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  في قطاع غزة  المأهولةشبكة الصرف الصحي وعالقة ربطها بالمساكن
  تطبيقية في الجغرافيادراسة 

  

  ملخص البحث
 فيـهشبكة الصرف الصحي في قطاع غزة والمساكن المأهولة   االتصال بين البحث هذا يدرس   
لـــك مـــن حيـــث اتـــصالها أو عـــدم اتـــصالها بهـــا، آخـــذين فـــي االعتبـــار الحجـــم الكلـــي للمـــساكن  وذ،

 ويتنـاول، اإلطـار النظـري للبحـث  منهـا البحـث إلـى عـدة موضـوعات، يتنـاول األولقـسم .المأهولة
) المتصلة منها، وغير المتصلة(، اتصالها بشبكة الصرف الصحيحال المساكن المأهولة والثاني 

القــيم اإلحــصائية ألعــداد   دراســة بعــض، أمــا الثالــث فتنــاول  فــي محافظــات قطــاع غــزة، وكثافاتهــا
  .، واختتم البحث بالنتائج والمقترحات والتوصيات المساكن

  
ABSTRACT 

A Sewerage Tubing (system) and it's Connection With      
Populated Houses in Gaza Strip 
A study in Applied Geography  

 
This research studies the connection between Sewerage tubing and 
populated houses in Gaza Strip from two sides. The connected and not 
connected populated houses. The total number of populated houses was 
studied. The research is divided into three subjects, the first deals with the 
Strategy of the research. The second deals with populated houses and 
their connection with Sewerage tubing, and the densities of houses were 
covered . The third deals with some statistics values related to the subject. 
The research concludes by showing the results, suggestions and 
recommendations.                                                                                    
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  لصرف الصحي وعالقة ربطها بالمساكن في قطاع غزةشبكة ا
  -:مقدمة

تحليل البيانـات الكميـة الناتجـة و إلى دراسة  في الوقت الحاضر الدراسات الجغرافية البيئيةتميل   
هــا، ت وذلــك للبحــث عــن أســبابها، واتجــاه حرك،التــأثيرات البيئيــة المتبادلــة بــين البيئــة والــسكانعــن 

 وأصــبحت تــشكل التحاليــل هــذه الدراســات فــي اإلطــارين المكــاني والزمنــي،وحجــم تأثيراتهــا، وتعمــل 
 الناتجة عنهـا، أدوات عمـل لتحليـل لعدد المرضىالمختبرية لمياه الصرف الصحي، واإلحصاءات 

 والتــي مــن خاللهــا يــتم التعــرف علــى العالقــة بــين  ، الخاصــة بهــا بــالطرق الكميــةالجوانــب البيئيــة
 يــــشكل التزايــــد الــــسكاني الكبيــــر ، والزحــــف العمرانــــي علــــى األراضــــي وأصــــبح)١(.البيئــــة والمجتمــــع

ً، ومــا ينــتج عنهمــا مــن ضــغط واســتنزاف لمــوارد البيئــة المحليــة خطــرا كبيــرا علــى البيئــة )٢(الزراعيــة ً
 لدرجة أصبحت تـشكل فيهـا المـساكن المتـصلة بـشبكة الـصرف وعلى حياة السكان في قطاع غزة،

ًالصحي ضـررا كبيـرا علـى البي  فـي البـرك المكـشوفة، أو علـى قيعـان ميـاه صـرفهائـة، حيـث تتجمـع ً
ًضــررا األوديــة العــابرة لقطــاع غــزة، أمــا المــساكن غيــر المتــصلة بــشبكة الــصرف الــصحي فتــشكل 

 آبار التجميـع ، والتـي تنتهـي إلـى الميـاه الجوفيـة، أو تنتهـي إلـى البحـر المتوسـط ا باستخدامهأكبر
 لـذلك أصـبحت . أو تنتهي في األراضي المكشوفة حـول المـساكنعبر قنوات مكشوفة، أو أنابيب،

ًتشكل البيئة في قطاع غزة عبئا كبيرا يواجـه الحكومـات الفلـسطينية، وميـدانا للبحـث والدراسـة يثيـر  ً ً
اهتمام الباحثين والعلماء، حتى أن المواطن العادي أصبح يدرك حجم األخطار البيئية التي تواجه 

ًوأصـبحت األمـراض األكثـر عـددا فـي اإلصـابات هـي الناتجـة عـن التلـوث  .السكان في قطاع غـزة
  .)٣(البيئي، وأهمها أمراض اإلسهال، واألميبات، والديدان، وغيرها
  اإلطار النظري للبحث

                                                 
  -: للمزيد ارجع إلى- 1

  .، البيئة والمجتمع، مؤسسة شباب الجامعة، اإلسكندرية، صفحات متعددة )١٩٨٩: ( محمد السيد غالب-* 

  .وق، صفحات متعددة، علم البيئة، دار الشر )١٩٩٣: ( بوران و محمد حمدان أبو دية–علياء هانوغ -* 

، الدراسـات البيئيـة إلـى أيـن، مجلـة النيـل الجغرافيـة، جامعـة الخرطـوم،  )١٩٩١: ( مصطفى عمـر الجبلـي-* 

   .٥٦ – ٥٢السودان ، ص ص 

، المــدخل إلــى العلــوم البيئيــة، دار الــشروق للنــشر والتوزيــع،  )١٩٩١: ( ســامح غرليبــة ويحــي الفرحــان-* 

  .، صفحات متعددةالطبعة الثانية، عمان األردن

، العمران في مدينة غزة، رسالة ماجستير غير منشورة، معهد البحـوث والدراسـات  )١٩٩٤: ( رائد صالحة- 2

 .العربية، القاهرة، مصر، صفحات متعددة

3 -  Palestinian National Authority: Ministry 0f Health, Primary Health Care 
Directorate, Infectious Diseases Reports ( 2000, 2001, 2002,2003,2004.2005,2006). 
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 يتأثر الوضع البيئي في قطاع غزة بعدد من المتغيرات، أهمها الضغط السكاني المتزايد على     
ن ثــم الزحــف العمرانــي علــى األرض الزراعيــة، كمــا أن الحــصار مــساحة محــدودة مــن األرض، ومــ

ًاإلســرائيلي المفــروض علــى قطــاع غــزة عزلــه بيئيــا، وأفقــده االتــصال مــع الحلقــات البيئيــة اإلقليميــة 
، وأهمهـا ميـاه الـصرف المختلفـةوالعالمية، وبالتالي أصبح قطاع غزة يعاني من المـشكالت البيئيـة 

وادي غــزة، ووادي الــسلقى، (إضــافة إلــى مــا يــصل إليــه عبــر األوديــة الــصحي، والنفايــات الــصلبة، 
بـل قإسـرائيل  التـي تحتلهـا  الفلـسطينيةمـن نفايـات صـلبة وسـائلة مـن األراضـي) ووادي بيت حانون

 ، يــضاف إلــى ذلــك تــأثر القطــاع بالمــشكالت البيئيــة العالميــة وأهمهــا ارتفــاع درجــات ١٩٤٨عــام 
  .وثات الكربونية في الغالف الجوي لألرضالحرارة الناتجة عن تزايد المل

  منهــا     تعتبــر ميــاه الــصرف الــصحي فــي قطــاع غــزة مــن أكبــر المــشكالت البيئيــة التــي يعــاني
تنبعـث منهـا وتجمع فـي بـرك مكـشوفة داخـل مـساحة قطـاع غـزة الـصغيرة، تالسكان ، السيما وأنها 

ًمــراض مثــل البعــوض والــذباب، ومكانــا الــروائح الكريهــة، وتــشكل بيئــة مناســبة للحــشرات الناقلــة لأل
 فإن هذه البرك تقع على تكوينات رسـوبية ، تتـسرب كذلك. تلوذ إليه بعض الطيور مثل أبو قردان

 الـذي يقـع أسـفلها، والـذي يعتبـر المـصدر  مياه الصرف الصحي إلى الخـزان المـائي الجـوفيعبرها
كلة نـــذكر أن أكبـــر هـــذه البـــرك الرئيـــسي لميـــاه الـــشرب فـــي قطـــاع غـــزة، وللوقـــوف عنـــد حجـــم المـــش

 وتقـع فـي مدينـة بيـت الهيـا شـمال قطـاع )١(من مياه الصرف الصحي ٣ مليون م٢.٥تحتوي على 
ًحـامال  ميـاه الـصرف الـصحي  مـن تيـار منهـا بركة مجاورة لها انهـارت جوانبهـا فانـدفعوتوجدغزة، 
مما أدي إلى مقتل عدد من  كميات كبيرة من الرواسب الرملية على قرية أم النصر المجاورة، معه

ً، واذا كـان الـضرر مباشـرا )٢( شـخص ١٠٠ٕالـسكان واصـابة أكثـر مـن  فـإن األمـراض الناتجـة عـن ٕ
هـــذا الوضـــع متعـــددة، ومتنوعـــة ، وتـــصيب الكبـــار والـــصغار، وتكـــون عـــدد اإلصـــابات أكبـــر عنـــد 

لــى حالــة هــذا، وســوف نلقــي الــضوء فــي هــذا البحــث ع .  )٣(الــسكان القــاطنين حــول هــذه   البــرك
 ً أيـضاالتعـرفوا، المساكن في قطاع غزة من حيث اتصالها بـشبكات الـصرف الـصحي مـن عـدمه

