بةن الخرةف والربةع هو حدوث إزاح  للفصول .

-9002( و )9009-1221السنوية للفترتين )\معامالت االرتباط لكميات األمطار الفصلية 1.11.2

9011 . ) 

 :  نا اسيتنيتاج اآليتي( معامالت االريتباط للفصول الثالث  للفيتريتةن الزمنةيتةن وةمكن79ةظهر الجدول )

 ( جاء فصل الشيتاء األعلى معامل اريتباط وبدالل  إحصائة  عند7117-1991في الفيترة ) -

 . 1.11، ةلةه فصل الخرةف وبدالل  إحصائة  عند مسيتوى معنوة  1.11مسيتوى معنوة  

( باستخدام معامل ارتباط 9011-9002( و )9009-1221( معامالت االرتباط للكميات المطرية الفصلية خالل الفترتين )95الجدول )

(kendall’s Tau_b.) 

Autumn Spring Winter Periods 

*1.277 1.222 *1.122 (1994-2002) 

1.192 1.791 1.192 (9002-9011) 

  0.01*تعني وجود داللة إحصائية عند مستوى معنوية 

 (دائرة األرصاد الجوية الفلسطينية)المصدر من عمل الباحث باالعتماد على 

( جاء فصل الربةع األعلى معامل اريتباط ةلةه فصل الشيتاء 7111-7112في الفيترة ) -

 دون دالالت إحصائة  .والخرةف وجمةعها 

ةالحظ يتناقص واضح في قةم معامالت االريتباط بةن كمةات األمطار الفصلة  خالل الفيترة  -

 ( . 7117-1991( مقارن  مع الفيترة )7112-7111)

( وبدالل  إحصائة  عند 7117-1991فصل الشيتاء أعلى معامل اريتباط خالل الفيترة  ) -

-7112، لكن جاء فصل الربةع األعلى معامل اريتباط خالل الفيترة )1.11مسيتوى معنوة  

 (، مما ةعني احيتمالة  حصول إزاح  في كمةات األمطار من الشيتاء إلى الربةع . 7111

 

   .األمطار الشهرية خالل الفترات الزمنية المختلفة معامالت االرتباط لكميات 1.15

، حةث جاءت الشهرة  خالل الفيترات الزمنة  المخيتلف  ( معامالت االريتباط72ةلخص الجدول )     

( معامالت اريتباط شهور أةار ويتشرةن ثاني موجب  بدالالت 1941-1924في الفيترة الزمنة  )

( جاءت 7111-4199على اليتوالي، وفي الفيترة )( 1.19، 1.11) إحصائة  عند مسيتوى معنوة 
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، 1.11، 1.11شهور كانون أول وكانون ثاني ويتشرةن أول بدالالت إحصائة  عند مسيتوى معنوة  )

( جاءت شهور كانون ثاني ويتشري أول وكانون 7117-1991( على اليتوالي، وخالل الفيترة )1.11

( على اليتوالي، وشهور يتشرةن 1.11 ،1.11، 1.11أول بدالالت إحصائة  عند مسيتوى معنوة  )

-7112( خالل الفيترة )1.11، 1.11أول وكانون أول بدالالت إحصائة  عند مسيتوى معنوة  )

7111. ) 

باستخدام معامل  الفترات الزمنية المختلفةخالل  الشهرية ودالالتها اإلحصائيةمعامالت االرتباط بين الكميات المطرية ( : 99الجدول)

 .(kendall’s Tau_bارتباط )

Dec Nov Oct Sep May Apr Mar Feb Jan Periods 

0.302 **0.343 0.172 N *0.601 0.275 -0.119 0.111 1.22 1924-1941 

*0.607 0.185 *0.508 N -0.140 0.047 0.157 0.210 *0.472 1994-2011 

*0.667 0.333 *0.589 N 1.179   1.171- 1.721 1.721 *1.222 1221-9009 

*0.479 -0.141 *0.530 -0.037 -0.406 0.087 0.028 0.254 0.197 9002-9011 

  0.01*تعني وجود داللة إحصائية عند مستوى معنوية 

 0.05**تعني وجود داللة إحصائية عند مستوى معنوية 

 (دائرة األرصاد الجوية الفلسطينية)المصدر من عمل الباحث باالعتماد على 

 

 الجدول السابق اليتالي : ةسيتنيتج من

 

 .(9011-1221( و )1211-1291خالل الفترتين المتساويتين )

( دون معامالت اريتباط مع 7111-1991( و )1911-1971شهر أةلول خالل الفيتريتةن ) -

 الكمةات المطرة  السنوة  .

ا (، بةنما جاء شهر أةار سالب1911-1971جاء معامل اريتباط شهر آذار سالبا خالل الفيترة ) -

 ( . 7111-1991خالل الفيترة )

+(، بةنما 1.211( بمعامل )1911-1971شهر أةار األعلى معامل اريتباط خالل الفيترة ) -

-1991+( خالل الفيترة )1.211جاء شهر كانون أول األعلى معامل اريتباط بمعامل )

7111. ) 

يتشرةن ةالحظ ازدةاد في معامالت اريتباط شهور كانون أول وكانون ثاني وشباط وآذار و -

 ( .1911-1971( مقارن  مع الفيترة )7111-1991أول خالل الفيترة الزمنة  )
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هذا االزدةاد في قةم  معامالت االريتباط وقع في شهور الشيتاء بالدرج  األولى، في مقابل  -

-1991يتناقص قةم معامالت االريتباط لشهور فصل الربةع )نةسان وأةار( خالل الفيترة )

7111 . ) 

 %(11.1(ما نسبيته ( 1911-1971خالل الفيترة )يتناقص لشهر نةسان ذا البلغ مقدار ه -

، بةنما بلغ ( ملم112.1من مجموع كمةات أمطار شهر نةسان والمقدر ) (سن 11\ملم 12.9)

 21.9)(% 11.9ما نسبيته ) (1911-1971)في الفيترة ر مقدار النقصان لشهر أةا

ن أول فبلغ مقدار نقصانه ما نسبيته ، وبالنسب  إلى شهر كانو( ملم29والمقدر ) سن (11\ملم

( خالل 211.9( ملم من مجموع كمةات أمطار شهر نةسان والمقدر )%191( )92.2)

 ( .1911-1971الفيترة )

 

 .(9011-9002( و )9009-1221خالل الفترتين الفرعيتين )

 ( ةمكننا االسيتنيتاج اآليتي : 72بالعودة إلى الجدول رقم )

( بمعامل اريتباط سالب، بةنما شهور أةار وأةلول 7117-1991شهر نةسان خالل الفيترة ) -

 ( . 7111-7112ويتشرةن ثاني بمعامالت اريتباط سالب  خالل الفيترة )

( في قةم 7117-1991( مقارن  مع الفيترة السابق  لها )7111-7112يتناقص خالل الفيترة ) -

ار وأةار ويتشرةن أول ويتشرةن ثان وكانون معامالت اريتباط شهور كانون ثاني وشباط وآذ

 أول .

( ملم، ويتشرةن أول 19.2( ملم، وآذار )22.92بلغ مقدار هذا اليتناقص لشهر كانون ثاني ) -

%( 79.1%، 12%، 12.7%، 11.9( ملم، وبنسب )21.2( ملم، وكانون أول )29.1)

 ( .72ل )( أنظر الجدو7117-1991على اليتوالي من مجموع كمةات أمطارها للفيترة )

( األعلى معامالت 7117-1991شهري كانون أول وكانون ثاني )الشيتاء( خالل الفيترة ) -

اريتباط، بةنما شهري يتشرةن أول وكانون أول األعلى معامالت اريتباط خالل الفيترة 

(، مما ةدل على يتذبذب واخيتالف يتوزةع كمةات األمطار فةما بةن الشهور 7112-7111)

 عبر الزمن . 
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ةالحظ في جمةع الفيترات الزمنة  أن شهري كانون أول ويتشرةن أول األعلى معامالت  -

 اريتباط . 

 

 .التوجهات المطرية )الشهرية، الفصلية، السنوية( خالل الفترات الزمنية المختلفة 1.19

كمةات المطرة  السنوة  والفصلة  ( على الMaan Kendall-Testلقد يتم يتطبةق اخيتبار )     

-7112( و )7117-1991( والفيتريتةن المشيتقيتةن منها )7111-1991خالل الفيترة ) والشهرة 

(، أنظر Sen’s Magnitude of Slope) (، باإلضاف  إلى يتقدةر مةل اليتوجه بواسط 7111

-1991( باإلضاف  إلى األشكال البةانة  الخاص  بذلك للفيترة الزمنة  )79( )71( )72الجداول )

( اليتي 7111-1991يتوجهات المطرة  قد اقيتصر على الفيترة األخةرة )(، علما أن يتحلةل ال7111

 نحن بصدد الحكم على اليتغةر المناخي فةها . 

