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  ملخص البحث
  

مشتقات البترول في التدفئة بعض  لة   يدرس البحث موضع نقاط االرتكاز لعدد األسر المستخدم
تـــم . موضــع نقطتـــي ارتكــاز المكـــان والــسكانوالطــبخ فــي محافظـــات الــضفة الغربيـــة ، ومقارنتهــا ب

ــــاول األولتقــــسيم ــــى عــــدة موضــــوعات، يتن أهــــداف البحــــث ( إســــتراتيجية البحــــث  منهــــا البحــــث إل
نقـاط ارتكـاز عـدد األسـر ب تهمـا، وعالقخصص الثاني لنقطتـي ارتكـاز المكـان والـسكانو، )ووسائله

ــــبعض المــــستخدمة  ــــاول ، أمــــا ال، مــــع دراســــة كثافاتهــــامــــشتقات البتــــرول ل ــــث فتن بعــــض القــــيم ثال
  .اختتم البحث بالنتائج والمقترحات والتوصياتو، اإلحصائية ذات العالقة

ABSTRACT 
The research studies the core points of the families using some kinds of 
fuel for heating and cooking in West Bank Governorates and compares 
them with area and population core points. The research is divided into a 
number of subjects, the first deals with the Strategy of the research. The 
second studies core points of area and population and Families number. 
The third deals with some statistics values related to the subject. The 
research concludes with showing the results, suggestions and 

recommendations.                                                                                    
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 في                              نقاط االرتكاز لبعض مشتقات البترول المستخدمة 

  التدفئة والطبخ في الضفة الغربية
  -:مقدمة

 ثــم ً     تميــل الدراســات الجغرافيــة الحديثــة إلــى تفــسير وتحليــل توزيــع الظــاهرات الجغرافيــة مكانيــا،
لتوزيـــع، وقـــد بـــدأت تأخـــذ هـــذه الدراســـات البحـــث عـــن األســـباب المختلفـــة التـــي أدت بهـــا إلـــى هـــذا ا

 علــــى حـــساب الوصـــف الــــشكلي لهـــا، إذ أن هــــذا النـــوع مــــن )١(مكانتهـــا فـــي الدراســــات الجغرافيـــة 
 الظـاهرة بالظـاهرات األخـرى المحيطـة وعالقة والتحليل، بالدراسةالدراسات يبحث جوهر الموضوع 
  .بها، للوصول إلى أفضل النتائج

للوصــول إلــى التفــسير الــصحيح  ًيثــة أيــضا إلــى دراســة وتحليــل المواقــعتتجــه الدراســات الحدكمــا    
ً، إذ تأخذ كل ظاهرة نمطا معينا في التوزيع داخل اإلقليم لتؤدي )٢(لخصائصها وعالقاتها المكانية  ً

ً ال يكــون عــشوائيا، إقليمهــايعنــي ذلــك أن انتظــام الظــاهرة وتوزيعهــا داخــل وظيفــة معينــة محــددة ، 
ًات المختلفة داخل اإلقليم توزيعا وظيفيـا ضـمن عالقـات مكانيـة مترابطـة محـددة حيث تأخذ الظاهر ً

لكـل ظـاهرة فًداخل نطاق هذا اإلقليم، علمـا بـأن التوزيـع الفعلـي لهـذه الظـاهرات ال يكـون متـشابها، 
  .خصوصياتها المحلية واإلقليمية التي تحدد هذا التوزيع

 فـي لهـذه المـشتقاتاز الممثلـة لعـدد األسـر المـستخدمة ًانطالقا من نفس المبدأ فإن نقـاط االرتكـ   
ٕ المكان والسكان، وان ارتكاز تيكل من التدفئة والطبخ تأخذ اتجاهات معينة في التوزيع حول نقط

(              تبط مــــع اتجاهــــات الجــــذب تركزهــــا فــــي أماكنهــــا حــــسب اإلحــــصاءات المتــــوفرة مــــر
   .لها) االستخدام

  
  
  

                                                 
  -: انظر إلى-  1

دراســـة فـــي ( ة والـــسكان بالنـــسبة إلرتكازيـــة المكـــان فـــي الـــضفة الغربيـــة     إرتكازيـــة المراكـــز العمرانيـــ)٢٠٠٦ (:عبـــد العظـــيم مـــشتهى-* 
  ..  المجلد التاسع، العدد األول غزة، سلسلة العلوم اإلنسانية، -مجلة جامعة األزهر): جغرافية المكان 

ـــة -*  ـــد العظـــيم مـــشتهىو جهـــاد محمـــد أبـــو طويل ـــى م: عب ـــة المكانيـــة والمدرســـية، دراســـة تطبيقيـــة عل ـــة جامعـــة اإلرتكازي ـــة غـــزة، مجل دين
   .١١٧ – ٩٠ م،ص ص ٢٠٠٢ يناير - هـ١٤٢٢/  غزة، المجلد السادس، العدد األول، ذو القعدة–األقصى

 المكانية والـسكانية لمحافظـات الهـضبة الغربيـة فـي العـراق، مجلـة البحـوث والدراسـات اإلرتكازية ، )١٩٩٥ ( :عباس فاضل السعدي -* 
  .٢١ ، القاهرة ، ص٢٤العربية، مج 

 المكانيــة وتحديــد اتجاهــات الظــاهرات الجغرافيــة، النــدوة الثانيــة ألقــسام الجغرافيــا فــي اإلرتكازيــة )١٩٨٥ (:فــاروق بــن محمــد الجمــال  - ٢
 .١٧١إبريل، ، ص ٢٥-٢٣المملكة العربية السعودية، منشورات عمادة شئون المكتبات، جامعة الملك سعود ، الرياض، 
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  الموضوع األول
  البحث ووسائلهأهداف 

  -:مقدمة

التـي تمثـل الجـزء األكبـر (   بالنظر إلى موارد الطاقة التي يستخدمها السكان في الضفة الغربيـة، 
، نجــد أنهــا تتعــدد مــا بــين الطاقــة الكهربائيــة، ومــشتقات )مــن مــساحة الدولــة الفلــسطينية المقترحــة

وتوزيعهـــا، ونقلهـــا، إضـــافة إلـــى البتـــرول و يـــتحكم فيهـــا االحـــتالل اإلســـرائيلي مـــن حيـــث أســـعارها، 
ًالحطــب الــذي يــؤتى بــه مــن األشــجار المحليــة، و يــستخدم الفحــم المــصنع محليــا مــن الحطــب، أو 

  . الفحم الحجري المستورد من دول خارج فلسطين
 واطن إلى استخدام مصادر الطاقة المختلفـة فـي التدفئـة المنزليـة، أو ألغـراض الطـبخيتجه المو   
إلى االستخدام المتعدد لمصادر الطاقة بما يتناسب مـع عـدة أمـور ، منهـا مـوارد يعمد المواطن و، 

الطاقة المتوفرة في البيئة المحلية لـه، ثـم مـستوى معيـشته، ومكـان الـسكن سـواء كـان فـي القريـة أو 
بيئتــه أي اهتمــام، باســتخدامه لمــصادر الطاقــة، نقــصد هنــا مــدى لالمدينــة، وقــد ال يعيــر المــواطن 

  .اتج عن هذا االستخدامالتلوث الن
مـشتقات بعض     يركز هذا البحث على عدد األسر الفلسطينية في الضفة الغربية والمـستخدمة لـ

 في أغراض التدفئة والطبخ، ال يعني اسـتخدام هـذه )١()الغاز الطبيعي، والكاز، والسوالر( البترول 
بخ، فتــستخدم الكهربــاء، و الفحــم  الطاقــة المــستخدمة فــي التدفئــة والطــأنــواع أنهــا تمثــل كــل األنــواع

ًوالحطب، إال أن الباحث ركز عليها ألنها تشكل موردا رئيسيا ومهما للطاقة  ً ،  المـستوردة)البترول(ً
  .وأن معظم السكان يستخدمونها في ذلك

 فـي لهـذه المـشتقات األسـر المـستخدمة     هذا، وقد لجأ الباحث إلى استخدام نقـاط االرتكـاز لعـدد
لطــــبخ للوصــــول إلــــى طبيعــــة التوزيــــع المكــــاني لهــــا، ومقارنتهــــا بنقطتــــي ارتكــــاز المكــــان التدفئــــة وا

  .، ثم الوصول إلى طبيعة هذا التوزيع)تركزها( والسكان، ومعرفة اتجاه تحركها 
  :منطقة الدراسة: ًأوال

 ً   تقع الضفة الغربية وسط النطاق الجبلي في فلسطين، محددة من الـشرق بـأكثر المنـاطق انخفاضـا

  المتوســـــطً متـــــرا تحـــــت مـــــستوى ســـــطح البحـــــر٤٠٠ -(فيها،حيـــــث نهـــــر األردن و البحـــــر الميـــــت 

تبلـغ . ) ٢() األخـضرالخـط ( ١٩٤٩ الـذي حـدد عـام يحـدها مـن الجهـات األخـرى خـط الهدنـةو،)ًتقريبا
                                                 

، وهــي  الفلــسطينيٕمــشتقات البتــرول المــستخدمة كمــا وردت فــي جــداول واحــصاءات الجهــاز المركــزي لإلحــصاء تــم اســتخدام أســماء - 1
ًاألســماء التـــي درج الـــسكان علـــى محاكاتهـــا محليـــا، مـــع العلـــم أن الغـــاز هــو الغـــاز الطبيعـــي، والكـــاز هـــو الجـــازولين، أمـــا الـــسوالر فيعنـــي 

  .الكيروسين
ـــة رودس،١٩٤٩خـــط الهدنـــة لعـــام :  الخـــط األخـــضر - 2  ١٩٤٨ يفـــصل بـــين األراضـــي التـــي احتلتهـــا إســـرائيل عـــام و  م حـــسب اتفاقي

  . والضفة الغربية
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 الـــضفة تقـــع.)١(فلـــسطينل  الكليـــةمـــساحةالمـــن % ٢٠.٨، أي بنـــسبة ً تقريبـــا٢ كـــم٥٦٣٣مـــساحتها 
ْ  و ٣٤َ  ٥٢ طـول يًشـماال و بـين خطـ 32ْ  33َو  31ْ  20َ بين دائرتـي عـرض ً فلكياالغربية
تظهـر علـى . )البحـر المتوسـط( يعني ذلك وقوعهـا ضـمن المنـاخ المعتـدل . ) ٢(ْ  شرقا٣٥َ  ٣٤,٥

ـــاطق واســـعة منهـــا، الهـــضاب ســـطحها صـــفات إقلـــيم  ( الـــشرق نحـــو بـــشدة جوانبهـــاتنحـــدر فـــي من
 سطح عدد منال يتواجد على،  انهدام البحر الميت يحدها حيث)المنخفضات الشرقية في فلسطين