  .مياه الصرف الصحيمن  كيف يتخلص غير المتصلين بالشبكة ثم ،هاعلى أماكن تجميع
  

  -:منطقة الدراسة: ًأوال
ًشــريطا  يقــع قطــاع غــزة فــي أقــصى الطــرف الجنــوبي مــن الــسهل الــساحلي الفلــسطيني، يمثــل    

مـن الغـرب إلـى الـشرق ( يتراوح عرضـه و كم، ٤٥) من الشمال إلى الجنوب (، يبلغ طوله ًساحليا
                                                 

  .٢٠٠٧ تصريح المسئولين في وزارة البيئة، مارس - 1

  .٢٠٠٧ حدثت المشكلة في شهر مارس - 2

ــى- 3 ــسطي:  ارجــع إل ــة الفل ــسلطة الوطني ــاألمراض، : نيةال ــة لحــاالت اإلصــابة ب وزارة الــصحة،التقارير اإلجمالي

٢٠٠٦ – ٢٠٠٠ .  
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تكون من مجموعة من الحواجز الرملية الطوليـة، لتظهر تضاريسه هادئة، و.)١( كم١٢ – ٦بين ) 
ً بينهـــا منخفـــضات طوليـــة، لـــذلك يبـــدو منظـــر الـــسطح مموجـــا، ومنحـــدرا بـــصفة عامـــة مـــن حاصـــرة ً

ال يزيــــد ارتفــــاع و، تظهــــر الكثبــــان الرمليــــة الــــساحليةو البحــــر المتوســــط ،والغــــرب نحــــرق إلــــى الــــش
 متــر فــوق مــستوى ســطح البحــر المتوســط، يخترقــه ثالثــة أوديــة فــصلية ١٠٠المناســيب فيــه عــن 

 ،)٢()أحد روافد وادي الحـسى(، ووادي بيت حانون )أكبرها(، ووادي غزة االجريان، هي وادي السلق
، أمــا مــن الــشرق فهــو )مــصر(غــرب البحــر المتوســط ، ومــن الجنــوب شـبه جزيــرة ســيناءيحـده مــن ال

، تتـوزع علـى خمـس محافظـات، هـي )٣( ٢ كـم٣٦٥تبلـغ مـساحته . امتداد لشمال النقـب الفلـسطيني
 نـسمة ١٤١٦٨٠٢، ورفح، ويبلغ عدد سكانه سشمال غزة، وغزة، والمحافظة الوسطى، وخان يون

ًتــشكل ضــغطا علــى ل،)٤( ) ٢كــم/ نــسمة٣٨٨٢( انية عاليــة الكثافــةيمثــل قطــاع غــزة منطقــة ســكو ،
وتعتبر محافظة غزة أكبر المحافظـات موارد البيئة المحلية، والتي أصبحت ال تفي بحاجة السكان،

، وبنـسبة سـكان مئويـة مقـدارها ٢كـم/ نـسمة٦٧١٤ نـسمة، بكثافـة سـكانية مقـدارها ٤٩٦٨٠٣ًسكانا 
)  نــسمة١٦٨٣٠٢(ًالمحافظــات ســكانا فهــي محافظــة رفــح مــن مجمــوع الــسكان، أمــا أقــل  % ٣٥

. مــن ســكان القطــاع  %١١.٩ ، وبنــسبة ســكان مئويــة ٢كــم/ نــسمة٢٦٣٠بكثافــة ســكانية مقــدارها 
 إضــافة إلــى انعــدامعلــى األرض والمــوارد البيئيــة، ً عبئــا  تــشكلأصــبحت أعــداد الــسكان وكثافاتهــا

 وتــدني وارتفــاع البطالــة، الجــائر والمتواصــل،  فــي ظــل الحــصار اإلســرائيليمــشاريع البنيــة التحتيــة
 مــا يتعلــق وبخاصــة، بــشكل ســريع، يــضاف إلــى ذلــك أن المــشاكل البيئيــة تتفــاقم  اإلنتــاج المحلــي 

بميــاه الــصرف الــصحي، والنفايــات الــصلبة، ويزيــد مــن حجمهــا صــغر مــساحة القطــاع، والحــصار 
كمــا .منطقــة الدراســة ) ١( ة رقــم توضــح خريطــو )٥(.اإلســرائيلي لــه، وضــغط الــسكان علــى المــوارد

  . محافظات قطاع غزة ) ٢( توضح خريطة رقم 

                                                 

، وزارة التخطــيط والتعــاون الــدولي، األطلــس الفنــي، الجــزء األول،  )١٩٩٧:( الــسلطة الوطنيــة الفلــسطينية- 1

  ١٤محافظات غزة، ص 

اخـــل قطـــاع غـــزة، دراســـة فـــي ، الجـــزء األدنـــى مـــن وادي غـــزة د) ١٩٩٩: (  عبـــد العظـــيم قـــدوره مـــشتهى- 2

  .الجيمورفولوجيا، رسالة دكتوراه غير منشورة، قسم الجغرافيا، جامعة النيلين، الخرطوم

،  اإلحـــصاءات الجغرافيـــة فـــي األراضـــي الفلـــسطينية  )٢٠٠٣: ( المركـــزي لإلحـــصاء الفلـــسطينيز الجهـــا- 3

   .٣٠ ، رام اهللا فلسطين، ص ٢٠٠٣

 .باحث النسبة المئوية من احتساب ال- 4

  -: ارجع إلى- 5

، مالمح غزة البيئية ، الجزء األول، مسح عام للمصادر  )١٩٩٤( السلطة الوطنية الفلسطينية لحماية البيئة

  ٣ - ١البيئية، هولندا، ص ص 
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  موقع منطقة الدراسة ):١( خريطة رقم 

  
  :ًنقال عن: المصدر

، وزارة التخطـيط والتعــاون  )١٩٩٧: ( الـسلطة الوطنيـة الفلـسطينية

   .١١، ص مرجع سابقالدولي،األطلس 
  
  
  
  
  
  
  
  

  غزةمحافظات قطاع  ): ٢( خريطة رقم 
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  :ًنقال عن: المصدر

  .خارطة قطاع غزة ): ٢٠٠٠:(معهد األبحاث التطبيقية 

  -:مجال وحدود البحث: ًثانيا

:      يقع مجال البحث في محورين، األول مكاني ، ويرتبط بقطاع غزة، والثـاني موضـوعي، وهـو
، دراسـة ي بشبكات الصرف الصح حالة المساكن في قطاع غزة من حيث اتصالها وعدم اتصالها

تتمثـــل فـــي دراســـة تحليـــل طبيعـــة االتـــصال بـــشبكة فأمـــا حـــدود الدراســـة العلميـــة . جغرافيـــة تطبيقيـــة
  .الصرف الصحي في قطاع غزة

  :  البحثإشكالية: ًاثالث

  -: التساؤالت اآلتيةعن  تحاول الدراسة اإلجابة 
   هل تتصل كل المساكن بشبكة الصرف الصحي في قطاع غزة؟– ١
  ؟ام الصرف الصحي نظام متكامل أم هو عشوائييتبع نظ هل – ٢
   ما األضرار البيئية التي يعاني منها سكان قطاع غزة من تواجد برك المجاري المكشوفة؟– ٣

   وسوف يظهر في نهاية هذا البحث مدى تحقيقها، من خالل النتائج التي يتم التوصل إليها في 
  .نهايته

  : منهج وأسلوب البحث: ًارابع

كمـا ،  ذلـكالموضـوعحيـث تتطلـب طبيعـة الباحث على المنهجين االسـتقرائي والتحليلـي،    اعتمد 
 االعتمــاد علــى بعــض األســاليب اإلحــصائية، متمثلــة فــي بعــض مقــاييس  البيانــاتتطلــب اســتخدام

النزعـــة المركزيـــة مثـــل المتوســـطات الحـــسابية واالنحرافـــات المعياريـــة، إضـــافة إلـــى معامـــل التبـــاين 
 الوصـــفية ، مـــن أجـــل إظهـــار التوزيـــع البيـــاني أســـاليب التمثيـــل  بعـــضاســـتخدمتكمـــا واالرتبـــاط، 
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هذا، وقد تم ذلك في إطارين، األول نظري، تمثل في جمع البيانـات . الجغرافي للظاهرات المذكورة
   . قطاع غزة علىاإلحصائية وجدولتها، والثاني تطبيقيي

  : إجراءات الدراسة: ًساخام

  :اآلتي   تضمنت إجراءات الدراسة 
تـــم الحـــصول عليهـــا مـــن اإلحـــصاءات الـــصادرة عـــن الجهـــاز المركـــزي : البيانـــات اإلحـــصائية– ١

  .، ومن وزارتي البيئة والصحة الفلسطينيلإلحصاء
  . الكتب والمراجع ذات الصلة بالموضوع– ٢
 خـرائط مثلبالخرائط، تم الحصول عليها من مؤسسات فلسطينية لها عالقة :  خرائط المنطقة– ٣

  ، وعلــىApplied research institute, Jerusalemد البحــوث التطبيقيــة فــي القــدس معهــ
 Palestinian Academic أكاديميــة المجتمــع الفلــسطيني للدراســات الخارجيــة الدوليــة خــرائط

