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  ملخص البحث
 ، بـــين ة ســـن١٢درجـــة الحــرارة فـــي الـــضفة الغربيـــة ، لفتـــرة لتغيـــر الاتجـــاه يــدرس هـــذا البحـــث      

، تم فيها الحصول على بيانات درجـة الحـرارة كاملـة ألكبـر عـدد مـن محطـات  م٢٠٠٨ – ١٩٩٨
: ، تنـــاول األولوضـــوعاتثالثـــة م البحـــث إلـــى وتـــم تقـــسيم، منطقـــة الدراســـةالرصـــد المناخيـــة فـــي 
 النـسب المئويـة لتغيـر :، و الثالـثالمتوسطات الحرارية الـشهرية :، و الثانيأهداف البحث ووسائله

، وكانت أبرز النتائج ، واختتم البحث بالنتائج والمقترحات والتوصياتدرجة الحرارة ، واتجاه تغيرها
التذبـذب الواضــح فــي درجــات الحــرارة، إضــافة إلــى التغيـرات فــي درجــة الحــرارة، التــي كانــت موجبــة 

  .في شهور من السنة ، وسالبة في شهور أخرى
Abstract 

      This research studies the change direction of temperature in the West 
Bank for 12 years between 1998 – 2008, , where data of  temperature 
collected completely for the biggest number of metrological stations in 
the studied area. The research is divided into three parts, The first deals 
with the objectives of the research. The second studies the monthly 
average of temperature to the mention period. The third tackles the 
monthly centigrade rates of temperature changing. The final part 
summarizes the results, suggestions and recommendations. The important 
results show the clear changes in the temperature averages as well as the 
positive and negative changes of temperature over the months of the year.  

 

  الموضوع األول

  أهداف البحث ووسائله
  -:منطقة الدراسة: ًأوال
 وســط اإلقلــيم الجبلــي مــن فلــسطين،  يحــدها مــن الــشرق نهــر األردن،  تقــع الــضفة الغربيــة فــي    

 م عــن بــاقي منــاطق فلــسطين، خريطــة ١٩٤٩والبحــر الميــت، فــي حــين يفــصلها خــط الهدنــة لعــام 
ًمــن مــساحة فلــسطين، وتقــع فلكيــا  % ٢٠.٩، بنــسبة )١( ٢ كــم٥٦٥٥، تبلــغ مــساحتها  )١( رقــم 

ْ◌ ،    ٣١َ◌    ٢٠ًشــرقا، وبــين دائرتــي عــرض ْ◌  ٣٥   َ ٣٤.٥ ، ْ ٣٤  َ ٥٢بــين خطــي طــول 

                                                 

  : ارجع إلى- 1

(  ٢٣٠ ، رام اهللا ، فلـسطين، ص ٦كتاب فلسطين اإلحصائي رقـم :  الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني-* 

٢٠٠٥.(   

(  ن، رام اهللا ، فلسطيةمحافظات الضفة الغربية وقطاع غزة، السلطة الوطنية الفلسطيني:   أطلس فلسطين-* 

١٩٩٥  .(  
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يتفــاوت منــسوب . ، يعنــي ذلــك أنهــا تقــع ضــمن إقلــيم منــاخ البحــر المتوســط)١(ًشــماال ْ ٣٢   َ ٣٣
ًسطحها كثيرا بالنسبة لمستوى سطح البحر المتوسـط، ففـي حـين تقـع المنـاطق الـشرقية منهـا تحـت 

ضـــمن النطـــاق الهـــضبي والجبلـــي، منـــسوب مـــستوى ســـطح البحـــر، فـــإن الجـــزء األكبـــر منهـــا يقـــع 
تحــد الــضفة الغربيــة منــاطق متباينــة  . )٢(  م فــي العديــد مــن المنــاطق١٠٠٠لمناســيب تزيــد عــن 

ًمناخيا، فيحدها من الجنوب إقليم النقب شبه الجاف ، ومـن الغـرب والـشمال إقلـيم البحـر المتوسـط 
ُالماطر شتاء ، ومن الـشرق األردن وامتـدادها شـرقا نحـو الـسعودي تقـسم . ة ، حيـث إقلـيم الـصحراء ً

 وتــضم الــضفة الغربيــة ، )٢( الــضفة الغربيــة إلــى إحــدى عــشرة محافظــة فلــسطينية ، خريطــة رقــم 
 ١٨٠ مدينة أو قرية فلسطينية ، أو مخيم لالجئين الفلسطينيين ، إضافة إلى أكثـر مـن ٤٨٥نحو 

ًالمحافظات فيها مـساحة وسـكانا، تعتبر محافظة الخليل الواقعة جنوبها أكبر  . ةإسرائيليمستوطنة 
، أمــا أصــغر محافظاتهــا  % ٢٢، ولعــدد ســكانها  % ١٧.٦حيــث تبلــغ النــسبة المئويــة لمــساحتها 

ًمنها، وأقل محافظاتها سكانا محافظة أريحا ، بنسبة  % ٣.٦ ةهي محافظة سلفيت، بنسبفمساحة 
٣( % ١.٨(  .  
  -:أهداف الدراسة: ًثانيا 

 ، ثـم معرفـة نـوع الـسنةإلـى معرفـة اتجـاه التغيـر فـي درجـة الحـرارة لـشهور  تهدف هذه الدراسة     
ًالتغير، إيجابيا وسلبيا، وذلك للوقوف على ما يترتب على هـذا التغيـر فـي منـاحي الحيـاة،  السـيما وً

 التــي تظهــر تأثيراتهــا علــى القيمــة الفعليــة المهمــةوأن درجــة الحــرارة تعتبــر مــن العناصــر المناخيــة 
  .مدى انعكاس ذلك على المجاالت المختلفة لإلنسانلألمطار، و

  :مجال وحدود الدراسة: ًثالثا 
 يقـع مجــال البحــث فــي ثالثــة اتجاهــات، األول مكــاني، ويخــص الــضفة الغربيــة مــن فلــسطين،     

موضــوعي، وهــو اتجــاه تغيــر درجــة الحــرارة الــشهرية للفتــرة الزمنيــة التــي حــددتها الدراســة، : والثــاني
 الجوانـــب األساســـية لدرجـــة الحـــرارة بمتوســـطاتها الـــشهرية، ومقـــدار التغيـــر الحـــادث بمعنـــى تحديـــد

 – ١٩٩٧عليها، أما االتجاه الثالث فهو زمني، وفيه تـم تحديـد الفتـرة الزمنيـة للدراسـة، بـين عـامي 
 م، وهـــي الفتـــرة التـــي تـــوافرت فيهـــا البيانـــات كاملـــة لـــدرجات الحـــرارة، فـــي أكبـــر عـــدد مـــن ٢٠٠٨

 . المتيرولوجية في منطقة الدراسةمحطات الرصد

 

                                                 

