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 :صخ  ل  م  
هاألنحباس اا مواسم تكراربسبب شبه جافه  ظروف مناخيه فلسطين من مساحات واسعه واجهت    مطار وش حِّ

 لدى صعوبة   همشكلة الميا وتزدادعقدين.  منذ أكثر من بلدان شرق حوض البحر المتوسط منالكثير في 
 هذه هدفت .السطحيه والجوفيه المياه رمصاد على "اإلسرائيلي"االحتالل  لسيطرة نتيجة   لفلسطينيينا

 (Remote Sensing)ستشعار عن بعد ال( واGIS) لومات الجغرافيةلى تسخير تقنية نظم المعإ الدارسة
حوض في  والسيول األمطار اهمي جريان وتخزين لحجز سدود إلنشاء مناسبه مواقع تحديد واختيارفي 

 َقدَّرت  ، بحيث في البحر الميت والذي يصب جنوب الضفه الغربيه شرقي محافظة بيت لحم وادي دراجا
استخدمت الدراسة معايير  .0م 11,،41,،40 حواليِ   سنوي بإجمالي ألعوام الهطول كمية المياه الفعليه

 ،وتصنيفات إلستخدام األراضي مناخيهوخصائص  طبوغرافيه معالمجيولوجيه و  تراكيبمن تربة و  طبيعية
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 أكثر المواقع  في تحديد المدخله المعطياتعتبار أنسب الخذ بعين اأفي بناء نموذج ي ،سياسيه وعوامل
 (GIS) لنظم المعلومات الجغرافيهعتماد مجموعة من البرامج المتكاملة اتم فقد  .السدود إلنشاء مالئمة

وبرنامج  ؛الستنباط بعض المتغيرات الهيدرولوجية (    Arc Hydro) ؛(     ArcGISالمتمثلة في )و
(Google Earth.) تنضمَّ تَ كما  أولي كاختيار ودمواقع لسد 6تعيين  إلى توصلت نتائج التحليالت 

  .مناطق الضفه الغربيهفي للتقسيمات الجيوسياسيه  نظرا   سيناريوهات مختلفه اقتراح
  فلسطين. ،(، استشعار عن بعدGISسدود، نظم المعلومات الجغرافية ) حصاد مائي،: الدال هكلمات ال
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Abstract: 
 Large areas of Palestine have been experiencing semi-arid climatic conditions due to 
frequent drought in many countries of the eastern Mediterranean basin for more than two 
decades. As a unique political context, the policies of Israeli ocupation on the water 
resources in Palestine are creating additional problems which place severe pressure on the 
surface water and groundwater. Constructing dams is a possible solution for water 
harvesting to tackle the problem of water scarcity in semi-arid areas. Considering the 
complexity of dam site selection, Geographic Information System (GIS) was used in 
combination with Remote Sensing (RS) techniques as tools for slecting dam locations in 
Daraja catchment area east of Bethlehem in south West Bank. Total annual rainwater 
amount of about 40،,41،,11 m  drains into the Dead Sea basin. GIS mapping software 
such as ArcGIS     , Arc Hydro     and Google Earth have been applied, where 
precipitation, topography, geological structure layer, soil type, land cover and drainage order 
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were considered as criteria in this study. The results of the study proposed   dams as a 
preliminary site selection and include different scenarios due to the geopolitical divisions in 
the West Bank areas. 
Keywords: Water harvesting, Dams, Geographical Information System (GIS), Remote 
Sensing (RS), Palestine. 

 المقدمة .1
دارة الموارد تقفوتطورها،  والريفية أهم متطلبات بناء المجتمعات المدنية من ة  حدواالموارد المائية  عد  ت   دير وا 

خاصة في األقاليم الجافة  مالعال بلدان شعوب لجميع تيجياستر إلفي التخطيط ا كبيرة   مكانة   يكتسبالمائية 
 ,Abdin,     ; Al-Assa’d et al ,     ; El Arabiوشبه الجافة من أجزاء الكرة األرضيه 

    ;) Adham et al.,      )؛9142غضيه وبرقان، ) غربيةالالمناطق الجنوبية من الضفة ك 
ها تحولِّ  ةرضَ ع   من مؤخرا   أرجاء فلسطين معظمكما تعاني  .) al.,et Khader      ؛  9142برقان، 

خاصة في مطلع القرن  توزيعهاوسوء وتذبذب كميتها األمطار  شح هطول لى مناطق شبه جافه بسببإ
موجة  الى ويعزى ذلك. (    ,Shadeed) ه الجوفيةلميال تغذية   قلة   وما يترتب عليه من الحالي

الكبيرة  المناخية التغيرات ظل في شرق حوض البحر المتوسط طقاالجفاف الكبيرة التي تعاني منها من
 التقلص وبالتالي ( ,Aiguo    ؛ 9112، مرائياالراوي والس) التي يشهدها كوكب األرض مؤخرا  

خاصة  للفلسطينيين أهمية   بالنسبة المياه أزمة تسبتكو  .الطبيعية المياه مصادر احتياطي في المتزايد
 فقط ليس ،التحكم في استخدامهاو  مياهال على "سرائيليإلا" االحتالل سيطرة بسبب ا  واستراتيجي ا  أمني عدا  وب  

 الخط"يسمى ما داخل في اإلسرائيليين لصالح أيضا   بل ،الغربية الضفة في اإلسرائيليه المستعمرات لصالح
 Haddad)العذبة بالمياه الغنيةالضفه الغربيه  راضيأ في تقع المستعمرات معظم أن لما  ع   ،"األخضر

and Mizyed,     ; El-Fadel et al.,     )  .المفروضه التعسفيه إنَّ السياسات اإلسرائيليه 
 يثح ؛هاياد مصادر للميجإلوسائل للبحث عن  فعت بشدهدَ  الجوفية في فلسطينالسطحيه و  على المياه

 حصد أساليب تختلفو (. 9144)كرزم،  المجالهذا  يالمعروفة ف التطبيقاته أهم وأقدم ياثل حصاد الميم
قنيا  ت   األمثل سلوبإلا اختيار يجب حيث السائد والموقع الجغرافي المناخ باختالف والسيول األمطار مياه

  .(     ,.Prinz,     ; Baba, et al) للمنطقة ومناخيا   ولوجستيا  واقتصاديا  
 الحصاد المائي  1.1

 وتخزين مياه حجز في ت ستخدممورفولوجية أو فيزيائية  تقنيهق مصطلح الحصاد المائي على أية طلَ ي  
ومعدالت  تجميعها من الغاية باختالف تختلف بطرق سقوطها فترات في والسيول األمطار
بطريقة  ، سواءا        ,.Prinz,) (    ; Studer and Liniger,     ; Baba, et alهطولها
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مباشرة عن طريق تمكين التربة من تخزين أكبر قدر ممكن من مياه األمطار الساقطة عليها وتخفيف 
أو بطريقة غير  ،في تقليل االنجراف أيضا   ن يسهمأمن شأنه  الذي سرعة الجريان الزائد عليها األمر

وتخزين غير معرضة لالنجراف  وذلك بتجميع مياه الجريان السطحي في منطقة تصريف ؛مباشرة
واستخدامها ألغراض الري التكميلي للمحاصيل الزراعية أو للشرب أو سقاية الحيوان أو تغذية المياه 

 الجافة المناطق في خاصة االهتمام من وافرا   نصيبا   األمطار مياه حصد تقنيات اكتسبت وقد .الجوفية
؛ الكفري، 9116آل الشيخ،  ؛9110 ،ية للتنمية الزراعية)المنظمة العرب من الدول العربيه  الجافة وشبه

 (.    ؛ العفايفه و مدبر، 9140نافع،  9112
 وقد تستخدم لحجز للمياه تجمع مناطق تشمل: وجودالمياه من ثالث عناصر رئيسه  حصاد يتألف نظام

 المياه به تحتجز الذي المكان التخزين وهو التخزين؛ وسيلة منطقة إلى لنقلها تمهيدا   مؤقت بشكل المياه
السنوي وهي  المطري الهطول لكمية بعا  ت   األماكن أحجام هذه استخدامها، وتختلف وحتى جمعها وقت من

 حصاد أنظمة تتطلب النقل حيث بالستيكية؛ ونظام أو سمنتيةا خزانات أو أرضية تحت فرح   عباره عن
 أخاديد أو قنوات طريق عن التجميع منطقة إلى الحجز منطقة من لنقلها  األحيان بعض في المياه