Society for the Study of International Affairs (PASSIA) ،  ًوأيـضا علـى خـرائط
  . التخطيط والتعاون الدولياألطلس الفني الصادر عن وزارة

  : مشكالت البحث: ًادسسا

  :  في مشكالت البحثتمثلت   
 الـصادرة عـن الجهـاز المركـزي  أدي تعـدد مـصادر اإلحـصاءات: طبيعة البيانات اإلحـصائية– ١

 باســـتخدام طريقـــة التوفيـــق للوصـــول إلـــى إلـــى التعامـــل معهــا لإلحــصاء، ووزارتـــي البيئـــة والـــصحة،
  .البياناتأفضل 

سلطة الوطنيــة الـ  إلشـراففمنهـا التـابع:  مـساحات بـرك ميـاه الــصرف الـصحي وتتعـدد تبـاين– ٢
 عمل وقد لجأ الباحث إلىالفلسطينية ، ومنها العشوائي في مناطق األودية أو األراضي الزراعية، 

، ثم مقارنتها بما هو موجود من منـاطق هذه المساحاتلتأكيد جولة ميدانية في مناطق قطاع غزة 
   . للوصول إلى أفضل النتائج،على الخرائط المتوفرةصريف ت

  - :المساكن المأهولة واتصالها بشبكة الصرف الصحي

 م، ويتــوزع هــذا العــدد علــى ٢٠٠٥ نــسمة لعــام ١٤١٦٨٠٢ يبلــغ عــدد ســكان قطــاع غــزة لعــام    
 ١٣٢٨١٨ ، ويتوزع هذا العـدد علـى ٢كم/ نسمة٣٨٨٢ ، وبكثافة سكانية عامة ٢ كم٣٦٥مساحة 

 ١٠.٧، وبــذلك يكــون نــصيب المــسكن الواحــد  ٢كــم/ً مــسكنا٣٦٤ًمــسكنا، وبكثافــة مــساكن مقــدارها 
، أمــا مــن حيــث نــصيب المحافظــات مــن عــدد المــساكن المأهولــة فــإن محافظــة غــزة تحتــل )١(نــسمة

، ثــــم محافظــــة شــــمال غــــزة %)٢٠.٤(، يليهــــا محافظــــة خــــان يــــونس )%٣٦.٥(المرتبــــة األولــــى 
   )١(رقم  ،أنظر بيانات الجدول %)١١.٩(ظة رفح في المرتبة األخيرة ، وتأتي محاف%)١٧.٠(

                                                 

  ).١(ً والنسب المئوية من حساب الباحث بناء على بيانات الجدول رقم ت الكثافا-  1
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  .المساحة وعدد السكان وعدد المساكن المأهولة في قطاع غزة ): ١( جدول رقم 
   )٢(عدد السكان    )١() ٢كم(المساحة   المحافظة

   م٢٠٠٥

   )٣(عدد المساكن المأهولة 

   م٢٠٠٠

من عدد المساكن % 

  في القطاع

  ١٧.٠  ٢٢٥٩٩  ٢٧٢٠٥٦  ٦١  شمال غزة

  ٣٦.٥  ٤٨٤٨٩  ٤٩٦٨٠٣  ٧٤  غزة

  ١٤.٢  ١٨٩٠٥  ٢٠٤٩١٤  ٥٨  دير البلح

  ٢٠.٤  ٢٦٩٧١  ٢٧٤٧٢٧  ١٠٨  سخان يون

  ١١.٩  ١٥٨٥٤  ١٦٨٣٠٢  ٦٤  رفح

  ١٠٠  ١٣٢٨١٨  ١٤١٦٨٠٢  ٣٦٥  المجموع

  : المصدر

   ذكـره ، سـابقمـصدر ٢٠٠٣الفلـسطينية اإلحصاءات الجغرافية في األراضي ،  )٢٠٠٣: (الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني – ١

   .٣٠ص 

  .، اإلسقاطات السكانية في األراضي الفلسطينية، سلسلة منقحة، رام اهللا، فلسطين )٢٠٠٥: ( السلطة الوطنية الفلسطينية– ٢

  كتـابجـزء الثـاني،النتائج النهائيـة، تقريـر المـساكن، األراضـي الفلـسطينية، ال،  )٢٠٠٠: (الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني – ٣

   .٦٩ ، ص ٢٦ً ، نقال عن جدول رقم ٦١رقم 

، ويبــدو  م٢٠٠٥ للعــام مــساحة محافظــات قطــاع غــزة وعــدد الــسكان ) ١( شــكل رقــم     يوضــح 
منه التباين الواضـح فـي توزيعهمـا علـى محافظـات القطـاع، ففـي حـين تحتـل محافظـة غـزة المرتبـة 

ان يـونس فـي المرتبـة األولـى مـن حيـث المـساحة، األولى من حيث عدد السكان، تأتي محافظة خـ
  ).شمال غزة، وغزة(كما يبدو منه الضغط السكاني الواضح في المحافظات الشمالية 

   )١( شكل رقم 
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النسبة المئوية لمساحة محافظات قطاع غزة وعدد سكانھا للعام ٢٠٠٥ م
من مساحة قطاع غزة % من عدد سكان قطاع غزة %

  
  . )١(  بيانات الجدول رقم ًاعتمادا على: المصدر
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 ٢٠٠٠ للعام ي محافظات قطاع غزة، عدد السكان والمساكن المأهولة ف )٢(  شكل كذلك يوضح
  -:، ويبدو منه اآلتيم
، وهـذا دليـل علـى  التباين الكبير بين عدد السكان وعدد المساكن المأهولة في كـل المحافظـات-١

  ،  في كل مسكناألشخاص عدد  الخلل بين المتغيرين، وداللة على ارتفاعكبر
ن المأهولــة، وهــذا دليــل علــى ارتبــاط  يقــع فــي محافظــة غــزة العــدد األكبــر مــن الــسكان والمــساك-٢

 كـون مدينـة غـزة العاصـمة عـن، نتجت هذه الظـاهرة الزيادة في عدد المساكن بارتفاع عدد السكان
  ، الحكومية وغيرهااإلدارية والتجارية للقطاع، ويقع فيها معظم المؤسسات 

  
  

   )٢( شكل رقم 
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عدد السكان وعدد المساكن المأھولة في محافظات قطاع غزة لعام ٢٠٠٠
عدد السكان  عدد المساكن المأھولة 

  
   )١( بيانات الجدول رقم : المصدر

  -:بكة الصرف الصحيالمساكن المتصلة بش

 % ٥٠،٤ تــصل نــسبة المــساكن المأهولــة التــي تتــصل بالــشبكة العامــة للــصرف الــصحي نحــو   
 ، أمـا علــى مـستوى المحافظــات تحتـل محافظـة غــزة المرتبـة األولــى )١(مـن عـدد المــساكن المأهولـة

يـــة  مـــن مجمـــوع المـــساكن المأهولـــة فيهـــا، تـــأتي محافظـــة شـــمال غـــزة فـــي المرتبـــة الثان%)٨٦.٢(
ــــبلح %)٤٢.٤(، ثــــم محافظــــة رفــــح %)٧٠.١( ــــر ال ، %)١٠.٠() الوســــطى(، تليهــــا محافظــــة دي

   ). ٣(، وشكل رقم  )٢(انظر جدول رقم ،%) ٢.٩(وتحتل محافظة خان يونس المرتبة األخيرة 
  ٢٠٠٠ للعام  بشبكة الصرف الصحيالمتصلةعدد المساكن المأهولة في قطاع غزة  ): ٢( جدول رقم 

                                                 

  .٢٥، النتائج النهائية، مصدر سابق ذكره ، ص  )٢٠٠٠: (ينيالجهاز المركزي لإلحصاء الفلسط -  1
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ساكن المتصلة الم  المحافظة

  بالشبكة

من عدد المساكن % 
  الكلي في القطاع

من مجموع % 
  المتصلين في القطاع 

من مجموع المساكن % 

  في المحافظة

  ٧٠.١  ٢٣.٦  ١١.٩  ١٥٨٤٦  شمال غزة

  ٨٦.٢  ٦٢.٤  ٣١.٤  ٤١٧٧١  غزة

  ١٠.٠  ٢.٨  ١.٤  ١٨٨٢  دير البلح

  ٢.٩  ١.٢  ٠.٦  ٧٧٦  خان يونس

  ٤٢.٤  ١٠.٠  ٥.١  ٦٧١٧  رفح

     %١٠٠    ٦٦٩٩٢  جموعالم

  :ً النسب المئوية من حساب الباحث بناء على:المصدر

   .٦٣ ، ص  ذكره سابقمصدر، النتائج النهائية،  )٢٠٠٠: ( الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني-

   )٣( شكل رقم 
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النسب المئوية لعدد المساكن المتصلة بشبكة الصرف الصحي في محافظات قط/اع غ/زة 
لعام ٢٠٠٠

من عدد المساكن الكلي في القط//اع %
 من مجموع المتصلين في القط/اع %
من مجموع المساكن في المحافظ/ة %

  
   ).٢( ،  )١( بيانات الجدولين : المصدر

  
  -:اآلتي ) ٣( من الشكل رقم يظهر

المــساكن الكلـي وعـدد المــساكن المتـصلة بـشبكة الــصرف الـصحي فـي محافظــات  ارتفـاع عـدد -١
  .، ويعود ذلك لتواجد معظم مشاريع الصرف الصحي فيهاغزة، وشمال غزة، ورفح على الترتيب

