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  :الممخص

بمغت  لمعوامل الجغرافية الطبيعية والبشرية أثرىا في توزيع السكان؛ حيث
تفاوتت  ،(²نسمة / كم 454في محافظات وسط الضفة الغربية ) ثافة العامة لمسكانالك

في شكل مجموعة من مجموعة من المتغيرات  تأثر ىذه الكثافة بين المحافظات، و 
ومن خالل تطبيق معامل انحدار بيرسون تبين أن متغيرات:  التوزيع الجغرافي لمسكان،

وعدد الوحدات السكنية المأىولة، كان ليا الدور األكبر  ر البستنة والتساقطعدد أشجا
  .في تشكيل الصورة النيائية لمتوزيع المكاني لمسكان في ىذة المنطقة
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Abstract: 

The population density in the central West Bank (454 person/ 

km²) varied between the governorates. A group of variables affected 

the geographical distribution of the population. By applying the 

Pearson regression coefficient It was found that the variables: the 

number of horticulture trees and the number of inhabited housing 

units, had the largest role in shaping the final picture of the spatial 

distribution of the population in this region. 
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 : مقدمةال

البشرية لمظروف الطبيعية و  امنطقة انعكاسً  ةلسكان أي الجغرافييعد التوزيع 
شر وفعال عمى السكان ن ىذه العوامل تؤثر بشكل مباواالقتصادية فييا، حيث إ

مكن لمعوامل ما أو تبعثرىم في منطقة أخرى، ويلى تركزىم في منطقة إ وتؤدي
متيا م مالءمكتظة بالسكان بالرغم من عداالجتماعية واالقتصادية أن تجعل منطقة ما 

ا عمى التغمب عمى نسان أصبح قادرً وىذا يشير إلى أن اإل ،من الناحية الطبيعية
 العوامل الطبيعية التي تحد من انتشاره في مناطق معينة. 

 أىداف الدراسة:
في محافظات وسط الضفة الغربية من لمسكان التوزيع الجغرافي  الوقوف عمى .1

 .محافظات ىذه المنطقةبين حيث الكثافة السكانية وتباينيا 
 .دراسة مقاييس التركز السكاني في محافظات وسط الضفة الغربية .2
لى تباين أو تشابو ىذه أثرت في الكثافة السكانية والتي أدت إبيان العوامل التي  .3

قوى والحاسم في طقة من حيث الكثافة السكانية، وأييا كان لو الدور األالمن
 .التوزيع الجغرافي في ىذه المنطقة

 أىمية الدراسة ومبرراتيا:

تنبع قيمة ىذا البحث من أىمية الموضوع الذي تتناولو في ظل التحوالت 
محافظات وسط الضفة السياسية واالقتصادية واالجتماعية في الضفة الغربية عامة و 

 .قتصاديةفي الحياة السياسية واال اا بارزً ن التوزيع السكاني يمعب دورً الغربية خاصة؛ إذ إ

 منطقة الدراسة :

المكانية ليذه الدراسة عمى المنطقة الوسطى من الضفة الغربية تقتصر الحدود 
غوار ومحافظة أريحا واأل و اهلل والبيرة رام محافظات (، التي تشتمل عمى1)الشكل 
نطقة ىو توافر البيانات عنيا باإلضافة إلى وضوح والسبب في اختيار ىذه الم ؛القدس
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بين مناطقيا المختمفة، كما اقتصرت ىذه الدراسة عمى التجمعات دارية الحدود اإل
ن ية العربية فقط ولم تأخذ بعين اإلعتبار المستوطنات اإلسرائيمية وسكانيا؛ ألالسكان

نشاؤىا لعوامل ىي لظروف سياسية بحتة وال يخضع إ وجود ىذه المستوطنات ونشأتيا
  .طبيعية أو بشرية

 : مصادر البيانات

اعتمدت ىذه الدراسة 
عمى بيانات السكان المنشورة 

لفمسطيني العام في التعداد ا
م الذي أجراه 2117لعام 

صاء حالجياز المركزي لإل
الفمسطيني، أما البيانات 

خرى المتعمقة بالعوامل األ
رافي المؤثرة في التوزيع الجغ
الطرق مثل بيانات أطوال 

رتفاع راضي الزراعية واالواأل
لخ، إ.....والتجمعات السكانية

فقد تم استخدام العديد من 
فرة مثل نشرات المصادر المتو 

راضي كز الجغرافي الفمسطيني، أطمس األحصاء الفمسطيني، المر الجياز المركزي لإل
 .(الفمسطينية الذي نشره مركز البحوث التطبيقية )اريج

 : منيجية الدراسة

وزيع الجغرافي عمى اعتمدت ىذه الدراسة في تحميميا لمبيانات الخاصة بالت
استخدام بعض األساليب  إلىمجموعة من األساليب الديموغرافية، باإلضافة 

 موقع منطقة الدراسة 2 شكل
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تخراج مثل اسلالستفادة منيا في دراسة السكان  حصائية الوصفية منيا والتحميميةاإل
اني )نسبة التركز السكاني، استخدام لمسكان، ومعامالت التركز السك الكثافة العامة