 ١٧٨٧٥٦٢ يبلـــغ عـــدد الـــسكان فيهــــا . م١٠٠٠ ارتفـــاع بعـــضها عـــن يزيـــد  التـــيالـــتالل الجبليـــة
ًمركزا عمرانيا ١٤٧ نحو ينتشر فيها ،)٣(نسمة   إلـىإضـافة، ) ٤( نسمة٢٠٠٠ يزيد عدد سكانه عن ً

 مخيمـــــات الالجئـــــين الفلـــــسطينيين ، و ًد فيهـــــا أيـــــضاالخـــــرب والقـــــرى الـــــصغيرة والمتباعـــــدة، يوجـــــ
 كمــا. فلــسطين ل بالنــسبةموقــع منطقــة الدراســة ) ١(توضــح خريطــة رقــم . المــستوطنات اإلســرائيلية

 محافظـة الخليـل هـذا، وتعتبـر،  الفلـسطينية فـي الـضفة الغربيـةالمحافظات) ٢(توضح خريطة رقم 
 ٣٨٥١٦٥(، واألكبـــر فـــي عـــدد الـــسكان هـــامن% ١٨، بنـــسبة  )٢ كـــم١٠١٤.٩(  مـــساحة األكبـــر
 مـساحة األصـغر محافظـة سـلفيت كما تعتبر ، من مجموع السكان % ٢١.٥٥، أي بنسبة )نسمة

 ٣١٠٨٩( محافظــة أريحــا ً ســكانا فهــي أصــغرهاأمــا . هــامن % ٣.٦٤، أي بنــسبة )٢ كــم٢٠٤.٩(
واللوزيـــات فـــي  تـــشتهر الـــضفة الغربيـــة بزراعـــة أشـــجار الزيتـــون  %.١.٧٤    ، أي بنـــسبة)نـــسمة

، كمـــا تـــشتهر بوجـــود بعـــض النطـــاق الجبلـــي، وزراعـــة المـــوز والنخيـــل والخـــضروات فـــي األغـــوار
ـــب م، إضـــافة إلـــى اشـــتهارها بـــبعض النباتـــات الطبيـــة مثـــل ُطُاألشـــجار الطبيعيـــة مثـــل الخـــروب، وال

ليـة، مثـل  تسود في منطقة الدراسة حرف معينة تعتمد على الموارد البيئية المح.الميريمية، والزعتر
  .  الزراعة والرعي، وصناعة الحجر، وصناعة الزجاج، والجلود

     -:مجال البحث وحدوده: ًثانيا

   يقـع مجــال هــذا البحــث فـي جــانبين، األول مكــاني، يخــص الـضفة الغربيــة بمحافظاتهــا، والثــاني 
ل فـي موضوعي، ويرتبط بنقـاط ارتكـاز عـدد األسـر الفلـسطينية المـستخدمة لـبعض مـشتقات البتـرو

أمــا حــدود الدراســة فيحــددها البعــد العلمــي . التدفئــة والطــبخ، وهــو موضــوع فــي الجغرافيــة التطبيقيــة
الــذي يقـــع فيـــه موضــوع البحـــث، يـــشمل ذلـــك دراســة االخـــتالف المكـــاني لعــدد األســـر ، ثـــم معرفـــة 

  .أسباب هذا االختالف
                                                 

  -:، للمزيد عن ذلك ارجع إلى )٢ كم٢٧٠٠٩( وهي مساحة فلسطين المحددة بالحدود الدولية والبحرين المتوسط واألحمر - 1
   .١٢٥، رام اهللا ، فلسطين، ص ١٩٩٩ اإلحصائي ، كتاب فلسطين )٢٠٠٠( الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني -* 
  .، محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة، السلطة الوطنية الفلسطينية )١٩٩٥( أطلس فلسطين -* 
            Survey of Israel:(1990),Physical Map of Palestine (Israel), Scale 1:25000:ً نقال عن- 2

 ١٩٩٧، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلـسطيني، التعـداد العـام للـسكان والمـساكن والمنـشآت،  )٢٠٠٠ ( : السلطة الوطنية الفلسطينية- 3
  ٧٨، ص  )٦١(، النتائج النهائية، تقرير المساكن، األراضي الفلسطينية، الجزء الثاني، سلسلة التقارير اإلحصائية 

  .للسكان والمساكن والمنشآت، المفكرة، صفحات متعددةالتعداد العام  ) ١٩٩٧: (الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني - 4
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موقع منطقة  ):١( خريطة رقم 

  الدراسة

  

لضفة الغربية  محافظات ا:) ٢( خريطة رقم 

حسب تقسيم السلطة الوطنية الفلسطينية 

١٩٩٥  

  
  

   -:ً نقال عن:المصدر
ــــس فلــــسطين،)١٩٩٥(:الــــسلطة الوطنيــــة الفلــــسطينية -*      محافظــــات الــــضفة الغربيــــة ،أطل

      .وقطاع غزة
ـــسطينية - *  ـــة الفل ـــسلطة الوطني ـــي( )١٩٩٧:ال الجـــزء األول، محافظـــات غـــزة، : األطلـــس الفن

  . يط والتعاون الدولي وزارة التخط
  

  -: الدراسةأسئلة-:ًثالثا

  -:اإلجابة عن األسئلة اآلتية  تحاول الدراسة 
  .؟ نقطة المكان عن موقع نقطة ارتكاز السكان في الضفة الغربية موقعفيختلهل  – ١
  مــــعمــــشتقات البتــــرولبعض  نقــــاط االرتكــــاز لعــــدد األســــر المــــستخدمة لــــهــــل تتفــــق مواضــــع – ٢

  .؟ارتكاز المكان والسكان نقطتي موضعي
  .؟ نقطتي ارتكاز المكان والسكانمع نقاط االرتكاز المختلفة هل هناك عالقة بين – ٣

  . من خالل النتائج التي يتم الوصول إليهااإلجابة على هذه التساؤالتسوف يتم و   
  -:منهج وأسلوب الدراسة: ًرابعا

ب اإلحــصائية، كالمتوســطات الحــسابية، تعتمــد الدراســة فــي هــذا البحــث علــى بعــض األســالي     
ـــل الكرتـــوجرافيكمـــاواالنحرافـــات المعياريـــة، ،   اســـتخدام مثـــل،   تعتمـــد علـــى بعـــض وســـائل التمثي
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 مــن أجــل إظهــار وخــرائط الكثافــات ،،)١(الرســوم البيانيــة الوصــفية، كاألعمــدة البيانيــة أو الخطــوط 
  التحليلـيلك كان البد من إتباع المنهجالتوزيع الجغرافي للظاهرات المدروسة في أحسن صورة، لذ

  .تباع هذا المنهجا، هذا، وقد اقتضت طبيعة البحث االستقرائي واالستنتاجي 
  -: البحثمشكالت: ًخامسا 

  -:واجهت الباحث عدة مشكالت، تقع في اآلتي
، )الــسنتيمتر( تــم القيــاس علــى الخريطــة األساســية للبحــث بوحــدة -: القيــاس علــى الخــرائط- ١

تـــم بهــا قيـــاس اإلحـــداثيات األفقيــة والرأســـية، ومنهــا تـــم حـــساب المــسافات الحقيقـــة المطلوبـــة حيــث 
بـــالكيلومتر، إال أن اســــتخدام الحاســــوب فـــي توقيــــع البيانــــات علــــى الخـــرائط، ثــــم مالءمتهــــا لحجــــم 

ـــاس الرســـم، لـــذلك اســـتخدمت كلمـــة   للكتابـــة فـــي) وحـــدة ( صـــفحات البحـــث، أدى إلـــى تغيـــر مقي
  . من السنتيمترً فقط بدالالجداول

 ال يمثــل العـدد اإلجمــالي لعـدد األســر الفلـسطينية فــي -: عـدد األســر الــوارد فــي اإلحـصاءات– ٢
  .مشتقات البترولبعض  يمثل فقط عدد األسر المستخدمة لٕوانمامحافظات الضفة الغربية، 

فـي األلـوان  عند توضيح الكثافات على الخرائط تم استخدام التـدرج -: الكثافات على الخرائط– ٣
 لكـــل خريطـــة، لـــذلك فـــإن الخـــرائط ه تعيـــين لـــون بتدريجاتـــمت، ولتمييـــز الكثافـــات المختلفـــة،)ًكميـــا( 

 ، هـذا، وقـد تـم اختيـار حـدود لفئـات الكثافـات باختالف الكثافـاتالملونة تختلف ألوانها عن بعضها
  . تتناسب مع أحجامهابحيث

ـــاز– ٤ ـــاط االرتك ـــاط  تـــم اعتمـــاد خريطـــة واحـــد-: خـــرائط نق ـــة لتوضـــيح مواقـــع نق ة للـــضفة الغربي
  . المحافظات عن بعضها باأللوان النوعية وليست الكميةتاالرتكاز، وقد ميز

  الموضوع الثاني
   المكان والسكان في الضفة الغربيةرتكازيةإ

 ن التـي تتوسـط التوزيـع المتـساوي لهـا، كمـا أ   تعرف نقطة االرتكاز ألي ظاهرة بأنها تلك النقطة
حدد تركزها واتجاهاتها، توقـع هـذه النقطـة عنـد التقـاء اإلحـداثي األفقـي واإلحـداثي الرأسـي موقعها ي

 تم اختيار الـضفة الغربيـة فـي فلـسطين دهذا، وق. )٢(حسب طولهما المحسوب للظاهرات المدروسة
، كـــذلك يجـــب   الجهــاز المركـــزي لإلحــصاءبيانـــات  علــىعتمـــاداللتطبيــق هـــذه الطريقــة، كمـــا تــم ا

                                                 
  -: للمزيد عن هذه الطرق ارجع إلى- 1

  .، األساليب الكمية والجغرافية، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية )١٩٩٥: (  عيسى على إبراهيم-* 
عمـان،   صـنعاء للنـشر والتوزيـع، ، األساليب الكمية في الجغرافيا باسـتخدام الحاسـوب، دار  )١٩٩٧: (  نعمان شحاتة-* 
   .١ط 
  -: للمزيد ارجع إلى- 2

، البحث الجغرافي، مناهجه وأساليبه، دار المريخ للنشر، الريـاض، المملكـة العربيـة الـسعودية،  )١٩٩٠: (  صفوح خير-* 
   .٣١٩ ، ٣١٨ص ص 

   .٢٦ ، ٢٥، مرجع سابق، ص ص  )١٩٩٥: (  عباس فاضل السعدي-* 
  .١٧١، مرجع سابق، ص  )١٩٨٥: ( د الجمال فاروق بن محم-* 
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 حجــم  نــوعن كــل نقــاط االرتكــاز الــواردة فــي هــذا البحــث حــسبت بــنفس الطريقــة، مــع تغيــرالــذكر بــأ
  .المجتمع الذي تمثله الظاهرة

