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  :إقرار

عدأُقر أنا  بأنها ُقدمت إلى جامعة القدس، لنیل درجة الماجستیر، وأنها نتیجة أبحاثي الرسالة  مُ

الخاصة، بإستثناء ما تم اإلشارة إلیه حیثما ورد، وأن هذه الرسالة أو أي جزء منها، لم یقدم لنیل 

  . أي درجة علمیة ألي جامعة أو معهد آخر

  

  

  

  ............................: التوقیع 

  أنس وفیق حكمت حموري 

   14/5/2017التاریخ 
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  شكر وعرفان

  

أتوجه  سبحانه وتعالى بالحمد والشكر والثناء على نعمه وفضله أن هداني ووفقني ألنجز هذا العمل 

المتواضع، والصالة والسالم على معلم البشریة وهادیها إلى خیر طریق سیدنا محمد صلوات هللا 

  الطیبین، أما بعد،،،وسالمه علیه وعلى آله 

أتقدم بجزیل الشكر والعرفان الى كل من دعمني ووقف بجانبي خالل رحلتي في إتمام هذا البحث، 

 –قسم الجغرافیا ودراسات المدن في جامعة القدس  –وأخص بالذكر مشرفيّ الدكتور سامر رداد 

بدوه من تعاون وتوجیه على ما أ –رئیس قسم الفیزیاء في جامعة القدس  –والدكتور حسین سمامرة 

ودعم لي إلخراج هذا العمل بأفضل شكل، كما ال أنسى فضل جامعة القدس ممثلة بكلیة اآلداب 

  .وبرنامج الجغرافیا والتخطیط اإلقلیمي في إتمام هذا العمل

وأتقدم بالشكر لعائلتي الكریمة على دعمهم لي، وإلعضاء الهیئة التدریسیة واإلداریة في قسم الجغرافیا 

  . جامعة القدس، ولزمالئي وزمیالتي وأصدقائي األعزاء كٌل بإسمه ولقبه –ودراسات المدن 

كما ال أنسى شكر كل من ساهم بإمدادي بالبیانات والمعلومات، وأخص بالذكر دائرة األرصاد الجویة 

سطینیة، الفلسطینیة ممثلة باألستاذ المهندس یوسف أبو أسعد وكافة طاقم دائرة األرصاد الجویة الفل

  . والجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني لما بذلوه من جهود منقطعة النظیر

لع على هذا البحث، أو یستخدمه إلجراء أبحاث في  وبالنهایة أقدم شكر من القلب لكل من یّط

  . المستقبل، آمًال أن یقدم البحث الفائدة لكل من یطلع علیه

  

  أنس حموري: الباحث 
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  :مسرد المصطلحات 

وعلیه فإن أي ظاهرة من الممكن أن " بعلم التوزیعات " یعرف علم الجغرافیا  :التوزیع المكاني  -

تظهر على الخرائط یمكن تمثیلها ودراستها، وعلیه فإن التوزیع المكاني یمكن تعریفه بأنه النمط والشكل 

  . الذي تتوزع به ظاهرة ما یمكن دراستها جغرافیًا وتحلیل سبب إنتشارها

  .هو عبارة عن رقعة من األرض تتسم بخصـائص معینـة تمیزهـا عمـا یجاورها: قلیم اإل -

ویعد ، قتصادیًا و اجتماعیًا و عمرانیـاً هو أسلوب علمي لحل مشاكل اإلقلیم ا :التخطیط اإلقلیمي  -

د كیفیة وتحدی، في اإلقلیم یهدف إلى حصر ودراسة كافة اإلمكانیات والموارد المتوفرة اً و منهج اً أسلوب

  .مرجوة خـالل فتـرة زمنیة معینةاستغاللها لتحقیق أهداف 

 هي التنمیة التي تهدف الى خدمة األجیال الحالیة ضمن الموارد المتوفرة :التنمیة اإلقلیمیة المستدامة -

، مع اإلحتفاظ بحق األجیال القادمة بإستغالل ذات الموارد أو ضمان عدم اإلضرار بها في اإلقلیم

  .وبالبیئة المحیطة

ذات الداللة على مستوى تنمیة معین  والقیاسات هي مجموعة من اإلحصاءات: مؤشرات التنمیة  -

  .تتمتع به المنطقة المراد دراستها، أو تدل على مدى نمو وتطور مجتمع ما

اقة هو مقدار األشعة الشمسیة الساقطة على مساحة معینة وقادرة على تولید ط: اإلشعاع الشمسي  -