(Adham et al.,     ; Mugo and Odera,     )على  رئيسي بشكل المؤثرة العوامل منو  ؛
 يلي: ما المياه تخزين وكميات نظام الحصاد المائي

 ،خالل الميل من المخزنة المياه ومعدل كمية على مباشر بشكل وتؤثر التربة: سطح خصائص -4
 يؤدي سوف ذلك فإنَّ  الميل زيادة حالة وفين يكون في تربة قليلة النفاذية أيجب  الحجز فاختيار سطح

 .التبخر الهيدروليكية وعملية الناقلية من يزيد النباتي الغطاء إلى أن للتربة. إضافة   انجراف عمليات إلى
 للتربة وليكيةالهيدر  والناقلية االرتشاح المحجوزة من خالل معدل المياه كمية على يؤثر :التربة نوع -9

يسا  ئوالطينية، كم يلعب دورا  ر  الطميية بالتربة مقارنة االرتشاح معدل فيها يزيد والحصوية الرملية فالتربة
 مسامية التربه وجذوع النباتات واألشجار. فراغات االرتشاح في مقدار عملية

 دالتمع على أساسي بشكل المطرية الهطوالت خصائص تؤثر :المطرية الهطوالت خصائص -0
الهطوالت  كمية المطرية: الهطوالت خصائص أهم ومن .المحجوزة المياه كمية على وبالتالي االرتشاح
 مياه إلى بعد فيما تتحول أن ويمكن التربة رطوبة تزداد المطري الهطول كمية زيادة ومع بالملم. وتقاس

 فإذا .ساعةبالملم/ سوتقا معينة مدة في المطري الهطل ويقصد به كمية المطر هطول مخزنة؛ شدة
 ومن الخصائص أيضا  توزيع المياه؛ حصاد إمكانية من يزيد ذلك فإن الترشيح معدل الهطل شدة تجاوزت

 المتباعدة المطرية الفترات وعند الماء مكان تخزين تربة في مسبقة رطوبة بوجود المطرية ويتأثر الهطوالت
 .الحصاد المائي كمية نقص وبالتالي الشقوق لخال المياه تسرب لىإسبب الهطول على أرضيه جافه ي  
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  والسيول األمطار مياه وخزن آليات حصد 1.7 
 األمطار مياه خزن في المستخدمة األساليب والوسائل نوعية كبيرة في تحديد درجة المنطقة مناخ يلعب

 أو المقوى أو مصممه ومعده من البالستيك إسمنتيه برك المطيرة األقاليم في ستخدمت  والسيول؛ حيث 
 الكميات العاليه من اقتصادية بسبب جدوى ذات أساليب رغم ارتفاع تكاليفها وهى الفيبرجالس أو اإلسفلت

 Prinz,     ; Mekdaschi and Liniger,     ; Adham et) اهطوله فترة األمطار وطول مياه
al.,     ) .هطول األمطار بمواعيد له منالجافة وشبه الجافه التي تهطل فيها كميات قلي األقاليم وفي 

ذكر، فالتركيز ت   كميات هطول دون أكثر أو سنة تمر األحيان بعض وعلى فترات قصيره، وفي ثابتة غير
األمطار  كبيره لتجميع أكبر كميه ممكنه من مياه سعةوذات  التكلفة يكون على اتباع وسائل وأساليب قليلة

 الشعاب تتعرض خاللها قصيرة فترة وفي بغزارة المطر خاللها الجافة التي ينهمر البيئات في خاصة
 المناخية الخزن خلف أحواض الظروف هذه لمثل المالئمة ومن وسائل التخزين ؛جارفة لفيضانات واألودية

 ،العفايفه و مدبر؛ 9140نافع،  9112الكفري،  ؛9116آل الشيخ، ) نالسدود وفي مجرى الوديا
     .)  
من الصعوبات لعدة  يرا  المناطق الجافة تواجه كث يف بار الصناعيةو االَ أ لسدودمواقع ايار اخت يةإن عمل
 يةا عمليهعل من التنقل فجيمما  يةوتفتقر إلى البنى التحت ،مأهولة يرالمناطق غ تتمثل بكون هذه ،أسباب

حث الب يةلذلك فان عمل ،واسعهذات مساحات  الدراسه منطقة يانود خصوصا إذا علمنا أن صعبة جدا  
نظم المعلومات  يقكان. وقد اكتسب تطبمية باألهم من يعدلتجاوز هذه الصعوبات  جديدةعن وسائل 

 ه بعدا  ايالمإدارة مجال دراسة  يف  (Remote Sensing)( واإلستشعار عن بعد GIS) يةالجغراف
 أن خاصة         ,     ,Al-) (Adamat et al.,     ;  Pareta and Paretaيجيا  استرات

 ؛ 9144الحسن،  ؛9116سعيد، ) يدتحتاج إلى إدارة وترش يٌة التيئيتبر من أكثر العناصر البيعماء ال
والمؤشر  البيئيةدارة اإل يف كن اعتباره العنصر األكثر تحكمابل ويم ،(9140أحمد صالح و نعمان، 

 يلوتحل يةالجغراف تنظم المعلوما ينالربط ب عدي  و ، ٌة المختلفةيئيات البير رصد التغ ياألكثر وضوحا ف
، (9141الدعري، ؛ 9110 دويكات،ال) البحث واالستكشاف يف يةبالغ األهم أمرا   يةالمكان ياناتالب

 يةالسد وكم حوض رياختالالسطحية والمساحة  الجبليةمساحات النات مثل ياالب من يدواستخالص العد
 .وارتفاعهالسد  ن وطوليخز تال
 منطقة الدراسة  .7

الجنوب من الضفة الغربية حيث األجزاء العلوية تقع على محافظتي بيت لحم  يقع حوض دراجا في
   ″و   ″   ′   oاذ يمتد بين دائرتي عرض )(، 4) شكلكما في وينتهي في البحر الميت  والخليل
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o   ′  شمال خط االستواء، وخطي طول ) (o   ′   ″   0 ′,   ″ و,o ،شرق خط غرينتش )
في البحر الميت وينتهي  في الشمال الغربي ، وتبدأ بدايته من جبال بيت لحملةاالستطاويميل شكله الى 

( فوق مستوى سطح م    على ارتفاع للحوض )أويبلغ ، 9( كم   . وتبلغ مساحة منطقة الدراسة )شرقا
البحر الميت في  بمحاذاةم(  -192دنى ارتفاع )أمن منطقة الدراسة ويبلغ  الغربقصى أفي البحر 
 .الشرق

 
 وادي دراجا((: منطقة الدراسة )حوض 1شكل )

  (Arc GIS) محافظة بيت لحم و في المياه تقسيم أحواض  بخطوط باالستعانة ناالباحث عملالمصدر: 
 

 هدف وأهمية الدراسة  7.1
لى تراجع الغطاء إمما أدى والجاف شبه الجاف  بينمنطقة انتقالية  حوض وادي دراجامنطقة  تعتبر

 "اإلسرائيلي"وتعاني منطقة الدراسة من شح المياه الزراعية؛ بسبب سيطرة االحتالل منطقة، النباتي في ال
لمنعهم  ، وفرض قوانين قصرية ضد المزارعينالطبيعيه في الضفه الغربيه المياه مصادر % من,2على 
أغلب  في لمنطقة الدراسه تتعرض المرتفعات الغربيه . وفي فصل الشتاءاستغالل المياه الجوفية من

ولكنها  )أ( 9شكل كما يظهر من المعدل السنوي لتساقط األمطار في  غزيره مطارأ إلى هطول األعوام
 كمياه عذبه.من غير استغاللها  الميت باتجاه البحر جريت
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 دة منهاامياه األمطار في حوض وادي دراجا الستثمارها واإلستف استغالل وحصد إلى الدراسة تهدف
أهمية نظم المعلومات  وتأتي، وغيرها من االستخدامات أمكنن إالشرب مياه ناعة و ألغراض الزراعة والص

، بمنطقة ما من عناصر هيدرولوجيه ومناخيه وجغرافيه وجيولوجيه عطاء صورة لما هو موجودإل الجغرافية
 فيهطبوغرادراسة بيانات و تبخر ألمطار وكمية الاكمية تساقط  حيث تم توظيفها في هذه الدراسه لتحديد

ن مدى يابل وغطاء  للتربه واستخدامات لألراضي. ومن ثم استخدام تقنية اإلستشعار عن بعد وجيولوجيه
 يةالخزن واالرتفاع والمساحة السطح يةبكم مواقع السدود والمتمثلة ياردقة تطابق المعلومات الخاصة باخت

كما تهدف الدراسه  ه على أرض الواقع.، مع تدعيمها بالزيارات الميدانيبالشكل المناسب الستغاللهالسدود ل
لبيان أثر التقسيمات الجيوسياسه ألراضي الضفه الغربيه على كمية الحصاد المائي التي تتحكم بها هذه 
التقسيمات كمعيار يجب أخذه بعين االعتبار في اختيار مواقع السدود كأمر واقع يفرضه الوضع السياسي 

 إلى دراسة سيناريو حساب الفرق في كمية الحصاد المائي في حالة الراهن لالحتالل اإلسرائيلي. إضافة  
 استثناء تأتير العامل الجيوسياسي في اختيار السدود المالئمه في منطقة الدراسه.

