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  لملخصا

على تلويث مياه الينابيع الموجودة في  متصاصيةاالهذه الدراسة إلى معرفة تأثير الحفر  هدفت

منطقة الدراسة، وأنواع وتركيز الملوثات فيها، إضافة إلى دراسة األثر االجتماعي واالقتصادي 

، إضافة إلى دراسة أثر االستيطان اإلسرائيلي على تلوث زمنياالستخدام مياه الينابيع وتغيرها 

  .مياه الينابيع

على أصحاب الينابيع في منطقة الدراسة  اتم توزيعهحيث استبيان  )100( شملت الدراسة علىو

أخذ عينات من مياه الينابيع وفحصها  وتم كذلكاإلحصائي،  SPSSباستخدام برنامج  اوتحليله

  .لمعرفة مدى تلوث مياهها هاوتحليل

ا التلوث بالحفر تحليل أن هناك مشكلتين أساسيتين لينابيع منطقة الدراسة وهمالتبين من نتائج لقد 

والنفايات الصلبة، إضافة إلى انخفاض تدفق مياه الينابيع بسبب تذبذب سقوط  االمتصاصية

كما تبين أن لالستيطان . األمطار وهذا بدوره أثّر على استخدام األراضي والمساحات المزروعة

 مستوطنات ملوثة من الينابيع القريبة من ال% 43تأثير مباشر على تلوث مياه الينابيع حيث أن

  .منها ملوثة بالنفايات الصلبة الناتجة عن المستوطنات% 48بالمياه العادمة و

اختلفت من  العينات من خالل الفحوصات الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية، تبين أن خصائص

 نبع آلخر، حيث أن هناك ينابيع تتمتع بجودة مياه جيدة وصالحة للشرب مثل عين الطويسة في

وأن هناك عدد من الينابيع ترتفع فيها نسبة النيترات  والبكتيريا . بيتللو وعين جنان في جماال

الناتجة عن الحفر االمتصاصية إما بتسربها  على تلوث مياهها بالمياه العادمة القولونيه وهذا دليل

مما يجعلها  في مجاري األودية ةبشكل مباشر من الحفرة أو من خالل التخلص من المياه العادم

  .مثل ينابيع عين قينيا تتسرب إلى المياه الجوفية وبالتالي تؤدي إلى تلوثها
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ينسجم مع  وهذا أن نوع مياه الينابيع في منطقة الدراسة هي  كالسيوم بيكربوناتتبين كذلك 

  .حجر الجير والدولومايتمن الطبيعة الصخرية للمنطقة 
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Abstract 

 

The Purpose of this study is to determine the impact of the cesspits on the 

contamination of the water springs in the study area, the type of 

concentration of the pollutants in it, studying the Sosial and economical 

impact of Israeli settlements on polluting these springs. 

 

This study includes 100 questionairs that were distributed among the 

owners of springs, and analysed through SPSS. Also samples were taken 

from water springs inorder to be examined and analyzed. 

The result of analysis shows that there are two basic problems associated 

with contaminat from cesspits and solid wastes, and the shortage of the 

discharge of springs due to the fluctuation of the rainfull. 

 

The Result also Shows that the setting has adirect impact on polluting water 

springs, in which 43% of the springs closed to the settlements were 

contaminated from wast water, prodused from settlements. 

From physical chemical and Biological tests on that the Properties of 

samples varying from one spring to another, since there are springs with 

high quality of water suitable for drinking porposes like Ein Eltweseh in 

Beitello and Ein jenan in Jamala. 

 

On other hand; there are some springs with high percent of nitrate and 

colony Bacteria polluted with waste water from cesspits that leaks from it 

and arrived to the ground water like Ein Qenia. 

The type of the water springs in the study area is calcium biocarbonate, and 

this suits with the Rocky nature of the area that consists from limestone and 

Dolomite. 
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  الفصل األول

  مقدمة الدراسة والدراسات السابقة
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  المقدمة 1:1

يقع حوض الناطوف في التالل الغربية لمدينة رام اهللا، ويمتد باتجاه الساحل الفلسطيني 

بيرزيت ونعلين،  كيلو متر مربع، حيث يضم القرى الواقعة بين 200بمساحة تقدر بحوالي 

 Shalash and( ).2007الفلسطيني، لإلحصاءالجهاز المركزي ( ألف نسمة 80وبعدد سكان 

Ghanem, 2007.( 

بأنها من الحجر الجيري والدولومايت التي تتغلغل مياه  شوفةتتميز معظم صخوره المك

  .مغذيا للينابيع المتدفقة من الحوضرئيسيا األمطار بداخلها حيث توفر مصدرا 

يقع الحوض ضمن اإلقليم المناخي للبحر األبيض المتوسط، حيث تتراوح  األمطار فيه  من 

حيث  لتغذية المياه الجوفية في المنطقة، هاماًملم في السنة، و يعتبر مصدرا  400-900

 ,Shalash and  Ghanem( وتدفق مياهها في الحوض على عدد الينابيع ينعكس ذلك

2007.(  

سطح األرض بشكل طبيعي نتيجة لعوامل  إلىة عن خروج الماء الجوفي والينابيع هي عبار

الحت المختلفة أو الصدوع التي يتركب منها سطح القشرة األرضية، ويكون تدفقها غزيرا أو 

  .وكمية األمطار الساقطة شحيحا حسب اعتماده على كثافة مستوى الماء الجوفي في المنطقة

المنطقة، فمنها الينابيع الطوبوغرافية التي تتكون عندما يصل وتختلف أنواع الينابيع في 

. مستوى الماء الجوفي إلى سطح األرض، وتحدث غالبا في المناطق المنخفضة مثل الوديان

كما يوجد أيضا الينابيع التركيبية التي تتكون عندما تعترض صخور مصمتة طريق المياه 

  .ركيب الجيولوجي لبعض األماكنالجوفية في صخور نفاذة،  وهذا ينتج عن الت
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نبع في قرية بيتللو وحدها،  100نبع ماء، ومنها  130ويوجد في منطقة الدراسة حوالي 

حيث تتواجد الينابيع في قرى عين عريك ودير بزيع والجانيه وعين قينيا وراس كركر 

لف تخت .ع بعض الينابيع في منطقة الدراسةتبين توزي ) 1( رقم ريطةوالخ. وبيتللو

عليها بالماضي بشكل  االعتماداستخدامات مياه الينابيع بين الماضي والحاضر، حيث كان يتم 

ولكن . أساسي من قبل السكان في سد احتياجات األفراد وحيواناتهم ومزروعاتهم من المياه

اختلف ذلك بشكل جذري ألنه تم شبك التجمعات السكانية بشبكة المياه العامة وهذا أدى إلى 

  .على مياه الينابيع في كثير من التجمعات الريفية االعتمادتخفيف 

ناك العديد من العوامل االقتصادية واالجتماعية التي بسببها قّل االعتماد على مياه كما أن ه

الينابيع كما كان في الماضي، حيث كان يتم االعتماد عليها في الزراعة بشكل أساسي ولكن 

اآلن ومع تحول المهن و عزوف السكان عن زراعة األرض وانتشار التعليم و ظهور 

  .لم تعد الينابيع مهمة كما كانت في الماضي اإلسرائيلية السوق الوظائف والعمل في

كما أن هناك عوامل أخرى أدت إلى تقليص مساحات األراضي الزراعية وتتمثل في شح مياه 

نت عليه في الماضي، وبالتالي أصبحت مساحات األراضي االينابيع وقلة تدفقها عما ك

ة وأقل إنتاجا، إضافة إلى تكلفة اإلنتاج العالية الزراعية التي تعتمد على مياه الينابيع اقل مساح

  .و محدودية الدخل من المزروعات

على شبكة  اعتماد السكانمن العوامل االجتماعية التي أدت إلى تراجع دور مياه الينابيع و

  .ال يفضلون مياه الينابيع خوفا من تلوثهاحيث أنهم المياه العامة في الشرب 
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  حدود منطقة الدراسة مع أماكن الينابيع الموجودة فيها) 1(طة رقم ريالخ

  

تختلف الخصائص الفيزيائية والكيميائية لمياه الينابيع باختالف العناصر الموجودة فيها، وفي 

مثال زيادة ف .وغير صالحة للشرب حال زادت هذه العناصر عن الحد المطلوب تصبح ملوثة

  .يدل على التلوث بالمياه العادمة اتتركز النيتر

لألسمدة في غير الصحيح االستخدام الزائد و وتتعدد مصادر التلوث في منطقة الدراسة، فمنها

إضافة إلى  تلوث مياه الينابيع في منطقة الدراسة،  إحدى مصادريعتبر  الذي القطاع الزراعي

التابعة للتجمعات السكانية،  متصاصيةاالالنفايات الصلبة، والمياه العادمة التي مصدرها الحفر 

من المنازل في منطقة الدراسة غير موصولة بشبكات عامة للصرف % 95حيث أن أكثر من 

 ةعمل الباحث
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 من مياهها العادمة التخلصالصحي، إنما تعتمد على الحفر االمتصاصية والحفر الصماء في 

إلى المياه الجوفية من خالل الحفر تكون غير كتيمة وبالتالي تتسرب منها المياه العادمة وهذه 

  .مسامات الصخور والتربة

كما أن المياه العادمة عندما يتم سحبها من الحفر االمتصاصية والحفر الصماء يتم التخلص  

 الينابيع تلوثمنها في مجاري األودية، وهذا يؤدي إلى تسربها إلى األحواض الجوفية وبالتالي 

  ).30- 22ص  ،2006قرابصة،(

  

  ات الدراسةمصطلح 2.1

  الحفر االمتصاصية

  .مسامية أو محكمة جدران من وتبنى أخرى، قاذورات أو البشري الغائط بها يخزن حفرة أو بئر

 العادمة المياه

 أو محلول في وبكتيريا صلبة مواد على وتحتوي المجاري، شبكة في عادة تصرف مستعملة مياه

  .عالقة

 الصلبة النفايات

الصناعية  والنفايات البلدية، النفايات وتشمل السوائل من منخفض محتوى ذات أحيانا خطرةمادة 

 األخرى والنشاطات الحيوانات، وتربية الزراعية العمليات عن ناتجة ونفايات والتجارية،

 التعدين الهدم ومخلفات ونفايات بها المرتبطة

  الينابيع

وفية الموجودة في هي عبارة عن مياه تتكون على سطح األرض من خزانات المياه الج

  .لحت أو الصدوع التي تصيب القشرة األرضيةاطبقات األرض بشكل طبيعي نتيجة لعوامل 
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  الحدود المكانية للدراسة 3.1

تقتصر الدراسة على قرى حوض الناطوف الواقعة غرب مدينة رام اهللا، وهي الينابيع 

حيث  .عين عريك،  عين قينياالموجودة في قرى بيتللو، دير عمار، جماال، دير ابزيع، نعلين، 

  .تم التركيز على هذه التجمعات من حوض الناطوف لمركزية الينابيع فيها

  

  مشكلة الدراسة 4.1

تكمن مشكلة الدراسة في تحديد مستويات ودرجات التلوث لمياه الينابيع الموجودة في منطقة 

ويتم تحديد الملوثات األخرى ، االمتصاصيةالدراسة الناتجة عن تسرب المياه العادمة من الحفر 

  .إن وجدت

حيث أن نسبة قليلة جدا من المنازل الفلسطينية الموجودة في منطقة الدراسة متصلة بشبكة 

 االمتصاصيةعامة لمياه الصرف الصحي، وباقي المنازل تعتمد بشكل أساسي على الحفر 

 االمتصاصيةمن الحفر  وحيث أن الغالبية العظمى. والحفر الصماء لتجميع المياه العادمة

سهل نفاذها إلى المياه الجوفية من خالل تموجودة في طبقات الصخور الجيرية والكارستية التي 

وإذا كانت الحفر الصماء كتيمة وغير مسربة . مسامات الصخور وبالتالي تلوث مياه الينابيع

مجاري األودية  للمياه العادمة تحدث التلوث من خالل سحب المياه منها والتخلص منها في

وبالتالي تسرب هذه المياه الى المياه الجوفية ومياه الينابيع، وتلوثها بشكل مباشر أو غير مباشر 

على تلويث مياه الينابيع و  االمتصاصيةحيث تركز الدراسة على معرفة مدى تأثير الحفر 

  . معرفة أنواع وأسباب التلوث وتركيز الملوثات فيها

معات السكانية من نفاياتها الصلبة بشكل عشوائي مما يسبب تكدسها في تتخلص الكثير من التج

إن تحديد . مجاري األودية التي تتسرب عصارتها الملوثة إلى المياه الجوفية وبالتالي الينابيع
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أسباب التلوث من خالل التحاليل المخبرية وخصوصا البيولوجية منها ومراقبة الناس لهذه 

  .استغالل اإلنسان لهاالينابيع لضمان فعالية 

إن استخدام مياه الينابيع لألغراض المختلفة وخصوصا الزراعية منها، يعتمد اعتمادا كبيرا 

على مدى نقاوتها حيث إن دراسة  األثر االقتصادي الستخدام مياه الينابيع وتغيرها زمنيا 

قته مع مؤشر وكذلك معرفة التغير في استخدامات مياه الينابيع بين الماضي والحاضر وعال

  .التلوث من األهمية بمكان للحفاظ على الموروث الحضاري لهذه الينابيع

في الضفة كما أنه ال بد من اإلشارة إلى دور االستيطان اإلسرائيلي في تلويث مياه الينابيع 

التي محاطة بعدد من المستوطنات اإلسرائيلية،  كونهاوذلك الغربية وضمنها منطقة الدراسة 

التخلص من مياهها العادمة والملوثة في مجاري األودية لتسير مع مجرى مياه  تلجأ إلى

 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،( الينابيع، إضافة إلى تسربها عبر الصخور إلى المياه الجوفية

   .)17-12ص  ،2008

  

  أهداف الدراسة 5.1

  هذه الدراسة إلى  هدفت

الموجودة المياه على تلويث مياه الينابيع من خالل نوعية  االمتصاصيةمعرفة مدى تأثير الحفر  .1

في حوض الناطوف حيث يتم أيضا معرفة أنواع وأسباب التلوث وتركيز الملوثات في هذه 

 .الينابيع

 .الستخدام مياه الينابيع وتغيرها زمنياوالسياسي والبيئي دراسة األثر االقتصادي  .2

 .يع بين الماضي والحاضر وعالقته مع مؤشر التلوثمعرفة التغير في استخدامات مياه اليناب .3
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4.  دراسة تأثير االستيطان على تلويث مياه الينابيع في منطقة الدراسة وذلك باعتبار أن

  .المنطقة محاطة بالبؤر االستيطانية

  

  أهمية الدراسة 6.1

على الرغم من وجود دراسات عن حوض الناطوف إال أنه ال يوجد دراسات تحدثت عن تأثير 

على الينابيع في منطقة الدراسة ، حيث تصنف المنطقة من طرف اليونسكو  االمتصاصيةالحفر 

جازات الناطوفيين إنن وذلك أل، على أنها ضمن الموروث الحضاري اإلنساني المهم فلسطينياً

لسياسية والعمرانية كانت االساس المتين للتقدم الحضاري في الوطن العربي ومن االجتماعية وا

حضارة الناطوف في قديم األزمنة على ينابيع المنطقة في اعتمدت حيث  ،ضمنها فلسطين

االجتماعية  اآلثاركما تكمن أهمية الدراسة في عدم وجود دراسات سابقة تحدثت عن  .معيشتها

تغير في استخدام مياه الينابيع وال يوجد  تم مالحظةياه الينابيع، فقد الستخدام مواالقتصادية 

إضافة إلى ذلك، فإنه ال يوجد دراسات توثق تأثير اإلستيطان على تلويث . ذلك قدراسات توث

  .مياه الينابيع

  

  أسئلة الدراسة 7.1

  باإلجابة عليهاوستقوم هذه الدراسة  التي تدور في ذهن الباحث األسئلةهناك العديد من 

ما هي مصادر تلوث مياه الينابيع الموجودة في حوض الناطوف وهل يتغير  .1

 تركيز المواد الملوثة لمياه الينابيع القريبة من األماكن السكنية عن تلك البعيدة عنها ؟

هل هناك تأثير لالستيطان اإلسرائيلي على تلويث مياه الينابيع في منطقة  .2

 الدراسة؟
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الشرب، ( لسكانا تالستعماال تماد على مياه الينابيع كمصدرهل ما زال االع .3

كما هو في الماضي، وهل يوجد دور لتلوث مياه الينابيع في  )الزراعيةالمنزلية وو

 تراجع استخدامها؟

 .على السكان الستخدام الينابيع بين الماضي والحاضر اقتصاديهل يوجد تأثير  .4

  

  فرضيات الدراسة 8.1

مجموعة من الفرضيات للدراسة والتي من الممكن أن يتم إثباتها أو نفيها و فيما يلي هذه  هناك

  :الفرضيات

تفترض الدراسة أن هناك العديد من المصادر التي تعمل على تلويث مياه الينابيع الموجودة  .1

بة والنفايات الصل االمتصاصيةفي حوض الناطوف و منها المياه العادمة الناتجة عن الحفر 

 .الناتجة عن التجمعات السكانية المجاورة و البؤر االستيطانية

تفترض الدراسة أن تركيز الملوثات في الينابيع القريبة من التجمعات السكانية أو   .2

الموجودة بينها أعلى من تلك الينابيع البعيدة عنها، حيث أن الينابيع الموجودة بالقرب من 

والنفايات الصلبة الناتجة عن  االمتصاصيةمن الحفر  تلوثها التجمعات السكانية تكون احتمالية

 .اًعالي يكونالتجمعات كبيرة وبذلك احتمال تلوثها 

تفترض الدراسة وجود تأثير مباشر وغير مباشر على الينابيع الموجودة في منطقة  .3

صلبة من مياه عادمة ونفايات  عن التجمعات في المنطقة الدراسة، من خالل الملوثات الناتجة

بنى ال بسبب القيام بشق الطرق ووتأثيرات أخرى غير مباشرة من خالل التأثير على تدفقها 

 .تحتية للمستوطنات اإلسرائيلية في المنطقةال
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في عليه تفترض الدراسة أن االعتماد على مياه الينابيع قد قّل بشكل ملحوظ عما كان  .4

شبكات المياه العامة التي لم تكن موجودة، إضافة إلى أن تدفق هذه  إنشاءالسابق وذلك بسبب 