 لقلــة مــشاريع الــصرف يعــودوً كثيــرا فــي محافظــات خــان يــونس وديــر الــبلح، تــنخفض األعــداد -٢
 وسيادة المجتمعات الريفيـة، ومخيمـات الالجئـين الفلـسطينيين، ًتساع المساحة نسبيا ،وا ، الصحي

يلجــــأ الــــسكان إلــــى تــــصريف ميــــاه الــــصرف الــــصحي فــــي األراضــــي الزراعيــــة، أو نحــــو األوديــــة و
  .الموجودة بالقرب منهم
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العـدد العالقـة بـين عـدد المـساكن المتـصلة بـشبكة الـصرف الـصحي و )٤( ويوضح شـكل رقـم     
 وقوع الخط الممثل لهذه العالقة تحت خط التعادل، وفي نفس ة، ويبدو منهللمساكن المأهول الكلي

ة الـصرف الـصحي بالدرجـة ك علـى عـدم اتـصال المـساكن بـشبوهو ما يعطي داللـة ًاتجاهه تقريبا،
ً مــساحة كبيــرة، وتعطــي انطباعــا جيــدا بحجــم المــشكلة الناتجــة عــن توجــد بــين الخطــين، إذ الكافيــة ً

ن بـــشبكة الــصرف الــصحي، والتـــي ال وجــود لهــا فـــي كثيــر مــن منـــاطق االتــصال الجزئــي للمــساك
  .القطاع

   )٤(شكل رقم 

  
   ).٢ ، ١( بيانات الجدولين : المصدر

  -: المتصلة بشبكة الصرف الصحي غيرالمساكن
   يتبــاين عــدد المــساكن المأهولــة غيــر المتــصلة بــشبكة الــصرف الــصحي فــي االتجــاهين، علــى 

ستوي المحافظـات، فعلــى مـستوى قطــاع غـزة تــنخفض النـسبة المئويــة مـستوى قطـاع غــزة، وعلـى مــ
 ترتفـــــع فـــــي محافظـــــة رفـــــح  فـــــي حـــــينفـــــي محـــــافظتي غـــــزة، وشـــــمال غـــــزة، %) ١٠( إلـــــى نحـــــو

علـى  ) %٣٩.٢، %٢٥.٩(،وتصل أعالها في محافظتي دير الـبلح وخـان يـونس %)١٣.٩(إلى
  .التوالي

، يليها محافظة شمال %)١٣.٧( المراتب   أما على مستوى المحافظة، فتحتل محافظة غزة أدني
، وتتــصدر النــسب المئويــة فــي عــدم االتــصال %)٥٧.٥(، ثــم محافظــة ديــر الــبلح %)٢٩.٧(غــزة 

  . على التوالي%)٩٧.٩،%٨٩.٩(بشبكة الصرف الصحي محافظتي دير البلح وخان يونس 
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لى والثانية فـي عـدد  يتبين مما سبق أن محافظتي دير البلح وخان يونس تحتل المرتبتين األو    
المــــساكن غيــــر المتــــصلة بــــشبكة الــــصرف الــــصحي، ويعنــــي ذلــــك أن التــــصريف الــــصحي فيهمــــا 

  .عشوائي، األمر الذي يزيد من خطورة الوضع البيئي الناتج عن ذلك
  ٢٠٠٠ لعامبشبكة الصرف الصحيالمتصلة   غيرعدد المساكن المأهولة في قطاع غزة ): ٣( جدول رقم 

  غيرالمساكن  المحافظة

  المتصلة بالشبكة

من عدد المساكن % 

  الكلي في القطاع

  غيرمن مجموع% 

  المتصلين في القطاع 

المساكن  من مجموع% 

  في المحافظة

  ٢٩.٧  ١٠.٢  ٥.١  ٦٧١١  شمال غزة

  ١٣.٧  ١٠.١  ٥.٠  ٦٦٦٢  غزة

  ٨٩.٩  ٢٥.٩  ١٢.٨  ١٦٩٧٨  دير البلح

  ٩٧.٩  ٣٩.٢  ١٩.٧  ٢٦١٦٥  خان يونس

  ٥٧.٥  ١٣.٩  ٦.٩  ٩١١٥  رفح

     %١٠٠    ٦٥٦٣١  المجموع

  :ً النسب المئوية من حساب الباحث اعتماد على:المصدر

   .٦٣ ، ص  ذكره سابقمصدر،  )٢٠٠٠: (الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني - ١

 النسب المئوية لعدد المساكن غيـر المتـصلة بـشبكة الـصرف الـصحي  )٥( ويوضح شكل رقم    
  :تحليله يتضح اآلتيوعدد المساكن المتصلة بالشبكة، ومن مقارنة بعدد المساكن الكلي، 

   )٥( شكل رقم 
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النسبة المئوية

رفحخان يونسدير البلحغزةشمال غزة

محافظات قطاع غ/زة

النسب المئوية لعدد المساكن غير المتصلة بشبكة الص/رف الص/حي ف//ي 
محافظات قطاع غزة لعام ٢٠٠٠

النسسبة المئوية من عدد المساكن الكلي في القطاع

النسبة المئوية من مجموع غير المتصلين في القطاع 

النسبة المئوية من مجموع المساكن في المحافظة

  
   ).٣ ، ١( بيانات الجدولين : المصدر

النـسبة المئويـة لعـدد المـساكن غيـر المتـصلة بـشبكة الـصرف الـصحي فـي المحافظـات  ترتفع  -١
مالية، محافظـة ومحافظـة ديـر الـبلح، وانخفاضـها فـي المحافظـات الـش) خان يونس ورفح(الجنوبية 

  .غزة، ومحافظة شمال غزة
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 مقارنة بالعدد الكلى للمـساكن فـي لعدد المساكن التي ال تتصل بالشبكةترتفع النسبة المئوية و -٢
  .ًالمحافظات الجنوبية أيضا وانخفاضها في المحافظات الشمالية

صحي وغيــر    ومــن دراســة الخــط الممثــل للعالقــة بــين عــدد المــساكن المتــصلة بــشبكة الــصرف الــ
تركـز معظـم النقــاط الممثلـة للعالقــة تنجـد أنـه يتقــاطع مـع خـط التماثــل، و ) ٦شـكل رقــم (المتـصلة 

بينهما فوق خط التماثل، ويدل ذلك على التباين الكبيـر فـي التوزيـع العـددي بـين محافظـات قطـاع 
اد فـــي  أن عـــدد المـــساكن المتـــصلة يـــزدويالحـــظغـــزة، للمتـــصلين بالـــشبكة، وغيـــر المتـــصلين بهـــا، 

 الخلل في توزيـع  حجم علىليدل، يونس  الوسطى وخانويقل في محافظتيالمحافظات الشمالية، 
 مـــرتبط بعـــدم توزيـــع مـــشاريع الـــصرف وهـــوفـــي محافظـــات قطـــاع غـــزة، شـــبكة الـــصرف الـــصحي 

ًالصحي توزيعا أمثال، وعدم قدرة السلطة الوطنية على إنشاء مشاريع إضافية إال من خالل الـدعم  ً
ًوقــد انعــدم دعــم المــشاريع كليــا بعــد إدارة قطــاع غــزة مــن قبــل حكومــة مــن الــدول المانحــة، المقــدم 
  .حماس

   )٦( شكل رقم   

  
   ).٣ ، ٢( بيانات الجدولين : المصدر

  
  

  -:نوع التجمع حسب  بشبكة الصرف الصحي المتصلةالمساكن

  الــسكانيلتجمــعالتــصال المــساكن بــشبكة الــصرف الــصحي حــسب نــوع ا تــشير النــسب المئويــة   
ــــى  ــــيمــــستوىالإلــــى انخفاضــــها، فعل لمــــساكن فــــي القطــــاع يتــــصل مــــن الحــــضر مــــا نــــسبته ل  الكل
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ـــشبكة، %) ٣٣.٦( ، وتكـــاد تكـــون معدومـــة فـــي الريـــف  %)١٦.٦(تـــنخفض هـــذه النـــسبة إلـــى وبال
 أما على مستوى المتصلين بالشبكة تتـضاعف هـذه النـسب، وعلـى الـرغم مـن .%)٠.٢(الفلسطيني

ـــةذلـــك تبقـــى قلي مـــن مجمـــوع الحـــضر متـــصلون بـــشبة %) ٥٢.٧(، وحـــسب نـــوع التجمـــع نجـــد أنل
من مجموعها، ترتفع هذه النسب %) ٣.٥(الصرف الصحي، ويتصل من مساكن الريف ما نسبته 

،  )٤(، جــدول رقــم  الموجــودة فــي قطــاع غــزةفــي مخيمــات الالجئــين الفلــسطينيين%) ٥٤.٤(إلــى 
 حسب نوع التجمع منخفضة، ويعني ذلـك أن ميـاه تبقى النسب للمتصلين بشبكة الصرف الصحي

  . في أكثر من اتجاه، وبطرق متعددةعشوائية التصريفالصرف الصحي لغير المتصلين 

عدد المساكن المأهولة في قطاع غزة المتصلة بشبكة الصرف الصحي  ): ٤( جدول رقم 
  ٢٠٠٠  لعامحسب النوع