 مصادر المياه  .3
أو غير  مباشربشكل  عليهاالنشاطات البشرية  من كثير العتمادالمياه من أهم الموارد الطبيعية،  عد  ت  

ه يمكن البحري، كما أن النقل وسائلفي و واالستخدامات المنزلية  الزراعة والصناعة جاالتم في ؛مباشر
خاصة للفلسطينين لعدم توفر هذا النوع من السياحه في  لمسطحات المائية في السياحة الطبيعيةا استثمار

حر الميت وبحيرة االحتالل "اإلسرائيلي" على جميع شواطىء مياه الب الضفه الغربيه بسبب تحكم واستيالء
 بشكل كبير، ألن وجودها الجافةوشبه  الجافةفي المناطق  ة المياهأهميتزداد و  .طبريا والبحر المتوسط

 دم الزمنبتق لحا وحاجتها بشكل ضروري وم  أهميته تظهرو ، نشاطاتهم وكثافةد توزيع السكان وتوزيعها يحدِّ 
ة إلى توفير األمن الغذائي الذي يعتمد تحقيقه بسبب نمو حجم السكان وتنامي متطلبات التنمية والحاج

طبيعة مصادر المياه في منطقة عرض واقع حال  المبحث ، حيث سيتم في هذاعلى وفرة المياه للزراعة
 .وفق اإلحصاءات الرسمية الدراسه

 التساقط 3.1
منطقة الدراسه يكون  فيو  ،د في المناطق الباردة والمرتفعةرَ ما على شكل أمطار أو ثلوج وبَ إكون التساقط يَ 

أصبحت تعاني أجزاء كبيره من فلسطين من  ومنذ أكثر من عقدين ،على شكل أمطارعادة معظم التساقط 
ويرتبط  ،(    ,Shadeed) والتذبذب بالشحكما تتصف معدالت سقوط األمطار  تكرار مواسم الجفاف

 ,.Lelieveld et al) توسطشرق حوض البحر الم بلدان تتعرض لهاالتغيرات المناخية التي ب ذلك
من  ملم في الغرب 11,المعدل السنوي لألمطار يتراوح بين  نَّ أ )أ( 9 الشكليتضح من و  .(    
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، بمحاذاة البحر الميت منها في الشرق انعدامه تقريبا  لى إ فوق األجزاء العلوية من الحوض لدراسةمنطقة ا
 9 كما في شكل رارة والتسرب إلى داخل األرضدرجة الحوارتفاع  فقدان معظمها بالتبخر بسبب يضاأو 

فهي التي يكون فيها معدل االمطار أكثر في مجال حصاد المياه ستفاد منها ا الكمية التي ي  أم  )ج(.  ،)ب(
ن االستفادة إمطار لذا فألالتي يتم فيها تجميع مياه ا بارآلنشاء السدود واإملم؛ وذلك عن طريق  111من 
ن نسبة المنطقة التي يتساقط فيها المطر فوق ألعلى األجزاء العلوية قليلة وذلك مطار التي تسقط ألمن ا
  % من مساحة منطقة الدراسة.41ملم ال تتجاوز  111

 
 التبخر السنوي )ب( المتوسط السنوي لدرجات الحرارة )ج( مقدار ( المعدل السنوي لألمطارأ) (:7) شكل

  (    ,GeoMOLGوزارة الحكم المحلي الفلسطيني و )لوالتقارير المناخيه باستخدام البيانات  الباحثان عملالمصدر: 
 

 المياه الجوفية 3.7
وتعتمد في  المياه الجوفية المتجددة :األول ؛قسمين لىإوتنقسم  هي المياه التي تتواجد في باطن األرض

 يشكل هذاو  ،يولتغذيتها على مياه األمطار أو التسربات الناتجة عن ترشيح وسريان مياه األنهار والس
)وتسمى أيضا  المياه  . أما الثاني: وهي المياه الجوفية العميقة غير المتجددةالرئيسي المصدر النوع
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المياه  تكتسب .(9149 ،الوائلي) ويرجع تجميعها إلى العصور الجيولوجية القديمة الجوفيه المستحثاتيه(
للمياه في المناطق الجافة ولهذا  األساسيدر المص كونهافي المناطق الصحراوية أهمية  كبيره  الجوفية
 ,يوجد في منطقة الدراسة  .في تلك المناطق باهتمام عاليالمياه الجوفية  خزانات مناطق تجمع تحظى

في المنطقة العلوية  يتركز توزيعها حيث (،,) الشكل في تظهر كما ينابيع 6و للمياه الجوفيه بارآ
المياه  على المحفوره بارالمياه في اآل ستفادة مناالكمية صر قتت حيثبه، نتاجيتها محدودا  للحوض و 

فقد  ؛بسبب االنتهاكات القسرية الستخراج المياه من قبل سلطات االحتالل اإلسرائيلي الجوفيه الضحله
 ، فييزيد عمقها بما ال حفرها لفلسطينيينل المسموح بتحديد أعماق حفر اآلبار فرضت قوانين صارمه

لجفاف  جدا   فإنتاجيتها محدودة في حوض الدراسه ا الينابيعم  وأمترا ،  411-491ن ع المناطق، معظم
 .(9146)سلطة المياه الفلسطينية،  خفيفه شكل نزازات مائيه يأخذ أغلبها في فصل الصيف، والدائم منها

  منهجية الدراسة . 4
في الحصول على المعلومات  اختيار مواقع السدود المنهج االستقرائي واالستنتاجي اتبعت الدراسة في

 أفضلالختيار  متعددهعلى معايير اعتمدت فقد سلوب التحليلي والكمي. العن استخدام ا وتبويبها، فضال  
تم استنباطها ودراستها باستخدام برامج نظم  ،جل عملية الحصاد المائيأالسدود من  إلنشاءالمواقع 

خذ بعين االعتبار كل ألحيث تم ا ؛الدراسة منطقة اقعمع و  يتالءموذلك بما  (GISالمعلومات الجغرافيه )
 غرافيو وضع الديمالغرافي، والوضع الجيولوجي والتربة و و وضع الطبوهي ال من العوامل ذات العالقة

سرائيليه وتقسيمات األراضي حسب اتفاقية أسلو ال)المستوطنات ا والجيوسياسي )التجمعات السكانية(،
(، والوضع الهيدرولوجي )كثافة المسيالت المائية(، والينابيعبار )اآل ةالمياه الجوفي مصادرو ، (,422

، المدعمه بالزيارات الميدانيه ستشعار عن بعدالإضافة إلى توظيف تقنية ا .واستعماالت األرض
 واالستكشاف الحقلي في التحقق من دقة تطابق اختيار مواقع السدود مع المعايير المستخدمه في تعيينها.