 .، وهذا يغير من اتجاه استخدام مياه الينابيعالينابيع قد قّل بشكل كبير عما كان عليه سابقاً

  

  مصادر الدراسة 9.1

  :وتتمثل في االعتماد عليها من أجل إتمام هذه الدراسة تمتتنوع المصادر التي  

و المجالت العلمية ورسائل الماجستير التي يتم تجميعها والحصول عليها من  الكتب .1

  . المكتبات، حيث يوجد دراسات عن مواضيع مشابهة في نفس المنطقة أو مناطق مجاورة

الذي سيتم توزيعه على عينة الدراسة، عن  االستبيانمعلومات يتم الحصول عليها من  .2

  .طريق تحليل بياناته 

عينات مياه الينابيع في منطقة الدراسة، حيث يتم أخد عينات من مياه الينابيع  تحليل .3

 .وتحليلها بالمختبرات وتحليل النتائج
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  الدراسات السابقة 10.1

يتبين أنه يوجد العديد من الدراسات السابقة حول موضوع الدراسة،  طالعواإلمن خالل البحث 

خرجت ببعض النتائج التي من الممكن االعتماد عليها واالستفادة منها من أجل استكمال هذه 

  :الدراسة، ومن هذه الدراسات ما يلي

  

الجوفية ومياه هناك العديد من النشرات التي تقوم سلطة المياه بإصدارها حول واقع تلوث المياه 

الينابيع في األراضي الفلسطينية، ومن خالل نشرة حول المياه العادمة المنزلية، تبين أن المياه 

معالجة والناتجة عن المنازل والمصانع والمستشفيات وكافة المنشات تعتبر من أخطر الغير 

من المخاطر لهذه  مصادر التلوث التي تهدد البيئة بشكل عام والمياه بشكل خاص، وهناك العديد

المياه الملوثة وتكمن في تلويث المياه الجوفية والسطحية وهو أكثر األمور أهمية في هذه 

الدراسة، إضافة إلى تلوث الهواء وتدهور المصادر الطبيعية والتنوع الحيوي وتلويث التربة و 

 ). 2009 ،سلطة المياه( تشويه منظر البيئة العام

  

من خالل التقرير حول المياه الذي يقوم بإصداره الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني سنويا 

حول توفير بيانات عن استهالك المياه في الضفة الغربية وعن النفايات الصلبة والمياه العادمة 

% 84فقد تبين أن . وطرق التخلص منها، والحفر االمتصاصية وموقعها بالنسبة آلبار جمع المياه

من منشات الضفة الغربية غير موصولة بشبكات للصرف الصحي، وإنما تعتمد على الحفر 

كما تبين أنه يوجد ارتفاع بعدد األسر التي تستخدم شبكات . االمتصاصية والحفر الصماء

إلى  1999عام % 39الصرف الصحي للتخلص من المياه العادمة، حيث تبين أنها ارتفعت من 

ع أن هذا األمر يعد إيجابيا إال أنها تشكل نسبة منخفضة، وال بد من العمل وم 2009عام % 52
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المركزي لإلحصاء  الجهاز(على االهتمام بزيادتها من أجل الحد من تأثيرها على المياه الجوفية 

  ).2009، الفلسطيني

  

من  جزءالتي تطرقت إلى منطقة و )2007(غانم من خالل الدراسة التي قام بها كل من شلش و

حوض الناطوف من حيث المناخ، و الجيولوجيا والمياه الجوفية، وتوزيع الينابيع بيع اين

من الينابيع في  اًكبير اًفيها، وتبين أيضا أن  هناك عدد هاوتركيز الملوثات واستخداماتها  و أنواع

بين أن منطقة الدراسة والتي تختلف خصائصها الفيزيائية والكيميائية عن بعضها البعض حيث ت

الينابيع الموجودة بين التجمعات السكانية تكون نسبة التلوث فيها أعلى من الينابيع الموجودة بعيدا 

  ).Shalash and  Ghanem, 2007( هاعن

حصاءات ألعداد الينابيع الموجودة في األحواض المائية في الضفة الغربية إلمن خالل دراسة 

بين أن القطاع خال من الينابيع في حين أن العدد األكبر وقطاع غزة التي قامت بها سلطة المياه ت

من ينابيع محافظات  الضفة الغربية التي تم إحصاؤها ويتم قياسها موجود في محافظة رام اهللا 

 .)2008سلطة المياه، (

 

حول أثر المستوطنات بيئيا على الغطاء  )2010(من خالل دراسة قام بها عبد الرحيم غانم 

مستوطن، ينتجون حوالي  350,000النباتي والمياه الجوفية، تبين أنه يوجد في الضفة الغربية 

 33.72في الضفة  نمليون متر مكعب من المياه العادمة مقارنة بما ينتجه الفلسطينيو 40

كما تبين أيضا أن . يون نسمةمل 1.87مليون متر مكعب، مع أن عدد سكان الضفة الغربية 

، إال أن نسبة ما يتم معالجته ال صحيمن مساكن المستوطنات متصلة بشبكات صرف % 90

من كمية المياه المنتجة، وأن المياه العادمة المنتجة تصب في مجاري األودية % 10تتجاوز 

هذه المياه الملوثة  .مثل وادي النار و منطقة شمال شرق الخليل ووادي قانا في نابلس وغيرها
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تسبب دمارا هائال لألراضي الزراعية، وتلويثاً لمياه الينابيع ومجاري األودية مما يسبب تسمم 

. الحيوانات وخصوصا الماشية التي تشرب منها، كما تسبب أيضا في تلوث الخزانات الجوفية

على تلويث البيئة فحسب، إنما أيضا على  ال يقتصر دور اإلسرائيليين في المنطقةأن كما تبين 

سيطرتها على خزانات المياه الجوفية والتحكم بها مما يؤدي إلى تقليص مساحات األراضي 

كما تحدثت الدراسة أيضا عن أسباب جفاف مياه . الزراعية في كافة محافظات الضفة الغربية

كمن في شق الطرق والبنى التحتية الينابيع وتخفيض تصريفها في المناطق الجبلية الفلسطينية وي

  ).2010غانم،( للمستوطنات اإلسرائيلية

 

حول تقييم فني الستعمال المياه العادمة  )2006(من خالل الدراسة التي قامت بها وفاء برهم 

 ن أنتعاني منهما األراضي  ينمشكلت أكبرالمعالجة الناتجة عن محطة تنقية البيرة، فقد تبي

حيث يوجد العديد من المصادر التي تعمل على تلوث . ي ندرة المياه و تلوثهاالفلسطينية تكمن ف

مثل المياه العادمة و األسمدة الزراعية ومبيدات اآلفات والمخلفات الصناعية، الجوفية المياه 

  ). 2006برهم، (إضافة إلى الملوثات التي يكون مصدرها المستوطنات اإلسرائيلية 

 

بدراسة جمعت  2006قامت مجموعة الهيدرولوجيين الفلسطينيين وبدعم من اليونيسيف في عام 

 .الفلسطيني لإلحصاء، وبيانات من الجهاز المركزي تجمعات سكانية 708-660معلومات من 

وتحدثت . فقد تحدثت هذه الدراسة عن وضع المياه والصرف الصحي في األراضي الفلسطينية

 .الشعب الفلسطيني لحقهم في الحصول على المياه اكوإدرعن وعي  أيضا 

 

في األراضي الفلسطينية السطحية ، هي أن مصدر المياه الدراسة فيها تومن النتائج التي خرج

إضافة . التي سيطر اإلسرائيليون على نصيب الفرد الفلسطيني منهاوبمياه نهر األردن  ممثلة
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الحوض و الغربي و الشرقي والشمالي الشرقي الحوض: إلى مياه األحواض المائية الثالث

فقط، % 15ويشكل نصيب الفلسطينيين من األحواض المائية ما نسبته  .الساحلي في قطاع غزة

، كما تناولت الدراسة نتائج اتفاقية أوسلو فيما يخص المياه %. 85 فهي اإلسرائيليينأما حصة 

، ولقطاع غزة ليون متر مكعب سنوياًم 23.6الضفة الغربية  حيث أن نصيب الفلسطينيين في

، وتبين أن الفرد في محافظة أريحا األوفر حظا من المياه وذلك مليون متر مكعب سنوياً 5

ومن ناحية أخرى فقد كان نصيب  .فيها بسبب قلة السكان فيها ووفرة مياه الينابيع الموجودة

. صيانة لألنابيب الناقلة للمياهالفرد من المياه في المحافظات األخرى قليل بسبب عدم وجود 

وعرضت الدراسة أيضا أهم العوامل الملوثة للمياه من حفر امتصاصية وغياب السيطرة على 

مصادر المياه والرقابة لفحص نوعية المياه باستمرار إضافة إلى غياب نظام الصرف الصحي 

ت بها الدراسة، توعية ومن التوصيات التي خرج .ووجود مكبات النفايات العشوائية بدون رقابة

أبناء الشعب الفلسطيني بخطورة الوضع القائم فيما يخص المياه، وعدم التبذير فيها إضافة إلى 

وأنه يجب على السلطات . عدم إقامة الحفر االمتصاصية بالقرب من خزانات المياه الجوفية

حي في جميع تأمين إيصال المياه إلى جميع المواطنين من خالل إقامة شبكات الصرف الص

المناطق الفلسطينية لضمان إيصالها لجميع األفراد، وإلغاء جميع مكبات النفايات الصلبة المقامة 

  ).2006مجموعة الهيدرولوجيين الفلسطينيين، ( تضر بالبشريةفي أماكن 

 

حول السياسة المائية اإلسرائيلية وأثرها في  )2008(من خالل الدراسة التي قام بها سالمة 

 تعدتعرض إلى مصادر وموارد المياه في الضفة الغربية مثل األمطار التي  الضفة الغربية،

 األمطارحيث أن كمية مياه   للمجاري المائية واألودية والسيول والمياه الجوفية، اًمصدر

 يسنويا على المنحدرات الغربية و حوالملم  600-500الساقطة وحسب دراسته تقدر بحوالي 
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كما أن الدراسة تطرقت إلى األنهار واألودية  .ملم على مناطق البحر الميت 100-600

النهرية في الضفة الغربية خاصة موسمية الجريان، مثل وادي المالحة في منطقة طوباس 

ت بشكل مفصل عن ووادي الفارعة في مناطق األغوار ووادي العوجا في شمالي أريحا، وتحدث

الينابيع في الضفة  إلىكما تعرضت الدراسة . مجموعة من األنهار وكمية التصريف المائي لها

كما تبين من . ، وتختلف هذه الينابيع في إنتاجيتهانبعاً 732الغربية، حيث يوجد فيها أكثر من 

 من ينابيع الضفة الغربية موجودة في محافظتي رام اهللا ونابلس، أي % 30خالل الدراسة أن

والسبب في ذلك يعود إلى أن معظم الوديان في الضفة الغربية تسير من . في المنطقة الوسطى

  )52-40ص ،2008.ةسالم(. وتنقطع عند الجبال الغربإلى  الشرق

 

من خالل الدراسة التي صدرت عن سلطة المياه، حول وضع المياه في األراضي الفلسطينية، 

حيث بينت أن األراضي .الموجودة على المياه غير الشرعيةوحول أثر المستوطنات اإلسرائيلية 

ة، إضافة الفلسطينية تعاني من شح في مصادر المياه المتجددة بسبب وجود المعوقات الطبيعي

لسيطرة االحتالل على جزء كبير من المياه، كما تحدثت الدراسة عن نصيب الفرد الفلسطيني 

من دول العالم، وخاصة  المجاورةمن المياه، وأنه قليل جدا مقارنة مع نصيب الفرد في الدول 

الدراسة بشيء من التفصيل إلى وضع المياه في كافة محافظات الضفة  وتعرضت. اإلسرائيليين

الغربية والتي منها محافظة رام اهللا التي تقع فيها منطقة الدراسة، حيث تحدثت بالبداية عن 

أن مصادر المياه  أيضاوتبين . مساحتها وموقعها بالنسبة للمحافظات األخرى وعدد سكانها

 المشتراة من شركة المياه اإلسرائيليةهي مياه الينابيع والمياه  األساسية في محافظة رام اهللا

مليون متر مكعب بالسنة، وتحصل من  11872ميكروت، حيث تصل كمية المياه منها إلى 

وهذه المياه تكون غير كافية . مليون متر مكعب سنويا 2.912المياه الجوفية كمية تقدر ب 
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تصل كمية المياه اإلسرائيلية المزودة لمحافظة رام اهللا و. لتغطية احتياجات السكان في المحافظة

  .بالمياهمليون متر مكعب سنويا لالستخدام المنزلي، وتعتبر أكثر المحافظات المزودة  14.79

مليون متر  15.72وهذه الكمية ال تكفي، إذ أن الكمية التي تحتاجها من المياه للقطاع المنزلي 

سلطة المياه (مليون متر مكعب  0.934يقدر ب  اًمائي اًمكعب سنويا أي أن هناك عجز

  ).2009الفلسطينية، 
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  انيـــــــل الثــــــــالفص

  ةـــية الدراســمنهج
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  منهجية الدراسة

  

هناك العديد من المناهج التي تستخدمها الدراسات وتعتمد عليها مثل المنهج الوصفي والتحليلي 

والتاريخي والعلمي وغيرها الكثير، وسيتم في هذه الدراسة اعتماد جزء من هذه الدراسات 

  : وهي

  المنهج الوصفي 1.2

 والسكان والحفر  استخدام المنهج الوصفي في المراجعات المختلفة لجغرافية المنطقةتم

  .االمتصاصية والصماء لتكون األساس لجمع المعلومات

  المنهج التحليلي 2.2

 تحليل االستمارة 1.2.2

توزيعها على حيث تم  تم تصميم استمارة هذا البحث وفقا الحتياجات الدراسة والهدف منها

 SPSSالمزارعين وأصحاب األراضي في منطقة الدراسة وتحليلها إحصائيا بواسطة برنامج 

  .اإلحصائيةباستخدام العديد من الطرق واالختبارات  اإلحصائي

منطقة الدراسة على التجمعات السكانية الواقعة في حوض الناطوف التي يوجد فيها  اقتصرتو 

ينابيع األسر الفلسطينية التي تعيش في تلك التجمعات والتي تمتلك  ينابيع، ومجتمع الدراسة شمل

أسرة من جميع مناطق  100وكان حجم هذه العينة  . أو أراضي زراعية حولهافي المنطقة 

وقد تم تحليل االستمارة باستخدام . من مجتمع الدراسة% 100، وتشكل هذه العينة الدراسة

  .اإلحصائي SPSSبرنامج 

عرضت سؤاالً ألصحاب الينابيع واألراضي الزراعية حولها،  25شملت االستمارة على 

الجنس والعمر  ،منها معلومات عن معبئ االستمارة من حيث ،العديد من المحاور
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ومستوى الدخل العام وامتالكهم لألراضي الزراعية حول الينابيع ومساحة هذه 

عاتهم السكانية عن الينابيع و عن مدى األراضي،  ونوع المهنة وعن قرب أو بعد تجم

اعتمادهم على مياه الينابيع في حياتهم اليومية سواء لالستخدامات المنزلية أو الزراعة 

  . مصدر الشرب و مصدر الري وغيرها :مثل

كما شملت االستمارة الجوانب البيئية مثل قرب أو بعد الينابيع عن الحفر االمتصاصية 

ه العادمة وأماكن التخلص من النفايات الصلبة ومخلفات الحفر وكيفية التخلص من الميا

  .االمتصاصية

بعد القيام بتوزيع االستمارة على المعنيين في منطقة الدراسة، تم تفريغ البيانات على 

  .اإلحصائي، من أجل تحليلها و الخروج بالنتائج التي تخدم الدراسة SPSSبرنامج 

لبيانات بطريقة التحليل الوصفي حيث بين توزيع أفراد في بداية التحليل، تم استخراج ا

  .العينة حسب جميع المتغيرات في اإلستمارة

كما تم عمل اختبارات إحصائية لعدد من أسئلة الدراسة من أجل الربط فيما بينها 

وهو عبارة عن  T- testحيث تم التحليل وفقا الختبار . والخروج بنتائج أكثر عمقاً

داللة الفروق  بين متوسطين لمجتمعين مستقلين ويدل على مدى التجانس  اختبار لمعرفة

فهذا  0.05بين العينتين اللّتان يتم اختبارهما، إذا كان مستوى الداللة اإلحصائية أقل من 

فهذا  0.05يعني وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المتغيرين، أما إذا كان أكبر من 

  .) www.cbssyr.org/studies/st1.pdf( إحصائية داللةيعني عدم وجود فروق ذات 

للنتائج، وهو )  one way anova(كما تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي 

مجموعة من النماذج اإلحصائية تمكّن من مقارنة المتوسطات لمجتمعات إحصائية مختلفة 

  .تقسيم التباين الكلي المالحظ بينهم إلى أجزاء مختلفة عن طريق
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  تحليل مخبري. 2.2.2

- 24/6/2011عينات المياه التي تم أخذها من الينابيع، فقد أخذت ما بين  أما

من الينابيع في منطقة  نبعلتر من كل  1، حيث تم أخذ عينة واحده 28/6/2011

 تحليلها في مختبر كلية العلوم في جامعة الدراسة بعبوات معقمه ومحكمة اإلغالق، وتم

بيرزيت، باستخدام برامج مختصة في تحليل نتائج التحاليل، مثل استخدام برنامج 

Aquichem.  