  .كهربائیة، وتتأثر باإلنعكاس واإلمتصاص والتشتت واإلنكسار

   . واط لمدة ثانیة واحدة 1هي وحدة قیاس طاقة نسبة للعالم جیمس جول، وتعادل تشغیل : جول  -

هي وسیلة لتولید الطاقة الكهربائیة عن طریق تحویل :  الفولتوضوئیة - الكهروضوئیة لخالیاا -

شباه موصالت تحمل اثر الضوئیة، و تستخدم األلواح أمسي إلى كهرباء مباشرة باستخدام اإلشعاع الش

الشمسیة والتي تتكون من عدد من الخالیا الشمسیة والتي تحتوي على مواد ضوئیة و تشمل المواد 

، كادمیومتلورید ال، السیلیكون غیر المتبلور، السلیكون متعدد البلورة، الضوئیة السیلیكون احادي البلورة

  .االندیوم سیلینید الغالیوم
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هو عدد ساعات سطوع الشمس یومیًا على مدار شهر  : الشهري ساعات سطوع الشمسمعدل   -

  .مقسومًا على عدد ایام الشهر

وتخزین وتحلیل  جمعبهو نظام حاسوبي یقوم على برمجیات تعنى : نظم المعلومات الجغرافیة  -

عبر نظم حاسوبیة وبإستخدام أدوات وغیر المكانیة،  وٕاخراج وتوزیع البیانات والمعلومات المكانیة

خاصة ضمن برمجیاتها، حیث تقوم هذه البرمجیات بتحلیالت مكانیة وغیر مكانیة للبیانات والمعلومات 

  .الجغرافیة

نظم المعلومات الجغرافیة، وتقوم على بناء  هي أداة تستخدم ضمن برمجیات:  أداة بناء النموذج  -

هدف، وتقوم هذه سلسلة من العملیات والتحلیالت على طبقات نظم المعلومات الجغرافیة للوصول الى 

األداة بإستعراض كافة العملیات واألدوات المستخدمة من قبل المستخدم لبرمجیات نظم المعلومات 

  .الجغرافیة

طبقات  تطبیق ضمن برمجیات نظم المعلومات الجغرافیة، یقوم على جمعهو : التطابق الموزون  -

الطبقات بصیغة المربعات بعضها فوق بعض وتكون هذه  مختلفة تمثل مدخالت أساسیة في المعادلة،

إعطاء وزون لكل منها إلخراج خریطة تمثل المناطق التي حصلت على أكثر وزن یقوم المستخدم بو 

  . اوتحلیلهبعد جمع الطبقات 
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  : الملخص 

تهدف هذه الدراسة الى تسلیط الضوء على اإلمكانیات الجیدة التي تتمتع بها الضفة الغربیة إلستغالل 
الطاقة الشمسیة في إقامة مشاریع هدفها تنمیة المناطق والمحافظات التي تعاني من معدالت تنمیة 

، وكذلك تقلیل إعتماد المواطن الفلسطیني  على مصادر الطاقة المستوردة من اإلحتالل منخفضة نسبیًا
  . لتحقیق اإلستقاللیة في مجال الطاقة ةاإلسرائیلي أو الدول المجاورة في محاول

هذه الدراسة الى تطویر نموذج لقیاس التنمیة في محافظات الضفة الغربیة، وتوضیح  سعتولذلك فقد 
این المكاني لإلشعاع الشمسي، ودمج هذه التباین المكاني للتنمیة في الضفة الغربیة، وتوضیح التب

النتائج المكانیة بالواقع السیاسي والطوبوغرافي لتبیان المناطق األمثل إلقامة مشاریع الطاقة الشمسیة 
  . في الضفة الغربیة

، لوصف مقاییس التنمیة كارتوغرافيولتحقیق أهداف الدراسة، تم إتباع المنهج الوصفي والتحلیلي وال
للوصول الى المكان  ) GIS(  الشمسي وتحلیلها عبر برمجیات نظم المعلومات الجغرافیةواإلشعاع 

 Map "األمثل إلقامة مشاریع الطاقة الشمسیة في الضفة الغربیة عبر تطبیق تحلیل التطابق الموزون 
overlay   . "  

لغربیة والمناطق ا وقد توصلت الدراسة الى أن أقل المناطق تنمیة هي المناطق الشمالیة من الضفة
الشرقیة منها، وتبین أن أعلى المناطق تنمیة هي المناطق الوسطى والجنوبیة من الضفة الغربیة 

فیما كان تركیز اإلشعاع الشمسي األكبر في المناطق وتحدیدًا محافظات القدس، بیت لحم والخلیل، 
ي لإلشعاع الشمسي في الضفة وتبین من تحلیل التوزیع المكان نوبیة والوسطى من الضفة الغربیة،الج