 غرافيةو الطب المعايير 4.1
لسطح  كون االنحدار مقبوال  حيث يب ؛غرافية على شريحة مخطط االنحداراتو تم تطبيق المعايير الطب

ضي التي ا، بحيث تكون األر توضح ذلك )أ(، )ب( 0 الشكل، و قع ضمنها مواقع السدوداألراضي التي ي
 المياه.تقع عليها مواقع السدود منبسطة وذات ميول بسيطة لتجميع أكبر كمية من 
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 ( خريطة توزيع درجة االنحداربالمنطقة ) ( طبوغرافيةأ)  (:3)شكل 

 (     ,GeoMOLGباستخدام بيانات وزارة الحكم المحلي الفلسطيني و ) الباحثان عملالمصدر: 
 

 المعايير الجيولوجية والتربة  4.7
في تعين مواقع  جيولوجيهال توزيع التكوينات الصخريه والتراكيب عتبار شريحةالخذ بعين األيجب ا
ن تكون المواقع المختارة أ ((     ,.Torrijo et al لتصميم السدود فمن المتطلبات الجيوتقنيه ؛السدود

 التي غالبا   كالصدوع والتفلقات الصخريه التخلعات التكتونية عن بعيدة رض ذات أساس متينأواقعة على 
من التتابعات  يظهر توزيع ()أ( 1شكل ) لمنطقة الدراسهفالسلم الطبقي  .يهنطاقات ذات نفاذية عال تمثل

 الطباشيريه والدولوميتيه المتماسكه والصخور الطبقات الجيريه تحتوي على صخور كربونيهلالطبقيه 
لبعض  ا  انتشار منطقة الدراسة كما ت ظهر  (.4222الطينيه الكاتمه )عابد والوشاحي،  والمارليه الصوانيه
حساب تم  التيو   )أ( 1الشكل في  كماالقريبة من البحر الميت  الشرقيه المناطق متركزه فيال  الصدوع

 1شكل فيظهر  ا فيما يتعلق بالتربةم  أ مواقع السدود. دتأثيرها كإحدى المعايير الهامه عند حساب تحدي
ة الرندزينا وترب الطينيه،تربه التيراروسا  يهايغلب عل التي ؛توزيع أنواع التربه في منطقة الدراسه  )ب(

مستقل في  اريمعك أخذ أنواع التربهالرسوبيات المنقوله؛ ورغم  ذات، وتربة الليثوسول الطباشيريه المارليه
كما أنَّ  عمليات التحليل إال  أنها ليست بالعامل المؤثر بشكل أساسسي ألن سماكتها قليله ال تتجاوز المتر

. أما  تأثير أنواع التربه ذات الخصوبه العاليه فقد تم لهالنسبه الكبيره ألنواعها صم اء وذات نفاذيه قلي
 بشكل غير مباشر عند حساب معيار استعماالت األرض. امراعاته
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 في حوض الدراسه ( خريطة توزيع أنواع التربهبجيولوجية المنطقة ) )أ(: (4) شكل

 ,GeoMOLG ؛4222 والوشاحي، عابدباستخدام بيانات وزارة الحكم المحلي الفلسطيني و ) الباحثان عملالمصدر: 
    )          

                                                             
 المعايير الهيدرولوجية  4.3

وباألخص المسيالت  ضمن شبكة المسيالت المائية ن تقعأهو  السدود اختيار مواقع في المعيار األهمو 
رتب النهريه رقم يدل على قوة الوادي التصريفيه، وتعتمد الرتب النهريه على وال  ؛المائية ذات الرتبة الكبيرة

في النمذجه  Water  Modeling Systemعدد األوديه التي تتجمع فيها المياه، ويستخدم برنامج 
 ؛      ,Patton and Baker) لتحليل الخصائص المورفومتريه ،(     ,USGS) الهيدرولوجيه

وقد تم إنشاء طبقة الرتب النهريه  .(9142؛ غضيه وبرقان، 9141عره، وأبو ؛ حمدان 9144التوم، 
في حوض التصريف لوادي  للمسيالتوكثافة الجريان  المائيهالروافد  شبكة لحساب أطوال( 2الشكل )

 قربها من معيار وعامل رئيسي يتمثل في على في تحديد مواقعها يتم االعتمادوفي إنشاء السدود دراجا. 
ه الخريط وقد تم تحديد المسافات عن السريانات على ؛الرتب األصغر ثانياف الكبيرة أوال  الرتب 

  .(,) الشكلكما في  الهيدرولوجية لمنطقة الدراسة
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 (: خريطة توزيع الكثافات السريانيه والبعد عنها5كل )ش

 الباحثان عملالمصدر: 
 
 معايير استعماالت األرض 4.4 

في تخطيط استخدام األراضي، ولكن تختلف  واألنظمه المتبعه ساليبمجموعة واسعة من األ هناك
ك مرجعيات وقواسم مشتركه معتمده بين لهنا إال  أنَّ  ؛(     ,Amler)أولويات التخطيط من بلد إلى آخر

البلدان في عمليات تقييم استخدام األراضي؛ كالعناصر الطبيعيه والبيئية من تربه وتضاريس ومناخ، 
كما يلعب دورا  هاما  عند  .من زراعة وصناعة وسياحة وسكان، واجتماعيه من إنسان واقتصاد والجغرافيا

التقييم اختالف االهتمامات في استخدام األرض؛ فأولويات المستثمر تختلف عن المزارع، كما أن حماية 
يزداد األمر  يينولدا الفلسطينالموارد الطبيعيه يتعارض أحيانا  مع مصالح اإلنسان وانتفاعه الشخصي. 

مع غياب جسم دوله شرعيه تقود عملية التخطيط االستراتيجي الستخدام األراضي بسبب  وتعقيدا   صعوبة
 لذلك فقد اعتمدت هذه الدراسهسلب االحتالل اإلسرائيلي المؤسسات الفلسطينيه صالحياتها في التنفيذ. 

مقابالت شخصية مع السكان المحليين يتالءم مع أشكال استعمال األراضي المحلية بحيث أجرت نظام 
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 (4في الجدول رقم ) لمتطلبات وغرض الدراسة نتائج تقييم استخدام األرض صييمكن تلخو  وذوي الخبرة؛
  .(6) شكلوال

 في وضع مخطط إلنشاء السدود اعتمدته الدراسهالذي  يضااستعماالت األر  يميتق :(1جدول )ال
 المعيار الوصف استعمال األرض الرقم

 مرفوض عنب ،زيتون  –أشجار مثمرة محاصيل حقلية  1
 مرفوض محاصيل بعلية  –محاصيل مروية الغابات الطبيعية 7
 مرفوض بيوت بالستيكية  بساتين 3
 مقبول مزروعات حرجية أراضي زراعية بعلية  4
 مقبول ترب فقيرة  –تكشفات صخرية أراضي رديئة 5
 مقبول بسيطه انحدارات  –جبال أراضي وعرة 6
 منيا  مرفوض أ بؤر استيطانية مستعمرات 2
 مرفوض أمنيا   أراضي ج + المحميات الطبيعية اسييالوضع الس 8

 الباحثان إعدادالمصدر:     
 

 
 في منطقة حوض وادي دراجا راضيأل توزيع استعماالت ا (: خريطة6شكل )

  (     ,GeoMOLGفلسطيني و )باستخدام بيانات وزارة الحكم المحلي ال الباحثان عملالمصدر: 
األراضي الوعرة واألراضي الرديئة ذات التكشفات الصخرية والجبال  نَّ أظ بالحَ خالل الجدول السابق ي  من 

ضي الشجرية فهي ذات قيمة اما األر أ، بار الصناعيةوالترب الفقيرة هي األفضل إلنشاء مواقع السدود واآل
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المحاصيل الزراعية تنتج الخضراوات إضافة إلى أن أراضي عمرة، اقتصادية كبيرة لما تحتويه من أشجار م
التجمعات السكانية فإنها ذات ا م  أ اقتصادية،وذات قيمة  وال يمكن االستغناء عنها من قبل السكان والفواكه

 . عليهاولن يسمح أهلها بإنشاء السدود  هايناك  لس اقتصاديه عاليه أيضا   قيمة
 العامل الجيوسياسي 4.5
ل  وفي حتمية إضافة عامل  يتتطلباختيار وتحديد مواقع السدود  الفلسطيني فإنَّ  اقع السياسيالو ظ 

اتفاقية  وذلك حسب فقد تم تقسيم األراضي في منطقة الدراسة إلى أربعة مناطق .التقسيمات الجيوسياسيه
سرائيلبين منظمة التحرير الفلسطي ,422الموقعة في شهر أيلول من العام و  هأوسلو المؤقت  وكما ه، نية وا 