المساكن المتصلة   نوع التجمع

  بالشبكة

لمساكن من عدد ا% 
  الكلي في القطاع

 من مجموع% 
  المتصلين في القطاع 

الحضر  من مجموع% 

   أو الريف أو المخيمات

  ٥٢.٧  ٦٦.٧  ٣٣.٦  ٤٤٦٦٥  حضر

  ٣.٥  ٠.٤  ٠.٢  ٢٦٥  ريف

  ٥٤.٤  ٣٢.٩  ١٦.٦  ٢٢٠٦٢  مخيمات

     %١٠٠    ٦٦٩٩٢  المجموع

  ً النسب المئوية من حساب الباحث اعتمادا على:المصدر

   .٦٢، ص  ذكره سابقمصدر،  )٢٠٠٠: (كزي لإلحصاء الفلسطينيالجهاز المر -

النــسب المئويــة لعــدد المتــصلين بــشبكة الــصرف الــصحي حــسب نــوع  )٧(    يوضــح شــكل رقــم 
التجمـــع، ويبـــدو منـــه ارتفـــاع النـــسب المئويـــة للمتـــصلين بالـــشبكة مـــن مـــساكن مخيمـــات الالجئـــين 

ً أن عـددا يالحـظ، المساكن الريفية في واضحة، والحضر، وانخفاضها بصورة  بالقطاعالفلسطينيين
، مخيمات الالجئين في قطاع غزة يرتبط بشبكة مـن القنـوات الـسطحية المكـشوفةكن اًكبيرا من مس

تنتهــي إلــى ميــاه البحــر، أو لالتــي تجــري فيهــا ميــاه الــصرف الــصحي مــع االنحــدار العــام للــشوارع، 
  .المجاورة لهاإلى األراضي 

  
  
  
  

    )٧(  شكل رقم 
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قيمة النسب المئوية

النسبة المئوية من عدد المساكن
الكلي في القطاع

النسبة المئوية من مجموع
المتصلين في القطاع 

النسبة المئوية من مجموع
الحضر أو الريف أو المخيمات 

النسب المئوية حسب نوع التجمع

النسب المئوية لعدد المساكن المتصلة بشبكة الصرف الصحي حسب النوع ف/ي 
محافظات قطاع غزة لعام ٢٠٠٠

حضر ريف مخيمات

  
   )٤( بيانات الجدول رقم : المصدر

  -:نوع التجمع حسب  غير المتصلة بشبكة الصرف الصحيالمساكن

ب نـوع التجمـع بدرجـة س المئوية للمساكن غيـر المتـصلة بـشبكة الـصرف الـصحي حـالنسبترتفع  
 عــددال فــإذا أخــذتقتــرب فيهــا مــن النــسب المئويــة للمــساكن المتــصلة بالــشبكة حــسب نــوع التجمــع، 

، %٣٠.١  تصل إلى نسبة الحضر غير المتصلين بالشبكةنجد أنلمساكن في قطاع غزة ل كليال
تكـــاد أن تتـــضاعف هـــذه و، %١٣.٩ نالفلـــسطينيي الالجئـــين وفـــي مخيمـــات، %٥.٥وفـــي الريـــف

 مــن مجمــوع %٤٧.٢ مــن جهــة أخــرى فــإن .النــسب بالنــسبة لمجمــوع غيــر المتــصلين فــي القطــاع
 مــن مجمــوع الريــف، و فــي %٩٦.٣ إلــى النــسبة المئويــة رتفــعتالحــضر غيــر متــصلين بالــشبكة، و

   ).٥ ( مجدول رق من مجموعهم، %٤٥.٤مخيمات الالجئين إلى 
، أهمهــا ميــاه  مــن مــشكالت بيئيــة متعــددةًفعليــا فــي مجتمــع يعــاني تعتبــر هــذه النــسب مرتفعــةو   

التصريف العشوائي ، ويعني ذلك اتساع رقعة  الشوارعتتجمع في التي النفاياتالصرف الصحي، و
اتـصال األطفـال أو  ( لمـواطن فـي غـزة فـي صـورة مباشـرةا يتـأثر بهـا التي ،لمياه الصرف الصحي

أو رعـي األغنــام ) عـن طريــق المنتجـات الزراعيـة أو الحيوانيـة ( ، أو غيـر مباشـرة)ًالمـزارعين مـثال
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صرف عليهــا ماليــين ُتــ تــنعكس عليــه فــي شــكل أمــراض متعــددة،و، بجــوار بــرك الــصرف الــصحي
  )١(. العديد من السكانبسببهاالدوالرات من أجل العالج، ويموت 

  

عدد المساكن المأهولة في قطاع غزة غير المتصلة بشبكة الصرف الصحي  ): ٥( جدول رقم 
  ٢٠٠٠ للعام حسب النوع

المساكن غير   المحافظة

  المتصلة بالشبكة

من عدد المساكن % 

  الكلي في القطاع

  غيرعمن مجمو% 

   المتصلين في القطاع

 الحضر من مجموع% 

  أو الريف أو المخيمات

  ٤٧.٢  ٦٠.٨  ٣٠.١  ٣٩٩٣٧  حضر

  ٩٦.٣  ١١.١  ٥.٥  ٧٢٥٦  ريف

  ٤٥.٤  ٢٨.١  ١٣.٩  ١٨٤٣٨  مخيمات

     %١٠٠    ٦٥٦٣١  المجموع

  :ً النسب المئوية من حساب الباحث اعتمادا على:المصدر

   .٦٢ ، ص  ذكره سابقمصدر، النتائج النهائية،  )٢٠٠٠(: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني - ١
  

 النــسب المئويــة لعــدد المــساكن غيــر المتــصلة بــشبكة الــصرف الــصحي  )٨(  شــكل رقــم يوضــح 
  -:حسب نوع التجمع، ويبدو منه اآلتي

 أن التـصريف يـتم  ذلـك االرتفاع الكبير لعدد مـساكن الريـف غيـر المتـصلين بالـشبكة، و يعنـي-١
، أو فــي ، كمــا هــو حاصــل فــي أراضــي مواصــي محافظــة خــانيونس وغيرهــا الزراعيــةفــي األرض 

  .  المحيطة بمساكنهمالخالية من المباني، أو في المناطق )آبار للتصريف(حفر امتصاصية
 حيــث يــتمفــي كــل المخيمـات  األمــر خطـورة داديــزو، مخيمـات ال كـذلك ترتفــع هـذه النــسبة فــي  -٢

هــي إلــى ميــاه البحــر المتوســط، أو فــي األوديــة الموجــودة داخــل تالتــصريف عبــر قنــوات مكــشوفة تن
  .  قطاع غزة

  -:كثافة المساكن حسب حالة االتصال بشبكة الصرف الصحي

 المأهولــة والمتـصلة بــشبكة الـصرف الــصحي وغيـر المتــصلة سـواء علــى    تتبـاين كثافــة المـساكن
  -:تيمستوي القطاع ، أو على مستوى المحافظة، ويمكن تتبعها كاآل

  
  

    )٨( شكل رقم 

                                                 

وزارة الصحة،التقارير اإلجمالية لحاالت اإلصابة باألمراض، مرجع سابق،     : السلطة الوطنية الفلسطينية:  ارجع إلى- - 1
٢٠٠٦ – ٢٠٠٠.  



 - ١٨ -

47.2

96.3

45.4

60.8

11.1

28.1
30.1

5.5

13.9

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

قيمة النسب المئوية

النسب المئوية  من عدد
المساكن الكلي في القطاع

النسب المئوية من مجموع
غير المتصلين في القطاع 

النسب المئوية من مجموع
الحضر أو الريف أو المخيمات

النسب المئوية حسب النوع

النسب المئوية لعدد غير المتصلين بشبكة الصرف الصحي حسب نوع التجمع في قطاع 
غزة لعام ٢٠٠٠

حضر ريف مخيمات

  
   )٥(انظر بيانات الجدول رقم : المصدر

تـنخفض و، ٢كـم/ً مـسكنا ٦٥٥.٣ ترتفع كثافة المساكن المأهولـة فـي محافظـة غـزة لتـصل إلـى -١
 فـــي ٢كـــم/ً مـــسكنا ٣٢٥.٩، و ٢كـــم /ًمـــسكنا ٣٧٠.٥ًكثيـــرا فـــي محافظـــة شـــمال غـــزة لتـــصل إلـــى 

ًمسكنا       ٢٤٧.٧  ،٢٤٩.٧   (ظتي خان يونس ورفح محافًوتقل كثيرا في، محافظة دير البلح
  .على الترتيب ) ٢كم/
 كثافــة المــساكن المأهولــة والمتــصلة بــشبكة الــصرف الــصحي فــي محافظــة غــزة لتــصل ترتفــعو -٢

 فــي محافظــة شــمال غــزة، وتــصل ٢كــم /ًمــسكنا ٢٥٩.٨، تــنخفض إلــى ٢كــم /ًمــسكنا ٥٦٤.٤إلــى
، ويــدل ذلــك علــى عــدم إعطــاء ٢كــم/ً مــسكنا ٧.٢لتبلــغ الكثافــات أدناهــا فــي محافظــة خــان يــونس 