رتكــازيتي اة، مــع التطبيـق علـى  نجــري الخطـوات التاليـ،رتكازيـة علــى منطقـة الدراسـةاللتطبيـق ا   
، انظـر جـدول ي التطبيـق فالمكان والسكان، ثم تؤخذ الظاهرات األخرى الواردة في البحث بالقياس

حيـث تظهـر  ) ٣ ، ٢( ، حيث تظهر فيه بيانات الظاهرات المدروسة، ثم انظر جدول  )١( رقم 
  -: )٢(  رقم ة، ثم انظر خريطفيهما خطوات العمل  

 رســمية للــضفة الغربيــة، علــى أن تظهــر فيهــا المحافظــات مؤســسة نجهــز خريطــة معتمــدة مــن – ١
  .  يعاد رسم اإلطار لها على أن يالمسها من جميع الجهاتمكان الدراسة، ثمالفلسطينية 

  لمشتقات البترول في ةالمساحة وعدد السكان، وعدد األسر المستخدم ): ١( جدول رقم 

 التدفئة والطبخ
مشتقات البترول   )٢(مشتقات البترول المستخدمة في التدفئة       

   )٢(المستخدمة في الطبخ

المساحة    المحافظة
  ٢ كم)١( 

دد ع

  )١(السكان

عدد األسر 

المستخدمة 

  للغاز

عدد األسر 

المستخدمة 

  للكاز

عدد األسر 

المستخدمة 

  للسوالر

عدد األسر 

المستخدمة 

  للغاز

عدد األسر 

المستخدمة 

  للكاز

  ١٤٦  ٣١٩٣٨  ٩١  ٦٨٨٦  ٥٧٤٣  ١٩٢٧٤٣  ٥٧٧.٦  جنين
  ٢٩  ٥٥٦٢  ٤  ٨٥١  ٨٧١  ٣٤٧٥٥  ٢٢٠.٩  طوبلس
  ١٢٦  ٢١٦٢٣  ٢٦  ٣٢٧٤  ٣٧١٤  ١٢٧٣٤١  ٢٤٤.٤  طولكرم
  ٣٧٤  ٤١٥٦٨  ٥٣٦  ٧١٣٩  ١٥٩٧٢  ٢٤٨١٠٢  ٨٤٨.٠  نابلس
  ٤٤  ١١١٢٠  ١٨  ٢٠٠٠  ١٤٠٢  ٦٨٣٦١  ١٦٤.٧  قلقيلية
  ٤٢  ٧٥٥٩  ١٨  ١٠٩٣  ٨١٩  ٤٦٠٧٧  ٢٠٤.٩  سلفيت

  ٣٨٧  ٣٣٧٠١  ١٦١٧  ٨٥١٠  ١٠٦١٢  ٢٠٢٧٥٩  ٨٥٠.٠   والبيرةرام اهللا
  ٥٥  ٤٥٤٩  ٧  ٢٦٦  ٢٨٧  ٣١٠٨٩  ٥٤٤.١  أريحا
  ٢٠٤  ١٨٢١٨  ٤٤٤  ٣٤٧٠  ٨٣٣٥  ٣٢٠٨٠٩  ٣٣٧.٨  القدس
  ١٩٨  ٢١٩٧٢  ١٣٧٢  ٤٢٨٥  ٦٥٨٣  ١٣٠٣٦١  ٦٢٥.١  بيت لحم
  ٧٩٢  ٥٥٠٤٠  ١٥٠١  ٩٩٨٩  ١٥٧٠٣  ٣٨٥١٦٥  ١٠١٤.٩  الخليل

  ٢٣٩٧  ٢٥٢٨٥٠  ٥٦٣٤  ٤٧٧٦٣  ٧٠٠٤١  ١٧٨٧٥٦٢  ٥٦٣٢.٨  الضفة الغربية
  ٢٥٥٢٤٧= المجموع   ١٢٣٤٣٨= المجموع       

  -:ًنقال عن :المصدر
  : ) كانللمساحة وعدد الس  ( - ١
كتــاب فلــسطين اإلحــصائي  الــسنوي  :  الجهــاز المركــزي لإلحــصاء الفلــسطيني)٢٠٠٠ :(الــسلطة الوطنيــة الفلــسطينية  - *

  .١٢٥،  رام اهللا،    فلسطين، ص ١٩٩٩
*-Palestinian Center Bureau of Statistics:(1997), Population, Housing and Establishment, 
Palestinian National Authority, Table 7 , P 16 . 

:مع بعض التصرف ) ٣٣ ، ٣١(ً نقال عن الجدولين – ٢  
، الجهاز المركزي لإلحصاء، التعداد العام للسكان والمساكن  )٢٠٠٠يناير / كانون الثاني: (السلطة الوطنية الفلسطينية

الجزء الثاني، سلسلة التقارير اإلحصائية،  ، النتائج النهائية، تقرير المساكن، األراضي الفلسطينية، ١٩٩٧والمنشآت، 
٧٨، ص  )٠٦١(   
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ً، يتم هذا التحديد بصريا )١( يحدد الوسط الجغرافي لكل محافظة من محافظات الضفة الغربية– ٢
بالعين، ورغم أن العملية بسيطة إال أنها تحتاج إلى خبرة في التحديد، ثم يقـاس اإلحـداثي األفقـي، 

ســــنتيمتر، أو (           جغرافـــي باســـتخدام وحـــدة قيـــاس أساســـية واإلحـــداثي الرأســـي لكـــل وســـط
، كذلك )٢( )٣ ، ٢( انظر الجدولين . ، ثم توضع هذه القياسات في الجداول الخاصة بها) بوصة

   ).٣( انظر خريطة رقم توضع األوساط الجغرافية المحددة مع إحداثياتها على خريطة، 

  فظات الضفة الغربية إرتكازية المكان لمحا): ٢( جدول رقم 
 )١(   المساحة  المحافظة

  ٢كم

إحداثي شمالي 

  )وحدة(س

إحداثي شرقي 

  )وحدة(ص

  ص× المساحة   س× المساحة 

  ١١٢٠٥.٤٤  ٣٢٩٢.٣٢  ١٩.٤  ٥.٧  ٥٧٧.٦  جنين

  ٣٩٣٢.٠٢  ١٩٦٦.٠١  ١٧.٨  ٨.٩  ٢٢٠.٩  ساطوب

  ٤٣٠١.٤٤  ٧٣٣.٢  ١٧.٦  ٣.٠  ٢٤٤.٤  طولكرم

  ١٣٠٥٩.٢  ٥٤٥٧.٢  ١٥.٤  ٦.٤  ٨٤٨.٠  نابلس

  ٢٥١٩.٩١  ٤٩٤.١  ١٥.٣  ٣.٠  ١٦٤.٧  قلقيلية

  ٢٨٤٨.١١  ٧١٧.١٥  ١٣.٩  ٣.٥  ٢٠٤.٩  سلفيت

  ٦٩٦٠.٠  ٤٠٨٠.٠  ١١.٤  ٤.٨  ٨٥٠.٠   والبيرةرام اهللا

  ٦٥٨٣.٦١  ٤٧٣٣.٦٧  ١٢.١  ٨.٧  ٥٤٤.١  أريحا

  ٢٨٣٧.٥٢  ٢٠٦٠.٥٨  ٨.٤  ٦.١  ٣٣٧.٨  القدس

  ٣٤٣٨.٠٥  ٤١٨٨.١٧  ٥.٥  ٦.٧  ٦٢٥.١  بيت لحم

  ٢٩٤٣.٢١  ٣٤٥٠.٦٦  ٢.٩  ٣.٤  ١٠١٤.٩  الخليل

  ٥٤٦٣٧.٥١  ٣١١٤٣.٠٦    ٥٦٣٢.٨  الضفة الغربية

  ٩.٦ ، رأسي ٥.٥=  أفقي: متوسط إحداثيات إرتكازية المكان

   ).١(  ً الجدول من احتساب الباحث، اعتمادا على بيانات الجدول رقم -:المصدر
  
  
  
  
  

   إرتكازية السكان لمحافظات الضفة الغربية): ٣( جدول رقم 
                                                 

ًداخل مدينة، أو قد تكون دوال داخل إقليم ) ضواحي( ليس بالضرورة أن تكون الوحدات اإلدارية محافظات، فقد تكون أحياء - 1
  .كالوطن العربي مثال، أو تكون واليات داخل دولة، أو غيرها

  .، hن الخرائط التي تم القياس عليھا تغيرت في الحجم  عن الخريطة اhصلية ) وحدة( كتبت اeحداثيات في الجدولين تحت اسم -  2
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عدد   محافظةال

  )٢(السكان

إحداثي 

شمالي 

  )وحدة(س

إحداثي شرقي 

  )وحدة(ص

× عدد السكان 

  س

× عدد السكان 

  ص

  ٣٧٣٩٢١٤.٢  ١٠٩٨٦٣٥.١  ١٩.٤  ٥.٧  ١٩٢٧٤٣  جنين
  ٦١٨٦٣٩.٠  ٣٠٩٣١٩.٥  ١٧.٨  ٨.٩  ٣٤٧٥٥  ساطوب

  ٢٢٤١٢٠١.٦  ٣٨٢٠٢٣.٠  ١٧.٦  ٣.٠  ١٢٧٣٤١  طولكرم
  ٣٨٢٠٧٧٠.٨  ١٥٨٧٥٢.٨  ١٥.٤  ٦.٤  ٢٤٨١٠٢  نابلس
  ١٠٤٥٩٢٣.٣  ٢٠٥٠٨٣.٠  ١٥.٣  ٣.٠  ٦٨٣٦١  قلقيلية
  ٦٤٠٤٧٠.٣  ١٦١٢٦٩.٥  ١٣.٩  ٣.٥  ٤٦٠٧٧  سلفيت

  ٢٣١١٤٥٢.٦  ٩٧٣٢٤٣.٢  ١١.٤  ٤.٨  ٢٠٢٧٥٩   والبيرةرام اهللا
  ٣٧٦١٧٦.٩  ٢٧٠٤٧٤.٣  ١٢.١  ٨.٧  ٣١٠٨٩  أريحا
  ٢٦٩٤٧٩٥.٦  ١٩٥٦٩٣٤.٩  ٨.٤  ٦.١  ٣٢٠٨٠٩  القدس
  ٧١٦٩٨٥.٥  ٨٧٣٤١٨٧.٠  ٥.٥  ٦.٧  ١٣٠٣٦١  بيت لحم
  ١١١٦٩٧.٥  ١٣٠٩٥٦١.٠  ٢.٩  ٣.٤  ٣٨٥١٦٥  الخليل

١٧٨٧٥٦  الضفة الغربية

٢  
  ٩١٢٧٨١٥.٠  

١٩٣٠٨.٣٢٢

٦  

  ١٠.٨ ، رأسي ٥.١=  أفقي: السكانرتكازية امتوسط إحداثيات 

   ).١(  ً الجدول من احتساب الباحث، اعتمادا على بيانات الجدول رقم -:المصدر
وســاط الجغرافيــة، ونقـاط االرتكــاز األخــرى مــن إطــار الخريطــة  تقـاس اإلحــداثيات المختلفــة لأل– ٣