 :(,) الشكلفي   موضح
داري ا( وتبلغ نسبتها A. مناطق 4 % 41: وهي المناطق التي تخضع للسيطرة الفلسطينية الكاملة )أمني ا وا 

 من مساحة الحوض اإلجمالية.
: وهي المناطق التي تقع فيها المسؤولية عن النظام العام على عاتق السلطة الفلسطينية، B. مناطق 9
 % من مساحة الحوض اإلجمالية.2وتبلغ نسبتها  األمنية،تبقى إلسرائيل السلطة الكاملة على األمور و 
% من ,,: وهي المناطق التي تقع تحت السيطرة الكاملة للحكومة اإلسرائيلية، وتشكل C. مناطق 0

 المساحة الكلية للحوض.
 .%,9، وتشكل نسبتها Cضي . المحميات الطبيعية: وهي المناطق التي تقع ضمن مناطق أرا1

 
 في منطقة الدراسه التقسيمات السياسية خارطة (:2شكل )

  (9112) مركز المعلومات الوطني الفلسطيني وفاباستخدام بيانات  الباحثان عمل المصدر:
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انتهج االحتالل اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية العديد من األساليب والسياسات الهادفة إلى تهجير  وقد
 ، وعقب توقيع اتفاقية أوسلوستيطانيلمواطنين الفلسطينين قسريا  وطردهم من أرضهم وفق برنامجه اإلا

 ، تصاعدت الحملة اإلسرائيلية ضد منازل الفلسطينيين، وبخاصة تلك الواقعة في منطقة,422عام 
ة أنها أ   ال ي طاقإلى حد  C أراضي سرائيلية في تلك قيمت خالف ا ألحكام المخط طات الهيكلية اإلبحج 

المناطق الخاضعة لسيطرتها الكاملة حيث يتوجب على الفلسطينيين القاطنين فيها الحصول على 
التراخيص الالزمة من اإلدارة المدنية اإلسرائيلية للبناء واستصالح األراضي ألي غرض كان )مركز 

(  ,) ت األراضي في شكلفكما هو واضح من نسبة تقسيما (.9112مات الوطني الفلسطيني وفا، المعلو 
تشكل أكثر من نصف مساحة حوض منطقة الدراسه. لقد جرى عمل سيناريوهات  Cي ضاأر  طقاأنَّ من

أخذ بعين االعتبار  لتحديد مواقع السدود وحساب كميات مخزونها من الحصاد المائي: السيناريو األول
يين مواقع السدود نظرا  لسياسة األمر في حسابات تع C  معيار التقسيم الجيوسياسي باإلبتعاد عن أرضي

ناريو الثاني ممارسة الحريه يرفض اإلسرائليين إصدار تصاريح موافقه إلقامة سدود عليها، والسبالواقع 
وعمل حسابات تحديد مواقع السدود  ه لألراضييالجيوسياستقسيمات الالكامله على األرض واستثناء معيار 
ظهار الفرق في  لعمل مقارنه بين السناريو األول والثاني C ي بإعطاء الفرصه إلقامتها على أراض وا 

 مخزون الحصاد المائي المفقدود بسبب التقسيمات الظالمه ألراضي الضفه الغربيه حسب اتفاقية أوسلو.
 اختيار مواقع السدود . 5

من  ArcGISرنامج ب بواسطةبعد تحديد المعايير وأصنافها ودرجة أهميتها، تم بناء النموذج الكارتوجرافي 
( والذي يعتمد على أساس تبسيط المشاكل المعقدة والتداخل في Model Builderخالل النموذج الهيكلي )

يتم صياغة هذا النموذج لتبسيط المشكلة األساسية وصياغة  بحيثالبيانات وعالقاتها المكانية والوصفية، 
هذا التخطيط البياني  .Flowchartلعمل ا حلراطريقة حلها من خالل ما يسمى بالتخطيط البياني لم

تبسيط المشكلة  التصرف في إلىلتحليل المكاني، إضافة ل حل ووظائف العملاعلى مر  ساساأيعتمد 
 .(9144، خضر وفيصل )إلى عدة مشاكل فرعية  وتقسيمها الرئيسية

 بناء النموذج الهيكلي  مراحل  5.1
 المرحلة األولى: التحليل التراكيبي 

على  على المطلوب من الدراسة، حيث اعتمدت مرحلة األولى على إضافة الطبقات وتحليلها بناءا  تعتمد ال
في منطقة الدراسه من المواقع المقترحه  اقتراب المعايير آنفة الذكر أو بتعادا في التحليل المسافي للطبقات

 (,Daiيين مواقع السدودحسابات تع، فقامت (2الشكل ) المخطط الهيكلي في كما يوضحه إلقامة السدود 
لى إعات السكانية باإلضافة التجم عن مسافات مناسبه تتالءم مع متطلبات الدراسه االبتعادب (،    
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التي  الجيوسياسه التقسيمات أراضيالتراكيب الجيولوجيه وأماكن انتشار أنواع التربه الخصبه و  االبتعاد عن
االقتراب من مواقع الكثافة لى إالدراسة  عمدت، في حين اعليهال يسمح االحتالل بإنشاء السدود 

 011كثر من أمطار ألا نسب هطول واالقتراب من األراضي التي تكون فيها (التصريفية )كثافة السريانات
 .ملم

  المواقع أفضلالمرحلة الثانية: استنباط 
بار والينابيع مع المواقع القريبة آلدة عن مواقع التجمعات السكانية وايفي هذه المرحلة تم دمج المواقع البع
لتحديد أفضل المواقع التي  غرافية والجيولوجيةو همية للنواحي الطبأمن الكثافات التصريفية، مع إعطاء 

   .نموذجيوضح النتائج النهائية لمراحل تحليل ال  )أ( 2، والشكل (     ,Dai) نشاء السدودإتالئم 
  (Vector( الى النظام الخطي )Rasterالشبكي ) المرحلة الثالثة: التحويل من النظام

 ( لتثبيتهVectorلى النظام الخطي )إ( Rasterيتم التحويل في هذه المرحلة من النظام الشبكي )    
 )ب(   2 شكلال كما هو موضح في ميدانيا   والتعامل معه

 
 

 )السيناريو األول( Bو A في أراضي  لتحديد أفضل المواقع إلنشاء السدود هيكلي(: نموذج 8الشكل )
 الباحثان إعدادالمصدر:     
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 الشبكي والتحويل فضل المواقعأ )ب(   التراكيبي(   ة األولى )التحليلالمرحل )أ((: 9) شكل

 الباحثان عملالمصدر: 
 

  للتأكد من مواقع السدودستخدام تقنية اإلستشعار عن بعد اب الدراسة الميدانية 5.7
إلقامة سدود  موقعا   94تعين  في تحليل الموديلمن ( GIS) ةعلومات الجغرافيتاحت تقنية نظم المأ

موقع في  ,4و  Bمواقع في أراضي  6منها )ب(.  2كما في الشكل  حوض وادي دراجاتخزينية في 
ولكن  ،التي تم تحويلها من النظام الشبكي هالخطي اتناتج عن التشوه المواقع ا العدد منوهذ ، Aأراضي

مرئيات االستشعار عن بعد والمدعمه بالزيارات الميدانيه لمنطقة الدراسه ومعاينة مواقع  ستخداممن خالل ا
 1 ختيارالكانت األولوية ف السدود على األرض تقلص عدد السدود ليصبح مالئما  من الناحيه التطبيقيه؛

  تعيين في ورا  هاما  د تلعب، وقد مما يحقق الغرض المطلوب( 41) شكلال كما في جغرافيا   موزعة مواقع
 Aللسدود في أراضي  ولويهلتعطى األ ،للمنطقه الجيوسياسيه تقسيماتال المقترحه للسدود مواقعال

قامت  حيث (.ناريو األوليالس)وهو  C عن أراضي وتبتعد كليا   B ومن ثَم أراضي )كمخزون أكبر(
ناء ب عذَّرتَ يجاد بدائل في حال إل، وذلك Bوموقعين في أراضي  Aالدراسة باختيار موقعين في أراضي 

مخصصه بشكل كبير للبناء  Aخاصة  أنَّ أراضي  ،ألسباب فنيِّه  أو لوجستيه A أراضي   علىالسدود 
حليه في القرى والمدن بتوسيع مبسبب منع سلطات االحتالل، في معظم األحيان، إعطاء إذن للمجالس ال