 .التوجهات المطرية السنوية 1.19.1

باإلضاف   وة  خالل الثمانة  عشر سن  األخةرة،( ةلخص اليتوجهات المطرة  السن11الجدول )     

( يتلك اليتوجهات، 71وةظهر الشكل ) قدار هذا اليتوجه، ( اليتي يتحدد مSen’s Slopeإلى قةم  )

 :  ةمكننا اسيتنيتاج اآليتيو

 لمحافظة أريحا. مع تقدير قيم الميل (9011-1221التوجهات المطرية السنوية للفترة الزمنية )( 99الجدول )

Sen’s Slope Z-Value Periods 

7.12- 1.199- 1221-9011 

12.45 +1.147 1221-9009 

-5.55 -2.398 9002-9011 

 (دائرة األرصاد الجوية الفلسطينية)المصدر من عمل الباحث باالعتماد على 
 

 ( سالب  )ميتناقص ( .7111-1991جاءت اليتوجهات المطرة  السنوة  خالل الفيترة ) -9

( كانت اليتوجهات المطرة  السنوة  موجب  )ميتزاةدة(، 7117-1991خالل الفيترة األولى ) -2

( سالب  )ميتناقص ( وبدالل  إحصائة  عند 7111-7112الفيترة الثانة  )إال أنها جاءت في 

 (، مما ةدل على يتناقص كمةات األمطار السنوة  في محافظ  أرةحا .1.11مسيتوى معنوة  )

من حةث ( Z-Valueمنسجم  مع قةم )لكمةات األمطار السنوة  ( Sen’s Slopeجاءت قةم ) -2

 .ايتجاهات اليتوجه لجمةع الفيترات الزمنة  
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 )المصدر من عمل الباحث باالعتماد على دائرة األرصاد الجوية الفلسطينية(

 

وموضحا خطوط التوجه  ( لمحافظة أريحا 9011-9002( و )9009-1221ترتين )( : التوجهات المطرية السنوية خالل الف91الشكل )

 لها .

 
 

 .التوجهات المطرية الفصلية 1.19.1

( 77منة  الثالث ، والشكل )خالل الفيترات الز المطرة  الفصلة  ( ةلخص اليتوجهات71الجدول )     

 : في األسفل ةظهر خطوط اليتوجه للفصول الثالث ، وةمكننا اسيتنيتاج اآليتي

 ( لمحافظة أريحا .9011-1221الفصلية خالل الفترة الزمنية )( التوجهات المطرية 91الجدول )

Seasonal (Z-Value)  Periods 

Autumn Spring Winter 

1.727 1.122- 1.212 1221-9011 

0.938 -0.313 1.299 1221-9009 

0.419 -0.938 -0.521 9002-9011 

 (دائرة األرصاد الجوية الفلسطينية)المصدر من عمل الباحث باالعتماد على 

( بيتوجهات سالب  على عكس فصلي الخرةف 7111-1991جاء فصل الربةع خالل الفيترة ) -2

 بيتوجهات موجب  .والشيتاء 

( موجب  لفصلي الشيتاء والخرةف 7117-1991اليتوجهات المطرة  الفصلة  خالل الفيترة ) -1

( جاءت سالب  لفصلي الشيتاء 7111-7112بةنما هي سالب  لفصل الربةع، وخالل الفيترة )

 والربةع وموجب  لفصل الخرةف .  

ةم اليتوجهات المطرة  ( يتناقصا واضحا في ق7111-7112بشكل عام ةالحظ خالل الفيترة ) -9

(، حةث ةالحظ يتناقصا 7117-1991الفصلة  لفصلي الشيتاء والربةع مقارن  مع الفيترة )
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واضحا في يتوجه فصل الشيتاء وكذلك يتوجها أعلى يتناقصا لفصل الربةع وكذلك يتوجها أقل 

 يتزاةدا لفصل الخرةف .
 الفلسطينية()المصدر من عمل الباحث باالعتماد على دائرة األرصاد الجوية 

 

 .وموضحا خطوط التوجه لمحافظة أريحا  (9011-9002( و )9009-1221ترتين )خالل الف الفصلية( : التوجهات المطرية 99الشكل )
 
 

  .التوجهات المطرية الشهرية 1.19.1

كما ويتظهر األشكال ، ( اليتوجهات المطرة  الشهرة  خالل الفيترات المخيتلف 79الجدول )ةلخص      

 : ( يتلك اليتوجهات، وةمكننا اسيتنيتاج اآليتي72( ، )79( ، )71، )( 72)

 لمحافظة أريحا.  ( التوجهات المطرية الشهرية خالل الفترات الزمنية المختلفة92الجدول )

Months (Z-Value) Periods 

DEC NOV OCT SEP MAY APR MAR FEB JAN 

-1.138 0.531 -0.581 2.06 1.546 0.114 -1.818 1.212 -0.455 1221-9011 

1.564 0.313 -0.107 N 1.159 -0.419 -0.521 0.104 1.447 1221-9009 

-2.815 -0.313 -0.851 1.003 1.003 -0.316 -0.938 N -0.73 9002-9011 

 (دائرة األرصاد الجوية الفلسطينية)المصدر من عمل الباحث باالعتماد على 

( سالب  )ميتناقص ( لشهور 7111-1991الفيترة )جاءت اليتوجهات المطرة  الشهرة  خالل  -

 كانون أول وكانون ثان وآذار ويتشرةن أول، وموجب  )ميتزاةدة( لباقي الشهور .

( جاءت اليتوجهات المطرة  الشهرة  سالب  لشهور آذار ونةسان 7117-1991في الفيترة ) -

 ويتشرةن أول،  وموجب  لباقي الشهور .

( جاءت اليتوجهات المطرة  الشهرة  سالب  لشهور كانون أول 7111-7112في الفيترة ) -

 وكانون ثاني وآذار ونةسان ويتشرةن أول ويتشرةن ثاني، وموجب  لشهور أةار وأةلول . 

 ةالحظ أن اليتوجهات المطرة  لشهور آذار ويتشرةن أول ميتناقص  في جمةع الفيترات الزمنة .  -
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( األعلى يتوجهات مطرة  شهرة  7111-7112الفيترة )جاء شهر كانون أول خالل  -

 ميتناقص  من بةن جمةع الشهور األخرى . 

( يتناقصا واضحا في قةم اليتوجهات المطرة  7111-7112بشكل عام ةالحظ خالل الفيترة ) -

 ( .7117-1991الشهرة  لجمةع الشهور مقارن  مع الفيترة )

من ( Z-Valueمنسجم  مع قةم )لكمةات األمطار الشهرة  ( Sen’s Slopeجاءت قةم ) -

 حةث ايتجاهات اليتوجه لجمةع الفيترات الزمنة  .

 (دائرة األرصاد الجوية الفلسطينية)المصدر من عمل الباحث باالعتماد على 

 

وموضحا لمحافظة أريحا ( 9011-9002التوجهات المطرية الشهرية لشهور كانون ثاني وشباط وآذار خالل الفترة )( : 92الشكل )

 . ط التوجه الخطي لكل منهماخطو
 

 (دائرة األرصاد الجوية الفلسطينية)المصدر من عمل الباحث باالعتماد على 

 

وموضحا خطوط التوجه لمحافظة أريحا ( 9011-9002خالل الفترة ) أيار وأيلولالتوجهات المطرية الشهرية لشهور ( : 91الشكل )

 . الخطي لكل منهما
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 (دائرة األرصاد الجوية الفلسطينية)المصدر من عمل الباحث باالعتماد على 

 

وموضحا خطوط لمحافظة أريحا ( 9011-9002خالل الفترة ) نيسان وتشرين أولالتوجهات المطرية الشهرية لشهور ( : 95الشكل )

 . التوجه الخطي لكل منهما
 
 

 (األرصاد الجوية الفلسطينيةدائرة )المصدر من عمل الباحث باالعتماد على 

 

وموضحا لمحافظة أريحا ( 9011-9002خالل الفترة )تشرين ثاني وكانون أول التوجهات المطرية الشهرية لشهور ( : 99الشكل )

 . خطوط التوجه الخطي لكل منهما
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لكميات  SPI( )drought index(/)(Standardized Precipitation Indexتطبيق ) 4.16.4

 . خالل الفترات الزمنية المختلفةاألمطار السنوية 

( على الكمةات المطرة  السنوة  SPI( نيتائج يتطبةق مؤشر الجفاف )71( و )72يتظهر األشكال )     

(، كما ويتظهر الجداول 7111-7112( و )7117-1991( و )1911-1971خالل الفيترات الثالث  )

( للفيترات الزمنة  المخيتلف ، SPIلجفاف ونوعه بحسب يتصنةف )( األعوام الجاف  ومدة ا29( و )21)

 والنسب المئوة  المشيتق  منه، حةث ةمكننا اسيتنيتاج اآليتي :

 لمحافظة أريحا. ( ومدته الزمنية بالشهورSPIتصنيف شدة الجفاف بحسب تصنيف ) :( 20الجدول )

 نهاية الجفاف  مدة الجفاف )شهر( شدة الجفاف
 )سنة.شهر(

 الجفافبداية 
 )شهر.سنة(

No. 