تم تحليل العينات كيميائيا وفيزيائيا وبيولوجيا، حيث من الناحية الكيميائية تم أخذ نتائج 

والمغنيسيوم والكلورايد والكبريتات لكل من الكالسيوم والصوديوم والبوتاسيوم 

  .والبيكربونات والنيترات

فقد تم اخذ نتائج لكل من الحموضة والمواد الذائبة والموصلية : أما الناحية الفيزيائية

  . الكهربائية

ومن الناحية البيولوجية تم تحليل نتائج البكتيريا القولونية الذي يكشف عن البكتيريا الكلية 

  .التي تكشف عن وجود البكتيريا البرازية في المياهوالبرازية 
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  الثــــــــــالثل ـــــــالفص

  ةـة الدراسـة منطقـجغرافي
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  لمحة جغرافية عن منطقة الدراسة 1.3

  

  الموقع والتضاريس 1.1.3

هو جزء من الجبال الغربية الذي حوض الناطوف في المنطقة الغربية من محافظة رام اهللا، يقع 

وتقع في هذا الحوض مجموعة من  . 2كم 200على مساحة تقدر بحوالي ويمتد الوسطى، 

ينابيع منطقة الدراسة وهي  يتركز فيها وجودقرية  منها التجمعات التي  28القرى عددها 

  .ابيتللو، دير عمار، جماال، دير ابزيع، نعلين، عين عريك،  عين قيني

  

  المناخ  2.1.3

  درجة الحرارة  1.2.1.3

حيث درجة الحرارة  يعد المناخ السائد في منطقة الدراسة مناخ البحر األبيض المتوسط،

المعدل الشهري لدرجة الحرارة في ) 1(ويوضح الجدول رقم  شتاءباردة الالمعتدلة صيفا و

  .2009-2007محافظة رام اهللا ما بين 

  .2009-2007المعدل الشهري لدرجة الحرارة في محافظة رام اهللا ما بين ): 1(رقم  الجدول

 السنة
معدل درجة الحرارة 

 )مئوي(السنوي 

200716.6

200817.1

200917.1

 .2010 األرصاد الجوية الفلسطينية،دائرة 
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الحرارة في محافظة رام اهللا تتراوح ما بين  اتدرج تمعدال أن حيث يتبين من الجدول

وهذا يعني أن الحرارة معتدلة و ال يوجد فرق كبير بين  2009-2007، بين 16.6-17.1

  .المعدالت من عام إلى آخر

  

  األمطار 2.2.1.3

و عامة الناس، فهي األساس  يينالجو ينتعتبر األمطار من عناصر المناخ التي تهم الراصد

الذي يغذي الخزانات المائية الجوفية في باطن األرض، كما أنها األساس للموسم الزراعي، 

  .اقطة من منطقة إلى أخرى ومن عام إلى آخروتختلف كمية األمطار الس

في ن المنخفضات الجوية التي تتأثر بها المنطقة عوتنجم معظم األمطار الساقطة على المنطقة 

الجبلية  فصل الشتاء، والتي تكون مصحوبة بالرياح المشبعة ببخار الماء، وتصطدم بالمرتفعات

  ).35ص  ،2010حمادة،(إلى تساقط األمطار التي تؤدي

 2009عام  في محافظة رام اهللا أن أعلى كمية أمطار ساقطة على ) 1(الشكل رقم يتبين من

في تشرين أول وتشرين ثاني  متفاوتةكانت في شهر شباط و كانون أول، وهناك تساقط بكميات 

شهر الصيف فهي جافة وتمتد من أيار حتى شهر آب، وذلك ألن أأما . وآذاروكانون ثاني 

  .موسم األمطار في فلسطين هو فصل الشتاء و بداية فصل الربيع
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  2009الساقطة على محافظة رام اهللا حسب الشهر، كمية األمطار  )1(شكل رقم

  2009دائرة األرصاد الجوية، 

  الرياح  3.2.1.3

هي الهواء المتحرك على سطح األرض وامتداد الغالف الجوي، بسبب الفروق في الضغط 

  .ضمناطق الضغط المنخف إلىالجوي، وتتحرك من مناطق الضغط المرتفع 

الشكل   ويوضح سرعة الرياح من منطقة جغرافية إلى أخرى، ومن شهر إلى آخر،  وتختلف

   2009معدل سرعة الرياح في محافظة رام اهللا حسب الشهر للعام ) 2(

  2009يبين معدل سرعة الرياح في محافظة رام اهللا حسب الشهر للعام ) 2(الشكل

  

  .2009األرصاد الجوية الفلسطينية، دائرة
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محافظة رام اهللا من شهر إلى آخر تبعا لالضطرابات  إلىتتغير سرعة الرياح التي تصل 

الجوية التي تتأثر بها المنطقة، فتكون رياح جنوبية غربية وشمالية غربية بشكل عام في فصل 

في  اًفي درجة الحرارة، وانخفاض الشتاء وتهب رياح الخماسين في شهر نيسان مسببة ارتفاعاً

  الرطوبة

شهر حزيران وتموز وآب، أما يكون في  أعلىأن معدل سرعة الرياح تكون يتبين من الشكل و

شهر الشتاء، وتكون أ كونها إلىعلى التوالي، و يرجع ذلك  ساعة / 13.8،14.2،13.1هي

  .الرياح مصحوبة باضطرابات جوية

  

  السكان  2.3

على تقديرات الجهاز المركزي  نسمة بناء 301,296يبلغ عدد سكان محافظة رام اهللا والبيرة 

، وتعتبر ثاني المحافظات في الضفة الغربية من حيث عدد 2010لإلحصاء الفلسطيني لعام 

إلى الهجرة إليها من المحافظات األخرى بحثا عن فرص العمل والدراسة السكان، وهذا يعود 

  .)2010 الفلسطيني، لإلحصاءالجهاز المركزي (

نسمة حسب إحصائيات  15,163أما منطقة الدراسة فيبلغ العدد الحالي لسكانها حوالي 

  .يبين التوزيع الجغرافي لهؤالء السكان حسب التجمع) 2(، والجدول رقم2010

نسمة  7,327أكثر التجمعات سكاناً هي منطقة االتحاد، حيث يبلغ عدد سكانها  أن تبين حيث

  .نسمة 875نيا حيث بلغ كان في عين قي وأقلها سكاناً

يعمل جزء من سكان منطقة الدراسة في الزراعة نظرا لتوفر مياه الينابيع، التي يعتمدون عليها 

  .بشكل أساسي في ري مزروعاتهم

  

  



26 
  

   

  التوزيع الجغرافي لسكان منطقة الدراسة حسب  التجمع) 2(جدول رقم                     

 2010الدراسة بناء على تقديرات  عدد سكان منطقة

 2010سكان  اسم التجمع

 7,327)بيتللو،دير عمار ، جماال( تحاداال

 1,791 راس كركر

 1,253 الجانية

 875 عين قينيا

 2,229 دير ابزيع

 1,688 عين عريك

 15,163 المجموع

 الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني، بيانات غير منشورة

  

اتجاه عدد كبير منهم إلى العمل في الوظائف الحكومية والخاصة خاصة بعد  إلىإضافة 

 لإلحصاءالجهاز المركزي  ( االلتحاق الواسع بحقول التعليم بكافة مراحله والوعي بأهميته

  ).2010 الفلسطيني،

  

  التعليم 3.3

، تبين أن فئات 2010خالل تقديرات الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني لشهر أيلول  من

% 13.2واإلناث كانت  رالملتحقين بالتعليم قد اختلفت، حيث ظهرت أن نسبة األمية من الذكو

من % 29.6من سكان المحافظة، أما الذين أنهوا مراحل التعليم االبتدائية فوصلت نسبتهم إلى 

من نصف سكان المحافظة حيث وصلت إلى  أكثرأما المراحل اإلعدادية فقد شكلت السكان، 

  .منهم% 5.9، في حين انخفضت نسبة الملتحقين بالتعليم الثانوي والجامعي إلى 51.2%
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من المالحظ أن نسبة الملتحقين بالتعليم الثانوي فأعلى كانت قليلة و يعود ذلك إلى عدة أسباب 

كر بين اإلناث ، إضافة إلى الظروف القاسية التي يعيشها الشباب مما من أهمها الزواج المب

  ).2010الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،( يضطرهم لترك التعليم والبحث عن العمل

من مؤشرات التعليم كما نشرها الجهاز  اًعدد) 3(وفيما يخص منطقة الدراسة، فيبين الجدول 

( الفلسطيني، والذي يظهر وجود أعلى عدد من المدارس في تجمع االتحاد  لإلحصاءالمركزي 

ويوجد في مدرستين منها . ثانويةمنها  3مدارس  5والتي بلغ عددها ) بيتللو، دير عمار، جماال

  .فرع علمي

  مؤشرات التعليم في منطقة الدراسة) 3(جدول

 المدارس الثانوية المدارس االبتدائية التجمع

 3 2 االتحاد

 0 2 الجانية

 1 1 راس كركر

 0 1 عين قينيا

 0 3 عين عريك

 2 0 دير ابزيغ

  .2007للسكان والمساكن والمنشآت،  العام التعداد. 2011لإلحصاء الفلسطيني،  المركزيالجهاز 

  

  العمل 4.3

من حيث مجاالت العمل التي التحق بها سكان المحافظة فقد تنوعت، وبناء على تقديرات  أما

، فقد كانت نسبة السكان الذين يعملون 2010الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني للعام 

وهذه نسبة قليلة جدا ويعود ذلك إلى تطور التعليم و التوجه للعمل في  %1.8بالزراعة 
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واألعمال الحرة األخرى، إضافة إلى العبء الناتج عن الزراعة وعدم تقديم الوظائف والتجارة 

  .اإلنتاج الكافي الذي يجعل الزراعة مهنه أساسية للعائلة

كما بينت اإلحصاءات أن العاملون في القطاع الحكومي من سكان المحافظة كانت نسبتهم 

إلى العمل الحكومي كونه فرصة ، شاملين كافة العاملين في هذا القطاع، و يلجأ الكل 21.7%

جيده على المستوى البعيد ومن أجل تأمين معاشات التقاعد الوظيفي، ولذلك تكون الفرصة 

  .للعمل في هذا القطاع صعبة نوعا ما

الشريحة األكبر من عدد سكان  مثلواأما العاملون في القطاعات الخاصة واألعمال الحرة فقد 

بة العاملين، كون معظم قطاعات الخدمات و شركات من نس% 74.6المحافظة ووصلت إلى 

االتصاالت و الكهرباء و غيرها شركات خاصة، وتعمل بها شريحة كبيرة من سكان المحافظة، 

  .والقادمين للعمل بها من المحافظات األخرى

من % 3.7أما نسبة العاملون في الداخل والمستوطنات اإلسرائيلية، فقد كانت قليلة ال تتعدى 

ان، وهذه النسبة تعتبر منخفضة مقارنة مع السنوات السابقة وذلك بسبب سياسة االحتالل السك

التي تمكنهم من التصاريح  على العمال، وعدم إصدار الخناق المتمثلة في تضييقاإلسرائيلي 

  ).2010الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،( .العمل في اسرائيل

  

  المصادر المائية المتوفرة 5.3

 المياه الجوفية 1.5.3    

هي تسرب المياه عبر طبقات األرض إلى باطنها وتصل هذه المياه إلى صخور غير نافذة 

عن  إما تتجمع عندها وتشكل خزانات للمياه الجوفية و يمكن االستفادة من هذه المياه بطريقتين
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هذه المياه و  ىطريق خروجها على شكل ينابيع، أو عن طريق حفر اآلبار الجوفية والوصول إل

  .خزانات على سطح األرض إلىضخها 

والطبقات الحاملة للمياه الجوفية من الجير والدولومايت في معظم األحيان وتختلف أعماقها 

  .في منطقة الدراسة وسماكتها من مكان إلى آخر

المصادر المائية في الضفة الغربية بصفتها مصادر  أهمالمائية الفلسطينية  األحواضتعتبر 

متجددة وتعتمد على التغذية من مياه األمطار وتقسم هذه األحواض إلى ثالثة أقسام رئيسية 

  .الحوض الغربي والشمالي الشرقي والشرقي :وهي

  

 الحوض الغربي .1.5.31

لتكوينات الصخرية الحاملة ويعتبر أكبر األحواض المائية الجوفية في الضفة الغربية، وتمتد ا

قع في حدوده مدينتي قلقيلية وطولكرم ويغطي تللمياه لهذا الحوض داخل الخط األخضر، و

  .من محافظة رام اهللا والبيرة% 45الحوض الغربي 

يقع في أراضي الضفة الغربية منها ما مساحته حوالي  2كم 9,158وتقدر مساحته بحوالي 

مليون متر مكعب، وتتركز معظم  462، وتقدر طاقته المائية المتجددة بحوالي  2كم  1,700

في المرتفعات الغربية للضفة الغربية، وغير % 75التغذية الطبيعية لهذا الحوض أي حوالي 

من مجموع اإلنتاج % 5حيث يستغل منه حوالي  فيه الجوفية اآلبارمسموح للفلسطينيين بحفر 

مليون متر مكعب سنويا، حيث تقع منطقة الدراسة  21ا يعادل الكلي لهذا الحوض، أي م

  .السكانية التي تشملها منطقة الدراسة بالتجمعاتبالكامل في هذا الحوض، وتتأثر مياهه مباشرة 
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  الحوض الشمالي الشرقي .1.5.32

ويغطي الجزء الشمالي من الضفة الغربية وتمتد تكويناته الصخرية  2كم1050تبلغ مساحته 

وتقع ضمن حدود مدينتي نابلس وجنين، و قدرته  األخضرداخل الخط  إلىالحاملة للماء 

على أغلب مياهه عن  إسرائيلتر مكعب بالسنة، وتحصل مليون م 140اإلنتاجية تقدر بحوالي 

الجوفية العربية الموجودة  اآلبارالكثير من  حفرتها حيث أدى ذلك إلى جفاف آبارطريق 

مليون متر  16.30مليون متر مكعب سنويا يأتي منه  30ويحصل الفلسطينيون على حوالي 

  .بئر جوفي والباقي من تصريف الينابيع 76مكعب منها من 

  

  الحوض الشرقي .1.5.33

قع ضمن ت 2كم 2,705في الضفة الغربية، وتبلغ مساحته  ةثالث األحواض المائية الجوفي

 هاماًحدوده منطقة األغوار وبيت لحم و القدس والخليل ورام اهللا ويشكل مصدرا مائيا فلسطينيا 

مليون متر مكعب  70مليون متر مكعب، إال أن  168وتقدر طاقته المائية المتجددة بحوالي 

خة وغزال من مياه هذا الحوض يتم تصريفها إلى شمال البحر الميت و تعرف بينابيع الفش

لتر وهي غير صالحة /ملغ 3,000ومياهها مالحة جدا حيث يصل معدل ملوحتها إلى 

  .لالستعمال

داخل  اًبئر 32مليون متر مكعب سنويا من خالل حفر  40تضخ  اآلبار اإلسرائيلية حوالي 

مليون متر مكعب من مياهه، يأتي  58حدود هذا الحوض، أما الفلسطينيون فتصل حصتهم إلى 

يون متر مكعب من اآلبار الفلسطينية  المحفورة داخله والباقي يحصل عليه الفلسطينيون مل 25

متر سنويا مما  1.5من تصريف الينابيع، وتشير الدراسات إلى وجود هبوط مستمر يصل إلى 

  . الفلسطيني أدى إلى توقف مياه الشرب في مناطق الجنوب
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  توضح األحواض المائية في الضفة الغربية) 2( رقم ريطةوالخ

  االحواض المائية في الضفة الغربية) 2(رقم  ريطةخ

 
 .2011سلطة المياه، : المصدر
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 مياه الينابيع 2.5.3

هي عبارة عن مياه تظهر على سطح األرض، ويكون مردها خزانات المياه الجوفية الموجودة 

أن يكون لإلنسان يد في ذلك، وأحياناً تكون بعض  في طبقات األرض، وهذا الظهور يأتي دون

الينابيع معدنية إذا كانت قد تجمعت فوق مناطق صخرية، حيث تذوب بعض مكوناتها المعدنية أو 

  . )484، ص 1966أبو العنين، (المياه نفسها قد تذيب بعض المعادن إذا كان منبعها طويالً

  

  عوامل نشأة الينابيع 1.2.5.3

العديد من العوامل التي تساعد على نشأة الينابيع المنتشرة في منطقة الدراسة والمناطق  وهناك

  :األخرى ومن هذه العوامل

تسرب المياه إلى تجاويف الصخور وتجمعها في خزانات بعيدة عن السطح مما يجعل انبثاقها  -1

وفي المناطق الجبلية   صعباً في األراضي المستوية، واآلبار إذا ما أريد حفرها لتكون عميقة،

تقطع الوديان المحيطة الطبقة الحاوية للمياه وهذه قد تسبب ظهور طبقة حاملة للمياه على السطح 

  . وهنا قد تخرج الينابيع على جانبي الوادي

للمياه في جوف صخور القشرة األرضية وهذه ربما تظهر في بعض  عادة تكون هناك مجارٍ -2

   .األماكن على سطح األرض على شكل ينابيع

إن الصخور تتألف من طبقات ذات مسامات وهذه قد تكون فوق طبقات صلصالية أو طينية  -3

غير مسامية، حيث تميل هذه كثيراً مما يجعل ميل حواف الصخور باتجاه ميل الطبقات مما 

  .سبب ظهور ينابيع تخرج من تحت حافات الصخوري

  . من العوامل الهامة في تكوين الينابيع الصدوع، الشقوق -4
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وجود سد رأسي تعارضي حيث يعمل على حجز المياه ورفع منسوبها مكوناً خزاناً طبيعياً  -5

  )487-484،ص 1966أبو العنين، (. للمياه الجوفية، حيث تتدفق المياه إلى السطح تدفقاً طبيعياً

  

  ينابيع منطقة الدراسة .2.5.32

عام ل اًنبع 27 هي في محافظة رام اهللالكبيرة خالل دراسة لسلطة المياه تبين أن عدد الينابيع  من

 ولكن. للعام ذاته ينبوعا 78في حين هناك دراسة للهيدرولوجيين تقول أن عددها  2008

. بالحقيقة يوجد الكثير من الينابيع التي ال يتم قياسها وال الوصول إليها من قبل المؤسسات المعنية

  .و ذلك ألنها تكون ينابيع موسمية الجريان تجف في بعض السنوات، وتجري في أخرى

فيما يخص تجمعات منطقة الدراسة فيوجد فيها عدد من الينابيع التي يعتمد عليها السكان في  أما

ينابيع محافظة رام اهللا بعض  من يعتمد عليها في الشرب، وهي  ومنهم. ري المحاصيل الزراعية

نبع  100، ومنها موسمية الجريان نبع ماء 130موسمية الجريان، و يوجد في منطقة الدراسة  

  .قرية بيتللو وحدهافي 

  )4(دراستها المبينة في الجدول  تمتمن أهم ينابيع منطقة الدراسة التي 
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  ينابيع منطقة الدراسة): 4(جدول 

 اسم النبع اسم التجمع

 بيتللو

 عين البلد 

 عين القوس 

 عين ايوب

 عين سالم  

 عين االشقر  

 عين الجرب 

 عين الطويسة   

 عين رمضان 

 عين الزرقاء

 عين جنان جماال

 دير بزيع
 عين بوبين 

 الماجور 

 عين عريك

 عين عريك التحتا 

 عين عريك الفوقا 

 عين عريك العلوية 

 عين قينيا

 عين القوس 

 الدلب  

 عين البلد 

  

