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وأخص  اتقدـ الى كؿ مف دعمني معنويا وارشاديًا إلتماـ ىذا العمؿ ،بعظيـ الشكر والعرفاف
يـ الدعـ واالرشاد العممي تقد عفردد الذي لـ يتعثماف شركس  لدكتورابالذكر أستاذي الفاضؿ 

، كما واتوجو بالشكر لمدكتور سمير رماؿ والذي لـ عمى درب توجيياتو سارت ىذه الدراسةو 
 .يتوانى عف تقديـ المساعدة التدقيقية لمغة االنجميزية لممخص الدراسة

          

في جامعة بيرزيت، وأتقدـ بالشكر إلى لجنة  ائرة الجغرافياوالى جميع اساتذة ودكاترة د          
النقاش الدكتور احمد النوباني والدكتور احمد ابو حماد لتفضميما بقراءة الرسالة وتوجيياتيـ 

  السديدة ولقبوليـ مناقشة الرسالة.

 

 .........يًا اف اكوف قد وفقت في عممي ىذامتمن                                    
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 ممخص الدراسة

 لحم، بيت جاال، الدوحة والخضر مراجعة وتدقيق االثر البيئي لصناعة الحجر في مدن  بيت 

 

تيدؼ ىذه الدراسة إلى عمؿ مراجعة وتدقيؽ االثر البيئي لصناعة الحجر في منطقة الدراسة، وذلؾ مف      

أجؿ الخروج بنتائج تساىـ في معرفة اسباب ونتائج  وتأثيرات ىذه الصناعة والمساىمة في حؿ ىذه المشكمة 

 بيت لحـ وبيت جاال والدوحة والخضر. والتأثيرات المترتبة عمييا في مدف 

حيث تـ اعتماد المنيج الوصفي والذي ، تـ استخداـ مجموعة مف مناىج البحث مف اجؿ دراسة المشكمة     

يصؼ الظاىرة ووضعيا القائـ وتأثيرىا وذلؾ مف حيث ظروفيا وابعادىا. وتـ استخداـ طريقة المشاىدة 

عمومات عف منطقة الدراسة، كما وتـ استخداـ منيج التحميؿ والمالحظة والعمؿ الميداني في جمع الم

االحصائي وذلمؾ لتحميؿ بنود االستبانة التي صممت لتالئـ اىداؼ الدراسة. وفيما يتعمؽ بالعينة الخاصة 

بمنشآت صناعة الحجر وكذلؾ لمسكاف فيي عينة عشوائية، حيث تـ توزيع واختيار منشآت العينة بحسب 

 ا وتعاوف اصحاب ىذه المنشآت والسكاف المحيطيف بيذه المنشآت مع الباحث. سيولة الوصوؿ اليي

خمصت ىذه الدراسة الى مجموعة مف النتائج والتي مف اىميا: تأثير منشآت صناعة الحجر في منطقة      

تموثو  التأثير عمى نوعية اليواء والمساىمة في زيادة والتي مف اىميا، الدراسة عمى مختمؼ المكونات البيئية

كما وتؤثر عمى التنوع الحيوي ونوعية التربة وقدرتيا االنتاجية في منطقة الدراسة، باإلضافة الى تأثيرىا عمى 

العناصر الجمالية وتشويييا لممشيد الطبيعي، كما و تؤثر منشآت صناعة الحجر عمى اراضي المنطقة 

حداث تغير في استخدامات االراضي المحيطة بيا في مختمؼ المجاالت. حيث تؤدي ىذه المنشآت الى ا

المحيطة بيا والتي تصيبيا باإلىماؿ والتخريب، باإلضافة الى التأثير عمى اسعار ىذه االراضي سمبا مما 
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يؤدي الى انخفاض قيمتيا نتيجة لصعوبة العيش فييا واستخداميا. ىذا باإلضافة الى تأثير ىذه المنشآت 

وكبار السف منيـ ، وقد كانت امراض الجياز التنفسي  عمى صحة السكاف خاصة عمى صحة االطفاؿ

اشارت نتائج  . وقدوامراض القمب وضغط الدـ واالمراض السمعية والعصبية مف اكثر االمراض شيوعاً 

كمتطمب اساسي لترخيصيا،  % مف منشآت الدراسة لـ تجري دراسات لتقييـ االثر البيئي80اف ايضا الدراسة 

 موف بالجوانب والشؤوف البيئية وذلؾ بما يتالءـ مع مصالحيـ وطبيعة سير عمميـ % منيـ ال ييت55كما واف 

العمؿ عمى انشاء قواعد بيانات اما بالنسبة لمتوصيات التي خرجت بيا ىذه الدراسة فيي: ضرورة      