Extremely dry 9 1932.11 1932.3 1 

Moderately dry 10-1 1928.12 1928.3 2 

Moderately dry 12 1939.12 1939.1 3 

Moderately dry 10 1934.12 1934.3 4 

Moderately dry 6 1936.9 1936.4 5 

Near normal dry  9-1 1929.11 1929.3 6 

Near normal dry  8 1933.10 1933.3 7 

Near normal dry  9-1 1941.10 1941.2 8 

Near normal dry  9 1931.11 1931.3 9 

Near normal dry  6 1925.10 1925.5 10 

 3=85-88   Mean 

Extremely dry 11-1 1995.11 1995.1 11 

Extremely dry 7 1999.11 1999.4 12 

Moderately dry 9 1998.12 1998.4 13 

Near normal dry  7-1 1994.11 1994.5 14 

 2=32-34   Mean 

Abnormal dry 10-2 2011.12 2011.3 15 

Abnormal dry 10 2010.12 2010.3 16 

Near normal dry  8 2005.11 2005.4 17 

Near normal dry  11-1 2009.11 2009.1 18 

Near normal dry  7 2007.10 2007.4 19 

Near normal dry  10-1 2008.12 2008.3 20 

 4=52-56   Mean 

 6=84-90   2011)-(1994Mean 

 (دائرة األرصاد الجوية الفلسطينية)المصدر من عمل الباحث باالعتماد على 

 في محافظة أريحا.  ملخص لعدد ونسب سنوات الجفاف وشهورها بحسب تصنيفات الجفاف المختلفة: ( 21الجدول )

NearNorm.Dry Moder. Dry Abnor. Dry Severely 
Dry 

Extremely 
Dry 

No. of 
Month 

No. of 
Year 

Periods 

% No. % No. % No.  % No.  % No.  % No.  % No. 

50 5 40 4 0 0 0 0 10 1 70.8 120 55.6 10 1924-1940 

60 6 10 1 20 2 0 0 20 2 70 120 55.6 10 1994-2011 

50 2 25 1 0 0 0 0 50 2 66.7  48 44.5 4 1994-2002 

66.7 4 0 0 33.4 2 0 0 0 0 72.3 72 66.7 6 2003-2011 
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( عشرة سنوات 7111-1991( والفيترة )1911-1971بلغ عدد سنوات الجفاف في الفيترة ) -

سن ، مما  11%( من مجمل عدد السنوات للفيترة الواحدة والبالغ 99.2لكل منها، وبنسب   )

 ( .  72ةعكس الطابع الجاف الذي ةغلب على محافظ  أرةحا )أنظر الشكل 

 الباحث باالعتماد على دائرة األرصاد الجوية الفلسطينية()المصدر من عمل 

 

 .(1211-1291( لها في محافظة أريحا خالل الفترة )SPIالسنوات الجافة والرطبة وقيم ) ( :99الشكل )
 

( يتزاةدا 7111-7112( و )7117-1991ةالحظ عند مقارن  سنوات الجفاف بةن الفيتريتةن ) -

%(، في 22.2وبنسبه ) 11سنوات من أصل  2نة  ليتبلغ واضحا في عددها خالل الفيترة الثا

)أنظر الشكل %( 11.9وبنسب  ) 11سنوات من أصل  1حةن كانت خالل الفيترة األولى 

71 )  . 

 )المصدر من عمل الباحث باالعتماد على دائرة األرصاد الجوية الفلسطينية(

 

 .(9011-9002( و )9009-1221خالل الفترتين )فظة أريحا في محا( لها SPIالسنوات الجافة والرطبة وقيم ): ( 91الشكل )

-2

-1.5

-1

-0.5

0

0.5

1

1.5

2

2.5

1922 1924 1926 1928 1930 1932 1934 1936 1938 1940 1942SP
I 

V
al

u
e

s 

Time 

SPI (1924-1941) 

-2

-1

0

1

2

3

1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012SP
I 

V
al

u
e

s 

Time 

SPI for (1994-2002) and (2003-2011) 

SPI (1994-2002) SPI (2003-2011)



126 
 

( رافقه يتزاةد في عدد شهور 7111-7112هذا اليتزاةد في سنوات الجفاف خالل الفيترة ) -

%(، في حةن بلغ عددها 27.2وبنسب  ) 27شهر من أصل  97الجفاف لنفس الفيترة ليتبلغ 

 %( . 22.2وبنسب  ) 27شهر من أصل  27

-7112( خالل الفيترة )Near Normal .Dryنسب  الجفاف من فئ  )ةالحظ يتزاةدا في  -

(، وأةضا 7117-1991%( في الفيترة )91%(، في حةن كانت )22.2( ليتبلغ )7111

%( في حةن كانت 22.1( ليتبلغ )Abnormal. Dryيتزاةدا في نسب  الجفاف من فئ  )

 ( .7117-1991) %( في الفيترة1)

( ليتبلغ نسبيتها 7111-1991( خالل الفيترة )Extremely Dryهناك يتزاةدا في فئ  الجفاف ) -

%( 71(، كما وةالحظ أن النسب  )1911-1971%( في الفيترة )11%( بعدما كانت )71)

 ( . 7117-1991ركز في الفيترة )يتمن فئ  الجفاف السابق  يت

 ( لم يتظهر في حال  الجفاف أو الرطوب  خاللExceptional Dry/Wetالقةم االسيتثنائة  ) -

جمةع الفيترات الزمنة  المخيتلف ، وذلك ألن محافظ  أرةحا يتقع في المناخ شبه الصحراوي 

 ولةس الصحراوي . 
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  .من خالل االستبانة عينة الدراسةالعامة لخصائص ال 1.19

  .الجنس 1.19.1

 722/%29شكل الذكور ما نسبيته )في حةن  ،(اسيتبان  21\%71شكلت اإلناث ما نسبيته )    

( الذي ةمثل ذلك، وهذا ةعني أن العاملةن في القطاع الزراعي هم في 79أنظر الشكل ) اسيتبان (

الغالب من الذكور، وخاص  في األعمال الزراعة  اليتي يتحيتاج إلى مجهود جسدي، أما النساء فهن 

 ةعملن في األعمال الزراعة  األقل مجهودا كالقطف واليتعبئ  .  

 . ( نسبة كال من اإلناث والذكور في عينة الدراسة92الشكل )                         

 

  .مكان اإلقامة  1.19.9

ون محافظ  رام هللا والبةرة المزارعةن من عةن  الدراس  ةقطن ( أن غالبة 21ةظهر الشكل )     

أعداد المزارعةن في كل محافظ  ومساح  يتيتعلق بيتالها محافظيتي القدس وأرةحا، وذلك العيتبارات و

 األراضي الزراعة  . 

 . ( التوزيع النسبي لمزارعي عينة الدراسة على المحافظات الثالثة20الشكل )                        

 ذكور
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 إناث
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  .الفئات العمرية 1.19.2

( ةظهر يتوزةع مزارعي عةن  الدراس  على الفئات العمرة  المخيتلف ، فةالحظ أن 21الشكل )     

سن  وهي  (91-19/)(11-29)في الفئيتةن العمرةيتةن النسب  األكبر من المزارعةن يتيتراوح أعمارهم 

جات الحرارة ومعدالت األمطار المناسب  للحكم على اليتغةرات المناخة  على صعةد در اتالفيتر

وذلك ألن الحدةث عن ظاهرة اليتغةر المناخي بدأ نيتاج الزراعي ومساح  األراضي الزراعة ، واإل

 في األوساط العلمة  منذ نهاة  سبعةنات القرن الماضي . 

 . ( الفئات العمرية لمزارعي عينة الدراسة21الشكل )                                  

 

  .المؤهل العلمي 1.19.1

( ةيتناول يتوزةع مزارعي عةن  الدراس  على المؤهالت العلمة  المخيتلف ، حةث 27الشكل )     

%( ممن 21جاءت النسب  األكبر من المزارعةن ممن ةميتلكون شهادة الثانوة  العام  وما نسبيته )

 ميتلكهوالوعي الذي ةةميتلكون مؤهل اليتوجةهي فما فوق، األمر الذي قد ةعكس المعرف  العلمة  

 . وآثارها  عةن  الدراس  فةما ةيتعلق بقضة  اليتغةر المناخي مزارعي

 . لمزارعي عينة الدراسة ( المؤهالت العلمية29الشكل )
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  .معدل الدخل الشهري 1.19.5

 7111ةيتقاضون روايتب شهرة  أقل من  الدراس  ممن هم%( من عةن  21جاء ما نسبيته )     

شةقل، األمر الذي قد ةعكس األوضاع االقيتصادة  الصعب  اليتي ةعةشها المزارعةن في منطق  

الدراس  لربما نيتةج  لضعف اإلنيتاج الزراعي ألراضةهم أو لعوامل أخرى يتيتعلق بالظروف المناخة  

السنوة  أو لصعوبات يتعيترضهم في  اليتي ال يتساعد على الزراع  كالجفاف ونقص معدالت األمطار

 ( الذي ةبةن ذلك . 22العملة  اإلنيتاجة  واليتسوةقة  لمحاصةلهم الزراعة ، أنظر الشكل )

 . ( توزيع مزارعي عينة الدراسة على فئات الدخل الشهر22الشكل )                             

 

  .الوعي بقضايا التغير المناخي 1.11

 .)المزارعين( قضية التغير المناخي بالنسبة لعينة الدراسةلهمية درجة األ 4.18.1

ممن ةرون أن قضة  اليتغةر المناخي هم %( من عةن  الدراس  91ما نسبيته )بةن اليتحلةل أن      

جدا(، األمر الذي ةعكس مهم   وأ%( ممن ةعيتبرونها غةر )مهم  2مهم  جدا، في مقابل ) وأمهم  

بشكل واضح معرف  عةن  الدراس  )المزارعةن( بهذه القضة  ويتأثةرايتها المائة  والزراعة  علةهم 

وهذا ةيتماشى مع المسيتوى اليتعلةمي والثقافي لعةن  الدراس  واليتي يتم ضةهم ومحاصةلهم، وعلى أرا

 (.21أنظر الشكل )اإلشارة لها سابقا، 
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 . ( أهمية قضية التغير المناخي بالنسبة للمزارعين في عينة الدراسة21الشكل )

 

 مصدر المعرفة لعينة الدراسة بقضية التغير المناخي. 4.18.2  

األكبر من المزارعةن قد سمعوا بقضة  اليتغةر المناخي من خالل (  أن النسب  29ةظهر الشكل )     

%(، يتال ذلك المؤسسات اليتعلةمة  )المدارس، المعاهد، الجامعات ....( بنسب  11اليتلفاز وبنسب  )

ة  اليتغةر المناخي وآثارها من خالل ض، ومن المالحظ يتدني نسب  المزارعةن الذي سمعوا بق%(11)

%(، األمر الذي ةسيتوجب بذل المزةد من الجهد من قبل يتلك 1لغت نسبيتهم )المنظمات البةئة  حةث ب

المنظمات من خالل المنشورات والندوات والمؤيتمرات اليتي يتسيتهدف فئ  المزارعةن ويتوعةيتهم 

  بقضة  اليتغةر المناخي . 