  :ً نقال عن- 1
Physical map of Palestine : ( 1995 ), scale 1 : 250 000                                                

  -: ارجع إلى- 2

ــوح ــدوره مــشتهى و منــصور نــصر الل ــد العظــيم ق ــة، ط  )٢٠٠٨: ( عب ــسطين الطبيعي  ، غــزة ، ١، جغرافيــة فل

 .١١١ – ١٠٦فلسطين ، ص ص 

مرجع سـابق ،  ص  ٦، كتاب فلسطين اإلحصائي رقم  )٢٠٠٥: ( الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني -  3

٢٣٠  
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  .موقع منطقة الدراسة ): ١( خريطة رقم 

  

  :ًنقال عن:               المصدر
Central Bureau of statistics: June 2001, Palestinian map ,                          
Ramalla, Palestine.                                                                 
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  .محافظات الضفة الغربية ): ٢( خريطة رقم 

  
  :ً نق7 عن: المصدر        

رام                  الفلـسطينية، ةالـسلطة الوطنيـ محافظات الضفة الغربية وقطـاع غـزة،:  أطلس فلسطين– ١

   . ):١٩٩٥(  ،اهللا ، فلسطين
2 – Palestinian Geographic center: Palestinian State map, Cities,                  
Towns, Settlements, Scale 1 : 150000, ( 1997 ).                                                             
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  :أسئلة الدراسة: ًرابعا 

  : التساؤالت اآلتيةن   تحاول الدراسة اإلجابة ع
  جات الحرارة خالل مدة الدراسة؟ هل تتباين المتوسطات الشهرية لدر– ١
ً هل يكون التغير في درجات الحرارة الشهرية موجبا ، أم سالبا؟– ٢ ً  
  ة في شهورها؟ار ما الشكل العام التجاه تغير درجة الحر– ٣

  .    وسوف تتحقق الدراسة من هذه التساؤالت واإلجابة عليها
  :منهج وأسلوب البحث: ًخامسا 

ث بالجانــب التطبيقــي المتعلــق بــدرجات الحــرارة إلــى اعتمــاد البــاحثين   أدى ارتبــاط موضــوع البحــ
وركــز علــى تحليــل البيانــات ذات  ، Analytic Approachلمنهجــين، األول المــنهج التحليلــي 

 ، وبــه تــم اســتنتاج Deductive Approach المــنهج االســتنتاجي: الــصلة بالموضــوع، والثــاني
  .لحرارةالنتائج من واقع تحليل بيانات درجات ا

  :خدم المنهاجان السابقان في اإلطارات اآلتيةُ    هذا، وقد است
 حيث تم اختيار الضفة الغربية مـن فلـسطين كمنطقـة للتطبيـق، وتحليـل البيانـات :تطبيقي: األول 

 االعتبـار أنهـا الجـزء األكبـر مـن فلـسطين، ولهـا خـصائص بعـينالخاصة بدرجات الحرارة، آخـذين 
  .جغرافية مميزة

 اإلحـــصائية المتعلقـــة بـــدرجات الحـــرارة مـــن مـــصادرها تالبيانـــا وتمثـــل فـــي جمـــع :نظـــري: نيالثـــا
المتعــددة، والتــي شــملت محطــات األرصــاد الجويــة فــي الــضفة الغربيــة، ومؤســسات تابعــة للــسلطة 
الوطنيــة الفلــسطينية، وتــم فــي هــذا اإلطــار تنقــيح البيانــات، وجــدولتها، وحــساب البيانــات والنــسب 

  .ً، تمهيدا لتحليلها حسب متطلبات موضوع الدراسةالمئوية منها
 وتــم فيــه اعتمــاد بعــض األشــكال البيانيــة التــي توضــح البيانــات لــدرجات الحــرارة، :عملــي: الثالــث

 ، كمــا اســتخدم برنــامج  Excelواسـتخدمت بعــض بــرامج الحاســوب لهـذا الغــرض، أهمهــا برنــامج 
SPSSت الحـــــرارة، إضـــــافة لحـــــساب بـــــض  لحـــــساب معامـــــل التغيـــــر ، ونـــــسبة التغيـــــر فـــــي درجـــــا

  .المعامالت األخرى
  :إجراءات الدراسة: ًسادسا

  -:    تمثلت إجراءات الدراسة في اآلتي
ــات اإلحــصائية– ١ ــوفير البيان  وتــم الحــصول عليهــا مــن المؤســسات الفلــسطينية ذات العالقــة : ت

  .بموضع الدراسة
  .ضح منطقة الدراسة، ومحافظاتها وتم توفير الخرائط المناسبة التي تو: توفير الخرائط– ٢
  . حيث تم الرجوع إلى تلك المرتبطة بموضع البحث: الكتب والمصادر والمراجع العلمية– ٣
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  -:مشكالت البحث: ًسابعا

  -: أهمها عدة مشكالت، أثناء الدراسةفي   واجه الباحثان 
ت المتيرولوجيـة فـي  ال توجد بيانات متيرولوجية كافية تغطي درجات الحرارة فـي كـل المحطـا– ١

منطقة الدراسة، لذلك تم االجتهاد لتوفير تلك البيانـات فـي أكبـر عـدد ممكـن مـن محطـات الرصـد، 
وكــان عــددها خمــس محطــات غطــت الــضفة الغربيــة فــي مناطقهــا المختلفــة، وهــذه المحطــات هــي 

   .نابلس، والخليل، وأريحا، وطولكرم ، وجنين
ـــذلك تـــم اعتمـــاد  عـــدم التوافـــق فـــي بعـــض البيانـــات اإل– ٢ حـــصائية التـــي تـــم الحـــصول عليهـــا، ل

البيانــات الــصحيحة الــصادرة مــن الجهــات الفلــسطينية المختــصة مثــل الجهــاز المركــزي لإلحــصاء 
  .الفلسطيني، ووزارة النقل والمواصالت

  -: دقة البيانات: ًثامنا

ــــة التــــي حــــسبت مــــن الجــــداول األصــــ        لية، تــــم حــــساب معامــــل الخطــــأ للمتوســــطات الحراري
 وكـــان أكبـــر معامـــل للخطـــأ لتلـــك  وذلـــك للتأكـــد مـــن صـــحة البيانـــات، ،SPSSباســـتخدام برنـــامج 

ــــل معامــــل للخطــــأ فكــــان ٢٠٠٣ لعــــام ١.٨٩البيانــــات  ــــشير ٢٠٠٣ لعــــام ١.٦٣ م، أمــــا أق  م، وت
معامالت الخطأ إلى صغر حجمهـا، ممـا يؤكـد أن البيانـات التـي اعتمـدت فـي التحليـل واالسـتنتاج 

  . إلى نتائج سليمةصحيحة، وتؤدي

  لثانيالموضوع ا

  متوسطات درجة الحرارة
 من سطح األرض ، الذي يشهد تغيرات في درجات الحرارة، تثير ًا تعتبر الضفة الغربية جزء     

