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تحدید المناطق المعرضة للفیضانات في شمالي الضفة الغربیة
)GISوسبل مواجهتها باستخدام نظم المعلومات الجغرافیة (

إعداد 
إحسان فواز جرارعه جهاد 

إشراف
أحمد رأفت غضیةد. 

صالملخ

تتعرض األراضي الفلسطینیة كغیرها من دول العالم لمخاطر طبیعیة مختلفة، كالسیول 
والفیضانات. وقد تعرضت مناطق عدیدة في األراضي الفلسطینیة لخطر السیول والفیضانات، 
وجاءت هذه الدراسة لتسلیط الضوء على المناطق المعرضة للفیضانات في شمال الضفة الغربیة، 

إلى ارتفاع منسوب المیاه في الشوارع التي تؤديو في بعض مواسم الشتاء مطاراألغزارة بسبب
ولكن باإلمكان منع حدوثها،دفع مخاطر السیول والفیضانات أوغیر الممكنوالطرقات، حیث من 

العمل على الحد من تأثیراتها والتقلیل من الخسائر الناجمة عنها، وذلك بعمل الخرائط التي تحدد 
لمهددة وٕاجراء الدراسات والبحوث التي تحسن من عمل شبكات الصرف الصحي ونظم المواقع ا

اإلنذار المبكر وٕانشاء قواعد للمعلومات.

وقد تم في هذه الدراسة تحدید مجاري األودیة المعرضة للسیول والفیضانات في شمال 
من GISات الجغرافیة الضفة الغربیة من خالل التحلیل المكاني وذلك باستخدام تقنیة نظم المعلوم

ونتج عن الدراسة التعرف ،خالل أدوات التحلیل الهیدرولوجي من اجل بناء قاعدة معلومات مكانیة
على الخصائص المورفومتریة لألودیة في شمال الضفة الغربیة إضافة إلى تحدید األودیة المعرضة 

أنكما أظهرت الدراسة،لهالخطر السیول والفیضانات والتي تشمل التجمعات السكانیة المجاورة 
محافظة طولكرم أكثر المحافظات عرضة لخطر السیول والفیضانات وذلك لوجود وادیین رئیسین 

ویعود ذلك إلى شدة التصریف ، (الزومر والتین) وهما أكثر األودیة عرضة لخطر الفیضانات
یل دور نظم وأوصت الدراسة العمل على تفع،المائي ومرورهما داخل التجمعات السكانیة

وهذا ات لما تقدمة من إمكانیات متعددة،في دراسة السیول والفیضانGISالمعلومات الجغرافیة 



س

سیساهم في التنبوء المبكر لمخاطر السیول والفیضانات والمساعدة في الوصول إلى أفضل القرارات 
التصریف إضافة إلى إجراء دراسات تفصیلیة لتصریف المیاه الناجمة عن السیول في أحواض

المائي في شمال الضفة الغربیة. 
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الفصل األول

:مقدمة1.1

شهدت األراضي الفلسطینیة في الفترة األخیرة مخاطر طبیعیة مختلفة كغیرها من دول 
غزیرة أدت إلى ارتفاع منسوب أمطارومن هذه المخاطر السیول والفیضانات الناجمة عن ،العالم

المرور، إضافة إلى خسائر مادیة المیاه في األودیة والشوارع والطرقات مما أدى إلى تعطیل حركة 
التي أدى إلى غرق الكثیر من المناطق 8/1/2013بتاریخ المنخفض الجويأشهرها وبشریة وكان 

.خاصة في المحافظات الشمالیة من الضفة الغربیة

ولكن باإلمكان ،من المستحیل دفع مخاطر السیول والفیضانات أو منع حدوثهاأنهحیث 
وذلك بتحدید المناطق المهددة ،أثیراتها والتقلیل من خسائرها التي تنجم عنهاالعمل على الحد من ت

وٕانشاء قواعد للمعلومات تساعد المخططین على ،بالسیول والفیضانات ووضع الخرائط المناسبة لها
والحد من تأثیراتها وذلك عن طریق ،وضع الحلول المناسبة لمعالجة خطر السیول والفیضانات

.) في التحلیل المكاني لمنطقة الدراسةGISالمعلومات الجغرافیة (استخدام نظم 

:منطقة الدراسة2.1

والتي تبلغ ،)1تناولت الدراسة منطقة شمال الضفة الغربیة في فلسطین (خارطة رقم 
شماًال، وخطي طول  40ً28َ32ْو 37ً01َ32ْوتقع بین دائرتي عرض ،2كم2206مساحتها 

وتشتمل على كل من محافظات نابلس وجنین وطولكرم وقلقیلیة  شرقًا. 28ً32َ35ْو 28ً58َ34ْ
كما یحدها ،ومن الغرب السهل الساحلي الفلسطیني،ویحدها من الشرق األردن،سلفیت وطوباسو 

ما من الجنوب یحدها الجزء أ،من الشمال الطرف الجنوبي الشرقي من سهل مرج بن عامر
.1والجزء الشمالي الشرقي من محافظة أریحا،الشمالي من محافظة رام اهللا

.19م، ص2003الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني، جدول استعماالت األراضي في األراضي الفلسطینیة، 1
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.منطقة الدراسة:)1طة رقم (یر خ
.الصورة الجویةمن عمل الباحث باالعتماد على :المصدر
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:مشكلة الدراسة3.1

الغزیرة وتكرارها التي تهطل على مناطق محددة من األراضي الفلسطینیة األمطارتسبب 
وبتالي جاءت ،ضانات والتي بدورها تسبب خسائر بشریة ومادیةإلى حدوث مخاطر السیول والفی

هذه الدراسة لتحدید المناطق المعرضة للفیضانات في شمال الضفة الغربیة نظرا الرتفاع كمیة 
ووضع الحلول والمقترحات التي تساعد المخطط على ،اإلمطار عن غیرها من المناطق الفلسطینیة

الدراسات والتخطیط ولهذا فان اجراء،ه المخاطر والحد من أثارهااتخاذ القرار األنسب لمواجهة هذ
المسبق لمناطق النمو والتوسع العمراني تعتبر ذات أهمیة كبیرة لدرء مخاطر السیول والفیضانات 
والتقلیل من أثرها في حال حدوثها خاصة في ظل غیاب الصرف الصحي ومشاریع تصریف میاه 

.1السیول

:أهداف الدراسة4.1

:تسعى هذه الدراسة إلى تحقیق مجموعة من األهداف

أودیة ومیول) وتمثیلها في (تحدید عناصر مخاطر السیول والفیضانات في منطقة الدراسة -1
.لتحدید ومعرفة المواقع المهددة بالفیضانات،)GISنظام المعلومات الجغرافي (

) لمنطقة الدراسة للمواقع المهددة GISإجراء عملیات التحلیل والنمذجة والتقییم بواسطة (-2
.بالفیضانات

تحدید المناطق السكنیة والعمرانیة المهددة بمخاطر تدفق السیول والفیضانات في شمال -3
.الضفة الغربیة إلعطائها أولویة في مشاریع تصریف المیاه والصرف الصحي

ضرار السیول أایة من إنتاج الخرائط المناسبة التي یمكن استخدامها للتخفیف والحم-4
.والفیضانات ودرئها وتطویعها بما یخدم التخطیط السلیم واتخاذ القرار

المكاني للمناطق المهددة بالسیول في شمالي التحلیل ): 2009فضة، ایاد بن حكم، والشمراني، عبد الرحمن بن محمد (1
.2، جامعة الملك سعود، صمدینة الریاض باستخدام تقنیات االستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافیة



5

تحدید المشكالت الناتجة عن السیول والفیضانات في منطقة شمال الضفة الغربیة وسبل -5
حلها. 

:أهمیة الدراسة5.1

لمعرضة للفیضانات في تعتبر هذه الدراسة أولى الدراسات التي تتناول تحدید المناطق ا-1
.)GISفلسطین باستخدام تقنیة نظم المعلومات الجغرافیة (

تساهم هذه الدراسة في إنشاء قاعدة بیانات جدیدة یمكن االعتماد علیها من قبل المخططین -2
وأصحاب القرار في حل المشكالت الناجمة عن تدفق السیول والفیضانات بفعل تكرار 

.فصل الشتاء في المحافظات الشمالیة من الضفة الغربیةسقوط اإلمطار الغزیرة في

:مبررات الدراسة6.1

:هنالك العدید من المبررات التي دفعت للقیام بهذه الدراسة أهمها

قلة الدراسات في المكتبة العربیة بشكل عام وفي فلسطین بشكل خاص التي تتناول مثل -1
.هذه المواضیع واألبحاث

المادیة التي ألحقها تدفق السیول والفیضانات في منطقة الدراسة والعمل الخسائر البشریة و -2
.على إیجاد الحلول للحد من مخاطر الفیضانات

ضعف الجانب التطبیقي في الكثیر من الدراسات التي تتناول مسائل التخطیط المكاني في -3
.فلسطین

:فرضیات الدراسة7.1

ى تمثیل التوزیع المكاني للمناطق المعرضة للفیضانات قدرة نظم المعلومات الجغرافیة عل-1
.في منطقة الدراسة على خرائط وتحلیلها
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تكرار حدوث الفیضانات وما یرافقه من مخاطر ومشكالت في السنوات الماضیة في منطقة -2
.شمال الضفة الغربیة بشكل خاص وباقي المناطق الفلسطینیة بشكل عام

:أسئلة الدراسة8.1

هي المناطق المعرضة للفیضانات في منطقة شمال الضفة الغربیة؟ما -1

كیف یمكن الحد من خطر الفیضانات في منطقة الدراسة؟-2

:منهجیة الدراسة9.1

الباحث في توظیفه للبیانات المتوفرة على ثالث محاور رئیسیة ویتبع أسلوب المنهج اعتمد
:واهم هذه المحاور،التحلیلي

ویعتمد على دراسة المراجع والمصادر والدراسات التي تناولت هذا :ظرياإلطار الن-1
.الموضوع

ویشمل الدراسة المیدانیة لبعض المناطق التي تتعرض للفیضانات :إطار جمع المعلومات-2
والتعرف على المشاكل التي تعاني منها تلك المناطق ،بشكل مستمر في منطقة الدراسة

.بفعل الفیضانات

) في GISالباحث باستخدام تقنیات نظم المعلومات الجغرافیة (قامحیث :طار التحلیلياإل-3
عملیات التحلیل المكاني إلنشاء قاعدة بیانات وربطها بالخرائط لتحدید المناطق المعرضة 

ووضع مقترحات للحد من خطر الفیضانات وذلك عن طریق التخطیط وتطویر ،للفیضانات
.منطقة الدراسة
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:صادر المعلوماتم10.1

:اعتمدت هذه الدراسة على مصادر المعلومات التالیة

وشملت الكتب والمراجع ورسائل الماجستیر والدوریات التي تتعلق :المصادر المكتبیة-1
.بالموضوع

المصادر الرسمیة وشملت البیانات التي تم الحصول علیها من الجهاز المركزي لإلحصاء -2
والمخططات التي تم جمعها من الدوائر الرسمیة من بلدیات ودائرة الفلسطیني والخرائط

.الحكم المحلي وسلطة المیاه ووزارة الحكم المحلي والنقل والمواصالت والزراعة والتخطیط

وتشمل البیانات والمعلومات التي تم جمعها من قبل الباحث من خالل :المسح المیداني-3
.نیة في هذا الموضوعالمقابالت الشخصیة والجهات المع

:الدراسات السابقة11.1

:لقد تم الرجوع إلى عدة دراسات سابقة ذات عالقة بموضوع هذه الدراسة وأهمها

التحلیل الجیومورفولوجي للمعطیات ، بعنوان ()2008(دراسة علي احمد أبو سلیم-1
لج هذه الدراسة ). حیث تعاالطبیعیة المحددة لظاهرة الفیضانات النهریة في وادي الجرذان

في المملكة المعطیات الطبیعیة المحددة لظاهرة الفیضانات النهریة في وادي الجرذان
من خالل تحلیل الخصائص الطبیعیة للحوض، ودورها الجیومورفولوجي العربیة السعودیة

في زیادة حدة وقوة الفیضانات النهریة واستمراریتها في المواقع المختلفة من الوادي، وصوال 
إلى إعداد خریطة تظهر التوزیع الجغرافي للمناطق التي تتعرض لخطر الفیضانات النهریة 

في الحوض.

وقد توصلت الدراسة إلى وجود عالقة ایجابیة بین معدل تركز اإلمطار الهاطلة على 
الحوض والتصریف المائي للفیضانات التي تتشكل في الوادي، فالفیضانات التي تتراوح 

- 4.9ارتبطت بمعدل تركز مطري یتراوح بین (ث/3) م120-20بین (معدل تصریفها 
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ساعة، كما أظهرت نتائج الدراسة تزاید احتمالیة حدوث الفیضانات وتكرارها \) ملم 17.3
.1في الروافد الفرعیة للوادي مع تزاید رتبتها

التحلیل (بعنوان ،)2009(عبد الرحمن بن محمد الشمراني،دراسة إیاد بن حكم فضة-2
المكاني للمناطق المهددة بالسیول في شمالي مدینة الریاض باستخدام تقنیات 

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على .)االستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافیة
وذلك باستخدام تقنیة نظم المعلومات ،المناطق المهددة بالسیول في شمالي مدینة الریاض

ي تحدید المناطق المهددة بالسیول من خالل التحلیل الجغرافیة واالستشعار عن بعد ف
المكاني لمنطقة الدراسة باستخدام مصادر البیانات من صور جویة وفضائیة وخرائط 
جیولوجیة وعمرانیة وطرق ومواصالت والتعرف على أحواض التصریف المائي ومناسیب 

نظم المعلومات الجغرافیة االرتفاعات في منطقة الدراسة ثم إدخال هذه البیانات إلى برنامج 
،النظام ینتج خرائط تحدد المناطق المعرضة للسیولاومن خالل األوامر المختلفة في هذ

تقلیل من اثر السیول ومخاطرها في شمال مدینة الریاض الحیث یساعد المخططین على 
الشمالوأظهرت نتائج الدراسة إن اتجاه النمو السكني الجدید هو باتجاه .من خالل القنوات

كما أوصت الدراسة بتطویر المناطق السكنیة في ،العمرانيدوذلك ألنها مناطق قابله للتمد
.2مجاري تلك األودیة

تأثیر التحضر على الجریان السطحي ، بعنوان ()2010(دراسة نزیة إبراهیم المناسیة-3
هذه). تهدفGISوالفیضان باستخدام نماذج هیدرولوجیة ونظم المعلومات الجغرافیة

معالحضريالنمولربطكطریقةالجغرافیةالمعلوماتنظماستخدامكیفیةتوضیحإلىالدراسة
وتطبیقاتهاالجغرافیةالمعلوماتنظمعملكیفیةتوضیحإلىإضافة.النماذج الهیدرولوجیة

إلىباإلضافة. المعلوماتواستخالصالبیاناتالتعامل معفيودورهاالنماذج،تلكعلى

التحلیل الجیومورفولوجي للمعطیات الطبیعیة المحددة لظاهرة الفیضانات النهریة في وادي ): 2008أبو سلیم، علي احمد (1
لیة العلوم التربویة، جامعة الحسین بن طالل، معان.، كالجرذان

التحلیل المكاني للمناطق المهددة بالسیول في شمالي مدینة الریاض باستخدام تقنیات ): 2009فضة، والشمراني (2
، مرجع سابق.االستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافیة
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السطحي،والجریانبین األمطاروالعالقةالسطحي،الجریانفيالحضريالنموتأثیرمتقیی
المكاني.  التحلیلأسالیبمعالنماذجتلكربطخاللمنوذلك

) في سدني باسترالیا، التي شهدت نموا lane coveولقد تم تطبیق هذه الدراسة في منطقة (
دى إلى تكرار الفیضانات وظهور مشكالت حضریا ملحوظا في القرنین الماضیین، مما أ

عدیدة في إدارة مصادر المیاه.

علىالجغرافیة،المعلوماتنظمتطبیقأولهمایتناولألسلوبین؛وفقاالدراسةهذهتنفیذتموقد
السطحي واحتساب كمیة الجریان. في حین یعتمد ثانیهما احتساب معامل الجریاننظریة

والمرفقة بالدراسة. الالزمةذلك كله بالخرائط )، موضحSCN-CNحفظ التربة (

أكثر عرضةالمباني،فيالعالیةالكثافةذاتالحضریةالمناطقأنإلىالدراسةخلصتوقد
منیزیدمماللتربة،القصوىالتخزینكمیةمنیقللالنمو الحضريألناً نظر للفیضانات؛

1.الفیضاناتوتكرارالجریانمعاملمقدار

). األماكن المعرضة للسیول في مدینة جدة، بعنوان ()2010(ل سعوداشاعل دراسة م-4
تناولت الدراسة كارثة السیول والفیضانات التي تعرضت لها جدة وسكانها واحتمالیة 
تكرارها، خصوصا مع بروز مؤشرات تغیرات مناخیة جدیدة في المنطقة، وهدفت الدراسة 

ة للفیضانات والسیول في حال تكرار حدوث إلى وضع خریطة دالة على األماكن المعرض
حیث إن حدوثها، والیةوبذروة عالیة، وتوصلت الدراسة إلى أسباب الكارثة األمطار

المنطقة المرتفعة والواقعة شرق جدة تعتبر تشكیال جیومورفولوجیا لحوض صخري یتم فیه 
األكبر من مصباتها تجمیع میاه األمطار، حیث تكثر فیه روافد األودیة التي یفتح الجزء

باتجاه جدة. وعند هطول األمطار بغزارة تبدأ المیاه باالختالط مع الرمال والرسوبیات 
الموجودة في األودیة لتصل إلى درجة التشبع، وبالتالي تبدأ بالتحرك عبر األودیة الموجودة 

المعلومات وذلك عن طریق تحلیل البیانات المختلفة بواسطة تقنیة نظم .باتجاه جدة غرباً 

الجریان السطحي والفیضان باستخدام نماذج هیدرولوجیة ونظم تأثیر التحضر على ): 2010المناسیة، نزیة إبراهیم (1
، قسم الجغرافیا، كلیة اآلداب، الجامعة األردنیة.GISالمعلومات الجغرافیة 
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. وأوصت الدراسة إلى بناء السدود االحترازیة مختلفة اإلبعاد الهندسیة GISالجغرافیة 
. 1الصرف الصحي في منطقة الدراسةأعمالوتطویر 

، )2012(دراسة جمعة محمد داود، معراج بن نواب مرز، خالد بن عبد الرحمن الغامدي-5
ة مكة المكرمة باالعتماد على نظم تقییم مخاطر الفیضانات المفاجئة بمدینبعنوان (

المعلومات الجغرافیة).

لتحدید حجم وتوزیع خصائص GISجغرافي معلوماتنظامتطویرتناولت الدراسة
ومناخیة(طبوغرافیةمعلوماتقواعدعدةدمجىعلالنظامهذاالفیضانات مكانیا، یعتمد

CNاألرقام منحنيریقةطیستخدممتكاملإطارفياألراضي)واستخداماتوجیولوجیة

حقیقیة للفیضان. كذلكقیاساتعندهاتتوافرالالتيالقاحلةاألودیةفيالفیضاناتلنمذجة
GISالسطحي، داخل طبقة الجریانحجموعمقمثلللفیضان،الكمیةالحساباتإجراءتم

لجغرافیة. االمعلوماتنظامبیئةنفسفيالكمیةوالخرائطیةللحصول على جمیع النتائج
فترة(باستخداممكة المكرمةفيالسطحيالجریانعمقأنإليالدراسةنتائجولقد أشارت

تصرفقیمتتراوحبینما،ملم یومیا193.9إليملم128.1بینتتراوحعاما)50تبلغرجوع
مترملیون172.97إليیصلفیضانحجمبإجماليث و\3م4489و1063الذروة بین

لتشملالحدیثاألسلوبهذاممیزاتتتعدد.المكرمةلمدینة مكةالحضريالنطاقفيمكعب
األسلوبهذهإلمكانیة تطبیقباإلضافةرقمیةنتائجعليوالحصولالمنخفضةوالتكلفةالدقة

.2أخرىظروفأيفيالحدیثالتقني

یضان التنبؤ بأزمات وكوارث ف(بعنوان ،)2013(دراسة عباس الطیب باكر مصطفى-6
تناولت الدراسة البیئات .)ها وفق األسالیب الجیومورفولوجیةاألودیة الجافة والحد من

ضانات نتیجة لعوامل هیدرولوجیة الجافة وشبة الجافة التي تتعرض إلى خطر السیول والفی
جیومورفولوجیة في ذلك اإلقلیم المناخي وخاصة في األودیة الجافة عندما یفیض مجرى و 

، مدینة الملك عبد العزیز للعلوم التقنیة، المملكة األماكن المعرضة للسیول في مدینة جدة): 2010مشاعل إل سعود (1
العربیة السعودیة.

تقییم مخاطر الفیضانات المفاجئة ):2012(خالد بن عبد الرحمن ، معراج بن نواب، الغامدي،جمعة محمد، مرز،وددا2
، مجلة جیوماتكس، العدد الثالث، مصر.بمدینة مكة المكرمة باالعتماد على نظم المعلومات الجغرافیة
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إضافة إلى مساحة حوض التصریف ،زارة اإلمطار وقوة العاصفة المطریةالوادي بفعل غ
وقد ،المائي ونوع التربة ودرجة االنحدار والغطاء النباتي الذي یقلل من خطر الفیضان

استخدم الباحث التقنیات الحدیثة من نظم معلومات جغرافیة واالستشعار عن بعد في 
وتوصلت الدراسة إلى ،مورفولوجیة للمنطقةالتعرف على الخصائص الهیدرولوجیة والجیو 

وأوصت الدراسة بالبحث عن الحلول،حتمیة حدوث السیول والفیضانات في األودیة الجافة
.1التي تساعد على الحد من خطورتهاومن أبرزها أقامه المنشات الهندسیة المناسبة

أسلوب (عنوان ب،)2013(أمیرة محمد محمود البنا،دراسة احمد إبراهیم محمد صابر-7
مقترح لتحدید معاییر درجة خطورة السیول في مصر باستخدام نظم المعلومات 

،تهدف الدراسة إلى تصنیف درجات الخطورة الناتجة عن السیول في مصر.)الجغرافیة
ن خطورة أ)، وأظهرت الدراسة GISوذلك باستخدام تقنیة نظم المعلومات الجغرافیة (

ن أكما ،ر من مناطق االستقرار عند مخارج األودیة مباشرةالسیول تكمن في وقوع الكثی
التي تنجم  بفعل تواجد اإلنسان لألخطاراخرغیاب التخطیط العمراني قد أضاف بعدا 

وأوصت الدراسة .والطرق التي تربط محالت العمران بعضها ببعض عند مخارج األودیة
والوصول ،القصوىألهمیتهضوع نظرا القیام بعمل العدید من األبحاث التي تتناول هذا المو 

إلى مقترحات وتوصیات حقیقیة وواقعیة تهدف إلى الوصول لطرق تجنب هذا الخطر مع 
.2استخدام نفس المنهج

استخدام تقنیات (بعنوان ،)2013(احمد عبد اهللا الدغیري،دراسة أالء عبد اهللا الوهیبي-8
تناولت الدراسة .)منطقة القصیماالستشعار عن بعد في تقییم فیضان وادي النساء ب

الشبكات النهریة في إقلیم القصیم وهي إحدى أنماط البیئة الصحراویة الواقعة في أواسط 
ن التهاطل الكثیف یؤدي إلى جریان سیلي وفیضانات في أحیث ،المملكة العربیة السعودیة

ث العدید من ن هناك تطور عمراني وسكاني سریع مما أدى إلى حدو أعلما ،تلك المنطقة

ودیة الجافة والحد منها وفق األسالیب التنبؤ بأزمات وكوارث فیضان األ ): 2013عباس الطیب باكر مصطفى (1
، قسم الجغرافیا، كلیة الشریعة والدراسات اإلسالمیة باإلحساء، جامعة الملك سعود.الجیومورفولوجیة

أسلوب مقترح لتحدید معاییر درجة خطورة السیول في ): 2013صابر، احمد إبراهیم محمد، والبنا، أمیرة محمد محمود (2
، كلیة اآلداب، جامعة بور سعید وجامعة السویس، مصر.علومات الجغرافیةمصر باستخدام نظم الم
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واستخدم الباحث تقنیة نظم المعلومات الجغرافیة في تقییم درجة الفیضانات في ،المشكالت
وادي النساء من خالل معادالت إحصائیة وهیدرولوجیة وبناء النماذج الستخالص الشبكة 

وبناء علیة یتم تثبیت ذلك خرائطیا وربطة ،الهیدرولوجیة القدیمة والحالیة لوادي النساء
األمر الذي كان نتاجه خریطة ،النمو العمراني الحالي بل والمستقبلي الهیكليب
.1لوجیة وانثووبوجنیة لبیئة الوادي الحاليجیو و در یه

استخدام صور االستشعار عن بعد الرقمیة (بعنوان ،)2013(دراسة فرحان الجعیدي-9
وتهدف الدراسة .)عالیة الوضوح المكاني لتحدید امتداد فیضانات السیول في سهل الخرج

إلى تحدید امتداد فیضانات السیول والمناطق المعرضة للغمر بالمیاه في المدن المقامة في 
حیث ،spot-5السهول الصحراویة وذلك باستخدام صور االستشعار عن بعد المتمثلة في 

م 2003تم تحدید امتداد فیضانات السیول التي غمرت سهل الخرج في دیسمبر من عام 
والتي تقع جنوب شرق أثرت بشكل مباشر على الضواحي الشمالیة من مدینة الخرجوالتي 

.منطقة الریاض 

وتوصلت الدراسة إلى تحدید امتداد الفیضان والمناطق المعرضة للغمر بالمیاه على شكل 
كما اتضح من دراسة هذه .خریطة موضوعیة من خالل تطبیق أسلوب التصنیف المراقب

دد من المعوقات االصطناعیة والتي صرفت میاه السیول لتغمر شمال الخریطة إن هناك ع
.2منطقة الدراسة

إدارة خطر الكوارث الطبیعیة في الجزائر الواقع (بعنوان ،)2014(دراسة حساني حسین- 10
تناولت الدراسة البحث في الكوارث الطبیعیة من زالزل وفیضانات وما تسببه من .)واألفاق

وتهدف الدراسة إلى ،لى غرار باقي الكوارث الطبیعیة االخرىخسائر مادیة وبشریة ع
والتوصل إلى السبل ،على النواحي االقتصادیةهثیر أوتاألخطارتحلیل وتقییم هذه النوع من 

استخدام تقنیات االستشعار عن بعد في تقییم فیضان وادي ): 2013الوهیبي، االء عبد اهللا، والدغیري احمد عبد اهللا (1
، جامعة القصیم، المملكة العربیة السعودیة.النساء بمنطقة القصیم

استخدام صور االستشعار عن بعد الرقمیة عالیة الوضوح المكاني لتحدید امتداد فیضانات ):2013(فرحان ،الجعیدي2
، قسم الجغرافیا، جامعة الملك سعود.السیول في سهل الخرج
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وذلك من خالل تحلیل وتقیم أهم اآللیات المتبعة ،الناجمة عنهااألضرارالمناسبة لمواجهة 
.1صوصا دور نظام التأمیناتالكوارث الطبیعیة وخأخطارإلدارة

، جامعة حسیبة بن علي، الجزائر.إدارة خطر الكوارث الطبیعیة في الجزائر الواقع واألفاق): 2014حسین، حساني (1
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الفصل الثاني

الخصائص الطبیعیة والبشریة في منطقة الدراسة

.الخصائص الطبیعیة1.2

.الخصائص البشریة2.2
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الفصل الثاني

الخصائص الطبیعیة والبشریة في منطقة الدراسة

الخصائص الطبیعیة:1.2

التضاریس:1.1.2

ادة الجبال والمرتفعات والتضاریس الوعرة بصورة عامة. واهم هذه تتمیز الضفة الغربیة بسی
الجبال هي جبال نابلس في الشمال ثم جبال القدس في الوسط وجبال الخلیل في الجنوب. حیت 
تمتد هذه المرتفعات ما بین مرج بن عامر شماال ومنطقة بئر السبع جنوبا، حیث إن هذه المرتفعات 

ة االنحدار على وادي األردن وتنحدر بشكل تدریجي نحو الغرب. تطل بجروف وعرة وحواف شدید
وتقسم تضاریس شمال الضفة الغربیة إلى:

أوال: جبال نابلس:

ن یكون هناك حد أمرج بن عامر ومن الجنوب جبال القدس دون سهل یحدها من الشمال 
، لیصل 2يجنوبثمجنوبي غربي -وتمتد جبال نابلس باتجاه شمالي شرقي،1طبیعي یفصلهما
كم من الشمال إلى الجنوب، في حین یقدر اتساعها من الغرب إلى الشرق 65طولها بحوالي 

وفي الشرق تتصل بغور األردن عبر جروف ،3كم. لتشمل في الغرب تالل طولكرم55بحوالي 
. وأعلى 4من جبال القدسعورةحادة، وهي منطقة جبلیة في كل أجزائها غیر أنها اقل ارتفاعا وو 

م، 881م عن سطح البحر، وجبل جرزیم ویبلغ ارتفاعه 940مها جبل عیبال الذي یرتفع حوالي قم
وتقوم بینهم مدینة نابلس. وتنحدر مرتفعات نابلس انحدارا تدریجیا نحو السهل الساحلي الفلسطیني 

وانحدارا شدیدا نحو الغور.