بة السكان ونسبة المساحة(، باإلضافة إلى منحنى لورنز لتوضيح العالقة بين نس
 .حصائية الوصفية مثل المتوسطات الحسابية والنسب المئويةاستخدام األساليب اإل

 الدراسات السابقة:

ممة ومستقبميا واقع القوى العاوتناولت ( 2114بو طويمة، دراسة )جياد محمد أ  .1
والتي أظيرت أن توزيع القوى العاممة يتركز في قطاعي  ،في الضفة الغربية

الخدمات والنقل ويتركز في المحافظات الكبرى مثل نابمس ورام اهلل والقدس، 
 .كما أظيرت دور االحتالل وسياساتو في تفاقم مشكمة البطالة

الجغرافي لمسكان في التوزيع الذي درس ( 2112دراسة )أحمد رأفت غضية،   .2
شمال الضفة الغربية والتي أظيرت أن أقل المحافظات كثافة لمسكان ىي 

من  عاماًل  31، كما تناولت أثر كثرىا ىي محافظة طولكرمأمحافظة طوباس و 
 العوامل الطبيعية والبشرية عمى التوزيع السكاني.

السكاني التحميل المكاني لمتركز عن ( 2111دراسة )حسون عبود الجبوري،   .3
، والتي أظيرت أن سمة 2117 -1987القادسية لممدة وطرق قياسة في محافظة 

عمى امتداد الطرق وحول مجاري  التركز السكاني ىي السائدة في المحافظة وتتركز
  .ة والذي يعكس صورة التوزيع غير المنتظماألنيار وفي المدن الرئيس

غرافي لمسكان ونسبة الج( قياس التوزيع 2111تناولت دراسة )موسى سمحة،  .4
من القرن العشرين، والتي توصمت إلى أن ردن في النصف الثاني التحضر في األ

ا في التأثير عمى توزع رئيسً  قتصادية والسياسية لممنطقة كانت عامالً الظروف اال
 لميجرة دور في زيادة نسبة التحضر. لسكان ونسبة التحضر، كما توصمت إلى أنا
عن قضية السكان في  تساؤالً الذي درس ( 2117ش، دراسة )مصطفى جاوي  .5

لى أن قضية السكان يجب نة أم منحة ؟ والتي توصل من خالليا إمصر مح
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وىي تراجع خصائص السكان  ،ةالنظر ليا بصورة شاممة تتضمن أبعادىا الثالث
 .قتصاديازن بين النمو السكاني والنمو االوسوء توزيع السكان وعدم التو 

( اتجاىات النمو السكاني في 1998حسن مكي محمد أحمد، تناولت دراسة ) .6
ن صورة عن أوضاع الشباب السوداني وأالسودان، حيث رسمت ىذه الدراسة 

موجودة في الساحة السودانية ىي مجموعة  اا وعددً أكبر مجموعة شبابية كم  
 الشباب وليدة ظروف الحرب والتصحر والجفاف. 

 في محافظات وسط الضفة الغربية النمو السكاني:  

وسط الضفة الغربية خالل بين محافظات وتوزيعيم تباين حجم السكان 
ختالف الكثافة السكانية ا(، مما أدى إلى 1كما يتضح من الجدول ) خيرةالسنوات األ

  .بينيا والذي تأثر بمجموعة من العوامل الطبيعية والبشرية
  ةنمو السكان وتطورىم في محافظات وسط الضفة الغربي 2جدول 

 م(0229م، 0229م، 2229خالل السنوات )

المساحة  المحافظة
 ²كم

عدد 
الكثافة السكانية  السكان

 م2229لعام 

عدد 
الكثافة السكانية  السكان

 م0229لعام 

عدد 
الكثافة السكانية  السكان

 م0229لعام 
2229 0229 0229 

رام اهلل 
 9995990992 909992 9095292922 092992 0995299202 020992 999 والبيرة

أريحا 
 9959002222 92229 9259992992 90902 9059099990 92292 929 واألغوار

 2099529029 999999 2299529929 999992 2025992292 902922 999 القدس
 999999 2929 المجموع

 
999922 

 
929929 

 
جتماعية بين قتصادية واالحصاء الفمسطيني، تفاوت نمو المؤشرات االلمركزي لإلالمصدر: الجياز 

 26، ص 2117 -1997المحافظات الفمسطينية 

الكثافة الخام في منطقة وسط الضفة الغربية  يالحظ من الجدول السابق أن 
، حيث بمغت في محافظة رام اهلل م2117حسب تعداد ( ²نسمة/كم 454)بمغت حوالي 
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فقد  ،مياما أق(أ²نسمة/ كم1263)نحو ( وفي محافظة القدس²نسمة / كم384)حوالي 
(، وتعتبر ىذه النسبة ²نسمة /كم 84حيث بمغت ) ،غواركان في محافظة أريحا واأل

(، ²نسمة /كم 519)نحوأقل من نسبة الكثافة السكانية في الضفة الغربية ككل والبالغة 
ن عدد التجمعات ؛ وذلك أل(²نسمة / كم 512)وأقل من المحافظات االشمالية والبالغة 