ًجدال واسعا قي األوساط العلمية وبخاصة فيما يتعلق بارتفاع درجة حرارة سطح األرض، وتـرتبط ، ً
ها قارية، وبحريـة، وجويـة، وتخـضع التغيـرات الحراريـة لـدورة مناخيـة عوامل عدة، منبهذه التغيرات 

ًلهــا خصائــصها، تــسلك فيهــا اتجاهــا معينــا للمكــان الواحــد، وتختلــف خــصائص الــدورات المناخيــة  ً
  .ألماكن سطح األرض حسب ما يؤثر بها من عوامل

أدت   الجغرافيــة  االختالفــات المكانيــةفــإنوعلــى الــرغم مــن صــغر مــساحة الــضفة الغربيــة،       
 ةفـي المنـاطق الـشرقي إلى وجود اختالفات في الخصائص الحرارية، ففي حين ترتفـع درجـة الحـرارة

ً، فإنها تنخفض كثيرا في النطـاق )األغوار والبحر الميت  (  سطح البحر، المنخفضة عن مستوى
ي للتغيــر، حيـــث منهـــا المــسار المــستقبل  تغيــر درجــات الحـــرارة علــى أمــور كثيــرة ،ويــؤثرالجبلــي، 

ًأصـبح أكثـر تقلبــا، وانعكاسـه المتوقــع علـى تغيــر مـسارات المنخفــضات الجويـة، أثنــاء تحركهـا بــين 
ًدوائــر العــرض، كمــا أن التنبــؤ المــستقبلي للحالــة المناخيــة يــصبح أكثــر غموضــا، إضــافة إلــى ذلــك 

  قها تأثر القيمة الفعلية لألمطار، وتغير مساحات المناطق الجافة، وتلك التي تغر
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  )ملف مستقل صفحة بالعرض ( ١جدول رقم 
  )ملف مستقل صفحة بالعرض ( ١جدول رقم 
  )ملف مستقل صفحة بالعرض ( ١جدول رقم 
  )ملف مستقل صفحة بالعرض ( ١جدول رقم 
  )ملف مستقل صفحة بالعرض ( ١جدول رقم 
  )ملف مستقل صفحة بالعرض ( ١جدول رقم 
  )ملف مستقل صفحة بالعرض ( ١جدول رقم 
  )ملف مستقل صفحة بالعرض ( ١جدول رقم 
  )ملف مستقل صفحة بالعرض ( ١جدول رقم 
  )ملف مستقل صفحة بالعرض ( ١جدول رقم 
  )ملف مستقل صفحة بالعرض ( ١جدول رقم 
  )ملف مستقل صفحة بالعرض ( ١جدول رقم 
  )ملف مستقل صفحة بالعرض ( ١جدول رقم 
  )ملف مستقل صفحة بالعرض ( ١جدول رقم 

  )ملف مستقل صفحة بالعرض ( ١ل رقم جدو
  )ملف مستقل صفحة بالعرض ( ١جدول رقم 
  )ملف مستقل صفحة بالعرض ( ١جدول رقم 
  )ملف مستقل صفحة بالعرض ( ١جدول رقم 
  )ملف مستقل صفحة بالعرض ( ١جدول رقم 
  )ملف مستقل صفحة بالعرض ( ١جدول رقم 
  )ملف مستقل صفحة بالعرض ( ١جدول رقم 

  )ملف مستقل صفحة بالعرض ( ١م جدول رق
  )ملف مستقل صفحة بالعرض ( ١جدول رقم 
  )ملف مستقل صفحة بالعرض ( ١جدول رقم 
  )ملف مستقل صفحة بالعرض ( ١جدول رقم 
  )ملف مستقل صفحة بالعرض ( ١جدول رقم 
  )ملف مستقل صفحة بالعرض ( ١جدول رقم 
  )ملف مستقل صفحة بالعرض ( ١جدول رقم 
  )ملف مستقل صفحة بالعرض(  ١جدول رقم 
  )ملف مستقل صفحة بالعرض ( ١جدول رقم 
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ًالمختلفـة سـلبا   ، وأشـكال الحيـاة كمـا يـؤثر علـى نـشاط اإلنـسان.)١( على مستوى العـالممياه البحر
ًوايجابا ٕ.  

  -:متوسطات درجات الحرارة الشهرية

ة الـــضفة  مـــساحى   حـــسبت المتوســـطات الـــشهرية لخمـــس محطـــات أرصـــاد جويـــة ، توزعـــت علـــ
 لــشهر ، ولتوضــيح األمــر ، فــإن متوســط درجــة الحــرارة ) ١جــدول رقــم (  ســنة ، ١٢الغربيــة لفتــرة 
 درجــة مئويــة، هــو المتوســط الحــراري للمحطــات الخمــس المدروســة ١٣.٤ وهــو ١٩٩٧ينــاير لعــام 

 م فــــي شــــهر يناير،أمــــا المتوســــط الــــشهري العــــام للمــــدة الزمنيــــة كلهــــا فهــــو متوســـــط ١٩٩٧لعــــام
 ولتوضــيح هـذه المتوســطات، تــم تحويلهــا إلـى منحنيــات حراريــة طبيعيــة، .ات الــسنوية لهــاالمتوسـط

   .١٢ – ١ نتوضحها األشكال التي أرقامها م
شكل  ( ١ ): المتوسطات السنوية والمتوسط العام لدرجة الحرارة لشھر ين�اير ف��ي الض��فة 

الغربية للفترة من ١٩٩٧ - ٢٠٠٨ م
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1 -  N, Leary, A, Vicente, I, Burlon, J, Kulkarni, & R , Iasco: Climate Change 

and Adaption , London, Trerling, VA, several pages, ( 2007 ).                             
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  : ١٢ – ١ لألشكال من المصدر

   ).١( يانات الجدول رقم ً من إنشاء الباحثين اعتمادا على ب
  

 والمنحنيــــات الحراريــــة للمتوســــطات الــــشهرية أرقــــام      ،  )١(  مــــن دراســــة بيانــــات الجــــدول رقــــم     
  -:، نجد اآلتي )١٢ – ١( 

  -:على المستوى العام: ًأوال

 العــام      تتذبــذب متوســطات درجــات الحــرارة بــين ارتفــاع وانخفــاض حــول المتوســط الــشهري– ١
  .لها
 أنهـا تكـون أعلـى أو أقـل مـن معـدلها  علـىدل منحنيات المتوسـطات الـشهرية لدرجـة الحـرارة ت– ٢

من سنة         العام في بعض السنوات، وهذا مرتبط بتغير العوامل المؤثرة على درجات الحرارة 
  .ألخرى

ً يكــون التذبــذب كبيــرا فــي متوســطات درجــات الحــرارة الــشهرية ابتــداء مــن شــهر أكتــوبر حتــى– ٣ ً 
 للمنخفـضات        شهر مارس، وهي األشهر التي تتأثر فيها المنطقـة بالجبهـات الدافئـة والبـاردة