وتقل هذه الغربیة أن محافظات وسط وشرق الضفة الغربیة تتلقى أعلى كمیات من اإلشعاع الشمسي 
المناطق األمثل فقد تبین أن وبعد تطبیق تحلیل التطابق الموزون على ذلك  الكمیات شماًال، وبناءً 

یحا ضفة الغربیة في محافظتي طوباس وأر المناطق الشرقیة من ال هيإلقامة مشاریع الطاقة الشمسیة 
  .واألغوار تحدیدًا ولیس حصراً 

، وخاصة وقد اوصت الدراسة بضرورة اعتماد آلیات إلستغالل الطاقة الشمسیة في الضفة الغربیة
تطبیقات إستغالل الطاقة الشمسیة كبیرة ومتوسطة الحجم، مع التأكید على أهمیة زیادة وعي السكان 

   .الطاقة الشمسیة وضرورة إستغاللها بالشكل األمثلمع بأهمیة توالمج
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Abstract :   

         This study aims to highlight the good potentials of the West Bank to utilize solar 

energy in establishing projects seeking the development of regions and governorates which 

suffer from relatively low development rates , and to reduce the dependence of the 

Palestinian citizen on sources of energy imported from Israeli occupation or neighboring 

countries in a trial to achieve independence in the field of energy .  

        Moreover , the study aimed to develop a model for measuring the development in the 

West Bank governorates ,  to clarify the spatial variation of development in the West Bank 

,  to clarify the spatial variability of the solar radiation , and to integrate  these results with 

the political topographic reality as to show the best areas to establish solar power projects 

in the West Bank . 

         To achieve the aims of this study , the researcher used the descriptive analytical 

cartographic approach to describe measurements of development and the solar radiation as 

to analyze it via using geographic information systems softwares (GIS)  to reach the 

optimal place to establish solar projects in the West Bank through the implementation of 

the  metrical matching analysis " Map overlay" . 

        The study concluded that the least developed areas are the northern and eastern areas 

of the West Bank , and the highest areas of development were the central and southern 

areas of the West Bank, specifically the Jerusalem, Bethlehem and Hebron governorates, 

where the concentration of the largest solar radiation is in the southern and central areas of 

the West Bank . And after the implementation of the metrical matching analysis via using 

geographic information systems softwares , it was concluded that the optimal areas for the 

establishment of solar projects was in the eastern areas of the West Bank in the 

governorate of Tubas , Jericho and the Valley .  



  ز 
 

The researcher recommended the need of adopting mechanisms to exploit solar energy in 

the West Bank , especially the applications of large and medium-sized solar energy, 

stressing the importance of increasing the awareness of the population and society of the 

importance of solar energy. 
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  الفصل األول 

  خلفیة الدراسة 
یتناول هذا الفصل مقدمة حول الدراسة توضح أهمیتها وتقدم لمحة عن منهجیتها وهدفها، كما ویحتوي 

هذا الفصل على مشكلة الدراسة حیث تم إستعراض المشاكل التي تعاني منها قطاعات التنمیة والطاقة 

الغربیة، ویحتوي الفصل على األسئلة التي تحاول الدراسة اإلجابة عنها من خالل األهداف في الضفة 

المستعرضة في الفصل، ویحتوي أیضًا على أهم الدراسات السابقة التي تناولت مواضیع التنمیة والطاقة 

  .محلیًا وٕاقلیمیًا وعالمیًا، والمعوقات التي واجهت الدراسة

   المقدمة  1.1 

األمم والشعوب نحو التطور والتقدم في شتى المجاالت، خاصة تلك المتعلقة بالطاقة، جعل  تسعى
السعي إلیجاد مصادر طاقة جدیدة ومستدامة مطلبًا أساسیًا تسعى معظم الدول لتحقیقه، ومن هذه 

قدر  األهداف أن تصبح الدول تعتمد إعتمادًا كلیًا على مصادر للطاقة غیر قابلة للنفاذ وتحقق أدنى
من التلوث البیئي، فكان التفكیر في توفیر الطاقة الكهربائیة عن طریق تحویل الطاقة الحركیة للریاح 
الى طاقة كهربائیة، وٕاستغالل الطاقة الشمسیة في تولید الكهرباء عبر الخالیا الشمسیة، وصوًال الى 

  . ید الطاقةإستغالل طاقة المیاه الجاریة في األنهار وظواهر المد والجزر في تول

وال یمكن إنكار دور الطاقة في التخطیط اإلقلیمي والقومي وٕاحداث التنمیة المستدامة، فال وجود لحیاة 
بال طاقة، ولن تشهد التجمعات البشریة إزدهارًا وتقدمًا دون وجود طاقة تساعد هذه المجتمعات على 