توضح مواقع  )أ(، )ب(، )ج(، )د( 44شكال ألوا ؛A نطاق أراضيمخططاتها الهيكليه خارج حدود 
 .لهذه السدود السدود وبعض القياسات الهندسية
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، ومناطق عن بعد (: المواقع المقترحه لمواقع السدود بعد التحقق منها ميدانيا وباستخدام تقنيات االستشعار41شكل )

 نة بالتحليل الهيدرولوجيباالستعا Bو A في أراضي مستجمعات األمطار خلف مواقع السدود المقترحه
 الباحثان عملالمصدر: 

 
 B ضياأر  ي،جنوب سد )د( A أراضي ي،جنوب سد )ج( Bسد شمالي، أرضي  )ب( Aسد شمالي، أراضي  )أ((: 44شكل )

 الباحثان عملالمصدر: 
 



 اختيار أولي ملواقع سدود باستخدام ...    ـــــــ       3232/( 23ـــــــ       العدد )      جملة البحوث اجلغرافية         
 

    (922    ) 

 المياه في السدود كمية 5.3
لها آثارا  إيجابية وأخرى  يعة، وال شك في أنَّ نفذها اإلنسان في الطبتعد السدود من أكبر المنشآت الهندسية التي ي  

ومن آثارها اإليجابية توفير المياه الالزمة للنمو االقتصادي واالجتماعي  (،     ,.Tahmicioglu et al) سلبية
ال بد أن تكون إيجابيات مشروع السد االقتصادية واالجتماعية والبيئية  اوخصوصا  في منطقتنا شبه الجافة، لذ

كسيناريو  في منطقتينسدود  1 نشاءإالدراسة  ، واقترحتسلبياته المحتملة من أجل تسويغ إنشاء السد أكبر من
حواض التغذية للسدود كل على ألدراسة على تحديد مياه جارية في المنطقة، وقد قامت ا كميةكبر أستغالل ، الاول

مائي الذي سوف وحساب المخزون ال(، 9كما هو مبين في الجدول ) جل حساب المياه الجارية الفعليةأحدى من 
الجاريه خلف  مستجمعات األمطارمناطق ( 41الشكل )ويبين  .(0كما هو مبين في الجدول ) يحتويه كل سد

 حسب السيناريو األول؛ وقد تم حساب ذلك على مرحلتين:  Bو A مواقع السدود المقترحه في أراضي 
  دراجا يواد حوض األمطار الجارية في سيول كمية مياه  (1

 ية مع استخراج قيمة التبخر الحقيقيمطار السنو ألمن خالل حساب معدل ا تم حساب كمية المياه الجارية
لمنطقة؛ غرافية او ناك عالقة طردية بين التسرب وطبه نَّ أمع العلم  ،في كل منطقة، وحساب قيمة التسرب

حساب كمية المياه الجارية لكل باسة حيث قامت الدر  ؛تسرب المياه والعكس صحيح فكلما زاد االنحدار قل
 .ودالسدما هو ممكن خلف  حصد للسدود لالستفادة من تجمعنطقة م

  Bو A في أراضي خلف مواقع السدود المقترحهاألمطار  اتمستجمعمناطق في  الجارية المياه(: كمية 7الجدول )
 (12)أنظر الشكل 

 عالمجمو  الجنوبية الشمالية مناطق مستجمعات األمطار  
  96 02 9مساحة حوض السد/كم

  11, 1,1 متوسط االمطار السنوي/ملم معدل
  ,6,7 ,6,7  %التبخر السنوي من كمية االمطار الساقطة

  ,4, 4 (     ,Juaidi) %  التسرب
  ,297 ,297 فاقد االمطار %

  ,4 ,4,7 كمية االمطار المتبقية %
  ,2,7 2, كمية المياه الجارية فعال/ملم

                         (4) )الفائضة( 0مية االمطار الجارية فعال/مك
 من ( باالعتماد على الخرائط المناخية لمنطقة الدراسة9خريطه رقم )القام الباحثان بحساب المتوسط الموزون لألمطار لكل حوض من  :المصدر 

 (9146م المحلي الفلسطيني)كوبيانات وزارة الح ,914-9110الفلسطينية،  األحوال المناخية في األرضي األرصاد الفلسطينيه بالضفه الغربيه،

                                                           
1
 م/ الفعلية االمطار كمية*  2م/ الحوض مساحة=  3م حوض على الساقطة طاراالم كمية 
  االمطار فاقد- الساقطة االمطار معدل=م/الفعلية االمطار كمية  

  التسرب+  الكامن والنتح التبخر%=  االمطار فاقد  

 االمطار فاقد – 111%=  المتبقية االمطار كمية  
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المياه خلف  مستجمعاتمناطق مجموع كمية المياه الجارية الفعلية في  نَّ أ( يتضح ب9من الجدول رقم )
وبلغت كمية المياه الجارية لحوض (، 0م 0,6111,)بلغت   Bو A مواقع السدود المقترحه في أراضي

، الحوضينلمياه الجارية في جمالية لإل% من الكمية ا,7,,أي بنسبة  ،(0م 0124111) اليةالسدود الشم
% ,197نسبة  ما يعادلأي  ،(0م 111,,99في حين بلغت كمية المياه الجارية في الحوض الجنوبي )

ليه ورغم زيادة مقدار كمية الجريان في منطقة مستجمع األمطار الشما من المياه الجارية في الحوضين.
السعه الفعليه للتخزين في السد لكل منطقه هو الخانق الطبوغرافي  حددعن المنطقه الجنوبيه إال  أنَّ الذي ي  

 لمنطقة حوض السد على أرض الواقع.
 على تخزين المياه  المقترحه السدود سعة  (7

ياه التي تم االعتماد على حساب مساحة كمية التخزين المائي للسد على حساب المساحة الكلية للم
وتم استخدام الخرائط ، للسدعلى متوسط االرتفاع للمياه التي ستغطي المساحة الكلية السد  حوضستغطي 
وتوضيح النموذج الرقمي الذي يمثل التضاريس على سطح  ،االستفادة من البيانات الرقميةبالكنتورية 
أهمية كبيرة في تصميم السدود ( التي تعتبر ذات GISت نظم المعلومات )يابرمج باالعتماد على األرض

طع امقوكذلك )أ(، )ب(، )ج(، )د(.  44 شكالألاموضح في هو والمتمثلة بطول السد وارتفاعه كما 
م احتساب توقد  لحوض السد؛قل ارتفاع مناسب أتحديد أعلى و و  ،هاالتي تم اختيار  السدود قعامو ل هعرضي

( وبرنامج GISكل من بيانات برنامج ) من خالل دمج سدمتوسط االرتفاع والمساحة السطحية لل
(Google Earth). 
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)ب(،  )أ(، 44األشكال المبينه في  ،Bو A المقترحه في أراضي (: حجم المياه المخزنة داخل السدود0الجدول )
 باالعتماد على تحليل الخريطة الكنتورية ، وذلك)ج(، )د(

 
 السدود

 ارتفاع السد/م
الجدار  

 االسمنتي

ط متوس
 7المساحة/م طول السد/م االرتفاع /م

حجم المياه 
التي يستوعبها 

 3م\السد

السدود 
  الشمالية

السد الواقع في 
 Aأراضي 

4, 27, 941 916,1 912,9, 

السد الواقع في 
 Bأراضي 

40 67, 912 09921 91222, 

السدود 
  الجنوبية

السد الواقع في 
 ,A 0, 4,7, 90, 9291, 12192أراضي 

الواقع في السد 
 Bأراضي 

9, 407, 42, 42111 000111 

 لمجموعا
 Aأراضي 

 
    ,10249 

المجموع 
 Bأراضي 

 
    ,1922, 

 الباحثان إعدادالمصدر: 
تبلغ  Aالتي تقع في أراضي  سدودلل يمكن استيعابها المياه التي حجم نَّ أ( ب0) رقم الجدول ي بين

الجدول  من خالل مقارنة، و (0م   ,   ) Bراضي ن في سدود أيتخز ال سعةوبلغت (، 0م   ,   )
من حجم التخزين  بكثير أكبرحواض السدود أكمية المياه الجارية في  نَّ أ ( يتضح0( مع الجدول )9)