  مصادر التلوث المائي 6.3

  المياه العادمة 1.6.3

بالعادة من شبكة المجاري، وتحتوي على مواد صلبة وبكتيريا في هي المياه التي يتم صرفها 

محلول أو عالقة، وتحتوي المياه العادمة بالعادة على مياه من شبكات الصرف الصحي ومن 

  .النفايات الصلبة
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ويقصد بمياه الصرف الصحي المياه الحاملة للفضالت والنفايات التي يكون مصدرها المساكن 

والمصانع، إضافة إلى أي كمية من المياه الجوفية و السطحية التي  الحكوميةووالمباني التجارية 

  .من الممكن أن تتسرب إلى شبكات مياه الصرف الصحي العامة

وهناك عالقة وثيقة بين تلوث المياه وانتشار األمراض مثل حمى التيفوئيد والزحار األميبي 

بين أن الوطن العربي ينتج سنويا أكثر ومن خالل اإلحصائيات والدراسات ت. واإلسهال الشديد

أما في األراضي . مليار متر مكعب من المياه العادمة، ويتم معالجة الثلث منها فقط 11من 

، ويساهم االحتالل السكان منها يالفلسطينية فإن تلوث المياه وندرتها من أهم المشاكل التي يعان

يلجأ إلى كل وسائل وأساليب قتل الحياة من تلويث للمياه  إذ في ذلك بشكل رئيسي اإلسرائيلي

من المستوطنات  تنتقل ونفايات صلبة ,عادمة اًوتدمير لألراضي الزراعية، حيث أن هناك مياه

  ).38-34،ص2006برهم،( اإلسرائيلية إلى األراضي الفلسطينية

  

  النفايات الصلبة 2.6.3

السوائل، و تشمل النفايات البلدية والتجارية ونفايات ، ذات محتوى منخفض من خطرةهي مواد 

ناتجة عن العمليات الزراعية وتربية الحيوانات والنشاطات األخرى المرتبطة بها ونفايات الهدم 

  .ومخلفات التعدين

 تبينوتعتبر النفايات الصلبة من الملوثات الرئيسية للمياه الجوفية في األراضي الفلسطينية، حيث 

من % 32، أن )2003( الدراسات التي قام بها الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطينيمن خالل 

يتم جمع  من التجمعات الفلسطينية  121التجمعات ال يوجد فيها خدمة جمع النفايات، وأن

ن أتجمعا، و 265في األسبوع في  ةالنفايات فيها بشكل يومي، بينما يتم جمعها أكثر من مر
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تجمعا، ويستخدم  332في األراضي الفلسطينية هي سيارات خاصة في وسيلة جمع النفايات 

  .اًتجمع 74لجمعها في  )التراكتور(

والنفايات الصلبة يتم التخلص منها بعد جمعها بالعديد من الطرق منها مكبات النفايات والتي هي 

مس مكبات في الضفة الغربية وخ 189مكبا في األراضي الفلسطينية، منها  194قليلة ال تتعدى 

في قطاع غزة، وهذا له تأثير مباشر في انتشار المكبات العشوائية في المناطق المختلفة وبالتالي 

وجود المكبات في المناطق القريبة من المياه الجوفية وبذلك تتسرب عصارتها إلى المياه 

كونها والمساهمة في تلويثها، كما تؤثر مكبات النفايات الصلبة في تجمع الحشرات إضافة ل

الجهاز المركزي ( للسكان، خاصة عندما تكون قريبة من تجمعاتهم وأمراضمصدر روائح كريهة 

  ).31-28،ص2003لالحصاء الفلسطيني،

حاويات البلدية  ةفيما يخص منطقة الدراسة، يغلب فيها طريقة الجمع للنفايات بواسط أما

والتخلص منها فيما بعد عن طريق الحرق في مكبات خاصة منها ما هو بعيد عن التجمعات 

  .مثل مكب بيتللو و منها ما هو قريب مثل مكب جماال السكانية

ة خاصة حول ينابيع عين عريك دن ظاهرة النفايات الصلبة المتراكمة ما زالت موجوإومع ذلك ف

  .في عين قينيا األمرمع السكاني، وكذلك في وسط التج ةالمتواجد

  

  المطامر الصحية 3.6.3

تعتبر إحدى الطرق للتخلص من النفايات الصلبة، و هي عبارة عن مواقع تخزين واسعة للنفايات 

ويتم حفرها في األرض ويتم تبطين السطح السفلي وجوانب المطمر بمواد بالستيكية من أجل 

النفايات إلى طبقات المياه الجوفية، وتضاف طبقة جديدة منع تسرب السوائل التي ترشح من 

  .يوميا من النفايات إلى الحفرة ويتم ضغطها وتغطيتها بالرمال ويتم سحب غاز الميثان منها
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وتقام المطامر الصحية في أماكن بعيدة عن المناطق الصخرية  المائية أو الصخور المسامية من 

  .أجل وقاية المياه الجوفية منها

أن المطامر الصحية أكثر أمنا من المكبات العشوائية، إال أنها تعاني من العديد من المشاكل مع 

ها بسرعة بسبب عدم تحلل المواد الصلبة منها بسرعة، إضافة إلى صعوبة إيجاد ئمثل امتال

أماكن لمطامر صحية بسرعة بسبب عدم تقبل السكان إلقامتها في أراضيهم أو مناطق قريبة  

  .بب رائحتها المزعجةمنهم بس

ومن الطرق التي يجب اتباعها للتخلص من النفايات الصلبة نظرا لألثر السلبي للمكبات 

العشوائية، وعدم القدرة على إقامة مطامر صحية بطريقة واسعة، فإنه يجب العمل على تخفيض 

وهذه الطريقة . إنتاج هذه النفايات عن طريق سن القوانين والضرائب على المنتجين والمستهلكين

القت نجاحا في العديد من الدول، إضافة إلى ذلك التوسع في إعادة التدوير والتصنيع للمواد 

  .استعمالها مرة أخرى للتحقق من المواد الصلبة الناتجة وإعادةالبالستيكية 

 بهذه الطريقة نستطيع التخفيف من تأثير النفايات الصلبة على البيئة وتقليل خطرها على المياه

  ).5-1،ص 2010،جمعية الحياة البرية(.والتربة

  

 والصماء وشبكات الصرف الصحي االمتصاصيةالحفر  4.6.3

تعاني األراضي الفلسطينية من نقص حاد في شبكات الصرف الصحي مقارنة مع شبكات المياه، 

ففي المناطق التي ال تكون موصولة مع شبكات الصرف الصحي يتخلص سكانها من المياه 

 .العادمة عن طريق الحفر االمتصاصية والصماء

هي عبارة عن حفر يخزن فيها الغائط البشري أو قاذورات أخرى، وتكون إما حفر صماء ببناء 

جدران إسمنتية على جوانب وفي أسفل الحفرة، أو حفر امتصاصية مسامية غير محكمة 
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ض والى مصادر المياه الجوفية الجدران، حيث تتسرب منها المياه العادمة منها إلى  باطن األر

  .إذا كانت قريبة منها 

والمياه العادمة التي يتم ضخها من الحفر االمتصاصية والصماء يتم التخلص منها بعد ذلك بطرق 

عشوائية في مجاري األودية أو األراضي الزراعية، مما يؤدي إلى تلويث المياه الجوفية والبيئة 

دما نحفر االمتصاصية على المياه الجوفية بشكل مباشر عومن الممكن أن تؤثر ال. بشكل عام

تكون منشأة باألصل بالقرب من الخزانات الجوفية، وتتسرب مياهها عبر الشقوق ومسامات 

  .التربة إلى المياه

فقط من التجمعات السكانية مربوطة بها، % 43، حيث أن أما شبكات الصرف الصحي فهي قليلة

التي تقع تحت حكم السلطة الوطنية ) أ(بسبب وقوعها في المنطقة ومعظمها مناطق الوسط وذلك 

  .الفلسطينية

والشبكات هي  االمتصاصية ومن المشاكل التي تعاني منها المياه العادمة الناتجة عن الحفر

افتقارها للمعالجة، وذلك بسبب قلة محطات التنقية في المناطق الفلسطينية، وإن وجدت فإنها تفتقر 

  .إلى آلية التشغيل الجيدة والفعالة مما يقلل من أهميتها

. محطة رام اهللا وهي قديمة و مهترئة: ففي محافظة رام اهللا يوجد محطتين لتنقية المياه وهما

، إال أن فعاليتها قليلة ألنها ال تخدم إال  ةوهي حديث 2005تم افتتاحها عام  ية التومحطة البير

إضافة إلى أنها تحتاج إلى صيانة  شريحة صغيرة من السكان وهم الذين يسكنون مدينة البيرة

المياه التي من قلة  من االستفادةيتم و، مستمرة بسبب اعتمادها بشكل عاٍل على التكنولوجيا

ا ال يتم استخدامها إال في ري بعض المشاتل و أشجار الشوارع وما تبقى يتم التخلص منه تعالجه

  .)2009الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،( في مجاري األودية ليذهب إلى المخزون الجوفي
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  عــــالرابل ـــالفص

 ابيعـتخدام مياه الينـة السـار االقتصادية والبيئيـاآلث

  الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية الينابيع وخصائص
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   المقدمة 1.4

استغالل مياه الينابيع، والتي بدورها تؤثر في طبيعة  الكثير من العوامل مع بعضهاترتبط 

مياه المتدفقة من من حيث التدفق فإن كمية الن والمكان، اوتختلف هذه العوامل باختالف الزم

من نبع إلى أخر ومن منطقة إلى أخرى، وذلك باختالف طبوغرافية السطح  الينابيع تختلف

تعتبر المصدر الرئيسي الذي  أنها حيثوالعوامل المناخية أهمها كمية األمطار الساقطة وتوزيعها 

وبالتالي فإن سقوط وفير لألمطار يعني  .)94، ص2005اللوح،(الينابيع مياه يغذي المياه الجوفية و

لمخزون الجوفي وبالتالي تدفق عالي لمياه الينابيع، ولكن اذا كان موسم األمطار تغذية جيدة ل

شحيحا، يؤثر ذلك على التغذية الجوفية سلبيا ويسبب جفافا لمياه الينابيع خاصة تلك التي تجري 

  .في الفصل المطير كحال معظم ينابيع منطقة الدراسة

زيائية والبيولوجية، باختالف موقعها وطبيعة إضافة إلى ذلك  تختلف خصائصها الكيميائية والفي

 االملوثات التي تتعرض لها، حيث أن هناك بعض الينابيع تتعرض للتلوث بمصادر مختلفة مم

البكتيريا  إلى إضافة، واألمالحيؤثر على خصائص مياهها، مثل زيادة في تركيز النيترات 

  .وغيرها القولونية

التلوث الفيزيائي الذي يغير في خصائص الماء : الملوثات إلى ثالث أقسام رئيسية وهي تقسم

والقسم الثاني هو التلوث . الطبيعية ويجعله غير مستساغ لالستخدام مثل الرائحة واللون والشوائب

والقسم األخير . الكيميائي الذي ينتج عن وجود مواد سامة في الماء مثل الرصاص والمبيدات

ولوجي الذي يتكون بسبب وجود الملوثات البيولوجية المختلفة المسببة لألمراض مثل البكتيريا البي

  ).2009سلطة المياه،( القولونية 
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  الجوانب التي شملتها االستمارة 2.4

وكانت منطقة الدراسة . تم تصميم استمارة هذا البحث وفقا الحتياجات الدراسة والهدف منها

في حوض الناطوف التي يوجد فيها ينابيع، ومجتمع  السكانية الواقعة تقتصر على التجمعات

أو المنطقة في ينابيع والتي تمتلك  تلك التجمعاتالفلسطينية التي تعيش في  األسر شملالدراسة 

، وتشكل من جميع مناطق الدراسة أسرة 100 هذه العينة وكان حجم . أراضي زراعية حولها

 SPSSوقد تم تحليل االستمارة باستخدام برنامج . الدراسةمن مجتمع % 100هذه العينة 

  .اإلحصائي

تعددت الجوانب التي احتوتها االستمارة حيث كانت شاملة  للجوانب األساسية في حياة األسر 

 األراضيتم سؤالهم عن جنس مالكي : فمن الناحية االجتماعية. والتي بدورها تخدم الدراسة

فقد : االقتصاديةأما الناحية . هم العمرية ومستوى التحصيل العلمي لهمالزراعية والينابيع و فئات

إلى سؤالهم عن دخلهم من الزراعة  إضافةبشكل عام  األفرادعن مستوى دخل  أسئلةشملت 

كانت اكتفاء ذاتي  إذاومقارنته بين الماضي والحاضر و كيفية تصريف منتجاتهم الزراعية، فيما 

إلى سؤال عينة الدراسة عن المهن التي يعملون بها إلى جانب العمل في  إضافةللبيع،  أم

   .ذات عالقة أخرىوجوانب  ومساحة األراضي الزراعية التي يملكونها، الزراعة،

كانت مياه الينابيع في منطقة  إذالمعرفة فيما  الينابيع حول أسئلةفقد شمل : أما الجانب البيئي

ت ملوثة ما هي طرق تلوثها سواء كانت حفر امتصاصية كان في حالوال،  أمالدراسة ملوثة 

 أوسواء لعوامل بشرية وجود الملوثات  وأسباب. أخرىملوثات  أوومياه عادمة ونفايات صلبة 

استعماالتها حول الينابيع من حيث ملكيتها وتدفقها و أسئلة أيضاكما شمل الجانب البيئي  .بيئية

  .كليهما أوالزراعة  أوسواء للري 



42 
  

   

أحد وذلك ألن منطقة الدراسة تعتبر االستمارة  جزء منلها كما أن الجوانب االقتصادية كان 

لمحافظة رام اهللا بحجم وتنوع اإلنتاج الزراعي، وساهم في ذلك كثرة الينابيع الموجودة  الدعائم

ع التضاريس بين الجبلي والسهل والوادي الذي جعلها تتكيف وطبيعة كل موقع بزراعة ما ووتن

  .هيناسب

من األسئلة التي تم  ةمجموع االقتصادية والبيئية  جوانب االستمارة وكان على كل جانب من 

  .توجيهها إلى عينة الدراسة من أجل الوصول من خالل إجاباتهم على نتائج

  

  الجانب االجتماعي  1.2.4

يشمل الجانب االجتماعي من االستمارة األسئلة حول جنس عينة الدراسة، والمستوى األكاديمي، 

مؤشرات عن الخصائص  الدراسة إلعطاء مهمةاألسئلة  حيث أن هذهإضافة إلى أعمارهم، 

أخرى تساعد على تحليل  االجتماعية ألصحاب األراضي الزراعية، وبالتالي ربطها مع مؤشرات

  . النتائج

  

  الجنس 1.1.2.4

أن  معظم أصحاب األراضي التي يوجد فيها ينابيع من  المبحوثين إجاباتتحليل تبين من خالل  

ويبين الشكل .منهم% 22.3، في حين بلغت نسبة اإلناث % 77.3الذكور، حيث بلغت نسبتهم 

هذا معظم عينة الدراسة من الذكور  أن يالحظالتوزيع النسبي لجنس عينة الدراسة، و) 3(رقم 

أن الدين يعطي  كمار، تمعاتنا حيث أن معظمها تكون للذكطبيعة توزيع الملكيات في مج إلىيعود 

  .األراضيوهذا ينطبق على امتالك  أكثر بمرتين من الميراثللذكور نصيب 
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  التوزيع النسبي لجنس عينة الدراسة): 3(شكل رقم

  
  

  العمر 2.1.2.4

ولكن بنسب متفاوتة األعمارملكيات من كافة فئات  أصحاب كان فيهاعينة الدراسة  إن حيث أن ،

األراضي في الغالب و  الكيمو نة، وهم كبار السنس 45منهم كانت أعمارهم أكثر من % 48

عاما، و  45- 30من عينة الدراسة تتراوح أعمارهم ما بين % 42.7يعملون فيها، في حين كانت 

فقط، % 39.وكانت نسبتهم  30-18نالحظ أن فئة صغيرة جدا من العينة كانت أعمارهم ما بين 

في  للعمليتجهون وة و ذلك ألن هذه الفئة من الشباب بالغالب يكونوا على مقاعد الدراسة الجامعي

وقلما نجد منهم من يمتلك أراض زراعية و ينابيع ليستغلها ويعمل  والوظائف مجاالت أخرى

  .التوزيع النسبي للفئات العمرية لعينة الدراسة) 4( ويبين الشكل رقم .فيها

  

  

  

  

77.3

22.7

التوزيع النسبي لجنس عينة الدراسة

ذآور

اناث
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  التوزيع النسبي ألعمار عينة الدراسة): 4(الشكل رقم

 

 

  

  المستوى األكاديمي 3.1.2.4

من خالل الدراسة تبين أن النسبة األكبر من مجتمع الدراسة انهوا المراحل اإلعدادية و كانت 

في حين توزعت النسب على المراحل التعليمية األخرى بنسب متقاربة جدا  % 44نسبتهم 

منهم، وهذا يعني أن معظم % 82.7ونالحظ أن ما دون المرحلة الثانوية وصلت نسبتهم إلى 

الحاصلين على شهادات عالية ي والينابيع و الذين يعملون بالزراعة هم من غير أصحاب األراض

، وهذا دافع للعمل في الزراعة وذلك ألن العمل في مجاالت أخر وخاصة تلك التي تحتاج بالتعليم

  .المستوى األكاديمي لمجتمع الدراسة) 5(ويبين الشكل رقم .إلى شهادات عالية غير متاحة لهم

  

  

  

9%

43%
48%

التوزيع النسبي ألعمار عينة الدراسة

18-30

30-45

45+
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 التوزيع النسبي للمستوى األكاديمي لعينة الدراسة): 5(شكل رقم

 

  

 الجانب االقتصادي 2.2.4

مساحة األراضي و مستوى الدخل الشهري وهيشملت االستمارة العديد من الجوانب االقتصادية 

الينابيع إضافة إلى دخلهم من الزراعة والمقارنة بين في الماضي  الزراعية التي يمتلكونها  حول

  .الناتج الزراعي اتوالحاضر إضافة إلى مؤشر

  