، صناعية مشتركة بيف جميع الجيات والمؤسسات الرقابية والصحية واالقتصادية الحكومية منيا والخاصة

وتطوير البيانات الموجودة حاليا، وذلؾ مف اجؿ ضماف السيطرة والرقابة الكاممة عمى ىذا القطاع الصناعي 

وتعزيز وتطوير االثار االيجابية والمتمثمة بالجانب ، والعمؿ عمى التخفيؼ مف االثار البيئية السمبية

لمتحقؽ مف ، ية بأدوات قياسية ومخبريةاالقتصادي. باإلضافة الى ضرورة القياـ بمشاريع تقييـ ومراجعة بيئ

نسب التموث وتقدير مدى خطورتو عمى صحة السكاف والنظاـ البيئي وذلؾ بشكؿ دوري ومنتظـ، وضرورة 

العمؿ عمى استخداـ خزاف تجميع وترسيب وتصفية الروبة الناتجة عف عممية قص الحجر ثـ كبس المادة 

ـ المخمفات، وضماف التخمص الصديؽ لمبيئة مف ىذه الطينية المترسبة عمى شكؿ مربعات لتقميؿ حج

تشجير المناطؽ المحيطة صناعات اخرى. وضرورة العمؿ عمى المخمفات و/ او اعادة استخداميا في 

متقميؿ مف انتقاؿ المموثات الى لبمناشير الحجر باألشجار الحرجية و االسوار واالحزمة والشوادر وذلؾ 

 جاورة، وتفاديا لحدوث اية اصابات لدى المواطنيف وخاصة االطفاؿ منيـ .المناطؽ السكنية والزراعية الم
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Abstract 

The Review and Audit of Environmental Impact of Stone Industry on the 

Cities of Bethlehem, Beit-jalla, Al-Doha and Al-Khader.  

The purpose of the study was to evaluate and assess (audit) the environmental 

impact of stone cutting industry on the study area, in order to come up with 

results indicating the reasons and effects of these industries and to contribute to 

possible solution in order to reduce the risk of these types of industries. 

Materials and Methodologies in the study consisted of three types. Firstly, 

descriptive analysis so as to describe the current situation of stone industries in 

the study area; their numbers and locations. Secondly, field and observation 

analysis were used to gather data regarding the study area using a questionnaire 

directed towards residents and stone companies. Finally, the use of statistical 

analysis to analyze the filled questionnaire. The intended target of study was 

selected randomly due to several factors such as accessibility and willingness of 

participants.  

The main findings of this study included the following: stone industries affect the 

studied area in the following aspects of air quality leading to an increased 

pollution making it harder for the biodiversity to survive, as well as the decrease 

in the production of the surrounding lands. The regression of biodiversity and soil 

quality has caused the general landscape to be distorted. Other findings from the 
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study showed that lands in the vicinity of stone industries were less taken care of, 

and were prospect to sabotage. The land values also suffered tremendously due 

to living hardships. 

Findings also showed that these facilities affected the health of nearby residents 

especially the young and the elderly with the prognosis of respiratory and heart 

health issues. Lastly these industry based on the questionnaire showed that 80 % 

of them have not done the environmental impact assessment study. And a 55 % 

of them were indifferent to what happens to the environment around them. 

This study concludes with a few suggestions to help reduce the impact of the 

stone industries on the study, the construction of a shared database among the 

governmental related service and stone industry people to help ease the process 

of monitoring and improving relationship with the economic factor of these 

projects. Another suggestion would be the routine inspection of these facilities to 

ensure that they are abiding by the law in regards to quantities of pollution 

allowed. Finally, the stone industries must create dumping tanks for all their 

residue’s in which they could sell or dispose  to other sources, a campaign of 

planting tree’s to help the nearby residents would prove to be a positive move by 

these industries . 
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  الفصل االول

  منطقة الدراسةوالجوانب الطبيعية والبشرية لمنيجية ال

  المقدمة: . .11

مف  اً بؿ وقطاع، متميزاً  ومناشير لمحجر موردًا اقتصاديا تعد مصانع الحجر وما تشممو مف مقالع وكسارات
حيث تعمؿ ىذه الصناعة عمى تمبية الطمب المحمي لقطاع االنشاءات ، القطاعات الرئيسية في فمسطيف

وقد . وليس ىذا فقط بؿ ليا دور كبير في الصادرات الفمسطينية الداعمة لالقتصاد الفمسطيني المحمي، والبناء
مما مكنو مف اخذ دور تنافسي في ، انوتميز الحجر الفمسطيني بجودتو وكميتو التجارية ونوعيتو وتعدد الو 