  .الشتوية
ً حــول متوسـطها العــام ابتــداء مـن شــهر أبريــل ًمحـدودا يكـون التغيــر فـي المتوســطات الحراريــة – ٤

ي نهايـة الربيـع حتى شهر سبتمبر، وهي األشهر التي تتجه فيها األحوال الجوية إلى االسـتقرار، فـ
  .والصيف

المتوســطات الحراريــة عــن المتوســط الــشهري  تتفــق جميــع أشــهر الــسنة بوجــود انخفــاض فــي – ٥
ـــــــــسنوات هـــــــــي  م ، ٢٠٠٥ – ٢٠٠٤ م ، ٢٠٠٣ – ٢٠٠٢ م ، ٢٠٠٠ م ، ١٩٩٧: العـــــــــام، وال

ـــسنوات الواقعـــة بينهـــا،  م ، وبـــذ٢٠٠٨ – ٢٠٠٧ ـــة لل ـــاع فـــي المتوســـطات الحراري لك يكـــون االرتف
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ي ذلـــك أن االنخفـــاض أو االرتفـــاع لـــدرجات الحـــرارة يكـــون بمعـــدل شـــبه ثابـــت ، مقـــداره نحـــو ويعنـــ
  .سنتين

ً ال تتغيــر المتوســطات الحراريــة الــشهرية كثيــرا حــول المتوســط الــشهري العــام لهــا، ابتــداء مــن – ٦ ً
ًشهر يونيو حتى شهر سبتمبر، بمعنى أن االنخفاض أو االرتفاع فيها يكون محدودا، نظرا لو جود ً

   .شبه استقرار في حالة الجو لهذه األشهر
ً درجـة مئويـة لألشـهر ابتـداء مـن      شـهر ١٨ ترتفع قيم المتوسطات الحرارية الـشهرية عـن – ٧

أبريل حتى شهر نوفمبر، وهي األشهر التي ال تسقط فيها األمطار، باستثناء         شـهر أبريـل 
ًنــي ذلــك، أن هــذا           االرتفــاع يــؤثر ســلبا  وأكتــوبر ونــوفمبر لــبعض الــسنوات، ويعروســبتمب

على الموازنة المائيـة للمنطقـة، السـيما فيمـا يتعلـق بـالبخر،             وزيـادة النـتح فـي النبـات ، 
ًإضافة الستهالك السكان والنبات والحيوان  المتزايد من         المـاء نظـرا الرتفـاع درجـة الحـرارة 

  .في هذه األشهر
  -:ى المستوى الشهريعل: ًثانيا

 ٢٠٠٨ – ١٩٩٧المتوســط العــام لــدرجات الحــرارة الــشهرية للفتــرة مــن  ) ١(   يظهــر الجــدول رقــم 
  :، نجد اآلتي )١٢ – ١( م، فمن دراسته ودراسة األشكال أرقام 

 درجة مئوية، ويكون التذبذب فـي المتوسـط ١٣ يبلغ المتوسط العام لدرجة الحرارة فيه :شهر يناير
 درجـــات الحـــرارة        ًالحـــظ ارتفاعـــا فـــينه خـــالل الـــسنوات المـــذكورة كبيـــرا حولـــه، إذ الـــشهري لـــ

ـــــــــــــــــــــسنوات   ويكـــــــــــــــــــــون               م،٢٠٠٧ م ، ٢٠٠٦ م ، ٢٠٠٤ م، ٢٠٠٢ م ، ١٩٩٨لل
ًاالنخفاض في درجات الحرارة كبيرا بين هذه السنوات، نظرا لتعرض المنطقة لكتل هوائية باردة ً.  

، وقـــد ســـجل  درجـــة مئويـــة١٣.٥توســـط الـــشهري العـــام لدرجـــة الحـــرارة فيـــه  بلـــغ الم:شـــهر فبرايـــر
 م ، ٢٠٠٦ م ، ٢٠٠٤ م ، ٢٠٠٢ م ، ١٩٩٨ًالمتوســط الــشهري للــسنوات ارتفاعــا فــي الــسنوات 

ً م ، ويالحـــظ أيـــضا أن االنخفـــاض فـــي درجـــات الحـــرارة بـــين هـــذه الـــسنوات ملحـــوظ لـــنفس ٢٠٠٧
  . السبب السابق في شهر يناير

 درجـة مئويـة، وقـد سـجل المتوسـط ١٦.٨بلغ المتوسط الـشهري العـام لدرجـة الحـرارة  :شهر مارس
ـــــه فـــــي الـــــسنوات  ـــــشهري للـــــسنوات ارتفاعـــــا عن  م ، ٢٠٠٤ م ، ٢٠٠٢ م ، ٢٠٠١ م ، ١٩٩٩ًال

 م ، ويبدو أن عدد السنوات التي ارتفعت فيها درجات الحرارة عن ٢٠٠٩ م ، ٢٠٠٦ م،  ٢٠٠٥
ز شهر مارس بمرور عدد أكبر من المنخفضات الجوية، التي تحدث المتوسط العام كبير، إذ يتمي

ًحالــة متكــررة مــن عــدم االســتقرار الجــوي، تمهيــدا النتقــال المنطقــة إلــى فتــرة ريــاح الخماســين فــي 
  .شهري أبريل ومايو

 درجـة مئويـة، وقـد سـجل المتوسـط ٢٠.٨ بلـغ المتوسـط الـشهري العـام لدرجـة الحـرارة :شهر أبريـل
ـــــشهري للـــــسنو ـــــه فـــــي الـــــسنوات ال  م ، ٢٠٠٤ م ، ٢٠٠١ م ، ٢٠٠٠ م ، ١٩٩٩ًات ارتفاعـــــا عن



 - ١٣ -

ً م ، يالحــظ أيــضا كبــر عــدد الــسنوات التــي ارتفعــت فيهــا درجــات ٢٠٠٨ م ، ٢٠٠٦ م ، ٢٠٠٥
  .الحرارة، ويعود ذلك لتأثر المنطقة بالرياح الخماسينية الجافة

رجــة مئويــة، وقــد ســجل المتوســط  د٢٤.٤ بلــغ المتوســط الــشهري العــام لدرجــة الحــرارة :شــهر مــايو
 م ، يالحـظ أن عـدد مـرات ٢٠٠٣ م ، ١٩٩٩ م ، ١٩٩٧ًالشهري للـسنوات ارتفاعـا فـي الـسنوات 

ارتفــاع درجــة الحــرارة للــسنوات قليــل، لكنــه عميــق األثــر الحــراري، ويعــود ذلــك لفعــل الريــاح الجافــة 
  .المصاحبة للمنخفضات الخماسينية