 ربطهـــا بـــشبكات الـــصرف و  مـــن مـــشاريع الـــصرف الـــصحي،المحافظـــات الجنوبيـــة القـــدر الكـــافي
  ).شمال غزة و غزة( ، وتركيز معظم االهتمامات بالمحافظات الشمالية )١(الصحي

 محافظــة ديــر الــبلح لمــساكن المأهولــة غيــر المتــصلة بــشبكة الــصرف الــصحي فــإنل وبالنــسبة -٣
، تليهــا محافظــة خــان يــونس ٢كــم/ً مــسكنا ٢٩٢.٧ بواقــع الكثافــة  المركــز األول مــن حيــثتتــصدر

، وتــصل الكثافـــات ٢كــم/ً مــسكنا ١٤٢.٤، ثــم محافظــة رفــح، ٢كــم/ً مــسكنا ٢٤٢.٣بكثافــة مقــدارها
محافظـات ، تؤكد هذه الكثافـات عـدم مـنح ال٢كم/ً مسكنا ٩٠.٠أدناها في محافظة غزة لتصل إلى 

  .الجنوبية من قطاع غزة القدر الكافي من ربطها بشبكات الصرف الصحي
كثافة المساكن المأهولة والمتصلة بشبكة الصرف الصحي، وغير المتصلة  ):٦( جدول رقم 

  .٢٠٠٠ في محافظات قطاع غزة

                                                 

 .  تصرف معظم مياه الصرف الصحي في أراضي المواصي الزراعية غرب المدينة-١
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  المحافظة
كثافة المساكن 

  ٢كم/المأهولة مسكن

كثافة المساكن 

المتصلة بالشبكة 

  ٢كم/مسكن

كثافة المساكن 

غير المتصلة 

  ٢كم/مسكن

  ١١٠.٠  ٢٥٩.٨  ٣٧٠.٥  شمال غزة

  ٩٠.٠  ٥٦٤.٤  ٦٥٥.٣  غزة

  ٢٩٢.٧  ٣٢.٤  ٣٢٥.٩  دير البلح

  ٢٤٢.٣  ٧.٢  ٢٤٩.٧  سخان يون

  ١٤٢.٤  ١٠٥.٠  ٢٤٧.٧  رفح

  ١٧٥.٥  ١٩٣.٨  ٣٦٩.٨  المتوسط

  . )٣ ، ٢ ، ١( ل  على بيانات الجداوًاعتمادا الكثافات من حساب الباحث: المصدر        

تحتــــل محافظــــة غــــزة المرتبــــة األولــــى فــــي الكثافــــات للمــــساكن   مــــستوى المحافظــــةعلــــىو -٤
. المأهولة والمتـصلة بالـشبكة، وتحتـل أدناهـا للمـساكن غيـر المتـصلة بـشبكة الـصرف الـصحي

وتحتــل محافظــة خــان يــونس أدناهــا للمــساكن المتــصلة بــشبكة الــصرف الــصحي، كمــا تحتــل 
   ).٦( رقم  جدول. بلح أعالها للمساكن غير المتصلة محافظة دير ال

   )٩( شكل رقم 
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كثافة المساكن غير المتص/لة كثافة المساكن المتصلة بالش/بكة كثافة المساكن المأھول//ة 

كثافات المساكن

كثافة المساكن المأھولة والمتصلة بشبكة الصرف الصحي وغير المتصلة ف/ي 
محافظات قطاع غزة لعام ٢٠٠٠

  
   )٦( بيانات الجدول رقم : المصدر

ومنـــه نجـــد أن كثافـــة المـــساكن المأهولـــة تحتـــل . كثافـــات المـــساكن ) ٩(  الـــشكل رقـــم ويوضـــح   
مـساكن  طبيعـي ألنهـا تـشمل كـل وهـو أمـر ،٢كـم/ً مـسكنا ٣٦٩.٨يبلغ متوسطها والمرتبة األولى، 
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 بالــشبكة أو غيــر المتــصلين بهــا، وتبقــى المقارنــة بــين كثافــة المــساكن المتــصلة بــشبكة المتــصلين
 كثافــــة المــــساكن أن ) ٩( ًويبــــدو واضــــحا مــــن الــــشكل رقــــم  الــــصرف الــــصحي، وغيــــر المتــــصلة،

 أكبــر مــن كثافــة المــساكن غيــر المتــصلة بالــشبكة، فحيــث يبلــغ المتــصلة بــشبكة الــصرف الــصحي
 ٢كـم/ًمـسكنا  ١٧٥.٥فإن متوسط الكثافة للثانية يبلـغ، ٢كم/ًمسكنا  ١٩٣.٨ افة لألولىمتوسط الكث

 ويبــدو أن المتوســطين قــريبين مــن بعــضهما، ويعنــي ذلــك أن نحــو نــصف المــساكن المأهولــة فــي ،
، ويبقـى التـصريف فيهـا علـى حـساب ميـاه البحـر قطاع غزة غيـر متـصل بـشبكة الـصرف الـصحي

 أمـــا الوضـــع األمثـــل لهـــذه .واجـــدة فـــي قطـــاع غـــزة، أو األراضـــي الزراعيـــةالمتوســـط، واألوديـــة المت
الكثافات أن يتساوى المتوسـط فـي الكثافـة للمـساكن المأهولـة و المـساكن المتـصلة بـشبكة الـصرف 

    .ًالصحي، وأن يساوي متوسط الكثافة للمساكن غير المتصلة صفرا
        لعام زةكثافة المساكن المأهولة في قطاع غ ): ٣( خريطة رقم 

٢٠٠٠  

  
   ).٦( بيانات الجدول رقم : المصدر

  
  
  

كثافة المساكن المتصلة بشبكة الصرف  ): ٤( خريطة رقم 

  ٢٠٠٠ لعام الصحي
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   ).٦( بيانات الجدول رقم : المصدر

  

كثافة المساكن غير المتصلة بشبكة الصرف  ): ٥( خريطة رقم 

  ٢٠٠٠ للعام الصحي

  
   ).٦( ول رقم بيانات الجد: المصدر
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ًويالحـظ أيـضا أن نحـو نـصف مـساكن القطـاع المأهولـة ال تخـضع لنظـام صـرف صـحي، أو إلـى 
 ٣ ( توضـح الخـرائط أرقـامو. رقابة بيئية في تصريف مياه الصرف الصحي الخارجة من المساكن

  .الكثافات السابقة ) ٥ ، ٤، 
  -:القيم اإلحصائية ألعداد المساكن

 للوقــوف علــى حجـــم واتجــاه التغيـــر، فــي المـــساكن مهمـــااليب اإلحــصائية يعــد اســتخدام األســـ     
 اســتخدام بعــض القــيم اإلحــصائية مثــل  تــم هــذا الموضــوعوفــي، وعالقتهــا بــشبكة الــصرف الــصحي

 ، )١(المتوســطات الحــسابية ، واالنحرافــات المعياريــة، ومعامــل التبــاين، واالرتبــاط ألعــداد المــساكن
  .ير للمساكن حسب اتصالها بشبكة الصرف الصحي اتجاه التغ حجموذلك لمعرفة

  -: المتوسطات الحسابية– ١

بـالنظر   تتباين المتوسطات الحسابية للمساكن حـسب حالـة اتـصالها بـشبكة الـصرف الـصحي، و 
  -: اآلتييتضح،  ) ١٠( ، وشكل رقم  )٧(  جدول رقم إلى
لــصرف الــصحي وتلــك غيـــر   يتقــارب المتوســط الحــسابي ألعــداد المــساكن المتــصلة بــشبكة ا-١

مـن قيمـة المتوسـط العـام للمـساكن المأهولـة، ويبلـغ  % ٥٠.٤المتصلة ، فيبلـغ للمـساكن المتـصلة 
للمــساكن غيــر المتــصلة، يعنــي ذلــك أن نحــو نــصف المــساكن فــي قطــاع غــزة متــصلة  % ٤٩.٦

  .بشبكة الصرف الصحي، والنصف األخر غير متصل
، فيبلــغ المتوســط الحــسابي لعــدد )٢( حــسب نــوع التجمــع ترتفــع المتوســطات الحــسابية للمــساكن-٢

ــــــصلة  ــــــساكن المت ــــــصلين إلــــــى  % ٨٤.٦ال ــــــصل لغيــــــر المت        مــــــن قيمــــــة المتوســــــط الحــــــسابي، وي
 تؤكـــد هـــذه النـــسب أن نحـــو نـــصف المجتمـــع الفلـــسطيني فـــي قطـــاع غـــزة ال ينتمـــي )٣(، %٨٢.٣

                                                 

 ، للمزيد Atlantis-Statistics file تم احتساب القيم اإلحصائية المذكورة عن طريق الحاسوب باستخدام برنامج - 1
  :راجع
، منــاهج البحــث فــي الجغرافيــا بالوســائل الكميــة، وكالــة المطبوعــات، الكويــت،                )١٩٧٨: (  محمــد علــى عمــر الفــرا-* 

   .٢٩٩ – ١٧٦ص 
* - Gregory, S.: (1968), Statistical methods and the Geographer, Longmans, London.       