 

 . در معرفة عينة الدراسة بقضية التغير المناخيا( مص25الشكل )
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 .تأثيرات التغير المناخي بحسب رأي عينة الدراسة )المزارعين( 4.19

       اليتغةر المناخي على المزارعةن :يتحلةل القسم الخاص بيتأثةرات خالل ةمكننا اسيتنيتاج اآليتي من 

أنظر الشكل ةرون أن اليتغةر المناخي ةؤثر علةهم حالةا،  %( من المزارعةن22نسبيته )ما  -

(a22.) 

 
 

 
 

 

 . التغير المناخي على المزارعين في منطقة الدراسة ( النسب المئوية لتأثيرات29الشكل )
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أن اليتغةر المناخي ةؤثر حالةا على  ،حسب خبرايتهم الزراعة  السابق و ،%( ممن ةرون11) -

 (.36b، أنظر الشكل )اإلنيتاج الزراعي الخاص بأراضةهم

أنظر %( من عةن  الدراس  ليتؤكد يتناقص مساح  أراضةهم الزراعة ، 22جاءت إجابات )  -

 ( .36cالشكل )

في مقابل %( ممن ةرون أن كمةات األمطار الحالة  غةر كافة  أو كافة  جدا للزراع ، 29)  -

%( ممن ةرونها كافة  أو كافة  جدا، وربما هذا ليتوفر لدةهم مصادر بدةل  للمةاه، أنظر 21)

 (. 36dالشكل )

( 17في مقابل )%( ةرون أن درجات الحرارة الحالة  أكثر من الماضي، 22ما نسبيته ) -

    (. 40eممن ةرونها أقل، انظر الشكل )

 

  .أهمية التغير المناخي بحسب المعلومات الشخصية لعينة الدراسة 1.90

  .ب الجنسأهمية التغير المناخي بحس 4.20.1

(% من المزارعةن الذكور ةرون أن ظاهرة اليتغةر المناخي مهم  أو 22.1ةالحظ أن ما نسبيته )     

( من اإلناث ةرونها مهم  أو مهم  جدا، وربما ةعود ذلك إلى %11قابل ما نسبيته )مهم  جدا، في م

أن الذكور أكثر اريتباطا واحيتكاكا باألراضي الزراعة  ومجمل العملة  الزراعة  من حةث مدخاليتها 

لمحصول والنايتج وميتطلبايتها ومخرجايتها، مقارن  مع اإلناث اللوايتي ةقيتصر عملهن في جمع ا

  (.22انظر الشكل )الزراعي، 

 

           . جنس المزارعين في منطقة الدراسة( أهمية ظاهرة التغير المناخي بحسب 29الشكل )
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 بحسب مكان اإلقامة للمزارعين.أهمية التغير المناخي  1.90.9

( يتدني في نسب  المزارعةن في محافظ  القدس مقارن  مع مزارعي 21ةالحظ من الشكل )     

في  %(2األخرى الذي أجابوا أن ظاهرة اليتغةر المناخي مهم  ومهم  جدا حةث بلغت )المحافظات 

( لمحافظات رام هللا/البةرة وأرةحا على اليتوالي، وربما ةعود هذا إلى أن %79و ) %(92مقابل )

عدد مزارعي محافظ  القدس هو أقل عددا مقارن  بالمحافظات األخرى ةأيتي بعدهم مزارعو 

جعلهم  مماحةث العدد، أما مزارعو محافظ  رام هللا والبةرة فهم أكبر عددا  محافظ  أرةحا من

ةشكلون النسب  األكبر لإلجاب  على السؤال، فمن المعلوم أن األراضي الزراعة  وحرف  الزراع  

بالنسب  إلى سكان القدس قلةل  مقارن  برام هللا/البةرة وأرةحا، وأةضا في أرةحا وبسبب الملكةات 

 فإن عدد المزارعةن أقل منه في رام هللا/البةرة .  الكبةرة

 

في منطقة الدراسة  .              للمزارعين  لتغير المناخي بحسب مكان اإلقامة( أهمية ظاهرة ا21الشكل )  

 

 أهمية التغير المناخي بحسب الفئات العمرية.  1.90.2

( األعلى نسب 29( و )أقل من 91-19( و )11-29ةالحظ أن نسب الفئات العمرة  ما بةن )     

مئوة  من بةن الفئات األخرى اليتي أكد المزارعون المنيتمون إلةها أن ظاهرة اليتغةر المناخي مهم  أو 

مهم  جدا، وجمةعها من الفئات القادرة على الحكم على مدى حصول يتغةرات مناخة  أو زراعة  

سب خبرايتهم الزراعة  السابق ، حةث بدأت ظاهرة اليتغةر المناخي يتيتصدر المسرح العلمي بح

 (. 29كظاهرة منذ منيتصف ثمانةنات القرن الماضي، أنظر الشكل )
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في منطقة الدراسة  لتغير المناخي بحسب عمر المزارعين( أهمية ظاهرة ا22الشكل )  

مةع الفئات العمرة  ممن أجابوا على أن ظاهرة ةالحظ بشكل عام يتدني النسب المئوة  لجو     

 اليتغةر المناخي لةست مهم  ومهم  جدا أو أنهم غةر قادرون على يتحدةد مدى أهمة  الظاهرة.

 
 . مؤهل العلميأهمية التغير المناخي بحسب ال  1.90.1

 ( ممن792(% من الذةن يتم اسيتطالعهم والبالغ عددهم )21ما نسبيته )( أن 11ةظهر الشكل )     

ةحملون شهادة الثانوة  العام  أكدوا على أن ظاهر اليتغةر المناخي مهم  ومهم  جدا بالنسب  لهم، وما 

(% ممن ةحملون شهادة الثانوة  العام  فما فوق أكدوا على أنها مهم  ومهم  جدا، األمر 22نسبيته )

مزارعةن على ومدى إطالع هؤالء الالذي ةعكس بالضرورة العالق  القوة  بةن المؤهل العلمي 

وآثارها الزراعة  والمائة  المكيتشفات والقضاةا العلمة  الحدةث  ومن ضمنها قضة  اليتغةر المناخي 

ميتعددة الجوانب، حةث ةالحظ أةضا أن جمةع المزارعةن الذةن ةحملون شهادة الماجسيتةر فما فوق 

 (.11ا على أنها ظاهرة مهم  ومهم  جدا، انظر الشكل )أجابو

 

            في منطقة الدراسة . لتغير المناخي بحسب المؤهل العلمي للمزارعينأهمية ظاهرة ا (10الشكل )

34.5 

3.1 
0.8 

23.4 

1 0 

12.1 

0 1.4 
3.1 

0.3 0 1.4 0 0 0.7 0 0.3 

16.2 

1 0.7 
0

5

10

15

20

25

30

35

40

 ال أعرف  لةست مهم  أو مهم  جدا   مهم  أو مهم  جدا

44-35

54-45

65-55

76-65

84-75

 85أكثر من 

 35أقل من 

4.5 

0 0.7 

6.5 

1 0 

17.6 

1 1.4 

31 

12.3 

1 0.3 

19 

0.7 0 1 0.3 0 
0

5

10

15

20

25

30

35

 ال أعرف  لةست مهم  أو مهم  جدا   مهم  أو مهم  جدا

 أقل من إبيتدائي

 إبيتدائي

 أساسي

 اليتوجةهي

 دبلوم

 بكالورةوس

 ماجسيتةر فأكثر 



135 
 

 أهمية التغير المناخي بحسب معدل الدخل الشهري.  1.90.5

النسب  األكبر من المزارعةن الذي أكدوا على أن ظاهرة اليتغةر المناخي ( أن 11ةظهر الشكل )     

( شةقل/شهر وبنسب  7111-1911الدخل الشهرة  لهم ما بةن )مهم  جدا يتيتراوح معدالت  وأمهم  

شةقل/شهر،  1911(% ممن معدالت الدخل الشهرة  لهم أقل من 71.1(%، وجاء ما نسبيته )22.1)

األمر الذي ةعكس بشكل عام األوضاع االقيتصادة  الصعب  اليتي ةعةشها المزارعةن في منطق  

 .ذب اإلنيتاج الزراعي في منطق  الدراس الدراس  باإلضاف  إلى إعطاء مؤشر حول يتذب

كما ةعكس هذا عالق  عكسة  ما بةن الدخل وعدد الذةن أكدوا أهمة  اليتغةر المناخي، وقد ةكون      

السبب أن أصحاب الدخل المريتفع ال ةولون نفس القدر من األهمة  لقضة  اليتغةر المناخي اليتي يتؤثر 

ى دخلهم، بةنما أصحاب الخل القلةل ةولونها أهمة  أكبر على إنيتاج أراضةهم الزراعة  وباليتالي عل

 كونها يتؤثر على دخلهم من خالل يتأثةرها على إنيتاج أراضةهم الزراعة . 