.100, ص1988،موسوعة فلسطین الجغرافیة: )1988(نطینقسط،خمار1
.46ص،1ج،موسوعة المدن والقرى الفلسطینیة: )2003(أمنة إبراهیم ، أبو حجر2
.34ص،1996،جامعة القدس المفتوحة،برنامج التربیة،جغرافیة فلسطین3
مجموعة الهیدرولوجیین ،لغربیة وقطاع غزةجیولوجیة فلسطین والضفة ا: )1999(صایل ، الوشاحيو عبد القادر،عابد4

.281ص،الفلسطینیین
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من . و 1ن المنحدرات الشرقیةوأن المنحدرات الغربیة لهذه الجبال أعلى منسوبا وأوفر مطرا م
جرزیم.أشهر جبال نابلس، جبل عیبال و 

ویدعى جبل صلحون, ویعرف الیوم بالجبل الشمالي وستى سالمیة یقع شمالي جبل عیبال:-1
م عن سطح البحر.940ن أعلى جبال نابلس، یبلغ ارتفاعهمدینة نابلس مباشرة، ویعتبر م

لي یقع إلى الجنوب من مدینة نابلس ویبلغ ویدعى جبل الطور والجبل القبجبل جرزیم:-2
م عن سطح البحر.881ارتفاعه 

ومن ضمن جبال نابلس جبل طمون، جبل صرطبة، جبل العمالقة، الجبل الكبیر، جبل 
.2هریش

البقیعة:–ثانیا: مرتفعات طوباس 

في ارتفاعها،تمثل امتدادا للسفوح الشرقیة لجبال نابلس، وتتألف من تالل وجبال منخفضة
،م في الغرب700- 550م فوق مستوى سطح البحر وفي الحواف بین 200- 150الوسط بحدود 

م ورأس جدیر 713م من الشرق. ومن أعلى أجزاء هذه المرتفعات في الشرق جبل رابا 400-250و
.3م شرق طوباس712

یوجد في شمال الضفة الغربیة عدد من السهول الصغیرة والداخلیة ومنها:

الغرق. وهو م عن سطح البحر ویعرف بمرج صانور أو مرج 400یرتفع سهل صانور:-1
أحد السهول الكارستیة "الغرق"یشكل مرج صانور المرتفعات،هسهل جبلي مغلق تحیط ب

التي تنتشر بین الجبال الفلسطینیة، ویعود في نشأته األولى إلى أثر "بولییة"المغلقة 
صدوع غور األردن، ثم حورته العملیات الصدوع العرضیة التي تزامنت في حدوثها مع

الكارستیة إلى سهل كارستي نموذجي مغلق. وقد كان لطبیعة العملیات الجیومورفولوجیة 

.47- 46, صمرجع سابق:أمنة إبراهیم،حجرأبو 1
.48-47ص،المرجع السابق2
.126ص،مرجع سابق:عادل،عبد السالم3
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، وأصبح فرق االرتفاع بین "الجنوبي الغربي"الفیضیة أن أغلق المخرج الوحید وبناء المراوح 
صل مساحته الى ویمتر24أخفض نقطة في المرج وأعلى نقطة في المخرج یصل إلى 

ومنذ إغالقه أصبح التصریف داخلیا، وأخذت تتشكل في مركزه بحیرة مؤقتة ،ألف دونم16
كل عام، ترتبط دیمومتها بكمیة المطر الساقط. وقد ترتب على ذلك مخاطر تتمثل بحرمان 

.1المزارعین من زراعة الموسم الشتوي الذي قد یمتد لیشمل الموسم الصیفي أیضا

كم ویجري فیه وادي النص 10م عن سطح البحر، طوله حوالي 250یرتفع سهل عرابة:-2
الذي ینتهي في نهر المفجر.

كم.3كم وعرضه 14م عن سطح البحر، ویصل طوله 500ارتفاعه سهل حوارة:-3

حیث یوجد العدید من السهول الداخلیة كسهل عسكر وسهل البقیعة سهول داخلیة أخرى:-4
.2وسهل الكفیر وغیرها

) تضاریس شمال الضفة الغربیة، التي یغلب علیها الطابع الجبلي 2الخریطة (وتوضح
ویتخللها مجموعة من السهول الداخلیة.

العلوم –بحاث مجلة جامعة النجاح لأل،جیومورفولوجیة وٕامكانیات حل مشكلة الغرق في مرج صانورمحمد:،ابو صفد1
.1992، االصدار، 6المجلد -االنسانیة

.52-51ص،مرجع سابق:أمنة إبراهیم،أبو حجر2
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.): طبوغرافیة شمال الضفة الغربیة2خریطة (
.المصدر: من إعداد الباحث باالعتماد على خارطة كنتوریة
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:البنیة الجیولوجیة2.1.2

متر أكثر الطبقات انتشارا في الضفة ألفیة التي یبلغ سمكها قرابة تعتبر الطبقات الكریتاس
الغربیة، وتتألف هذه الطبقات من الصخور الكلسیة والحوریة (المارل)، كما تظهر الصخور 
االیوسینیة الكلسیة الدلوماتیة الحوریة في بعض المناطق الجبلیة، هذا باإلضافة إلى اللحقیات 

ق الساحلیة مثل سهل مرج بن عامر. وتنسب معظم الصخور المكشوفة الحدیثة التي تغطي المناط
في المرتفعات الفلسطینیة إلى الكریتاسي األوسط، حیث تسود طبقات الحجر الجیري السمیكة 
والدلومیت في السینوماني والتوراني، باإلضافة إلى طبقات دقیقة من المارل تكون متداخلة في 

.1الطبقات الكتلیة

ور البركانیة العائدة للزمن الجیولوجي الثاني في منطقة وادي المالح على وتتكشف الصخ
بعد تسعة كیلومترات شرقي طوباس، وهي معراة تماما وتتداخل في الحجر الجیري العائد للجوراسي 
األوسط، كما أنها توجد مع الكتل البركانیة في أسفل الحجر الجیري العائد للكریتاسي األدنى. وتندر 

قات البازلتیة في الضفة الغربیة بشكل عام بسبب خمالة النشاط البركاني فیها، ویمثل تدفق االنبثا
الحمم على مساحة كیلومتر واحد شرقي جنین بحوالي تسعة كیلومترات فوق الحجر الجیري العائد 
لالیوسین اكبر طفح بازلتي في الضفة الغربیة، وهناك طفوح صغیرة مثل طفح عانین شمال غرب 

.2، ورافات جنوب غرب نابلسجنین

یوجد في منطقة الدراسة العدید من التكوینات الصخریة حیث یتراوح عمر مكاشف 
الصخور بین الجوارسي والزمن الرابع، وتتوزع هذه التكوینات كما یلي:

تنحصر مكاشفها في األجزاء السفلى من المنحدرات التي تشرف تكوینات الجوراسي:-1
لى شكل شریط یتخذ اتجاه شمالي جنوبي، وقد تكشفت هذه على الغور وتظهر ع

الصخور نتیجة للصدوع الرأسیة التي شكلت الغور. وتتكون هذه الصخور من الحجر 

مجموعة الهیدرولوجیین ،جیولوجیة فلسطین والضفة الغربیة وقطاع غزة: )1999(صایل ، الوشاحيو عبد القادر،عابد1
.281ص،الفلسطینیین

.نفسهالسابقالمرجع 2
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الجیري الدولومیتي الكتلي الذي یكتسي من الخارج بقشرة مزرقة، تتمیز أماكن انتشار هذه 
بن الشقوق وفي المناطق التكوینات برقة غطاء التربة فیها، والذي ینحصر وجوده ی

.المنبسطة

والتورونیان. وتنتشرالسینومانیانلفترتيالتكویناتهذهوتعوداألوسط:الكریتاسيتكوینات-2
شكلالذيالكتلي،الجیريالحجرمنرئیسیةبصورةالدراسة. وتتكونمنطقةفي أرجاء

بلونهفیهاالتربةغطاءزویتمی.المختلفةالكارستیةاألشكالوتطورمناسبة لنشوءبیئة
.المنحدراتعلى(بولییه) ورقتهالداخلیةالسهولفيوبسمكه الكبیراألحمر.

.نابلسغربوشمالغربالواقعةالمنطقةفيالتكویناتهذهتنتشر: السینونیانتكوینات-3

والعدسات الطبقاتبعضعلىیحتويطباقيوطباشیرمارلمنرئیسيبشكلوتتكون
.التربةمنسمیكةطبقةوتشكیلالخارجیةأجزاءهابتفككالتكویناتهذهوتتمیزنیة.الصوا

نابلسمنالشمالإلىالواقعةالمنطقةفيالتكویناتهذهتتكشف:األیوسینتكوینات-4
.المنبسطةالمناطقفيسمیكةتربةبوجودوتتمیز.متماسكةتمن كونغلومیراوتتكون

الجزءفيتوجدحیثخفضة؛نالمالمناطقفيالتكویناتهذهتنتشر:ابعالر الزمنتكوینات-5
الغور،أرضوفياألودیةقیعانوفيالدراسة،منطقةضمنالساحليالسهلالواقع من

والحالیةنهریة)(مصاطبالسابقةالفیضیةبالسهولتتمثلنهریةرسوباتعبارة عنوهي
ترسبتبحیریةبتكویناتكذلكتتمثلفإنهاللحقیاتاإلىفباإلضافةفي الغورأما.لألودیة

التكویناتهذهالمطیرة. وتتمثلالبالیستوسینیةالفتراتخاللالبحر المیتعقافي
.1الكتار)ل حالیا منطقة األراضي الردیئة (التي تشكاللسانبرسوبیات

العلوم ،مجلة جامعة النجاح لألبحاث،التصنیف الجیوكیمیائي لترب شمال الضفة الغربیة: )2003(محمد،أبو صفط1
.131ص،)1(17المجلد ،الطبیعیة
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.): الخریطة الجیولوجیة للضفة الغربیة3خریطة (
.رولوجیین الفلسطینیینالمصدر: مجموعة الهید



22

): جیولوجیة شمال الضفة الغربیة.4خریطة (

.المصدر: أبو صفط، التصنیف الجیوكیمائي لترب شمال الضفة الغربیة
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التربة:3.1.2

تختلف التربة في منطقة الدراسة من مكان إلى أخر، حیث نجد في هذه المنطقة على 
الترب التي تكون أحیانا ترب غنیة ساهمت وتساهم الرغم من محدودیة مساحتها العدید من أنواع 

في تطور المناطق التي تتواجد فیها، وأحیانا أخرى تكون ترب ردیئة ال تؤدي الغرض في حال تم 
.1استغاللها

الذي أالمولقد أثرت مجموعة من العوامل في تنوع التربة في منطقة الدراسة، ومنها صخر
من الحجر الجیري والدولمیت، ویلعب المناخ من درجة الحرارة تنشأ علیة التربة وغالبا ما یكون 

منطقة الدراسة تقسم إلى السفوح الغربیة أنتنوع التربة، حیث دورا هاما فيوالریاح األمطاروكمیة 
ذات المناخ المعتدل وهو مناخ البحر المتوسط تنحدر بشكل متدرج باتجاه الساحل وتتمیز بخصوبة 

لزراعة، بعكس السفوح الشرقیة من منطقة الدراسة التي یغلب لاطق صالحة التربة مما یجعلها من
علیه المناخ شبة الصحراوي وذات االنحدار الشدید باتجاه الغور فنجد إن العامل الطبوغرافي یؤثر 
في تشكل التربة، حیث أنها تكون تربة رقیقة وحجریة في مناطق المرتفعات والسفوح شدیدة 

یكة وناعمة في المناطق المستویة. وتساهم الریاح في نقل التربة من مكان االنحدار، ونجدها سم
إلى أخر، فتؤدي إلى تكشف السفوح واالنحدارات وزیادة تراكم األتربة في مناطق المقعرات والمناطق 

السهلیة.

وهناك أنواع رئیسیة للتربة، تسود في منطقة شمال الضفة الغربیة، وهي حسب االنتشار:

موجودة فوقأنهاأي.األصليتشكلهامكانفيالموجودةالتربوهي:النشأةموضعیةترب: أوال
وحسب .نفسهالصخرمكوناتمنعناصرهاتتكونمنها. لذلكتفككتالتيالصخریةالتكوینات
الدرجات وعلىالمنبسطة،الجبلیةالمناطقفيتتواجدالتربهذهفإنالجیومورفولوجیة،العملیات
.الصخورمفاصلوفيالسفوحمدرجاتوعلىة،االنكساری

التحلیل المكاني للتقسیمات اإلداریة ألراضي الضفة الغربیة منذ العهد العثماني وحتى عام : )2012(أسماء،الغنیمات1
.48ص،جامعة النجاح الوطنیة،منشورةرسالة ماجستیر ،م2009
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منطقة فيالتربمنالنوعهذاوصفاتبنوعیةتتحكمالتيهيالجیولوجیةالتكویناتأنوبما
االیوسین صخوروكذلكواألعلىاألوسطوالكریتاسيالجوراسيتكویناتخصائصفإنالبحث،

الترب:منالتالیةاألنواعأفرزتقدوالرباعي

البحث (بالسمكة) منطقةفيالعامةویسمیهابالتیراروسا.تعرفوالتيالحمراء: البنیةالتربة-1
بشكلوتتكون.أحیاًناوالدولومیتیةالكلسیةوالتورونیانالسینومانیانصخورمناشتقتوقد

علىتنتقلللذوبانالقابلةالكربوناتأنحیثالصخر،فيلإلذابةالقابلةغیرالموادعام من
حدیدأكاسیدمنتتكونوالتيالمركباتهذهتبقىحینفيالمیاه،معذائبةموادشكل 

یتباین.الصغیروالحصىاألخرىالطینیةالموادبعضإلىباإلضافةوألمنیوم (سیلیكات)،
سنتمتراتبینسمكهایتراوححیثعلیها،تتواجدالتياالنحداردرجةحسبهذه التربةسمك
قمممنالمنبسطةالمناطقوفي.المنحدراتدرجاتعلىتقریًبام1لىإعلى المنحدراتعدة

الصخور.مفاصلفيفقطتوجدفإنهاالغورعلىتطلالتيالمنحدراتالجبال. أما على

ألنض"بالبیَّا"الدراسةمنطقةفيالعامةویسمیهابالرندزینا: ""المعروفةالرمادیةالتربة-2
ونظًراوالطباشیر،المارلتكویناتمنالتربةهذهاشتقتوقد.الفاتحاللونإلىلونها یمیل

التربةهذهفإنصوانیة،عدساتأوطبقاتعلىالدراسةمنطقةفيالتكویناتالحتواء هذه
تشیرأسماءإطالقباألهاليحذىمماالصخورهذهمنقطععلىالمواقعفي بعضتحتوي

التربةهذهتتمیز."وغیرهاالصوانه"مثلهافیتنتشرالتياألراضيالصوان علىوجودإلى
متماسكةغیرمنهااشتقتالتيالتكویناتكونإلىوالذي یعودنسبًیاالكبیربسمكها

علىینعكسالذيالطینيمحتواهابالماء، وارتفاعابتاللهابفعلالتفككوسریعةوطباقیة،
المرضعة،التربةاسممحلًیایهاُیطلق عللذلكونتیجةبالرطوبةالتربةهذهاحتفاظخاصیة
كما في قریة فیهاةاالنزالقات األرضیبحدوثیتمیزالتربمنالنوعهذاأنبالذكرجدیر

- 1992سیلة الظهر في محافظة جنین والجبل األبیض غرب مدینة نابلس كما حدت سنة 
.حیث أدى سقوط األمطار الغزیرة الى حدوث االنزالقات األرضیة1993
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الصخریةالكتلمنمحتواهابارتفاعتتمیزالتيالتربوهي:والحصویةالحجریةالترب-3
الزاویةالصخریةالكتلمنغطاءتحتكاملبشكلالتربةإختفاءدرجةإلىوالتي تصل

تطبقطبیعةإلىإماالترب،منالنوعهذاتشكلویرجعأخرىأحیاًناوكنجلومیراتأحیاًنا 
الكلسیةالصخورمنالسمكقلیلةبطبقاتتتمیزوالتي،السفلىالتكوینات الصخریة

حجمویتراوحالكونغلومیراتیة،األیوسینتكویناتتفككإلىوالتورونیة، أوالسینومانیة
سم. وتبدو 35*30*20الترب ما بین عدة سنتمترات مكعبة إلى هذهیغطيالذيالحصى

فيالحالهوكماالمفككةجریةالحالحصویةبعض مناطق انتشار هذة الترب بالمساحات
ویاصید.الشمالیةوعصیرةوطلوزهقدوم وجماعینوكفروبلعازیبادكفرمنطقة

ووادي ورافاتالمالح،واديمنمحدودةمناطقفيوجودهاوینحصر:البركانیةالتربة-4
العائدةا)البازلتیةالصباتتفككإلىوتعود.فقط2كم2عنمساحتهاتزیدوال.الفارعة

األماكنوفي.االنفراطسهلةمنهاالعلیااألجزاءفإنهذهقدموبسببللكرتیاسي.
المنحدراتعلىسمكهایزیدالحینفيم.1منأكثرإلىالتربةهذهسمكالمنبسطة یصل

سنتمترات.عدةعنالمالحعلى واديتطلالتي

وتمتد.الفیضياألردننهرسهلعلىتطلالتياألجزاءفيالتربةهذهوتوجد:الكتارتربة-5
رسوباتمنبتفككهاالتربةهذهوتتمیزالمیت،البحرحتىالغورمنطقةشمالمن أقصى

وملحیةطینیةموادعلىاللسانمارلتكویناتالحتواءونظًراالمیت)البحراللسان (سلف
سهلةأصبحتأنتكویناتهااثةحدعلىترتبوقد.الفقیرةالتربمنتعتبرهذه التربةفإن

النحت والتخدید.

ویطلق(الخرب)والقدیمةالحالیةالسكنیةالمناطقفيالتربهذهتنتشر:البساتینتربة-6
یصعبمنهاكبیًراقسًمافإنالخرائطمقیاسلمتطلباتونظًرا"الحواكیر"م اسعلیها محلًیا

نسبةعلىاحتوائهبسببالرماديبلونهالتربمنالنوعهذاویتمیز.على الخریطةإظهاره
بیتیة،كبساتینبالخضرواتتزرعماوغالًبا.مفككةتربةبكونهاتتمیزالدبال، كمامنعالیة
كذلكالتربةهذهوتتمیز. الغربیةالضفةشمالقرىفيالتنباكتختص بزراعةكانتوقد
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تراكمعنالناتجةتكویناتهالسمكأوبهاالناساهتماملزیادةإما نتیجةالحصىمنبخلوها
.1التربةهذهمكونات

المختلفة وترسبتالنحتعواملبفعلتشكلهامكانمنانتقلتالتيالتربهي:المنقولةالترب:ثانًیا
كاألغوار والسهلالمنخفضة،المناطقفيالتربمنالنوعهذاانتشاریتركزلذلك.آخرمكانفي

في تتفقطولیةأشرطةشكلوتتخذ.لألودیةالنهریةوالمصاطب،الفیضیةوالسهولالساحلي،
منجزًءاتشكلحیثخصائصها،باختالفالتربهذهتتمیز.النهریةاألودیةشكلمعامتداداتها

تشكلهاعواملحسبمكوناتهافيتتباینوالتيلألودیة،المائيالتصریفأحواضترب مناطق
فيلیثولوجیةاختالفاتأقلتضمالتياألودیةفيكبیرةدرجةإلىتتماثلنجدهاالموضعي؛ فبینما
تكویناتتصریفهاأحواضتضمالتياألودیةفياالختالفشدیدةتبدوفإنهاأحواض تصریفها،

الترب:هذهمنالتالیةاألنواعتمییزویمكنالساحليوالسهلاألردنغوركتربةصخریة مختلفة

على تنتشرالتيالنهریةوالمصاطبلألودیة،الفیضیةالسهولترببوتتمثل:الفیضیةالتربة-1
شرًقا إماالدراسةمنطقةأودیةالتجاهونظًرا.والدنیاالوسطىقطاعاتهافياألودیةجوانب
یتخذ التربمنالنوعهذاامتداداتفإنالمتوسط،البحرنحوغرًباأواألردن،نهرفيلتصب
أودیةجوانبعلىتظهرحیث.األودیةجریاناتجاهاتنفستتخذضیقةأشرطةشكل

وقانا. والتینوالزومرومصینناروأبوالمالح والفارعة

جانبإلىوتحتوي.لألودیةالمائیةمناطق التغذیةفتاتمنمزیجبأنهاالتربهذهتتمیز
محتواهااعارتفبسببالداكن،إلى اللونتربتهاوتمیل.مستدیرحصىالمواد الطینیة على

فيالتربهذهالنتشارمنطقة البحث. ونظًرافيالموجودةاألخرىبالتربمقارنةالعضوي
أساساتكشفتحیثأمتار،إلى عدةتصلالتيبسماكتهاتتمیزفإنهاالمنخفضة،المناطق

التفاح (نابلس)واديالذي وصل فيالتربهذهسمكعنالزومرواديفيالمحفورةالبناء
العلیاالقطاعاتمنالتربة یزدادهذهسمكأنم. أي6عنبتاوفيم5شرفدیريوفم3

األردن،لنهرالسهل الفیضيفيكذلكالتربهذهتنتشر.لألودیةالدنیاالقطاعاتباتجاه

. 132،134،135، صمرجع سابق:محمد،ابو صفط1
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والتینوقاناألودیة الزومرالفیضیةالمراوحأنكما. "الزورسهل"م اسعلیهیطلقوالذي
السهلفيتلك األودیةمخارجعندتشكلتوالتيوفصایلوالفارعةمالحوالناروأبوومصین
الترب.منالنوعهذاتحتتندرجوالغورالساحلي

شمال منالداخلیةالسهولوفيالجبالأقدامرسوباتفيالتربهذهتتمثلالتربة اللحقیة: -2
وبردله نعجةمرجمناطقفيللزراعةالقابلةالمناطقالتربهذهوتشكل. الغربیةالضفة

والبقیعة وطوباسوالزبابدهوعرابهصانورسهولفيوكذلكالغور،أراضيمنوفصایل
مساحيأوخطيمائينقلعملیةعنالناتجةالتربتلكهياللحقیةوالترب.وحواره

السهلفوقلألودیةالفیضیةالمراوحبینالفاصلةالمناطقفيالتربهذهتنتشرقصیر. كما
والطیبةوفرعونالشرقیةوباقةوقفینوزیتاوعالرعتیلمناطقفيلي الفلسطینيالساح
كاملغیرالحصىعلىباحتواءهاالتربهذهتكویناتتتمیزمنطقة الدراسة.ضمن

تشكلالتيالسفوحعنباالبتعادالحصىمنمحتواهاحجم وكثافةویتناقص.االستداره
.1الموادهذهمصدر

.135،137، صمرجع سابق:محمد،أبو صفط1
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.توزع الترب في الضفة الغربیة):5خریطة (
.المصدر: مجموعة الهیدرولوجیین الفلسطینیین
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.): ترب شمال الضفة الغربیة حسب عوامل نشأتها6خریطة (
.المصدر: أبو صفط، التصنیف الجیوكیمائي لترب شمال الضفة الغربیة
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:المناخ4.1.2

ي تؤثر علیها مما یؤدي إلى یعتبر مناخ أي منطقة محصلة عامة لمجموعة من العوامل الت
وتعتبر األراضي الفلسطینیة مناخیا من المناطق االنتقالیة .1اختالف المناخ من منطقة إلى أخرى

ما بین مناخ البحر األبیض المتوسط التي تقع على سواحله الشرقیة وبین المناخ شبة الصحراوي.

د رطب خالل فصل الشتاء، حیث تتمیز األراضي الفلسطینیة بمناخ دافئ وجاف صیفا وبار 
وفترة انتقالیة قصیرة ما بین الفصلیین الرئیسیین، وتتمیز الفصول االنتقالیة عادة بعبور منخفضات 

.2خماسینیة مترافقة بریاح جنوبیة شرقیة إلى جنوبیة ساخنة وجافة

وتقع منطقة شمال الضفة الغربیة ضمن إقلیمي البحر المتوسط المتمثل في السفوح الغربیة
من منطقة الدراسة والتي تتضمن أجزاء محدودة من هوامش السهل الساحلي في مناطق طولكرم 

م فوق منسوب سطح البحر باإلضافة إلى المنطقة 220- 180وقلقیلیة وذلك على ارتفاع یتراوح بین 
م 940-200الجبلیة المتضمنة جبال جنین ونابلس بمنحدراتها الغربیة وذلك على ارتفاع ما بین 

ملم. وٕاقلیم شبة الجاف الذي یشمل المنحدرات 630-550تي تتراوح إمطارها السنویة بین وال
الشرقیة الواقعة في منطقة ظل المطر والتي تشمل محافظة طوباس والمناطق الشرقیة من محافظة 

عن مستوى سطح البحر وتتراوح إمطارها السنویة بین م940-180نابلس والتي تقع بین منسوبي 
.3ملم400- 200

ویتفاوت المعدل السنوي لدرجات الحرارة في منطقة شمال الضفة الغربیة إذ یصل أعلى 
درجة ثم 20.7درجة، یلیها محافظة جنین 23.5معدل لدرجات الحرارة في محافظة طولكرم بواقع 

درجة، وذلك حسب موقع المحطات الرئیسیة بالنسبة لمنطقة شمال الضفة 18.4محافظة نابلس 
5.7ة، ویعتبر شهر كانون الثاني أكثر أشهر السنة برودة، حیث بلغ أدنى معدل شهري فیه الغربی

التحلیل الجغرافي لدرجات الحرارة في الضفة الغربیة دراسة تطبیقیة باستخدام ):2012(محمد زكریا جبر،ابو اللیل1
GIS22سالمیة، غزة، ص ، رسالة ماجستیر، الجامعة اإل.

.358، صمرجع سابق:صایلالوشاحي، عبد القادر، و عابد، 2
.126ص، مرجع سابق:محمد،ابو صفط3
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درجة مئویة وسجلت في محطة الخلیل. بینما كان شهر أب من أكثر أشهر السنة حرا وقد بلغ 
وینطبق ذلك على جمیع .1درجة مئویة وسجلت في محطة اریحا32.9أعلى معدل شهري 

ا فیها منطقة الدراسة.األراضي الفلسطینیة بم

.): األقالیم المناخیة في الضفة الغربیة7خریطة (
.المصدر: معهد أریج للبحوث التطبیقیة، وحدة أنظمة المعلومات الجغرافیة

.27، ص2008، األحوال المناخیة في األراضي الفلسطینیة، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني1
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:الخصائص البشریة2.2

:التركیب السكاني لشمال الضفة الغربیة1.2.2

م وكثافتهم وخصائصهم عدادهأتعد دراسة السكان في شمال الضفة الغربیة من حیث 
العمریة والنوعیة، من الدراسات الهامة التي یجب الوقوف عندها، ودراسة العوامل الطبیعیة والبشریة 
التي تؤثر في عدد السكان وتوزیعهم الجغرافي في منطقة الدراسة، وال ننسى أیضا اثر الفیضانات 

األرواح والممتلكات خاصة في فيأضراروالسیول على السكان في تلك المنطقة وما تخلفه من 
السنوات األخیرة وبناء على ذلك جاءت هذه الدراسة لتحدید المناطق المعرضة في شمال الضفة 

الغربیة وسبل مواجهتها. 