                   
                                  مجموع القيم 

  ـــــــ         =        المتوسط الحسابي -* 
                                     عددها 

  )َص×َس× ن  (–) ص×مج س(عياري                                                                 االنحراف الم
  ـــــــــــــــ=    قيمة ارتباط بيرسون -* ــــــــــ           =  معامل التباين -* 

    ع ص   × ع س×                        المتوسط الحسابي                                                  ن
َس ، ص: حيث عـدد الوحـدات اإلداريـة، س : المتوسطات الحسابية لمتغيرين، ع س، ع ص االنحرافات المعيارية، ن : َ
  .ضرب  المتغيرين في الوحدة اإلدارية: ص × 
 

 . يشمل المتوسط لنوع التجمع متوسط الحضر و الريف ومخيمات الالجئين الفلسطينيين-  ١

  .من حساب الباحث النسب المئوية الواردة هنا - 3
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 المحليـة، وعلـى حـساب صـحة علـى حـساب مـوارد البيئـة ً، ويبقي تـصريفه عـشوائيالشبكة تصريف
   .المواطن الفلسطيني

       لعام  لعدد من المتغيرات الواردة في الدراسةةبعض الدالالت اإلحصائي ):٧( جدول رقم 
٢٠٠٠٠  

  معامل التباين  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  اسم المتغير
  ٠.٢٥  ١٨.٣  ٧٣  مساحة المحافظات

  ٠.٤٠  ١١٤١٥١.١  ٢٨٣٣٦٠.٤  عدد سكان المحافظات
  ٠.٤٤  ١١٥٧٥.٥  ٢٦٥٦٣.٦  عدد المساكن المأهولة

  ١.١٣  ١٥١٤٩.٨  ١٣٣٩٨.٤  عدد المساكن المتصلة بشبكة الصرف الصحي
  ٠.٥٧  ٧٥٣٤.٥  ١٣١٢٦.٢  عدد المساكن غير المتصلة بشبكة الصرف الصحي

  ٠.٨١  ١٨١٢٧.٢  ٢٢٣٣٠.٧   نوع التجمعببالشبكة حسعدد المتصلين 
  ٠.٦٢  ١٣٥٦١.٨  ٢١٨٧٧.٠   حسب نوع التجمعالشبكةعدد غير المتصلين ب

  .بيانات الجدول من احتساب الباحث اعتمادا على بيانات الجداول السابقة: المصدر

  -: االنحرافات المعيارية– ٢

  -:اآلتي ) ٧(  رقم ليظهر الجدو    
سابية  أكثـــر مـــن المتوســـطات الحـــة بـــصورةجـــاءت االنحرافـــات المعياريـــة لعـــدد المـــساكن متباينـــ-١

 هــــذه االختالفــــات نتيجــــة للتبــــاين الواضــــح فــــي تركــــز ظهــــرتبالنــــسبة لعــــدد المــــساكن المأهولــــة، و
المساكن المتصلة بالشبكة في المحافظات الشمالية من قطاع غزة، وتركز المساكن غير المتصلة 

  .في المحافظات الجنوبية
   )١٠( شكل رقم 

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000
مسكن

عدد المساكن
المأھول/ة

عدد المساكن
المتصلة بشبكة
الصرف الص/حي

عدد المساكن
غير المتصلة
بشبكة الصرف

الصحي

عدد المتصلين
بالشبكة حسب
نوع التجم/ع

عدد غير
المتصلين

بالشبكة حسب
نوع التجم/ع

المساكن حسب اتصالھا بشبكة الصرف الصحي

المتوسط الحسابي لعدد المساكن في محافظات قطاع غزة لعام ٢٠٠٠

  
   )٧( بيانات الجدول رقم : المصدر
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حــــراف المعيــــاري للمــــساكن المتــــصلة بالــــشبكة أكبــــر مــــن االنحــــراف المعيــــاري لعــــدد  جــــاء االن-٢
 بين محافظـات القطـاع للمـساكن المتـصلة، الجغرافيالمساكن المأهولة، ويعكس ذلك سوء التوزيع 

 النـــصف بالنـــسبة إلـــى أقـــل مـــنفـــي حـــين انخفـــض االنحـــراف المعيـــاري للمـــساكن غيـــر المتـــصلة 
توزيـع في  أن كل المحافظات في قطاع غزة تعاني من خلل وسوء للمساكن المتصلة، ويعني ذلك

  .شبكات الصرف الصحي
ـــة لعـــدد المـــساكن حـــسب نـــوع التجمـــع مـــع المـــساكن -٣ ـــاين فـــي االنحرافـــات المعياري ـــشابه التب  يت

 فـي توزيـع شـبكات الـصرف الـصحي وهـذا يكـشف مـدى الخلـل الحاصـلالمتصلة وغيـر المتـصلة، 
  .في محافظات قطاع غزة

  -: معامل التباين– ٣

ألنـواع   أن معامـل التبـاين )١٠( ، والـشكل رقـم ) ٧( تحليل بيانات الجـدول رقـم يبدو من  
فـــإن ،  ٠.٤٤، ففـــي حـــين يبلـــغ معامـــل التبـــاين للمـــساكن المأهولـــة كبيـــرةًالمـــساكن متباينـــا بدرجـــة 

،  ٠.٦٩ه  أي بفـارق مقـدار،١.١٣معامل التباين للمساكن المتصلة بشبكة الصرف الـصحي يبلـغ 
يعكـــس هـــذا  و ،٠.٥٦  ، وبفـــارق مقـــداره ٠.٥٧ للمـــساكن غيـــر المتـــصلة معامـــل التبـــاين ويبلـــغ 

التبــاين فــي معــامالت التبــاين حالــة ســوء التوزيــع المكــاني لــشبكات الــصرف الــصحي ، والمتــصلين 
  . بها

   )١١( شكل رقم 
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قيم معامل التباين لعدد المساكن في محافظات قطاع غزة لعام ٢٠٠٠

  
   )٧( بيانات الجدول رقم : المصدر
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 فحيث، كن حسب نوع التجمع المتصلة بالشبكة وغير المتصلةاالمس يوجد تباين بين كذلك    
، فإنه  ٠.٨١للمساكن المتصلة بشبكة الصرف الصحي حسب نوع التجمع يبلغ معامل التباين 

تمركز المتصلين  على شدة  ذلك يؤكد للمساكن غير المتصلة حسب نوع التجمع و٠.٦٢ يبلغ
  .اتبشبكة الصرف الصحي في محافظات على حساب محافظ

  : معامل االرتباط– ٤

  :لقيم معامل االرتباط اآلتي ) ٨(  بيانات الجدول رقم دراسة من يظهر
 ٢٠٠٠ لعام قيم االرتباطات لبعض المتغيرات الواردة في الدراسة ): ٨( جدول رقم 

  قيمة االرتباط  المتغيرات  
  ٠.٢٢  مساحة المحافظات وعدد السكان في قطاع غزة

  ٠.٢٨   المساكن المأهولةمساحة المحافظات وعدد
  ٠.٩٩  عدد السكان وعدد المساكن المأهولة

  ٠.٩٠  عدد السكان وعدد المساكن المتصلة بشبكة الصرف الصحي
  ٠.٢٩ -  عدد السكان وعدد المساكن غير المتصلة بشبكة الصرف الصحي

 .قيم معامل االرتباط من حساب الباحث: المصدر

ومساحة المحافظات، و عدد المساكن المأهولة السكان عدد  لكل مناالرتباط  معاملأن  -١
 الكبير للفرق، وهذا انعكاس   ) على التوالي٠.٢٨و ٠.٢٢( جاءت ضعيفةومساحة المحافظات

بين عدد السكان والمساحة من جهة، وبين مساحة المحافظات والمساكن المأهولة من جهة 
  .أخرى

عدد السكان وعدد المساكن المأهولة، وبين عدد ً االرتباط قوية جدا بين  قيمة معاملوتعتبر -٢
، في المقابل ) على التوالي ٠.٩٠ و ٠.٩٩(السكان والمساكن المتصلة بشبكة الصرف الصحي 

 بين عدد السكان وعدد المساكن غير المتصلة سالبة وضعيفة جاءت قيمة معامل االرتباط 
  . )٠.٢٩ - (بشبكة الصرف الصحي 

  
  وصياتالنتائج والمقترحات والت

  :نتائج الدراسة: ًأوال
 الــضوء علــى بعــض الجوانــب الجغرافيــة البيئيــة للمــساكن فــي قطــاع غــزة مــن    ألقــت هــذه الدراســة

  موزعــةحيــث اتــصالها بــشبكة الــصرف أو عدمــه، وهــي حالــة مــن التوزيــع الجغرافــي لعــدد المــساكن
 ومنــاطق التركــز علــى محافظــات قطــاع غــزة، كــان الهــدف منهــا التعــرف علــى اتجاهــات التوزيــع،

األخـذ ً، وتعتبر مثل هذه الدراسات نموذجا يمكـن التي لها عالقة بشبكة الصرف الصحيللمساكن 
ـــل فـــي التخطـــيط المـــستقبلي لـــضبط نمـــو المـــساكن وتوزيعهـــا بهـــا شبكات بـــ ًمقرونـــا، التوزيـــع األمث

تـي الشـبكات مقرونـا بمـشاريع الـصرف الـصحي  التوزيـع  هـذا يجـب أن يكـونوالصرف الـصحي، 
ً، األمر الـذي يـشكل مـصدرا للكثيـر معالجتهاالزالت تنحصر بين التجمعات والمباني السكنية دون 
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 المساكن غير المتصلة بشبكة وتمثل. من األمراض البيئة التي يعاني منها السكان في قطاع غزة
ألن  الصرف الصحي مشكلة بيئية قد تكون أكبر من تلك التي تسببها المساكن المتصلة بالشبكة،