 درجـــة مئويـــة، وقـــد ســـجل المتوســـط ٢٧.٢درجـــة الحـــرارة فيـــه  بلـــغ المتوســـط العـــام ل:شـــهر يونيـــو
 م ٢٠٠٣ م ، ٢٠٠١ م ، ١٩٩٩ م ، ١٩٩٧: ًالشهري للسنوات ارتفاعـا عنـه فـي الـسنوات اآلتيـة

ً م ، ويالحظ أن االرتفاع في درجات الحرارة حول متوسطها العام يكون محدودا ، كـذلك ٢٠٠٧، 
  .إلى اتجاه حالة الجو إلى االستقرار الصيفيالحال بالنسبة لالنخفاض بينها، ويعود ذلك 

ً درجة مئوية، وقد سجلت درجة الحرارة ارتفاعـا عنـه فـي ٢٩.١ بلغ المتوسط العام له :شهر يوليو
 م ، ٢٠٠٧ م ،٢٠٠٦ م ، ٢٠٠٤ م ، ٢٠٠٣ م ، ٢٠٠٢ م ، ٢٠٠٠ م ، ١٩٩٩: الــــــــــــسنوات 

ً في هذه المتوسطات عميقا، كذلك وهذا شهر مركزي من أشهر الصيف الدافئة، وال يكون االرتفاع
  .حال االنخفاض
 درجـة مئويـة، وقـد سـجل المتوسـط ٢٩ بلغ المتوسط الشهري العـام لدرجـة الحـرارة :شهر أغسطس

 م ، ٢٠٠٣ م ، ٢٠٠٢ م ، ١٩٩٩ م ، ١٩٩٨: ًالــــشهري للــــسنوات ارتفاعــــا عنــــه فــــي الــــسنوات 
ـــاد  م ، ويالحـــظ أن التغيـــر حولـــه محـــدو٢٠٠٨ م ، ٢٠٠٦ م ، ٢٠٠٥  أو االنخفـــاض، عباالرتف

  .  النسبي في حالة الجورًنظرا لالستقرا
 درجـة مئويـة ، وقـد ســجل ٢٦.٩ بلـغ المتوســط الـشهري العـام لـدرجات الحـرارة فيــه :شـهر سـبتمبر

 ٢٠٠٣ م ، ٢٠٠٢ م ، ١٩٩٩ م ، ١٩٩٨ًالمتوسـط الـشهري للـسنوات ارتفاعـا عنـه فـي الـسنوات 
عدد الـسنوات التـي ارتفعـت فيهـا درجـات الحـرارة أقـل مـن  م ، ويالحظ أن ٢٠٠٦ م ، ٢٠٠٤م ، 

الجويـة ًتلك الموجودة في شهر أغسطس لكنها أعمق تأثيرا، إذ تتأثر المنطقة ببعض المنخفضات 
  .ًتمهيدا لفصل الشتاء

 درجة مئوية، وقد سـجل االرتفـاع ٢٤.٤ بلغ المتوسط الشهري العام لدرجات الحرارة :شهر أكتوبر
ـــــــسنوات فـــــــي المتوســـــــطات ا ـــــــشهرية الـــــــسنوية لل  م ، ٢٠٠٣ م ، ٢٠٠٢ م ، ١٩٩٩ م ، ١٩٩٨ل

 م ، ويبـــدو أن عـــدد الـــسنوات التـــي ارتفعـــت فيهـــا درجـــات الحـــرارة ٢٠٠٧ م ، ٢٠٠٦ م ، ٢٠٠٥
ًكبيــر، وهــو أمــر يحدثــه تكــرر الجبهــات الدافئــة والبــاردة ، المــصاحبة للمنخفــضات الجويــة، تمهيــدا 

  .لفصل الشتاء
 درجـة مئويـة، وقـد سـجلت درجـة ١٩.٦متوسط الشهري العام لدرجات الحـرارة  بلغ ال:شهر نوفمبر

 م ، ٢٠٠٢ م ، ١٩٩٩ م ، ١٩٩٨: ًالحــــرارة للمتوســــطات الــــشهرية ارتفاعــــا فــــي الــــسنوات اآلتيــــة



 - ١٤ -

 م ، ويبـدو أن عــدد الــسنوات التــي ارتفعــت فيهـا درجــات الحــرارة قليــل إذا قــورن ٢٠٠٧ م ، ٢٠٠٣
ً واالنخفــاض أكثــر عمقــا، ويعــود ذلــك إلــى تــأثر عير الحــراري باالرتفــاباألشــهر الــسابقة، لكــن التــأث

  .المنطقة بالمنخفضات الجوية الحقيقة
 درجـة مئويـة، ارتفـع المتوسـط ١٥.١ بلغ المتوسط الشهري العام لدرجة الحرارة فيه :شهر ديسمبر

ـــسنوات  ـــه فـــي ال   م ،٢٠٠٨ م ، ٢٠٠٦ م ، ٢٠٠٥ م ، ١٩٩٩ م ، ١٩٩٨الـــشهري الـــسنوي عن
 التـــأثير الحـــراري  أنًويبـــدو أيـــضا أن عـــدد ســـنوات االرتفـــاع فـــي درجـــة الحـــرارة قليـــل، ويعنـــي ذلـــك

  .ملحوظ فيه

  الموضع الثالث

  التغير في درجات الحرارة

، ثـــم حـــسب منهـــا )١(    حـــسبت النـــسبة المئويـــة للتغيـــر فـــي متوســـطات درجـــات الحـــرارة للـــسنوات
 – ١٣( ذلك توضـح األشـكال أرقـام كـ،  ) ٢( قـم  رل ذلـك الجـدوالمتوسط العام للتغيـر ، ويوضـح

  .التغير في درجات الحرارة، وتحركها حول المتوسط العام للتغير ) ٢٤
شكل  ( ١٣ ): النسبة المئوية للتغير ومتوسطھا لشھر يناير في الض�فة الغربي��ة 

للسنوات من ١٩٩٨ - ٢٠٠٨ م
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شكل ( ١٤ ): النسبة المئوية للتغير في درجة الحرارة ومتوسطھا لش��ھر ف��براير 
في الضفة الغربية للسنوات من ١٩٩٨ - ٢٠٠٨ م
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  .ملف مستقل ، صفحة بالعرض ) ٢( جدول رقم 

                                                 

  :  حسبت النسبة المئوية للتغير في درجات الحرارة كاآلتي- 1
   متوسط درجة حرارة الشهر السابق–                                              متوسط درجة حرارة الشهر الالحق 