ملیون نسمة 1.1حیث بلغ عدد السكان المقدر في محافظات شمال الضفة الغربیة حوالي 
4.550.368در في األراضي الفلسطینیة بلغ عدد السكان المقأن، مع العلم 2014منتصف عام 

نسمة 1.760.037نسمة في الضفة الغربیة و 2.790.331، بحیث 2014نسمة منتصف عام 
.1في قطاع غزة

% من سكان األراضي 24.1ولقد شكلت نسبة السكان في شمال الضفة الغربیة 
لسكان بین محافظات شمال الفلسطینیة، حیث احتلت محافظة نابلس المرتبة األولى من حیث عدد ا

% من مجمل السكان في 8.2نسمة بنسبة ألف373الضفة الغربیة حیث بلغ عدد سكانها حوالي 
%، ویبین 6.6نسمة بنسبة ألف303األراضي الفلسطینیة، یلیها محافظة جنین والبالغ عدد سكانها 

.2ة الغربیةالسكان والنسبة المئویة للسكان لمحافظات شمال الضفأعداد) 1جدول (

1www. Wafa. ps 2/10/2014تاریخ الزیارة.
.69ص مرجع سابق،حصاء الفلسطیني، الجهاز المركزي لإل2
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2014): عدد السكان المقدر في محافظات شمال الضفة الغربیة منتصف عام 1جدول (

نسبة السكان %عدد السكانالمحافظة
372,6218.2نابلس

303,5656.6جنین

178,7744طولكرم

108,0492.4قلقیلیة

69,1791.5سلفیت

62,6271.4طوباس

1,094,81524.1المجموع

.19ص،2013المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني، كتاب محافظات شمال الضفة الغربیة، 

ویعود تركز السكان في محافظة نابلس بالدرجة األولى یلیها محافظة جنین إلى مساحة 
ومحافظة جنین 2كم605المحافظة بالنسبة  للمحافظات الشمالیة حیث بلغ مساحة محافظة نابلس 

مساحة 2كم5655من أصل 2كم2206ن مساحة شمال الضفة الغربیة أمع العلم 2كم583
في حین اعتبرت محافظة طوباس اقل محافظات شمال الضفة الغربیة سكانا، . 1الضفة الغربیة

ویعود ذلك إلى وقوعها في السفوح الشرقیة من المرتفعات الجبلیة والتي تمتاز بقلة التجمعات 
لى السفوح ذات االنحدار الشدید ووقوعها في ظل المطر مما قلل من تركز السكانیة ویعود ذلك إ

اضافة الى مصادرة اسرائیل لكثیر من أراضي األغوار ومع قلة الخدمات السكان في تلك المناطق
.والسفوح الشرقیةردفع السكان الى الهجرة من منطقة األغوا

.19، ص2013، كتاب محافظات شمال الضفة الغربیةالجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني، 1
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): مساحة المحافظات في شمال الضفة الغربیة2جدول (

2كم/المساحة الكلیةالمحافظة

5655الضفة الغربیة

2206شمال الضفة الغربیة

605نابلس

583جنین

246طولكرم

166قلقیلیة

204سلفیت

402طوباس

.69ص،2011المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني، كتاب محافظات شمال الضفة الغربیة، 

هجرةإلى عائدوهذاالفلسطینیةاألراضيفيعامبشكلمرتفعةفهيالسكانیةالكثافةأما
فيالضفة الغربیة،أراضيفيواستقرارهمالمحتلةفلسطینأراضيباقيمنالفلسطینیینالالجئین
داخلاإلجمالیةالكثافة السكانیةارتفاعفيأسهموهذاكبیرسكانوعددصغیرةمساحةذاتمخیمات
في 2كم/نسمة734نحو2013إذ بلغت الكثافة السكانیة المقدرة لعام .1الغربیةالضفةمناطق

وینطبق . 2في قطاع غزة2كم/نسمة4661في الضفة الغربیة مقابل 2كم/نسمة481فلسطین بواقع 
معدل الكثافة السكانیة في الضفة الغربیة مع منطقة شمال الضفة الغربیة، وذلك یعود إلى التشابه 

لطبیعیة والدیموغرافیة واالقتصادیة المتشابهة مع الضفة الغربیة، حیث إن الكبیر في األوضاع ا
% من جملة مساحة الضفة الغربیة، وفي نفس 40.1منطقة شمال الضفة الغربیة تشتمل على نحو 

.3% من جملة السكان في الضفة الغربیة40.2الوقت فإنها تشتمل على 

.60، صمرجع سابق:أسماء،الغنیمات1
2www. Wafainfo.ps  2014\10\15تاریخ الزیارة
، مجلة جامعة النجاح لألبحاث الي الضفة الغربیةالتوزیع الجغرافي للسكان في شم:)2002(احمد ، ، غضیةحسینأحمد، 3

.312)، ص 1(16(العلوم اإلنسانیة)، المجلد 
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ة الغربیة  تتفاوت من محافظة إلى أخرى، الكثافة السكانیة في منطقة شمال الضفأنكما 
األولالمركزطولكرممحافظةفكان اقلها في منطقة طوباس وأعالها في محافظة طولكرم، و تحتل

الضفة الغربیة تلیهاشماليمحافظاتضمن)2كم/نسمة642(السكانیة حیث بلغتالكثافةحیثمن
440جنین (ومحافظة)2كم/نسمة530(بلسومحافظة نا)2كم/نسمة550(قلقیلیةمحافظةمنكل

خصبة،وتربتهاسهلیةأراضیهامعظمبأنتتمیزالمحافظاتهذهإلى أنیعودوالسبب).2كم/نسمة
السكانیةالتجمعاتمنالعدیدفیهاوجدتولذلكبعید،وقتمنذفیها الزراعةالسكانمارسوبالتالي
.1لدیهمالخصوبةمستویاترتفاعامنهؤالء السكانبهیمتازوما.الریفیة

محافظاتضمنالكثافة السكانیةحیثمنز الثالث المركتحتلفهينابلسمحافظةأما
ارتفاعفيوالسبب)،2كم/نسمة530نحو(فیهاالسكانیةالكثافةبلغتحیثالغربیة،الضفةشمالي
الضفةشماليمنطقةر مركزتعتبوالتيالمحافظة،هذهفينابلسمدینةوجودهناالسكانكثافة

سببأمافیها،مخیمات لالجئینأربعةوجودإلىباإلضافةوالتجاریة،اإلداریةالناحیةمنالغربیة
وقلقیلیة طولكرمبمحافظاتمقارنةنابلسمحافظةاألجزاء الشرقیة منفيالسكانیةالكثافةانخفاض

باإلضافة إلىالخصبة،السهلیةاألراضيمساحةوصغرنابلس،محافظةفيالمناسیبارتفاعفهو
بظروف تتمیزالتينابلس،لجبالالشرقیةالمنحدراتسفوحضمنیقعالمحافظةهذهمنجزءاأن

.2للسكانطاردة

125و292ما حیث بلغت (نوعامرتفعةفیهماالسكانیةفالكثافةوطوباسسلفیتمنطقتاأما

شماليمنطقةفياألخرىالمحافظاتفي بقیةعلیههيمامأقلأنهاإال) على التوالي،2كم/نسمة
كما.1995عامالفلسطینیةالسلطةبعد دخولاستحدثتاقدالمنطقتینهاتینإنحیث.الغربیةالضفة

منصعبةجبلیة،أراضأراضیهماأن معظمریفیة. كماتجمعاتفیهماالسكانیةالتجمعاتمعظمأن
منكبیراجزءاأنكما.الدراسةفي منطقةاألخرىبالمحافظاتةمقارنالزراعياالستغاللحیث

كما.الغربیةالضفةأجزاءجمیعسكانا فياألقلاإلقلیموهوالغور،إقلیمضمنیقعطوباسمنطقة

.313، صمرجع سابق:حسین احمد، احمد غضیة1
.نفس المرجع السابق2
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السلطاتقامتوبالتاليمع األردن،حدودیةمنطقةهيطوباسمنطقةمنالشرقيالجزءأن
الكثافةتقلیلفيأسهمممااألردن، واستغاللها،غورأراضيمنركبیجزءبمصادرةاإلسرائیلیة
.1المنطقةهذهفيالعربیةالسكانیة

فردا، بواقع 4.4في األراضي الفلسطینیة 2014وبلغ متوسط حجم األسرة الفلسطینیة عام 
فردا في قطاع غزة، في حین بلغ متوسط حجم األسرة في 5.2فردا في الضفة الغربیة، 4.4

5.5فردا في محافظة طولكرم، و5.3فردا في محافظة طوباس، 5.6فردا، و 5.4حافظة جنین م

.2فردا في محافظة نابلس5.4فردا في محافظة سلفیت، و5.4فردا في محافظة قلقیلیة، 

الفئة العمریةنسبةتؤكدهماوهذافتي،مجتمعبأنهالفلسطیني،المجتمعیمتازعامةوبصفة
% من مجمل39.2, 2010عام نهایةفيبلغتحیثسنة،15عنأعمارهمتقلنالذیلألشخاص

مجملمن3.3%سنة65عنأعمارهمتزیدالذیناألفرادنسبةقدرتحینفيالغربیة،الضفةسكان
.3الغربیةالضفةسكان

42007مالنسبة المئویة  للتركیب العمري للسكان في محافظات شمال الضفة الغربیة لعا:)3جدول (

فئات العمرالمحافظة
64أكثر من 64- 15سنة15اقل من 

40.555.83.7جنین

41.155.13.8طوباس

3956.94.1طولكرم

39.956.33.8نابلس

4254.93.1قلقیلیة

41.454.73.9سلفیت

.29، ص 2007التعداد المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني، مشروع النشر والتحلیل لبیانات

.313، صمرجع سابق:احمد، ، غضیةحسینأحمد، 1
2www. Wafa. ps 2/10/2014تاریخ الزیارة.
.60، صسابقمرجع :اسماء،غنیمات3
.2007بیانات جهاز اإلحصاء الفلسطیني حول الكثافة السكانیة لعام 4
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ارتفاع نسبةالىالفلسطیني،المجتمعفيالسنصغارشریحةارتفاععلىترتبفقدوعلیه
معدالتوانخفاضالخصوبة،زیادةإلىالسنصغارفئةفيالزیادةهذهوتعودعام بشكلاإلعالة

الفلسطیني. المجتمعفياإلفرادعندالصحيالوعيوزیادةالوفیات،

النسبة للتركیب النوعي للسكان، فقد بلغ عدد الذكور المقدرة في شمال الضفة الغربیة بأما
نسبة الذكور أنمع العلم .1أنثى538,609ذكر مقابل 556,206إلى 2014في منتصف عام 

.2007أنثى في األراضي الفلسطینیة حسب تعداد عام 100ذكور مقابل 103إلى اإلناث، 

:في شمال الضفة الغربیةياالقتصادالوضع 2.2.2

یعتمد تطور مجتمع ما أو تخلفه على الحالة االقتصادیة لهذه المجتمعات لما یشكله من 
ن اقتصاد الضفة الغربیة بشكل عام یمیل إلى عدم االستقرار والتراجع في أأهمیة بالغة، وال شك 

الغربیة وخاصة في ظل ظل السیاسات اإلسرائیلیة وممارستها في وضع القیود على اقتصاد الضفة
التبعیة لالقتصاد اإلسرائیلي. وهذا عائد إلى أسباب رئیسیة أهمها االحتالل المباشر والسیطرة على 
المعابر المختلفة ووجود العمالة الفلسطینیة في الداخل باإلضافة إلى اتفاقیة باریس االقتصادیة، 

فلسطینیة.والتي أبقت االحتالل الید العلیا على تطور االقتصاد ال

ویتسم اقتصاد الضفة الغربیة بأنة اقتصاد خدماتي أي یعتمد على تقدیم الخدمات 
للمواطنین، كما أنة اقتصاد غیر مندمج وذلك بسبب الفصل الجغرافي والسیاسي بین مناطق الضفة 
الغربیة مما أدى إلى وجود فوارق أساسیة في حجم النمو االقتصادي المحلي بین مناطق الضفة 

.ربیةالغ

ما بالنسبة لألوضاع االقتصادیة في شمال الضفة الغربیة فقد بلغت نسبة القوى العاملة أ
%) في األراضي 24.3(2012سنة فأكثر في الربع الثالث لعام 15ألفراداالمشاركة من مجموعة 

) في محافظات شمال الضفة الغربیة، وعن البطالة في محافظات شمال %19.1الفلسطینیة، (
) سنة، حیث بلغت النسبة 24-15ة الغربیة تتركز بین صفوف الشباب للفئة العمریة (الضف

.49، صمرجع سابقلجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني، ا1
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، وبلغت أعلى نسبة للعاطلین عن العمل في الربع الثالث 2012%) في الربع الثالث لعام 43.8(
%)، 45.5سنة دراسیة فأكثر بنسبة (13في شمال الضفة الغربیة بین الحاصلین على 2012لعام 

اقل نسبة عاطلین عن العمل بین غیر الحاصلین على أي سنة دراسیة بواقع في حین كانت 
)0.2(%1.

وتعد األنشطة الزراعیة والصناعیة والخدماتیة من أهم القطاعات االقتصادیة في شمال 
%) من العاملین في شمال الضفة الغربیة یعملون في قطاع 28.8ن (أالضفة الغربیة، حیث 

ذلك لكونها المساهم األكبر في الناتج المحلي اإلجمالي وذلك بحوالي الخدمات والفروع األخرى و 
)43.5(%2.

%) یعملون في قطاع 16.1%) یعملون في قطاع التجارة والمطاعم والفنادق، و(21.2و(
ن النشاط الزراعي في شمال الضفة الغربیة یعتبر من األنشطة أحیث ،3الزراعة والحرجة والصید

ا یؤدي دورا مهما في االقتصاد القومي، حیث تساهم الصادرات الزراعیة اإلنتاجیة الهامة، وهذ
بنصیب هام في التجارة الخارجیة، وتوفیر العمالت األجنبیة، كما یوفر القطاع الزراعي الكثیر من 

المواد األولیة لمختلف القطاعات االقتصادیة األخرى.

، أي 2011عام 2كم2206وبلغت مساحة األراضي في محافظات شمال الضفة الغربیة 
مساحة األراضي 2كم558.3من إجمالي مساحة أراضي الضفة الغربیة، منها %40.1حوالي 

% من إجمالي مساحة األراضي المزروعة في 66.2المزروعة، حیث تشكل هذه المساحة ما نسبته 
.2010/20114الضفة الغربیة، وذلك خالل العام الزراعي 

12393نیة والمختلطة في محافظات شمال الضفة الغربیة وبلغ عدد الحیازات الحیوا

ما أ% من إجمالي الحیازات الحیوانیة والمختلطة في الضفة الغربیة، 48.3حیازة، أي ما نسبته 

1www. Wafa. ps 25/10/2014تاریخ الزیارة.
.الموقع السابق2
.الموقع السابق3
.25، صمرجع سابقالجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني، 4
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% 26.9حیازة مشكلة ما نسبته 3328على صعید نوع الحیازات فقد بلغ عدد الحیازات الحیوانیة 
ما الحیازات المختلطة فبلغ ألطة في شمال الضفة الغربیة، من إجمالي الحیازات الحیوانیة والمخت

% من إجمالي الحیازات الحیوانیة والمختلطة في شمال 37.1حیازة أي ما نسبته 9065عددها 
.2012/20131الضفة الغربیة، وذلك خالل العام الزراعي 

رأس، 18180وتتوزع رؤؤس الماشیة في محافظات شمال الضفة الغربیة على األبقار 
299785% من إجمالي األبقار المرباة في الضفة الغربیة، ورؤوس الضأن 71مشكلة ما نسبته 

ما عدد أ% من إجمالي رؤوس الضأن المرباة في الضفة الغربیة، 44.7رأس مشكلة ما نسبته
% من إجمالي رؤؤس الماعز المرباة في 29رأس، مشكلة ما نسبته 59481رؤوس الماعز فبلغ 

.2غربیةالضفة ال

177في شمال الضفة الغربیة 2013بلغ عدد معاصر الزیتون العاملة لموسم عام و 

ما أ% من عدد المعاصر العاملة في الضفة الغربیة، 72.5معصرة حیث شكلت ما نسبتة حوالي 
طن متري في محافظات 10902.4فیما یخص كمیة الزیت المستخرجة من المعاصر فقد بلغت 

% من مجمل كمیة الزیت المستخرجة في جمیع 65.9یة شكلت ما نسبته شمال الضفة الغرب
.3محافظات الضفة الغربیة

% من عدد 66.3ومن ناحیة أخرى ساهمت محافظات شمال الضفة الغربیة بما نسبته 
حیث أن عامل668حیث بلغ عددهم 2013العاملین في المعاصر في الضفة الغربیة للموسم 

بلغت 2013القیمة المضافة لنشاط معاصر الزیتون لموسم عام صعیدىعلعملهم موسمي.
ملیون دوالر أمریكي في محافظات شمال الضفة الغربیة، شكلت ما نسبته حوالي 3.3حوالي 

.4% من مجمل القیمة المضافة للضفة الغربیة53.3

.26، صمرجع سابق،الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني1
.سابقالمرجعال2
.سابقالمرجع ال3
.سابقالرجع الم4
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لشركات ما على صعید المنشات االقتصادیة العاملة في القطاع الخاص والقطاع األهلي واأ
، في حین 2012منشأة في عام 40667الحكومیة في محافظات شمال الضفة الغربیة فقد بلغت 

.1أنثى20560ذكرا و 79815عامال منهم 100375بلغ عدد العاملین في تلك المنشات 

2012ما من حیث الواردات في محافظات شمال الضفة الغربیة فقد ارتفعت عام أ

ملیون دوالر أمریكي، 1393.3% حیث بلغت قیمتها 14.6نسبة حوالي ب2011بالمقارنة مع عام 
ومن أهم واردات محافظات شمال الضفة الغربیة وقود معدني ومزلقات معدنیة وما یتصل بذلك من 

% من مجمل الواردات 29.9ملیون دوالر أمریكي، أي ما یعادل حوالي 415.9مواد حیث بلغت 
بینما بلغت قیمة الواردات من األغذیة والحیوانات الحیة في محافظات شمال الضفة الغربیة،

% من 21.5ملیون دوالر أمریكي أي ما یعادل 299.9لمحافظات شمال الضفة الغربیة حوالي 
مجمل الواردات لمحافظات شمال الضفة الغربیة، وبلغ اقل نصیب لقیمة الواردات من زیوت ودهون 

ملیون 15.1ا لمحافظات شمال الضفة الغربیة حوالي وشحوم حیوانیة ونباتیة حیث بلغت قیمته
.2% من إجمالي الواردات1.1دوالر أمریكي، ونسبتها حوالي 

ارتفاعا مقارنة بالعام 2012وسجلت الصادرات من محافظات شمال الضفة الغربیة عام 
ملیون دوالر أمریكي. وكان ابرز 245.3% حیث بلغت قیمتها 19.9بنسبة حوالي 2011
ملیون دوالر أمریكي بنسبة 56.6درات من األغذیة والحیوانات الحیة حیث بلغت قیمتها الصا

% من إجمالي صادرات محافظات شمال الضفة الغربیة، بینما بلغت قیمة الصادرات من 23.1
% من 20.1ملیون دوالر أمریكي، أي ما یعادل 49.4سلع مصنوعة ومصنفة أساسا حسب المادة 

لغ اقل قیمة للصادرات من الوقود المعدني ومزلقات معدنیة وما یتصل بذلك مجمل الصادرات، وب
% من إجمالي الصادرات 0.06دوالر أمریكي، أي ما نسبته حوالي ألف167من مواد بقیمة 

لمحافظات شمال الضفة الغربیة. وسجل المیزان التجاري لمحافظات شمال الضفة الغربیة عجزا 
.20123ر أمریكي خالل عام ملیون دوال1148قیمته حوالي 

.26، صمرجع سابق،لجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطینيا1
.30، صالمرجع سابق2
.26، صسابقالمرجعال3
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الفصل الثالث

استعماالت األراضي في شمال الضفة الغربیة

مقدمة:1.3

ضي والمشاكل الناتجة عنها أمر قد یؤدي إلى حدوث مشكلة إن طبیعة استعمال األرا
في البناء العمراني كبیرمستقبلیة إذا لم یتم االهتمام والتخطیط المناسب لها، حیث هناك تطور 

باالسمنت على حساب األراضي دون تخطیط وتنظیم في شمال اةوزیادة في المساحات المغط
ة الطبیعیة في تعداد السكان وزیادة الطلب على احتیاجاتهم الضفة الغربیة، ناتجة عن معدالت الزیاد

إلى جوف األرض والذي قد یؤدي األمطاراألمر الذي قد یؤثر على عملیة تصریف صحیحة لمیاه 
إلى حدوث فیضانات في مجاري الودیان واألراضي المنبسطة إضافة إلى فقدان كمیات ال بأس بها 

بیئة وفقدان الناحیة الجمالیة.من المیاه وتلوث لجزء أخر ودمار ال

حیث إن سوء استعمال األراضي في العدید من المناطق في شمال الضفة الغربیة أدى إلى 
میاه اإلمطار أغرقت  العدید من البیوت في كثیر من المناطق أنحدوث مشكلة سنویة تكمن في 

قرب بلدة عنبتا خاصة في محافظة طولكرم، إضافة إلى خسائر بشریة كما حدث بوادي رامین
ن الفیضانات قتلت فتاتین و سائق المركبة أحیث 2013كانون الثاني عام 9قضاء طولكرم بتاریخ 

ثناء توجههم من مدینة طولكرم إلى مدینة نابلس.أ

تصنیفات استعماالت األراضي الریفیة والحضریة:

:1التاليیوجد في العالم خمسة أنواع من النظم لتصنیف األراضي وهو على النحو

تصنیف مسح استخدام األراضي البریطاني.-1

تصنیف لجنة المؤتمر الجغرافي العالمي والیونسكو.-2

عمان، دار صفاء للنشر ،إطار جغرافي عام- الحضري تخطیط استخدام األرض الریفي و :)2001(عثمان محمد،غنیم1
.36، ص والتوزیع
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تصنیف استخدام األرض االیكولوجي.-3

تصنیف هیئة المساحة األمریكیة.-4

األراضي باستخدام اتاستخداماتتصنیف استخدام األرض الموحد یعتبر من أول تصنیف-5
م یصنف استخدامات األراضي على النحو التالي:التصویر الجوي، وهذا النظا

االستخدام السكني: (منازل مشتركة، وحدات متعددة، مساكن ریفیة).-1

االستخدام الصناعي: (صناعة خفیفة، صناعة ثقیلة، نقل ومواصالت).-2

االستخدام التجاري والخدمات: (أسواق، مجمعات، جسور).-3

ق، مالعب).االستخدام الترفیهي: (مناطق ترفیهیة، حدائ-4

مناطق إنتاجیة ومناطق مكشوفة: (زراعة، مراعي، غابات، مستنقعات، -5
.1استخدامات غیر مستغلة، استخدامات أخرى)

العوامل التي تؤثر على استعمال األرض:

:2تتأثر استعماالت األراضي بعدة عوامل أهمها

العوامل االقتصادیة:-1

في حیاة المجتمعات وتؤثر آكبیر آدور عب لعل العامل االقتصادي من أكثر العوامل التي تل
على استعماالت األراضي فیها، فطبیعة األرض تحدد نوع الوظیفة المطلوب العمل بها 
وتتأثر بالكثافة السكانیة وخصائص الموقع وعامل األفضلیة والمنافسة االقتصادیة، فقیمة 

دي وتقل هذه القیمة حیث المركز االقتصاالمدینةاألرض في المدن تكون عالیة في مركز 

.37، صمرجع سابق:عثمان محمد،غنیم1
.39-38، صالمرجع السابق2
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كلما اتجهنا إلى إطراف هذه المدن مع األخذ بعین االعتبار عامل الموقع الذي یؤدي إلى 
زیادة أو نقصان في قیمة األرض.

العوامل السیاسیة:-2

رة، فاألوضاع السیاسیة التي تسودتتأثر استعماالت األراضي بالعوامل السیاسیة بصورة كبی
التخطیطیة المناسبة له، فالشعوب تتوق إلى المشاركة في بلد ما تفرض علیة األوضاع 

صنع القرار على مستوى الدولة، حیث تسهم في تهیئة األجواء العامة إلیجاد المؤسسات 
المنتجة التي تعمل على رسم سیاسات البلد في جمیع مناحي الحیاة هذا یختلف تماما في 

ل أو االستعمار المباشر أو غیر حالة دولة تعیش أوضاعا سیاسیة مختلفة مثل االحتال
ممارسات االحتالل وقیوده یفرض أنمباشر، وهذا ینطبق على الحالة الفلسطینیة حیثال

المخطط الفلسطیني غیر فانوبالتالينمط معین من التخطیط في األراضي الفلسطینیة، 
ة العامة.قادر على اخذ زمام المبادرة والتخطیط الذي یحدث بالطریقة التي تحقق المصلح

العوامل االجتماعیة والثقافیة:-3

التأثیر على استعماالت األراضي الىاتساع المجتمعات وانتشار الثقافات أدى أن
فالعالقات االجتماعیة واالثنیة ومستویات المعیشة ونوع الثقافة والدیانة أدى إلى ظهور 

الراقیة والفقیرة وبیوت الصفیح حول المدن.حیاءألا

یتداخل مع العامل االجتماعي الموجود في المدینة فالعادات والتقالید فلعامل الثقافي اأما
والسلوك وأسلوب الحیاة تنعكس على المؤسسات االجتماعیة المختلفة مثل المنزل والجامع 

.1والكنیسة ومكان العمل

.38، صمرجع سابق:عثمان محمد،غنیم1
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العوامل اإلداریة والتخطیطیة:-4

ذي تمارس الجهات التخطیطیة، مثل التخطیط من یقصد بهذا العامل هو نوعیة التخطیط ال
الصفر أو التخطیط لتجمعات قائمة، وٕاذا كان هناك مشاركة للتجمعات في مراحل التخطیط 

عملیة التنفیذ إضافة أثناءأو هناك خبرة وكفاءة قادرة على القیام بالمهام التخطیطیة والتقییم 
.1خطط والسیاساتإلى توفیر المعلومات التي یحتاج إلیها واضعي ال

العوامل البیئیة:-5

إن سوء استخدام األرض یؤدي إلى تدمیر للبیئة الطبیعیة واستنزاف لمواردها وتلویث 
قاعدة نشاءإویستدعي ذلك على المخططین عناصر الحیاة فیها كالماء والهواء والتربة،

الموارد المختلفة معلوماتیة حول عناصر البیئة المختلفة وذلك من اجل المحافظة على 
.2لهاوتنظیم استغال

:السكنیةالمناطق 2.3

ویقصد بها مساحة (مكان) من سطح األرض مأهولة بالسكان بشكل دائم ولها سلطة إداریة 
رسمیة، و أي مساحة (مكان) من سطح األرض مأهولة بالسكان بشكل دائم ومنفصلة جغرافیا عن 

.3لیس لها سلطة إداریة مستقلةأي تجمع مجاور لها ومعترف بها عرفیا و 

وتصنف التجمعات السكانیة في فلسطین إلى ثالثة أصناف وهي حضر، ریف، مخیمات.

المحافظات أو أكثر، وجمیع مراكزسمةن10,000والحضر هو كل تجمع یبلغ عدد سكانه
،نسمة9999- 4000دد سكانها ما بین بغض النظر عن حجمها، وجمیع التجمعات التي یبلغ ع

ن یتوفر فیها أربعة عناصر مهمة من شبكة كهرباء وشبكة میاه عامة ومكتب برید ومركز أشریطة 
نسمة، وكل تجمع 4،000الریف هو كل تجمع یقل عدد سكانه عن أماصحي ومدرسة ثانویة،

.38، صمرجع سابق:عثمان محمد،غنیم1
.39ص، المرجع السابق2
.27، ص2007، لتعداد العام للسكان والمساكن والمنشآتا، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني3
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صر من الخدمات تتوفر فیه أربعة عناأننسمة دون 9999- 4000یبلغ عدد سكانه ما بین 
الغوثوكالةقبلمنویدارمخیم،اسمعلیهایطلقالتيالتجمعاتكافةالمخیم هوو ، هالمذكورة اعال

.1الدولیة

وبلغ عدد التجمعات السكانیة في شمال الضفة الغربیة من مناطق حضریة وریفیة 
).4تجمع سكاني، كما في جدول (254ومخیمات 

): التجمعات السكانیة في شمال الضفة الغربیة4جدول (

التجمعات السكانیة في شمال الضفة الغربیةةالمحافظ
المجموعمخیمریفحضر

1366180جنین

317121طوباس

924235طولكرم

853364نابلس

34- 331قلقیلیة

20- 317سلفیت

392087254المجموع

.2007والمساكن، المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني، التعداد العام للسكان 

.62-61، ص2007، التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني1
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.في شمال الضفة الغربیةالودیان والتجمعات السكانیة): 8خریطة (
.المصدر: من إعداد الباحث باالعتماد على الصورة الجویة
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عددن محافظة جنین تحتل المرتبة األولى من حیثأویتبین من خالل الجدول السابق 
ظات شمال الضفة الغربیة وخاصة المناطق بالنسبة لمحافتجمعا80البالغة التجمعات السكانیة

إلى طبیعة سطحها إضافة، 2كم583الریفیة ویعود ذلك إلى اتساع مساحة محافظة جنین والبالغة 
ذات الطابع السهلي الزراعي مما شجع السكان على اإلقامة في تلك المناطق، یلیها محافظة نابلس 

حیث بلغ عدد 2كم605ساحة والبالغة الغربیة وأكبرها محیث تعتبر عاصمة شمال الضفة
كونها عاصمة فلسطین االقتصادیة مما شكل الىإضافة، تجمعا64التجمعات السكانیة فیها 

ما باقي محافظات شمال الضفة الغربیة أعامل جذب للسكان في اإلقامة في مدینة نابلس أو ریفها، 
صغر مساحتها مقارنة بمحافظة الىفإنها تتقارب من حیث عدد التجمعات السكانیة، ویعود ذلك 

فیها على الرغم تجمعا21والبالغة ما محافظة طوباس یعود قلة التجمعات السكانیةأنابلس وجنین، 
إلى وقوعها على السفوح الشرقیة لجبال نابلس والتي تتمیز 2كم402ن مساحتها بلغت أمن 

إضافةا لوقوعها في منطقة ظل المطر، فیها نظر األمطارباالنحدار الشدید باتجاه األغوار، وقلة 
إلى ما تقوم بة القوات اإلسرائیلیة بشكل یومي بمصادرة األراضي وهدم مساكن المواطنین والتهدید 
المستمر بالترحیل من أراضیهم في مناطق األغوار إضافة إلى الحواجز العسكریة مثل حاجز 

الحمراء وتیاسیر. 