  مستوى الدخل 1.2.2.4

، حيث أن من كان دخله أقل من تباين دخل سكان منطقة الدراسة بين الدخل المتوسط والمنخفض

ومن تراوح دخلهم الشهري ما . ضشيقل شهريا تم اعتبارهم من اصحاب الدخل المنخف 1000

شيقل  3000تم اعتبارهم من اصحاب الدخل المتوسط، ومن زاد دخلهم عن  2500-1000بين 

  . شهريا تم اعتبارهم من اصحاب الدخل المرتفع

  ن من خالل نتائج التحليل أن1000 يتراوح بين دخلهم الشهري من عينة الدراسة% 50تبي-

شيقل فأعلى، ويعود السبب في ذلك إلى أن معظم  3000منهم كان دخلهم %36شيقل  و 2500

أفراد منطقة الدراسة ال يعتمدون فقط على الزراعة كمصدر للدخل، إنما نسبة منهم تعتمد أيضا 

20%

19%

44%

17%

التوزيع النسبي للمستوى األآاديمي لعينة الدراسة

أمي

ابتدائي

اعدادي 

ثانوي فأعلى
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 يكفي ، ألنهم يعتبرون الزراعة مصدر ثانوي العلى أعمال أخرى سواء وظائف أو أعمال حرة

  .دهلسد احتياجات الحياة وح

  مصدر الدخل  2.2.2.4

اختلفت مصادر الدخل عند مجتمع الدراسة من شخص إلى آخر وكذلك بين الماضي والحاضر، 

المقارنة بين التوزيع النسبي لمصدر الدخل بين الماضي والحاضر لمجتمع ) 6(ويبين الشكل رقم

  .الدراسة

  والحاضرالتوزيع النسبي لمصادر الدخل بين الماضي ): 6(الشكل رقم

  
  

أنه  حيث. أخرىوفترة زمنية  بين متباينةالتوزيع النسبي لمصادر الدخل لدى عينة الدراسة  إن 

الوقت في  وانخفضتو ،%64.7فقط على الزراعة  ونعتمديكانت نسبة الذين في الماضي 

باألراضي وبالزراعة عما  االهتمامإلى تراجع  ويرجع ذلكمن العينة، % 50.0الحاضر لتشكل 

كانت عليه في السابق، حيث أن مردودها المادي لم يعد كالسابق بسبب انخفاض تدفق مياه 

إلى تلوث جزء كبير منها إضافة إلى ظهور مهن ومجاالت أخرى لدى المجتمع  وكذلكالينابيع 

  .للعمل فيها بدال من الزراعة
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   من الزراعة مستوى الدخل 3.2.2.4

مستوى الدخل عند األفراد الذين يعتمدون على الزراعة في مجتمع الدراسة بين الماضي  اختلف

التوزيع النسبي لمستوى دخل األفراد ) 7(ويبين الشكل رقم والحاضر، ومن فرد إلى أخر 

  .ومقارنتها بين الماضي والحاضر

  التوزيع النسبي لمستوى الدخل بين الماضي والحاضر): 7(الشكل رقم 

  
  

فقد كانت في الماضي نسبة كبيرة من . مستوى الدخل من الزراعة قد تراجع بشكل ملحوظ إن

، حيث انخفضت %56.0وكانت هذه النسبة  2000-1000مجتمع الدراسة دخلهم من الزراعة 

منهم دخلها من الزراعة وحدها أكثر من % 28.4، وكانت أيضا %29.4هذه النسبة حاليا إلى 

ام تدل على مدى اعتماد السكان على الزراعة في دخلهم، في حين أنه شيقل، وهذه األرق 2000

ونالحظ أن . من سكان منطقة الدراسة% 4.4في الوقت الحاضر انخفضت هذه النسبة إلى 

شيقل فأكثر شهريا، وهذه  1000من عينة الدراسة في الماضي كان دخلهم من الزراعة % 18.2

قليلة وال تعتمد فقط على الزراعة في دخلها منذ  العينة التي تمتلك أراض زراعية مساحتها
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وهذا يدل على التراجع % 66.2الماضي، أما في الوقت الحاضر فقد ارتفعت هذه النسبة إلى 

  .الكبير في استغالل األراضي الزراعية

  

  الهدف من الناتج الزراعي 4.2.2.4

الذاتي أو اكتفاء  لالكتفاءتم سؤال مجتمع الدراسة عن الناتج من الزراعة فيما إذا كان فقط  كما

  .ذاتي و بيع بسيط أم اكتفاء ذاتي وبيع كثير، وتمت مقارنته بين الماضي والحاضر

  

  التوزيع النسبي لطريقة استغالل اإلنتاج بين الماضي والحاضر): 8(الشكل رقم 

  
  

أن اعتماد سكان منطقة الدراسة على الزراعة لالكتفاء الذاتي شكّل أعلى ) 8(من الشكل  يتبين

في حين كان . على التوالي 50.0،63.1نسبة سواء في الماضي أو الحاضر، حيث شكلت النسبة 

لالكتفاء الذاتي والبيع أيضا عاليه ولكنها كانت في  الزراعةنسبة السكان الذين يعتمدون على 

أعلى من الوقت الحاضر وذلك كون الزراعة كانت تشكل دخل أساسي في ذلك الوقت  الماضي

  .أكثر من الوقت الحاضر كون فرض العمل كانت محدودة
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 الجانب البيئي 3.2.4

ركزت أسئلة االستمارة على الجانب ولقد  بالجانب البيئي، كل ما يختص و يؤثر على البيئة يقصد

األساسية لهذا البحث العلمي، وكون الحفر االمتصاصية والنفايات البيئي لكونها أحد الجوانب 

  .الصلبة من األساسيات التي تؤثر على البيئة وعلى تلوث ينابيع المياه في منطقة الدراسة

فقد شملت االستمارة أسئلة حول موقع الينابيع بالنسبة للتجمعات السكانية إضافة إلى الحفر 

. بها أو بعدها من الينابيع وكيفية التخلص من مياهها العادمةاالمتصاصية من حيث، سعتها وقر

والربط بين كل من موقع الينابيع و قربها أو بعدها من الحفر االمتصاصية ومواقع التخلص من 

  .النفايات

  استخدامات الينابيع .1 3.2.4

يتم استخدامه فقط ومن خالل الدراسة تبين أن ينابيع منطقة الدراسة تتنوع استخداماتها فمنها ما 

للزراعة ومنها ما هو للشرب، وأخرى يتم استخدامها للزراعة والشرب معا، كما يوجد ينابيع ال 

يتم استخدامها، ولذلك تم سؤال عينة الدراسة عن طريق استخدام الينابيع الموجودة في أراضيهم، 

رب هم يستعملونها للشمن% 41.3منهم أنهم يستخدمونها للزراعة فقط، و% 44.7وقد كانت إجابة 

فقط من عينة الدراسة يستخدمونها  2.7للشرب، و مع الزراعة ولكنها ليست مصدر أساسي

سبب انخفاض نسبة السكان الذين يعتمدون على ينابيعهم للشرب الى وجود  ويعودللشرب فقط، 

شبكات المياه العامة التي أدت إلى استغناءهم عن الشرب من مياه الينابيع، إضافة إلى تلوث 

من العينة ال تستخدم ينابيعها % 10.7كما كانت . بعض الينابيع و كونها غير مستساغة للشرب

  التوزيع النسبي الستخدام الينابيع من قبل عينة الدراسة) 9(قمويبين الشكل ر. نهائيا
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  التوزيع النسبي الستخدام الينابيع): 9(الشكل رقم

  
  

  الزراعة والري .2 3.2.4

لسكان منطقة الدراسة، ولكن مع تحول المهن وتطور  األساسيةكانت تعتبر الزراعة من المهن 

المدمرة  البرية الحياة وظهور المزيد من المشاكل التي تواجه المزارعين مثل الخنازير أوضاع

  .أصبحت الزراعة مصدر ثانوي لدى معظم السكان في المنطقة

  ويوجد في منطقة الدراسة نوعين من الزراعة وهما 

  .البعلية التي تقتصر على الزراعة في فصل الصيف مثل القمح والشعير •

ثاني فهو الزراعة المروية التي تعتمد على مياه الينابيع المنتشرة في منطقة النوع ال أما •

 .وتنوع المحصول على تدفق الينابيع المزروعة األرضالدراسة وتعتمد مساحة 

التي تبحث في هذا الجانب للمقارنة  األسئلةوبناء على ما سبق  فقد شملت االستمارة العديد من 

   .دراسة بين الماضي والحاضربين وضع الزراعة في منطقة ال

  



51 
  

   

  المساحة المزروعة .3 3.2.4

) 10(الدراسة، حيث انه من خالل الشكل  عينةمتلكها تتتباين مساحة األراضي المزروعة التي  

يمتلكون دونمان، هم من% 9من عينة الدراسة يمتلكون دونم واحد للزراعة، و% 22يتبين أن 

 3أكثر من  المعظم ممن يمتلكونقليلون وأن  دونم فأقل وهذا يعني أن أصحاب الملكيات الصغيرة

يمتلكون أكثر من  29.3دونم و  3يمتلكون  53.7، منهم %83دونم، حيث كان توزيعهم النسبي 

األراضي معظمهم من العائالت الممتدة وال تقوم بتقسيم وذلك يعود إلى أن أصحاب  .دونم 4

  . ويقومون بزراعتها واالستفادة منها ومن ينابيعها معا األبناءبين  األرض

  التوزيع النسبي لمساحة األراضي المروية في منطقة الدراسة): 10(الشكل رقم

  

  طريقة الري .4 3.2.4

والحديث في منطقة الدراسة، حيث أن معظم   تعددت طرق ري األراضي الزراعية بين القديم

من العينة % 46.7 حيث كانالتنقيط، الحديثة في الري مثل عينة الدراسة استخدمت الطرق 

، الرشاشاتمنهم يستخدمون الري عن طريق % 15.3يستخدمون طريقة الري بالرشاشات، و

من % 38وأوفر للمياه، ولكن بالمقابل كان  أسهلوهذا يدل على وعي متبعي هذه  الطرق بأنها 
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ق البدائية مثل القنوات وذلك بسبب عدم قدرتهم عينة الدراسة ما زالوا يعتمدون على الري بالطر

 دعمالتقدم  مسئولة جهةبالنسبة لهم وال يوجد  مكلف آمرطرق حديثة الن هذا  االعتماد علىعلى 

مثل  على استخدام أن الناتج من الزراعة ال يشجعهم  إلى إضافة، بنائهالمساعدتهم على  المادي

المستخدمة التوزيع النسبي لطرق الري ) 11( الشكل رقمويتبين من خالل  .هذه الطرق في الري

  في منطقة الدراسة

  التوزيع النسبي لطرق الري الموجودة في منطقة الدراسة): 11(الشكل رقم
  

  
  

  

  مصادر ري المزروعات .5 3.2.4

ومن ناحية أخرى اختلفت المصادر التي يعتمدون عليها في ري مزروعاتهم، ويوضحها الشكل 

يعتمدون % 10.6من عينة الدراسة يعتمدون فقط على الينابيع، و % 68.2حيث كانت ، )12(رقم

  منهم يعتمدون على % 21.2على مياه الشركة في ري مزروعاتهم بسبب جفاف الينابيع، وأن

وذلك بسبب انخفاض تدفق الينابيع وعدم كفايتها وحدها في الري، معا الينابيع ومياه الشركة 

ه المباشر ألخيرة مع تراجع في كميات األمطار الساقطة وبالتالي تأثيرخاصة في السنوات ا

  .مخزون المياه الجوفية
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  التوزيع النسبي لمصادر ري المزروعات): 12(شكل رقم

  

  

  معدل تدفق الينابيع .6 3.2.4

كما تم سؤال عينة الدراسة عن تدفق مياه ينابيع منطقة الدراسة، وفيما اذا قلت أم زادت أم بقيت 

منهم كانت إجاباتهم أنها زادت % 6.9واتضح من إجابات العينة أن . كما هي حسب مالحظتهم

منهم وضحوا أنها قلت وبشكل % 88.9بأنها قد بقيت كما هي، و كانت % 4.2عما كانت عليه، و

ير وذلك ألن المصدر األساسي الذي يغذي الينابيع بالمياه هو مياه األمطار، ويالحظ أنه في كب

السنوات األخيرة تذبذبت كميات تساقط األمطار وانخفضت عما كانت عليه في السابق، ويعد 

كما تؤثر . عامال أساسيا في انخفاض المخزون الجوفي وبالتالي تأثيره على تدفق مياه الينابيع

كوينات الجيولوجية على تغيير مسار المياه في باطن األرض وهذا بدوره ينعكس تأثيره أيضا الت

على معدل تدفق مياه الينابيع وبالتالي أثر ذلك على استغالل الفالحين ألراضيهم وذلك ألن 

  التوزيع النسبي لتدفق الينابيع) 13(ويوضح الشكل رقم. معظمهم يعتمد على الينابيع
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  التوزيع النسبي لمعدل تدفق مياه الينابيع): 13(شكل رقم

  
  

  تأثير انخفاض تدفق الينابيع 7.3.2.4

لقد أثر انخفاض معدل تدفق الينابيع على مساحة األرض المروية، وتبين ذلك من خالل إجابات 

كانت % 12.3بأن كانت لها تأثير، وفقط  منهم% 87.7مجتمع الدراسة، حيث كانت إجابات 

إجاباتهم بأنها لم تؤثر وهذه النسبة كانت من العينة التي زاد تدفق الينابيع عندهم وبقي كما 

من خالل هذه اإلجابات يتضح سبب من أسباب تراجع اعتماد سكان منطقة الدراسة على .هو

  . االزراعة والري بمياه الينابيع، وهو قلة تدفق المياه منه

  

   نوع الزراعة في منطقة الدراسة .8 3.2.4

نسبة منهم تزرع  أعلىتعددت الزراعات التي يعمل فيها سكان منطقة الدراسة، حيث كانت 

التوزيع النسبي لنوع الزراعة التي الذي يبين ) 14( الشكل وذلك يظهر واضحا في .الخضروات

حيث كانت نسبة الذين يزرعون الخضروات من عينة الدراسة الينابيع  أصحابيزرعها 
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من يقومون بزراعة الفواكه  أمامن العينة تزرع الخضروات والفواكه، % 44.9، و53.6%

   %.10.1وحدها كانت نسبتهم 

  نوع الزراعة في منطقة الدراسة): 14(شكل رقم

  
  

بسبب لها ناتج أكبر كونها  ذلكفواكه، و+ خضروات، أو خضرواتال لزراعةنسبة  أعلىوكانت 

القدرة على  إلى إضافةتنوع المحاصيل التي يستطيعون زراعتها و تغييرها بتغيير الموسم، 

  ).بيوت بالستيكية(  زراعة المحاصيل بمحميات

  

  أهم المشاكل التي تواجه أصحاب األراضي الزراعية .9 3.2.4

الزراعية والينابيع التي جعلت مساحة المشاكل التي تواجه أصحاب األراضي هناك العديد من 

 كانت  منهم% 77، وقد تبين أن والتي تبينت من خالل اجاباتهم أراضيهم المزروعة تتراجع

، معدل تدفق الينابيعوذلك بسبب انخفاض   ينابيع،المشكلة الرئيسية التي تواجههم هي قلة مياه ال

عد الينابيع عن منازلهم مما يمنعهم من من المبحوثين يعانون من ب% 10.5إضافة إلى ذلك كان 
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يعانون من تلوث مياه الينابيع سواء بالمياه العادمة أو النفايات % 12.2استغالل األرض، و

  .يبين أسباب تراجع استخدام األراضي حسب إجابات المبحوثين) 15(الصلبة والشكل رقم 

  

  التي تواجه أصحاب الينابيع التوزيع النسبي ألهم المشاكل): 15(شكل رقم

  
  

  مواقع الينابيع من التجمعات السكانية .10 3.2.4

ومن خالل الدراسة تبين أن التوزيع النسبي إلجابات عينة الدراسة حول موقع ينابيعهم من 

في  وواقعهمنها قريبة من التجمعات السكانية % 58التجمعات السكانية قد تباينت، فقد كانت 

منتصف التجمعات السكانية مثل ينابيع في قرى بيتللو وأخرى في عين عريك و غيرها في عين 

لتحقيق االستفادة من  منهاقينيا، وذلك ألن السكان أصحاب الينابيع كانوا يفضلون البناء بالقرب 

نت مياهها خاصة في الماضي، قبل مد شبكات المياه العامة إلى المنازل، حيث كامياه هذه الينابيع 

  .األساس في حياتهم

بعيدة عن التجمعات، حيث أن مساحات واسعة من % 42وما نسبتها  ينابيع أخرىكما وجدت  

  . أراضي عينة الدراسة بعيدة عن التجمعات السكانية، ويكون ينبوع الماء موجود فيها
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  قرب أو بعد الينابيع عن الحفر االمتصاصية .11 3.2.4

كما تم سؤال مجتمع الدراسة عن قرب أو بعد الينابيع عن الحفر االمتصاصية خاصة وأن هناك 

من الينابيع % 36نسبة منها قريبة من التجمعات السكانية، وقد كانت إجابات المبحوثين بأن هناك 

يرة الموجودة بالقرب من التجمعات السكانية يوجد بالقرب منها حفر امتصاصية، و هذه نسبة كب

وتشير إلى وجود احتمال كبير لتلوث مياه الينابيع القريبة، حيث أنه تتسرب المياه العادمة إليها 

عبر الشقوق من مناطق بعيدة خاصة إذا كان موقع الينابيع اخفض من مواقع الحفر 

من الينابيع الموجودة بالقرب من التجمعات السكانية % 64في حين كانت نسبة . االمتصاصية

يبة من الحفر االمتصاصية و هذه النسبة ال تبعد عن هذه الينابيع خطر التلوث بالنفايات غير قر

الصلبة التي يتخلص منها المواطنون والناتجة عن منازلهم، أو عن طريق نضح المياه العادمة 

حيث أن سعة الحفر االمتصاصية  تدل أنه . من الحفر االمتصاصية و التخلص العشوائي منها

منها سعتها اقل % 73.2والتخلص من نفاياتها كل فترات زمنية قصيرة، حيث أن  يجب نضحها

متر مكعب،وهذا يؤثر بشكل غير مباشر على الينابيع سواء القريبة من التجمعات أو  4من 

البعيدة عنها بسبب احتمال تسرب المياه العادمة الناتجة عن النضح إلى المياه الجوفية وبالتالي 