  .تصريفها عشوائي
  -:اآلتيةالنتائج ب الخروجتم من خالل هذه الدراسة     

ً يتباين توزيع المساكن المتصلة بشبكة الصرف الـصحي تباينـا واضـحا بـين محافظـات قطـاع – ١ ً
. بــالتوزيع األفــضل بالنــسبة لبــاقي محافظــات قطــاع غــزة  وغــزةشــمال غــزةمحــافظتي غــزة، وتتميــز 

، بـالتوزيع األسـوأ،   ديـر الـبلح وخـان يـونس ورفـحقطاع غزة وهيلجنوبية من  المحافظات اوتتميز
  .ًنظرا لعدم وجود مشاريع للصرف الصحي

ـــع  – ٢ ـــين محافظـــات قطـــاع غـــزة، الجغرافـــييتبـــاين التوزي ويكـــون نـــصيب  حـــسب نـــوع التجمـــع ب
، أمــا الحــضر المتــصلين بالــشبكة أكبــر فــي المحافظــات الــشمالية عنهــا فــي المحافظــات الجنوبيــة

  .بالنسبة للريف ومخيمات الالجئين الفلسطينيين فإن اتصالهم بالشبكة أقل
 منهـــا ، فـــي بـــرك يـــتم تـــصريف ميـــاه الـــصرف الـــصحيً أن جـــزءا مـــنً أيـــضا الدراســـةُتظهـــر – ٣

 وهـي بـرك تتواجـد فـوق تكوينـات  ومنها للمعالجـة تتـوزع بـين محـافظتي شـمال غـزة وغـزة،،للتجميع
أو القـرى   الـصغيرة ، كمـا هـو لتكوين، وتحاط بالمباني متعـددة الطوابـق، رملية مسامية ، حديثة ا

الموجودة في مدينة بيت الهيـا فـي محافظـة الحال في قرية أم النصر القائمة بجوار برك المجاري 
  .شمال غزة

 غيــر المتـصلة بالــشبكة  المتـصلة ومـن المــساكن  للكثيـرف ميــاه الـصرف الــصحيي يـتم تـصر– ٤
كمـا هـو  (  الجوفيـة، أو فـي المنـاطق الزراعيـة إلـى فـي آبـار امتـصاصية تنتهـيًعمـدا، أو ًعشوائيا

وادي غــزة، ووادي  ( ، أو فــي األوديــة)الحــال فــي أراضــي المواصــي الزراعيــة بمحافظــة خــانيونس
تنتهــي إلـــى ميــاه البحــر المتوســط بعـــد فيــضانها مــن بــرك قيعـــان ل، ) الــسلقى، ووادي بيــت حــانون

  .األودية
  -:لمقترحات والتوصياتا: ًثانيا

  تـرتبط مــشكلة هــذا البحـث بعــدد الــسكان فــي قطـاع غــزة، ومــساحة المـساكن المأهولــة التــي تتزايــد 
ًتـدريجيا علـى حـساب األراضـي الزراعيـة، واألراضـي البـور، ومـا يـرتبط بهمـا مـن اتـصال للمـساكن 

شوفة تــشكل بــشبكة الــصرف الــصحي، أو عدمــة ، ثــم انتهــاء ميــاه الــصرف الــصحي إلــى بــرك مكــ
من  حلها في اإلطار البيئي المحلي، يصعب قد ًعبئا على المساحة والسكان، وتكون مشكلة بيئية

ثـم اإلقليميـة، ثـم  األخذ فـي االعتبـار الحلقـات البيئيـة المختلفـة التـي تبـدأ مـن الحلقـة المحليـة، غير
 إلــى وتنتهـيحيحة، ًالعالميـة، ويزيـد المـشكلة تعقيــدا غيـاب التخطـيط المبنــي علـى أسـس علميــة صـ

  .ٍوضع بيئي نظيف خال من األمراض واألوبئة
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  :ً بناء على ما تقدم نرى أن تكون المقترحات والتوصيات كاآلتي   
وضــع خطــة شــاملة لتطــوير شــبكات الــصرف الــصحي فــي قطــاع غــزة، علــى أن تــشمل كــل   - ١

  .المحافظات، مع األخذ في االعتبار عنصر السكان وتزايدهم في المستقبل
توجيه مشاريع إنشاء شبكات جديـدة للـصرف الـصحي نحـو المحافظـات الجنوبيـة التـي تفتقـر  – ٢

  .و دير البلح، و رفح  خان يونس،اتإلى ذلك، وهي محافظ
 شــبكات الــصرف الــصحي الحاليــة والتــي أصــبحت ال تفــي بحاجــة الــسكان، تطــوير وصــيانة – ٣

  . في الشوارع منهاتتدفق مياه الصرف الصحيللحد من 
 تحويل برك الصرف الصحي المتواجدة في محافظتي شمال غزة وغـزة إلـى محطـات معالجـة – ٤

  .لتخفيف األضرار الناتجة عن تجمع مياه الصرف الصحي فيها
إلـى ًفعـال  إنشاء محطات معالجة لمياه الصرف الصحي في المحافظات الجنوبية التي تفتقر – ٥

  .شبكات صرف صحي كافية
ـــى تحو– ٦ ـــة العمـــل عل ـــة المحلي ـــاه الـــصرف الـــصحي المتجهـــة نحـــو األودي ـــل مي ـــى محطـــات ي  إل

ً ، وتبقى األودية المحلية مكانا ومتنفسا يلوذ إليه السكانهاالمعالجة بعد إنشائها، وتطهيرها من ً.  
 العمــل علــى إنهــاء أمــاكن تجمــع ميــاه الــصرف الــصحي العــشوائية، والمتمثلــة تجمعاتهــا فــي – ٧

 رجمعـــة فـــي اآلبـــاتبـــور، أو المتجهـــة إلـــى ميـــاه البحـــر المتوســـط ، أو الماألراضـــي الزراعيـــة، أو ال
   .  االمتصاصية

العمل على وضع نظام متكامل لمعالجة مياه الصرف الصحي، يغطي كل محافظات قطاع  – ٨
غــزة، ثــم وضــع نظــام مراقبــة لوقــف االنتهاكــات الحادثــة فــي التــصريف العــشوائي، والحــادث خــارج 

   .لتصريف الصحينطاق النظام العام ل
  المراجعالمصادر و

،  اإلحـــصاءات الجغرافيــة فـــي األراضـــي  )٢٠٠٣: ( المركـــزي لإلحــصاء الفلـــسطينيز الجهــا- ١
   .٣٠ ، رام اهللا فلسطين، ص ٢٠٠٣الفلسطينية 

، اإلحـــصاءات الجغرافيـــة فـــي األراضـــي  )٢٠٠٣: ( الجهـــاز المركـــزي لإلحـــصاء الفلـــسطيني– ٢
   .٣٠  ذكره ، ص  مصدر سابق٢٠٠٣الفلسطينية 

ــــسطيني – ٣ ــــي األراضــــي  )٢٠٠٥: (الجهــــاز المركــــزي لإلحــــصاء الفل ــــسكانية ف ، اإلســــقاطات ال
  .الفلسطينية، سلسلة منقحة، رام اهللا، فلسطين

ـــــسطيني– ٤ ـــــة، تقريـــــر المـــــساكن،  )٢٠٠٠: ( الجهـــــاز المركـــــزي لإلحـــــصاء الفل ، النتـــــائج النهائي
   .٦٩ ، ص ٢٦ً ، نقال عن جدول رقم ٦١قم األراضي الفلسطينية، الجزء الثاني، كتاب ر

، مالمـــح غـــزة البيئيـــة ، الجـــزء األول،  )١٩٩٤(:الـــسلطة الوطنيـــة الفلـــسطينية لحمايـــة البيئـــة - ٥
  .٣ – ١مسح عام للمصادر البيئية، هولندا، ص ص 



 - ٢٨ -

، وزارة التخطـــيط والتعـــاون الـــدولي، األطلـــس الفنـــي،  )١٩٩٧:( الـــسلطة الوطنيـــة الفلـــسطينية- ٦
  ١٤ء األول، محافظات غزة، ص الجز

، العمـــران فـــي مدينـــة غـــزة، رســـالة ماجـــستير غيـــر منـــشورة، معهـــد  )١٩٩٤: ( رائـــد صـــالحة- ٧
 .البحوث والدراسات العربية، القاهرة، مصر، صفحات متعددة

، المـــدخل إلـــى العلـــوم البيئيـــة، دار الـــشروق للنـــشر  )١٩٩١: ( ويحـــي الفرحـــانغرايبـــة ســـامح -٨
  .عة الثانية، عمان األردن، صفحات متعددةوالتوزيع، الطب

، الجـــزء األدنـــى مـــن وادي غـــزة داخـــل قطـــاع غـــزة، ) ١٩٩٩: (عبـــد العظـــيم قـــدوره مـــشتهى  - ٩
، دراسة في الجيمورفولوجيا، رسالة دكتـوراه غيـر منـشورة، قـسم الجغرافيـا، جامعـة النيلـين، الخرطـوم

  .صفحات متعددة
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