شمال الضفة، وقد ن عددىا في السكانية في محافظات وسط الضفة الغربية أقل م
بسبب  ؛خيرة بصورة كبيرة عما كانت عمية سابقاً بالسنوات األ رتفعت كثافة السكانا

حتالل عمى مساحات واسعة من أراضي لسكان من ناحية واستيالء االزيادة عدد ا
حيث بمغت الكثافة السكانية في الضفة  ،ريحافمسطينيين خاصة في منطقة القدس وألا

 إلىم لتصل 1981وارتفعت في عام ، (²نسمة / كم 194)م نحو 1961الغربية عام 
 (.312، ص2112أحمد غضية ،)( ²نسمة / كم 211)
  في محافظات وسط الضفة الغربيةمقاييس التركز السكاني : 

 م0229مقاييس التركز السكاني في محافظات وسط الضفة الغربية لعام 0جدول 
 ص -س نسبة السكان % )ص( نسبة المساحة % )س( الكثافة الخام المحافظة

 8 41 48 384.6 رام اهلل والبيرة
 27 6 33 84.3 أريحا واالغوار

 -35 54 19 1263.1 القدس
 71 111 111 454.3 المجموع

حصاء الفمسطيني، التعداد السكاني ا عمى بيانات الجياز المركزي لإلالمصدر: عمل الطالبة اعتمادً 
 م 2117العام لعام 

 (217م، ص 1987أبو عيانو، ) (ص –)س  1/2نسبة التركز السكاني = 

  35   =1/2 (71)  

( أن نسبة التركز السكاني لمحافظات وسط الضفة 2)يتضح من الجدول 
؛ ومعنى ذلك أن توزيع السكان في محافظات وسط الضفة (%35الغربية بمغت )

  .اا إذا كانت ىذه النسبة تساوي صفرً نو يكون مثالي  إالغربية غير متساٍو، حيث 
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 العالقة بين المساحة والسكان باستخدام  9جدول 
 0229 منحنى لورنز في محافظات وسط الضفة الغربية لعام

 المحافظة
الكثافة 
 الخام

 نسبة
 المساحة %

 نسبة
 السكان %

 النسبة
 )س(التراكمية لمسكان

 النسبة
 التراكمية لممساحة

 )ص(
 99 92 92 99 99959 رام اهلل والبيرة

أريحا 
 غوارواأل

9959 99 9 99 92 

 222 222 99 22 209952 القدس
   222 222 99959 المجموع

، التعداد السكاني حصاء الفمسطينيا عمى بيانات الجياز المركزي لإلاعتمادً المصدر: عمل الطالبة 
 م2117العام لعام 

العالقة بين السكان والمساحة باستخدام منحنى لورنز في محافظات وسط  0 شكل
 م0229الضفة الفربية لعام

 
 (3ا عمى جدول )المصدر: عمل الطالبة اعتمادً 

منحنى لورنز أنو يكاد يمتصق مع القيمة النموذجية ( 2الشكل )ويتضح من خالل  
ويبتعد عنو في محافظة رام اهلل ؛  ،القدسو  لمنحنى لورنز في محافظتي أريحا واألغوار

ت فيكون ، أما في باقي المحافظاوذلك بسبب توفر العديد من فرص العمل والخدمات فييا
تكاد تكون متشابيو في أجزاء ىذه المنطقة من  الديموغرافية وضاعالسبب في اقترابيا أن األ
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من نفس  جاذبة لمسكان سواءً غير منطقة ال ن ىذهإمعدالت الخصوبة والوفاه، كما حيث 
غربية بسبب التشابو الكبير في األوضاع خرى من الضفة الأو من األجزاء األالمحافظة 

 .ت وسط الضفة الغربيةقتصادية والديموغرافية بين محافظاالطبيعية واال
  :المؤثرة في التوزيع الجغرافي العوامل

يؤثر في التوزيع الجغرافي لمسكان مجموعة من العوامل الطبيعية والبشرية، 
بينيا وبين  االرتباطوقد تم معرفة مدى تأثير ىذه العوامل من خالل إيجاد معامل 

 (4)واتضحت النتيجة من خالل الجدول  ،الكثافة السكانية
 العوامل المؤثرة عمى التوزيع  (9)جدول 

  االرتباطالجغرافي لمسكان باستخدام معادلة 
 

 العوامل البشرية  العوامل الطبيعية  
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Pearson 

Correlatio

n 

-
.708 

-.943 .653 -
.369 

-
.765 

-.260 -.571 .873 -.032 -.055 .261 1 .697 

Sig. (2-

tailed) 
.499 .217 .547 .760 .446 .832 .613 .324 .980 .965 .832  .509 

N 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

كان
لس

د ا
عد

 

Pearson 

Correlatio

n 

-
.272 

-.658 .940 .134 
-

.982 
.246 -.096 

1.000
** 

.462 .441 .701 .872 .959 

Sig. (2-

tailed) 
.825 .542 .221 .914 .120 .842 .939 .002 .694 .709 .506 .326 .183 

N 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

 spssالمصدر: عمل الباحثة باستخدام برنامج التحميل اإلحصائي 
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 :العوامل الطبيعية المؤثرة في التوزيع الجغرافي لمسكان - واًل أ