 

     في منطقة الدراسة . لتغير المناخي بحسب معدل الدخل الشهري للمزارعين( أهمية ظاهرة ا11الشكل )                       

 

 ين.الحالية بالنسبة للمزارعتأثيرات التغير المناخي  1.91

  التأثيرات الحالية مقارنة بالماضي. 1.91.1

( أن ما نسبيته 17بالنسب  لخبرة المزارعةن السابق  ومدى يتأثةر اليتغةر المناخي فةظهر الشكل )     

على أن ظاهرة  في منطق  الدراس  أكدوا( 792من الذةن يتم اسيتطالعهم والبالغ عددهم )(% 22.9)

اليتغةر المناخي يتؤثر علةهم في الوقت الحالي كما أثرت علةهم في الماضي بحسب خبرايتهم الزراعة  

الميتراكم ، ويتحدةدا على اإلنيتاج الزراعي الخاص بأراضةهم، وهو ما ةيتوافق مع ما يتوصلت إلة  
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من محافظيتي رام  كلالمطرة  الحالة  الميتناقص  في الدراس  في الفصل السابق بشأن اليتوجهات 

 /البةرة والقدس ومحافظ  أرةحا .هللا

 

              في منطقة الدراسة . ( مقارنة التغيرات المناخية القديمة بالحالية بحسب خبرة المزارعين السابقة19الشكل )

من المزارعةن في منطق  الدراس  جاءت إجابايتهم  %(11.2)( ما نسبيته 17بةنما ةظهر الشكل )     

يتائج أن ظاهرة اليتغةر المناخي يتؤثر علةهم حالةا ولم يتكن يتؤثر في الماضي، وهو أةضا ةنسجم مع ن

اليتغةرات المناخة  قبل ثمانةنات القرن الماضي كانت طفةف  في محافظيتي الدراس  اليتي أظهرت أن 

ليتغةرات خالل العشرةن سن  الماضة ، حةث جاءت يتلك اليتغةرات رام هللا/البةرة والقدس مقارن  مع ا

يتصاعدة  مع الزمن، كما ويتوصلت الدراس  إلى أن اليتغةرات المناخة  جاءت ميتصاعدة مع الزمن 

 في محافظ  أرةحا خالل العشرةن سن  الماضة  .

ةر المناخي إلى أن بعض ويترجع هذه النسب  القلةل  من المزارعةن الذةن نفوا اليتأكةد القدةم لليتغ     

ةثي العهد بالزراع  مما ال ةسمح لهم بالحكم على هذه الظاهرة قبل اميتهانهم دالمزارعةن قد ةكونوا ح

 الزراع  كحرف  . 

 

 التأثيرات الحالية ومساحة األراضي الزراعية. 1.91.9

( 792من الذةن يتم اسيتطالعهم والبالغ عددهم ) (%92.2أن ما نسبيته )( 12من الشكل )ةالحظ      

إلى يتناقص قد أدت ؤثر علةهم في الوقت الراهن وأن ظاهرة اليتغةر يتفي منطق  الدراس  أكدوا 

منهم أكدوا أن ظاهرة اليتغةر %( 12.7مساح  األراضي الزراعة  الخاص  بهم، وما نسبيته )

ي الزراعة  الخاص  بهم ثابيت  دون يتغةةر، المناخي شةئا ةؤثر علةهم حالةا مع بقاء مساح  األراض
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من مؤشر الجفاف وعدد أةام المطر في  بخصوص كلوهذا ةيتفق مع ما يتوصلت إلةه الدراس  

 محافظ  رام هللا/البةرة والقدس، وكذلك محافظ  أرةحا على صعةد مؤشر الجفاف الخاص بها .

 

في منطقة الدراسة . راضي الزراعية الخاصة بالمزارعين( مقارنة التغيرات المناخية الحالية بمساحة األ12الشكل )  

%( من المزارعةن لهم أعمار أكثر من 21-91%( إلى أن حوالي )92.2ويترجع هذه النسب  )     

(، مما ةؤهل هؤالء المزارعةن للحكم على مدى يتأثةر ظاهرة اليتغةر المناخي 21سن  )الشكل  11

سن  وهذا ال ةؤهلهم  11ةعون الحكم فأعمارهم أقل من على أراضةهم، بةنما الباقي فهم ال ةسيتط

   للحكم على ظاهرة عمرها أكبر من عمره في المجمل. 

 

 .التأثيرات الحالية وكميات األمطار 1.91.2

في منطق  ( 792من الذةن يتم اسيتطالعهم والبالغ عددهم )( % 29.2)( أن 11ةظهر الشكل )     

المناخي شةئا ةؤثر علةهم حالةا وبأن كمةات األمطار الحالة  أقل مما الدراس  ةرون أن ظاهرة اليتغةر 

ةرون أنها يتؤثر علةهم حالةا مع وجود يتذبذب في ( %9.7كانت علةه في الماضي، وما نسبيته )

( ممن ةروا أنها شيء ال ةؤثر اآلن علةهم لكن %2.1كمةات األمطار من عام إلى آخر، وما نسبيته )

عما كانت علةه في السابق، وهذا ةدعم بشكل أو بآخر ما يتوصلت إلةه  كمةات األمطار ميتناقص 

الدراس  فةما ةيتعلق باليتوجهات الميتناقص  لكمةات األمطار الفصلة  والشهرة  والسنوة  خالل 

 ي المحافظات الثالث .الفيترات األخةرة ف
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            في منطقة الدراسة . ( مقارنة التغيرات المناخية الحالية بكميات األمطار11الشكل )

 

 .التأثيرات الحالية ودرجات الحرارة 1.91.1

في  ( % من المزارعةن21.1)الحرارة الحالة  فقد أكد بالنسب  لظاهرة اليتغةر المناخي ودرج       

هي وأن درجات الحرارة  ،ةؤثر علةهم حالةا أن ظاهرة اليتغةر المناخي هي شيءمنطق  الدراس  

أن ظاهرة اليتغةر المناخي ال %( 17.2ما نسبيته )كما وأظهر أكثر مما كانت علةه في الماضي، 

أي أن ما مجموعه يتؤثر علةهم حالةا لكن درجات الحرارة الحالة  أعلى مما كانت علةه في الماضي، 

ة %( من المزارعةن قد أكدوا على وجود ظاهرة اليتغةر المناخي ويتأثةرها على درجات الحرار22)

الحالة ، كما وةدل هذا على حساسة  ومدى وعي المزارعةن في منطق  الدراس  والذي يتمثل 

بالمسيتوى اليتعلةمي لهم مما ةجعلهم قادرةن على الحكم على يتأثةرات ومسيتوةات حدوث ظاهرة 

وهذا ةنسجم يتماما مع ما يتوصلت إلةه الدراس  في فصل اليتحلةل اليتغةر المناخي في مناطقهم، 

لدرجات الحرارة لمحافظيتي رام هللا/البةرة، حةث جاءت اليتوجهات الحرارة  الشهرة   اإلحصائي

، أنظر الشكل كانت علةه في الماضي اةدة في الفيترات األخةرة مقارن  بماوالفصلة  والسنوة  ميتز
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          في منطقة الدراسة . ( مقارنة التغيرات المناخية الحالية بدرجات الحرارة15الشكل )
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  .النتائج 

  .النتائج العامة 1.1

المصادر يتيتعلق بمنطق  الدراس  من  البةانات المناخة  وعمل قاعدة بةاناتيتم حصر وأرشف   -1

الموثوق  والمعيتمدة لذلك، يتمهةدا ألعمال أخرى قد ةقوم بها الباحث أو لالسيتفادة منها من قبل 

  باحثةن آخرةن في أبحاث أخرى ذات صل  باليتغةر المناخي أو علم المناخ بشكل عام. 

ق  ج الميتعلق  باليتحلةل اإلحصائي ونيتائج اإلسيتبةان الخاص بالمزارعةن أن المنطئالنيتا أشارت -2

خالل العقدةن األخةرةن على صعةد اليتوجهات الحرارة  الشهرة  مناخة   يتغةرات تشهدربما 

، باإلضاف  إلى اليتوجهات المطرة  الشهرة  والفصلة  والسنوة  بشكل ميتزاةدوالفصلة  والسنوة  

 الميتناقص  في منطق  الدراس ، وهذا مقارن  مع الفيترات الزمنة  القدةم .