حتـــى الوســـط الجغرافـــي أو نقطـــة االرتكـــاز، وتوضـــع فـــي الجـــدول بوحـــدات القيـــاس األساســـية، ثـــم 
  .تحسب بالكيلومتر حسب مقياس الرسم

 يحسب مكان نقطة ارتكاز المكان أو السكان عن طريـق حـساب المتوسـط الحـسابي لحاصـل – ٤
  -:في اإلحداثيات األفقية والرأسية، نواتج هذه العملية هما)١( المساحة منٍجمع كل

  .، وهو اإلحداثي السيني المطلوب)َس (–أ 
  .، وهو اإلحداثي الصادي المطلوب)َص (–ب 

  -:يمكن ترجمة حساب اإلحداثيات السابقة في المعادالت اآلتية
  

  )م×س(                        مج 
َس◌◌(أإلحداثي األفقي  َ   ــــــ     )=  َ

                                م
  

   الوسط الجغرافي للمحافظات، ونقطة ارتكاز المكان:  )٣(  خريطة رقم 

                                                 
ٍ إذا كان المقصود عدد األسر بدال من المساحة ، فيحسب المتوسط الحسابي لحاصل جمع كل- 1  من عدد األسر في اإلحداثيات ً

  .األفقية والرأسية
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  )م×ص(                         مج 
  ــــــ)=  َص(اإلحداثي الرأسي 

                                م
  -:حيث

  
= قيمة اإلحداثي الرأسي لكل محافظة، م = ة، ص إلحداثي األفقي لكل محافظقيمة ا= س 

َ، مع مراعاة أن س ، ص يمثالن .مساحة المحافظة، أو عدد المجتمع الذي تمثله الظاهرة َ
:نجد أن ) ٣، ٢( وبالنظر إلى الجدولين .  لألحداثيين األفقي والرأسيينالمتوسط  
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  وحدة٩.٦ ي  وحدة ، رأس٥.٥=  أفقي: رتكازية المكانا متوسط إحداثيات -أ 
. وحدة١٠.٨ وحدة ، رأسي  ٥.١=  أفقي: رتكازية السكانا متوسط إحداثيات -ب   
-:يعني ذلكو  
 أقصى شمال  في مع اإلحداثي الرأسي لنقطة ارتكاز المكان يلتقي اإلحداثي األفقيأن –أ 

.محافظة القدس، بجوار حدود محافظة رام اهللا والبيرة  
مع اإلحداثي الرأسي لنقطة ارتكاز السكان بالقرب من الوسط يلتقي اإلحداثي األفقي كما  –ب 

الجغرافي لمحافظة رام اهللا والبيرة، وبانحراف شمال شرقي من نقطة ارتكاز المكان، ويعني هذا أن 
.التركز السكاني في الضفة الغربية يتجه نحو المحافظات التي تقع شمال شرق محافظة القدس  

 الموضوع الثاني
  مشتقات البترول  بعضاألسر المستخدمةارتكازات عدد 

  يتناول هذا الموضوع تحديد نقاط االرتكـاز لعـدد األسـر المـستخدمة مـشتقات البتـرول فـي التدفئـة 
ًوالطبخ في محافظات الضفة الغربية، ولما كـان عـدد األسـر متباينـا مـن محافظـة إلـى أخـرى، فـإن 

ها البعض، وعن اتكازتي المكان والسكان، نقاط االرتكاز عن بعض  مواقعذلك داللة على اختالف
 .كما سوف تثبت اإلحداثيات ذلك

-:عدد األسر المستخدمة مشتقات البترول في التدفئة: ًأوال  

البيانات الخاصة بنقاط ارتكاز عدد األسر المستخدمة  ) ٥ ، ٤ ، ٣( داول أرقام  توضح الج   
.موقع هذه النقاط ) ٦ ، ٥، ٤( أرقام كذلك توضح الخرائطمشتقات البترول في التدفئة، بعض   
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بيانات االرتكاز لعدد األسر  ):٣( دول رقم ج

  المستخدمة للغاز في التدفئة

  المحافظة

عدد األسر 
المستخدمة 

للغاز في 

  التدفئة

× عدد األسر 
  س

× عدد األسر 
  ص

  ١١١٤١٤.٢  ٣٢٧٣٥.١  ٥٧٤٣  جنين
  ١٥٥٠٣.٨  ٧٧٥١.٩  ٨٧١  طوباس
  ٦٥٣٦٦.٤  ١١١٤٢.٠  ٣٧١٤  طولكرم
  ٢٤٥٩٦٨.٨  ١٠٢٢٢٠.٨  ١٥٩٧٢  نابلس
  ٢١٤٥٠.٦  ٤٢٠٦.٠  ١٤٠٢  قلقيلية
  ١١٣٨٤.١  ٢٨٦٦.٥  ٨١٩  سلفيت

  ١٢٠٩٧٦.٨  ٥٠٩٣٧.٦  ١٠٦١٢   البيرةرام اهللا
  ٣٤٧٢.٧  ٢٤٩٦.٩  ٢٨٧  أريحا
  ٧٠٠١٤.٠  ٥٠٨٤٣.٥  ٨٣٣٥  القدس
  ٣٦٢٠٦.٥  ٤٤١٠٦.١  ٦٥٨٣  بيت لحم
  ٤٥٥٣٨.٧  ٥٣٣٩٠.٢  ١٥٧٠٣  الخليل
  ٧٤٧٢٩٦.٦  ٣٦٢٦٩٦.٩  ٧٠٠٤١  بيةالضفة الغر

متوسط اإلحداثي األفقي لنقطة ارتكاز عدد األسـر المـستخدمة للغـاز 

   وحدة٥.٢) =  َس ( الطبيعي في التدفئة 

متوسط اإلحداثي الرأسي لنقطة ارتكاز عدد األسر المستخدمة للغاز 
     وحدة١٠.٧) = َص ( الطبيعي في التدفئة 

تكاز لعدد األسر بيانات االر ):٤( جدول رقم 

   في التدفئةللكازالمستخدمة 

  المحافظة

عدد األسر 
المستخدمة 

للكاز في 

  التدفئة

عدد األسر 

  س× 

عدد األسر 

  ص× 

  ١٣٣٥٨٨.٤  ٣٩٢٥٠.٢  ٦٨٨٦  جنين
  ١٥١٤٧.٨  ٧٥٧٣.٩  ٨٥١  طوباس
  ٥٧٦٢٢.٤  ٩٨٢٢.٠  ٣٢٧٤  طولكرم
  ١٠٩٩٤٠.٦  ٤٥٦٨٩.٦  ٧١٣٩  نابلس
  ٣٠٦٠٠،٠  ٦٠٠٠،٠  ٢٠٠٠  قلقيلية
  ١٥١٩٢.٧  ٣٨٢٥.٥  ١٠٩٣  سلفيت

  ٩٧٠١٤.٠  ٤٠٨٤٨.٠  ٨٥١٠   والبيرةرام اهللا
  ٣٢١٨.٦  ٢٣١٤.٢  ٢٦٦  أريحا
  ٢٩١٤٨.٠  ٢١١٦٧.٠  ٣٤٧٠  القدس
  ٢٣٥٦٧.٥  ٢٨٧٠٩.٥  ٤٢٨٥  بيت لحم
  ٢٨٩٦٨.١  ٣٣٩٦٢.٦  ٩٩٨٩  الخليل

  ٥٤٤٠٠٨.١  ٢٣٩١٦٢.٥  ٤٧٧٦٣  الضفة الغربية
د األسر المستخدمة للكاز متوسط اإلحداثي األفقي لنقطة ارتكاز عد

   وحدة٥.٠) =  َس ( في التدفئة 

متوسط اإلحداثي الرأسي لنقطة ارتكاز عدد األسر المستخدمة للكاز 

   وحدة١١.٤) = َص ( في التدفئة 
  

  ) ١( ًالجدول من احتساب الباحث اعتمادا على بيانات الجدول رقم : المصدر
ألسر المستخدمة للسوالر بيانات االرتكاز لعدد ا): ٥( جدول رقم 

  في التدفئة

  المحافظة

عدد األسر 

المستخدمة 
للسوالر في 

  التدفئة

عدد األسر 

  س× 

عدد األسر 

  ص× 

  ١٧٦٥.٤  ٥١٨.٧  ٩١  جنين

  ٧١.٢  ٣٥.٦  ٤  ساطوب

  ٤٥٧.٦  ٧٨.٠  ٢٦  طولكرم

  ٨٢٥٤.٤  ٣٤٣٠.٤  ٥٣٦  نابلس

  ٢٧٥.٤  ٥٤.٠  ١٨  قلقيلية

  ٢٥٠.٢  ٦٣.٠  ١٨  سلفيت

  ١٨٤٣٣.٨  ٧٧٦١.٦  ١٦١٧  يرة والبرام اهللا

  ٨٤.٧  ٦٠.٩  ٧  أريحا

  ٣٧٢٩.٦  ٢٧٠٨.٤  ٤٤٤  القدس

  ٧٥٤٦.٠  ٩١٩٢.٤  ١٣٧٢  بيت لحم

  ٤٣٥٢.٩  ٥١٠٣.٤  ١٥٠١  الخليل

بيانات االرتكاز لعدد األسر المستخدمة للغاز في ): ٦( جدول رقم 

  الطبخ

  المحافظة

عدد األسر 

المستخدمة 
 في للغاز

  الطبخ

× عدد األسر 

  س

× عدد األسر 

  ص

  ٦١٩٥٩٧.٢  ١٨٢٠٤٦.٦  ٣١٩٣٨  جنين
  ٩٩٠٠٣.٦  ٤٩٥٠١.٨  ٥٥٦٢  ساطوب

  ٣٨٠٥٦٤.٨  ٦٤٨٦٩.٠  ٢١٦٢٣  طولكرم
  ٦٤٠١٤٧.٢  ٢٦٦٠٣٥.٢  ٤١٥٦٨  نابلس
  ١٧٠١٣٦.٠  ٣٣٣٦٠.٠  ١١١٢٠  قلقيلية
  ١٠٥٠٧٠.١  ٢٦٤٥٦.٥  ٧٥٥٩  سلفيت

  ٣٨٤١٩١.٤  ١٦١٧٦٤.٨  ٣٣٧٠١   والبيرةرام اهللا
  ٥٥٠٤٢.٩  ٣٩٥٧٦.٣  ٤٥٤٩  أريحا
  ١٥٣٠٣١.٢  ١١١١٢٩.٨  ١٨٢١٨  القدس
  ١٢٠٨٤٦.٠  ١٤٧٢١٢.٢  ٢١٩٧٢  بيت لحم
  ١٥٩٦١٦.٠  ١٨٧١٣٦.٠  ٥٥٠٤٠  الخليل