: تعد محافظة رام اهلل والبيرة أكبر محافظات وسط الضفة الغربية المساحة
%( من مجمل مساحة المنطقة تمييا محافظة أريحا 47.6فيي تمثل ) ،مساحة
وجاءت في  ،%(33.1)غوار واأل

حيث  ،محافظة القدسالمرتبة األخيرة 
%( من مجمل 19.2)حازت عمى 

مساحة المنطقة، ومن المعروف أنو 
كمما زادت مساحة المنطقة كمما زاد 
نصيب الفرد من المساحة وقمت 
بالتالي الكثافة السكانية، ولكن من 

ثير المساحة عمى أالمالحظ أن ت
التباينات في الكثافة السكانية بين 

وتبين من  أجزاء منطقة الدراسة قميل،
بين متغيري  االرتباطتحميل معامل 

الكثافة السكانية والمساحة أن ىناك 
بينيما، كما  r= (-.708)عالقة سمبية 

(، وذلك يعود الرتفاع أعداد السكان في المناطق المسموح ليم 3يظير من الشكل )
ل التواجد بيا ضمن المخطط الييكمي لمقرى والبمدات الفمسطينية، وتم إيجاد معام

 .spssباستخدام برنامج  االرتباط

 تتنوع مصادر المياه في منطقة وسط الضفة الغربية بين مياه مصادر المياه :
رتوازية، وتتفاوت كميات األمطار والمياه الجوفية المتمثمة في الينابيع واآلبار اال

 ا لعوامل متعددة منيااألمطار الساقطة في المنطقة الوسطى من الضفة الغربية تبعً 
حيث تقع غالبية  ،نحدارالقرب والبعد عن البحر المتوسط والتضرس واتجاه اال

معامل االرتباط بين الكثافة السكانية والمساحة  3 شكل
 في محافظات وسط الضفة الغربية
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منطقة الدراسة ضمن سمسمة جبال 
فمسطين في رام اهلل والقدس والتي 
تتعرض لمتأثيرات البحرية المباشرة 
وبالتالي تسقط عمييا كميات كبيرة 
من األمطار، أما أريحا الواقعة 
عمى السفوح الشرقية في ظل 

طر فكميات األمطار الساقطة الم
إجراء وعند ا، عمييا قميمة نسبيً 

ىناك عالقة تبين أن  االرتباطمعامل 
وكمية طردية بين الكثافة السكانية 

، (4( كما يتضح من الشكل )r=.653) االرتباطحيث بمغ قيمة معامل  ،األمطار
عتماد عمى فكميات األمطار المالئمة تسمح بقيام تجمعات سكانية تمكنيا من اال

الزراعة الشجرية المطرية أما بالنسبة لمينابيع، فقد بمغ عددىا في محافظات وسط 
احتوت محافظة رام اهلل  ، حيث( نبعة تتوزع عمى المحافظات42ة )الضفة الغربي
( 4( ينابيع وفي القدس )7( نبعة وفي محافظة أريحا واألغوار )31والبيرة عمى )

تبين أن العالقة  االرتباطوعند إجراء تحميل معامل ، (www.pmd.psينابيع )
وذلك ألن  ؛(r=-.369)والكثافة السكانية ىي عالقة سمبية بين عدد الينابيع 

وذلك  ؛معظم ىذه الينابيع تتركز عمى السفوح والمنحدرات الشرقية لجبال رام اهلل
  .نكسارات األرضيةبسبب تعرض ىذه المنطقة لال

( آبار في محافظة رام اهلل 5فقد تفاوت عددىا مابين ) ،رتوزايةأما اآلبار اال
رتوازية، القدس من اآلبار اال( بئر في محافظة أريحا وخمت محافظة 46والبيرة و)

فمنيا ما يستخدم لألغراض المنزلية أو لألغراض  واختمف استخدام ىذه اآلبار،
وازية فيتضح أن رتالزراعية، أما بالنسبة لمعالقة مابين الكثافة السكانية وعدد اآلبار اال

 .(r=-.765) االرتباطحيث بمغت قيمة  ىذه العالقة سمبية

رتباط بين كمية األمطار والكثافة معامل اال 4 شكل
 السكانية في محافظات وسط الضفة الغربية

http://www.pmd.ps/
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  ا عمى التوزيع الجغرافي لمسكان من خالل ا كبيرً لمتضاريس تأثيرً ن إ:  التضاريس
نحدار واتجاىو وما ليذه رتفاع والتضرس واالعناصرىا الرئيسة المتمثمة في اال

العناصر من تأثير مباشر عمى عناصر المناخ كالحرارة والمطر وما ليا من تأثير 
تجمعات السكانية وتطور وبالتالي قيام ال، عمى الزراعة وطرق المواصالت وغيرىا

عدد سكانيا، إن منطقة الدراسة تميزت بتفاوت مناسيبيا بشكل واضح فيي تتراوح 
م( تحت مستوى سطح البحر في منطقة األغوار عند مصب نير 361-مابين )

( ثم ترتفع 97، ص2116نعيم بارود و رائد صالحة، )األردن في البحر الميت 
في رام اهلل  (م881لبحر في القدس و)م( فوق مستوى سطح ا754) إلىلتصل 
رتفاع بين االىناك عالقة سمبية وجد أن  ،االرتباطوعند تحميل معامل  .والبيرة