  .مة عن استغالل اإلشعاع الشمسي النهوض واإلزدهار، ومن هذه المصادر المتجددة هي الطاقة الناج
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مكن أن تستغل الطاقة المتجددة في تولید الطاقة  ُ ومن خالل ذلك، فإن فلسطین تعد من الدول التي ی

الكهربائیة لدعم التنمیة والقطاعات التنمویة فیها، ومحاولة تحسین الواقع المتعلق بنقص موارد الطاقة 

  . مستوردة من الدول المحیطة واإلحتالل اإلسرائیليوٕاعتماد فلسطین بشكل مباشر على الطاقة ال

وتحاول هذه الدراسة الربط ما بین التنمیة المستدامة في الضفة الغربیة ومحافظاتها من جهة، وبین 

كمیات اإلشعاع الشمسي من جهة أخرى، في محاولة للوصول الى أفضل المناطق التي یمكن أن 

هربائیة عن طریق الخالیا الشمسیة على نطاق واسع لدعم خطط تستغل للقیام بعملیة تولید الطاقة الك

  . التنمیة ودعم المناطق والمحافظات التي تعاني من ضعف في عملیات التنمیة فیها

   مشكلة الدراسة  2.1

في المشاكل السیاسیة واإلقتصادیة اني الضفة الغربیة من مشاكل في قطاع الطاقة تتمثل أبرزها تع
خطط الفلسطیني الساعي لتحقیق التنمیة المستدامة في أقالیم الضفة الغربیة أن یجد التي تحتم على  المُ

طرقًا ومصادرًا مستدامة للطاقة تعمل على تخفیض اإلعتماد على المصادر القابلة للنفاذ والمصادر 
لفلسطینیة التي یتحكم بها اإلحتالل ویتحكم بكمیتها ومجالها وشبكات توزیعها وسعرها، كما أن السلطة ا

مما یفاقم مشاكل  ال تمتلك محطات تولید طاقة خاصة بها تعمل على إمداد الضفة الغربیة بالكهرباء
  .وضمان إستمراریة هذا اإلمداد إمداد التجمعات السكنیة في الضفة الغربیة بالطاقة

وحصة كل ویمكن أیضًا مالحظة وجود تباین مكاني في توزیع الطاقة بین محافظات الضفة الغربیة، 
محافظة من المحافظات من الطاقة فیها، حیث تعاني بعض التجمعات السكنیة في الضفة الغربیة من 

، بینما تعاني -كالتجمعات البدویة في السفوح الشرقیة للضفة الغربیة  – حرمان تام للطاقة الكهربائیة
فة الغربیة، في حین أن بعضها من قلة الواصل إلیها عبر شركات توزیع الطاقة الكهربائیة في الض

  . هنالك عدد من التجمعات یصلها فائض من الطاقة الكهربائیة، نسبة لحجم السكان واإلستهالك فیها

، حیث ان الضفة الغربیة محافظات الضفة الغربیةوهنا تظهر مشكلة العدالة المكانیة في التوزیع بین 
لى الطاقة المستوردة من عدة جهات أبرزها تعاني من إنعدام محطات تولید الطاقة بشكل تام وتعتمد ع

اسرائیل، فیما یمكن إنشاء محطات تولید طاقة في الضفة الغربیة وٕاتخاذ محطة الطاقة الموجودة في 
قطاع غزة كنموذج على إمكانیة نجاح مثل هذه المشاریع في الضفة الغربیة، فالتخطیط للتنمیة یهدف 

 . المتاحة في توزیع الموارد والفرص بشكل أساسي الى تحقیق العدالة المكانیة
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   أسئلة الدراسة  3.1

  : تسعى هذه الدراسة لإلجابة على األسئلة التالیة 

 هل یمكن تطویر نموذج قیاس لتقییم مستویات التنمیة في محافظات الضفة الغربیة؟ - 1
 هل هناك تباین مكاني للتنمیة في الضفة الغربیة ؟ - 2
 ؟ في الضفة الغربیة لإلشعاع الشمسي هل هناك تباین مكاني یمكن قیاسه - 3
ما إمكانیة اإلستفادة من التوزیع المكاني لإلشعاع الشمسي في رفد ودعم التنمیة اإلقلیمیة في  - 4

  الضفة الغربیة ؟ 

   أهداف الدراسة  4.1

  : تهدف هذه الدراسة الى 

 . تطویر نموذج لقیاس التنمیة في محافظات الضفة الغربیة - 1
 .اإلقلیمي للتنمیة في الضفة الغربیة  تقییم مستوى التباین - 2
 .دراسة التوزیع المكاني لإلشعاع الشمسي في الضفة الغربیة  - 3
تحدید أفضل المواقع لإلستفادة من اإلشعاع الشمسي لدعم التنمیة في أقالیم الضفة  - 4