 - ١٤  -

  ٤٥٢٢١.٢  ٢٩٠٠٦.٤  ٥٦٣٤  الضفة الغربية
متوسط اإلحداثي األفقي لنقطة ارتكاز عدد األسر المستخدمة 

   وحدة٥.١) =  َس ( للسوالر في التدفئة 

وسط اإلحداثي الرأسي لنقطة ارتكاز عدد األسر المستخدمة مت

     وحدة٨.٠) = َص ( للسوالر في التدفئة 

  ٢٨٨٧٢٤٦.٤  ١٢٦٩٠٨٨.٤  ٢٥٢٨٥٠  الضفة الغربية
متوسط اإلحداثي األفقي لنقطة ارتكاز عدد األسر المستخدمة 

   وحدة٥.٠) =  َس ( للغاز في الطبخ 

متوسط اإلحداثي الرأسي لنقطة ارتكاز عدد األسر المستخدمة 

   وحدة١١.٤) = َص ( غاز في الطبخ لل
  

  ) ١( ًالجدول من احتساب الباحث اعتمادا على بيانات الجدول رقم : المصدر
 
 

موقع إرتكازية   ): ٤( خريطة رقم 

  األسر المستخدمة للغاز في التدفئة

  

موقع إرتكازية   ):٥( خريطة رقم 

  األسر المستخدمة للكاز في التدفئة

  
موقع إرتكازية :  )٦( خريطة رقم 

  األسر المستخدمة للسوالر في التدفئة

  

موقع إرتكازية  ): ٧( خريطة رقم 

  األسر المستخدمة للغاز في الطبخ

  
توقيع نقاط االرتكاز من قبل الباحث: المصدر  

 
 

:  والخرائط السابقة ما يأتيلو نستنج من الجداو  



 - ١٥  -

 ١٠.٠ي التدفئـة عـن نقطـة ارتكـاز المكـان تبعد نقطة ارتكاز عدد األسر المستخدمة للغـاز فـ – ١
كـــم فـــي االتجـــاه الـــشمالي الغربـــي، إلـــى الجنـــوب الـــشرقي مـــن الوســـط الجغرافـــي لمحافظـــة رام اهللا 

  .والبيرة
 ١٣،٢ وتبعد نقطة ارتكاز عدد األسر المستخدمة للكاز في التدفئة عن نقطة ارتكـاز المكـان – ٢

لـشمال الغربـي مـن الوسـط الجغرافـي لمحافظـة رام اهللا كم، وفي االتجاه الشمال الغربي منهـا، إلـى ا
 وجــود أي، يعنــي عــدم انطبــاق نقطتــي االرتكـاز الــسابقتين علــى نقطــة ارتكــاز المكــانوهــذا . والبيـرة

  . الغربية من نقطة ارتكاز المكانة التوزيع نحو المحافظات الشمالي ذلكخلل في التوزيع واتجاه
ر المـستخدمة للـسوالر فـي التدفئـة عـن نقطـة ارتكـاز المكـان  تبعد نقطة ارتكـاز عـدد األسـكما – ٣

  . كم عن نقطة ارتكاز المكان، وفي االتجاه الجنوبي الغربي منها١١.٤
  -:   أما بالنسبة لعالقة نقاط ارتكاز بترول التدفئة بنقطة ارتكاز السكان، فإننا نالحظ

التدفئة مـع نقطـة ارتكـاز الـسكان، تكاد تنطبق نقطة ارتكاز عدد األسر المستخدمة للغاز في  – ١
  . الخلل في التوزيع بالنسبة للسكان، وليس للمكاناألمر الذي يقلل

 ٥.٠ عـن نقطــة ارتكـاز الــسكان  تبعـد نقطـة ارتكــاز عـدد األسـر المــستخدمة للكـاز فــي التدفئـة– ٢
  .ٕكم، والى الشمال منها

 ٢٧.١ ارتكـاز الـسكان مـسافة  وتبعد نقطة ارتكاز عـدد األسـر المـستخدمة للـسوالر عـن نقطـة– ٣
  .ٕكم، والى الجنوب منها

مـشتقات البتـرول بعـض يتضح مما سبق أنه يوجد خلل في التوزيع المكاني لألسر المـستخدمة    
، إال أن تركــز )بالنـسبة للغــاز والكـاز( فـي التدفئــة، مـع احتكــار محافظـة رام اهللا والبيــرة لهـذا التركــز

بيـت لحـم و القدس ( الضفة الغربية نحو المحافظات الجنوبية مناستخدام السوالر في التدفئة يتجه
ـــل ـــات التخطـــيط )والخلي ـــل فـــي عملي ـــى المخططـــين والمـــسئولين مراعـــاة هـــذا الخل ـــذلك يجـــب عل ، ل

  .والتنمية لموارد الطاقة البترولية المستخدمة في التدفئة
-:الطبخعدد األسر المستخدمة مشتقات البترول في : ًثانيا  

  -:النتائج اآلتية،  )٨ ، ٧( ، والخرائط  )٧ ، ٦( تتبع بيانات الجدولين    يتبين من 
 ١٣.٢ تبعد نقطة ارتكاز عدد األسـر المـستخدمة للغـاز فـي الطـبخ عـن نقطـة ارتكـاز المكـان – ١

كم، وفي االتجاه الشمالي الغربي منها، وهي نقطة تنطبق على نقطـة ارتكـاز الكـاز المـستخدم فـي 
  .التدفئة

ٕ كــم، والــى الجنــوب ٥.٠نقطــة ارتكــاز عــدد األســر المــستخدمة للكــاز فــي الطــبخ مــسافة  تبعــد – ٢
  ).داخل محافظة القدس( الغربي منها 

  
بيانات االرتكاز لعدد األسر المستخدمة ): ٧( جدول رقم 

  للكاز في الطبخ

ين نقطة ارتكاز المكان ونقاط االرتكاز المسافات ب):  ٨( جدول رقم 

  )كم ( األخرى، واالتجاه منها 
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  المحافظة

عدد األسر 

المستخدمة 

 في للكاز
  الطبخ

عدد األسر 

  س× 

عدد األسر 

  ص× 

  ٢٨٣٢.٤  ٨٣٢.٢  ١٤٦  جنين
  ٥١٦.٢  ٢٥٨.١  ٢٩  طوباس
  ٢٢٤٢.٨  ٣٧٨.٠  ١٢٦  طولكرم
  ٥٧٥٩.٦  ٢٣٩٣.٦  ٣٧٤  نابلس
  ٦٧٣.٢  ١٣٢.٠  ٤٤  قلقيلية
  ٥٨٣.٨  ١٤٧.٠  ٤٢  سلفيت

  ٤٤١١.٨  ١٨٥٧.٦  ٣٨٧   والبيرةرام اهللا
  ٦٦٥.٥  ٤٧٨.٥  ٥٥  أريحا
  ١٧١٣.٦  ١٢٤٤.٤  ٢٠٤  القدس
  ١٠٨٩.٠  ١٣٢٦.٦  ١٩٨  بيت لحم
  ٢٢٩٦.٨  ٢٦٩٢.٨  ٧٩٢  الخليل
الضفة 
  الغربية

٢٢٧٨٤.٧  ١١٧٤٠.٨  ٢٣٩٧  

متوسط اإلحداثي األفقي لنقطة ارتكاز عدد األسر 

   وحدة٤.٩ ) =  َس ( المستخدمة للكاز في الطبخ 

متوسط اإلحداثي الرأسي لنقطة ارتكاز عدد األسر 

     وحدة٩.٥) = َص ( المستخدمة للكاز في الطبخ 

  االسم
المسافة 

  )كم(

االتجاه بالنسبة 

  الرتكاز المكان

المــــــسافة بــــــين ارتكــــــاز المكــــــان 
وارتكاز عـدد األسـر المـستخدمة 

  .للغاز في التدفئة 
  شمال غرب  ١٠.٠

المــــــسافة بــــــين ارتكــــــاز المكــــــان 
مة وارتكاز عـدد األسـر المـستخد

  .للكاز في التدفئة 
  شمال غرب  ١٣.٢

المــــــسافة بــــــين ارتكــــــاز المكــــــان 
وارتكاز عـدد األسـر المـستخدمة 

  .للسوالر في التدفئة 
  جنوب شرق  ١١.٤

المــــــسافة بــــــين ارتكــــــاز المكــــــان 
وارتكاز عـدد األسـر المـستخدمة 

  .للغاز في الطبخ 
  شمال غرب  ١٣.٢

المــــــسافة بــــــين ارتكــــــاز المكــــــان 
 المـستخدمة وارتكاز عـدد األسـر

  .للكاز في الطبخ 
  جنوب شرق  ٥.٠

    ١٠.٥٦  متوسط المسافة
  

  )١( ًالبيانات من احتساب الباحث اعتمادا على عدد األسر الواردة في جدول رقم : المصدر
 

موقع إرتكازية   ): ٨( خريطة رقم 
  األسر المستخدمة للكاز في الطبخ

  

كازية السكان موقع إرت):  ٩(  خريطة رقم 

  والمكان ومتوسط االرتكازات األخرى

  
توقيع نقاط االرتكاز من قبل الباحث: المصدر  
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 فـي التوزيـع المكـاني لمـشتقات البتـرول المـستخدمة  وجـود خلـليظهر من خالل التوزيع الـسابق   
وتركـز رتكازيـة المكـان، ا، مع مالحظة اتجاه تركز غاز الطبخ نحو الشمال الغربـي مـن في الطبخ

  .كاز الطبخ نحو الجنوب الغربي منها
  -:     أما بالنسبة لعالقة نقطتي ارتكاز غاز وكاز الطبخ بنقطة ارتكاز السكان نجد اآلتي

 كــم، مــع ٥.٠ تبعــد نقطــة ارتكــاز عــدد األســر المــستخدمة للغــاز عــن نقطــة ارتكــاز الــسكان – ١
  .ًاالتجاه قليال نحو الشمال الغربي

كاز عدد األسر المستخدمة للكاز في التدفئة عن نقطة ارتكاز الـسكان مـسافة  وتبعد نقطة ارت– ٢
  . كم، وفي االتجاه الجنوبي الغربي منها١٥.٠

ً   يتــضح ممــا ســبق أنــه يوجــد خلــل أيــضا فــي التوزيــع المكــاني لعــدد األســر المــستخدمة مــشتقات 
ن، ويجب على المسئولين أخذ البترول في الطبخ، سواء بالنسبة الرتكاز المكان، أو الرتكاز السكا

  .ًهذا األمر في الحسبان مستقبال
، ملخــص المــسافات بــين نقطــة ارتكــاز المكــان ونقــاط االرتكــاز  )٨(    هــذا، ويوضــح جــدول رقــم 