ا  من السد هندسي حجم تكبيرستوعبها السدود من خالل تويمكن زيادة كمية المياه التي داخل السدود، 
ولكن هذا سوف يتطلب تصاميم وتقنيات متقدمه، إضافة  ،ي لجسم السدسمنتالخالل زيادة أبعاد الجدار ا
 ،بشكل دوريمتخصصه  مخاطر جيوتقنيه وبحاجه إلى عمليات صيانهلرضة  إلى أن السدود الكبيره ع  

. ولكن الحل األفضل لحصد كميات أكبر (     ,Brown)ف وكل هذه األمور تعني زياده في التكالي
وض الدراسه هو التوسع الطبيعي عن طريق تطبيق السيناريو الثاني بضم أراضي من المياه الجاريه في ح

C  لإلستفادة منها في إقامة سدود عليها. وقد قامت هذه الدراسه بإجراء التحليالت الهيدرولوجيه الالزمه
 وتعيين مواقع السدود وسعتها من Cللسيناريو الثاني وذلك بحساب كميات الحصاد المائي فوق أراضي 

  (.41إلى  49ظهره األشكال من )( وكما ت  ,و 1نه الجداول )بيِّ كما ت   ؛مياه التخزين
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 )السيناريو الثاني(  C (: نموذج هيكلي لتحديد أفضل المواقع إلنشاء السدود في أراضي17شكل )

 الباحثان إعدادالمصدر: 

 
 المواقع والتحويل الشبكيالمرحلة األولى )التحليل التراكيبي(     )ب( أفضل  (: )أ(13شكل )

 الباحثان عملالمصدر:     
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 C(: كمية المياه الجارية في مناطق مستجمعات األمطار خلف مواقع السدود المقترحه في أراضي4الجدول )
 (  )أنظر الشكل 

 المجموع الجنوبية الشمالية مناطق مستجمعات األمطار  
  4, ,47, 9مساحة حوض السد/كم

  ,9, 1,1 االمطار السنوي/ملم متوسط معدل
  ,6,7 ,6,7  %التبخر السنوي من كمية االمطار الساقطة

  ,4, 4 (     ,Juaidi) %  التسرب
  ,297 ,297 فاقد االمطار %

  ,4 ,4,7 كمية االمطار المتبقية %
  ,2279 2, كمية المياه الجارية فعال/ملم
    ,   ,     ,   ,     ,   ,  (4) )الفائضة( 0كمية االمطار الجارية فعال/م

 ا
( باالعتماد على الخرائط 9خريطه رقم )القام الباحثان بحساب المتوسط الموزون لألمطار لكل حوض من  لمصدر:

-9110األحوال المناخية في األرضي الفلسطينية،  األرصاد الفلسطينيه بالضفه الغربيه،المناخية لمنطقة الدراسة من 
 (9146ارة الحم المحلي الفلسطيني)وبيانات وز  ,914

 
)ب(، باالعتماد  و )أ( 14 الشكل المبينه في ،Cي المقترحه في أراض (: حجم المياه المخزنة داخل السدود5الجدول )

 على تحليل الخريطة الكنتورية
 

 المجموع الجنوبي الشمالي Cالسدود على أراضي 
  42 46 ارتفاع السد/م )الجدار االسمنتي(

  2 2 االرتفاع /م متوسط
  01, 941 طول السد/م

     ,      ,    مالمساحة/
 4،4,9،914    ,       ,     م\حجم المياه الذي يستوعبه السد

 الباحثان إعدادالمصدر: 

                                                           
1
 م/ الفعلية االمطار كمية*  2م/ الحوض مساحة=  3م حوض على الساقطة االمطار كمية 

  االمطار فاقد- الساقطة االمطار معدل=م/الفعلية االمطار كمية  

  التسرب+  الكامن والنتح التبخر%=  االمطار فاقد  

 االمطار فاقد – 111%=  المتبقية االمطار كمية  
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  C)ب( سد شمالي، أرضي  Cسد شمالي، أراضي  (: )أ(41شكل )

   الباحثان عملالمصدر: 
 
 النتائج. 6

حيث يبلغ مقدار  ،المصادر الرئيسيه للمياه في منطقة الدراسة لتساقط والمياه الجوفيةا كمية مياه تشكل
ملم(، بينما يصل في األجزاء  011 -1التساقط السنوي في أقصى األجزاء الشرقية السفلية من الحوض )

مكانية  استغاللهاكن كمية ينابيع ول 6و جوفيه بارآ ,وجد في المنطقة ي كما ملم(. 11,-111العلوية ) وا 
ب عمر بها الشيالظروف الصعبة التي  وتشكل .بسبب ضعف إنتاجية الينابيع محدودة دة منهاافاإلست

 االستفادة من تعظيم حول دوني ا  قسري ا  عائق سياسات مائيه يفرضها اإلحتالل "اإلسرائيلي"من  الفلسطيني
 .وفيه العميقه حيث الكميات الوفيرهالوصول إلى المياه الج من بمنع الفلسطينيين مياه اآلبار الجوفيه

حوض وادي دراجا جنوب  ير اعلى مج سدود إلنشاءمواقع كاختيار أولي  6 في هذه الدراسه تعيين تم 
واستغاللها بدال   الحوض لحصد جزء من مياه األمطار الجاريه في الضفه الغربيه شرقي محافظة بيت لحم

كما وقع اختيار السدود ضمن نطاق درجات  .مالحهمن أن تصب في البحر الميت وتتحول إلى مياه 
ما سوف يساعد على  ،في الحوض المائي لمنطقة الدراسه وبالتالي مستويات تبخر أقل المنخفضهالحراره 

ضمن سيناريوهات، بحيث أخذ  السدود تم تحديد مواقع قدو االحتفاظ بكميات أكبر من مياه السدود. 
تقسيمات الجيوسياسه ألراضي الضفه الغربيه بسبب الوضع السياسي عتبار الالالسيناريو األول بعين ا

 والقياسات المورفومترية ةوالهيدرولوجي ةوالجيولوجي ةالمعايير الطبوغرافي إلى جانب تأثير القائم في المنطقة
، بينما (RS) ستشعار عن بعدالاوتوظيف تقنية  (GISنظم المعلومات الجغرافية ) أدواتباستخدام 
جميع تأثير تقسيمات األراضي الجيوساسيه مع إبقاء  السيناريو الثاني في تعيين مواقع السدوداستثنى 

 يير األخرى في الحسابات والتحليالت.االمع
حصاد أكبر كميه من مياه األمطار  ستفادة منالشكَّلت التقسيمات الجيوسياسه العامل األكثر إعاقة في ا

سيول حوض وادي دراجا مطار الجارية في ألا إجمالي كمية لغتبالجاريه في حوض منطقة الدراسه، فقد 
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للسيناريو  في مناطق الحصاد المائي كمية المياه الجارية رتدِّ ق   بحيث (،0م  11,،41,،40) حوالي
 التخزين سعة تبلغقد  و والجنوبيه؛ السدود الشماليهتجمع  لمنطقتي( 0م 0,6،111،,) حوالياألول 

ق دِّرت كمية المياه بينما  .(0م 10،249,)بما مقداره  Aد التي تقع في أراضي خلف السدو  لكمية المياه
السدود ( لمنطقتي تجمع 0م 2،691،9,1) للسيناريو الثاني حواليالجارية في مناطق الحصاد المائي 

من كمية المياه التي يمكن تخزينها  Cسعة أحواض سدود أرضي  بلغت والجنوبيه؛ في حين الشماليه
وضا  عن وهذا يعني أنَّه إذا (.0م 4،4,9،914)حوالي  السيناريو  سدود تم تنفيذ سدود السيناريو الثاني ع 

سوف  Cأراضي  ودالتخزينيه لسدفإَن السعه  B و  Aاألول إلعطاء فرصه للتوسع الهيكلي في أراضي 
سوف يزيد  Cأراضي  في ودنَّ إنشاء سدفإ وفي حالة تم تنفيذ سدود السيناريو األول والثاني تكون أعلى.

  .%40بنسبة أكثر من  في منطقة الدراسه كمية الحصاد المائي
، خاصة من السيناريو رغم الكميه القليله للمياه التي يمكن حصادها عن طريق إنشاء السدود المقترحه 

لى كل الفلسطينيين بحاجة إ حوض الدراسه، إال أنَ  في جمالي للمياهإلامقارنة مع كمية الجريان  األول،
كما أنه يمكن زيادة حجم الحصاد المائي بتنفيذ السدود المقترحه في السيناريو الثاني بالضغط  قطرة ماء.