سيتكون  )النمط المناخي المسيتقبلي( اإلحصائة  يتوحي بأن اليتوجهات المسيتقبلة نيتائج اليتحالةل  -3

 ميتزاةدة على صعةد درجات الحرارة وميتناقص  على صعةد كمةات األمطار في منطق  الدراس . 

الدراس  قد أثرت على مساح  األراضي الزراعة  وكمةات رات المناخة  المحيتمل  في منطق  اليتغة -4

لخاص بالمزارعةن، نظرا الريتفاع درجات الحرارة ويتناقص كمةات األمطار، اإلنيتاج الزراعي ا

والذي باإلضاف  إلى يتحلةل أراء المزارعةن حول يتأثةرات اليتغةرات المناخة  على أراضةهم. 

  أكديته اليتحالةل اإلحصائة  للبةانات المناخة .

ومنطق  الشرق خاص  فجوة حقةقة  ةعاني منها الوسط العلمي في فلسطةن هذه الدراس  سدت  -5

، ومهدت الطرةق أمام باحثةن آخرةن اليتغةر المناخي األوسط بشكل عام على صعةد دراسات

السيتكمال ما يتوصلت إلةه الدراس  أو لدراس  دالئل اليتغةر المناخي على مناطق أخرى من 

 فلسطةن .

إسيترايتةجة  مهم  لصانع القرار الفلسطةني كمنطلق ألي  وفرت هذه الدراس  بنيتائجها أداة -6

  مسيتقبلة  يتأخذ في حسبانها اليتغةرات المناخة .

 

  .محافظتي القدس ورام هللا/البيرة 1.1

 النتائج المتعلقة بدرجات الحرارة. 1.1.1

(/العشرةن عام 2111-1111اريتفاع في المعدل السنوي لدرجات الحرارة خالل الفيترة ) -1

درج   )+1.8مقدار هذا االريتفاع )(، حةث بلغ 1111-1191الماضة  مقارن  مع الفيترة )



142 
 

، ومن الجدةر بالذكر هنا أن هذا االريتفاع )1.111مئوة  وبدالل  إحصائة  عند مسيتوى معنوة  )

 . )+1.95ةيتماثل يتماما مع اليتوجهات الحرارة  العالمة  اليتي بلغت )

الماضة  (/العشرةن سن  2111-1111اريتفاع في درجات حرارة جمةع الشهور خالل الفيترة ) -2

(، حةث جاءت اريتفاعات شهور حزةران ويتموز وآب وأةلول 1111-1191مقارن  مع الفيترة )

 .( 1.14ائة  عند مسيتوى معنوة  )ويتشرةن أول وكانون أول بدالالت إحص

-1191جاءت جمةع اليتوجهات الحرارة  موجب  )ميتزاةدة( لجمةع الشهور خالل الفيترة ) -3

الت إحصائة  لشهور يتموز وآب وأةلول ويتشرةن أول (/األربعةن عام الماضة ، وبدال2111

 وكانون أول.

(/العشرةن سن  2111-1111اريتفاع في المعدل الحراري لجمةع الفصول خالل الفيترة ) -4

الماضة ، حةث جاءت هذه االريتفاعات بدالالت إحصائة  لفصلي الصةف والخرةف عند مسيتوى 

 على اليتوالي. )1.11،  1.111معنوة  )

-1191اليتوجهات الحرارة  موجب  )ميتزاةدة( لجمةع الفصول خالل الفيترة )جاءت جمةع  -5

(/األربعةن عام الماضة ، وبدالالت إحصائة  لجمةع الفصول عند مسيتوى معنوة  2111

(1.14( . 

ايتسمت معظم االريتفاعات في المعدالت الحرارة  الزمنة  خالل فيترة السبعةنات بالخفةف  مقارن   -6

والميتصاعدة اليتي حصلت منذ منيتصف واواخر الثمانةنات حيتى عام  مع االريتفاعات الحادة

2111. 

)مالحظ  : ةمكن العودة إلى الجداول ذات الصل  اليتي وردت في الفصل الرابع من الدراس  لليتعرف 

 على مقادةر هذه الزةادات واالريتفاعات في درجات الحرارة(

 

 النتائج المتعلقة بكميات األمطار والجفاف. 1.1.1

مقارن  مع معدل كمةات األمطار طوةل وبال(/الثالثةن سن  الماضة  2111-1181خالل الفيترة ) -1

 39يتناقصت معدالت كمة  األمطار لفصل الخرةف بمقدار ) ،(1181-1818األمد للفيترة )

% من معدل كمةات أمطار فصل الخرةف خالل الثالثةن سن  33ملم(، أي يتناقص ما نسبيته 

 هرةا على الخصائص المناخة  لفصل الخرةف .وجالماضة ، مما ةؤثر 

مقارن  مع معدل كمةات األمطار طوةل وبال(/الثالثةن سن  الماضة  2111-1181خالل الفيترة ) -2

+ 29اريتفعت معدالت كمة  األمطار لفصل الربةع بمقدار )، (1181-1818األمد للفيترة )
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ةع خالل الثالثةن سن  % من معدل كمةات أمطار فصل الرب38ملم(، أي اريتفع ما نسبيته 

 وهرةا على الخصائص المناخة  لفصل الربةع .جالماضة ، مما ةؤثر 

%، 42%، 15انخفاض في معدالت كمةات أمطار شهور )آذار، نةسان، يتشرةن أول( بنسب ) -3

%( على اليتوالي خالل الثالثةن سن  الماضة  مقارن  مع مثةاليتها في الثالثةن سن  السابق  11

 لها. 

( ملم خالل الفيترات الزمنة  31-1اريتفاع يتصاعدي في نسب اليتكرار المطري الشهري للفئ  ) -4

( في 2111-1181%(، وانخفاض في الثالثةن سن  الماضة /)51.6) ليتصل إلىالمخيتلف  

% مقارن  مع الثالثةن سن  السابق  2.6( ملم بمقدار 151-121نسب اليتكرار المطري للفئ  )

( ملم 311-291نعدام لكمةات األمطار الواقع  في الفئ  اليتكرارة  )(، وا1181-1151لها/)

( إلى 1151-1818% خالل الفيترة )1.6خالل الثالثةن سن  الماضة  بعدما يتناقصت من 

  .% خالل الثالثةن سن  الماضة  1.1(، ليتصبح 1181-1151% خالل الفيترة )1.4

( 2111-1181ثةن سن  الماضة /)انخفاض كبةر في اليتوجهات المطرة  السنوة  خالل الثال -5

+( 1.411(، حةث انيتقل اليتوجه من قةم  )1181-1151مقارن  مع الثالثةن سن  السابق  لها/)

 ( .-3.59+( إلى )5.1(، ومن مةل )-1.985إلى القةم  )

الخرةف خالل الفيترة يتناقص بشكل كبةر في قةم اليتوجهات المطرة  لفصول الشيتاء والربةع و -6

(، األمر الذي ةشةر إلى يتناقص كمةات 1181-1151ارن  مع الفيترة )مق( 1181-2111)

األمطار لفصول الشيتاء والربةع والخرةف خالل الثالثةن عام الماضة  مقارن  مع الثالثةن عام 

 األسبق لها .

( هو األعلى يتوجهات سالب  مقارن  2111-1181فصل الربةع خالل الثالثةن سن  الماضة /) -7

الفيترة الزمنة ، أي أن يتناقص كمةات أمطاره أعلى من حةث النسب   مع فصل الخرةف لنفس

 مقارن  مع فصل الخرةف أو الشيتاء . 

سالبا خالل الثالثةن سن  الماضة ، حةث بلغت  قةم  \شهر آذار هو األكثر يتوجها ميتناقصا -8

(Sen’s Slope( له )-(، ةلةه شهر يتشرةن ثاني واليتي بلغت قةم  )2.024Sen’s Slope )

   .   )-1.83)له 

%( 53.4( ليتصل إلى )2111-1181اريتفاع في نسب  عدد سنوات الجفاف خالل الفيترة ) -9

( المساوة  لها في 1181-1151وهي أعلى نسب  بةن الفيترات الزمنة  األخرى خاص  الفيترة )

جاءت نسب  عدد سنوات جفافها ، حةث ق  لها مباشرة في اليتسلسل الزمنيعدد السنوات والساب
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وهي أقل نسب  من بةن جمةع الفيترات الزمنة  األخرى، األمر الذي ةعني اريتفاع في  )46.9%)

البةرة والقدس ليتصبح \عدد سنوات الجفاف خالل الثالثةن عام األخةرة في محافظيتي رام هللا

 .  1818%( وهو أمر لم ةحصل منذ عام 46.6نسبيتها أعلى من نسب  سنوات الرطوب  )

شهرا  139( ليتصل إلى 2111-1181ور الجفاف خالل الفيترة )اريتفاع في عدد ونسب  شه -11

%( في الوقت الذي جاءت فةه النسب مسيتقرة وثابيت  للفيترات الزمنة  األخرى عند نسب  38)

%(، مما ةعني شذوذا في مسيتوةات نسب الجفاف الشهرة  خالل الثالثةن سن  الماضة  34)

 ( . 1818مقارن  معها منذ عام )

%( من حةث الجفاف ضمن فئ  21( األعلى نسب  )2111-1181جاءت الفيترة ) -11

(Moderately Dry( وهي أعلى بمريتةن مقارن  مع الفيترة )11( )1181-1151 )%

 ( .1151-1818%( للفيترة )9.5السابق  لها وبمريتةن ونص )