  .مياه الينابيع

  

  طرق تلوث مياه الينابيع .12 3.2.4

وللتأكد فيما إذا كانت ينابيع المياه تتعرض للتلوث عن طريق المياه العادمة أو غيرها كان ال بد 

من سؤال مجتمع الدراسة عن الطرق التي تتعرض من خاللها ينابيعهم للتلوث، و يبين الشكل 

الينابيع للتلوث حسب رأي المبحوثين و التوزيع النسبي لكل طريقة من طرق تعرض ) 16( رقم

  .تجربتهم الشخصية



58 

قة 

فر 

ب 

ياه 

من 

ينة 

تي 

في 

8

  

اه ينابيع منطق

الحف سببهث 

بسببينابيعهم  

منهم تتلوث مي

بالرغم م اسة

من عين% 96

ن النفايات التي

و هذا سبب في

2
3
4
5

  ث

 في تلوث ميا

ينابيعهم للتلوث

هم تتلوث مياه

م% 40.8ت 

  

 

ي منطقة الدر

حيث تبين أن 

 من% 55 أن

و    عشوائية،

0
10
20
30
40
50 30

وية
لمئ
ة ا
سب
الن

ي لطريقة التلوث

بب األساسي 

تي تتعرض ي

منهم% 28.6 

وشكلتة األكبر 

.ت الصلبة معا

 و المنشآت 

في و المنشآت

، حقروية فيها

كما تبين.  رة

ا في أماكن ع

0.6 2

التلوث

 

التوزيع النسبي

  

  

ت الصلبة السب

ع الدراسة الت

 في حين أن 

شآت، و النسبة

صية و النفايات

 عن المنازل و

 عن المنازل 

 والمجالس الق

ط غير متوفر

نهاوالتخلص م

28.6

النسبي لطريقة 

):16(شكل رقم

صية و النفايات

من مجتمع% 

الناتجة عنها،

منازل والمنش

حفر االمتصاص

صلبة الناتجة

صلبة الناتجة 

 قبل البلديات

 فقط% 4 وأن

يتم جمعها و 

40.8

التوزيع ا

الش

فر االمتصاص

%30.6كانت 

لمياه العادمة 

الناتجة عن الم

 الملوثات الحف

ر النفايات الص

ير للنفايات الص

منع النفايات 

ديهم الخدمة، 

%25حرقها و

الحف  كل من

راسة، حيث 

متصاصية وال

ة ايات الصلب

من بكل بيعهم

تأثير .13 3.2

زال هناك تأثي

خدمة جمعجود 

راسة تتوفر لد

 جمعها يتم ح

  

  

  

  

تعد

الدر

االم

النفا

ينابي

  

2.4

ما ز

وجو

الدر

يتم



59 
  

   

تبين أيضا من خالل الدراسة أن مجتمع  كما. تلوثها والنفايات الصلبة على مياه الينابيع  تأثير

  .والطعم نالدراسة يشعرون بتلوث الينابيع عن طريق الرائحة الكريهة لمياه الينابيع أو تغير اللو

  الشعور بالتلوثالتوزيع النسبي لطريقة ): 17(الشكل

  

الينابيع عن طريق تغير اللون و مجتمع الدراسة يشعر بتلوث الحظ أن معظم ي، )17(من الشكل 

منهم، و هذا يعني أن درجة تلوث الينابيع % 64الطعم و رائحتها الكريهة حيث كانت النسبة 

  .كبيرة وواضحة فيها

  

 الجانب السياسي 4.2.4

االحتالل اإلسرائيلي بشكل سلبي على المياه الفلسطينية ويحاول بكافة الطرق حرمان  يؤثر

الفلسطيني من حقه في المياه ، سواء كان ذلك عن طريق إقامة المستوطنات اإلسرائيلية بالقرب 

من أماكن غنية بالمياه، أو عن طريق سحب المياه بشكل كبير، إضافة إلى دوره في منع حفر 

ة وكذلك مصادرة اآلبار لصالح المستوطنات اإلسرائيلية و حفر أبار للمستوطنات، أبار زراعي

  .ونقل المياه ذات الجودة العالية إلى المستوطنات اإلسرائيلية

21
15

64
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وال يتوقف تأثير االحتالل في هذا االتجاه فقط، بل يساهم االحتالل والمستوطنات اإلسرائيلية 

ف يصرتية بشكل خاص، حيث تعمل المستوطنات على بتلويث المياه بشكل عام واآلبار الجوف

 مياه الصرف الصحي العام من مناطق المستوطنات إلى األودية  

تتأثر منطقة الدراسة كباقي المناطق الفلسطينية باالستيطان اإلسرائيلي وذلك كونها واقعة في 

من كل النواحي، منطقة محاطة بالمستوطنات اإلسرائيلية من كل مكان وهذا يؤثر على المنطقة 

ومن ضمنها تأثيرها على المياه الجوفية ومياه الينابيع، حيث تقوم هذه المستوطنات بضخ ماليين 

  .األمتار المكعبة من المياه العادمة في األودية في األراضي الفلسطينية

 ن أنة من ينابيع المنطقة تتأثر باالستيطان، خاص% 40ومن خالل الدراسة وتحليل األسئلة تبي

% 85وكان  ، اإلسرائيليةتلك البعيدة عن التجمعات السكانية والتي تكون قريبة من المستوطنات 

من هذه الينابيع تتعرض للمضايقات من قبل المستوطنين، حيث أنهم يقومون باستغالل تجمعات 

لينابيع، المياه المعدة للزراعة للسباحة واالستجمام، كما يقومون بالتخلص من نفاياتهم بالقرب من ا

  .ألراضيهمهذه الينابيع  أصحابوهذا بدوره يؤثر على استغالل 

خالل تحليل الجانب السياسي لالستمارة وسؤال عينة الدراسة عن تأثير المستوطنات كما تبين من 

تتخلص من مخلفاتها بالقرب  هذه  المستوطنات  من% 46أن  االسرائيلية المجاوره على الينابيع،

منها نفايات صلبة ناتجة عن % 14من هذه المخلفات مياه عادمة و% 86ث كان من الينابيع، حي

بشكل كبير على تلوث الينابيع وبالتالي يؤثر على استغالل  لمنازل والمصانع، وهذا بدوره يؤثر ا

  .الفالحين ألراضيهم
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  لتحليل االستبيان النتائج والمناقشة 3.4

وكانت هذه النتائج حول التلوث . تحليل العديد من الجوانب االقتصادية والبيئية والسياسية لقد تم

وطرقه ومصادره، كما ركزت على الينابيع والزراعة كونها تعتمد بشكل رئيسي على الينابيع 

  .تراجعها يشير إلى مدى االستفادة من الينابيع أوتطورها  أنإلى  إضافة

الى تبيان العالقة  الوصول من النتائجو التحليل ، تمSPSSبيقات برنامج باستخدام العديد من تطو

   العضوية بين الزراعة والينابيع

من خالل استخدام االنحدار اللوجستي لمعرفة العالقة بين الحفر اإلمتصاصية وتلوث مياه 

  .الينابيع

ثالث متغيرات وكان هناك . المتغير التابع هو حدوث تلوث للنبع بسبب الحفر اإلمتصاصية

حيث . قرب النبع من الحفرة االمتصاصية، وسعتها والفترة الزمنية الالزمة لضخها: مستقلة وهي

وأن أهم متغير يؤثر على التلوث هو  0.05ة لتبين أن هناك داللة إحصائية عند مستوى الدال

شكل مباشر قرب النبع من الحفرة اإلمتصاصية، حيث يؤدي إلى تسرب المياه العادمة منها ب

  .وبالتالي تلوث مياه النبع

من حدوث التلوث وذلك % 79) قرب الينابيع من الحفر االمتصاصية( وقد فسر المتغير المستقل 

  ملخص النموذج اللوجستي )5(مبين في الجدول رقم 

  

  

  

  

  



62 
  

   

  ملخص النموذج اللوجستي) 5(الجدول رقم 

Model Summary 

Step 

-2 Log likelihood 

Cox & Snell R 

Square 

Nagelkerke R 

Square 

1 19.006a .603 .834 

2 19.695a .597 .827 

3 23.055b .571 .791 

a. Estimation terminated at iteration number 7 because 

parameter estimates changed by less than .001. 

b. Estimation terminated at iteration number 6 because 

parameter estimates changed by less than .001. 

  

  :يتبين أن معادلة االنحدار اللوجستي  )6(ومن خالل الجدول 

Logit  y= -2.773+5.606 

  :حيث أن 

y :تلوث الينابيع من الحفر االمتصاصية.  

X :قرب النبع من الحفر االمتصاصية.  

  المتغيرات المستقلة في معادلة االنحدار اللوجستي )6(جدول رقم 

Variables in the Equation 

 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Step 1a 

q5 6.998 2.038 11.792 1 .001 1094.987 

q6 .767 .629 1.485 1 .223 2.153 

q7 .302 .393 .591 1 .442 1.353 

Constant -6.831- 2.917 5.483 1 .019 .001 

Step 2a 

q5 6.937 1.993 12.115 1 .001 1029.543 

q6 .949 .592 2.566 1 .109 2.582 

Constant -6.290- 2.758 5.199 1 .023 .002 

Step 3a 
q5 5.606 1.262 19.740 1 .000 272.000 

Constant -2.773- 1.031 7.235 1 .007 .063 

a. Variable(s) entered on step 1: q5, q6, q7. 
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يزيد احتمال تلوث الينابيع % 1بمعنى أنه كلما زاد اقتراب الينابيع عن الحفر االمتصاصية بنسبة 

  %.5.6بنسبة 

  

من خالل تحليل االستمارة تبين أن هناك الكثير من النتائج مرتبطة و تؤثر وتتأثر ببعضها ، 

مستوى الدخل العام للفرد في عينة الدراسة و تحصيله العلمي، حيث أن  يرتبط كل من حيث 

شيقل شهريا كان تحصيلهم العلمي  3000الدخل المرتفع الذي يزيد عن  أصحابمن % 50

من غير المتعلمين وتعطيهم دخل  أكثرثانوي فأعلى، الن فرص العمل تكون أمامهم مفتوحة 

الدخل المنخفض من غير  أصحابمن نة الدراسة في حين كانت نسبة األفراد في عي. ثابت

% 33شيقل شهريا  1000، كما تبين أيضا أن األفراد الذين دخلهم أقل من %17.7المتعلمين 

 .أماهممنهم من األميين بسبب انحسار مجاالت العمل 

 

هناك عالقة بين مساحة األراضي المزروعة وطريقة الري المتبعة لدى  أنتبين من خالل النتائج 

دونم تستخدم طرق الري  4المساحات الزراعية الكبيرة التي تزيد عن المزارعين، حيث أن 

الحديثة مثل التنقيط والرشاشات، وذلك ألن الطرق البدائية تكون غير مجدية و تحتاج الى وقت 

 .يجب أن يتم استغاللها للمزروعات بيرة من المياه التيوجهد كبيرين وتستهلك كميات ك

  

كانت الحفر االمتصاصية أكثر قربا من الينابيع كلما زاد ذلك  كلماوقد أثبتت الدراسة فرضية أنه 

 .من تلوثها

  

حيث تبين أن . تبين من خالل الدراسة أن هناك عالقة بين مستوى الدخل و عمر عينة الدراسة

شيقل هي من الشباب الذين تتراوح  3000لدراسة التي يزيد دخلها عن من عينة ا% 44.6
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ويعتبر وذلك كون هذه الفئة يكون افرادها قد انهوا المرحلة التعليمية  45 -30ما بين  أعمارهم

 .سن العمل

 

كلما زادت سعتها تحتاج إلى فترة أطول لضخ   االمتصاصيةتبين من خالل الدراسة أن الحفر 

متر  4من  أكثرالتي سعتها  االمتصاصيةمن الحفر % 43المياه العادمة منها، حيث تبين أن 

من ستة أشهر،  وهذا بدوره يؤثر ايجابيا على  أكثرمكعب يتم ضخ المياه العادمة منها كل 

ولكن في النهاية فان المياه العادمة . لعادمةالينابيع التي تتعرض للتلوث بشكل مباشر من المياه ا

بعمل مشروع لربط قرى  إال  األثرالحد من هذا  يتميصب جزء منها في مجاري الينابيع وال 

 .منطقة الدراسة بشبكة الصرف الصحي

  

في ري مزروعاتهم و  أساسيالينابيع بشكل  مياهمن المزارعين يعتمدون على  األكبرالنسبة 

 .شركة ميكروتنسبة قليلة جدا تعتمد على مياه 

  

النسبة األكبر من الينابيع يتم استخدامها للزراعة و قليل منها يستخدم للشرب، وهذا بسبب تلوث  

  ).مياه الشركة(يتم االعتماد عليها للشرب  أخرىإلى وجود مصادر  إضافةالينابيع 

التلوث بالحفر االمتصاصية : تعاني منهما ينابيع منطقة الدراسة انأساسيت انمشكلتوأن هناك 

 .الصلبة، إضافة إلى قلة تدفق مياه الينابيع بسبب تذبذب سقوط األمطار والنفايات

 

عليهم زيادة أو نقصان مياه الينابيع كانت  أثرتمن خالل الدراسة تبين أن المزارعين الذين 

  .اآلنمما هي عليه  أعلىقديما  أراضيهممساحة 
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تلوث الينابيع و ، حيث تبين على  اإلسرائيليةهناك تأثير مباشر لالستيطان وقرب المستوطنات 

من % 48و  من الينابيع القريبة من المستوطنات تلوثها المياه العادمة الناتجة عنهم،% 43أن 

 .أيضا االمتصاصيةالصلبة مع الحفر النفايات 

ة أن هناك عالقة ما بين جمع النفايات وطريقة التخلص منها، حيث كانت تبين من خالل الدراس

منها يتم التخلص % 46نسبة النفايات التي يتم جمعها، يتم التخلص منها عن طريق الحرق، و

من النفايات التي يتم  جمعها يتم % 38كما كانت ، ضمن خدمات البلدية منها عن طريق الجمع

  .نابيع مما يؤدي الى تلوثها بالنفايات الصلبةالتخلص منهال بالقرب من الي

  

من  أكثرمن عينة الدراسة الذين دخلهم % 57تبين من خالل الدراسة أنه في الماضي كانت 

الى  إضافةشيقل من الزراعة كان الناتج الذي يحصلون عليه يبيعون منه بشكل كبير  2000

فقط من عينة % 6أما في الوقت الحاضر فقد انخفضت هذه النسبة لتصل الى . الذاتي االكتفاء

 .تلوثها إلى إضافةالدراسة، وكان قلة تدفق المياه من الينابيع سبب رئيسي لذلك، 

 

% 73ن في الزراعة ومستوى الدخل في الوقت الحاضر، حيث تبين أن يالعامل كل من  يرتبط 

شيقل شهريا  يعملون بالزراعة وحدهم  1000ذين دخلهم اقل من الدراسة ال أفراد عينةمن 

مع  أوشيقل شهريا يعملون بالزراعة وحدهم  2000-1000الذين دخلهم   األفرادمن % 65و

شيقل شهريا   2000من  أكثرمن عينة الدراسة الذين دخلهم % 64العائلة في حين كانت 

  .األرضيستأجرون عماال للعمل معهم في 
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المروية وعدد وطبيعة العمال   األراضيتبين من خالل  الدراسة أن هناك عالقة ما بين مساحة 

الذين يعملون بها، حيث بلغ متوسط مساحة األراضي الزراعية المروية التي يعمل بها المزارع 

 .متوسط حسابي أعلى، وهو دونم 3000مع استئجار عمال 
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  خصائص مياه الينابيع 4.4

لمعرفة مدى و ،ال بد من تقييم جودتهالذلك في العديد من األمراض المياه الملوثة تتسبب 

العديد من الخصائص الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية التي يتم  لإلستعمال هناكصالحيتها 

من مادة  لكل  غير مسموح بتجاوزه حتى تكون المياه صالحهحيث أن هناك حداً أعلى، فحصها

ومن غير المسموح  ملوثاًيصبح الماء الحد وإذا زاد أو قل عن ذلك  التي تحتويها المياه المواد

  .استعماله

  الخصائص الفيزيائية  1.4.4

تتعدد الخصائص الفيزيائية التي يتم دراستها للمياه من اجل تحديد مدى صالحيتها للشرب ومن 

  :هذه الخصائص

غير عضوية وتقاس بواسطة الترشيح  تتكون من مواد عضوية وأخرىالمواد المذابة  .1

حيث أنه كلما زاد تركيز هذه المواد :  Mgمغنيسيوم Ca ,من المواد المذابة في المياه، كالسيوم

في الماء عن الحد المسموح به تصبح المياه غير صالحة لالستعمال، ويطلق عليها في هذه الحالة 

  .لهذه المواد لتر/ مليغرام 100التركيز هو الحد المسموح بالوصول إليه من والمياه العسرة، 

لمعرفة مدى صالحية  إجراؤهاتعتبر من أهم الفحوصات التي يجب : PH الحموضة  .2

في المياه الصالحة للشرب ما بين  PHتتراوح نسبة ال  أنالمياه للشرب واالستعمال، ويجب 

  .صالحه للشربعن هذا الحد تصبح المياه ملوثة وغير  أو قلت وإذا زادت) 8.5 -6.5(

تعبر عن حركة االيونات السالبة والموجبة الذائبة في الماء :  ECالموصلية الكهربائية .3

وكلما زاد تركيز األمالح الذائبة في الماء يزيد توصيل . وقدرتها على توصيل التيار الكهربائي

  ).(shalash, 2006,p 34 التيار الكهربائي
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أي قياس درجة الصفاء لعينة الماء، وذلك لمعرفة مدى خلوها من المواد  :العكورة .4

بها كالطين والمواد العضوية، وللعكورة أهمية كبرى في معرفة مدى صالحية المياه  العالقة

وقد . هي األكثر قبوالً للبشر العالقةللشرب واالستعماالت المنزلية، إذ أن المياه الخالية من المواد 

المواصفات العالمية على أن وصول عكورة المياه إلى خمس وحدات أجمعت معظم 

Nephelometric Turbidity Units )(NTU تكون غير صالحة للشرب) ،عابد وسفاريني

  )205، ص 2004

يقاس لون المياه بالمقارنة بمحاليل معيارية، وينتج اللون عن وجود بعض : اللون .5

  )205، ص 2004وسفاريني،  عابد(األمالح الذائبة أو المواد العضوية 

قد يختلف طعم عينة الماء ورائحتها تبعاً للغازات الذائبة فيها مثل  :والرائحة الطعم .6