 ( كما ىو واضح في الشكلr=-943) االرتباطبمغ قيمة  والكثافة السكانية؛ حيث
، حيث أظيرت النتائج أنو كمما زاد معدل ارتفاع المنطقة زادت وعورتيا (5)

نخفاض الكبير يصعب ذلك من عمميات استغالليا المختمفة، كما إن اال وبالتالي،
إغوار يزيد من صعوبة تضرس ىذه المنطقة وقمة  عن سطح البحر في منطقة ال

  .سكانيا
  

 معامل اإلرتباط بين التضاريس والكثافة السكانية في محافظات وسط الضفة الغربية 5 شكل
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 سييمبية  وجييود عالقيية عمييى االرتبيياطتبييين ميين تحميييل معامييل : المساااحات المزروعااة
 ،بين نسبة األراضي المزروعية مين المسياحة الكميية لكيل محافظية والكثافية السيكانية

وقيييد تراوحييييت نسييييبة ، (6كميييا ىييييو موضييييح فيييي الشييييكل ) (r=-.260)حييييث بمغييييت
%( لمحافظييية 7.5لمحافظييية رام اهلل والبييييرة و) (%18األراضيييي المزروعييية ميييابين )

%(، أميييييييا بالنسيييييييبة لنيييييييوع 7.7أريحيييييييا واألغيييييييوار وفيييييييي محافظييييييية القيييييييدس بمغيييييييت )
المزروعييات، فيييالحظ أن نسيييبة األراضييي المزروعيية باألشيييجار المثمييرة فييي منطقييية 

حيييث  ،يجيابي والقيوي فييي الكثافية السيكانيةوسيط الضيفة الغربييية كيان لييا التييأثير اإل
حيييث بمغييت نسييبة األراضييي المزروعيية باألشييجار  ،(r=.88) االرتبيياطبمغييت قيميية 

راضيي المزروعية %( مين مسياحة األ63.6)ضفة الغربييةالمثمرة في منطقة وسط ال
فقيييد بمغيييت فيييي محافظييية رام اهلل  ،، وتفاوتيييت نسيييبتيا بيييين المحافظييياتفيييي المنطقييية

حيث  ،%( وأعالىا في محافظة القدس44%( وفي محافظة أريحا )65.3والبيرة )
وقوعييا فيي منطقية  إليىويعود سبب تدني ىذه النسبة في أريحيا  ؛%(86.7بمغت )

األغوار والتي تندرج في مناطق ظل المطر، حيث كميات األمطار الساقطة عمييا 
المزروعية بالمحاصييل أما بالنسبة لممسياحات  ،فيوال تصمح لقيام الزراعة الشجرية 

في المحافظات الوسيطى  عالقتيا بالكثافة السكانيةلحقمية والخضراوات، فقد كانت ا
، حييث بمغيت قيمية عالقة سمبية

بيييييين الكثافييييية  االرتبييييياطمعاميييييل 
 مزروعيييييةالسيييييكانية والمسييييياحة ال

-=r)بالمحاصيييييييييييييييييل الحقمييييييييييييييييية
في حيين بمغيت بالنسيبة  (186.

لممسيييييييييييييييييييييييييييييياحة المزروعيييييييييييييييييييييييييييييية 
كميييا  ،(.-=675rبالخضيييراوات)

بمغت نسبة األراضيي المزروعية 
بالمحاصييييييييييييييييييييييييييييل الحقمييييييييييييييييييييييييييييية 

مساحة األراضي الزراعية والكثافة رتباط بين معامل اال 6 شكل
 السكانية في محافظات وسط الضفة الغربية
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%( ميين جمميية المسيياحة المزروعيية فييي المنطقيية، أمييا بالنسييبة لمسيياحة 24.6)نحييو
%( مييييين جممييييية المسييييياحة 11.7األراضيييييي المزروعييييية بالخضيييييراوات، فقيييييد بمغيييييت )

 إليييىالمزروعييية، ويعيييود صيييغر المسييياحة المزروعييية بالخضيييراوات فيييي ىيييذه المنطقييية 
المسيياحات السيييمية الصييالحة ليييذا النييوع ميين الزراعيية، وعييدم تييوافر كميييات صييغر 

 كافية من مياه الري الالزمة لممارسة ىذا النمط من الزراعة.
  :العوامل البشرية المؤثرة في التوزيع السكاني -اثانيً 

 ظات وسط الضفة الغربية خالل السنوات عدد سكان محاف رتفعا: السكان نمو
( 814617) إلىم، ووصل 1997( في عام 554657)السابقة؛ حيث بمغ نحو

بمغ  وتفاوت عدد السكان بين المحافظات حيث م،2117عام  في
 افظةي( في محنسمة 328861)( في محافظة القدس ونسمة 435753)عددىم

غوار، ومن المالحظ أن محافظة أريحا واألفي  نسمة(51112رام اهلل والبيرة و )
نيا حازت عمى أكبر غم من أنيا أقل المحافظات مساحة إال إمحافظة القدس بالر 
ول من حيث المساحة ة رام اهلل التي احتمت المركز األومحافظعدد من السكان، 