، 12شهور )آذار ونةسان وأةار وكانون أول( بمقدار )ل عدد أةام المطرفي هنالك انخفاض  -12

( ةوم مطري على اليتوالي، كما ويتناقصت أعداد أةام المطر خالل فصل الربةع بمقدار 1، 2، 77

 . (1911-1991ةوما مطرةا خالل الثالثةن سن  الماضة  مقارن  مع الفيترة ) 21

 

 .محافظة أريحا 1.1

 النتائج المتعلقة بكميات األمطار والجفاف. 1.1.1

% من الكمةات 99.2( ملم شكلت ما نسبيته 11-1بشكل عام ةمكن القول أن فئ  األمطار من ) -1

( ملم، وما 71-1% ضمن الفئ  )21.2(، وما نسبيته 7111-7112المطرة  الشهرة  للفيترة )

( ملم مما ةدل على شح هذه الكمةات المطرة ، حةث يتقع 21-1% ضمن الفئ  ) 19.7نسبيته 

 ( ملم . 91-11) منطق  أرةحا في المناخ شبه الجاف الصحراوي، وال ةوجد أمطار للفئ 

ةالحظ يتناقص واضح في قةم معامالت االريتباط بةن كمةات األمطار الفصلة  خالل الفيترة  -2

 ( . 7117-1991( مقارن  مع الفيترة )7112-7111)

( وبدالل  إحصائة  عند مسيتوى 7117-1991فصل الشيتاء أعلى معامل اريتباط خالل الفيترة  ) -3

(، مما 7111-7112ى معامل اريتباط خالل الفيترة )، لكن جاء فصل الربةع األعل1.11معنوة  

 ةعني احيتمالة  حصول إزاح  في كمةات األمطار من الشيتاء إلى الربةع . 
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مطري سالب، بةنما شهور أةار ( بمعامل اريتباط 7117-1991شهر نةسان خالل الفيترة ) -4

 ( . 7111-7112يتشرةن ثاني بمعامالت اريتباط سالب  خالل الفيترة )و

( 7117-1991( مقارن  مع الفيترة السابق  لها )7111-7112خالل الفيترة )في األمطار يتناقص  -5

في قةم معامالت اريتباط شهور كانون ثاني وشباط وآذار وأةار ويتشرةن أول ويتشرةن ثان 

( ملم، 19.2( ملم، وآذار )22.92بلغ مقدار هذا اليتناقص لشهر كانون ثاني ) وكانون أول، حةث

%، 12%، 12.7%، 11.9( ملم، وبنسب )21.2ملم، وكانون أول ) (29.1ويتشرةن أول )

 (.7117-1991%( على اليتوالي من مجموع كمةات أمطارها للفيترة )79.1

( كانت اليتوجهات المطرة  السنوة  موجب  )ميتزاةدة(، إال أنها 7117-1991خالل الفيترة األولى ) -6

بدالل  إحصائة  عند مسيتوى معنوة  ( سالب  )ميتناقص ( و7111-7112جاءت في الفيترة الثانة  )

 (، مما ةدل على يتناقص كمةات األمطار السنوة  في محافظ  أرةحا .1.11)

( يتناقصا واضحا في قةم اليتوجهات المطرة  7111-7112بشكل عام ةالحظ خالل الفيترة ) -7

(، حةث ةالحظ يتناقصا واضحا 7117-1991الفصلة  لفصلي الشيتاء والربةع مقارن  مع الفيترة )

 في يتوجه فصل الشيتاء وكذلك يتوجها أعلى يتناقصا لفصل الربةع.

( جاءت اليتوجهات المطرة  الشهرة  سالب  لشهور كانون أول وكانون 7111-7112في الفيترة ) -8

 . ن ثانيثاني وآذار ونةسان ويتشرةن أول ويتشرة

( يتزاةدا 7111-7112( و )7117-1991ةالحظ عند مقارن  سنوات الجفاف بةن الفيتريتةن ) -9

%(، في حةن 22.2وبنسبه ) 11سنوات من أصل  2واضحا في عددها خالل الفيترة الثانة  ليتبلغ 

 .%(11.9وبنسب  ) 11سنوات من أصل  1كانت خالل الفيترة األولى 

( رافقه يتزاةد في عدد شهور 7111-7112هذا اليتزاةد في سنوات الجفاف خالل الفيترة ) -11

 27%(، في حةن بلغ عددها 27.2وبنسب  ) 27شهر من أصل  97الجفاف لنفس الفيترة ليتبلغ 

 (.7117-1991%( في الفيترة )22.2وبنسب  ) 27شهر من أصل 

-7112( خالل الفيترة )Near Normal .Dryةالحظ يتزاةدا في نسب  الجفاف من فئ  ) -11

(، وأةضا يتزاةدا في 7117-1991%( في الفيترة )91%(، في حةن كانت )22.2( ليتبلغ )7111

 %( في الفيترة1%( في حةن كانت )22.1( ليتبلغ )Abnormal. Dryئ  )نسب  الجفاف من ف

(1991-7117 ). 
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 .زارعينمالنتائج المتعلقة بتحليل االستبيان الخاص بال 1.1

بقضة  اليتغةر بمسيتوى مريتفع من المعرف  واإلطالع النسب  األكبر من عةن  الدراس  يتمةزت  -1

ةحملون شهادة اليتوجةهي فما  النسب  األكبر من المزارعةن ممن جاءتالمناخي وآثارها، حةث 

 فوق.

 هناك عالق  طردة  بةن المؤهل العلمي ومدى الوعي بقضة  اليتغةر المناخي. -2

الذةن سمعوا بقضة  اليتغةر في نسب  المزارعةن حلةل أن هناك يتدني واضح يتهرت نيتائج الأظ -3

 .%( من المزارعةن1) لمة ، حةث بلغتالمجالت العمات البةئة  وظالمناخي من قبل المن

أثر أكدت نيتائج يتحلةل االسيتبةان أن النسب  األكبر من المزارعةن ةرون أن اليتغةر المناخي  -4

وةؤثر علةهم على صعةد يتناقص مساحات األراضي الزراعة  الخاص  بهم، وأن كمةات 

من الماضي،  أكبراألمطار الحالة  غةر  كافة  أو كافة  جدا للزراع ، وبأن درجات الحرارة 

 وهو ما ةثبت كال من الفرضةيتةن الثالث  والرابع  من فرضةات الدراس .

( األعلى نسب مئوة  من بةن 29( و )أقل من 91-19و )( 11-29الفئات العمرة  ما بةن ) -5

اليتغةر المناخي مهم  أو مهم  الفئات األخرى اليتي أكد المزارعون المنيتمون إلةها أن ظاهرة 

 جدا.
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  .التوصيات 5.5

إنه الوقت المالئم بالنسب  للمخططةن وصناع القرار الفلسطةنةةن اليتخاذ قضة  اليتغةر المناخي  -

ويتأثةرايتها في الحسبان وخاص  في المشارةع اليتي يتسيتهدف قطاعات الزراع  والمةاه األكثر يتأثرا 

 واسيتجاب  لليتغةرات المناخة .  

زارة البةئ  ودائرة األرصاد الجوة  الفلسطةنة  ووالقةام بحمالت يتوعوة  يتقودها المنظمات البةئة   -

ف فئ  اليتي يتسيتهدالعلمة  من خالل عمل المنشورات والمؤيتمرات والندوات وسلط  المةاه، 

 المزارعةن بالدرج  األولى.

يتنفةذ العدةد من المشارةع على صعةد البلدةات المحلة  في سبةل يتطوةر البنة  اليتحيتة  ليتكون قادرة  -

مجاري الممرات الفجائة  اليتي يتحدث من عام آلخر، كيتوسةع  اليتغةرات المناخة  على اسيتةعاب

على ومن خالل زةادة عرضها وأعماقها وإزال  الرواسب واليتراكمات بداخلها، المائة  واألودة  

حدارات الجبلة  لمنع االنهةارات النصعةد الطرق فال بد من عمل جدران إسيتنادة  للطرقات وا

بة ، باإلضاف  إلى زةادة أعداد اآلبار المنزلة  اليتي ةمكن اسيتخدامها مخزون إضافي الصخرة  واليترا

ةمكن يتجمةعها في فصول الشيتاء عن طرةق الحصاد المائي واسيتخدامها سواء للشرب أو  ،للمةاه

 لري المزروعات في فصول الصةف.

لمة  والسةاسة ، فباإلضاف  اليتركةز على الجانب المائي الذي يتعاني منه فلسطةن في المؤيتمرات الع -

إلى اليتغةرات المناخة  اليتي يتضرب المنطق  هناك سرق  مسيتمرة وميتواصل  وبكمةات هائل  للمةاه 

 الفلسطةنة  من قبل االحيتالل اإلسرائةلي.