مواقـــع نقـــاط االرتكـــاز لكـــل مـــن المكـــان  ) ٩( األخـــرى، واالتجـــاه منهـــا، كمـــا تبـــين خريطـــة رقـــم 
ـــسكان، ومتوســـط بعـــد نقـــاط االرتكـــاز ا  ) ٣ ، ٢ ، ١( توضـــح األشـــكال أرقـــام كـــذلك . ألخـــرىوال

  .االختالفات الواضحة بين عدد األسر المستخدمة لمشتقات البترول في التدفئة والطبخ
 ارتفاع عدد األسر المـستخدمة للغـاز فـي التدفئـة عـن عـدد األسـر  )١(  شكل رقم في يظهر – ١

ي هــذا االســتخدام، فتــأتي محافظــة  األخــرى، مــع تميــز بعــض المحافظــات فــللمــشتقاتالمــستخدمة 
يــأتي عــدد األســر المــستخدمة للكــاز فــي و. الخليــل فــي المقدمــة يليهــا محافظــة نــابلس، ثــم قلقيليــة

تقـــدمها محافظـــة الخليـــل، ثـــم محافظـــة رام اهللا والبيـــرة، ثـــم محـــافظتي تالتدفئـــة فـــي المرتبـــة الثانيـــة، 
  .نابلس وجنين

الغاز في الطبخ يشكل الثقل األكبر، تـأتي محافظـة أن استخدام  ) ٢(  شكل رقم فييظهر و – ٢
الخليل في مقدمة المحافظات المستخدمة له، يليها محافظة نابلس، ثم محافظـة رام اهللا والبيـرة، ثـم 

ًجنين، وال يشكل استخدام الكاز في الطبخ ثقال كبيرا في ذلك ً.  
 المـــستخدمة لمـــشتقات الفروقـــات الكبيـــرة بـــين عـــدد األســـر ) ٣(  شـــكل رقـــم فـــييظهـــر كمـــا  – ٣

ستخدم في الطبخ، ُالبترول في كل من التدفئة والطبخ، مع مراعاة االرتفاع الواضح في تلك التي ت
  .إذ أن استخدام الكهرباء في التدفئة أثر على هذا االختالف
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  ) ١( شكل رقم 

1501 1372
444

7

1617

18 18
536 26 4 91

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

عدد اسر

رام �سلفيتقلقيليةنابلسطولكرمطوبلسجنين
والبيرة

الخليلبيت لحمالقدسأريحا

المحافظ��ات

عدد اسر المستخدمة لمشتقات البترول في التدفئة في محافظات الضفة الغربية
عدد اس�ر المس�تخدمة للغ�از
عدد اس�ر المس�تخدمة للك�از
عدد اسر المس�تخدمة للس��و+ر

  
  ) ٢( شكل رقم 
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رام �سلفيتقلقيلي)ةنابلسطولكرمطوبلسجنين
والبيرة

الخليلبيت لحمالقدسأريحا

المحافظات

عدد اسر المستخدمة لمشتقات البترول في الطبخ في محافظات الضفة الغربية
عدد اس�ر المس�تخدمة للغ�از
عدد اس�ر المس�تخدمة للك�از

  
  ) ٣( شكل رقم 
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عدد اسر

طبختدفئة

المحافظات

عدد اسر المستخدمة لمشتقات البترول للتدفئة والطبخ في محافظات الضفة 
الغربية

الض�فة الغربي�ة
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  -:كثافات االستخدام: ًثالثا

لكثافــــة فــــي أي وحــــدة إداريــــة أو سياســــية بقـــسمة مجمــــوع القيمــــة العدديــــة للظــــاهرة فــــي   تحـــسب ا
المجتمع على مساحة الوحدة التي تمثل هذا المجتمع، وفي هذا البحث تم احتـساب الكثافـات التـي 

 مـشتقات البتـرول، وذلـك بقـسمة عـدد األسـر فـي كـل محافظـة بعضلـ تمثل عدد األسر المستخدمة
ف هذه المساحات إلى معرفة التركز العددي لعدد األسر على وحدة المساحة   على مساحتها، وتهد

  .، وبالتالي التعرف على تركز عدد األسر المستهلكة لمشتقات البترول )٢كم( 
مــــشتقات البتــــرول فــــي التدفئــــة لكثافــــة األســــر المــــستخدمة  ) ٩(     هـــذا، ويوضــــح الجــــدول رقــــم 

  ثافة السكان في محافظات الضفة الغربية، في حين ك) ١٠(رقم  ةطيكما توضح الخر. والطبخ
  

 كثافة السكان، و األسر المستخدمة لمشتقات البترول في محافظات الضفة الغربية  ): ٩(  دول رقم ج

   )٢(مشتقات البترول المستخدمة في التدفئة 
مشتقات البترول المستخدمة 

   )٢(في الطبخ

  المحافظة
الكثافة 

 السكانية
   )٢كم/نسمة (

كثافة 

المستخدمين 

 للغاز
   )٢كم/أسرة(

كثافة 

المستخدمين 

 للكاز
   )٢كم/أسرة(

كثافة 

المستخدمين 

 للسوالر
   )٢كم/أسرة(

كثافة 

المستخدمين 

 للغاز
   )٢كم/أسرة(

كثافة 

المستخدمين 

  للكاز
   )٢كم/أسرة(

  ٠.٥  ٥٥.٦  ٠.٢  ١١.٩  ٩.٩  ٣٣٣.٧  جنين
  ٠.١  ٢٥.٢  ٠.٠  ٣.٨  ٣.٩  ١٥٧.٣  طوبلس
  ٠.٥  ٨٨.٥  ٠.١  ١٣.٤  ١٥.٢  ٥٢١.٠  طولكرم
  ٠.٤  ٤٩.٠  ٠.٦  ٨.٤  ١٨.٨  ٢٩٢.٦  نابلس
  ٠.٣  ٦٧.٥  ٠.١  ١٢.١  ٨.٥  ٤١٥.١  قلقيلية
  ٠.٢  ٣٦.٩  ٠.١  ٥.٣  ٤.٠  ٢٢٤.٩  سلفيت

  ٠.٥  ٣٩.٦  ١.٩  ١٠.٠  ١٢.٥  ٢٣٨.٥   والبيرةرام اهللا
  ٠.١  ٨.٤  ٠.٠  ٠.٥  ٠.٥  ٥٧.١  أريحا
  ٠.٦  ٥٣.٩  ١.٣  ١٠.٣  ٢٤.٧  ٩٤٩.٧  القدس

  ٠.٣  ٣٥.١  ٢.٢  ٦.٩  ١٠.٥  ٢٠٨.٥  لحمبيت 
  ٠.٨  ٥٤.٥  ١.٥  ٩.٨  ١٥.٥  ٣٧٩.٥  الخليل

  ٠.٤  ٤٣.٥  ٠.٧  ٨.٤  ١١.٣  ٣٤٣.٤  متوسط الكثافة

  ). ١(  على بيانات الجدول رقم  اعتماداالكثافات من حساب الباحث : المصدر

هــــذه لكثافــــات عــــدد األســــر المــــستخدمة  ) ١٥ ، ١٤ ، ١٣ ، ١٢ ، ١١(توضــــح الخــــرائط أرقــــام 
 التبـاين الواضـح نـستنتج منهـا،  في أغراض التدفئة والطبخ في محافظات الـضفة الغربيـةالمشتقات

 الكثافـات الــسكانية ، وتلـك الممثلــة لعـدد األســر بـين محافظــات الـضفة الغربيــة، يمكـن توضــيح يفـ
  -:اآلتيهذا التباين في 
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 فــي حــين، )٢كــم/ نــسمة٢٠٠أقــل مــن ( تقــل الكثافــة الــسكانية فــي محــافظتي أريحــا طوبــاس – ١
   لتتراوح بـينترتفع في محافظات جنين، قلقيلية، نابلس، سلفيت، رام اهللا والبيرة، بيت لحم، والخليل

ــــسمة٤٠٠ – ٢٠٠ ــــي محــــافظتي٢كــــم/ ن ــــزداد ف ــــراوح بــــين ، ت ــــة لتت  ٦٠٠ – ٤٠٠ طــــولكرم وقلقيلي
س التبــاين فــي يعكــ . ٢كــم/ نــسمة٦٠٠ ، وتبلــغ أقــصاها فــي محافظــة القــدس لتزيــد عــن ٢كــم/ةنــسم

الكثافــات الــسكانية ذلــك التبــاين الــذي حــدث فــي مواقــع ارتكــازات عــدد األســر المــستخدمة لمــشتقات 
   .البترول

  -: في التدفئة والطبخ كالتاليلها ةتقع أعلى الكثافات لعدد األسر المستخدم – ٢
فــي التدفئــة    تحتـل محافظــة القـدس أعلــى الكثافـات فــي عـدد األســر المـستخدمة للغــاز الطبيعـي –أ 
   )٢كم/ أسرة فأكثر٢٠( 
  
  

الكثافات السكانية في   ): ١٠(  خريطة رقم 

  )٢كم/نسمة( محافظات الضفة الغربية

  

كثافة األسر المعتمدة على  ): ١١( خريطة رقم 

   )٢كم/أسرة(الغاز الطبيعي كمصدر للتدفئة 

  
   ).٢( ضفة الغربية رقم توقيع الكثافات من قبل الباحث على خريطة محافظات ال: المصدر
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كثافة األسر المعتمدة  ): ١٢( خريطة رقم 

   )٢كم/أسرة(على الكاز كمصدر للتدفئة 

  

كثافة األسر المعتمدة  ): ١٣( خريطة رقم 

   )٢كم/أسرة(على السوالر كمصدر للتدفئة 

  
   ).٢( رقم توقيع الكثافات من قبل الباحث على خريطة محافظات الضفة الغربية : المصدر

وتحتـــل محافظـــات جنـــين، طـــولكرم، قلقيليـــة، رام اهللا والبيـــرة، والقـــدس أعلـــى الكثافـــات لعـــدد  –ب 
   ).٢كم/  فأكثر أسرة ١٠( األسر المستخدمة للكاز في التدفئة 

 ٢(  كما تحتل بيت لحم أعلى الكثافـات الممثلـة لعـدد األسـر المـستخدمة للـسوالر فـي التدفئـة –ج 
   ).٢كم/ فأكثر أسرة

 وتحتــل محافظــة طــولكرم أعلــى الكثافــات الممثلــة لعــدد األســر المــستخدمة للغــاز الطبيعــي فــي –د 
   ).٢كم/ أسرة فأكثر٨٠(الطبخ 

(    ً وأخيـرا تحتـل محافظــة الخليـل أعلـى الكثافــات لعـدد األسـر المــستخدمة للكـاز فـي الطــبخ -هــ 
  . )٢كم/ فأكثر أسرة٠.٨

قة مـــع اتجاهـــات تحـــرك نقـــاط االرتكـــاز لعـــدد األســـر المـــستخدمة    تتفــق الكثافـــات المرتفعـــة الـــساب
مــشتقات البتــرول فــي التدفئــة والطــبخ، نحــو الــشمال الغربــي، والجنــوب الغربــي ، كمــا تتفــق بعض لــ