جاءت في المرتبة الثانية من حيث 
، أما محافظة أريحا د السكانعد
غوار التي حازت عمى المرتبة واأل

الثانية من حيث المساحة احتمت 
لمركز الثالث من حيث عدد ا

ىذا الترتيب لممحافظات  ،السكان
حسب المساحة وعدد السكان قمل 
من قيم معامالت التركز السكاني 
ومن المعروف أنو كمما زاد عدد 

كثافة وتبين أنو السكان زادت ال

وعدد السكان  مساحةبين ال اإلرتباطمعامل  7 شكل
 في محافظات وسط الضفة الغربية



 ىبة محمد فايق طو أقرعالباحثة/                     الغربيةوسط الضفة  التوزيع الجغرافي لمسكان في محافظات

Forty-seventh year - Vol. 61 February 2021 229 

قيمة معامل حيث بمغ  ؛بين عدد السكان والكثافة السكانية إيجابيةعالقة توجد 
  .والجدول (7كما ىو في الشكل )في منطقة الدراسة بينيما  (r=.827) االرتباط

 الوحدات السكنية المأىولة في منطقة وسط الضفة الغربية بمغ عدد : درجة التزاحم
( وحدة سكنية موزعة عمى محافظات 175656م نحو)2117حسب بيانات تعداد 

( 11234( وحدة سكنية في محافظة رام اهلل و)71188حيث بمغت ) ،المنطقة
فقد بمغت  ،أما في محافظة القدس ،غواروحدة سكنية في محافظة أريحا واأل

ومن  لعدد السكان في كل محافظة، اوىذا يعتبر انعكاسً ( وحدة سكنية 95234)
تبين  بين الوحدات السكنية المأىولة والكثافة السكانية االرتباطخالل تحميل معامل 

كما  (r=.873) االرتباطقيمة معامل بينيما؛ حيث بمغ  إيجابيةىناك عالقة أن 
 .(8ىو مبين في الشكل )

 رتباط بين عدد الوحدات السكنية المأىولة والكثافة السكنية في الضفة الغربيةمعامل اال 8 شكل 



 0202مارس  – والستون الواحد العدد              السنة السابعة واألربعون  –مجمة بحوث الشرق األوسط 

Forty-seventh year - Vol. 61 February 2021 229 

عدد الوحدات السكنية الموصولة 
: إن الكثير من بشبكة المياه

التجمعات السكانية في محافظات 
الضفة الغربية غير موصولة 
بشبكة المياه، تركزت جممة ىذه 
، التجمعات في المناطق الريفية

فحسب بيانات الجياز المركزي 
حصاء الفمسطيني بمغ عدد لإل

الوحدات السكنية الموصولة 
 بشبكات المياه في منطقة وسط

( 94133الضفة الغربية نحو )
( وحدة سكنية وفي 62665) حيث بمغت في محافظة رام اهلل والبيرة ،وحدة سكنية

( وحدة 22476)( وحدة سكنية وفي محافظة القدس 8992غوار )محافظة أريحا واأل
%( من 53.5وقد بمغت نسبة الوحدات السكنية الموصولة بشبكة مياه نحو ) .سكنية

%( من المنازل غير 46.4ن ىناك ما يعادل )ي إأ ؛جممة المساكن في منطقة الدراسة
غمب أن أ إلىصعوبة العيش بيا، ويجب اإلشارة  إلىي موصولو بشبكة المياه مما يؤد

المناطق في الضفة الغربية تعتمد عمى آبار الجمع في توفير المياه في حالة عدم 
وتتفاوت نسبة  .ربطيا بشبكات المياه وبالتالي تصبح ىذه المناطق مناطق طرد سكاني

%( في محافظة 89.2فقد بمغت ) ،نسبة التجمعات السكانية الموصولة بشبكات المياه
ويعود  %( في محافظة القدس،23.6)افظة رام اهلل والبيرة و%( في مح87.8أريحا و)

لى مدى توفر المياه إىذا التفاوت في نسبة التجمعات السكانية الموصولة بشبكة المياه 
ات رام اهلل ييتتميز مرتفعحيث  ،ةييوزاييرتفي كل محافظة وبالذات اآلبار اإلالجوفية 

في محافظة ما ، ألممياه فيياوبالتالي توفر شبكة  ،بارومحافظة أريحا بغناىا بيذه اآل
دنى نسبة لمتجمعات السكانية الموصولة بشبكة القدس والتي حازت عمى أ

رتباط بين عدد التجمعات السكانية معامل اال 9 شكل
الموصولة بشبكة المياه والكثافة السكانية في محافظات وسط 

 الضفة الغربية
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حتالل ىي المسؤولة عن المياه فييا حيث تعمل عمى قطع فإن سمطات اال ،المياه
ين وعدم وصوليا لمنازل الفمسطينيين كمحاولة منيا لتيجيرىم وطرد الفمسطيني المياه

الخاصة بالفمسطينيين مما  رتوزايةنيا قامت بإغالق العديد من اآلبار اإلإا منيا، كم
بين عدد  االرتباطوعند تحميل معامل مر أكثر صعوبة عمى السكان فييا، جعل األ

ىناك عالقة سمبية ن تبين أ ،التجمعات السكانية الموصولة بالمياه والكثافة السكانية
وتتضح ىذه العالقة في الشكل (r=-.032)  االرتباطحيث بمغ قيمة معامل  ،بينيما

(9 ). 