والمخیمات، إنما یةأو الریفیةمناطق الحضر العلى كنیةدراسة المناطق الستقتصروال 
شمل دراسة كل مبنى مشید قائم بذاته، ومثبت على األرض بصفة دائمة أو مؤقتة، وذلك بصرف ت

النظر عن المادة المشید منها، والغرض من انشائة، وكیفیة استخدامه حالیا والتي تشمل التجمع 
مع صناعي، أو استخدامات ترفیهیة وترویحیة، السكني، وتجمع تجاري، ومرافق عامة، أو تج

والتي تشكل وكذلك تشمل المستعمرات اإلسرائیلیة التي تأخذ حیزا من أراضي شمال الضفة الغربیة
، حیث بلغ عدد طبقة صماء تزید من خطر حدوث السیول والفیضانات في منطقة الدراسة

.1لف نسمةأ85.9غ عدد المستعمرین مستعمرة بینما بل45المستعمرات في شمال الضفة الغربیة 

) المناطق السكنیة في شمال الضفة الغربیة.8وتبین خریطة رقم (

.  17، ص2011، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني، المستعمرات اإلسرائیلیة في األراضي الفلسطینیة1
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.): المناطق السكنیة في شمال الضفة الغربیة9خریطة (
.المصدر: من إعداد الباحث باالعتماد على الصورة الجویة
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یة قصوى، وذلك لتأثیر التعرف على المناطق السكنیة في منطقة الدراسة ذات أهمإن
مناطق صماء سواء مباني أو شوارع المناطق السكنیةأنالمناطق السكنیة على الفیضانات حیث

تمنع من تسرب المیاه من خالل طبقات األرض المنفذة للمیاه، مما یؤدي إلى زیادة كمیة أو أسطح
الجانبین، مهددة كل المیاه بصورة ال تتحملها القنوات أو المجاري المائیة حیث تفیض على

المظاهر العمرانیة والحضاریة بالدمار، والفیضانات تحدث دون تحذیر أو إنذار وبصورة متكررة 
المتساقطة بشكل یفوق قدرة المجاري المائیة مما یؤثر على الحیاة األمطارعندما تزداد كمیة 

.1البشریة والنباتیة

، في حین بلغت 2كم375.9ربیة في شمال الضفة الغالصماءوبلغت مساحة المناطق 
، وتركزت التجمعات السكنیة في منطقة الدراسة على 2كم2206المساحة اإلجمالیة لمنطقة الدراسة 

السفوح الغربیة لجبال نابلس التي تمتد على طول منطقة الدراسة من الشمال إلى الجنوب ویعود 
صالحة لزراعة ووفرة الینابیع نظرا تركز السكان في تلك السفوح إلى خصوبة تربتها مما یجعلها 

في فصل الشتاء واالنحدار التدریجي للسفوح الغربیة من جبال نابلس مما األمطارالرتفاع كمیات 
أدى إلى جذب السكان في تلك المناطق، ومع ارتفاع معدل النمو السكاني في فلسطین أدى إلى 

اطق الزراعیة مما یؤدي إلى زیادة مساحة التوسع العمراني للمناطق الحضریة والریفیة باتجاه المن
المناطق السكنیة بشكل مستمر في تلك المناطق حیث إن المناطق السكنیة تساعد في حدوث 

. األمطارالفیضانات وبشكل متكرر مع سقوط 

المناطق الزراعیة:3.3

یتمالتصنیف،ألغراضالزراعیة،الحیازاتفياألراضيالستعماالتالرئیسیةاألصنافهي
تقامالتياألراضي:الزراعیةاألراضيوتشمل.صنفهالتحدیداإلجمالیة لألرض،المساحةمسح

تأثیر التحضر على الجریان السطحي والفیضان باستخدام نماذج هیدرولوجیة ونظم ): 2010هیم (المناسیة، نزیة إبرا1
، قسم الجغرافیا، كلیة اآلداب، الجامعة األردنیة.GISالمعلومات الجغرافیة 
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الرقعمثلدائم،بشكلالمزروعةغیرواألراضيوالحظائر وملحقاتها،المتناثرة،الزراعیةاألبنیةعلیها
.1واألكتافوالقنوات والبروزاتالزراعیة،لطرقواالمزروعة،غیر

ستخدام الزراعي النمط الرئیسي في شمال الضفة الغربیة، كونها منطقة زراعیة في یعتبر اال
المقام األول، ومصدر رزق لمعظم سكان التجمعات السكنیة في المنطقة، وذلك لكونها منطقة تكثر 
بها األراضي السهلیة الخصبة الصالحة للزراعة، كزراعة الخضروات المكشوفة، والحمضیات، كما 

طقة بتوفر اآلبار االرتوازیة مما یشجع على استغالل المساحات الزراعیة باعتبارها موردا تتمیز المن
اقتصادیا مهما لعدد كبیر من سكان شمال الضفة الغربیة.

، ، رام اهللا، فلسطین2008، إحصاءات استعماالت األراضي الفلسطینیة 2009الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني، 1
.25ص
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.): المناطق الزراعیة في شمال الضفة الغربیة10خریطة (
.المصدر: من إعداد الباحث باالعتماد على الصورة الجویة
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، أي 2011عام 2كم2206راضي في محافظات شمال الضفة الغربیة بلغت مساحة األ
من إجمالي مساحة أراضي الضفة الغربیة، وبلغت مساحة األراضي الزراعیة بشكل %40.1حوالي 

مساحة األراضي المزروعة، حیث 2كم558.3، منها 2كم1673.4عام في شمال الضفة الغربیة 
جمالي مساحة األراضي المزروعة في الضفة الغربیة % من إ66.2تشكل هذه المساحة ما نسبته 

.20111- 2010وذلك خالل العام الزراعي 

) مساحة األراضي المزروعة بالمحاصیل الدائمة والمؤقتة في 5ویبین جدول رقم (
محافظات شمال الضفة الغربیة.

2011-2010): مساحة األراضي المزروعة في محافظات شمال الضفة الغربیة 5جدول (

مساحة األراضي 2المساحة كمالمنطقة/المحافظة
المزروعة بالمحاصیل 

الدائمة والمؤقتة
)2(كم

نسبة مساحة األراضي 
المزروعة بالمحاصیل 
الدائمة والمؤقتة من 

%المساحة الكلیة
2206558.325.3شمال الضفة الغربیة

583180.931جنین

40252.113طوباس

24677.431.5طولكرم

605130.421.6نابلس

16648.929.5قلقیلیة

20468.633.6سلفیت

المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني، كتاب محافظات شمال الضفة الغربیة اإلحصائي السنوي، 

2013.

، رام اهللا، 2013الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني، كتاب محافظات شمال الضفة الغربیة اإلحصائي السنوي، 1
.25فلسطین، ص
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محافظة سلفیت تحتل المرتبة األولى من حیث نسبة مساحة أنویتبین من الجدول السابق
% ویعود ارتفاع نسبة 31.5یلیها طولكرم بالنسبة للمحافظة%33.6یة بواقع األراضي الزراع

األراضي الزراعیة فیها إلى وقوعها في السفوح الغربیة ذات التربة الزراعیة الخصبة وصغر 
ما محافظة جنین فقد بلغت نسبة مساحة أمساحتها بالنسبة لمحافظات شمال الضفة الغربیة، 

تتمیز به المحافظة ووجود الذي% ویعود ذلك إلى الطابع السهلي 31األراضي الزراعیة إلي 
السهول الداخلیة من سهل صانور وعرابة.

73.1ما من جانب أخر فقد بلغت مساحة الغابات واألحراش في شمال الضفة الغربیة أ

و 2كم33.2، وكانت اكبر مساحة مكسوة بالغابات في محافظتي جنین وطوباس بواقع 2كم
في شمال الضفة الغربیة 2كم205.4ما المحمیات الطبیعیة فبلغت مساحتها أى التوالي، عل2كم22

، من ناحیة أخرى 2كم113حیث تعتبر محافظة نابلس اكبر محافظة فیها محمیات طبیعیة بواقع 
، وتعتبر محافظة جنین من اكبر 2كم176بلغت مساحة المراعي في شمال الضفة الغربیة حوالي 

) مساحة الغابات 6. ویبین جدول (2كم54ذي یوجد فیها المراعي المتاحة بواقع المحافظات ال
واألحراش، والمحمیات الطبیعیة والمراعي في محافظات شمال الضفة الغربیة.

) في محافظات شمال 2): مساحة الغابات واألحراش، والمحمیات الطبیعیة، والمراعي (كم6جدول (
الضفة الغربیة

المراعيالمحمیات الطبیعیةواألحراشالغابات المحافظة

33.262.654جنین

2219.233طوباس

1.20.518طولكرم

2.411323نابلس

12- 2.5قلقیلیة

11.89.836سلفیت

73.1205.4176المجموع

، رام 2008، إحصاءات استعماالت األراضي الفلسطینیة 2009المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني، 
اهللا، فلسطین.
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ن مساحة الغابات واألحراش والمحمیات الطبیعیة أمن خالل الجدول السابق یتبین 
األراضي الزراعیة 2كم1673.4من أصل 2مك454.5والمراعي في شمال الضفة الغربیة بلغت 

الموجودة في شمال الضفة الغربیة بشكل عام.

الفیضانات وذلك من خالل التقلیل خطورةقلیل من وتلعب المناطق الزراعیة دورا هاما في ت
مما یقلل من اثر تشكل الفیضانات، كما لألمطارمن الجریان السطحي وامتصاص الغطاء النباتي 

ن مناطق األحراش والغابات تلعب دورا اكبر في تقلیل من اثر الفیضانات من المحاصیل الزراعیة أ
واسعة من األراضي الزراعیة، الن المحاصیل ن الفیضان یغرق مساحاتأأو المراعي، حیث 

األمطارالزراعیة ال تستطیع مواجهة میاه الفیضانات بل یؤدي إلى تدمیرها وخاصة مع زیادة كمیة 
ملم، وبتالي یجب المحافظة على الغابات 650عن األمطاركما سهل صانور عندما تزید كمیة 

ة حزم خضراء في المناطق المعرضة لخطر واألحراش من اجل تخفیف من اثر الفیضانات وزراع
الفیضان.

:زراعیةالغیر المناطق 4.3

یمكن استغاللها، أو أراضي بور یصعب استخدامها حسب التيویقصد بها أراضي بور
موقعها الجغرافي. وفي كثیر من األحیان تعتبر مثل هذه المناطق المتنفس الوحید للسكان داخل 

م أماكن الفضاء للبناء أو اإلنشاءات، وتستخدم من اجل ممارسة المناطق السكنیة. كما تستخد
ایجابیة على نفسیة اإلنسان، راآثالتمرینات الریاضیة والتنزه في الهواء الطلق مما یعكس من 

. 1إضافة إلى أنها تزود الناس وتعطیهم بیئة صحیة جیدة

وتشكل 2كم177.2ة زراعیة في منطقة شمال الضفة الغربیالوبلغت مساحة األراضي غیر 
.2كم2206% من المساحة الكلیة لمنطقة شمال الضفة الغربیة والبالغة 8ما نسبته 

، ) في دراسة استعماالت األراضي في مدینة نابلسGISاستخدام تقنیة نظم المعلومات الجغرافیة (:)2003(حلبي،رائد1
.125، صالنجاح الوطنیةر منشورة، جامعةرسالة ماجستی
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.في شمال الضفة الغربیةزراعیةالغیر ال): المناطق 11خریطة (
.المصدر: من إعداد الباحث باالعتماد على الصورة الجویة
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اع منسوب الجریان السطحي تلعب األراضي الغیر زراعیة بشكل غیر مباشر في ارتف
یقل فیها العوائق غیر الزراعیةوغزارتها، إذ إن المناطق األمطاروخاصة مع ارتفاع معدل 

الطبیعیة التي تقلل من اثر الفیضان كالغطاء النباتي، وخاصة مع ارتفاع معدل االنحدار لتلك 
اطق المجاورة للمناطق وحدوث فیضانات في تلك المناألمطارالمناطق مما یزید من تدفق میاه 

الغیر زراعیة في شمال الضفة الغربیة.
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.): استخدامات األراضي في شمال الضفة الغربیة12خریطة (
.المصدر: من إعداد الباحث باالعتماد على الصورة الجویة
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الفصل الرابع

هیدرولوجیة شمال الضفة الغربیة

.مقدمة1.4

.الغربیةمصادر المیاه في شمال الضفة 2.4

.هیدروجیولوجیة شمال الضفة الغربیة3.4
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الفصل الرابع

هیدرولوجیة شمال الضفة الغربیة

مقدمة:1.4

توثر الخصائص الممیزة للمناطق الجافة وشبة الجافة على نمذجة العالقة ما بین المطر 
ضانات والجریان السطحي الناتج عن عاصفة مطریة أو موسم مطري بأكمله. حیث تعتبر الفی

والعواصف المطریة الشدیدة والجفاف من السمات الرئیسیة التي تمیز البیئة الجافة وشبة الجافة. 
المتساقطة األمطاروتسود هذه الخصائص المناخیة في منطقة الدراسة، حیث یؤثر تذبذب كمیات 

ربیة من على تشكل الجریان السطحي في مجاري األودیة التي تتجه نحو المنحدرات الشرقیة والغ
خالل الموسم المطري وقوة العاصفة المطریة مما األمطار منطقة الدراسة، وخاصة مع زیادة كمیة 

یتسبب في حدوث السیول والفیضانات في منطقة شمال الضفة الغربیة. 

أن تكونلفلسطینبالنسبةمتوسطموقعفيووجودهاالغربیةالضفةطبوغرافیةساهمتولقد
ینحدرالتيالمائیةوالطبقاتواألودیةاألنهارلتغذیةالرئیسيالمصدرلوجیةالهیدرو الناحیةمن

.1المتوسطالبحرباتجاهوغرَبااألردن،ونهرالمیتالبحرباتجاهشرَقامعظمها

ونظرا ألهمیة مصادر المیاه في تحدید مناطق الفیضانات في شمال الضفة الغربیة، حیث 
زیادة في حجم المیاه هغزیرة مما ینجم عنأمطاریجة هطول الفیضانات تحدث في األغلب نتأن

ضرار مادیة وبشریة، فكان ال بد أفي مجاري األودیة وخروجها عن الحد الطبیعي لها مسببة 
الحدیث عن هیدرولوجیة شمال الضفة الغربیة في الفصل الرابع.

.356-355، صمرجع سابق:صایلالوشاحي، عبد القادر، و ،عابد1
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مصادر المیاه في شمال الضفة الغربیة:2.4

:االمطار1.2.4

هي المصدر الرئیسي للمیاه في فلسطین، وهي التي تغذي الخزان الجوفي مطاراأل
والمجاري واألودیة والسیول، ویستفاد منها في ري مساحات واسعة من األراضي الزراعیة خصوصا 

سقوط المطر في فلسطین من شهر أیلول حتى أیار، وتبلغ الذروة ما بین شهرین ویمتدالبعلیة. 
ان.تشرین الثاني ونیس

ملم في 100السنوي من األمطارویؤثر التباین التضاریسي لفلسطین على معدل سقوط 
100-70في الضفة الغربیة األمطارملم في المرتفعات، ویتراوح معدل تساقط 650األغوار إلى 

450-100ملم في المنحدرات الغربیة، وما بین 600-500ملم في منطقة البحر المیت، وما بین 

10لمنحدرات الشرقیة، وتقدر  كمیات میاه المطر التي تسقط على فلسطین بحوالي ملم في ا

% 49- 48%، ویتسرب إلى باطن األرض حوالي 70-60ملیارات متر مكعب یتبخر منها ما بین 
ویجري الباقي على سیول باتجاه البحر، وتتراوح كمیات المیاه المتسربة إلى األحواض الجوفیة ما 

.31مر ملیا2.9-2.7بین 

.3/1/2015، تاریخ الزیارة www.moa.pna.ps، وزارة الزراعة، 2012/2013للموسم األمطارتقریر 1
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.األمطارالسنوي في الضفة الغربیة، وهو ما یعرف بخطوط تساوي األمطار): معدل توزیع 13خریطة (
.، وزارة الزراعة2013\2012للموسم األمطارالمصدر: تقریر 
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األمطارن منطقة شمال الضفة الغربیة یسقط علیها أومن خالل الشكل السابق یتبین 
ى من الضفة الغربیة، وهذا یفسر حدوث السیول والفیضانات في بكمیة تفوق المناطق األخر 

) معدل 7محافظات شمال الضفة الغربیة مقارنة بالمحافظات الوسطى والجنوبیة، ویوضح جدول (
في محافظات شمال الضفة الغربیة.األمطار

في محافظات شمال الضفة الغربیة لألمطار): معدل السنوي7جدول (

لسنوي (ملم)المعدل االمحافظة
550.3جنین

393.5طوباس

680.0طولكرم

675.0نابلس

667.3قلقیلیة

772.0سلفیت

.، وزارة الزراعة2012/2013للموسم األمطارالمصدر: تقریر 

في المدن الواقعة على المنحدرات األمطارمن خالل الجدول السابق یتبین ارتفاع معدل 
سلفیت، وذلك بسبب محافظة طولكرم ونابلس وقلقیلیة و والمتمثلة بالغربیة من شمال الضفة الغربیة

موقعها الجغرافي المقابل للمنخفضات الجویة وقربها من السهل الساحلي الفلسطیني، مما جعل هذه 
األمطارالمناطق عرضة للسیول والفیضانات في الموسم المطري الذي یتمیز بارتفاع كمیات

مناطق األخرى في الضفة الغربیة.الهاطلة وغزارتها مقارنة بال

600- ملم500مطارها بین أ% من مساحة الضفة الغربیة معدل 22أنوتشیر الدراسات 

سنة، وتتركز هذه األراضي في المرتفعات الجبلیة الشمالیة والغربیة كمناطق نابلس وطولكرم /ملم
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600أكثر من مطارأ، تتلقى معدالت مساحة شمال الضفة الغربیة% من 21حیث انوقلقیلیة، 

.1سنة، وتمثل مناطق شمال طولكرم وغربي جنین أهم هذه المناطق/ملم

الجریان السطحي:2.2.4

وهو أحد العوامل الرئیسیة التي تؤثر في نتائج الموازنة المائیة. ویقصد بالجریان السطحي، 
. ویعتمد الجریان مجموعة األودیة والسیول والمجاري المائیة سواء كانت الدائمة أو الموسمیة

السطحي على عدة عوامل منها التضاریس، وكمیة األمطار الساقطة، والتربة، والغطاء النباتي 
وطبیعة التكوینات الجیولوجیة للمنطقة، وهذا یؤثر على اختالف نسبة الجریان السطحي من منطقة 

.2إلى أخرى

ضفة الغربیة بلغت أن نسبة الجریان السطحي في الRofe and Ruffetyأشارت دراسة
ملیون متر مكعب في عامي 60.64، وأن كمیة المیاه الجاریة قدرت بـ 1965% في عام 2.2

عام GTZعلى الترتیب، أما تقریر الوكالة األلمانیة للتنمیة1965- 1964و1963-1964
ل % من معدل الهطول أو ما یعاد3.2، فقدر معدل الجریان السطحي في الضفة الغربیة بـ 1996

ملیون متر مكعب في السنة. وبشكل عام فإن الجریان السطحي یتجه شرقًا إلى نهر األردن 71
وغربًا إلى البحر المتوسط، ویمكن تقسیم الضفة الغربیة بناًء على حركة المیاه ،والبحر المیت

:السطحیة إلى منطقتي تصریف هي

لي، وترشح كمیات كبیرة من الحوض الغربي: یتمیز بالمیل البسیط ومعدل األمطار العا-1
المیاه إلى الطبقات المائیة.

الحوض الشرقي: یتمیز بمیل أكبر وكمیة أمطار أقل وظهور العدید من الینابیع.-2

(دراسة في الجغرافیا السیاسیة)، وأثرها في الضفة الغربیةالسیاسة المائیة اإلسرائیلیة: )2008(سالمة ، یاسر1
.41، صر منشورة، جامعة النجاح الوطنیةرسالة ماجستی

.370، ص مرجع سابق:صایل، الرشاحيو عبد القادر، 2
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ویقل الجریان السطحي في شمال الضفة الغربیة عنه في الجنوب، إذ قدرت نسبة الجریان 
وذلك یعود كل من طولكرم وقلقیلیة،% في السنوات الجافة والمطیرة في4.5- 0.8السطحي ما بین 

أما في منطقة ،ة الحوض الغربي في منطقة الدراسةالى ترشح كمیات كبیرة من األمطار لتغذی
.19631% وذلك في عام 14- 7الخلیل فقدرت نسبة الجریان السطحي ما بین 

.3/3/2015، تاریخ الزیارة www.wafainfo.psالمیاه في فلسطین، 1
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.): المجاري المائیة في منطقة شمال الضفة الغربیة14خریطة (
.اد الباحث باالعتماد على الصورة الجویةالمصدر: من إعد
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في األولىالشبكةتتمثلالنهریة،المجاريمنرئیستینشبكتینفي منطقة الدراسةیوجد
المتجهة نحواألنهارمجاريالثانیةالشبكةبینما تتمثلالمتوسط،البحرنحوالمتجهةاألنهارمجاري
إلى الجنوب،الشمالمنالممتدالمیاهتقسیمخطالشبكتینهاتینبینویفصلاإلنهدامي،الغور

تصریفها.معدالتتغیروكذلكفیها،المیاهغزارةبتغیرالفلسطینیةاألنهاروتتمیز

حیث یعبر الجریان السطحي عن كمیة المیاه المنسابة على السطح، فتحت ظروف 
حیث تلعب األمطارغزارة االنحدار الشدید، ومحدودیة الغطاء النباتي، وانخفاض الحرارة، وشدة 

مهم في زیادة فعالیة الجریان السطحي على حساب الرشح، حیث تمتلئ الفراغات في فترة ادور 
زمنیة قصیرة، تمهد الظروف لجریان غشائي سریع، مما یقلل فعالیة التسرب والرشح، وكذلك عدم 

سطحي قوي وفعال، نفاذیة الطبقات، تحت كل هذه العوامل تتهیأ كامل الظروف لحدوث جریان 
مما یؤدي إلى حدوث السیول والفیضانات، وینطبق ذلك على شمال الضفة الغربیة.

المیاه الجوفیة:3.2.4

المیاه الجوفیة هي المورد الرئیسي للمیاه في فلسطین، فعلى الرغم من أن األمطار هي 
ذب من سنة إلى أخرى، سقوط األمطار في فصل الشتاء تتذبالمصدر األول للمیاه، إال أن معدالت

كما أن قلة الشهور الماطرة یجعل من المیاه الجوفیة المورد الرئیسي للمیاه. والمقصود بالمیاه 
الجوفیة ؛ میاه األمطار المتسربة إلى باطن األرض عبر التكوینات الجیولوجیة القابلة للنفاذ.

و عن طریق الینابیع التي ویستغل اإلنسان هذه المیاه، إما عن طریق اآلبار االرتوازیة، أ
% 49- 48نسبة میاه األمطار المتسربة إلى باطن األرض بحوالي تنبثق من باطن األرض. وتقدر

المیاه العذبة الصالحة لالستعمال من كمیة األمطار الساقطة على فلسطین. كما قدرت كمیة
% من إجمالي 57-55ملیون متر مكعب، وهذا یعادل ما بین 1000-950والقابلة للتجدید بنحو 

.1كمیة المیاه العذبة المتوفرة في فلسطین
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جوفیة في فلسطین هي الطبقات التي تعود إلى فترتي المائیة الخزانات الإن أكبر 
السینومائي والتوروني (العصر الكریتاسي األوسط) ویتراوح سمك طبقات هذه التكوینات ما بین 

معظمها في النصف الشمالي من ، ویقع% من مساحة فلسطین32م، وتغطي حوالي 800- 700
البالد. ولم تستثمر میاه هذه الطبقات في الماضي ولكن زاد استغاللها بعد تزاید عدد المستعمرات 
اإلسرائیلیة واإلفراط في استخدام المیاه في الزراعة. والطبقة الثانیة الهامة هي طبقة الصخور 

عیة). والمكشوف من هذه الطبقات هي الرباعیة السائدة الربا- البالبستوسینیة (الثالثیة- البلیوسینیة
في جمیع األراضي السهلیة الساحلیة والبقاع المنخفضة على امتداد الشریط السهلي الغربي للبالد 
حتى النقب الشمالي الغربي وحوض بئر السبع في الجنوب، وقد استغل اإلنسان میاه هذه الطبقة 

% من مجموع 70- 65ة المیاه المستخرجة من هذه الطبقة بـ منذ القدم بآالت بسیطة، وتقدر كمی
، ویقترب عمق هذه 3مملیون 1000مصادر المیاه الجوفیة المستخدمة والمستهلكة والمقدر بحوالي 

مترًا، وتتعرض میاه هذه الطبقة لعملیة ضخ واسعة واستنزاف مفرط 15-4الطبقة لیصل ما بین 
.1من جانب إسرائیل ومستعمراتها

:یاه الجوفیة في الضفة الغربیةالم

:تقسم أحواض المیاه الجوفیة في الضفة الغربیة إلى ثالثة أحواض رئیسیة وهي

:الحوض الشرقي*

یغطي هذا الحوض الجانب الشرقي من الضفة الغربیة، ویضم ستة أحواض مائیة صغیرة 
هي:

ادي شوباش ، ویضم جزءًا من نظام تصریف و 2كم90تبلغ مساحته حوض بردال:-1
ملیون متر 11-9السطحي، ویتعرض لمعدالت استنزاف كبیرة یستخرج منه ما بین 

؛ وبالتالي هناك سنویا\3مملیون 6- 3، بینما تتراوح معدالت التغذیة ما بین سنویا\مكعب

.3/3/2015، تاریخ الزیارة www.wafainfo.psالمیاه في فلسطین، 1



69

؛ بسبب وجود بعض المستوطنات سنویا/3مملیون 5.5عجز مائي في هذا الحوض بحوالي 
.ل على استنزاف المیاهاإلسرائیلیة التي تعم

، 3م، یستخرج منه حوالي ملیون 2كم66جنوب حوض بردال، وتبلغ مساحته حوض البقعة:-2
؛ وبالتالي هناك فائض في مخزونه یقدر سنویا/3مملیون 3-2ویتراوح معدل تغذیته ما بین 

.سنویا/3مملیون 2.5بـ

، ومعدل سنویا/3مملیون 10- 9ن ، یستخرج منه ما بی2كم145مساحته حوض الفارعة:-3
.سنویا/3مملیون 15- 10تغذیته یتراوح بین 

/ 3مملیون 13- 12، یستخرج منه مابین 2كم610مساحته :حوض فصایل والعوجا-4
.سنویا/3مملیون 40- 24، وتزید معدل تغذیته لتصل ما بین سنویا

/ 3مملیون 25ج منه حوالي ، یستخر 2كم610وتبلغ مساحته القدس:–حوض رام اهللا -5
.سنویا/3مملیون 70- 50، ومعدل تغذیته ما بین سنویا

- 6.2، یستخرج منه ما بین 2كم510ومساحته النقب:–حوض صحراء جنوب القدس -6
.سنویا\3مملیون 40-35، ومعدالت التغذیة تصل ما بین سنویا/3مملیون 6.7

التكوینات الجیولوجیة التي تعود إلى السینومائي ویضم هذا النظامالنظام المائي العلوي:
الخلیل.–بیت لحم - األعلى والتوروني، ویطلق علیها أسماء القدس 

ویضم التكوینات الجیولوجیة بیت كاحل العلوي وبیت كاحل لنظام المائي السفلي:ا
جد أي اتصال السفلي، ویفصل تكوین یطا بین التكوینین المائیین العلوي والسفلي، وال یو 

بین النطاقین، إال أنهما یشكالن وحدة هیدرولیكیة واحدة في المنطقة الشمالیة من 
.1الحوض
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الحوض الغربي:*

یشكل هذا الحوض وحدة واحدة، ویدعى حوض العوجا والتمساح ویمكن تقسیم هذا 
الحوض إلى قسمین:

التمساح:–حوض العوجا -1

المحتلة نفلسطیداخلتقع في الضفة الغربیة، ویمتد معظم المساحة 2كم1300مساحته 
% من استهالكها من المیاه، 20علیه في توفیر دولة االحتالل االسرائیليتعتمد ، ولذلك1948

، بینما تقل كمیات التزوید لهذا الحوض لتصل ما 3مملیون 400- 380یضخ هذا الحوض ما بین 
.3مملیون 40-30ًا مائیًا یصل إلى ما بین ، ولذلك فإن هناك عجز 3مملیون370-350بین 

بئر السبع:-حوض الخلیل-2

سنویًا، ومعدالت التغذیة ما 3مملیون 21-20، یضخ منه ما بین 2كم300ومساحته تبلغ 
، وهناك عجز مائي في بعض األحیان.3مملیون 21- 16.6بین 

هما:عبر نظامین مائیین(الغربي)وتستغل المیاه من هذا الحوض

–بیت لحم -التوروني: ویضم تكوینات القدس–النظام األعلى أو نظام السینومائي األعلىأ) 
الخلیل، وتعتبر المرتفعات الشمالیة المصدر األكبر لتغذیة هذا النظام.