إلعطاء الفلسطينيين  Cضي اأر  نععلى المجتمع الدولي على إجبار االحتالل االسرائيلي رفع سيطرته 
 الحال في موضوع هذه الدراسه ألغراض البنى التحتيه ذات الطابع اإلنساني كما هو هاحرية التصرف ب

ر م منها المواطن  بإنشاء سدود الستغالل مياه األمطار الجاريه لتعويض جزء بسيط من المياه التي ح 
 الفلسطيني بسبب السياسات التعسفيه على مصادر مياهه السطحيه والجوفيه.

 فإنَّ  ،بيه ألغراض مختلفهبسببب الضروره القصوى والملحه لتوفير مصادر للمياه في مناطق الضفه الغر و 
 سعتها التخزينيه إنشائها، وكانت صر األمر فقط علىعلى فرض اقت   ،السيناريو األول السدود المقترحه في

فق اكمر  همائي تاسطحمتوفير  في سوف تبقى ذات قيمه عاليهغراض الري محدوده، في أ االستفادة منهل
 الشرعيهو  الطبيعيه المائيه ملمسطحاتهفي المشاطئه  مهمن حقوق رمواح   للفلسطينيين الذين حيويه هسياحي

 من بحار وبحيرات.
 التوصيات. 2

 التوصيات التاليه: نقدموبناءا  على النتائج التي توصلت إليها الدراسه، 
على التقنيات عتماد إلحوض التصريف المائية في فلسطين باأ جميعجراء دراسات تطبيقية مماثلة لإ -4

لوزارة لتكون بنك معلومات ، (RS)( واإلستشعار عن بعدGISم المعلومات الجغرافية )بما فيها نظ الحديثة
 .التخطيط ومختلف مؤسسات الدوله ذات العالقه
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مجزية إلنجاز تشجيع ودعم البحوث التطبيقية في مجال الموارد المائية من خالل تخصيص مبالغ  -9
 هذه البحوث من قبل الجهات المعنية بالموارد المائية.

مطار ألمطار الجارية لالستفادة منها في موسم سقوط األعمل على بناء السدود المقترحة لحجز اال -0
لغرض استغالل  اني نقص في المياهعفي المناطق التي تكما هو الحال في الدول المتقدمة، ال سيما 

 .واستغاللها في الزراعة االمطار وتنمية األراضي الرديئة
، لتصبح والمختصين في مجال إدارة الموارد المائيه ا من قبل الباحثينخذ بهألتطوير هذه الدراسة وا -1

 أكثر واقعية من حيث التكلفة واألمور الفنية.
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 المصادر والمراجع
 أواًل: المراجع العربيه

ه في المملكه العربيه، ( حصاد مياه األمطار والسيول وأهميته للموارد المائي9116آل الشيخ، عبدالملك بن عبدالرحمن. )
 المؤتمر الدولي الثاني للموارد المائيه والبيئه الجافه، جامعة الملك سعود، السعوديه.

( استغالل األمطار الجارية في األجزاء الداخلية لحوض وادي غزة من محافظة الخليل 9142برقان، محمد عبداهلل. )
  ، فلسطين.9، العدد ,المجلد  معه العربيه األمريكيه للبحوث،(، مجلة الجاGISباستخدام نظم المعلومات الجغرافية )

( حصد المياه في السودان، ملتقى إقتصاديات المياه والتنميه المستدامه: نحو تحقيق األمن 9144الحسن، عبدالرحمن. )
 المائي،جامعة بسكره، الجزائر.

لجزء األعلى من حوض الرميمين وسط ( بعض الخصائص المورفومترية ل9141حمدان، صبري، أبو عمرة، صالح. )
غرب األردن باستخدام الطرق التقليدية وبرمجيات نظم المعلومات الجغرافية )دراسة مقارنة(، مجلة جامعة االزهر، المجلد 

 ، غزة.9، العدد 49
مات ( الداللة الهيدرولوجية السطحية لحوض وادي العجيج باستخدام نظم المعلو 9144خضر، صهيب، فيصل، رائد. )

 (، جامعة الموصل، العراق.4(، العدد )42المجلد ) -، مجلة التربية والعلمGISالجغرافية 
( استخدام تقنية اإلستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافيه لدراسة الحصاد 9141) اهلل.  عبد الدعري، ماجده بنت

 رى، السعوديه.المائي لمياه السيول في منطقة القصيم، رسالة ماجستير، جامعة أم الق
( المناخ التطبيقي، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جامعة 4221الراوي، عادل سعيد، والسامرائي، قصي عبد المجيد. )

 بغداد، العراق.
 ( أنظمة المعلومات الجغرافية، جامعة مؤته، األردن، الطبعة الثانية.9110الدويكات، قاسم محمد. )
( التحليل الجيومورفولوجي للخصائص المورفومترية للجزء األعلى من حوض وادي الرمدين 9144التوم، صبري محمد. )

 .91وحوض نهر تكاال، مجلة العلوم اإلنسانية، جامعة البحرين، العدد 
( تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية في دراسة المياه، جامعة اإلمارات العربية 9116سعيد، محمد يعقوب محمد. )

 مارات.المتحدة، اال
 ،أثر االستيطان اإلسرائيلي على المياه في فلسطين (9116. )سلطة المياه الفلسطينية

(http://www.nbprs.ps/page.php?do=show&action=me .) 
( اآلثار البيئية للسدود المائية في العراق، مجلة 9141)سلمان، علياء حسين، حبيب، زينب حسن، رحمن، ابتسام عدنان. 

 ، العراق.91البحوث الجيرافية المائية في العراق، العدد 
( دراسة جدوى إلمكانية حصاد مياه األمطار في اليمن لتوفير مياه 9140شرف الدين، أحمد صالح، نعمان، عبداهلل. )
 ، جامعة صنعاء، اليمن. الشرب في المناطق الريفيه، مركز المياه والبيئه

الناشر مجموعة الهيدرولوجيين الفلسطينيين، القدس،  ،( جيولوجية فلسطين4222عابد، عبد القادر، الوشاحي، صايل. )
 .  426، فلسطين

( الدليل اإلرشادي للحصاد المائي، مديرية بحوث التربه والمياه والبيئه، المركز     العفايفه، نضال، مدبر، محمد. )
  -  -   -    -    ISBNني للبحث واإلرشاد الزراعي، وزارة الزراعه، األردن، الوط

http://www.nbprs.ps/page.php?do=show&action=me5
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( تحليل شبكة األوديه وتحديد أفضل مواقع إقامة السدود في السفح 9142غضيه، أحمد رأفت، برقان، محمد عبداهلل. )
، 16مجلدالإلنسانيه والجتماعيه، (، مجلة دراسات، العلوم اGISالغربي لهضبة الخليل بواسطة نظم المعلومات الجغرافيه )

 ، األردن.424العدد 
( دراسة هيدرولوجية الصحراء الغربية لتقييم مشاريع حصاد المياه 9144كامل، عمار، سليمان، صادق، صايل، خميس. )

 ، العراق ,9-46، 9، العدد ,في المنطقة، المجلة العراقية للهندسية المدنية، المجلد 
( استخدام تقنيات االستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية في تحديد المواقع المبدئيه 9112الكفري، عبد المجيد. )

 إلقامة سدود لتجميع مياه األمطار والسيول، الملتقى الدولي جيوتونس، تونس.
 فلسطين، غزة. (9112)مركز المعلومات الوطني الفلسطيني وفا. 

 السودان، الخرطوم. (9110)المنظمة العربية للتنمية الزراعية. 
( استخدام تقانات حصاد المياه لتنمية الموارد المائيه العراقيه، مجلة المستنصريه للدراسات 9140نافع، فيصل عبدالفتاح. )
ثيرها في الموارد المائية السطحية أ(، التغيرات المناخية وت9149) .الوائلي، مثنى.61، العدد 61العربيه والدوليه، المجلد 

 .ق، اطروحة دكتواره، غيرمنشورة، كلية االداب، جامعة الكوفةفي العرا
 فلسطين، رام اهلل. (9146)وزارة الحكم المحلي الفلسطيني. 
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