  ١٠٠ ×        ــــــــــــــــــــــــــــــــــ  =  النسبة المئوية للتغير في درجات الحرارة
                                                                متوسط درجة الحرارة السابق
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  .ملف مستقل ، صفحة بالعرض ) ٢( جدول رقم 
  .ملف مستقل ، صفحة بالعرض ) ٢( جدول رقم 
  .ملف مستقل ، صفحة بالعرض ) ٢( جدول رقم 
  .ملف مستقل ، صفحة بالعرض ) ٢( جدول رقم 
  .ملف مستقل ، صفحة بالعرض ) ٢( جدول رقم 
  .ملف مستقل ، صفحة بالعرض ) ٢( جدول رقم 
  .ملف مستقل ، صفحة بالعرض ) ٢( جدول رقم 
  .فحة بالعرضملف مستقل ، ص ) ٢( جدول رقم 
  .ملف مستقل ، صفحة بالعرض ) ٢( جدول رقم 
  .ملف مستقل ، صفحة بالعرض ) ٢( جدول رقم 
  .ملف مستقل ، صفحة بالعرض ) ٢( جدول رقم 
  .ملف مستقل ، صفحة بالعرض ) ٢( جدول رقم 
  .ملف مستقل ، صفحة بالعرض ) ٢( جدول رقم 
  .ملف مستقل ، صفحة بالعرض ) ٢( جدول رقم 

  .ملف مستقل ، صفحة بالعرض ) ٢(  رقم جدول
  .ملف مستقل ، صفحة بالعرض ) ٢( جدول رقم 
  .ملف مستقل ، صفحة بالعرض ) ٢( جدول رقم 
  .ملف مستقل ، صفحة بالعرض ) ٢( جدول رقم 
  .ملف مستقل ، صفحة بالعرض ) ٢( جدول رقم 
  .ملف مستقل ، صفحة بالعرض ) ٢( جدول رقم 
  .ستقل ، صفحة بالعرضملف م ) ٢( جدول رقم 
  .ملف مستقل ، صفحة بالعرض ) ٢( جدول رقم 
  .ملف مستقل ، صفحة بالعرض ) ٢( جدول رقم 
  .ملف مستقل ، صفحة بالعرض ) ٢( جدول رقم 
  .ملف مستقل ، صفحة بالعرض ) ٢( جدول رقم 
  .ملف مستقل ، صفحة بالعرض ) ٢( جدول رقم 
  .رضملف مستقل ، صفحة بالع ) ٢( جدول رقم 

  
  



 - ١٦ -

شكل ( ١٥ ): النسبة المئوية لتغير درجة الحرارة ومتوسطھا لشھر م�ارس ف��ي 
الضفة الغربية للسنوات من ١٩٨٨ - ٢٠٠٨ م
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شكل  ( ١٦ ): النسبة المئوية لتغير درجة الحرارة ومتوسطھا لش�ھر أبري�ل ف�ي 
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شكل  (  ١٧ ):  النسبة المئوية لتغير درجة الحرارة ومتوسطھا لشھر مايو 

للسنوات من ١٩٨٨ -  ٢٠٠٨ م
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شكل ( ١٨ ): النسبة المئوية لتغير درجة الحرارة ومتوسطھا لشھر يوني�و ف�ي 
الضفة الغربية للسنوات من ١٩٩٨ - ٢٠٠٨ م
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شكل  ( ١٩ ): النسبة المئوية لتغير درجة الحرارة ومتوسطھا لشھر يولي�و ف�ي 
الضفة الغربية للسنوات من ١٩٨٨ - ٢٠٠٨ م
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شكل ( ٢٠ ): النسبة المئوية لتغير درجة الحرارة ومتوسطھا لشھر أغس�طس ف��ي 
الضفة الغربية للسنوات من ١٩٩٨ - ٢٠٠٨ م
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شكل  ( ٢١ ): النسبة المئوية لتغير درجة الحرارة ومتوسطھا لشھر سبتمبر في 
الضفة الغربية للسنوات من ١٩٩٨ - ٢٠٠٨ م
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شكل  ( ٢٢ ): النسبة المئوية لتغير درجة الحرارة ومتوسطھا لش�ھر اكتوب�ر ف�ي 
الضفة الغربية للسنوات من ١٩٩٨ - ٢٠٠٨ م

-14

-12

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

%

تغير درجة الحرارة %   متوسط التغير %
  

شكل  ( ٢٣ ): النسبة المئوية لتغير درجة الحرارة ومتوسطھا لش�ھر نوفم�بر ف�ي 
الضفة الغربية للسنوات من ١٩٩٨ - ٢٠٠٨ م
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شكل  ( ٢٤ ): النسبة المئوية لتغير درجة الحرارة ومتوسطھا لشھر ديس��مبر ف��ي 
الضفة الغربية للسنوات من ١٩٩٨ - ٢٠٠٨ م
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  :  )٢٤ – ١٣( لألشكال من مصدرال

  ).٢( ًمن إنشاء الباحثين اعتمادا على بيانات الجدول رقم             
  

  -:، نجد اآلتي )٢٤ – ١٣( ، واألشكال أرقم  ) ٣(   من دراسة بيانات الجدول رقم 

ًلحوظـــا مـــن ســـنة إلـــى أخـــرى ، بالنـــسبة ً ســـجلت النـــسب المئويـــة لتغيـــر درجـــة الحـــرارة تباينـــا م– ١
ًلجميع أشهر السنة، وكان هذا التغير موجبا لبعض السنوات، وسالبا ألخرى ً.  

ً يكــون المتوســط العــام لنــسبة التغيــر فــي درجــات الحــرارة ســالبا لــبعض األشــهر، وموجبــا فــي – ٢ ً
األشـهر،     عض أشهر أخرى، بمعنى أن درجات الحرارة تكـون أقـل أو أكثـر مـن معـدلها العـام لـب

 ونــــوفمبر ،   ً، وجــــاء المتوســــط العــــام للتغيــــر ســــالبا لألشــــهر ينــــاير، ومــــايو، ويوليــــو ، وأكتــــوبر،
  . وأغسطس ، وسبتمبر    ًوديسمبر، وجاء موجبا لألشهر فبراير، ومارس ، وأبريل ، ويونيو ،

الـسنة،            الحـرارة موجبـة فـي أشـهر مهمـة مـن درجـة جاءت النسبة العامة للتغيـر فـي – ٣
 التغيـر الموجـب             وهي أشهر فبراير ومارس وأبريل، وهي أشهر أمطار حقيقيـة، ويعنـي
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،  ارتفــاع نــسبة البخــر          ، ممــا يــؤدي إلــىفــي درجــات الحــرارة ارتفاعهــا عــن المعــدل العــام
ع فـي درجـات الحـرارة  االرتفـا        وتقليل القيمة الفعلية لألمطار الـساقطة، إضـافة إلـى أنـه هـذا

زهارهـا فـي هـذه األشـهر، األمـر الـذي ا     ًيؤثر سلبا علـى الكثيـر مـن األشـجار المثمـرة، إذ يـأتي 
  .وتكوين الثمار  يؤدي إلى جفاف الزهرة وموتها قبل اإلخصاب 

ً    كذلك جـاء التغيـر موجبـا فـي أشـهر مهمـة مـن الـسنة تـأتي فـي الـصيف، حيـث الحـرارة مرتفعـة 
، وهي أشهر يونيو ، وأغسطس ، وسبتمبر، وهي أشـهر الـصيف الحقيقيـة، ويكـون تـأثير بطبيعتها