النظام األسفل أو نظام السینومائي األسفل: ویضم تكوینات بیت كاحل السفلي وبیت كاحل ب) 
المناطق الوسطى والجنوبیة، المصدر األكبر لتغذیة هذا النظام، ویفصل العلوي، وتعتبر

من میاه 3مملیون 22بین النظامین المائیین تكوین یطا. یستغل الفلسطینیون حوالي 
% من میاه 20ویستغل اإلسرائیلیون 1993اتفاقیة أوسلو عام من 40الحوض طبقًا للمادة 

.الحوض
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- بیت لحم- ومائي األعلى: ویضم هذا النظام تكوینات القدسالسین-النظام التورونيج) 
الخلیل.

وبین األنظمة الثالث اتصال هیدرولیكي؛ فتشكل وحدة مائیة واحدة. وتستغل إسرائیل هذه 
.األنظمة لخدمة المستعمرات اإلسرائیلیة

 الشرقیة (حوض نابلس وجنین):- األحواض الشمالیة

وتنقسم إلى مجموعتین:

، تبلغ كمیة الماء التي تضخ منه 2كم500ومساحته جلبون:–جنین -س حوض نابل-1
، وبذلك فإن هناك 3مملیون 95-80، وكمیة تغذیته تتراوح إلى ما بین 3مملیون 104- 92

.عجزًا مائیًا في هذا الحوض؛ بسبب ارتفاع معدالت االستنزاف اإلسرائیلیة للمیاه

.1جلبون–حوض تِعّنك -2

.2015\3\3, تاریخ الزیارة www.wafainfo.psالمیاه في فلسطین, 1
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.حواض المائیة الجوفیة داخل األراضي الفلسطینیة): األ15خریطة (

.المصدر: معهد أریج لألبحاث التطبیقیة
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الینابیع:4.2.4

میاه األمطار،علىتغذیتهافيمباشرةتعتمدوالتيالینابیعمنالعدیدالغربیةالضفةفيیوجد
فيلمنتشرةاالینابیع عددیصل.الجفافسنواتفيالینابیعهذهبعضجفافإلىیؤديماوهذا

ومعالغربي،في الحوضواقعةالینابیعهذهعددمن%96منأكثر،ینبوعا297إلىالغربیةالضفة
حیثالغرب،نحوالمتجهتصریف الینابیعمنشرَقا أعلىتتجهالتيالینابیعتصریفمعدلفانذلك

.1الكليالینابیعتصریفمعدلمن %86حواليالشرقنحوالمتجهالینابیعتصریفیصل

في الضفة الغربیة في منطقة األغوار ومناطق الجوفیةومن ناحیة أخرى تتركز اآلبار 
226في محافظات شمال الضفة الغربیة الجوفیةطولكرم وقلقیلیة ونابلس، حیث بلغت عدد اآلبار 

ف المناطق، ویتم حفرها تسحب میاها من األحواض الجوفیة، لذلك تنتشر هذه اآلبار في مختلابئر 
أخروعلى صعید ،فوق األحواض الجوفیة ویتم استخدام قسم كبیر منها لري المزروعات والشرب

خلف الجدار مما اثر على بئرا19بناء الجدار الفصل العنصري في محافظة قلقیلیة الى عزل أدى
مرات المقامة على الوضع المائي في المحافظة حیث تستخدم المیاه المسحوبة لصالح المستع

.مستعمرة13أراضیها والبالغة 

هیدروجیولوجیة شمال الضفة الغربیة:3.4

السفلي الكرتاسيالدورمن،"مسوزویك"الثالثالجیولوجيللزمنالتابعةالصخورتمثل
في شمالالموجودةوالودیانوالمرتفعات،السهول،سطوحمنهاًماجزًءاالعلوي،تاسيیبالكر مروًرا
فیها الشقوق،تكثرحیثالجیدة،بنفاذیتهاالصخورهذهتمتاز.التحدیدوجهعلىالغربیةالضفة

بالمیالنوبعضها یأخذالضفة،شمالمناطقبعضفيالصخورهذهتتكشفوالفراغات.والفوالق،
ولومیتیة،الدتنتشر الصخورفیها،الجیولوجيوالبناءالتكوینعلىبناءوذلكوٕاتجاهات،أشكالبعدة

الضفةشمالمنمختلفةفي أنحاءالطباشیري،والجیريالجیريالحجروهيالدولومیتیة،والجیریة
وجودبسببالمائیة،المكامنأنها تحويكماالعالیة،المائیةبالنفاذیةالصخورهذهتتمیز.الغربیة

.370، صمرجع سابق:صایل،الرشاحيو عبد القادر، 1
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تعتبر.المحبوسةالمائیةمكامنالیعطیها فرصة تكوینممالها،ومالزمتهاالمسامیةالطینیةالطبقات
األرض،باطنداخلالموجودةالمذكورةوالتابعة للطبقاتاألمطار،لمیاهالمكشوفةالصخریةالطبقات
والسفلي،العلويكاحلوبیتوالخلیل،لحموبیتجنین، والقدس،تكوینویمثللها،تغذیةمناطق
.1المغذیة لهذه الطبقاتالمناطقمنجزًءا

والغرب منالشرقإلىوخاصةاالتجاهات،معظمفيامتداداتالصخورهذهوینتكیشكل
المكامن المائیةامتدادیفسرماوهذاالغربیة،الضفةوسطالجبلیةالمناطقفيالمیاهتقسیمخط

الساحلباتجاهمقسم المیاه، منالغربياالتجاههما،رئیسیناتجاهینفيالغربیةالضفةفيالجوفیة
.2األردنواديمنخفضباتجاهالمقسم،هذامنالشرقيواالتجاهربي،الغ

شمالمناطقفإنوبناء علیهالطبقات،میلاتجاهالغالب،فيالجوفیةالمیاهحركةتتبع
الغربي، مجتازةوالشمالالشرقيوالشمالالشمالإلىالجوفیةمیاههابحركةتمتازالغربیة،الضفة
هنالكیتم.حیثبیسان،سهولإلى،"الهدنةخط"الغربیةالضفةمنالشمالیةالسیاسیةالحدودبذلك

.االرتوازیة اآلبارطریقعنالمیاهاستخراج

على اتجاهدلیالالغربیة،الضفةمنالشمالیةاألجزاءمعظمفيالممتدةالجیریةالطبقةتعتبر
وتیاسیر،الفارعة، وطوباس،فأخادیدالمنطقة،بناءوجیولوجیةالجوفیة،المائیةوالمكامنالمیاه،حركة
فيالجوفیةالمیاهمناطق لتصریفتعتبرشرقي،جنوبي-غربيشماليباتجاهالمنطقةتخترقوالتي

الجوفیةللمیاهحركةأن هنالككماالشمال،فيالجوفیةالمیاهمنطقةمنالشرقيالجنوبياالتجاه
الجنوبيالمیلباالعتبارمع األخذوهذاقاد،بیت–نابلسمقعرإلىمنهاجزءیتجهالشمال،باتجاه
خزانالممكن تكونمنحیثقاد،قرب بیتالشمالي،الجزءفيالصخریةللطبقاتالجیولوجيللبناء
شمالفيالمذكورةالجیریةالصخورمساحةالغربیة. وتقدرالضفةشمالمنطقةفيأهمیةوذمائي

.83، صنعما-، دار مجدالوي للنشرواالمن الفلسطینيهالمیا:)1999(عمر،شدید1
.56، صمرجع سابق:یاسر،سالمة2
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والمقدرةالمنطقة،هذهلمیاهالجوفيالمخزونأهمیةیؤكدممامربع،كم1150بحواليالغربیةالضفة
.1سنة/3ملیون م140- 100بحوالي 

الغربیة، إلىالضفةشمالمنطقةفيللمیاهالحاویةالجیولوجیةالتكویناتأهمتقسیمویمكن
هما:قسمین

بعضها البعض،معتداخلةمودولومیتیةكلسیةطبقاتمنویتكون: العلويكاحلبیتتكوین-1
هذایحويللمیاه، حیثالحافظةالمسامیةالصوانیةالطینیةالصخورطبقاتبعضوجودمع

لهذاالصخریةوتمتد الطبقاتالمائیة،والنزازاتالینابیع،منالعدیدالجیولوجيالتكوین
مقسممنرقيوشغربيوالفارعة، باتجاهالحالمووادينابلس،منطقةوشمالشرقالتكوین،

العام.المیاه

.2تكوین جنین: یتواجد هذا التكوین، شمال وغرب منطقة نابلس، وفي منطقة طوباس شرقا-2

.57، صمرجع سابق:یاسر،سالمة1
.102، صمرجع سابق:عمر،شدید2
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الفصل الخامس

الخصائص المورفومتریة والشبكیة 

ألحواض التصریف المائي في شمال الضفة الغربیة

.مقدمة1.5

ة للفیضانات في شمال الخصائص المورفومتریة لمجاري األودیة المعرض2.5
.الضفة الغربیة 

.الخصائص المساحیة والشكلیة1.2.5

.الخصائص التضاریسیة2.2.5

.خصائص الشبكة المائیة3.2.5
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الفصل الخامس

الخصائص المورفومتریة والشبكیة ألحواض التصریف المائي في شمال الضفة الغربیة

مقدمة:1.5

ن جزء من هذه المیاه تترشح إلى باطن األرض اض فعلى سطح األر األمطارعندما تسقط 
وتغذي المیاه الجوفیة، وجزء منها یتحرك على سطح األرض وفقا للجاذبیة األرضیة وهذه الحركة 
تسمى بالجریان السطحي، ویعرف بأنة حركة المیاه على سطح األرض والتي تصل إلى األنهار 

والبحیرات.

األمطارن مجرى الوادي نتیجة سقوط كمیات كبیرة من ما الفیضان فهو خروج المیاه عأ
وفي وقت قصیر مما یؤدي إلى خروج المیاه عن مجرى الوادي مما یؤدي إلى غمر المناطق 

المجاورة سواء كانت مناطق زراعیة أو سكنیة.

تتعرض الكثیر من مناطق الضفة الغربیة وقطاع غزة إلى خطر السیول والفیضانات، 
األراضي أنلتغیرات المناخیة التي طرأت على فلسطین في اآلونة األخیرة، حیث ویعود ذلك إلى ا

مطار غزیرة في فترة قصیرة مما أالفلسطینیة تقع ضمن المناطق شبة الجافة ومن خصائصها سقوط 
یزید من الجریان السطحي، ویقلل من عملیة الترشح عبر الطبقات الصخریة مما یؤدي إلى حدوث 

بتاریخوادي التین في محافظة طولكرمات، كما حصل في وادي الزومر و ضانالسیول والفی
حیث تسبب الفیضان في خسائر مادیة وبشریة.8/1/2013

وجاء الفصل الخامس لیسلط الضوء على الخصائص المورفومتریة ألحواض شمال الضفة 
لمیدانیة لتلك المناطق )، والزیارة اGISالغربیة، وذلك باستخدام تقنیة نظم المعلومات الجغرافیة (

التي تتعرض لخطر الفیضان في شمال الضفة الغربیة.
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الغربیة:الخصائص المورفومتریة لمجاري األودیة المعرضة للفیضانات في شمال الضفة2.5

:الخصائص المساحیة والشكلیة1.2.5

مساحة األحواض: -أ

غربیة، وقد ارتبط تطور هذه تباینت مساحة أحواض التصریف المائي في شمال الضفة ال
المساحة بعوامل بنائیة، ولیثولوجیة، ومناخیة، إضافة إلى عامل الزمن الذي یلعب دورا مهما في 

.1درجة فاعلیة العوامل المذكورة

): مساحة أحواض التصریف المائي في شمال الضفة الغربیة8جدول (

)2المساحة (كماألحواض
331الفارعة

180األحمر

206موس والمقطعالجا

279قانا

465سریدا

157أبو سدرا

90رابا

162المالح

153التین

172الزومر

184ماسین

246أبو النار

.ARC GIS 10.1المصدر: من إعداد الباحث باالعتماد على 

، رسالة ماجستیرجیومورفولوجیة حوض التصریف النهري األعلى من وادي الخلیل):2007(نزیة،العدرة1
.118، صمنشورة، جامعة النجاح الوطنیة
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ومن المالحظ من الجدول السابق تباین مساحة األحواض المائیة في شمال الضفة الغربیة، 
یلیها حوض الفارعة2كم465حیث بلغ یث یعتبر حوض سریدا اكبر األحواض المائیة مساحةح

بینما حوض رابا اقلها مساحة، وبشكل عام تتمیز أحواض التغذیة في 2كم331الذي بلغ مساحته
اسة بصغر مساحتها مقارنة بأحواض تغذیة أخرى، ویعود ذلك إلى صغر منطقة الدراسة منطقة الدر 

الشكل المستطیل لفلسطین من الشمال أنبشكل خاص وصغر مساحة فلسطین بشكل عام، كما
الذي قسم األمرإلى الجنوب والذي یخترق في وسطها سالسل جبلیة اثر على خط تقسیم المیاه،

مین، احدهما ینحدر نحو نهر األردن والغور في الشرق واألخر نحو ساحل أحواض التغذیة إلى قس
البحر األبیض المتوسط في الغرب.
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.): أحواض التغذیة في شمال الضفة الغربیة16خریطة (

.المصدر: من إعداد الباحث باالعتماد على الصورة الجویة

رابا
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شكل األحواض:- ب

مال الضفة الغربیة بناء على القرائن التالیة:تم تحدید شكل أحواض التصریف النهري في ش

Elongation Ratioنسبة االستطالة: -1

تصف نسبة االستطالة امتداد مساحة الحوض بشكل مستطیل أو قریب منة، وتحسب من 
خالل نسبة طول قطر دائرة بنفس مساحة الحوض إلى أقصى طول للحوض، وكلما اقتربت هذه 

ما إذا أن شكل الحوض قریب من الشكل الدائري، أذا یشیر إلى النسبة من واحد صحیح فان ه
.1ابتعدت هذه النسبة عن واحد صحیح فان الحوض یكون قریب من الشكل المستطیل

): نسبة االستطالة ألحواض التصریف المائي في شمال الضفة الغربیة:9جدول (

نسبة االستطالةاألحواض
0.54الفارعة

0.57األحمر

0.59والمقطعالجاموس 

0.50قانا

0.67سریدا

0.44أبو سدرا

0.48رابا

0.64المالح

0.49التین

0.50الزومر

0.53ماسین

0.52أبو النار

ARC GIS 10.1المصدر: من إعداد الباحث باالعتماد على 

.119ص، مرجع سابق:نزیة، العدرة1
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ى ویتبین من خالل الجدول السابق اقتراب أحواض التصریف المائي في منطقة الدراسة إل
الشكل المستطیل، وتتباین النسب بین األحواض، إذ ترتفع النسب في أحواض سریدا والمالح 

)، في حین بلغ معدل متوسط االستطالة ألحواض الفارعة 0.63والجاموس والمقطع بمتوسط (
).0.50واألحمر وقانا أبو سدرا و رابا والتین والزومر وماسین وأبو النار (

توزع المساحة بشكل متساو على طول امتداد منطقة الدراسة إلى وتعود أسباب عدم انتظام 
االختالفات البنیویة واللیثولوجیة لكل حوض، إضافة إلى الظروف المناخیة والجیولوجیة التي مرت 

بها منطقة الدراسة عبر الزمن. 

وتؤثر نسبة االستطالة على الخصائص الهیدرولوجیة للحوض المائي إذ تمیل مجاري 
لدنیا إلى زیادة أطوالها وتقلیل عددها في حالة األحواض البعیدة على الشكل المستطیل، الرتب ا

عدادها ویزید طول المجرى الرئیسي في حالة اقتراب الحوض أبینما تقل أطوال الرتب الدنیا وتزید 
من الشكل المستطیل مما یؤدي إلى تناقص كمیة التصریف المائي عن طریق التبخر والتسرب 

.1وقلة فرصة حدوث الفیضانول المسافة التي  یقطعهابسبب ط

Circularity Ratioنسبة االستدارة: -2

توضح النسبة مدى اقتراب أو ابتعاد شكل الحوض من الشكل الدائري المنتظم، وتكون 
) إذ یكون الشكل قریبًا من االستدارة إذا كان اقرب إلى الواحد من الصفر. وٕاذا 1- 0النسبة بین (

ذلك على وجود الشكل المتعرج وقد یؤدي تعرج الحوض إلى زیادة طول القنوات العكس دل كان 
المائیة.

) مما یدل على 0.37وقد بلغ متوسط نسبة االستدارة في أحواض شمال الضفة الغربیة (
ن شكل األحواض في منطقة الدراسة بعید عن الشكل الدائري ویمیل إلى االستطالة، وتشیر هذه أ

ن محیط األحواض أالمنخفضة إلى عدم انتظام محیط األحواض أو خط تقسیم المیاه، بل النسبة

.120، صمرجع سابق:نزیة،العدرة1
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یمر بتعرجات ملحوظة تؤثر على أطوال المجاري المائیة من المرتبة األولى التي تقع بالقرب من 
خط تقسیم المیاه.

م ن القیأوتتغیر استدارة الحوض مع مرور الزمن واستمرار عملیات الحت المائي، حیث 
. ومن خالل 1المرتفعة لنسبة االستدارة تشیر إلى مرور الحوض بفترات طویلة من الحت المائي

ن أحواض شمال الضفة الغربیة ما زالت في مرحلة الشباب.  أذلك یتبین 

Basin Form Factorمعامل شكل الحوض -3

ة یصف هذا المعامل مدى انتظام عرض الحوض المائي على طول امتداده من منطق
المنابع وحتى منطقة المصب یتأثر شكل حوض التصریف المائي ونمطه وشبكة التصریف التي 
تمتد داخلة بالخصائص األخرى لحوض التصریف مثل نوع الصخر ودرجة االنحدار باإلضافة إلى 

على العملیات الجیومورفولوجیة خاصة فیما یتعلق بكفاءة الحوض المحتملة وشبكة ن الشكل یؤثرأ
م عامل الشكل لتحدید أشكال األحواض 1932به، وقد استخدم هورتون سنة ف المائيالتصری

النهریة، ویحسب من خالل نسبة مساحة الحوض إلى مربع طوله.

). وتدل هذه القیمة 0.23وقد بلغ متوسط معامل الشكل ألحواض شمال الضفة الغربیة (
أحواض شمال الضفة الغربیة المنخفضة على صغر مساحة الحوض بالنسبة لطوله مما یجعل 

تقترب من شكل المثلث.

): الخصائص المساحیة ألحواض التصریف المائي في شمال الضفة الغربیة10جدول (

كم/طول المحیطكم/طول الحوض)2كم(/المساحةاسم الحوضرقم الحوض
33137115الفارعة1

1802676األحمر2

2062776الجاموس والمقطع3

27937100اقان4

.121، صمرجع سابق:نزیة،العدرة1



84

كم/طول المحیطكم/طول الحوض)2كم(/المساحةاسم الحوضرقم الحوض
46536111سریدا5

1573198أبو سدرا6

902255رابا7

1622265المالح8

1532875التین9

1722975الزومر10

1842869ماسین11

2463399أبو النار12

ARC GIS 10.1الباحث باالعتماد على المصدر: من إعداد 

): الخصائص الشكلیة ألحواض التصریف المائي في شمال الضفة الغربیة 11جدول (

معامل الشكلنسبة االستدارةنسبة االستطالةاسم الحوضرقم الحوض
0.540.310.23الفارعة1

0.570.380.25األحمر2

0.590.440.28الجاموس والمقطع3

0.500.340.19قانا4

0.670.470.35سریدا5

0.440.200.15أبو سدرا6

0.480.370.18رابا7

0.640.480.32المالح8

0.490.330.19التین9

0.500.370.20الزومر10

0.530.470.22ماسین11

0.520.310.21أبو النار12

ARC GIS 10.1د على المصدر: من إعداد الباحث باالعتما
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:الخصائص التضاریسیة2.2.5

تعتبر دراسة الخصائص التضاریسیة ذات أهمیة كبیرة في دراسة األحواض المائیة 
وخصائصها المورفومتریة كونها تلقي الضوء على العدید من العملیات الجیومورفولوجیة كالحت 

ئیة وتطور الشبكة الهیدرولوجیة، وتتمثل والترسیب، كما تساهم في فهم الدورة الحتیة لألحواض الما
الخصائص التضاریسیة التي تمت دراستها ألحواض شمال الضفة الغربیة فیما یلي:

Relief Ratioنسبة التضرس: -1

یرتبط تضرس الحوض بمناخ وجیولوجیة المنطقة وبنوعیة الصخور في حوض التصریف 
في حوض الوادي، ویتم احتساب نسبة التضرس وباستجابات هذه الصخور لعملیات التعریة النشطة 

من خالل نسبة الفارق بین أعلى واخفض نقطتین في الحوض بالمتر إلى طول الحوض 
.1بالكیلومتر

، وهي قیمة مرتفعةكم/م25.1وقد بلغ متوسط التضرس في أحواض شمال الضفة الغربیة 
من عالقة بالعملیات وتفید دراسة نسبیة التضرس في معرفة مدى تضرس األحواض لما له

الجیومورفولوجیة السائدة في هذه األحواض، وتنخفض نسبة التضرس في األحواض ذات المساحة 
الكبیرة والعكس، وتدل القیمة المرتفعة لنسبة التضرس على شدة النحت والجریان في الحوض.

.133، صمرجع سابق:نزیة،العدرة1
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): نسبة التضرس ألحواض التصریف المائي في شمال الضفة الغربیة12جدول (

نسبة التضرساسم الحوضنسبة التضرسالحوضاسم
32.18رابا30.62الفارعة

32.18المالح38.11األحمر

28التین13.77الجاموس والمقطع

27الزومر17.35قانا

22.92ماسین21.77سریدا

15.18أبو النار22.83أبو سدرا

ARC GIS 10.1المصدر: من إعداد الباحث باالعتماد على 

) وجود تفاوت في نسبة التضرس بین األحواض في شمال 12ویالحظ من جدول رقم (
حیث ترتفع نسبة التضرس في األحواض الشرقیة عن الغربیة ویعود ذلك إلى فارق الغربیة،الضفة

ن فارق االرتفاع في األحواض الشرقیة أاالرتفاع بین األحواض الشرقیة واألحواض الغربیة، حیث 
واض الغربیة، ویعود ذلك إلى اتجاه األحواض الشرقیة نحو الغور الذي ینخفض عن أطول من األح

ترتفع نسبة التضرس، بعكس بالتالي) مما یزید من االنحدار و -350مستوى سطح البحر (
األحواض الغربیة التي تتجه نحو السهل الساحلي الفلسطیني.   
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.بیة): طبقة االرتفاعات في شمال الضفة الغر 17خریطة (

.المصدر: من إعداد الباحث باالعتماد على الصورة الجویة
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Ruggedness Valueقیمة الوعورة: -2

قیمة أنتعبر هذه القیمة عن العالقة بین تضاریس الحوض وكثافة شبكة التصریف. حیث 
الوعورة تنخفض من والى مراحل الدورة التحاتیة للحوض ثم تبدأ في التزاید حتى تصل إلى حدها
األقصى عند بدایة مرحلة النضج ومن ثم تبدأ قیمتها باالنخفاض مرة أخرى عند نهایة الدورة 

ن قیمة الوعورة تزداد قیمتها مع زیادة الكثافة التصریفیة في الحوض من ناحیة ومع أالتحاتیة. أي 
لحت المائي وعملیات نقل ازیادة عملیات بالتاليتضرس الحوض من ناحیة أخرى، و زیادة 

نسبةترسبات. ویتم احتساب قیمة الوعورة من خالل المعادلة التالیة (كثافة التصریف * ال
.11) 1000/التضرس

): قیمة الوعورة ألحواض التصریف المائي في شمال الضفة الغربیة13جدول (

قیمة الوعورةاسم الحوضقیمة الوعورةاسم الحوض
0.63رابا7.25اسم الحوض

0.84لحالما4.36الفارعة

6.35التین1.33األحمر

6.82الزومر8.21الجاموس والمقطع

7.51ماسین17.87قانا

4.15أبو النار0.56سریدا

ARC GIS 10.1المصدر: من إعداد الباحث باالعتماد على 

في منطقة الدراسة، حیث ترتفع خرآلالجدول السابق تباین قیمة الوعورة من حوض یظهر
لفارعة وقانا وسریدا والتین والزومر وماسین، وذلك بسبب ارتفاع كثافة التصریف في أحواض ا

طبیعة صخور المنطقة في تلألحواض مقارنة باألحواض األخرى في منطقة الدراسة، كما لعب

1Hamed Abdulla, 2011. Morphometric parameters study for the lower part of lesser zap
using GIS technique, Earth Science Department, College of Science, University of

Baghdad, Baghdad, Iraq, p 140.
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زیادة قیمة الوعورة خاصة في الصخور الكلسیة والفتاتیة والطینیة والرملیة والتي تكون أكثر استجابة 
ضافة إلى أالتعریة المائیة من غیرها من الصخور الكلسیة الصلبة ذات التطبق الجید لعملیات 

الصخور الدولوماتیة، وتفید قیمة الوعورة في تحدید األحواض المعرضة للفیضانات، حیث تدل 
ارتفاع قیمة الوعورة في األحواض إلى إمكانیة التعرض للفیضانات أكثر من غیرها، ویعود ذلك إلى 

التصریف و زیادة التضرس في حوض التصریف المائي. ارتفاع 

Texture Topographyمعدل النسیج الطبوغرافي: -3

یعد مؤشرا على أوضاع شبكة المجاري المائیة ودرجة تطورها التحاتي، كما یشیر إلى 
نوعیة الطبوغرافیا في الحوض، ویتحدد النسیج الطبوغرافي بمجموعة من العوامل المؤثرة في 

ریان السطحي مثل: المناخ والغطاء النباتي والتكوین الصخري. ویمكن قیاس النسیج الطبوغرافي الج
للحوض من خالل نسبة التقطع، ویمكن الحصول علیها من خالل نسبة العدد الكلي للمجاري 

.1المائیة بالحوض إلى طول محیطة

درجات، 4وتقسم نسبة التقطع في األحواض إلى ثالث درجات، خشنة وهي اقل من
درجات. وقد بلغ متوسط نسبة التقطع 10درجات، وناعمة أكثر من 10-4ومتوسطة وتتراوح بین 

ن المنطقة ذات نسیج أكم) وهي تدل على \مجرى 3.92في أحواض شمال الضفة الغربیة (
طبوغرافي خشن.

بة خر على طول امتداد منطقة الدراسة، فقد بلغت نسآلوتتباین نسبة التقطع من جزء 
كم) وهي نسبة مرتفعة، ویعود ذلك إلى كبر المساحة \مجرى 6.21التقطع في حوض سریدا (

2.74كم) ورابا (/مجرى1.27الحوضیة، بینما قلت نسبة التقطع في أحواض أبو سدرا (

كم) وذلك لسیادة البنیة الصدعیة، وكثرة الشقوق والمفاصل التي ساهمت في زیادة التسرب /مجرى
ما بقیة األحواض األخرى فإنها تقع ضمن النسیج الطبوغرافي المتوسط.أریان السطحي، وتقلیل الج

.133، صمرجع سابق:نزیة،العدرة1
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): النسیج الطبوغرافي ألحواض التصریف المائي في شمال الضفة الغربیة14جدول (

النسیج الطبوغرافياسم الحوضالنسیج الطبوغرافياسم الحوض
2.74رابا4.80الفارعة

4.13المالح4.05االحمر

2.94التین4.23الجاموس والمقطع

3.85الزومر4.36قانا

4.28ماسین6.21سریدا

4.18ابو النار1.27ابو سدرا

ARC GIS 10.1المصدر: من إعداد الباحث باالعتماد على 

:خصائص الشبكة المائیة3.2.5

النهریة، وتتأثراألحواضفيالمیاهبهتتحركالذيالوسطالنهريالتصریفشبكاتتعتبر
تبدأمالكنها سرعاناألولى،الحتیةالمراحلفيلهاطبیعیاانعكاساوتعتبرالتضاریس،بخصائص

الجیولوجيللوضعانعكاسا حقیقیاالتصریفشبكاتتعتبراذثانیا،السطحخصائصتشكیلفي
األولىالجیومورفولوجیةالدراساتالنهري منالتصریفشبكاتدراسةتعتبرلذلكوالمناخي والنباتي،

.1الماضيالقرنمنإلى األربعینیاتترجعاذالجیومورفولوجي،االهتمامفي

وتتمثل خصائص الشبكة المائیة فیما یلي:

Drainage Densityالكثافة التصریفیة: -1

تعد كثافة التصریف مقیاسًا أساسیًا للخصائص المساحیة لحوض التصریف وللتحلیل 
وهي تعكس مدى كفاءة التصریف، أو هي مقیاس لمدى تقطع أرضیة الحوض. وهذا الهیدرولوجي

الرمیمینحوضمناالعلىللجزءالمورفومتریةالخصائصبعض):2010(صالح ،صبري، ابو عمرة،حمدان1
سلسلةبغزة،األزهرجامعةمجلةالجغرافیة، المعلوماتنظموبرمجیاتالتقلیدیةالطرقباستخدامغرب األردنوسط
.2، ص2العدد،12المجلداإلنسانیة،العلوم
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العامل یتوقف على خصائص كثیرة من ضمنها: العوامل المناخیة، نوعیة الصخور، سعة التربة، 
كثافة الغطاء النباتي، إضافة إلى تدخالت اإلنسان.