 لمتجمعات : توفر الكيرباء عدد الوحدات السكنية الموصولة بشبكة الكيرباء
من قيام  حياه لما يترتب عمى توفرىاساسية لمانية يعتبر من الضروريات األالسك

جيزة توفر األ إلىرف داخل التجمعات السكانية، باإلضافة بعض الصناعات والح
لذلك من  الكيربائية المنزلية التي أصبحت في معظميا من ضروريات الحياه وما

نسان، أثر عمى مستوى معيشة اإل
نات الجياز المركزي بيا وحسب

فقد بمغ  ،حصاء الفمسطينيلإل
عدد الوحدات السكنية الموصولة 

كيرباء في محافظات البشبكة 
الغربية نحو  وسط الضفة

ي ( وحدة سكنية أ100861)
%( من جممة 57.4)مايعادل

التجمعات السكانية، موزعة عمى 
حيث  ،كافة المحافظات الوسطى

بمغت في محافظة رام اهلل والبيرة 
( وحدة سكنية، 9421)غوار نحو وحدة سكنية وفي محافظة أريحا واأل( 68466)

رتباط بين عدد الوحدات السكنية معامل اال 11 شكل
الموصولة بشبكة الكيرباء والكثافة السكانية في 

 محافظات وسط الضفة الغربية
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 (%42.6( وحدة سكنية. ويعتمد )22974فقد بمغت ) ،ما في محافظة القدسأ
 .من الوحدات السكنية عمى توليد الكيرباء عن طريق الماتورات المحمية

بة ات محددة خالل اليوم، وتفاوتت نسحيث يتم توليد الكيرباء لساع 
      وحيث بمغت في رام اهلل والبيرة نح ،التجمعات السكانية الموصولة بشبكة الكيرباء

فقد  ،ما في محافظة القدس، أ%(92.1غوار )%( وفي محافظة أريحا واأل97.5)
جمعات في دارات ىذه التالتي تبذليا إلى الجيود ويعود ىذا التفاوت إ%( 24.1بمغت )

حتالل في محافظة لى سياسات االإسبيل توصيل ىذه الخدمة إلى تجمعاتيم باإلضافة 
بين عدد الوحدات السكنية الموصولة بالكيرباء  االرتباطالقدس، وعند تحميل معامل 

 (r=-.055) االرتباطقيمة وجود عالقة سمبية بينيما؛ حيث بمغ والكثافة السكانية تبين 
  .(11كما ىو واضح في الشكل )

 ىناك عالقة سمبية بين طرق تبين أن  ،(4من خالل الجدول ):  طرق المواصالت
 (r= -.571)يمابين( r) االرتباطبمغ معامل المواصالت والكثافة السكانية؛ حيث 

حسب نوع الطريق، فقد بمغ ، ولقد تفاوت تأثيرىا (11كما يظير في الشكل )
ة لمطرق الرئيس االرتباطمعامل 

(r=-.751أي إ )لعالقة ن ا
، والطرق اإلقميمية بينيما سمبية

بيا  االرتباطبمغ معامل 
(r=.73أ ) إيجابيةي عالقة 

أما  بينيا وبين الكثافة السكانية،
، فقد بمغ معامل الترابيةالطرق 
( أي r= -.976بيا ) االرتباط

، ىذا التفاوت في عالقة سمبية
أثير عمى الكثافة السكانية يعود الت

رتباط بين طرق المواصالت والكثافة معامل اال 11 شكل
 السكانية في محافظات وسط الضفة الغربية
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ا لخدمة عبارة عن طرق ريفية تستخدم غالبً ن معظم الطرق الموجودة إلى أ
في المناطق التي تشمل طواليا بشكل كبير وىي بذلك تزيد أ األراضي الزراعية،
زراعية كبيرة عمى مساحات 

راعة وخاصة في مناطق الز 
الحقمية، أما الطرق الرئيسة ىي 

لتفافية قامت افي معظميا طرق 
يا لخدمة حتالل بشقسمطات اال

قميمية المستوطنات، والطرق اإل
تيا طردية مع كانت عالق

نيا تربط أل ؛الكثافة السكانية
ي تتميز بين المراكز الحضرية الت

 بثقل سكاني كبير. 