  ً.المختلفة ًهذا التغير سلبيا على الموازنة المائية، وعلى أنشطة اإلنسان 
ً وجاءت النسبة المئوية العامة للتغيـر سـالبة فـي أشـهر مهمـة مـن الـسنة أيـضا، وهـي األشـهر – ٤

ًشهر الخريـف، وبدايـة الـشتاء، ولـن يكـون هـذا التغيـر مفيـدا كثيـرا، إذ من أكتوبر إلى يناير، وهي أ ً
ال تعتبــر هــذه األشــهر أشــهر المطــر الحقيقيــة، إال أن التــأثير الــسالب لدرجــة الحــرارة يظهــر تــأثيره 
ًعلى بعض المحاصيل الخـضرية مثـل البطـاطس، حيـث ال تتحمـل انخفـاض درجـات الحـرارة كثيـرا 

  .فتموت
ًلمئويـة للتغيـر تحركـا حـول متوســطاتها يـشبه إلـى حـد كبيـر تحـرك المتوســطات  تأخـذ النـسب ا– ٥

ً وال يكون المتوسط العام لهـا صـفرا، .، فهي جزء منهالشهرية السنوية حول المتوسط الشهري العام
  . أكبر منهورفنجده في بعض الشهور أقل من الصفر المئوي، وفي شه

 منــاخي وعـدم انتظــام المــسار الــسنوي لدرجــة ذبــذبتً يـشير التغيــر الحــراري أيــضا إلـى حــدوث – ٦
   .الحرارة

 مـــن ٣ – ٢لعـــدد يتـــراوح مـــن ) إيجـــابي أو ســـلبي(  جـــاءت نـــسبة التغيـــر متتاليـــة فـــي النـــوع – ٧
الــسنوات، وهــذا أمــر يــؤثر علــى ســقوط األمطــار، وعــدم انتظــام ســقوطها بالكميــات المطلوبــة فــي 

  .أشهر المطر
لحــرارة مــع المتوســطات الــشهرية لهــا إلــى أن درجــات الحــرارة  تؤكــد نــسب التغيــر فــي درجــات ا– ٨

تميل إلى االرتفاع في منطقـة الدراسـة، وهـذا تأكيـد علـى أنهـا جـزء مـن سـطح األرض الـذي يعـاني 
  .)١( االحتباس الحراري العالمي ظاهرةمن
  
  

  النتائج والمقترحات والتوصيات
  -:نتائج الدراسة: ًأوال

                                                 
1 - A. Parrie Pittock: Climate Change, Turning up heat, National Library of 

Australia, several pages, ( 2005 ).                                                                   
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ة إظهـار التغيـر فـي درجـات الحـرارة فـي منطقـة الدراسـة، والتعـرف  إن الغرض من هذه الدراسـ    
علــى اتجاهــه، إلتاحــة الفرصــة للمهتمــين بدراســة هــذا الــنمط مــن التغيــر، وأخــذه فــي الحــسبان فــي 

ها ؤالدراسات المتيورولوجية والمناخية، ثم أخـذ االحتياطـات الالزمـة لتفـدي األخطـار المحتمـل نـشو
ه الدراسة تفيد فـي تقيـيم المـشاريع التـي تتـأثر بتغيـر درجـات الحـرارة، من هذا التغير، كذلك فإن هذ

ومــن أهمهــا المــشاريع الزراعيــة، والهيدرولوجيــة، وهــي محاولــة إلبــراز الجــانبين اإليجــابي والــسلبي 
  .لهذا التغير، أو كما يعرفه الكثيرون ، بأنه فوق أو تحت المعدل العام لدرجة الحرارة

  : التوصل إلى النتائج اآلتية    من خالل الدراسة تم
  التذبــذب الواضــح للمتوســط الــشهري لدرجــة الحــرارة مــن عــام آلخــر، بــين ارتفــاع وانخفــاض،– ١

  .حول المتوسط الشهري العام
ً يكـــون التذبـــذب الحـــراري فـــي المتوســـطات الحراريـــة الـــشهرية كبيـــرا لـــبعض الـــسنوات، ويكـــون – ٢

ًصغيرا ألخرى، وهو أمر يؤثر سلبا على من   .احي الحياة المختلفةً
ً يأخـــذ تذبـــذب المتوســـط الـــشهري لدرجـــة الحـــرارة نمطـــا عامـــا لكـــل شـــهر، ونمطـــا عامـــا لكـــل – ٣ ً ً ً

الشهور، بحيث يكون الهبوط أو االرتفاع في درجات الحرارة شبه منتظم، بحيث يحدث الهبوط أو 
  .ًاالرتفاع كل عامين تقريبا

ـــدرج– ٤ ـــشهرية ل ـــر فـــي المتوســـطات ال ـــى المتوســـط يحـــاكي التغي ات الحـــرارة التذبـــذب الحـــادث عل
  .الشهري لها بين ارتفاع وانخفاض

ً يكون التغير في المتوسطات الـشهرية إيجابيـا لـبعض الـشهور، ويكـون سـلبيا للـبعض اآلخـر، – ٥ ً
  .خرأي يكون فوق المعدل العام لبعضها، ويكون تحته لبعضها اآل

ً موجبـا لـستة أشـهر مـن الـسنة، وسـالبا  جاء التغير في المتوسـطات الحراريـة الـشهرية– ٦ لألشـهر ً
  . ويعني ذلك أن درجات الحرارة مرتفعة عن معدلها العام نصف السنة ،الستة

ً جاء التغير موجبا في أشهر مهمة من السنة ، تمثله أشهر فبرايـر، ومـارس، وأبريـل، وتعتبـر – ٧
وســبتمبر، وهــي مــن أشــهر ً، وتمثلــه أيــضا أشــهر يونيــو ، وأغــسطس ، المهمــةمــن أشــهر المطــر 

ًالجفاف وارتفاع درجة الحرارة، وهذا أمر خطير، إذ يكون تأثيره سالبا على القيمة الفعلية لألمطـار 
من نقص في المياه   المنطقة فيه تعانيالذيالساقطة ، وعلى الموازنة المائية للمنطقة، في الوقت 

  .الالزمة للسكان
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، وتعتبر هذه )١() سنة ١٢( الحرارة خالل مدة الدراسة لدرجة ) ٢.٧١(+  وجود تدفئة بنسبة – ٨

ويرى البعض أن . ًالتدفئة تغذية إيجابية يمكن أن تحدث ارتفاعا على درجات الحرارة في المستقبل
الزيادة في درجة الحرارة تتبع منظومة عالمية، يتدخل في إحداثها تزايد السكان، وتزايد احتياجـاتهم 

مــر الــذي يــؤدي إلــى زيــادة االنبعاثــات الكربونيــة مــن ســطح األرض نحــو مــن الطاقــة والمــوارد، األ
  .)٢(جوها
  -:المقترحات والتوصيات: ًثانيا