كبريتيد الهيدروجين واألمونيا، أو المواد المعدنية كالحديد والمنغنيز، أو المواد العضوية مثل 

 .الفينوالت، مما يجعلها غير صالحة للشرب
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  الكيميائية الخصائص 2.4.4

هناك مواد كيميائية يكون لتركيزها العالي في المياه تأثير على مدى صالحيتها للشرب 

واالستعمال و تعتبر زيادة تركيزها مؤشر للتلوث ومن اهم هذه المواد والتي يجب فحص المياه 

  )7(ومعرفة نسبتها فيها مبينة في الجدول 

  ا للشرب للخصائص الفيزيائية والكيميائية والبيولوجيةالحد األعلى المسموح به عالمي) 7(جدول رقم 

 اسم المادة
 الحد المسموح به

 لتر/ملغم

 1000 مجموع المواد المذابة

 Na  200الصوديوم 

 Cl   250الكلورايد 

 SO4   200الكبريتات

 No3  50النيترات 

 Mg  100مغنيسيوم 

 Ca  100كالسيوم 

 K  10بوتاسيوم

 cfu/100ml 1.0  القولونيه البرازيهالبكتيريا 

  tc/100ml 1.0  البكتيريا القولونيه الكليه

 15-11، صمنظمة الصحة العالمية

  

تعتبر النيترات من أهم المواد التي يجب فحصها في المياه التي ينوى : NO3  النيترات .1

الى  أحياناوالتي تؤدي  األمراضاستعمالها وذلك لمخاطر زيادتها عن الحد المطلوب في انتشار 

لتر حتى تكون المياه صحية / مليغرام 50الموت، ويعتبر الحد المسموح به عالميا للنيترات 

  .للشرب وصالحة
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ومن خالل الدراسات تبين أن تركيز النيترات في المياه الجوفية يكون أعلى بالينابيع كونها تكون 

لزيادة  األساسيوانية وذلك كون المصدر الزراعية ومناطق الثروات الحي األراضيقريبة من 

ويكون .الصوديومية والعضوية الجوفية هو االستخدام المفرط لألسمدةتركيز النيترات في المياه 

عن المناطق الزراعية ومناطق  البعيدةتركيز النيترات ضئيال ويكاد يكون معدوما في الينابيع 

 .النشاطات البشرية

الماء من مكان آلخر حسب الوضع الجيولوجي والهيدرولوجي يتفاوت تركيزه في : الكلورايد

جزء في المليون يجعل الماء  250 اكثر من لخزان الماء الجوفي، وإن التركيز المرتفع للكلوريد 

   .)208، ص 2004عابد وسفاريني، ( والصناعية ةغير محبب لالستعماالت المنزلية والزراعي

ال يزيد تركيز البوتاسيوم  أنحتى تكون المياه مستساغة للشرب  يجب :  Kبوتاسيوم .2

 لتر  /مليغرام  10فيها عن 

المصدر األساسي ألمالح الصوديوم في الماء هو إذابة األمالح الموجودة في : الصوديوم .3

 أخرالتربة والصخور نتيجة احتكاك الماء فيها، ولذلك تكون نسبة الملوحة مختلفة من مكان إلى 

الصخور الموجودة في المنطقة، إضافة إلى كمية المياه الموجودة، وحتى  أوحسب نوع التربة 

 100تكون المياه صحية ويمكن استخدامها للشرب يجب أن ال يزيد تركيز الصوديوم عن 

 .لتر /مليغرام

  

  الخصائص البيولوجية 3.4.4

هناك العديد من الفحوصات البيولوجية التي تتم على مياه الينابيع وذلك بهدف التأكد من خلوها 

ال يزيد عدد خالياها عن  أنمن الملوثات مثل البكتيريا القولونية الكلية  والبرازية والتي يجب 

  ).209، ص 2004عابد وسفاريني، (خلية لكل مليلتر من المياه التي يتم فحصها  1.0
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  لخصائص الينابيع النتائج والمناقشة 5.4

  خصائص مياه ينابيع منطقة الدراسة

لتر من كل نبع من ينابيع المياه الموجودة في تجمعات منطقة  1لقد تم اخذ عينات  مقدارها 

الفحوصات الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية لها لمعرفة  إجراءوتم  2011الدراسة خالل العام 

مدى صالحيتها لالستعمال البشري والزراعي وذلك من خالل تركيز المواد فيها وشملت هذه 

بيتللو، جماال، دير بزيع، عين قينيا، عين (  :الفحوصات الينابيع في كل من التجمعات التالية

  ).عريك

  بيتللو 

اهللا وهي من أكثر التجمعات السكانية في المحافظة عدد للينابيع، حيث أن تقع غرب مدينة رام 

نبع ماء، ولكن  100بينت أنه يوجد فيها أكثر من  الصادرة عن دار المياه والبيئة الدراسات احدى

بعض هذه الينابيع موسمية التصريف يجف من عام إلى أخر، وكان في الماضي يتم االعتماد 

غراض من ري المزروعات والشرب وري حيوانات وغيرها، وذلك قبل على مياهها لكافة األ

توفر شبكات المياه العامة، ولكن في الوقت الحاضر يتم االعتماد عليها بشكل أساسي للزراعة 

  .من يعتمد عليها للشرب العتقادهم أنها أنقى من مياه الشبكة العامة السكان ومن

ع عين البلد وعين القوس الموجودان في وسط القرية ومن أهم الينابيع الموجودة في هذا التجم

وبين البيوت السكنية، إضافة إلى ينابيع أخرى بعيدة عن التجمعات السكانية مثل عين سالم وعين 

األشقر وعين رمضان وعين الزرقاء  ولذلك عند أخذ عينات من مياه الينابيع تم أخذها فقط من 

الذي يبينا الينابيع التي تم اخذ العينات ) 18،19(ل الشكلين ومن خال. الينابيع الكبيرة والرئيسية

  .منها ونتائج فحوصات المواد المذابة والموصلية الكهربائية والحموضة لها
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  نتائج فحوصات المواد المذابة والموصلية الكهربائية التي تم إجراؤها لينابيع بيتللو) 18(شكل رقم 
  

  

  

  

 263يبين الموصلية الكهربائية لينابيع بيتللو  التي تراوحت ما بين الذي ) 18(من خالل الشكل 

يكون تركيز األمالح أعلى فإن ذلك  الكهربائية، وبما أنه كلما زادت الموصلية ms\cm 636إلى 

يعني أن تركيز األمالح في نبع عين األشقر وعين سالم والبلد كانت أعلى من نبع الطويسة   أما 

لتر وهي بذلك تقع ضمن  /مليغرام 318-133ذابة فقد تراوح تركيزها ما بين من حيث المواد الم

  .وتعتبر جميعها صالحة لالستخدام اآلدمي. حدود التركيز العالمي

الذي يبين نتائج فحوصات درجة الحموضة لينابيع بيتللو أظهر أن درجة ) 19(من خالل الشكل 

في نبع عين  8.0في كل من ينابيع الطويسة والزرقاء، إلى  7.5حموضة الينابيع تتراوح ما بين 

ولكن نبع  ،)8.5-6.5( البلد، وهذا يعني أن درجة حموضتها ضمن الحد العالمي المسموح به

والتجمعات السكانية، وهو  وذلك بسبب وجوده بين المساكن األعلى عين البلد يقترب من الحد

  . معرض لتسرب المياه العادمة من الحفر االمتصاصية القريبة
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  درجة حموضة مياه ينابيع بيتللو) 19(الشكل رقم

  

  

  الكيميائية لمياه ينابيع بيتللو  الفحوصاتفيبين نتائج ) 20(الشكل رقم

  الفحوصات الكيميائية المائية التي تم إجراؤها لينابيع بيتللونتائج ) 20(شكل رقم
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يتبين أن تركيز أمالح الكالسيوم والبايكربونات موجودة في الينابيع ضمن الحد المسموح به 

عالميا، ولكنها مرتفعة اكثر من الخصائص األخرى في كافة ينابيع بيتللو وذلك يعود الى طبيعة 

ة الصخور، وبذلك يكون نوع ينابيع بيتللو كالسيوم بايكربونات وذلك ينسجم مع الطبيعة الصخري

  .التي يتشكل منها الحوض الجوفي الجيري والدولومايت للحجر

كما يالحظ ارتفاع تركيز البوتاسيوم والكبريتات في عين الزرقاء وعين رمضان وعين سالم 

مقارنة مع الينابيع األخرى من نفس منطقة الدراسة وذلك بسبب األنشطة الزراعية حول الينابيع، 

تي بدورها تعمل على زيادة تركز األمالح في المياه الجوفية واستخدام المبيدات الزراعية وال

  .والينابيع

لتر،  /مليغرام 26.0لتر في عين الطويسة إلى /مليغرام 1.0أما النيترات فقد تراوحت ما بين 

أنها قليلة خاصة في عين الطويسة وذلك كونها بعيده عن التجمعات السكانية من  يالحظومن ذلك 

  .جهه ومن جهة أخرى ال يوجد حولها زراعه

  .الفحوصات البيولوجية لينابيع بيتللو

يتبين نتائج الفحوصات البيولوجية وهي كل من البكتيريا القولونيه الكلية ) 21(من خالل الشكل 

  .تللووالبرازية لينابيع بي
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  الخصائص البيولوجية لينابيع بيتللو) 21(شكل 

  

  

  

أما  من خالل الفحوصات البيولوجية فقد تبين من خاللها أن بكتيريا القولون البرازية قيمتها 

في  ملم 100/مستعمرة 20صفر في كافة الينابيع أما البكتيريا القولونية الكلية فقد وصلت إلى 

  .عين رمضان وهي عالية مقارنة مع الينابيع األخرى

عن الحفر  الناتجةومن خالل هذه النتائج يتضح أن مياه ينابيع بيتللو غير ملوثة بالمياه العادمه 

االمتصاصية، ألن تركيز النيترات والبكتيريا القولونيه الكلية والبرازية تركيزها ضمن الحد 

ولكن مع زيادة في تركيز بعض األمالح في ينابيع عن . cfu/100ml,1.0 tc/100ml 1.0)( المسموح به

  .الزراعية حولها األسمدةينابيع أخرى بسبب استخدام 

 

تجمع سكاني صغير يجاور بيتللو، ويوجد فيه نبع مائي واحد وهو عين جنان، موجود في : جماال

 وإجراءلتر من هذا النبع  1وتم اخذ عينة مقدارها . وادي الزرقاء بالقرب من أراضي بيتللو

على نبع  إجراءهاالفحوصات المائية التي تم  أهم) 8(الفحص الالزم لمياهه ويبين الجدول رقم 

  .جنان ونتائجها
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  نتائج الفحوصات الفيزيائية المائية التي تم إجراؤها لينابيع جماال) 8(جدول

 اسم النبع

 نوع التحليل 

 الحموضة
الموصلية 

 الكهربائية

المواد 

 المذابة

PH EC(Ms\cm) 

TDS 

(ppm) 

 269 528 7.6 عين جنان 

  

ن أن269، وكذلك المواد المذابة التي بلغت 7.6درجة الحموضة تقع ضمن المعايير العالمية  يتبي 

البعيد  النبع لتر، وبذلك ال تكون قد تجاوزت الحد المسموح به عالميا، ويفسر ذلك موقع /مليغرام

  .عن المناطق السكنية

لتر وهذا يدل على تركز /ملغرام 528أما فيما يخص الموصلية الكهربائية فقد وصلت إلى 

  .األمالح في الماء

  نتائج الفحوصات الكيميائية المائية التي تم إجراؤها لينابيع جماال) 9(جدول 

 اسم النبع

 نوع التحليل

 كبريتات كلورايد نيترات بايكربونات مغنيسيوم كالسيوم بوتاسيوم الصوديوم

Na+(ppm) K+(ppm) Ca2+(ppm) Mg2+(ppm) HCO3
‐ NO3

‐ Cl‐ SO4
2‐ 

 18 41 7 230 31 76 22 23 عين جنان 

  

المذابة فيها مثل  األمالحالذي يوضح نتائج الفحوصات الكيميائية وتبين أن ) 9( يتبين من الجدول

الكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم فقد كانت ضمن المعايير العالمية ولكنها أعلى من ينابيع  أمالح

  .مناطق أخرى وذلك بسبب األنشطة الزراعية واستخدام المبيدات حول هذا النبع

  

فيها نبعان رئيسيان هما . كيلومتر 9تقع إلى الغرب من مدينة رام اهللا، تبعد  عنها : دير ابزيع

بوبين والماجور، حيث كانتا المصدر الرئيسي للشرب واالستعمال لسكان التجمع السكاني حتى 
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الزراعية من  األنشطةتنتشر حول هذان النبعان  .عندما تم مد شبكة المياه العامة 1999عام 

زيادة ونظرا إلى .تالرمان والليمون والتفاح إضافة إلى أنواع متعددة من الخضروا أشجار

حول الينابيع، فإن ذلك يعني استخدام المبيدات الزراعية ولذلك تم اخذ عينات  النشاط الزراعي

نتائج الفحوصات التي ) 22(من مياه ينابيع دير بزيع وإجراء الفحوصات لهما ويبين الشكل رقم 

   .تم أخذها

  تي تم إجراؤها لينابيع دير بزيعنتائج الفحوصات الفيزيائية المائية ال) 22(الشكل رقم 

  

  

  

في  537حيث وصلت إلى  ة مقارنة مع ينابيع منطقة الدراسة عالي نسبة المواد المذابة أن يالحظ

في نبع بوبين وهذا التركيز يعتبر عاليا و يدل على زيادة في تركيز األمالح  526نبع الماجور و 

  .في مياه هذان النبعان

  مقارنة  الحموضة بين ينابيع دير بزيع تم تفسير) 23(من خالل الشكل 
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  مقارنة درجة الحموضة لينابيع دير بزيع) 23(الشكل

  

  

  

  

في نبع الماجور، وهذا يعني  7.2في عيب بوبين، في حين كانت  7.6درجة الحموضة بلغت  

في عين بوبين  260، 264أنها ضمن المعايير العالمية المسموح به، أما المواد المذابة فقد كانت 

  . وفيما يخص الموصلية الكهربائية فقد كانت. وماجور على التوالي

  نتائج الفحوصات الكيميائية لينابيع دير بزيع المقارنة بينهايتبين ) 24(ومن خالل الشكل 
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  نتائج الفحوصات الكيميائية لينابيع دير بزيع) 24(الشكل 

  

  
  

  

النتيجة أن تركيز أمالح الكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم في كال النبعان تركيزها ضمن  بينت

ولكن مع اقتراب تركيز بعضها مثل الكالسيوم من الحد المسموح به .الحد المسموح به عالميا

  لتر في نبع ماجور /مليغرام 91حيث وصل إلى 

نات والكالسيوم في ينابيع دير بزيع وذلك ربوكومن خالل الشكل تم مالحظة زيادة تركيز الباي

  .ينسجم مع الطبيعة الصخرية للمنطقة وهي الحجر الجيري والدولومايت

ومن  .لتر في نبع ماجور/مليغرام 9وصل في اقصاه إلى  قليلأما النيترات فقد كان تركيزها 

  .يتبين نتائج الفحوصات البيولوجية لينابيع دير بزيع) 25(خالل الشكل 
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  نتائج الفحوصات البيولوجية لينابيع دير بزيع) 25(الشكل 

  

  

  

  

في  مللتر 100/مستعمرة1.0في نبع بوبين و  3كانت  البرازية يةأن تركيز البكتيريا القولونتبين 

 60فقد كانت عالية في نبع ماجور حيث وصلت إلى  الكليةنبع ماجور أما بكتيريا القولون 

وارتفاع البكتيريا القولونية مؤشر على تلوث مياه هذه .في نبع الماجور مللتر  100/مستعمرة

  .عن الحفر االمتصاصية الناتجةالينابيع بالمياه العادمه 

نبع  عنتركيز المواد الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية في نبع ماجور  زيادة تم مالحظةلقد 

  بوبين 

  

. تقع إلى الغرب من مدينة رام اهللا، تجمع صغير من حيث المساحة وعدد السكان: عين قينيا

عليها  يعتمدكان ومتر مكعب سنويا،  ألف 250يوجد فيها ثالثة ينابيع ماء كبيره يزيد تدفقها عن 

بشكل رئيسي في كافة االستخدامات في التجمع السكاني في ظل عدم وجود شبكة سكان التجمع 

  .مياه عامة

بر عين البلد من أهم الينابيع كونها تقع في وسط التجمع السكاني ويتم االعتماد عليها االن وتعت

في الزراعة حيث حولها البساتين والحمضيات والخضروات، و بالرغم من أهمية هذه الينابيع إال 

 أنها تتعرض لإلهمال من قبل السكان حيث النفايات المتراكمة حولها إضافة إلى إلقاء المياه
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العادمة في مجاري األودية القريبة من الينابيع نظرا لعدم وجود شبكة مياه صرف صحي في 

  . التجمع

عين القوس والدلب وعين : فحوصات مائية لعدد من ينابيع عين قينيا وهي وإجراءتم اخذ عينات 

ملوثات من اجل التعرف فيما اذا كانت هذه الينابيع قد تعرضت للتلوث وبالتالي نوع ال. البلد

كل نتائج الفحوصات لكل من المواد الذائبة والموصلية ) 26(الموجودة فيها، ويبين الشكل رقم 

 لينابيع عين قينيا إجراؤهاالكهربائية التي تم.  