  .إلى حد كبير مع المحافظات التي تقع فيها أعلى الكثافات السكانية
  :في المحافظات اآلتية لها تقع أقل الكثافات السكانية لعدد األسر المستخدمة – ٣
تحتـــل محافظـــات أريحـــا وطوبـــاس وســـلفيت أقـــل الكثافـــات فـــي عـــدد األســـر المـــستخدمة للغـــاز  –أ 

   ).٢كم/ أسرة٥أقل من ( الطبيعي في التدفئة 
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 أريحــا وطوبــاس أقــل الكثافــات فــي عــدد األســر المــستخدمة للكــاز كمــصدر ا وتحتــل محافظتــ–ب 
   ).٢كم/ أسرة٥أقل من ( للتدفئة 

، جنين، طـولكرم، قلقيليـة، وسـلفيت أقـل الكثافـات فـي عـدد طوباس، وتحتل محافظات أريحا  –ج 
   ).٢كم/ أسرة٠.٥أقل من ( األسر المستخدمة للسوالر في التدفئة 

(  وتحتل محافظة أريحا أقل الكثافات في عدد األسر المستخدمة للغاز الطبيعي فـي الطـبخ   –د 
   ).٢كم/ أسرة٢٠أقل من 

 أريحا وطوباس أقل الكثافات في عدد األسر المستخدمة للكاز في الطبخ اتحتل محافظت كما -هـ 
   ).٢كم/ أسرة٠.٢أقل من ( 

 فـي التدفئـة والطـبخ مـع لهـذه المـشتقات   تتفق هذه الكثافات المتدنية فـي عـدد األسـر المـستخدمة 
ال الــشرقي، وهــي أقــل المحافظــات كثافــة فــي الــسكان، كمــا يقــع معظمهــا فــي اتجــاه الــشرق والــشم

  .االتجاهات المخالفة التجاه تحرك نقاط االرتكاز الممثلة لعدد األسر في االستخدامات المختلفة
  
  

 على ةكثافة األسر المعتمد): ١٤(خريطة رقم 

   )٢كم/أسرة(الغاز الطبيعي كمصدر للطبخ 

  

كثافة األسر المعتمدة  ): ١٥( خريطة رقم 

   )٢كم/أسرة(على الكاز كمصدر للطبخ 
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ًتأكيدا التجاه تحرك نقاط االرتكاز، والكثافات السابقة المختلفة، يمكن النظر إلى األشكال  – ٤
  -:، نستنتج منها اآلتي )٥ ، ٤( البيانية أرقام 

 ترتفع كثافة األسر المستخدمة للغاز الطبيعي في التدفئة في معظم محافظات الضفة الغربية، –أ 
خدمة للكاز في المرتبة الثانية، يليها كثافة األسر المستخدمة للـسوالر بقـيم تأتي كثافة األسر المست

هــذا يعنـــي أنــه علـــى المــسئولين تـــوفير الغــاز الـــالزم للتدفئــة فـــي هــذه المحافظـــات، وًصــغيرة جـــدا، 
   ).٤شكل رقم (

ر ً يأتي الغاز في المركز األول أيضا لألسر المستخدمة له في الطبخ، إذ ترتفع كثافة األس–ب 
   )٥شكل رقم ( ًالمستخدمة له كثيرا عن كثافة استخدام الكاز في الطبخ، 

   

   )٤( شكل رقم 
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   )٥( شكل رقم 
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المحافظات

كثافة اسر المستخدمة لمشتقات البترول في الطبخ ( أسرة/كم٢ )
كثاف�ة المس�تخدمين للغ�از (أسرة/كم٢ )
كثاف�ة المس�تخدمين للك�از  (أسرة/كم٢ )

  
   ).٩( ًمن رسم الباحث اعتمادا على بيانات الجدول رقم : المصدر
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  الموضوع الثالث
   اإلحصائية لمتغيرات الدراسةالقيمبعض 

 النزعــة المركزيــة، وبــصفة خاصــة المتوســطات اييس يتنــاول هــذا الموضــع دراســة قــيم بعــض مقــ   
 تفيد هـذه المقـاييس فـي ،)١(الحسابية، ومعامل التباين، وقيمة االرتباط للمتغيرات الواردة في البحث

مـشتقات البتـرول فـي الـضفة الغربيـة، بعض التعرف على التباين المكاني لعدد األسر المستخدمة ل
  .م نقاط االرتكازوهو أمر يوضح الهدف أكثر عند استخدا

  -: واالنحرافات المعيارية والتباين المتوسطات الحسابية– ١

، المتوســـــطات الحــــسابية واالنحرافـــــات المعياريــــة، ومعامـــــل التبـــــاين  )١٠(  يوضــــح جـــــدول رقــــم 
  -: نستنتج من الجدول اآلتي،)٢(للمتغيرات التي وردت في هذا البحث

  

  .اف المعياري ومعامل التباين لعدد من المتغيراتالمتوسط الحسابي واالنحر ): ١٠( جدول رقم 

  معامل التباين  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  المتغير

  ٠.٥٦  ٢٨٦.٠  ٥١٢.٠  مساحة المحافظات
  ٠.٧٠  ١١٣٩٢٨.٩  ١٦٢٥٠٥.٦  عدد السكان

  ٠.٨٦  ٥٤٨٨.٧  ٦٣٦٧.٤  عدد األسر لغاز التدفئة
  ٠.٧٣  ٣١٦٦.٦  ٤٣٤٢.١  عدد األسر لكاز التدفئة

  ١.٢  ٦٢٩.٥  ٥١٢.٢  عدد األسر لسوالر التدفئة
  ٠.٦٧  ١٥٤٢٠.٣  ٢٢٩٨٦.٤  عدد األسر لغاز الطبخ
  ١.٠  ٢١٧.١  ٢١٧.٩  عدد األسر لكاز الطبخ

   ).١( ًالقيم الواردة في الجدول من احتساب الباحث اعتمادا على بيانات الجدول رقم : المصدر
  
  
  
 

                                                 

   للمزيد عن هذه المقاييس ، ارجع إلى-  1
   ٢٩٩ – ١٧٦، مناهج البحث في الجغرافيا بالوسائل الكمية، وكالة المطبوعات، الكويت، ص  )١٩٧٨: (  الفرا محمد على عمر-* 

* - Gregory, S.: (1968), Statistical methods and the Geographer, Longmans, London.                               

  -:ً ، لكن تحسب هذه القيم يدويا كاآلتيSPSSريق برنامج  تم احتساب هذه القيم باستخدام الحاسوب عن ط- 2
                                  مجمع القيم في الوحدات اإلدارية

      ــــــــــــــــ      =  المتوسط الحسابي -* 
                                     عدد الوحدات اإلدارية

  عياري                       االنحراف الم
  ــــــــــ=  معامل التباين -* 

                          المتوسط الحسابي
  َص×َس×  ن –ص ×                              مج س

  ـــــــــــــــ=  قيمة ارتباط بيرسون -* 
  ع ص × ع س×                                   ن

َس ، ص: حيث ضـرب  : ص × عـدد الوحـدات اإلداريـة، س :  ع س، ع ص االنحرافات المعياريـة، ن المتوسطات الحسابية لمتغيرين،: َ
  .المتغيرين في الوحدة اإلدارية
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ر ، يأتي هذا التباين مـن تبـاين المتوسـطات الحـسابية  تتباين المتوسطات الحسابية لعدد األس -أ 
 ٢٢٩٨٦.٤(للمساحة والسكان، هذا، يبلـغ أعلـى متوسـط لعـدد األسـر المـستخدمة للغـاز فـي الطـبخ 

ـــأتي أدناهـــا متوســـط عـــدد األســـر ) أســـرة ـــى أهميـــة هـــذا االســـتخدام، وضـــرورة تـــوفيره، وي داللـــة عل
  ). أسرة٢١٧.٩( المستخدمة للكاز في الطبخ 

 داللــة علــى اخــتالف التوزيــع المكــاني يعطي ذلــك تتبــاين االنحرافــات المعياريــة لعــدد األســر،–ب 
وانحرافه بانحراف نقاط االرتكاز عن نقطتي ارتكـاز المكـان والـسكان، يؤكـد هـذا التبـاين القـيم التـي 

 ١.٢( توضح معامل التباين ، الذي يبلغ أقصاه في عدد األسر المستخدمة للسوالر في التدفئـة   
، ويبلـغ أدنــاه عـدد األســر المــستخدمة للغـاز فــي الطــبخ، وهـذا دليــل علــى احتيـاج معظــم الــسكان ) 

قــيم التبــاين لعــدد األســر المــستخدمة  ) ٦( يوضــح شــكل رقــم . للغــاز فــي الطــبخ، واســتخدامهم لــه
 .لمشتقات البترول

   
  ) ٦( شكل رقم 
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   )١٠( ول رقم ًمن إنشاء الباحث اعتمادا على بيانات الجد: المصدر

  -: قيم االرتباط– ٢

قـــــيم االرتبـــــاط بـــــين عـــــدد األســـــر ، وبـــــين عـــــدد الـــــسكان  ) ١٢ ، ١١(   يوضـــــح الجـــــدوالن رقـــــم 
  فــــوق ، وهــــو ارتبـــاط٠.٦٦ بلغـــتًوالمـــساحة، علمـــا بــــأن قيمـــة االرتبــــاط بـــين المـــساحة والــــسكان 

  -:متوسط، نستنتج من الجدولين اآلتيال
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عدد السكان وعدد االرتباط بين ):١١(جدول رقم 

  األسر المستخدمة لمشتقات البترول

  قيمة االرتباط  متغيرات االرتباط
 رعدد السكان وعدد األس

  المستخدمة للغاز في التدفئة
 +٠.٨٨  

 رعدد السكان وعدد األس
  المستخدمة للكاز في التدفئة

 +٠.٤١  

 رعدد السكان وعدد األس
  المستخدمة للسوالر في التدفئة

 +٠.٣٩  

 ر السكان وعدد األسعدد
  المستخدمة للغاز في الطبخ

 +٠.٨٤  

 رعدد السكان وعدد األس
   في الطبخزالمستخدمة للكا

 +٠.٨٥  
  

 مساحة المحافظاتاالرتباط بين ):١٢(جدول رقم 

  وعدد األسر المستخدمة لمشتقات البترول

  قيمة االرتباط  متغيرات االرتباط
مساحة المحافظات وعدد األسر 

   للغاز في التدفئةالمستخدمة
 +٠.٨٤  

مساحة المحافظات وعدد األسر 
  المستخدمة للكاز في التدفئة

 +٠.٨٥  

مساحة المحافظات وعدد األسر 
  المستخدمة للسوالر في التدفئة

 +٠.٧٨  

مساحة المحافظات وعدد األسر 
  المستخدمة للغاز في الطبخ

 +٠.٨٥  

مساحة المحافظات وعدد األسر 
  الطبخي المستخدمة للكاز ف

 +٠.٨٥  

  
   ).١( ً اعتمادا على بيانات الجدول رقم قيم االرتباط الواردة في الجدولين من احتساب الباحث-:المصدر