ى مساحة الحوض. وقد وتحسب من خالل نسبة مجموع أطوال الروافد من مختلف الرتب إل
، وتعتبر هذه 2كم/ كم7.4ألحواض المائیة في شمال الضفة الغربیة لبلغ متوسط الكثافة التصریفیة 

معدل الكثافة التصریفیة في أحواض شمال یتباین. و 1النسبة معتدلة حسب التصنیف األمریكي
تشمل أحواض (الفارعة، الضفة الغربیة، حیث تقل الكثافة التصریفیة في األحواض الشرقیة والتي 

القلیلة مقارنة باألحواض الغربیة األمطارویعود ذلك إلى كمیة رابا، المالح)االحمر، ابو سدرا،
والتي تشمل (الجاموس، المقطع، قانا، سریدا، التین، الزومر، ماسین، ابو النار) برغم من االنحدار 

ن معدل الكثافة التصریفیة في أیة، إال البسیط وترشح كمیات كبیرة من المیاه إلى الطبقات المائ
في األحواض األمطاراألحواض الغربیة یفوق األحواض الشرقیة،  ویعود ذلك إلى ارتفاع كمیة 

في األحواض الشرقیة األمطارملم في السنة، مقارنة بمعدل 600الغربیة والتي تصل إلى أكثر من 
ملم سنویا.300والذي یصل إلى 

ألحواض التصریف المائي في شمال الضفة الغربیةالتصریفیة): الكثافة15جدول (

)2كم/الكثافة التصریفیة (كماسم الحوض)2كم/الكثافة التصریفیة (كم اسم الحوض

0.9رابا6.4الفارعة

1.2المالح4.4االحمر

8.1التین3.6الجاموس والمقطع

8.7الزومر12.8قانا

11.7ماسین22.8سریدا

8.3ابو النار0.8سدراابو 

ARC GIS 10.1المصدر: من إعداد الباحث باالعتماد على 

. 135، صمرجع سابق:نزیة،العدرة1
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Stream Frequencyر النهري: االتكر -2

تعبر تكراریة المجاري عن العالقة النسبیة بین عدد المجاري ومساحة الحوض، وهي تدل 
عدد المجاري بواسطة بذلك على درجة تخدد الحوض بواسطة التعریة المائیة. وعلیة فان زیادة 

عملیة التخدد عن طریق التعریة المائیة یؤدي بالضرورة إلى زیادة أطوالها ومن ثم إلى ارتفاع كثافة 
التصریف.

، 2كم/مجرى نهري1.63وقد بلغ متوسط التكرار النهري في أحواض شمال الضفة الغربیة 
اسة، حیث توجد عالقة وهي نسبة منخفضة تشیر إلى اتساع مساحة األحواض في منطقة الدر 

عكسیة بین مساحة الحوض وتكراره النهري.

حیث تشیر القیم المرتفعة لتكراریة المجاري إلى إمكانیة عالیة لتجمیع المیاه داخل حوض 
التصریف ومن ثم حدوث جریان مائي بصورة اكبر، وعادة ما تنخفض تكراریة المجاري في 

تكون قد فقدت التيیرة، وذلك بسبب األحواض الكبیرةاألحواض الكبیرة وتزداد في األحواض الصغ
كمیات كبیرة من محتوى موادها الصخریة ذات القابلیة الشدیدة للتعریة المائیة وبالتالي تقل بها 

.1مسارات التصریف المائي للوحدة المساحیة

Bifurcation Ratioمعدل التشعب النهري: -3

لمجاري المائیة من رتبة معینة إلى عدد تحسب نسبة التشعب من خالل نسبة عدد ا
المجاري المائیة من الرتبة التالیة. ونسبة التشعب بهذا التحدید مؤشر على العدد الالزم من القنوات 
من رتبة معینة في المتوسط لدعم وجود قناة من الرتبة التالیة، وألغراض المقارنة بین أحواض 

تصریفیة كاملة بجمیع رتبها وذلك عن طریق حساب التصریف یمكن حساب نسبة التشعب للشبكة ال
متوسط نسب التشعب لرتب القنوات الموجودة في الشبكة فتكون هي نسبة التشعب للحوض بأكمله، 
وتكمن أهمیة قیاس نسبة التشعب لحوض التصریف في إظهار حجم العالقة بین حجم التصریف 

زاد خطر الفیضانات والسیول مرتفعةالتشعبقیم نسبة قلتومعدل التفرع للمجاري المائیة، فكلما 

.122، دار المیسرة، عمان، األردن، ص3، طأصول الجیومورفولوجیا:)2010(رمضان،سالمة1
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عقب سقوط األمطار وتزداد كثافة التصریف في مناطق التجمع العلیا، وذلك بسبب وصول 
الموجات المائیة إلى المجرى الرئیسي والمصب.

عداد المجاري المائیة حسب الرتبة النهریة ألحواض التصریف المائي في شمال أ): 16جدول (
الضفة الغربیة 

عداد المجاري لكل أنسبة التشعیبعدد المجاريالرتبة النهریة
رتبتین متتالیتین

*النسبة

العدد
11894

28962.127905859

35291.714252422.5

4668.05954760

338511.8481013041.5المجموع

2.7= 13041.5/4810معدل نسبة التشعیب: 

، 2.7لنهري ألحواض التصریف المائي في شمال الضفة الغربیة وقد بلغ معدل التشعب ا
لحت النهري. اوتدل نسبة التشعب على مدى التغیر الذي تتعرض منطقة الدراسة بفعل عملیات 

ن معدل التشعب للرتبة الرابعة أعلى من نسبة التشعب للرتبة أ) 16والمالحظ من خالل (جدول 
ن معظم مجاري الرتبة الرابعة تقع أقل، والسبب في ذلك ن تكون اأاألولى، مع أنة من المفروض 

ضمن األجزاء األقل رطوبة مما أدى إلى زیادة نسبة تشعبها على العكس من منطقة المنابع التي 
تسودها روافد الرتبة األولى وتتلقى كمیة من المطر أعلى مما تتلقاه روافد الرتبة الرابعة.

مستویات الكثافة التصریفیة:*
2كم/كم2.5-1.9الكثافة التصریفیة المنخفضة: تتراوح بین -1

2كم/كم10-5الكثافة التصریفیة المعتدلة: تتراوح بین -2

2كم/كم19- 13الكثافة التصریفیة المرتفعة: تتراوح بین -3
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عامة إلى مجموعة من العوامل أهمها نوعیة الصخور وتعود أسباب ارتفاع نسبة التشعب ال
أنإلى إضافةالجیریة والمارلیة التي أدت إلى تفعیل عملیات الحت المائي وتكوین مجاري مائیة،

معظم المجاري المائیة في األحواض هي من الرتبة األولى قصیرة المجرى وذات انحدارات شدیدة، 
واض هي مجاري فصلیة الجریان وذات تصریف جمیع المجاري المائیة في األحأنكما 
اتساع مساحة الحوض األعلى الواقع في المناطق األغزر مطرا، والذي یضم أنإضافةقلیل،

االنتشار األكبر لروافد الرتبة األولى والثانیة كانت سببا في قلة نسبة التشعب للرتبة األولى 
. 1والثانیة

Sinuosityالتعرج النهري: -4

إلى قدرته إلضافةباه النسبة مؤشرًا لمعرفة المرحلة التحتیة التي یمر بها الوادي تعتبر هذ
على اإلزاحة والحركة الجانبیة مما یؤثر على استعماالت األرض، وتكمن أهمیة إیجاد هذا المعامل 
في معرفة مدى انعطاف المجرى وما لذلك من تأثیر على كمیة المیاه في المجرى، حیث انه كلما 

دت درجة انعطاف الوادي ازدادت احتماالت التبخر والترشیح، بینما تقل هذه االحتماالت عندما ازدا
تنقص درجة االنعطاف، وذلك نتیجة سرعة الجریان. وتحسب نسبة التعرج النهري من خالل 

اقصر امتداد ما بین المصب Airطول المجرى و CL) حیث: C1=CL/Airالمعادلة التالیة ( 
ما زادت النتیجة عن واحد صحیح زادت نسبة تعرج الوادي. والمنبع، وكل

2.05وقد بلغ متوسط نسبة التعرج في أحواض التصریف المائي في شمال الضفة الغربیة 

ن األودیة شدیدة التعرج.أمما یعني 

.138، صمرجع سابق:نزیة،العدرة1
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): التعرج النهري ألحواض التصریف المائي في شمال الضفة الغربیة17جدول (

التعرج النهرياسم الحوضيالتعرج النهر اسم الحوض
3.1رابا1.3الفارعة

1.4المالح6.5االحمر

1.1التین3الجاموس والمقطع

1.1الزومر1.2قانا

1.0ماسین1.1سریدا

1.7ابو النار2.1ابو سدرا

ARC GIS 10.1المصدر: من إعداد الباحث باالعتماد على 

Stream Ordersالرتب النهریة: -5

توزع المجاري المائیة في الحوض بشكل رتب تقل عددًا وتزداد سعة من رتبة ألخرى، ت
حیث تبدأ بمجاري صغیرة وكثیرة تمثل الرتبة األولى وهي تلتقي مع بعضها البعض لتكون الثانیة 
التي تكون اقل عددًا و أكثر سعة من األولى وتلتقي مع بعضها لتكون الرتبة الثالثة كما تلتقي 

ا لتكون الرتبة الرابعة إلى أن تكون آخر رتبة والتي تكون المجرى الرئیسي، وتم حساب روافده
)، حیث 1958ألحواض المائیة في شمال الضفة الغربیة وفق منهج ستریلر (لالمراتب النهریة 

تعتبر طریقة ستریلر أكثر الطرق المورفومتریة استعماًال نظرًا لبساطة تطبیقها وسهولة إجراء 
بواسطتها لألحواض المائیة، وتعطي هذه الطریقة القنوات االبتدائیة التي ال رافد لها المرتبة مقارنات

األولى وهذه هي القاعدة األولى، وعندما تلتقي قناتان من نفس الرتبة تنتج قناة من الرتبة التالیة 
ن فالقناة الناتجة بعد نقطة وهذه القاعدة الثانیة، القاعدة الثالثة عندما تلتقي قناتان من رتبتین مختلفتی

التقائهما أسفل المنحدر ستكون استمرارًا للقناة ذات الرتبة األعلى، وتكون رتبة الحوض برمته 
ن وادي الفارعة ینتمي إلى الرتبة الرابعة، أمساویة لرتبة المصب. ومن خالل هذه الطریقة تبین 
ن عدد المجاري المائیة في أوالثالثة، علما وتتفاوت الرتب لألحواض المتبقیة ما بین الرتبة الثانیة 

مجرى مائي بینما وصل عدد المجاري المائیة التي تقع خارج حدود الدراسة 3385منطقة الدراسة 
مجرى مائي.689وترتبط مع أحواض منطقة الدراسة 
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.): الرتب النهریة في شمال الضفة الغربیة18خریطة (

.ماد على الصورة الجویةالمصدر: من إعداد الباحث باالعت
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Drainage Intensityشدة التصریف: -6

ویتم حسابها من خالل نسبة تكراریة المجاري على الكثافة التصریفیة، وتشیر القیم 
المنخفضة لشدة الصرف النخفاض الجریان السطحي للمیاه، وبلغ متوسط شدة الصرف ألحواض 

جدا تشیر إلى بطء الجریان السطحي بمنطقة وهي قیمة منخفضة 0.60شمال الضفة الغربیة 
. 1الحوض، وذلك النخفاض قیم كل من الكثافة التصریفیة وتكراریة المجاري في المنطقة

Infiltration Numberرقم الترشیح: -7

ظروففتحتالتربة،عبرالداخلیةإلى الطبقاتالمتسربةالمیاهكمیةعنالرشحیفید
الطبقات،نفاذیةوعدماألمطار،وشدةالحرارة،النباتي، وانخفاضالغطاءیةومحدودالشدید،االنحدار

یبلغالذيالرشح،حسابعلىذلكوسیكونوفعال،قويجریان سطحيلحدوثالظروفكاملتتهیأ
رشحلعملیاتالظروفتتهیأفعندماصحیح،ذلكفيوالعكسدنیا،الحالة مستویاتهذهفيمقداره
.2معدالتهأدنىفيسیكونالذيالسطحي،الجریانحسابعلىكفسیكون ذلفعال،

وهي قیمة مرتفعة، علما إن نسبة11.35وبلغ متوسط رقم الترشیح في منطقة الدراسة 
ة الهطول% من إجمالي كمی27- 9م من 1994الترشیح في شمال الضفة الغربیة قدرت عام 

.3السنوي

والفوالق والصدوعالفواصلحیثالمشققة،ورالصخذاتالمناطقفيالترشیحطاقةتزداد
للمیاهیسمحنباتي شجري،غطاءوجودمعالجوفیة،المیاهحضنلطبقاتبالنفاذیةللمیاهتسمحالتي

ولیسالجریان،فعالیةعلى زیادةیعملالعشبيالغطاءبأنعلًماالتربة،خاللمنالتدریجيبالتسرب
الترشیح،مساماتسدعلىحیث یعملالماطرة،العاصفةمنىاألولالدقائقبعدخاصةالترشیح،

دراسة الخصائص المورفومتریة لشبكة التصریف المائي في حوض غزة باستخدام نظم المعلومات ):2015(محمد،برقان1
.119، صة لنجاح الوطنیة، رسالة ماجستیر منشورة، جامعGISلجغرافیة ا
.33، صمرجع سابق:اسماء،الغنیمات2
.366، ص مرجع سابق:صایلالوشاحي، عبد القادر، و عابد، 3
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حیثالترشیح،فعالیةتحدیدفيعامل أساسيالتضاریستعدوغزیًرا.شدیًداالتهاطلكانإذاخاصة
صحیح.ذلكفيوالعكسالتربة،نسیجبشكل كبیر داخلبالتسربللمیاهتسمحالاالنحدارشدةنأ

الرشح، مما یعملحسابعلىفاعلیة الجریانزیادةفيآخرورداألمطارغزارةلشدةنأ
الظروف لجریانقصیرة، تمهدزمنیةفترةفيالفراغاتتمتلئحیثعلى حدوث السیول والفیضانات،

میاه الجریانكمیةبخصمالترشیح،حسابویتمهذاوالرشح.التسربفاعلیةیقللسریع،غشائي
الطبقات.عبرالمترشحةالمیاهلتبقىاألمطار،همیامنالتبخر،وكمیةالسطحي،



99

الفصل السادس

تحدید المناطق المعرضة للفیضانات وسبل حلها

.مقدمة1.6

.تحدید المناطق المعرضة للفیضانات في شمال الضفة الغربیة2.6

.الحلول المقترحة لمشكلة الفیضانات في شمال الضفة الغربیة3.6
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الفصل السادس

د المناطق المعرضة للفیضانات وسبل حلهاتحدی

مقدمة:1.6

تعتبر الفیضانات من الكوارث الطبیعیة التي تؤثر على الكثیر من دول العالم في كل عام، 
محدثة الكثیر من الخسائر في األرواح والممتلكات وتدمیر للبنیة التحتیة، وعلى الرغم من التحذیر 

یة ووضع الخطط الخاصة بمواجهتها من قبل الجهات المعنیة، من حدوثها واتخاذ اإلجراءات الوقائ
المختلفة جراء الفیضانات.األضرارما زال هنالك وقوع لبعض هإال أن

ولقد تعرضت منطقة شمال الضفة الغربیة في السنوات الماضیة األخیرة إلى مجموعة من 
یضانات المباغتة الناجمة عن السیول والفیضانات، تسببت في حدوث خسائر مادیة وبشریة بفعل الف

غزیرة في فترة قصیرة. وجاء الفصل السادس لتحدید المناطق المعرضة للفیضانات أمطارسقوط 
في شمال الضفة الغربیة بناء على مجموعة من العوامل التي ساهمت في حدوث السیول 

ي في شمال والفیضانات بعد دراسة الخصائص المورفومتریة والشبكیة ألحواض التصریف المائ
الضفة الغربیة في الفصل الخامس.

تحدید المناطق المعرضة للفیضانات في شمال الضفة الغربیة:2.6

الفیضانات إحدى الظواهر الطبیعیة التي تنشأ بمعظمها عن زیادة كمیة التساقط أو ذوبان 
ني العدید من ن تستوعبه القنوات النهریة. وقد عانت وما زالت تعاأالثلوج عن الحد الذي یمكن 

رجاء المعمورة من هذا الخطر، وقد اوحت هذه الظاهرة الطبیعیة للقدماء بأن أالمناطق في مختلف 
یبتدعوا العدید من الطرق لقیاسها والتنبؤ بها، حتى أنهم تقربوا إلى اهللا لیدرء عنهم أخطارها، بأن 

.1تتوسط بینهم وبین مقدر حصولهالآللةقدموا القرابین 

عمان، –، دار الصفاء للنشر والتوزیع جغرافیة الموارد المائیة: )1999(حامدوالطیب، ، حسن،ابو سمور1
.138ص
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ة الفیضانات والسیول المصاحبة لسقوط عواصف مطریة والتنبؤ بوقوعها، هناك عند دراس
والفترة األمطارعدة عوامل أساسیة یجب أخذها في عین االعتبار ومن أبرزها: كمیات توزیع 

الزمنیة للهطول، وتضاریس مستجمع المیاه، ودرجة انحدار مجرى السیل، وسرعة المیاه المتدفقة، 
لجیولوجیة السطحیة، ونوع التربة وخصائصها الفیزیائیة، وكثافة الغطاء النباتي. ونوعیة التراكیب ا

وبدراسة هذه العوامل ومعرفة تأثیراتها المختلفة على تدفق السیول والفیضانات یتم إیجاد عالقة ما 
، لألمطاروالسیول ومن خاللها یمكن التنبؤ لحدوث الفیضانات والسیول المصاحبة األمطاربین 
هذه الدراسة نستعرض أهم العوامل التي تؤثر على حدوث الفیضانات والسیول في أحواض وفي 

التصریف المائي في شمال الضفة الغربیة.

العوامل المؤثرة في حدوث الفیضان:1.2.6

یمكن تقسیم العوامل المؤثرة في حدوث الفیضان إلى ما یلي:

عوامل مناخیة وتشمل:-أ

.)والثلوجاألمطارنوع الهطول (-1
، اتجاه حركة   األمطار، مدة األمطار، كمیة األمطارخواص العاصفة مثل (كثافة -2

.العاصفة)
التوزیع المكاني والزمني للمیاه.-3
عوامل طبیعیة وتشمل:- ب

الغطاء النباتي.-1
نوع التربة.-2
.الوادي)الصرف (حوض -3
طبوغرافیة األرض.-4
مجاري الوادي.شكل شبكة تصریف-5
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الباحث بدراسة أهم قامامل في الفصول السابقة، حیث وقد سبق شرح معظم هذه العو 
العوامل التي تؤثر على حدوث الفیضان في منطقة الدراسة، وذلك للوصول إلى المناطق التي 

تتعرض لخطر الفیضان في شمال الضفة الغربیة.

ضان:العوامل المناخیة التي تؤثر في حدوث الفی-أ

ن أتؤثر العوامل المناخیة تأثیرا كبیرا على حدوث خطر الفیضان في فلسطین. حیث 
الفیضانات تشكل جزء من المیاه السطحیة التي تتمثل بأنظمة مائیة تعرف بأنظمة األحواض 
المائیة، والحوض المائي هو منطقة التغذیة المائیة التي تتألف من النهر وروافده، وتمثل المرتفعات 

جبلیة في فلسطین منطقة تقسیم للمجاري المائیة في األودیة المنحدرة غربا نحو البحر المتوسط ال
وشرقا نحو وادي األردن والبحر المیت، ویتصف التصریف المائي السطحي بصورة عامة في 
فلسطین بانخفاض معدالت التصریف المائي (التدفق) في األنهار واألودیة، حیث تعتمد تلك 

بشكل رئیسي، التي تنساب من السالسل الجبلیة األمطارألنهار في تدفقها على میاه األودیة وا
المجاورة حیث تعتبر المصدر الرئیسي لمیاه معظم المجاري المائیة، ویتركز التصریف المائي 
السطحي في األجزاء الشمالیة والوسطى من فلسطین، بینما تقل في األجزاء الجنوبیة ویعود ذلك 

الساقطة.األمطارت في كمیة إلى التفاو 

ما الفیضان هو تجمع لكمیات هائلة من المیاه تسیر بسرعات كبیرة نسبیا وتغمر مساحات أ
شاسعة من األراضي مسببة دمارا كبیرا فیها، والفیضان ظاهرة متكررة الحدوث في كثیر من مناطق 

كمیات المیاه المتحركة العالم، وفي بعض األحیان یصبح الفیضان كارثیا شدید التدمیر بسبب
ضرار مادیة وبشریة في كثیر من المرات.أوسرعتها الكبیرة، وینجم عن الفیضان 

ویعود السبب الرئیسي في حدوث الفیضانات في فلسطین بشكل عام، ومنطقة شمال 
التي تهطل على المرتفعات األمطارالضفة الغربیة بشكل خاص، إلى سقوط كمیات غزیرة من 

مواسم الهطول الغزیرة، حیث تتجمع المیاه في قنوات صغیرة، ثم تبدأ بالتعاظم وتنحصر الجبلیة في
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في مجموعة من القنوات المائیة في مجاري األودیة بحیث یفوق استیعاب تلك األودیة من میاه 
الساقطة مما یؤدي إلى غرق المناطق المنخفضة وتسبب الدمار فیها.األمطار

طقة الدراسة بأنها فیضانات مفاجئة (مباغتة) وتحدث غالبا بسبب وتتمیز الفیضانات في من
سقوط عواصف مطریة شدیدة وفي فترة قصیرة على المنحدرات الجبلیة والذي في األغلب تغطیه 
أعشاب متناثرة تنتشر على مساحات محدودة من سطحه، یؤدي ذلك إلى تولد جریان عالي 

إعاقة الجریان المركز، ونتیجة للظروف المناخیة السرعة، بسبب عدم قدرة المسقط المائي على
الجافة التي تمیز تلك المناطق فإن الجریان السریع یكون مصحوبا عادة بحدوث عملیات تجویه 
فیزیائیة قویة ونشطة، تؤدي إلى حدوث نحت وتعریة لسطح األرض، وتعد نظریة هورتون التي 

ضان یكون بسبب حصول فائض اإلرتشاح هي ترتكز على أن حدوث الجریان المباشر المسبب للفی
األكثر قبوال عند الكثیر من الباحثین، نظرا ألن الجریان المتولد بسبب فائض اإلرتشاح هو السمة 
األغلب في جریان المناطق الجافة وشبة الجافة ونظرا لندرة الغطاء النباتي في تلك المناطق، فإن 

.1وقعیة في تلك المناطقذلك قد زاد من إمكانیة حدوث الفیضانات الم

تعتبر األمطار من مصادر المیاه السطحیة في فلسطین، حیث تسقط األمطار في فصل 
الشتاء وتسقط كذلك في أواخر الخریف وأوائل الربیع، وتتوقف تماما في فصل الصیف وأوائل 

الخریف وأواخر الربیع ولمدة خمسة أشهر، وهي أمطار تتذبذب من عام ألخر.

ا التذبذب الجبهات المرافقة للمنخفضات الجویة التي تعبر منطقة البحر المتوسط وسبب هذ
والمنخفضات الخماسینیة خالل فصل الربیع، وارتفاع الریاح الرطبة على سفوح المنحدرات اشتاء

والجبال الغربیة واختالف تیارات الحمل في الربیع والخریف، وتسقط األمطار بعد الظهر في اغلب 
.2األحیان

وفي شهر أیلول (سبتمبر) یبدأ سقوط المطر بكمیات قلیلة ثم یتزاید تدریجیا لتصل أعالها 
في شهري كانون األول (دیسمبر) وكانون الثاني (ینایر)، حیث یهطل في هذین الشهرین نحو 

.2، صفیضانات مدینة معبر في الیمن: )2008(عبد النور،غانم1
.135، صجغرافیة فلسطین: )2014(بحري،الكتري2



104

% من مجموع األمطار السنویة الساقطة على فلسطین، وتتوقف األمطار في شهر أیار (مایو) 50
المناطق ما عدا سقوط أمطار خفیفة على الساحل والمرتفعات الجبلیة في شهر حزیران في كافة
.1(یونیو)

فاألمطار في فلسطین تقل كمیاتها كلما اتجهنا من الشمال إلى الجنوب، فتتلقى األجزاء 
ملم على التوالي، وتتلقى السهول 700- 600الشمالیة والوسطى معدالت هطول تصل حوالي 

ملم في المتوسط، بینما المعدل العام لشمال 100ملم واألجزاء الجنوبیة 500والي الساحلیة ح
ملم في السنة.  600الضفة الغربیة 

- 2012): معدالت األمطار في شمال الضفة الغربیة حسب السنة وموقع المحطة 18جدول (
السنة)/(ملم2015

السنةموقع المحطة
2012-20132013-20142014-2015

527289580نینج

374238532طوباس

680460696طولكرم

700465667نابلس

653425623قلقیلیة

714511655سلفیت

511231368الفارعة

626450615عنبتا

.مصدر: األرصاد الجویة الفلسطینیةال

.135، صجغرافیة فلسطین: )2014(بحري،الكتري1
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.): كمیة التساقط في شمال الضفة الغربیة19خریطة رقم (
ن أعداد الباحث باالعتماد على الصور الجویة.المصدر: م
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من المالحظ في الجدول السابق تباین معدالت األمطار من سنة إلى أخرى، حیث إن 
، 2013- 2012العالیة تزید من خطر تشكل السیول والفیضانات كما في عام األمطارمعدالت 

ضفة الغربیة، مما أدى إلى حیث زادت معدالت األمطار بشكل یفوق المعدل السنوي في شمال ال
حدوث السیول والفیضانات في معظم مناطق شمال الضفة الغربیة وخاصة المنحدرات الغربیة، 

الذي سبب العدید من الخسائر البشریة والمادیة 2013\1\8وأشهرها فیضان وادي الزومر بتاریخ 
ضافة إلىإلبااللهاوٕاغراق الكثیر من المناطق وخاصة بلدة عنبتا كون وادي زومر یمر من خ
ملم في محطة 106مدینة طولكرم، ویعود ذلك إلى غزارة األمطار في ذلك الیوم والذي وصل إلى 

ن غزارة األمطار بكمیات أنابلس، حیث منطقة نابلس تعتبر المغذي الرئیسي لوادي الزومر، كما 
الرئیسیة في تشكل وحدوث كبیرة وفي مدة زمنیة قصیرة وتركزها في منطقة معینة تعتبر من العوامل 

السیول والفیضانات في المناطق التي انطبقت علیها تلك  العوامل.

العوامل الطبیعیة التي تؤثر في حدوث الفیضان:- ب

تلعب العوامل الطبیعیة دورا مهما في حدوث السیول والفیضانات، وتقسم منطقة شمال 
الضفة الغربیة إلى ثالثة مناطق طبیعیة رئیسیة:

المنطقة شبة الساحلیة:-1

الغربیة وتبلغ مساحته حوالي هي شریط ضیق یشغل الزاویة الشمالیة الغربیة للضفة
م وینحدر باتجاه الغرب دون 300- 100، ویتراوح معدل ارتفاعه عن مستوى سطح البحر 2كم425

للها أي حاجز طبیعي، وتتكون من أودیة رسوبیة عریضة ذات شكل مستطیل (طولي) خصبة یتخ
تالل ذات انحدار خفیف معظمها مزروعة باألشجار المثمرة، ویتراوح معدل سقوط األمطار في هذه 

ما مناخ هذه المنطقة هو مناخ شرق أسنة من الشرق إلى الغرب، /ملم700- 400المنطقة ما بین 
في تلك البحر المتوسط ویتراوح بین المنطقة الرطبة حتى المنطقة شبة الرطبة، وتتمیز الزراعة 
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المنطقة بأنها زراعة مختلطة، حیث تعتمد الزراعة المرویة على المیاه الجوفیة والزراعة المطریة 
.1للمحاصیل واألشجار البعلیة خاصة الزیتون

المنطقة الجبلیة:-2

تعتبر العمود الفقري لمحافظات الضفة الغربیة حیث تمتد من الشمال إلى الجنوب بطول 
2400كم من الغرب إلى الشرق وتبلغ مساحتها حوالي 35- 5ضها ما بین كم ویتراوح عر 130

م، وتقسم إلى ثالثة أقسام حسب 1000-300، ویتراوح ارتفاعها عن مستوى سطح البحر 2كم
االرتفاع واتجاه المیل ومعطیات المناخ الرقمیة كما یلي:

منطقة سفوح الجبال الغربیة المطلة على البحر المتوسط.-أ

لمنطقة الجبلیة العالیة والتي یمكن إطالق اسم هضبة علیها مجازا.ا-ب

المنحدرات الجبلیة نحو البحر المیت وغور األردن شرقا من أقصى ارتفاع لها حتى ارتفاع -ت
سطح البحر./م700-600یتراوح ما بین 

یسي ن مصدر المیاه الرئأسنة، حیث /ملم650- 350ومعدل األمطار فیها یتراوح ما بین 
للمنطقة الجبلیة األمطار حیث تنحصر الزراعة المرویة في مساحات ضیقة حول الینابیع الصغیرة 
المنتشرة في الجبال، ومعظم الغابات الطبیعیة والمزروعة تتواجد في المنطقة الجبلیة مما یؤثر على 

ألمطار عبر ن قلة الغطاء النباتي یحد من تسرب میاه اأحیث ،2تشكل السیول وحدوث الفیضانات
طبقات التربة الموجودة في تلك المناطق، وجود الغطاء النباتي یزید من نفاذیة التربة ومن السعة 

ن استیعابها للماء بكمیة اكبر، فضال عن ذلك تعمل على تأخیر جریان الماء أالتخزینیة لها، أي 
فوق سطح األرض.