 بمغ عدد التجمعات  ، فقدم2117: حسب بيانات تعداد عدد التجمعات السكانية
تفاوت توزيعيا ، اا سكنيً ( تجمعً 148السكانية في محافظات وسط الضفة الغربية )

ا ( تجمعً 14 والبيرة و)لمحافظة رام اهلل ( تجمعاً 84عمى المحافظات مابين )
(تبين أن www.pcbs..gov.ps) ا لمحافظة القدستجمعً  (51ريحا و)لمحافظة أ

( وتتضح r=.261) االرتباطبينيما؛ حيث بمغ قيمة معامل  إيجابيةعالقة  ىناك
  .(12)ىذه العالقة في الشكل

 المستوطنات اإلسرائيمية:  

تعد المستوطنات اإلسرائيمية من العوامل الميمة التي تؤثر في التوزيع    
السكاني لمفمسطينيين في الضفة الغربية؛ وذلك ألن توسع ىذه المستوطنات وزيادة 

يكون بمصادرة أراضي الفمسطينيين عنوه عنيم وجعميم أعداد المستوطنين فييا 
 .ومدنيم وتمنعيم من التوسع محصورين داخل قراىم

رتباط بين عدد التجمعات السكانية معامل اال 12 شكل
 والكثافة السكانية في محافظات وسط الضفة الغربية



 0202مارس  – والستون الواحد العدد              السنة السابعة واألربعون  –مجمة بحوث الشرق األوسط 

Forty-seventh year - Vol. 61 February 2021 220 

( مستوطنة، 69بمغ عدد المستوطنات في محافظات وسط الضفة الغربية )   
( مستوطنة، ومحافظة 26حتوت محافظة القدس عمى )اتتوزع بين المحافظات؛ حيث 

( مستوطنة 17( مستوطنة، ومحافظة أريحا واألغوار عمى )26رام اهلل والبيرة عمى )
 .(48م ، ص2118لإلحصاء الفمسطيني ، الجياز المركزي )

بين عدد المستوطنات اإلسرائيمية والكثافة  إيجابيةتبين أن ىناك عالقة 
كما ىو موضح في  (r=.697) االرتباطالسكانية الفمسطينية؛ حيث بمغ قيمة معامل 

بين عدد سكان الفمسطينيين وعدد  إيجابية، كما تبين أن ىناك عالقة (13الشكل )
، وىذا يؤكد أن (r=.959) االرتباطالمستوطنات اإلسرائيمية؛ حيث بمغ معامل 

  .حتالل دور كبير في التوزيع السكاني لمفمسطينيينلال

 
بين المستوطنات اإلسرائيمية والكثافة السكانية  االرتباطمعامل  13 شكل

 لمفمسطينيين في محافظات وسط الضفة الغربية
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 الخاتمة: 

أظيرت ىذه الدراسة ان الكثافة الحسابية الخام لمسكان حسب التعداد العام 
، في حين بمغت ²نسمة /كم (519.6)م في الضفة الغربية بمغت 2117لمسكان عام 

وقد تفاوتت الكثافة السكانية  ²،( نسمة /كم454.3)في منطقة وسط الضفة الغربية 
نسمة  84.3في محافظة رام اهلل و) ²( نسمة/كم384.6في منطقة الدراسة مابين )

في  ²( نسمة/كم1263.1( في محافظة أريحا واالغوار ، وترتفع لتصل الى )²/كم
  .محافظة القدس

اما بالنسبة لمقاييس التركز السكاني كمعامل التركز السكاني ومنحنى   
ن أظيرت النتائج أكما  ،.%(35ن نسبة التركز السكاني بمغت )أظيرت أفقد  ،لورنز

تفاوت بين عدد بسبب ال ؛ريحاأمنحنى لورنز يبتعد عن القيمة النموذجية في محافظة 
والبشرية واالقتصادية تأثيرات متباينة السكان والمساحة، كما كان لمعوامل الطبيعية 

حيث تفاوت تأثير ىذه  ،عمى صورة التوزيع الجغرافي لمسكان في وسط الضفة الغربية
المتغيرات عمى توزيع السكان فمنيا ما كانت عالقتو بالكثافة السكانية عالقة عكسية 

ة االراضي حمثل عدد الوحدات السكنية الموصولو بالمياه والموصولة بالكيرباء ومسا
والطرق  الطردية تمثمت بالتزاحمما المتغيرات ذات العالقة أالزراعية والتضاريس، 

لكافة  االرتباطمعامل إيجاد تم وقد  والمستوطنات اإلسرائيمية، مطاروتوافر مياه األ
جراء عممية التحميل باستخدام األمر  Spssباستخدام برنامج  العوامل  .analysisوا 
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 والراجعالمصادر 
م، التعداد العام لمسكان والمساكن والمنشآت 2118حصاء الفمسطيني، الجياز المركزي لإل (1

  .م2117
سرائيمية في فمسطين، م، المستعمرات اإل2118الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني،  (2

 م. 2117التقرير اإلحصائي السنوي 
الضفة الغربية، مجمة  م، التوزيع الجغرافي لمسكان في شمال2112أحمد رأفت غضية، (3

 .312(، ص1( )16بحاث، المجمد )جامعة النجاح لأل
م، التحميل المكاني لمتركز السكاني وطرق قياسة في 2111حسون عبود الجبوري،  (4

( 14نسانية، مجمد )م( مجمة القادسية لمعموم اإل2117 -1987)محافظة القادسية لممدة 
 .194ص  – 18، ص  3ع

 97م، جغرافية فمسطين، ص2116أحمد صالحة،  نعيم سممان بارود ورائد (5
6) www.pmd.ps  

7) www.pcbs.gov.ps 
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