  

 قيم االرتباط متباينة بين ضعيف إلى قوي بـين عـدد الـسكان وعـدد األسـر ، األمـر الـذي يؤكـد -أ 
أخرى تعتبر كل قيم االرتباط بـين ، من جهة  )١١جدول رقم (تباين االستخدام في هذه المشتقات 

   ).١٢جدول رقم ( المساحة وعدد األسر المستخدمة لمشتقات البترول قوية، 
تقــل قــيم االرتبــاط بــين عــدد األســر والــسكان فــي كــل مــن عــدد األســر المــستخدمة للغــاز فــي  –ب 

لــة علــى ، وهــي دال )٠.٣٩( ، وفــي عــدد األســر المــستخدمة للكــاز فــي التدفئــة  )٠.٤١( التدفئــة 
ضــعف االرتبــاط بينهمــا، وانعكــاس علــى قلــة الكميــات المــستخدمة مــن الكــاز والــسوالر فــي التدفئــة، 

، وغـاز  )٠.٨٨( من جهة أخري تعتبر قيم االرتباط قوية بين عـدد األسـر وكـل مـن غـاز التدفئـة 
، جـــاءت هـــذه القـــيم قويـــة داللـــة علـــى كبـــر الكميـــات  )٠.٨٥( ، وكـــاز الطـــبخ  )٠.٨٤( الطـــبخ 

   ).١١جدول رقم . ( لمستخدمة منهم، وضرورة العمل على توفيرهماا
،  )٠،٧٨(   جـاءت قـيم االرتبـاط بـين عـدد األســر والمـساحة فـوق المتوسـطة لـسوالر التدفئــة -ج 

،  )٠،٨٤( وجاءت قويـة بـين عـدد األسـر واالسـتخدامات األخـرى، ففـي غـاز التدفئـة وصـلت إلـى 
تؤكـد هـذه القـيم تـراوح إذ ،  )٠،٨٥(  الطـبخ، وكـاز الطـبخ وجاءت في كل من كاز التدفئـة، وغـاز

نقـــاط االرتكـــاز الممثلـــة لعـــدد األســـر حـــول نقطـــة ارتكـــاز المكـــان ، لتتجمـــع فـــي محـــافظتي رام اهللا 
( قــيم االرتبــاط الــوردة فــي الجــدولين  ) ٨ ، ٧( هــذا، ويــضح الــشكالن . والبيــرة، ومحافظــة القــدس

١٢ ، ١١(   
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متغ�يرات ا+رتب�اط

قيم ا+رتباط بين عدد اسر المستخدمة مشتقات البترول وعدد السكان
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قيم ا+رتباط بين عدد اسر المستخدمة لمشتقات البترول والمساحة

  
   ).١٢ ، ١١( ًمن إنشاء الباحث اعتمادا على بيانات الجدولين : المصدر

  

  المقترحاتالنتائج و

  -:نتائج البحث: ًأوال
مـــشتقات البتـــرول بعض  الجغرافيـــة المكانيـــة لـــ بعـــض جوانـــب علـــىألقـــت هـــذه الدراســـة الـــضوء   

فلــسطينية، يــسمح اســتخدام نقــاط المــستخدمة فــي التدفئــة والطــبخ فــي محافظــات الــضفة الغربيــة ال
ً منطبقا على نقطة ارتكـاز وً للتعرف على نمط توزيع الظاهرة، إن كان متساويا، االرتكاز المكانية

ً المدروسـة بعيـدا عـن نقطـة ارتكـاز تٍالمكان، أو غيـر متـساو ، أي تتحـرك نقـاط االرتكـاز للمتغيـرا
عنـد التخطـيط إلعـادة توزيـع مـوارد الطاقـة، المكان، بمعنى أن هذا التوزيع يحبذ أن يؤخذ كنمـوذج 
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وبخاصـــة البتروليـــة، وتعتبـــر هـــذه الدراســـة محاولـــة لفحـــص االتجاهـــات التـــي تتحركهـــا المتغيـــرات 
المدروسة، والتعرف على أماكن الخلل في التوزيع المكـاني لهـا، ثـم العمـل فـي النهايـة علـى تـوفير 

  . النقص في هذه المشتقات إن وجد
  -:ه الدراسة التوصل إلى النتائج التالية   تم من خالل هذ

 الواضـــح،  يتميـــز التوزيـــع الحـــالي لمـــشتقات البتـــرول المـــستخدمة فـــي التدفئـــة والطـــبخ بالتبـــاين– ١
  .حيث يزيد تركز االستخدام في محافظات على حساب محافظات أخرى

لهــذه خدمة  تظهــر معــامالت االرتبــاط إلــى التوافــق النــسبي بــين المــساحة وعــدد األســر المــست– ٢
ً، إال أن هــذا التوافـق ينعــدم مــع سـكان هــذه المحافظـات، حيــث تتبــاين قـيم االرتبــاط كثيــرا المـشتقات

بـين عــدد الــسكان وعــدد األسـر، وهــذا أمــر يتفــق مـع تحــرك نقــاط االرتكــاز لعـدد األســر فــي التدفئــة 
  .ًوالطبخ بعيدا عن نقطتي ارتكاز المكان والسكان

ًكــاني لهــذه المــشتقات مربوطــا بعــدد األســر ذات داللــة علــى تجاهــل  بــذلك يعتبــر التوزيــع الم– ٣
عند التخطيط لتوزيع موارد الطاقة البترولية في ) المحافظات ( حجم السكان في وحدات المساحة 

  .الضفة الغربية
ـــع الحـــالي – ٤ ـــاط أن التوزي ـــاين واالرتب ـــدل مواقـــع نقـــاط االرتكـــاز المختلفـــة، ومعـــاملي التب لهـــذه  ت

، المستخدمة في التدفئة والطبخ أقرب إلى العشوائية منه إلى التخطـيط الحكـومي المـنظم المشتقات
ًعلما بأن هذا التوزيع قد يزداد خلال في المستقبل، نظرا السـتخدام الـسيارات للغـاز كوقـود بـدال مـن  ً ً ً

م مــن ً، وغيــره، يزيــد األمــر تعقيــدا أن توزيــع هــذه المــشتقات علــى المحافظــات يــت والــسوالرالبنــزين
  .خالل شركات خاصة، وال تنفذ خطة حكومية

مـشتقات بعض    تعني هذه النتائج التعرف على الوضع الـراهن لتوزيـع عـدد األسـر واسـتخدامها لـ
   . والوصول إلى حقيقة التوزيع الفعلي لهذه الظاهرةالبترول في التدفئة والطبخ،

  -:المقترحات والتوصيات: ًثانيا

مــشتقات بعض مـشكلة التبــاين فـي توزيـع عـدد األسـر المـستخدمة لـ   يجـب عنـد البحـث عـن حـل ل
البترول فـي التدفئـة والطـبخ أن يؤخـذ حجـم الـسكان فـي كـل محافظـة كأسـاس لعمـل خريطـة لمـوارد 
الطاقــة البتروليــة، إذ يــدخل هــذا النــوع مــن الخــرائط ضــمن النــواحي التطبيقيــة التــي تخــص التوزيــع 

لـى الـسلطة الفلـسطينية تـدعيم إحـصاءات الجهـاز المركـزي المكاني للظاهرات، بمعني أنـه يجـب ع
مــن هــذا المنطلــق نــرى أن تكــون المقترحــات . الفلــسطيني بــالخرائط التــي تتــرجم هــذه اإلحــصاءات

  -:والتوصيات على النحو اآلتي
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خريطــة لتوزيــع مــوارد الطاقــة البتروليــة الالزمــة للتدفئــة والطــبخ فــي الوقــت الحاضــر، إنــشاء  – ١
 فـــي االعتبـــار التوقعـــات فـــي حجـــم الـــسكان لكـــل ذينضـــمن تخطـــيط حكـــومي ســـليم، آخـــًومـــستقبال 

  .محافظة، ضمن خطة تنمية خمسية على األقل
 البتروليــة العاملــة فــي المحافظــات الفلــسطينية، وأن يــتم المــوارد يجــب مراقبــة شــركات توزيــع – ٢

وبية، وعـدم التالعـب فـي ً بعيدا عن العشوائية، والمحس سليمة ومدروسة، علميةالتوزيع على أسس
  .األسعار

 ً أن تخصص لكـل محافظـة الكميـات الالزمـة مـن مـوارد الطاقـة البتروليـة، وفقـا لحجـم الـسكان– ٣
ًومتطلباتهم منها، علمـا بـأن البعـد الـسكاني قـد يكـون أكثـر أهميـة مـن البعـد المكـاني، أو الجغرافـي 

 بالمكــان والــسكان، أصــبح ضــرورة ملحــة ًلهــا، الســيما وأن التوزيــع المتــساوي لعــدد األســر مربوطــا
  .يبحث عنها المخططون

 يجب تدعيم مثل هذه اإلحصاءات بإحصاءات أخري تقرن بهـا، تـشمل المـستوى االقتـصادي – ٤
ً، إذ قــد تعمــد األســر مــثال علــى شــراء الــسوالر بــدال عــن الكــاز لــرخص )القــدرة الــشرائية( للــسكان 

 قاعـدة بيانـات كاملـة، تجـدد علـى إنـشاءً أيـضا العمـلجـب ًالثمن، علما بأنـه مـضر للبيئـة أكثـر، وي
  .، ضمن أداء إداري جيد للمسئولينبياناتها باستمرار

ـــاين  - ٥ ـــع فـــي اســـتخدام المـــشتقات الـــسابقةيعنـــي تب ـــى وضـــع خطـــة تأخـــذ فـــي التوزي  الحاجـــة إل
  .فلسطينيةاالعتبار المتغيرات المكانية والسكانية، والظروف االقتصادية والبيئية للمحافظات ال

  
  المراجع

 كتــــاب ،الفلــــسطيني الجهــــاز المركــــزي لإلحــــصاء ، )٢٠٠٠: (الــــسلطة الوطنيــــة الفلــــسطينية - ١
   . ١٢٥، رام اهللا ، فلسطين ، ص ١٩٩٩فلسطين اإلحصائي 

، الجهــاز المركــزي لإلحــصاء،  )٢٠٠٠ينــاير / كــانون الثــاني: ( الــسلطة الوطنيــة الفلــسطينية- ٢
 ، النتــائج النهائيــة، تقريــر المــساكن، األراضــي ١٩٩٧لمــساكن والمنــشآت، التعــداد العــام للــسكان وا
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 محافظـات الـضفة الغربيـة وقطـاع ،  أطلـس فلـسطين،)١٩٩٥( :السلطة الوطنيـة الفلـسطينية - ٣

  .غزة
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