 . الغربیة

  دراسات سابقة ذات أهمیة  5.1

هنالك العدید من الدراسات السابقة التي تناولت موضوعات التنمیة واإلشعاع الشمسي على حدى، 
  : والتالي عرض ألهم الدراسات ذات العالقة بموضوع الرسالة 

 . ، بعنوان التباین المكاني للتنمیة في األردن) 2011( دراسة محمود الحبیس  -

متغیر تصف  71ة فیما بین محافظات األردن عبر تحدید قام الباحث بدراسة التنمیة من ناحیة مكانی
ستعمل الباحث التحلیل العاملي في ، واوالوظیفیة والخدمیة والبیئیةالخصائص الدیموغرافیة واإلقتصادیة 

  .الدراسة لحصر المتغیرات وتصنیفها

افظات ، بعنوان التباین المكاني لبعض مؤشرات التنمیة بین مح) 2009( دراسة أزهار هادي  -
  . العراق –القطر 
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الدراسة الى الدراسة النظریة والتحلیل العام لمؤشرات التنمیة والتي قسمتها  هذه إتجهت الباحثة فيحیث 
الى مؤشرات تعلیمیة ومؤشرات صحیة ومؤشرات إقتصادیة، وقامت بمقارنة نتائج التحلیالت فیما بین 

  .لمحافظات العراقیةالتجمعات الحضریة والریفیة في العراق وفیما بین ا

، بعنوان استغالل الطاقات المتجددة ألجل تحقیق التنمیة ) 2011( دراسة قریني نور الدین  -
  . أنموذجاً  2030- 2011عرض البرنامج الوطني للطاقات المتجددة  –المستدامة في الجزائر 

المناطق األمثل  ستعرض الباحث تجربة الجزائر في توفیر الطاقة المتجددة من الریاح، وتحدیدوا
  .إلستغالل هذه الطاقة، وأثر إستغالل هذه الطاقات المتجددة على التنمیة المستدامة في الجزائر

 . بعنوان مؤشرات التنمیة الصحیة والبیئیة في األراضي الفلسطینیة)  2006( دراسة نعیم بارود  -

الفلسطینیة، وقام بمقارنة نتائج وبیانات هذه قام الباحث بدراسة المؤشرات الصحیة والبیئیة في األراضي 
المؤشرات بالدول المحیطة بفلسطین والدول العربیة وغیرها من الدول، وأستنتج الباحث أن بعض 
مؤشرات التنمیة الصحیة والبیئیة في فلسطین تفوق مثیالتها في الدول المتقدمة فیما كانت بعض 

، وأوصى الباحث بضرورة تنفیذ مشروعات تنمویة تخدم الریف والمخیمات  المؤشرات ضعیفة جدًا
الفلسطینیة خاصة تلك المتعلقة بمیدان الصحة، وكانت الدراسة بمجملها نظریة تعتمد على الوصف 

  .والتحلیل والمالحظة

بعنوان التباین في مستویات النمو في محافظات الضفة الغربیة )  2010( دراسة محمد حمایل  -
  . ل العامليبإستخدام أسلوب التحلی

األسلوب الوصفي والتحلیلي في حصر المتغیرات والمؤشرات،  في هذه الدراسة استخدم الباحث
واستخدم الباحث في الدراسة عددًا من المؤشرات الرئیبسیة لقیاس التنمیة وهي المؤشرات الصناعیة، 

عیة، والمؤشرات الثقافیة االقتصادیة، التعلیم، المؤشرات األمنیة، المؤشرات الصحیة، والمؤشرات الزرا 
، وأستخدم الباحث برنامج التحلیل اإلحصائي  76وبلغ عددها النهائي  إلتمام التحلیل  spssمؤشرًا

حسب  2007و  1997العاملي لهذه المؤشرات، وقام بمقارنة النتائج حسب البیانات فیما بین تعدادي 
  .  بیانات الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني

 الدراسة  محتویات 6.1

مقدمة حول الدراسة توضح أهمیتها أساسیة، ویتناول الفصل األول تتكون هذه الدراسة من ستة فصول 
وتقدم لمحة عن منهجیتها وهدفها، كما یحتوي هذا الفصل على مشكلة الدراسة حیث تم إستعراض 
المشاكل التي تعاني منها قطاعات التنمیة والطاقة في الضفة الغربیة، ویحتوي الفصل على األسئلة 