 يرى الباحثان أن االتجاه الذي تسلكه درجـات الحـرارة  مـن خـالل تذبـذب المتوسـطات الحراريـة    
 قــدرة الــسكان، ًالــشهرية، والتغيــر الحــادث عليهــا غيــر طبيعــي، وقــد يكــون هــذا األمــر خارجــا عــن

ن هذه تغيـرات تخـص التغيـر العـام لدرجـة الحـرارة علـى سـطح األرض، إومدى سيطرتهم عليه، إذ 
والعوامــــل المختلفــــة المــــؤثرة علــــى درجــــات الحــــرارة، إال أن بمقــــدور اإلنــــسان أن يزيــــد مــــن مراقبتــــه 

خطــار الناتجــة وتــسجيله المــستمر والكامــل للحالــة الجويــة، ألخــذ االحتياطــات الكافيــة للحــد مــن األ
مــــن هــــذا المنطلــــق يقــــدم الباحثــــان المقترحــــات . عــــن التــــأثيرات الــــسلبية واإليجابيــــة لدرجــــة الحــــرارة

  :والتوصيات اآلتية
ال ترقى محطات الرصد والتـسجيل المتيورولوجيـة إلـى الكفـاءة المطلوبـة، ومعظمهـا محطـات  – ١

قـد ال نجـدها فـي أخـرى، لـذلك فة ٕبسيطة، لذلك فإن البيانـات المناخيـة قليلـة، وان وجـدت فـي محطـ
ً عـادال علـى توزيعهـانوصي ببنـاء محطـات متيورولوجيـة تحـاكي التطـورات التكنولوجيـة العالميـة، و

  .ً، إضافة إلى تحديث المحطات العاملة حاليامساحة المنطقة
اإليعــاز إلــى الجهــات المختــصة بترشــيد اســتهالك الميــاه فــي األشــهر التــي يكــون تغيــر درجــة  – ٢

  .ة معقولةيًرارة فيها موجبا، وذلك للحفاظ على موازنة مائالح
ن التــأثير إ العمــل علــى تجميــع ميــاه األمطــار بالــسبل المختلفــة ، الشخــصية ، والحكوميــة، إذ – ٣

  .اإليجابي لدرجات الحرارة يزيد البخر، ويقلل القيمة الفعلية لألمطار الساقطة
نـد حـدوث تغيـرات مهمـة فـي درجـات الحـرارة، ألخـذ  على المسئولين تنبيه السكان المحليين ع– ٤

   . الصحية واالقتصادية التي تحد من أخطارهااالحتياطات الالزمة
 يجب على المهتمين والمختصين بأمور المناخ محاكاة التغيرات العالمية للمناخ ، وأن يكونوا – ٥

  . ة على      سطح األرض االتفاقات الدولية التي تحد من أخطار ارتفاع درجات الحرارمنًجزءا 
                                                 

من محصلة التغير الموجب والسالب لدرجات الحرارة ) درجة مئويةل  %٢.٧١( +  جاءت قيمة التغير - 1

، درجة مئويةل %٣.٨ –، والتغير السالب % ٦.٥١+ خالل السنوات المذكورة، حيث بلغ التغير الموجب 

 . )٣( انظر جدول رقم 

ارتفــاع درجـة حــرارة األرض، إسـتراتيجية عالميــة إلبطالــه، : رمـضان هــدارة كريـستوفر فالفــين، ترجمـة ســيد - 2

  ).١٩٩١(  ، ٩١الدار الدولية للنشر والتوزيع، معهد مراقبة البيئة العالمية، وثيقة 
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  المصادر والمراجع
 ةمحافظــــات الــــضفة الغربيــــة وقطــــاع غــــزة،  الــــسلطة الوطنيــــ ): ١٩٩٥: (  أطلــــس فلــــسطين– ١

  . الفلسطينية، رام اهللا ، فلسطين
، األحــوال المناخيـــة فــي األراضـــي  )٢٠٠٩يوليـــو : ( الجهــاز المركــزي لإلحـــصاء الفلــسطيني- ٢

  .، رام اهللا، فلسطين٢٠٠٨الفلسطينية، التقرير السنوي 
 ، رام ٦، كتـاب فلـسطين اإلحـصائي رقـم  )٢٠٠٥: (  الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني- ٣

   .٢٣اهللا ، فلسطين، ص 
، وزارة النقــل والمواصــالت ، هيئــة األرصــاد الجويــة  )٢٠٠٨: ( الــسلطة الوطنيــة الفلــسطينية - ٤

  .صفحات متعددة. الفلسطينية
، وزارة النقــل والمواصــالت، اإلدارة العامــة لألرصــاد  )٢٠٠٦: ( ة الفلــسطينيةالــسلطة الوطنيــ - ٥

  . ، رام اهللا، فلسطين، صفحات متعددة٦، نشرة رقم ٢٠٠٦الجوية، النشرة المناخية لعام 
، ســـــلطة الميـــــاه الفلـــــسطينية، رام اهللا ، فلـــــسطين،  )٢٠٠٨: ( الـــــسلطة الوطنيـــــة الفلـــــسطينية - ٦

  .نشرات متعددة
، جغرافيـة فلـسطين الطبيعيـة،  )٢٠٠٨: (  العظيم قدوره مـشتهى و منـصور نـصر اللـوح عبد- ٧

  .١١١ – ١٠٦ ، غزة ، فلسطين ، ص ص ١ط 
ارتفــــاع درجــــة حــــرارة األرض، إســــتراتيجية :  كريــــستوفر فالفــــين، ترجمــــة ســــيد رمــــضان هــــدارة- ٨

(  ،        ٩١لعالميـة، وثيقـة عالمية إلبطاله، الدار الدوليـة للنـشر والتوزيـع، معهـد مراقبـة البيئـة ا
١٩٩١.(  

 ٢٠٠٨ – ١٩٩٦نشرات مختلفة بين العامين :  محطات األرصاد الجوية في الضفة الغربية - ٩
  .م
  

10 -A. Parrie Pittock: Climate Change, Turning up heat, National Library 
of Australia, several pages, ( 2005 ). 
11 - Central Bureau of statistics: June 2001, Palestinian map ,Ramalla, 

Palestine.                                                                                                  
12 - N, Leary, A, Vicente, I, Burlon, J, Kulkarni, & R , Iasco: Climate 
Change and Adaption , London, Trerling, VA, several pages, ( 2007 ). 
13 - Palestinian Geographic center: Palestinian  State map, Cities, Towns, 
Settlements, Scale 1 : 150000, (1997 ).                                                                               
14-Palestinian National Authority: Ministry of Transport,  Meteorological 
Authority, Climate Ballistics- 2007& 2008, Ram Allah, Palestine, pp   
13-30 , (2007).            
15 - Physical map of Palestine : ( 1995 ), scale 1 : 250 000                                                        
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