.4، ص2007، مسح وتصنیف أشجار الغابات في فلسطین:المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة1
.سابقالمرجع ال2
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منطقة السفوح الشرقیة المقابلة لغور األردن:-3

م عن مستوى سطح البحر إلى ما دون 700در هذه الجبال باتجاه الشرق من ارتفاع تنح
مستوى سطح البحر، وتعتبر هذه المنطقة شبة جافة وصخریة وشدیدة االنحدار وتصنف كمناطق 
مراعي وتزرع بها المحاصیل الشتویة وخاصة الحبوب البعلیة، ویعتمد سكان هذه المنطقة على 

.1احتیاجاتهم المائیةجمع میاه األمطار لسد

لقد تبین من البیانات والمعطیات السابقة أسباب  حدوث السیول والفیضانات في منطقة 
وغزارتها والمدة الزمنیة ةشمال الضفة الغربیة، إلى العوامل المناخیة وبتحدید كمیة األمطار الهاطل

الثانیة في التأثیر بالدرجةتي تأنهاإفما العوامل الطبیعیة أفي حدوث خطر السیول والفیضانات، 
على تشكل السیول وحدوث الفیضانات.

ن اغلب الفیضانات التي حصلت في منطقة الدراسة تعود إلى غزارة األمطار أحیث 
الهاطلة في فترة زمنیة على السفوح الجبلیة وانسیاب میاه األمطار على شكل سیول باتجاه األودیة، 

المنحدرات التي تنتهي في تلك األودیة، مما تتجمع المیاه على شكل حیث تلتقي السیول القادمة من 
مجاري مائیة، بدرجة یفوق استیعاب األودیة لكمیة المیاه الجاریة مما تفیض للمناطق المجاورة من 

األودیة مسببة الفیضان.  

المناطق المعرضة لحدوث الفیضانات في شمال الضفة الغربیة:2.2.6

دراسة العوامل المؤثرة في حدوث خطر السیول والفیضانات في منطقة لقد تبین من خالل
ن معدالت األمطار وهطولها بكمیات كبیرة في فترة زمنیة محددة السبب أشمال الضفة الغربیة، 

الرئیسي في تشكل السیول والفیضانات في األودیة والمناطق المنخفضة في شمال الضفة الغربیة، 
ومات عن بعض األودیة من حیث موقعها ومساحة حوضها ومعدل ) معل19ویبین جدول رقم (

األمطار في الحوض ومعدل كمیة األمطار الساقطة سنویا، ومعدل كمیة الفیضانات السنویة.

.4، صمرجع سابق:العربیة للتنمیة الزراعیةالمنظمة1
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): تصریف فیضانات أودیة شمال الضفة الغربیة19جدول (

اسم 
الوادي

المساحة الحوض
)2(كم

معدل المطر 
السنوي (ملم)

معدل حجم 
نویا المطر س
*(م.م.م)

معدل 
الفیضانات 
(م.م.م) سنویا

3315001214.49نهر األردنالفارعة

18030028.20.62نهر األردناالحمر

الجاموس 
والمقطع

20659017.10.51البحر المتوسط

27955097.91.49البحر المتوسطقانا

465600151.21.79البحر المتوسطسریدا

15729019.20.42ر األردننهابو سدرا

9030024.30.54نهر األردنرابا

16235033.60.74نهر األردنالمالح

15360076.40.73البحر المتوسطالتین

17260073.83.18البحر المتوسطالزومر

184600691.35البحر المتوسطماسین

24659097.92.77البحر المتوسطابو النار

.142)، ص 11، جدول رقم (2014المصدر: جغرافیة فلسطین، بحري الكتري، 

.م.م.م  ملیون متر مكعب*
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): حجم األمطار في شمال الضفة الغربیة.20خریطة رقم (
المصدر: من إعداد الباحث باالعتماد على الصور الجویة.
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): حجم الفیضان في شمال الضفة الغربیة.21خریطة رقم (
تماد على الصور الجویة.المصدر: من إعداد الباحث باالع
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إلى تفاوت كمیة األمطار الهاطلة في أودیة شمال والخرائط السابقة)19یتبین من جدول (
یؤثر على معدالت تصریف التاليعلى معدل حجم المطر السنوي وبالضفة الغربیة مما یؤثر 
میاه الفیضانات ما أ، و السنة/3م.م)62(میاه الفیضان ن معدل تصریف أالفیضان. ومن المعروف 

% من مجموع كمیات األمطار الساقطة سنویا، وهو قریب من معامل الفیضان 2.2فمعاملها نحو 
% من مجموع كمیات األمطار الساقطة سنویا، وهي بصفة 2.8ألودیة متشابهة في الضفة الشرقیة 

.1عامة متغیرة حسب كمیة األمطار الساقطة وشدتها

في حال سقوط األمطار حول معدلها اتتحدث فیها الفیضانن األودیة التي أومن المالحظ 
السنوي أو أكثر من معدلها السنوي، تشمل أودیة كل من الفارعة واألحمر وقانا وسریدا والمالح 
والتین والزومر وماسین وأبو النار، وتتفاوت األودیة في تصریفها لمیاه الفیضان حیث ترتفع في 

السنة، ویعود ذلك إلى مساحة /3) م.م4.49یف الفیضان إلى (وادي الفارعة والذي یصل حجم تصر 
حوض الفارعة الذي یشمل على مساحات واسعة من مناطق خط تقسیم المیاه خاصة من محافظة 

ضافة إلى مناطق من محافظة طوباس، أنابلس ذات معدالت األمطار المرتفعة في الموسم المطري 
السنة، وهو یعد من اخطر األودیة /3) م.م3.18ن (ثم وادي الزومر بمعدل تصریف لمیاه الفیضا

عند حدوث الفیضان، حیث یبدأ من وادي الشعیر غرب مدینة نابلس مرورا بین السفوح الجبلیة 
وصوال إلى عنبتا ثم طولكرم، حیث تشهد هذه المنطقة ارتفاع في معدالت األمطار وغزارتها، وما 

اورة مما یزید من خطر حدوث الفیضان، كما حدث یمیز الوادي بانخفاضة بالنسبة للمناطق المج
التي تسبب في حدوث خسائر مادیة وبشریة في المناطق 1/8/2013في المنخفض الجوي 
المجاورة لوادي الزومر.

ن وادي الزومر یمتد من شمال برقة شمال نابلس، وحتى المنطقة الغربیة من أمع العلم 
ى مخیم نور شمس وقریة اكتابا. ولقد كان وادي الزومر مدینة طولكرم، ویمر بوسط بلدة عنبتا إل

دائم الجریان ألشهر عدیدة تبعا لمواسم المطر، غیر أنة تحول من واد عذب إلى مكرهة صحیة 
تمثلت بمكب النفایات والصرف الصحي وهذا ساعد من خطر حدوث الفیضان.

.  143، صمرجع سابق:بحري،الكتري1
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السنة، حیث یبدأ مجرى /3) م.م2.77ما وادي النار فقد بلغ حجم تصریف میاه الفیضان (أ
الوادي الرئیسي من تجویف سلسلة جبال نابلس شرقا ویمر الوادي بعدة قرى كالنزلة الشرقیة والنزلة 
الوسطى والنزلة الغربیة، وكذلك نزلة أبو النار ثم قریة باقة الشرقیة ویمر من بین باقة الغربیة وجت 

المتوسط جنوب قیساریا، وفي األعوام فیفصل بینهما ویستمر غربا حتى یصب في البحر األبیض 
التي یكون فیها الشتاء ممطر وغزیر یفیض الوادي ویغرق الشارع الرئیسي من قریة باقة الشرقیة.

السنة، الذي ینبع من /3) م.م1.79وقد بلغ معدل تصریف میاه الفیضان في وادي سریدا (
، وتجري في هذا الوادي المیاه العادمة السفوح الغربیة لجبال نابلس ویمر بقریة بروقین وكفر الدیك

ن أالقادمة من المستعمرات المقامة على أراضي محافظة سلفیت وخاصة مستعمرة ارئیل، حیث 
المیاه العادمة تزید من خطر الفیضان في وادي سریدا والمناطق المجاورة من الوادي خاصة في 

مواسم هطول األمطار بكمیات غزیرة.

السنة، حیث یقع بین /3) م.م1.49لغ معدل تصریف الفیضان (ما وادي قانا فقد بأ
محافظتي قلقیلیة وسلفیت ویعتبر محمیة طبیعیة حیث یوجد في الوادي العدید من الینابیع دائمة 
الجریان، ویحیط بالوادي العدید من البلدات والقرى الفلسطینیة، من الشرق بلدة دیر استیا وقریة 

جهة الشمالیة قرى جینصافوت وكفر القف وعزون، ومن الجهة الغربیة اماتین ویحیط بالوادي من ال
تحیط بها قرى سنیریا وكفر ثلث، ومن الجهة الجنوبیة قراوة بني حسان.

السنة، وینبع وادي ماسین /3) م.م1.35ولقد بلغ معدل تصریف الفیضان في وادي ماسین (
هذا السهل في موسم الشتاء بشكل من سهل صانور في محافظة جنین حیث یتم تجمع المیاه في 

دوري ولعدة مرات خالل الموسم تبعا لكمیات هطول اإلمطار مما یؤدي إلى غرق سهل صانور 
ن یمتدد حتى بدیة فصل الصیف، ویصب وادي ماسین في البحر المتوسط والذي أالذي یمكن 

بلدات منها كم ویمر بعدة5كم، ویقطع في أراضي دیر الغصون أكثر من 60یصل طوله إلى 
شكل فیضانه خطرا كبیرا على 2013صانور، كفر راعي، الرامة، عطارة، عالر، بلعا. وفي عام 

حركة التنقل عبر الشارع الرئیسي بین عتیل ودیر الغصون حیث أدى إلى إغراق العدید من 
السیارات والمعدات.
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، ویتمیز وادي السنة/3) م.م0.74بینما بلغ معدل تصریف الفیضان في وادي المالح (
المالح في األغوار الشمالیة بالمناخ الدافئ والینابیع ذات المیاه المعدنیة الساخنة، ویقع على مسافة 

كم إلى الشرق من مدینة طوباس.13

السنة، وینبع وادي التین /3) م.م0.73ولقد بلغ معدل تصریف الفیضان في وادي التین (
رة جنوب نابلس، ویسیر في خط متعرج نحو قریتي قوصین من الجبال والتالل المحیطة ببلدة حوا

جنوب نابلس وبیت لید شرق طولكرم، حتى قرى الرأس وخربة جبارة، مرورا بأراضي الشوفة وفرعون 
جنوب محافظة طولكرم، وهو یحاذي قریة الرأس من الجهة الشرقیة والجهة الجنوبیة بطول یزید عن 

كم. 15

فیضانات في الزومر یشكالن السبب الرئیسي في حدوث الن وادي التین ووادي أحیث 
ن طولكرم هي محافظة وادیین رئیسین (الزومر والتین) وهي أودیة أاعتبار ىمحافظة طولكرم، عل

الغزیرة تسبب حدوث األمطارومجاري میاه طبیعیة، ولكن عندما ترتفع منسوب المیاه فیها بفعل 
التي 2013وبشریة كما حدث في المنخفض الجوي عام السیول والفیضانات محدثة خسائر مادیة

أدى إلى وفاة فتاتین في وادي الزومر ووفاة المحامي في وادي التین.

ن أما على صعید الخسائر المادیة في محافظة طولكرم فقد قدرت بمالیین الشواقل، حیث أ
یس بلدیة طولكرم، على ملیون شیقل حسب ایاد الجالد رئ12خسائر بلدیة طولكرم لوحدها حوالي 

ن محافظة طولكرم أكثر المناطق عرضة لخطر الفیضان في منطقة شمال الضفة الغربیة.   أاعتبار 
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.): مناطق تجمع المیاه في أودیة شمال الضفة الغربیة22خریطة (
.المصدر: من إعداد الباحث باالعتماد على الصور الجویة
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.یة شمال الضفة الغربیة): اتجاه الجریان ألود23خریطة (
.المصدر: من إعداد الباحث باالعتماد على الصور الجویة
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) المناطق التي تتجمع فیها المیاه في فصل الشتاء المصحوب 22توضح خریطة رقم (
بأمطار غزیرة والذي تعطي صورة واضحة عن المناطق المعرضة لخطر الفیضان، وقد أظهرت 

مع فیها المیاه هي المناطق األكثر عرضة لخطر الفیضان والتي تشمل ن المناطق التي تتجأالنتائج 
ما من الجهة الشرقیة في شمال أأودیة ( قانا، التین، الوزمر، ماسین، أبو النار) من الجهة الغربیة، 

الضفة الغربیة فتشمل أودیة (المالح، الفارعة).

ة الدراسة وذلك من خالل ) تبین اتجاه الجریان لألودیة في منطق23ما خریطة رقم (أ
ن كل خلیة تؤدي إلى خلیة أاالرتفاع على أساس مستوى الخلیة ولیس على مستوى الرافد، بمعنى 
وكل خلیة لها قیمة Rasterمجاورة لها، تكون اقل ارتفاعا منها وتكون على صورة خالیا شبكیة 

ه مدلوله عن االتجاه، ) وكل رقم ل128،64،32،16،8،4،2،1بحیث تكون رقم من ثمانیة أرقام (
) یوضح اتجاه الجریان لكل خلیة.1والشكل (

.): یوضح اتجاه الجریان لكل خلیة1شكل (

.Gisالمصدر: فهد المطلق، استخالص شبكة األودیة من
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بحیث:

الشرقاتجاه)  یمثل1(

الشرقيالجنوباتجاه) یمثل2(

الجنوباتجاه) یمثل4(

بيالغر الجنوباتجاه) یمثل8(

الغرباتجاه) یمثل16(

الغربيالشمالاتجاه) یمثل32(

الشمالاتجاه) یمثل64(

الشرقيالشمالاتجاه) یمثل128(
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.): األودیة المعرضة لخطر الفیضانات في شمال الضفة الغربیة24خریطة (
.المصدر: من إعداد الباحث باالعتماد على الصور الجویة
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ل والفیضانات في شمال الضفة الغربیة على أودیة (قانا، ال یقتصر حدوث خطر السیو 
التین، ماسین، ابو النار، المالح، الفارعة) حیث هناك العدید من المناطق المهددة لخطر السیول 
والفیضانات في منطقة الدراسة والتي تشمل المناطق المنخفضة من مناطق مختلفة في شمال 

یة السابق ذكرها والمناطق المجاورة لها أكثر عرضة لخطر الضفة الغربیة، ولكن تعتبر تلك األود
السیول والفیضانات وما تسببه من خسائر مادیة وبشریة في تلك المناطق، ویعود ذلك إلى ظروف 

سابقا، وتم تحدید تلك األودیة المعرضة تناولناهامناخیة وطبیعیة تتمیز بها تلك األودیة والتي 
بناء على بیانات ومعلومات من مصادر عدة GISعلى برنامج لخطر السیول والفیضان اعتمادا

ضافة إلى الزیارات المیدانیة لتلك المناطق خاصة وادي الزومر ووادي التین. ا

) المناطق المتضررة بفعل السیول والفیضانات في محافظات شمال 20ویوضح جدول رقم (
بناء على بیانات 2015وعام 2013الضفة الغربیة جراء المنخفض الجوي كانون األول لعام 

ومعلومات تعامل معها الدفاع المدني الفلسطیني في تحدید المناطق المتضررة بفعل السیول 
والفیضانات جراء المنخفض الجوي في تلك األعوام.  

): المناطق المتضررة بفعل السیول والفیضانات في شمال الضفة الغربیة (المنخفض 20جدول (
)2015و 2013ول عام الجوي كانون أ

المناطق المتضررة في المحافظةالمحافظة
شارع نابلس، قریة الیامون، جبع، برطعةجنین

الشارع الرئیسي للمحافظةطوباس
وادي التین، مخیم طولكرم، مخیم نور شمس، عنبتاطولكرم
عصیرة الشمالیة، یاصید، مخیم بالطة، نابلس الجدیدة، تل، منطقة نابلس

اون، حوارة، روجیبالتع
كفر ثلث، جیوس، عرب الرماضین، وادي قانا، حي النقارقلقیلیة
سلفیت، قریة حارسسلفیت

.المصدر: الدفاع المدني الفلسطیني
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تعد السیول والفیضانات من الظواهر الطبیعیة المتكررة في كثیر من مناطق العالم 
جاف بینما تفیض األنهار في البیئات المختلفة، وبخاصة في مناطق المناخ المداري الجاف وشبة ال

والسیول نوع من الفیضانات السریعة المدمرة التي تحدث نتیجة لهطول األمطار (العواصف 
المطریة) في منطقة محدودة المساحة تصحبها تدفقات مائیة في مجاري األودیة الجافة، وتحدث 

ى الضفاف حیث یعتمد ذلك على عدة فیضانات األنهار عندما یزید تدفق النهر ومنسوبة عل
خصائص جغرافیة منها: مساحة حوض تصریف النهر، كمیة األمطار التي تسقط في حوض 
النهر، العواصف المطریة خالل فترة زمنیة قصیرة، انحدار حوض تصریف النهر، خلو مجرى 

ة تحد من سرعة النهر من النباتات الطبیعیة التي تقلل من سرعة الجریان، عدم وجود عوائق مائی
ویبن شكل .1تدفق النهر مثل البحیرات، المنشات الهندسیة مثل السدود التي تنظم مجرى النهر

) المراحل األربعة التي تمر بها فیضانات األنهار.2رقم (

.): مراحل فیضان األنهار وسیول األودیة الجافة2شكل (
.Small 1989المصدر: 

، المؤتمر التبوء بأزمات وكوارث فیضان األودیة الجافة والحد منها وفق األسالیب الجیومورفولوجیة:عباس،مصطفى1
.5السعودي الدولي األول إلدارة األزمات والكوارث، ص
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:1نهاوهنالك عدة أنواع للفیضانات م

الفیضان الصفائحي: یكون الماء على شكل غطاء ینتشر فوق منطقة واسعة دون التقید -1
بالقنوات المائیة، ال یستغرق حدوثه فترات طویلة ال تتعدى الساعات.

الفیضان الخاطف: یحدث نتیجة هطول األمطار الغزیرة فوق مساحة محدودة ویصحبه -2
ة.تدفق عالي باتجاه المجاري المائی

الفیضان المدمر: ینتج عن هطول أمطار غزیرة لفترة طویلة فوق منطقة معینة، ومنها -3
الفیضانات بالغة التدمیر.

مامها اإلنسان عاجزا تماما ألنها أفیضانات الكوارث االستثنائیة: هي الفیضانات التي یقف -4
ح والممتلكات والمنشات.بالغة التدمیر وذات مردود كارثي كبیر تنتج عنة خسائر في األروا

وتبین الصور التالیة بعض مناطق شمال الضفة الغربیة التي تعرضت لخطر الفیضانات 
:2013\1\8بفعل المنخفض الجوي بتاریخ 

.6، ص مرجع سابق:عباس،مصطفى1
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.): مدینة طولكرم1صورة (

.): بلدة عنبتا2صورة (
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.): مدینة جنین3صورة (

.): سهل صانور4صورة (
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.ة سلفیت): مدین5صورة (

.): وادي قانا6صورة (
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.): مدینة نابلس7صورة (

تبین الخرائط التالیة ألهم األودیة المعرضة لخطر الفیضانات في شمال الضفة الغربیة مع 
): Palestine remembered mapsالتجمعات السكانیة المجاورة لتك األودیة (المصدر:

.): وادي التین ووادي الزومر25خریطة (
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.): وادي ماسین ووادي أبو النار26خریطة (

.): وادي الفارعة ووادي األحمر27خریطة (
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الحلول المقترحة لمشكلة الفیضانات في شمال الضفة الغربیة:3.6

تشكل الفیضانات منذ األزل تهدیدًا مباشرًا للسكان والممتلكات العامة بالهطوالت المطریة 
ریة الشدیدة واألمواج البحریة العاتیة وذوبان الثلوج في أعالي المجرى التي العالیة والعواصف المط

تزید ایرادته المائیة ما یفوق طاقته التصریفیة فتخرج المیاه من مجاریها وتسبب غمر مساحات 
واسعة من األرض واإلضرار بالمزروعات والسكان وممتلكاتهم ما یتطلب اتخاذ إجراءات التنبؤ بها 

رها المدمرة من خالل ما یلي:لتالفي آثا

إجراءات التنبؤ بالفیضانات:أوال: 

تحدث الفیضانات نتیجة سیول مفاجئة، وهطوالت وأعاصیر مطریة، وفیضان المجاري 
المائیة. وتشكل مسیالت مائیة على سطح األرض وفي آفاق التربة المتعددة یحدث الجریان 

لتربة، والجریان الوسیط على الطبقات القریبة من المباشر من خالل الجریان السطحي على سطح ا
سطح التربة، كما یحدث الجریان غیر المباشر من خالل الجریان القاعدي عبر آفاق التربة العمیقة 
وبذلك تحدث عملیات الغمر لمساحات واسعة من األرض. ولتقلیل أضرار الفیضان المحتملة یجب 

ت األرصاد الجویة لسنوات كثیرة في المنطقة وزمن التنبؤ به قبل حدوثه من خالل سجالت محطا
تواتر الهطوالت الثلجیة والمطریة الغزیرة، ومن مراقبة ارتفاع درجات الحرارة الفصلیة التي تؤدي 
لذوبان كمیات كبیرة من الثلوج في المنابع وانسیاب المیاه من خالل المجرى ما تفوق طاقته 

الت محطات القیاس الرتفاع مناسیب المیاه في المجرى ومن االستیعابیة، باإلضافة إلى مراقبة سج
ثم حجم التصریف المائي خالل عقود من الزمن لتحدید زمن تواتر الفیضان.

وبعد ذلك یجري تحلیل إجمالي بیانات التصریف المائي والهیدرولیكیة ومن ثم إجراء تطابق 
دید أزمنة اإلنذار المبكر للتنبؤ بینها على نموذج خاص للتنبؤ بأخطار الفیضان، ومن ثم تح

:1بالفیضان

الزمن الضروري للتنبؤ بالفیضان.-1

1www.ahewar.org صاحب الربیعي، الفیضانات وٕاجراءات (التنبؤ، التحكم، الحمایة)2015\10\25تاریخ الزیارة ،
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الزمن الضروري الختیار اإلستراتیجیة المالئمة لتحذیر السكان المهددین بالفیضان ویسمى -2
بإنذار الفیضان.

ق األمان الزمن الضروري الختیار وسائل الحمایة وتصمیمها ونصبها قبل الفیضان لتحقی-3
للمنشآت، ووضع خطة وطریقة تنفیذها.

الزمن الضروري لتنفیذ اإلجراءات في الوقت المالئم في حالة الفیضان.-4

عند تحدید أزمنة التنبؤ بالفیضان نتخذ إجراءات الحمایة للمنشآت األساسیة مثل محطات 
الصرف الصحي، ومحطات الطاقة الكهربائیة، ومحطات الوقود، ومحطات تنقیة المیاه، ومحطات 

النقل والمواصالت... وغیرها، ألنها تشكل العمود الفقري إلجراءات الحمایة من الفیضان لذلك 
یتوجب حمایتها من خطر الفیضان واستخدامها في توفیر إجراءات الحمایة األخرى التي تتطلب    

:1تحدید

متدفقة، واالرتفاعات اآلنیة التصریف، والتكرار السنوي للتصریف، ومناسیب المیاه ال-1
لضفاف المجاري المائیة، والمسار الطبیعي لحدود الغمر المائي.

المناطق المعرضة لخطر الفیضان.-2

عدد منشآت الحمایة من الفیضان.-3

مناطق بناء الضفاف واستغاللها، واألضرار المحتملة.-4

لصناعیة، وخزانات الوقودأسبقیة المناطق الواجب حمایتها مثل المنشآت ا-5

المنشآت األساسیة التي تؤدي دورًا أساسیًا في إجراءات الحمایة من الفیضان مثل منشآت -6
النقل، والمستشفیات، ومحطات الطاقة الكهربائیة.

الحمایة للسیطرة على ارتفاع منسوب المیاه الجوفیة.ىفعالیة منحن-7

1www.ahewar.org.موقع سابق ،
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فعالیة منشآت الصرف الصحي.-8

الكلفة االقتصادیة إلجراءات الحمایة من الفیضان.-9

التعویضات المالیة لألضرار المحتملة لممتلكات السكان.- 10

مصالح المتضررین من الفیضان.- 11

ثانیا: إجراءات التحكم بالفیضانات:

یعود خروج المیاه من مجاریها والتسبب في الفیضان إلى غزارة التدفق التي تفوق قدرتها 
تصریفیة، فذوبان الثلوج وهطول األمطار واألعاصیر المطریة تشكل إجمالي حجم الفیضان المائي ال

الذي یغمر مساحات واسعة من األرض. وٕامكان التحكم بالكمیات الفائضة من المیاه یقلل حجم 
وأضرار الفیضان، فحساب الطاقة التصریفیة العظمى للمجرى المائي یتطلب حساب الفاقد المائي 

ر مداخل المجرى المائي ومخارجه، والتغیرات في مقطع المجرى المائي، والعبارات والجسور عب
وقواعدها على المجرى المائي التي تقلل إجمالي الطاقة التصریفیة للمجرى المائي. هناك عدد من 

رها اإلجراءات التقنیة الخاصة بكل مجرى مائي یمكن من خاللها التحكم بمیاه الفیضان وتقلیل أضرا
:1المحتملة أهمها

الخزانات المائیة وبحیرات السدود:-1

معظم المجاري المائیة لها خزانات مائیة طبیعیة ملحقة بالمجرى المائي، تستخدم للتحكم 
باستخدامات المیاه في الحاالت الطبیعیة لتخزین المیاه الفائضة، ویمكن استغاللها لتصریف المیاه 

یفیة للمجرى المائي وكذلك األمر بالنسبة لبحیرات السدود المقامة على الفائضة عن الطاقة التصر 
طول المجرى المائي التي تعّد خزانات مائیة اصطناعیة. عند التنبؤ بحجم الفیضان ُیعمد لتفریغ 
جزء من خزانات السدود وبحیراتها من المیاه لتخفیض الضغط المائي علیها مع بدء الفیضان. وذلك 

لتخزین الُمحدثة عند تنامي حجم الفیضان من خالل التحكم بمیاه المجرى المائي الستغالل سعة ا

1www.ahewar.org.موقع سابق ،
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وتوجیه المیاه الفائضة نحو خزانات السدود وبحیراتها للمحافظة على الطاقة التصریفیة للمجرى 
والحد من تسرب المیاه خارج حدوده. كما یمكن استغالل الودیان وخزانات البحیرات الجافة في 

ریبة من حوض المجرى لتصریف فوائض المیاه وتخفیف ضغط التصریف عن المجرى المناطق الق
الرئیس.

تؤدي المجاري المائیة وأحواض الودیان المنخفضة الواسعة بطاقتها التخزینیة دورًا هامًا في 
توجیه الفیضان. ویكون التخزین لشبكة المجاري في األراضي المنبسطة. ویكون تأثیر الودیان 

كبیرًا فكلما غمرت المیاه الودیان المجاورة لها بوقت مبكر قللت أضراره المحتملة وعند زواله الواسعة 
یمكن تفریغ خزانات المجاري المائیة الثابتة من المیاه. ویتأثر الوسط التخزیني بارتفاع قمة الفیضان 

ومدته ومن ثم تصریف موجات الفیضان خالل األنهار الثانویة.

ئیة الفرعیة والمجاورة:القنوات الما-2

توجد على معظم مقاطع المجاري المائیة قنوات فرعیة تستمد میاهها من المجرى الرئیس 
ألغراض مختلفة، یمكن استغاللها لتصریف ما أمكن من میاه الفیضان وتقلیل ضغط التصریف 

جرى تكون خزانات على المجرى الرئیس، فالقنوات الفرعیة المنتهیة بالودیان القریبة من حوض الم
احتیاطیة یمكن استغاللها للتخلص من میاه الفیضان. فكلما كانت القنوات الفرعیة ذات طاقة 
تصریفیة عالیة أمكن التقلیل من ضغط الفیضان. وعند وجود إمكانیة لربط القنوات الفرعیة مع 

لحرجة مجرى مائي في حوض آخر بالقرب من المجرى المعرض للفیضان، للتخفیض من حدته ا
تصبح متاحة الفرصة مواتیة للتخلص من كمیات إضافیة من المیاه تفوق الطاقة التصریفیة للمجرى 
الرئیس. ویجب أن تكون القنوات الفرعیة للمجرى الرئیس قنوات مكشوفة ومتشعبة وذات میول 

قاءها مالئمة تسمح بحركة حرة للمیاه واألحیاء المائیة من المجرى الرئیس، وال تقل زاویة الت
) درجة للحد من عملیات الحت المائي واالنجراف وعملیة التحكم 60-55بالمجرى الرئیس عن (

بمیاه الفیضان في المجرى الرئیس من خالل توجیه المیاه إلى قنوات تصریفیة ثانویة یعد إجراءًا 
سلیمًا للحد من األضرار المحتملة للفیضان.
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میاه الجوفیة ومیاه الصرف:إجراءات الحمایة من ارتفاع منسوب ال-3

یتعلق ارتفاع منسوب المیاه الجوفیة عند الفیضان بعدة عوامل منها الطبقة الحاملة للمیاه 
الجوفیة، ونوعیة التربة، وشدة الفیضان ومدته، وشدة الهطوالت والعواصف المطریة ومدتها. فعند 

عة وغیر قادرة على استیعاب كمیات تسرب المیاه نحو آفاق التربة في مدة محددة تصبح التربة مشب
إضافیة من المیاه، وفي المقابل فإن منسوب المیاه في الخزانات الجوفیة یبدأ باالرتفاع ما یؤدي 

لغمر سطح التربة بالمیاه. 