أنواعه الميتعددة، األمر الذي ةقلل من نسب  الفاقد المائي يتركةز على عملةات الحصاد المائي بال -

ن المةاه ةمكن اسيتغاللها في الزراع  في ظل منطق  يتعاني أصال من شح الكمةات وةوفر كمةات م

ت المناخة  واالحيتالل اإلسرائةلي، ومن طرق ذلك شق الممرات المطرة  السنوة  بفعل اليتغةرا

داخل برك ها عةجمفي محاول  ليتلمةاه اوالقنوات المائة  اإلسمنيتة  بجوار الطرقات حيتى يتسةر بها 

ومعدة سلفا لهكذا غاة ، ومن خالل بناء مسيتجمعات مائة  على ضفاف بعض األودة   مائة  مغلق 

يتحوةل هذا المةاه إلى يتلك المسيتجمعات ليتسيتغل فةما بعد للري ومن ثم  اكبةرة اليتصرةف شيتاء

 والزراع .
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يترفع يتقارةرها الدورة  حول األحوال المناخة   ،محافظ كل مركز إنشاء غرف  طوارئ مناخة  في  -

إلى غرف  العملةات المركزة ، وخاص  في فصول الشيتاء اليتي قد يتشهد اليتحيتة   وأوجه ضعف البنة 

يتساقط كمةات كبةرة لفةضانات وإغالق بعض الطرقات ويتغةرات مناخة  فجائة  وشدةدة على صعةد ا

ات بآلةات ميتحرك  كالجرافات والكاسحات وآلةيتزوةد يتلك الغرف ال بد   من الثلوج، ووغةر ميتوقع

، وضرورة يتكامل هذه الغرف مع اإلنقاذ ووسائل االيتصال اإلسعاف األولى واإلطفائة  وفرق

مؤسسات المجيتمع المدني في المحافظ  والمواطنةن أةضا الذةن قد ةلعبون دورا هاما وحاسما في 

 مواجه  مثل يتلك اليتغةرات المناخة  الفجائة .     

لمشارةع اليتي يتسيتهدف لحصول على دعم ليتموةل ال الرسمة  أن يتسعى منذ اللحظ على الجهات -

الكهرباء إلى  قطاع الطاق  في فلسطةن، وخاص  يتلك المشارةع اليتي ةمكن من خاللها يتحوةل شبك 

، وهي ذات يتكلف  معقول  وةمكن إنجازها في ظل يتوفر الدعم المناسب وخاص  شبك  يتحت أرضة 

ل الحالي ةجعلها أكثر عرض  لليتغةرات وجودها بالشكالشبك  موجودة فوق األرض، حةث أن 

األمر الذي ةسبب انقطاع لليتةار  ،المناخة  الفجائة  وعلى احيتكاك مباشر مع اليتحوالت المناخة 

  .  مناطق أخرى فيبحرائق الكهربائي عن مناطق بأكملها وقد ةيتسبب 

يتعاني نقصا  العمل على إنشاء محطات ميتطورة وشامل  للرصد الجوي وخاص  في المناطق اليتي -

)منطق  الغور الفلسطةني(، مع ضرورة ميتابع  الحصول على البةانات إلكيترونةا لضمان أعلى نسب  

 ممكن  من الدق .

ضرورة جمع كل ما ةيتوفر من البةانات المناخة  القدةم  أبان الحكم األردني واليتركي لفلسطةن،  -

جوة  الفلسطةنة  ومركز اإلحصاء وةمكن أن يتعلب الجهات الرسمة  ممثل  بدائرة األرصاد ال

 الفلسطةني دورا في هذا الصدد.

عمل دراسات مسيتقبلة  في إطار اليتغةر المناخي في مناطق أخرى من فلسطةن أو في منطق   -

مقارن  آلثار اليتغةرات المناخة  ودالئلها على عدة مناطق، الشرق األوسط بشكل عام، كدراسات 

خفةف من يتلك اآلثار، ودراسات يتيتناول بشكل مركز يتأثةرات يتلك ودراسات يتركز على أهم آلةات اليت

 اليتغةرات على الجوانب االقيتصادة  والزراعة  والمائة  في المنطق  .

عمل نمذج  مناخة  يتحاكي آثار اليتغةر المناخي في منطق  البحر الميتوسط وفق سةنارةوهات  -

 األمطار .ميتعددة يتيتعلق باريتفاع درجات الحرارة ويتناقص كمةات 
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 الخاتمة  5.6

يتسبقها مقدم  ويتلةها خايتم  ثم قائم  المراجع والمالحق،  على خمس  فصول الدراس جاءت هذه      

ألهمة  ظاهرة اليتغةر المناخي ووضع منطق  الدراس  وما يتشهده من يتغةرات المقدم  بعرض  تبدأ

 أهم المناهج البحثة  اليتي يتناولها الباحث .ت وذكر ،مناخة 

يتناول الفصل األول المنهجة  اليتي ايتبعها الباحث في يتحقةق األهداف، وقدم المبررات واألهمة       

 .ا ووسائل يتحلةلها ومعالجيتهومصادرها لهذه الدراس ، وعرض وصفا يتفصةلةا للبةانات 

 على صعةد موقعها ،وأهيتم الفصل الثاني بجغرافة  منطق  الدراس  ومحددايتها الطبةعة  والبشرة     

ومصادر المةاه بداخلها وكذلك السكان وأنشطيتهم وأعدادهم،  ،الجغرافي وطوبغرافةيتها ومناخها

 .  وأغراضها بالخرائط بما ةخدم أهداف الدراس  مدعما ذلك

كما اهيتم الفصل الثالث بالخلفة  اليتارةخة  لظاهرة اليتغةر المناخي منذ بداةايتها، حةث يتناول      

لمعرفي والعلمي لهذه الظاهرة، وقدم شرحا للمفاهةم المريتبط  بها الباحث اليتطور اليتارةخي ا

 .  وبآلةيتها، وبعض األسباب اليتي يتسببها بحسب النظرة  الحدةث  في الوقت الراهن

باليتحلةل اإلحصائي الكمي للبةانات المناخة   الذي ةمثل جوهر الدراس واخيتص الفصل الرابع       

ذات الصل  بالعناصر المناخة  )درجات الحرارة وكمةات األمطار( في منطق  الدراس ، حةث طبق 

ات الوصفة ، ءاإلحصاحزم  سيتداللة  باإلضاف  إلى االباحث ما ةقارب عشرة أسالةب إحصائة  

  .نيتائجهما لا ومحلال مجدول إحصائي معلقا علةه 79شكل بةاني و  19وأنيتج من خالل ذلك 

أن اليتغةر المناخي على يتؤكد النظرة  المعيتمدة في الوقت الراهن من قبل معظم العلماء  إن     

منذ الثورة لغازات الدفةئ   ميتزاةدنبعاث وما رافقها من ا ،النشاطات البشرة نيتاج  هوالحالي 

ا هي األكثر اسيتجاب  ويتأثرن قطاعات الزراع  والمةاه فإ دون أدنى شكو الصناعة  وحيتى الةوم،

ليتغةرات المناخة ، وخاص  في المناطق اليتي يتعاني أصال من ضعف في الزراع  ونقصا كبةرا في اب

االحيتالل والميتكرر بالجفاف ألسباب كثةرة يتيتعلق  ، وذلكالموارد والمصادر المائة  كفلسطةن

يتي ظهرت لةضاف إلى ذلك اليتغةرات المناخة  ال ،عالة الزةادة السكانة  المعدالت اإلسرائةلي و

الميتزاةدة واليتوجهات ومعدالت الجفاف اليتوجهات الحرارة  دالئلها في هذه الدراس  من خالل 

 المطرة  الميتناقص  في منطق  الدراس .
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  هج الكمي الذي ةعيتبر جوهر هذه الدراسفباإلضاف  إلى المنبحثة ، الدراس  عدة مناهج ايتبعت      

ق  في األدبةات لق منه الباحث في يتشخةص واقع المنطهناك المنهج اليتارةخي والوصفي الذي انط

المنهج المةداني الميتمثل في اسيتطالع أراء المزارعةن وكبار السن بهدف باإلضاف  إلى  السابق ،

قةاس مدى الوعي بظاهرة اليتغةر المناخي ودعم نيتائج اليتحلةل اإلحصائي على صعةد اليتوجهات 

 الحرارة  والمطرة  .

لقد جاءت نيتائج الدراس  ميتوافق  مع اليتوجهات العالمة  لليتغةرات المناخة  سواء على صعةد      

كما ويتمثل هذه الدراس  الجانب اآلخر ، أو معامالت الجفاف كمةات األمطار أو درجات الحرارة

لةلة  للعدةد من الدراسات الوصفة  اليتي يتناولت الظاهرة على صعةد المنطق ، فهي دراس  كمة  يتح

األساس ألي خط  وطنة  يتنوي مواجه  يتلك اليتغةرات  ر  وفّ  إحصائة  يتسيتند على أساس علمي ميتةن

 .اليتي يتدل المؤشرات الحالة  على يتفاقمها مسيتقبال

باإلضاف  إلى ذلك فقد مهدت هذه الدراس  الطرةق أمام أبحاث أخرى بالوسائل الكمة  في إطار      

ما ايتبعيته هذه الدراس  من وسائل وأسالةب يتحلةلة  في مناطق أخرى علم المناخ، حةث ةمكن يتطبةق 

بةن مناطق مقارن  ، أو ةمكن عمل دراسات مناخة  أو منطق  الشرق األوسط بشكل عام من فلسطةن

المناطق المجاورة، للوقوف على حجم ومقدار اليتغةرات ، أو بةن فلسطةن ومخيتلف  من فلسطةن

     .المناخة  عبر الزمان والمكان 
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