  نتائج الفحوصات للمواد الذائبة والموصلية الكهربائية لينابيع عين قينيا) 26(شكل

  

  

  

  

في عين البلد، وهذا مؤشر على  288تبين أن المواد المذابة كانت نسبتها عاليه فقد وصلت إلى 

ومعرضة لتسرب المياه العادمه من الحفر االمتصاصية،  التجمع السكانيأنه ملوثة كونها تقع بين 

لنفايات حيث تتسرب عوادمها إلى المياه الجوفيه وبالتالي الينابيع، وكذلك تم مالحظة انتشار ا

 575إلى  أقصاهاوكذلك الموصلية الكهربائية عاليه وصلت في . الصلبة بالقرب من هذه الينابيع

  .وهذا مؤشر على تركز األمالح فيها
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لتر وذلك بسبب تركز األنشطة البشرية وكذلك الزراعة واستخدام المبيدات الزراعية  /مليغرام

بدورها ترفع من نسبة األمالح المذابة في المياه الجوفية وكذلك الكبيرتات كانت نسبتها  التي

مرتفعه في كل من ينابيع عين الدلب وعين القوس وذلك أيضا بسبب االستخدام المفرط لألسمدة 

النيترات فقد كان تركيزها مرتفع مقارنة مع الينابيع في المناطق األخرى وأعلى  اأم. الزراعية

يجب أن ال تزيد  اتلتركيز النيتر الحد األعلىحيث أن  ،ن التركيز المسموح به عالميا بكثيرم

 الناتجةوذلك يعتبر مؤشرا على تلوث مياه هذه الينابيع الثالث بالمياه العادمه . لتر/ملغرام 50عن 

إضافة إلى وجود المواشي التي  ،والمياه العادمة في مجاري األودية عن الحفر االمتصاصية

  .غير صالحة للشربتجعلها و تشرب من مياه هذه الينابيع وبالتالي تتسبب في تلوثها

يزيد فيها تركيز الكالسيوم والبيكربونات وهذا يدل على أن نوعية مياهها  قينياكما أن ينابيع عين 

التي يغلب عليها الحجر الجيري كالسيوم بايكربونات وهذا ينسجم مع الطبيعة الصخرية للمنطقة و

  .والدلومايت

ينابيع عين قينيا يقترب فيها تركيز المواد إلى الحد العالمي المسموح به، وزاد في تركيز  مياه إن

تلوثا نبع عين البلد  وأكثرهابعد المواد عن ذلك الحد وهذا يعني أن مياه ينابيع عين قينيا ملوثة 

  .مقارنه مع ينابيع نقس المنطقة و ينابيع المناطق األخرى أعلىكون تركيز األمالح فيها 

  

تقع إلى الغرب من مدينة رام اهللا ضمن منطقة حوض الناطوف، والحوض الغربي  :عين عريك

، إضافة متر مكعب سنوياً ألف 250للمياه الجوفية، يوجد فيها نبعان رئيسيان يزيد تدفقهما عن 

  ).2004المياه،سلطة (نبعات صغيرة  إلى ثالث

كانت الينابيع تستعمل للري والشرب واألغراض المنزلية كون هذا التجمع لم يكن فيه شبكة مياه 

قّل االعتماد على الينابيع ولكن مع وجود البعض يستغلها للشرب   بعد إقامة الشبكةعامة، ولكن 
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اء فحوصات دورية لهذه نقاء من مياه الشبكات العامة، وهذا ما يستدعي إجر أكثر أنهاالعتقادهم 

تقع في ) الفوقا والتحتا(المياه لمعرفة فيما اذا كانت ملوثه، خاصة أن ينابيع عين عريك الرئيسية 

  .وسط التجمع السكاني، قريبة من الحفر االمتصاصية وقريبة من مكبات النفايات الصلبة

  .هاء فحوصات فيزيائية وكيميائية لتم اخذ عينات من هذه الينابيع وإجرا

  نتائج الفحوصات الفيزيائية المائية التي تم أجراؤها لينابيع عين عريك) 29(شكل 

  

  

  

الذي يبين نتائج الفحوصات للمواد المذابة والموصلية الكهربائية في ثالث ) 29(من خالل الشكل 

الموصلية الكهربائية  أنفمن خاللها تبين . ينابيع في تجمع عين عريك التي تم أخذ عينات منها

 األمالحفيه، حيث أن  األمالحعاليه في نبع عين عريك التحتا وهذا يدل على زيادة تركيز 

  .في ذلك النبع من الينابيع األخرى أعلى أيضاالمذابة 

  يتبين درجة الحموضة في ينابيع عين عريك )30(ومن خالل الشكل 
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  عريكدرجة الحموضة في ينابيع عين ): 30(الشكل 

  

  
  

  

، ففي عين عريك العلوية وصلت درجة الحموضة 8.0 -7.1درجة الحموضة تراوحت ما بين  

وهي أقل من  النبعان اآلخران كونها بعيدة عن التجمعات السكانية، أما درجة الحموضة  7.1إلى 

) تحت المسجد(وذلك كون هذا النبع  يقع وسط البلد  8.0في عين عريك الفوقا فقد وصلت إلى 

  .ويتعرض للتلوث بالنفايات الصلبة، وبالحفر االمتصاصية المنتشرة حوله

كما يالحظ ارتفاع تركيز الكبريت في نبع عين عريك التحتا عن الينابيع األخرى المجاورة له 

) 31(ومن خالل الشكل  .وذلك بسبب النشاطات الزراعية حوله واستخدام المبيدات الزراعية

  .الكيميائية والبيولوجية لينابيع عين عريكيتبين نتائج الفحوصات 
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  الخصائص البيولوجية لينابيع عين عريك) 32(الشكل 

  

  

  

الكلية والبرازية بشكل واضح في ينابيع عين  القولونيةأظهرت النتائج ارتفاع في تركيز البكتيريا 

كون هذه الناتجة عن الحفر االمتصاصية،  ةعريك التحتا وهذا مؤشر على تلوثها بالمياه العادم

ارتفاع تركيز النيترات في مياه  ةالنتيجوما يؤكد هذه . الينابيع تقع في داخل التجمع السكني للبلدة

  .والمياه العادمة االمتصاصيةعن الحفر  أيضاهذه الينابيع والتي تنتج 

  مقارنة خصائص ينابيع منطقة الدراسة

 على مياه ينابيع منطقة  إجراؤهامن خالل الفحوصات الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية التي تم

ع  اقتربت من الحد األعلى لتركز المواد الكيميائية مثل حوض الناطوف، تبين أن بعض الينابي

مما جعلها عرضة للتلوث وكان ذلك بسبب األنشطة الزراعية واالستخدام المفرط   الذائبة األمالح

  .للمبيدات الزراعية
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  منطقة الدراسةمقارنة الخصائص الفيزيائية لينابيع 

اخذ كل خاصية فيزيائية من هذه  تم مقارنة الخصائص الفيزيائية لينابيع منطقة الدراسة، حيث تم

الخصائص لكافة ينابيع منطقة الدراسة واخذ الحد األعلى واألدنى والمعدل العام لها ومقارنتها مع 

  .بعضها البعض وفيما يلي توضيح ذلك

 درجة الحموضة •

  .رجة الحموضة لكافة ينابيع منطقة الدراسةتم مقارنة د) 33(من خالل الشكل  

 من حيث الحد األعلى واألدنى والمعدل مقارنة درجة الحموضة بين ينابيع منطقة الدراسة) 33(الشكل 

  

  

ن كافة ينابيع منطقة الدراسة درجة حموضتها ضمن الحد المسموح به عالميا مع ارتفاعها من إ

منطقة إلى أخرى، حيث أن درجة حموضة مياه ينابيع بيتللو أعلى من التجمعات األخرى من 

ولكن هذا ال يعني عدم صالحيتها للشرب  8.0منطقة الدراسة حيث وصلت في حدها األعلى إلى 

أن أقل ينابيع منطقة الدراسة حموضه هي ينابيع عين  أيضاكما يتبين . ا االرتفاعبناء على هذ

  .عريك
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 المواد المذابة •

تم توضيح تركيز المواد المذابة في ينابيع كل منطقة من  مناطق ) 34(من خالل الشكل  

  .الموادوفي أي الينابيع زاد تركيز هذه لها و واألدنى األعلىالدراسة، من خالل معرفة الحد 

  من حيث الحد األعلى واألدنى والمعدل العام بين ينابيع منطقة الدراسة المواد المذابةمقارنة ) 34(الشكل 

 
 

أن تركيز المواد المذابة كان أعلى في ينابيع بيتللو عن المناطق األخرى مع وجود فرق بين  تبين

  .الحد األعلى واألدنى، في حين منطقة دير بزيع كانت تركيز هذه المواد فيها حول المعدل

  

 الموصلية الكهربائية •

بالمواد المذابة حيث أن زيادة تركيز المواد المذابة يعني زيادة  مرتبطةالموصلية الكهربائية 

تكون بالعاده ضعفها، وبما أن المواد المذابة تركيزها أعلى  في ينابيع التي الموصلية الكهربائية 

  .)35(الكهربائية أعلى فيها وهذا ما اتضح في الشكل الموصليةبيتللو، من الطبيعي أن تكون 
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  بين ينابيع منطقة الدراسة الموصلية الكهربائيةمقارنة ) 35(الشكل 

  
  

الحد  تتعدىتبين أن الموصلية الكهربائية لينابيع بيتللو أعلى من ينابيع المناطق األخرى ولكنها لم 

أن نتائج الموصلية الكهربائية تشابه إلى حد كبير نتائج المواد  ويتضح. المسموح به عالميا

  .المذابة، ذلك كونهما مرتبطتان ببعضهما البعض كما سبق وذكر

  مقارنة الخصائص الكيميائية لينابيع منطقة الدراسة

  النيتريت

  .تريت لكل منطقة من مناطق الدراسةتم تحديد الحد األعلى واألدنى والمعدل العام  للني

  المقارنة بين الحد األعلى واألدنى والمعدل للنيتريت لينابيع منطقة الدراسة) 36(الشكل رقم 
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الذي يبين المقارنة بين الحد األعلى واألدنى والمعدل للنيتريت لينابيع ) 36(من خالل الشكل رقم 

يبين االرتفاع الحاد للنيتريت في ينابيع عين قينيا مقارنة مع المناطق  يالدراسة والذمنطقة 

لتر، وهذا يؤكد كما خرجت النتائج السابقة /ملغرام 150 األدنىحيث تعدى الحد  للدراسة األخرى

  .عن الحفر االمتصاصية الناتجةبتلوث مياه ينابيع عين قينيا بالمياه العادمه 

عن الخصائص الكيميائية لمياه ينابيع حوض الناطوف،  2006قام ابراهيم شلش بعمل دراسة 

والقيام  2005-2003الينابيع للفترة الزمنية الواقعه ما بين تلك  حيث تم اخذ عينات من مياه 

مقارنة بين نتائج  بإجراءومن ضمن نتائج هذا البحث تم القيام . بتحليل خصائصها الكيميائية

، لعدد من 2011بها شلش ونتائج فحوصات هذه الدراسة للعام الفحوصات الكيميائية التي قام 

يبين المقارنة بين الخصائص الكيميائية لينابيع عين البلد في بيتللو من ) 20(الينابيع  والشكل رقم 

2003-2005،2011. 

  بيتللو  - عين البلد

. أخرم الى ومن عا أخرىومن منطقة الى  أخراختلفت تركيز الفحوصات الكيميائية من نبع الى 

مع فحوصات ونتائج تم الخروج بها على  2011ووضح ذلك المقارنة بين نتائج الفحوصات للعام 

الفحوصات الكيميائية لينابيع  نتائجتم توضيح ) 37(الينابيع في سنوات سابقه و من خالل الشكل 

  .2005،2011-2003 األعوامبيتللو من 
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  .2005،2011 -2003بيتللو، -الكيميائية لنبع البلدمقارنة نتائج الفحوصات ): 37(الشكل

  

  

    

يتضح أن نتائج الفحوصات متقاربة و كانت بين االرتفاع واالنخفاض بشكل   الشكل خاللمن 

بسيط مع عدم تجاوزها الحد العالمي المسموح به ولكن اختلف تركيز بعض المواد حيث يالحظ 

وهذا يعتمد على نوع الصخور . ارتفاع واضح في تركيز البايكربونات مقارنة مع المواد األخرى

  .ه الجوفية وتكونت بينهاالتي منها تسربت الميا

  

  أيوبعين 

تم مقارنة ) 38(حيث أنه من خالل الشكل رقم أيوبتم مقارنة الخصائص الكيميائية لنبع عين 

  .2011، 2005 -2003 األعوامنتائج الفحوصات الكيميائية له بين 
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  .2005،2011 -2003بيتللو،  -مقارنة نتائج الفحوصات الكيميائية لنبع عين أيوب): 38(الشكل

  

  

  

  

في  تراتتم مالحظة اقتراب تركيز المواد في مياه عين أيوب مع اختالف واضح في تركيز الني

، حيث أن هناك انخفاض واضح في تركيزه في حين كان 2011عين أيوب من خالل فحوصات 

عالي جدا وهذا مؤشر على أن نبع عين أيوب كان ملوثا بالمياه العادمة  2005، 2004باألعوام 

واختفى هذا المسبب النتقال عدد من سكان المنطقة الى راس  الناتجة عن الحفر االمتصاصية

ة إلى أسباب أخرى من بينها عدم االستخدام المفرط في األسمدة الزراعية الذي إضاف. كركر

  .في مياه الينابيع تراتيعتبر من أسباب زيادة تركز الني
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  الربط بين نتائج االستمارة ونتائج تحليل العينات 6.4

خالل االستمارة التي تم توزيعها على مجتمع الدراسة، وفحص عينات المياه التي تم أخذها  من

ن أنمن الينابيع و تحليل النتائج والربط بين كالهما تبي:  

  

من يستغل سكان منطقة الدراسة من أصحاب الينابيع األراضي الزراعية حولها للزراعة  •

خضروات وأشجار مثمرة، ويقومون باستخدام األسمدة الزراعية التي بدورها تتسرب الى مياه 

تحليل عينات مياه النبع وتؤدي إلى ارتفاع نسب النيترات واألمالح المذابة فيها الذي تبين من 

 .الينابيع

 

السكانية  تبين من خالل تحليل اإلستمارة أن هناك جزء من الينابيع تقع بين التجمعات •

وقريبة من الحفر الإلمتصاصية وملوثة بمياهها وهذا ما أكدته نتائج تحليل العينات المائية التي 

واقترابها من الحد  إضافة إلى البكتيريا ظهر من خاللها ارتفاع نسبة النيترات ودرجة الحموضه

 .األعلى المسموح به عالمياً

 

بعيده عن التجمعات السكانية وعدم وجود  تبين من خالل تحليل اإلستمارة وجود ينابيع •

وهذا انعكس على التحاليل المائية، حيث أنه من خالل أخذ عينات منها وفحصها زراعة حولها 

تبين أن عناصر مياهها جميعها ضمن الحد الطبيعي المسموح به عالمياً مثل نبع الطويسة في 

  .بيتللو
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  االستنتاجات  7.4

الدراسة نظيفة من المياه العادمة والمبيدات الزراعية وملوثات أن هناك ينابيع في منطقة  

 .النفايات الصلبة مثل عين الطويسة في بيتللو

 

المجاورة لمنطقة الدراسة مصدر من مصادر تلوث مياه  اإلسرائيليةتعتبر المستوطنات  

 .ديةالينابيع حيث يقومون بالتخلص من مياههم العادمة ونفاياتها الصلبة في مجاري األو

   

وهذا دليل على  ةهناك عدد من الينابيع ترتفع فيها نسبة النيترات  والبكتيريا القولوني 

بتسربها بشكل مباشر من الحفرة  ااالمتصاصية إمتلوث مياهها بالمياه العادمة الناتجة عن الحفر 

اه الجوفية في مجاري األودية مما يجعلها تتسرب إلى المي ةمن خالل التخلص من المياه العادم أو

 .وبالتالي تؤدي إلى تلوثها

  

ارتفاع في تركيز الكالسيوم والكبريتات في بعض الينابيع وذلك يعني تلوثها بالمبيدات  

عن األنشطة  الزراعية في المناطق المجاورة لينابيع المياه مثل ينابيع عين  الناتجةالزراعية 

 .عريك

  

كالسيوم بيكربونات وذلك تم معرفته من خالل نوع مياه الينابيع في منطقة الدراسة هي   

مالحظة أن أمالح الكالسيوم والبيكربونات تركيزها أعلى من المواد األخرى في الينابيع وذلك 

 .ينسجم مع الطبيعة الصخرية للمنطقة الحجر الجيري والدولومايت
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عن الحفر االمتصاصية وهذا أكدته  ناتجةالملوثات األساسية لينابيع منطقة الدراسة  

 .الدراسة وتؤكد الفرضية التي بنيت عليها

  

من خالل المقابالت الشخصية وسؤال أصحاب الينابيع عن أسباب هجرهم لها زراعيا  

 ن أنمالحظتهم تلوث مياه هذه  الينابيع إضافة إلى أسباب أخرى مثل قلة  من أسباب ذلكتبي

 .حليل االستمارة أيضاتدفقها والذي أكدته نتائج ت
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  التوصيات  8.4

إجراء فحوصات دورية لينابيع منطقة الدراسة وذلك للتأكد من مدى صالحيتها للشرب،  •

ألنه من خالل الدراسة تبين أنها معرضة للتلوث بسبب ارتفاع تركيز بعض المواد واألمالح 

 .فيها

  

السكان من أصحاب منطقة الدراسة بالينابيع الملوثة وغير صالحة للشرب من  تعريف •

 .خالل اجتماعات المجالس المحلية والبلدية

  

توعية مواطني منطقة الدراسة بأهمية المحافظة على مياه الينابيع وعدم التخلص من  •

، وتوعية من التلوثالمياه العادمة في مجاري األودية والمناطق القريبة من الينابيع لحمايتها 

 .المواطنين بأهمية أن تكون البيئة المجاورة للينابيع نظيفة من النفايات الصلبة

  

حفر امتصاصية بالقرب من ينابيع  إنشاءحث السكان حول ينابيع منطقة الدراسة بعدم  •

ر من خالل الشقوق، وعند إنشاء الحف ةالمياه المجاورة وتوعيتهم بإمكانية تسرب المياه العادم

تكون صماء كتيمة مسلحة باالسمنت من كافة الجوانب  لضمان عدم تأثيرها على المياه  أنيجب 

 .الجوفية والينابيع المجاورة

  

التعاون بين وزارة الزراعة  وسلطة المياه من أجل توعية المزارعين بكيفية استخدام  •

تخلص من مخلفاتها بعد فيها وكيفية ال اإلسرافالمبيدات الحشرية واألسمدة الكيماوية وعدم 

 .االنتهاء من استعمالها بالطرق الصحية
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الضغط على الحكومات اإلسرائيلية لمنع المستوطنات اإلسرائيلية من التخلص من  •

 .عوادمها في األماكن القريبة من مياه الينابيع

  

منها خاصة تلك  واالستفادةالقيام بمشاريع من أجل تطوير طرق استخدام مياه الينابيع  •

  .الصالحة للشرب
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