وهذا االرتفاع بمنسوب المیاه الجوفیة متعلق بنفاذیة الترب، فالترب الرملیة والحصویة 
مائیة ذات نفاذیة عالیة تساهم في التدفق المرتد للمیاه الجوفیة عند تشبع المحیطة بودیان المجاري ال

التربة.

في حین أن تربة الودیان تعّد أقل نفاذیة ما یؤدي إلعاقة التدفق المرتد للمیاه الجوفیة إلى 
سطح التربة، ولكن عند استمرار الفیضان مدة طویلة فإن ضغط المیاه الجوفیة المرتفع یؤدي 

الجریان الجوفي تحت سطح التربة فتخترق المیاه قنوات الصرف الصحي وتغمر سطح لتسارع
إلى مجاري المیاه في األحواض المائیة المجاورة.ثمالترب وتنساب المیاه إلى الودیان العمیقة 

كما أن العامل الحاسم في تدفق المیاه الجوفیة یعود لتصمیم قنوات الصرف، وشدة 
واألعاصیر المطریة ومدتها حیث تسبب غمر التربة بالمیاه إلى حد اإلشباع الفیضان والهطوالت 

فیرتفع منسوب الماء الجوفي لمستوى أعلى من حدود الطبقة الحاملة للمیاه تحت سطح األرض 
ومنها إلى سطح األرض. إن ارتفاع منسوب المیاه الجوفیة یسبب غمر الشوارع والساحات العامة 

میاه، وتغمر األنفاق واألقبیة السكنیة وتزید الحموالت االجهادیة على أساسات واألراضي الزراعیة بال
األبنیة السكنیة والمنشآت الصناعیة.
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آبار الصرف) للخزانات الجوفیة:فتحات الحقن المائي (-4

إن توجیه میاه الفیضان نحو فتحات التغذیة المجاورة للمجرى، تحت شروط خاصة، لتغذیة 
جوفیة مباشرة یعد إجراءًا عملیًا للتخلص من المیاه الفائضة عن الطاقة التصریفیة الخزانات ال

للمجرى والحد من األضرار المحتملة. ویتعلق حجم المیاه المراد تصریفها من خالل فتحات التغذیة 
إلى الخزانات الجوفیة بسعتها التخزینة وبطاقتها التصریفیة، لكن هذا اإلجراء یجب أن یجري تحت 

روط بیئیة خاصة لمنع تلوث میاه الخزانات الجوفیة. فغالبًا ما تكون میاه الفیضان میاهًا ملوثة ش
نتیجة حموالتها الطمیة العالیة والمواد الصلبة، لذلك یتطلب الحذر عند التغذیة المائیة المباشرة 

یة لضمان للخزانات الجوفیة حیث تتطلب مرشحات وتقنیات عالیة یجري نصبها على فتحات التغذ
عدم تلوث میاه الخزانات الجوفیة.

زیادة القدرة التصریفیة للمجرى:-5

إن توسیع المجرى طولیًا وعرضیًا یؤدي لزیادة طاقته التصریفیة، ولكن هذا األمر یؤدي 
لتعمیق قاع المجرى في حال كونه غیر محمي، وزیادة میل القاع یؤدي لزیادة سرعة جریان الماء 

بارتفاعات القاع في مقاطع المجاري المائیة المجاورة، وأساسات المنشآت المائیة، ویتعلق ذلك 
وسدود، وجدران، وأساسات وقواعد المنشآت مثل األعمدة، والجسور، والقواعد في مقطع المجرى.

وفي الوقت ذاته یمكن زیادة سرعة جریان الماء من خالل رصف قاع وضفاف المجرى 
الغطاء النباتي، وقاع المجرى، ومقاومة سمنت، لتقلیل مقاومات الجریان (اإلبالحجارة أم إكساءها ب

) كما أن تقلیل طول المجرى المائي یؤدي الرتفاع مستوى ضفاف، والقاع الطبیعي واالصطناعيال
قاعه نتیجة عملیات الترسیب وللحصول على جریان مثالي لمجرى طبیعي یقسم المجرى لعدة 

الخشونة، كون مماثلة، إلى حد ما، من حیث (روط الجریان وظروفه وتمقاطع محددة ومالئمة لش
والمیل، والقیمة الوسطیة لمقطع المجرى). وأن یكون لكل مقطع في المجرى مساحة غمر ذات 
عمق مالئم، وأخیرًا فإن صیانة مقاطع المجرى المختلفة، على نحو مستمر، تحافظ على طاقته 

التصریفیة.
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یاه في شبكات الصرف الصحي:ارتفاع منسوب الم-6

إن شدة الهطوالت واألعاصیر المطریة ومدتها ومن ثم الفیضانات، باإلضافة إلى ارتفاع 
منسوب المیاه الجوفیة یؤدي لتسلیط حموالت مائیة عالیة على شبكة الصرف ذات الطاقة 

مائیة یؤدي إلعاقة التصریفیة المحدودة. وفي الوقت ذاته فإن ارتفاع منسوب الماء في المجاري ال
فتحات التصریف لشبكة الصرف التخلص من فوائض المیاه نحو المجاري المائیة. وفي المقابل فإن 
فتحات شبكات الصرف غیر المحكمة اإلغالق تسمح بمرور المیاه من خاللها إلى شبكة الصرف، 

صریف إلى الشوارع ما یزید اإلجهادات داخل الشبكة والحموالت فتخرج المیاه من خالل فتحات الت
والساحات العامة فتغمرها بالمیاه.

وٕاذا كانت اإلجهادات المائیة والحموالت عالیة جدًا بحیث تفوق طاقة التصریف عبر 
الفتحات فإنها قد تؤدي إلى تضرر مواقع محددة من شبكة الصرف فتدفق المیاه عبر آفاق التربة 

المناطق أوشبكة األنفاق أویة األبنیة السكنیة باحثًة عن مخارج أقرب إلى سطح األرض مثل أقب
المنخفضة. وفي الوقت ذاته فإن محطة شبكة الصرف تتعرض للغمر وتتضرر منشآتها. كما أن 
تدفق المیاه عبر شبكات الصرف یؤدي لتلوث المیاه بملوثات كیمیائیة وبیولوجیة تسبب أضرارًا 

ة میاه الشرب.بالغة بالسكان خاصة عند تسربها نحو محطات تنقی

إن المناطق التي تتعرض للفیضان غالبًا ما تعتبر منكوبة وتنتشر األوبئة نتیجة تلوث 
المیاه، ما یتطلب اتخاذ إجراءات وقائیة لمنع دخول میاه الفیضان إلى شبكة الصرف الصحي، ومن   

أهمها:

اع آمن وفوق ) على ارتفوشبكات الصرف (صحي، ومیاه أمطارمفایض) إقامة مصارف (-أ 
منسوب الماء األعظم للفیضان في المجاري المائیة.

أن یكون تصمیم فتحات شبكات الصرف عند المجاري المائیة باتجاه واحد، یسمح بخروج -ب
المیاه من شبكة الصرف نحو المجاري المائیة ولیس العكس عند ارتفاع مناسیب المیاه في 

المجاري المائیة فوق الحدود العظمى.
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نصب مضخات ذات استطاعات عالیة، بتقنیات حدیثة، تعمل أتوماتیكیًا عند ارتفاع -ت
منسوب میاه المجاري المائیة فوق فتحات التصریف، فتعمل على ضخ المیاه باالتجاه 
المعاكس لشبكة الصرف باستطاعة تفوق ضغط میاه المجرى المائي لتالفي انغالقها 

صرف.وتأمین الحمایة الضروریة لمنشآت ال

إحاطة منشآت محطة الصرف ومحطات تنقیة المیاه بعوارض سدیة مغلفة بمواد مطاطیة -ث
كتیمة تمنع تسرب المیاه نحو منشآت المحطات عند ارتفاع منسوب میاه المجرى على 

-1الحدود الطبیعیة، لكن هذا اإلجراء الوقائي یصلح فقط عند ارتفاع منسوب المیاه نحو (
االرتفاع األقصى للعوارض السدیة.م الذي یعدّ )1.20

استخدام بوابات فوالذیة كتیمة، بوابات عدم الرجوع، لحجز المیاه، المرتدة، عند مخارج –ج
شبكة الصرف تجاه المجرى المائي، حیث تغلق أتوماتیكیًا عند ارتفاع منسوب میاه المجرى 

المائي إلى العتبة الحرجة لمخارج شبكة الصرف.

تفاع ود مضخات ذات استطاعات عالیة تستخدم كإجراء احتیاطي عند ار ضرورة وج- ح
م من السدادات، تعمل على سحب المیاه من خلف السدادات 1.20منسوب المیاه فوق عتبة 

(محطات الصرف وتنقیة المیاه) وصرفها نحو المجاري المائیة لحمایة منشآتها وضمان استمرار 
عملها.

سحب المیاه من شبكات الصرف لزیادة طاقة التصریف والحد ویمكن استخدامها في زیادة 
من اإلضرار المحتملة بشبكة الصرف وكذلك بتسرب میاهها عبر فتحات التصریف في الشوارع 
والساحات العامة فتغمرها بالمیاه. إن تصمیم شبكات الصرف في المدن وتحدید میولها المالئمة 

تصریفیة ما یتواءم وحجم الهطوالت المطریة نحو محطات الصرف، وحساب دقیق لطاقتها ال
المتوقعة، والعواصف واألعاصیر المطریة وتواترها، ووجود شبكات صرف خاصة لمیاه األمطار 

شبكات مختلطة قادرة على استیعاب فوائض الفیضانات. أومفصولة عن شبكات الصرف الصحي
صریف للتخلص من میاه وٕاقامة أحواض تخزین إضافیة داخل محطة الصرف مزودة بمفیض ت
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الفیضانات، وحساب األبعاد الهیدرولیكیة لمنشآت شبكة الصرف المطریة، على نحو دقیق، كفیل 
بالحد من األضرار المحتملة من تسرب میاه الصرف وغمرها مساحات إضافیة من منطقة 
الفیضان، والتسبب في فیضانات مفاجئة في مناطق محدودة من المدن وعلى حساب مناطق 

خرى.أ

كما یمكن استخدام سدادات عازلة توضع فوق فتحات التصریف لشبكة الصرف محملة 
بأثقال وزنیه مناسبة تمنع تدفق میاه الصرف نحو الخارج فتغمر الشوارع والساحات العامة بالمیاه 
وتأخذ طریقها عبر شبكة الصرف إلى مخارجها على المجاري المائیة باإلضافة إلى ذلك فإن 

بكة الصرف، على نحو مستمر، كفیلة بالمحافظة على طاقتها التصریفیة الكاملة، مع صیانة ش
مراعاة التقید بكل الشروط الصحیة المعتمدة عالمیًا للحفاظ على العمر االفتراضي لشبكة الصرف 

من دون إحداث أضرار تقلل من جدواها االقتصادیة.

تحسین شبكات الصرف:-7

فیضانات الموسمیة والدائمة وذات الهطوالت واألعاصیر المطریة، في المناطق المعرضة لل
تتطلب االهتمام بشبكات الصرف لمیاه األمطار وكذلك بشبكات الصرف الصحي إن كانت 
منفصلة. وٕان كانت الشبكة مختلطة فالبد من أن تكون طاقتها التصریفیة محسوبة على أساس 

اه الفیضان المتوقعة.حجم میاه الصرف الطبیعیة والحجم األعظم لمی

باإلضافة إلى الصیانة الدوریة للشبكة لتكون مهیأة الستیعاب فوائض الفیضان، وعلى 
الرغم من أن الطاقة التصریفیة لشبكات الصرف محدودة للتخلص من میاه الفیضان فإنها تسهم 

بدرجة ما، في تخفیض حدة الفیضان وتقلل أضراره المحتملة.
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مایة من الفیضانات:ثالثا: إجراءات الح

للحد من األضرار المحتملة للفیضان تستخدم عدة إجراءات تقنیة تخفف من حدة الفیضان 
:1وتقلل أضراره المحتملة منها

الجدران المتحركة (الجاهزة للحمایة من الفیضان): عبارة عن جدران حمایة من الفیضان -1
حركة العمودیة، یسمح جدار الحمایة القابل قابلة لالنقالب بالحركة األفقیة وأخرى قابلة لل

لالنقالب بالحركة أفقیًا فوقه في وضع الراحة بالحركة، ویجري تمریر المیاه المحتمل 
تسربها في قناة بیتونیة عبر أنبوب. ومع تزاید مناسیب الماء تمتلئ القناة البیتونیة عبر 

نحو مشابه تعمل جدران األنبوب ثم یجري رفع الجدار المتحرك برافعات آلیة. وعلى
الحمایة من الفیضان القابلة للحركة العمودیة حیث تمأل القناة البیتونیة بالماء عبر أنبوب، 
ویرتبط الجسم العائم مع جدار الحمایة حیث یرفعه إلى الخارج (لألعلى) مع تزاید منسوب 

بط مع أنبوب الماء ویجري تنظیف القناة البیتونیة دوریًا بوساطة أنبوب الشطف المرت
التصریف.

تتكون من دعامة عمودیة وهیاكل ): "الجدران الجاهزة للحمایة من الفیضان (القابلة للتركیب-2
إنشائیة داعمة ومثبتات لها وعناصر جداریة تتوسطها، وتكون الدعامات الوسیطة ضروریة 

ومحددة في في حالة الجدران الطویلة. وتوضع الدعامات العمودیة في نقاط تثبیت مجهزة
طبقات للتأسیس مستقرة أوالقاعدة، ولكن یمكن أیضًا عند عدم وجود مساندأواألرضیة 

تربط بالبراغي على القاعدة مباشرة أوعلى نحو كاٍف أن تتوضع مباشرة على نحو مزدوج 
(مثًال غطاء إسفلتي لطریق ما) ویثبت كامل هیكل الجدار اإلنشائي من الجهة الخارجیة 

عامات مائلة، وتوضع بین الدعامات العمودیة عناصر جداریة مزودة بكتامات بوساطة د
عوارض سدیة من األلمنیوم.أو الخشب أومطاطیة تكون على األكثر ألواح من األلمنیوم 

1www.ahewar.org.موقع سابق ،
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إن األساس البیتوني المصنوع، على نحو خاص، لتثبیت الجدران الجاهزة والمزودة بمقطع 
ل الجداري بكامله ویحسن من استقراره وكتامته. ویجري من الفوالذ الصافي یوازن الهیك

من مواد أوتكتیم الفواصل األفقیة والعمودیة من خالل مقاطع عازلة من المطاط القاسي 
بالوزن الذاتي أوإسفنجیة قاسیة، وتضغط مقاطع الكتامة بوساطة تجهیزات الضغط 

لعناصر الجدار وضغط الماء على السطوح الكاتمة.

ة العوارض السدیة: یجري فصل منشآت الحمایة الثابتة في المكان (سدادات الحمایة أنظم-3
فجوات لتأمین أومن الفیضان، وجدران الحمایة من الفیضان) بوساطة بوابات ومعابر 

معبر إلى المجرى المائي في حالة مناسیب المیاه العادیة.

قط إلى ثلثیها بالرمل (وزن كیس سدادات أكیاس الرمل: تتكون من أكیاس الرمل تمأل ف-4
أكیاس رمل لكل واحد متر مربع) لتربط جیدًا في القسم العلوي من 8كغ، ویلزم 20الرمل 

السد ومن أهم شروط استخدامها: أن تكون األرض ملساء وخالیة من الحجارة، والمسافة 
هة الماء م، وتتوضع الطبقة األدنى من ج)3-2ومنشآت األبنیة تتراوح بین (بین السد 

وموازیة لتیار الماء، األكیاس توضع فوق بعضها على نحو متراكب، توضع بین أكیاس 
ملم.0.6الرمل طبقة من البولي أیتلین بسماكة 

لتوفیر أوومن میزاتها تالئم جمیع الظروف، وتحسن المواقع الضعیفة في منطقة الحمایة 
(ملئها، ونقلها، وتوزیعها، وٕازالتها، حمایة إضافیة، وتحتاج ألیدي عاملة كبیرة وذلك لـ 

وتخزینها، وصیانتها).

الجاهزة (األنظمة البدیلة عن األكیاس): توجد أنظمة متعددة منها (قابلة السداداتأنظمة -5
لإلمالء، أنظمة بكتامة خارجیة) تمأل الخزانات (نسیج شبكي من األسالك، خراطیم 

ل أم الماء. ومن خالل الوزن الذاتي لمادة مطاطیة، أحواض بالستیكیة، وأوعیة) بالرم
خرطوم) مع األساس. ویجري عزلها بوساطة أواإلمالء تنتظم قاعدة النظام المملوء (خزان 
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م. ومن میزاتها 1.2ویجب أن ال یتجاوز ارتفاعها بالنظام.أوالخزان نفسه مع القاعدة 
(النصب واإلزالة).كلفتها منخفضة، وقلة األیدي العاملة، وتوفیر في زمن العمل

التعاون اإلقلیمي للحمایة من الفیضان من خالل:-6

اعتماد نظام فعال للتنبؤ بالفیضان.- 

اعتماد نظام إنذار مبكر بالفیضان.- 

تبادل المعلومات والبیانات الهیدرولیكیة والمناخیة.- 

تأهیل مشترك للقوى العاملة في مجال الحمایة من الفیضان.- 

تبادل الخبرة في مجال الحمایة من الفیضان بالتجهیزات الالزمة.- 

التنسیق في إقامة السدود والخزانات المائیة لدرأ الفیضان.- 

إنشاء صندوق مالي لدعم أعمال الحمایة من الفیضان.- 

الدعم السیاسي المالئم والكفیل بتطبیق إجراءات التنسیق والتعاون للحمایة من أخطار - 
ضان.الفی

وعند انتهاء موجة الفیضان یتطلب تقییم حجم األضرار في الممتلكات المادیة وغیر المادیة 
من خالل جمع معلومات لتوصیف حجم األضرار في المناطق والمواقع المتضررة، وجمع معلومات 
عن مناطق الغمر ومساحاتها ومناسیبها المائیة، وجمع معلومات هیدرولوجیة وهیدرولیكیة عن 

مكان تكرار الفیضان، وجمع معلومات عن حجم األضرار في المرافق اإلنتاجیة واالقتصادیة، أ
وجمع معلومات عن حجم األضرار في ممتلكات السكان الثابتة وغیر الثابتة، وأخیرًا جمع معلومات 

لخدمیة، عن األضرار الملحقة باألبنیة السكنیة لیصار إلى إعادة إصالح البنیة التحتیة، اإلنتاجیة وا
وتسهیل إجراءات تعویض السكان مالیًا عن األضرار التي لحقت بهم. أما األضرار األخرى التي ال 
تقل أهمیة عن سابقتها فهي متعلقة بالطبیعة والبیئة والغطاء النباتي والتربة والمساحات الزراعیة 

التي یجب إیالءها االهتمام الكافي عند الفیضان.
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الفصل السابع

والتوصیاتنتائجال
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الفصل السابع

والتوصیاتالنتائج

النتائج:

خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج التالیة:

في حین بلغت 2كم375.9بلغت مساحة المناطق السكنیة في شمال الضفة الغربیة -1
، وتركزت التجمعات السكانیة على السفوح 2كم2206المساحة اإلجمالیة لمنطقة الدراسة 

غربیة لجبال نابلس التي تمتد من الشمال إلى الجنوب، ویعود ذاك إلى خصوبة تربتها ال
.ووفرة الینابیع وقلة االنحدار

، حیث تشكل هذه 2كم1673.4بلغت مساحة األراضي الزراعیة في شمال الضفة الغربیة -2
ة.راضي المزروعة في الضفة الغربی% من إجمالي مساحة األ66.2المساحة ما نسبته 

، وتشكل 2كم177.2في منطقة شمال الضفة الغربیة راضي الغیر زراعیةبلغت مساحة األ-3
.2كم2206% من المساحة الكلیة لمنطقة شمال الضفة الغربیة والبالغة 8ما نسبته 

تتباین درجات الحرارة في منطقة الدراسة حیث تصل درجات الحرارة ذروتها في أشهر -4
درجة، 23.5معدل لدرجات الحرارة في محافظة طولكرم بواقع الصیف، إذ یصل أعلى 

درجة، وذلك حسب المحطات 18.4درجة ثم محافظة نابلس 20.7یلیها محافظة جنین 
.الرئیسیة بالنسبة لمنطقة شمال الضفة الغربیة

یوجد في منطقة الدراسة شبكتین رئیسیتین من المجاري النهریة، تتمثل الشبكة األولى في -5
مجاري فيجاري األنهار المتجهة نحو الغور االنهدامي، بینما تتمثل الشبكة الثانیةم

األنهار المتجهة نحو البحر المتوسط، ویفصل بین هاتین الشبكتین خط تقسیم المیاه 
.المتجهة من الشمال إلى الجنوب
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فلسطینیة حوض رئیسي، وأمكن تسمیة األحواض باألسماء ال12قسمت منطقة الدراسة إلى -6
.باالعتماد على خرائط ومصادر سابقة

یعتبر حوض سریدا اكبر األحواض المائیة مساحة یلیها حوض الفارعة بینما حوض رابا -7
اقلها مساحة، وبشكل عام تتمیز أحواض التغذیة في منطقة الدراسة بصغر مساحتها مقارنة 

ة والشكل الطولي لفلسطین بأحواض التغذیة األخرى، ویعود ذلك إلى صغر منطقة الدراس
.من الشمال إلى الجنوب

تقترب أحواض التصریف في منطقة الدراسة من الشكل المستطیل أكثر من الشكل الدائري. -8

)، وتدل هذه القیمة 0.23بلغ متوسط معامل الشكل ألحواض شمال الضفة الغربیة (-9
أحواض شمال الضفة المنخفضة على صغر مساحة الحوض بالنسبة لطوله مما یجعل

.الغربیة تقترب من الشكل المثلث

كم)، وترتفع نسبة /م25.1بلغت متوسط نسبة التضرس في أحواض شمال الضفة الغربیة (- 10
التضرس في األحواض الشرقیة عن الغربیة ویعود ذلك إلى فارق االرتفاع في األحواض 

.م)350–وى سطح البحر(الذي ینخفض عن مستالشرقیة التي تتجه نحو الغور االنهدامي

ترتفع قیمة الوعورة في أحواض الفارعة وقانا وسریدا والتین والزومر وماسین، وذلك بسبب - 11
ارتفاع كثافة التصریف لألحواض مقارنة باألحواض األخرى في منطقة الدراسة مما یزید 

.من خطر حدوث الفیضان في تلك األودیة

)، 2كم/كم7.4فیة لألحواض المائیة في شمال الضفة الغربیة( بلغت متوسط الكثافة التصری- 12
في حین تقل الكثافة التصریفیة في األحواض الشرقیة عن األحواض الغربیة، ویعود ذلك 

ملم في 600في األحواض الغربیة والتي تصل إلى أكثر من األمطارإلى ارتفاع كمیة 
.ملم سنویا300والذي یصل إلى في األحواض الشرقیة األمطارالسنة، مقارنة بمعدل 
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، 2كم) مجرى نهري/1.63الضفة الغربیة (بلغ متوسط التكرار النهري في أحواض شمال - 13
) وهذا یدل على نشاط عملیات الحت النهري في منطقة 2.7وبلغ معدل التشعب النهري (

.جن األودیة شدیدة التعر أ) مما یعني 2.05الدراسة، في حین بلغت نسبة التعرج (

ینتمي وادي الفارعة إلى الرتبة الرابعة، وتتفاوت الرتب لألحواض المتبقیة ما بین الرتبة - 14
مجرى مائي.3385ن عدد المجاري المائیة في منطقة الدراسة أالثانیة والثالثة، علما 

) وهي قیمة منخفضة تشیر 0.60بلغ متوسط شدة الصرف ألحواض شمال الضفة الغربیة (- 15
ء الجریان السطحي بمنطقة الحوض، بینما بلغ متوسط رقم الترشیح في منطقة إلى بط

.) وهي قیمة مرتفعة11.35الدراسة (

تتمیز الفیضانات في منطقة الدراسة بأنها فیضانات مفاجئة (مباغتة) وتحدث غالبا بسبب - 16
.سقوط عواصف مطریة شدیدة وفي فترة قصیرة على المنحدرات الجبلیة

ن األودیة التي حدث فیها الفیضان عند سقوط اإلمطار بشكل أمن خالل الدراسة یتبین- 17
مفاجئ وغزیر، تشمل أودیة كل من الفارعة واألحمر وقانا وسریدا والمالح والتین والزومر 

وماسین وابو النار .

تعتبر محافظة طولكرم أكثر المحافظات في شمال الضفة الغربیة عرضة لخطر - 18
طولكرم هي محافظة وادیین رئیسین (الزومر والتین) وهي أنعلى اعتبار الفیضانات،

.أودیة ومجاري میاه طبیعیة

من أهم الحلول المقترحة لمواجهة مشكلة الفیضانات في شمال الضفة الغربیة تنظیف - 19
.المجاري المائیة قبل فصل الشتاء وتحسین وتطویر شبكات الصرف الصحي
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التوصیات:

صیات التي خرجت بها الدراسة ما یلي:أهم التو 

في دراسات السیول والفیضانات لما GISالعمل على تفعیل دور نظم المعلومات الجغرافیة -1
تقدمة من إمكانیات متعددة تتمثل في قدرتها التكامل مع بعض، وهذا سیساهم في التنبوء 

إلى أفضل القرارات.المبكر للمخاطر ویدعم التخطیط السلیم والمساعدة على الوصول 

إجراء دراسات تفصیلیة لتصریف المیاه الناجمة عن السیول في أحواض التصریف المائي -2
في شمال الضفة الغربیة.

لمناطق المكتظة بالعمران والسیول في ااألمطارتنفیذ مجاري أو عبارات لتصریف میاه -3
وٕارشادهم إلى األماكن اآلمنة.. وتحذیر السكان من إخطار السیول وأماكن الخطروالسكان

مام مجرى المیاه، أضرورة تنظیف مجاري األودیة من المخلفات وٕازالة جمیع العوائق -4
وتنظیف العبارات وٕاصالحها وتوسعتها، وعمل فتحات احتیاطیة لتصریف المیاه الزائدة عن 

الجانب اإلسرائیلي، القدرة االستیعابیة، وفتح العبارات المارة من خالل الجدار الفاصل مع 
ن تتضمن مقترحات المشاریع الممولة من الحكومة أو من خالل الداعمین، أوالعمل على 

خطة تأهیل مجاري األودیة والعبارات المحاذیة بطریقة تحول دون التسبب بخسائر عالیة، 
.إضافة إلى منع كب النفایات والمخلفات المختلفة في مجاري األودیة

إلى ضافةإن طوارئ وعمل غرفة عملیات عاجلة، اتطوعین وتشكیل لجتدریب طواقم م-5
ثناء حدوث الفیضانات أإعداد قوائم بأسماء جمیع المعدات الالزمة للمشاركة في الطوارئ 

وٕابقائهم في حالة جاهزیة عالیة، وتوجیه اإلرشادات إلى المواطنین على مدار الساعة، 
الفلسطیني الذي یفتقر إلى الكثیر من التجهیزات وضرورة دعم وتعزیز جهاز الدفاع المدني 

.والكوادر البشریة
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Abstract

The Palestinian territory is prone to various natural disasters such as

floods and surges. Consequently, this study focused on the prone areas to

flooding in the northern part of the West Bank due to the heavy rains in

winter. Further, rains led to raising the levels of water on the streets that it

wasn’t possible to prevent the occurrences and dangers of floods and

surges.

However, it was possible to alleviate their consequences and lessen

their subsequent losses by locating the areas prone to flooding and

conducting more studies about many themes such as enhancing the

function of the sewage network, developing the early alarm system and

establishing data bases.

This study located the valleys’ channels which were prone to flooding and

surges in the West Bank by employing the GIS technique which employed

hydraulic analytical tools in order to establish an information locative

database.

The results of the study identified the morphometric characteristics

of the valleys in the West Bank, and located the valleys prone to the

dangers of flooding and surges especially the populated areas nearby.



c

In addition, the results showed that Tulkrm governorate was the most

affected by the dangers of flooding and surges due to the existence of two

major valleys, namely: Zomer and Al-Tin, from which water discharges

through the populated areas.

The researcher recommended that the GIS should be activated in

studying flooding and surges for its potentials. Besides, it contributes to the

early prediction of the dangers of flooding and surges. This will lead to the

best decisions which are clarified in the detailed procedures of water

discharge in the northern part of the West Bank.