ىذه الصناعة  اتنتشر فييالتي  مف اىـ المحافظاتبيت لحـ والخميؿ  وتعد محافظتي. صناعة الحجر اقميمياً 
 250منشار حجر و  700وقد اشارت االحصائيات الى وجود اكثر مف . مف بيف ارجاء الضفة الغربية

يوجد احصائية واضحة ليا بسبب عدـ تسجيميا بشكؿ نظامي  اما الكسارات فال. محجر في الضفة الغربية
ىذا ويقدر رأس الماؿ المستخدـ في ىذه الصناعة بأكثر مف ، ومعتمد لدى الغرؼ التجارية في الضفة الغربية

% مف الناتج القومي 4.5مع مساىمة بحوالي  3مميوف ـ 30مميوف دينار مع حجـ انتاج قدر  353
 .(6-2، ص 2005، اعات الفمسطينيةلي الناتج المحمي ) االتحاد العاـ لمصن% مف اجما5.5الفمسطيني و

ومع ىذا االنتشار الكبير والموسع لصناعة الحجر في مدف الضفة الغربية سيما محافظتي الجنوب بيت لحـ 
عف اال انيـ تغافموا . ازداد اىتماـ اصحاب ىذه المنشآت واصحاب القرار بالجانب االقتصادي ليا، والخميؿ

خاصة السكاف المحيطيف ، االثر ليذه المنشآت عمى البيئة مف ارض ومياه وىواء ونقاوتو واالنساف وصحتو
فقد ساىمت ىذه الصناعة بتغيير شكؿ االراضي ومف . واستخدامات االراضي المحيطة بيا بيذه المنشآت

لمناطؽ تنقيب وتدمير  مما ادى الى التوسع عمى حساب االراضي الزراعية وتحويميا، ضمنيا الزراعية
 الغطاء النباتي وسطح االرض وصعوبة تسويتيا .

لتدقيؽ تأتي ىذه الدراسة ، ولموقوؼ عمى ىذه المشكمة والتموث والتأثير الذي تحدثو مناشير صناعة الحجر
وذلؾ لموقوؼ عمى تأثير ىذه ، بيت لحـ ير صناعة الحجر في محافظة الجنوباالثر البيئي لمناش ومراجعة

باإلضافة لقياس االثر االقتصادي ليذه المنشآت عمى السكاف ، االنساف والبيئة المحيطةنشآت عمى الم
 . المحيطيف بيا في منطقة الدراسة
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 مشكمة الدراسة:  2.1.

 بيت جاال، بيت لحم :تتمحور مشكمة الدراسة حوؿ االثر البيئي الذي تحدثو مناشير صناعة الحجر في مدف
عمى العناصر  اثارًا سمبية او ايجابية تسواء كان اثارىا البيئية مراجعة لعمؿ عمى، واوالخضر ،الدوحة

وذلؾ في ظؿ غياب دراسات لتقييـ ومراجعة االثر ، الطبيعية واالجتماعية والقتصادية والجمالية المختمفة
 .المحيطة  والتي ادت الى تفاقـ المشاكؿ البيئية والصحية لمسكاف والبيئة، البيئي في منطقة الدراسة

ازداد اىتماـ اصحاب ىذه ، ومع ىذا االنتشار الكبير والموسع لصناعة الحجر في مدف الضفة الغربية
اال انيـ تغافموا عف االثر ليذه المنشآت عمى البيئة مف . المنشآت واصحاب القرار بالجانب االقتصادي ليا

يف بيذه المنشآت واستخدامات االراضي ارض ومياه وىواء ونقاوتو واالنساف وصحتو خاصة السكاف المحيط
مما ادى الى التوسع ، فقد ساىمت ىذه الصناعة بتغيير شكؿ االراضي ومف ضمنيا الزراعية، المحيطة بيا

عمى حساب االراضي الزراعية وتحويميا لمناطؽ تنقيب او مطامر تعمؿ عمى تدمير الغطاء النباتي وسطح 
 االرض وصعوبة تسويتيا .

 لدراسة:مبررات ا  3.1

لقد تـ اختيار موضوع ىذه الدراسة بسبب مالحظة المشاكؿ والتأثيرات التي تسببيا مناشير صناعة الحجر 
والخضر وعمى المنطقة المحيطة بيا وعمى الدوحة ، بيت جاال، بيت لحـ :وتأثيرىا بشكؿ مباشر عمى مدف

سيما ، يئة والصحة العامة لمسكافسكانيا بشكؿ مباشر وعمى مختمؼ االتجاىات والصعد سيما في مجاؿ الب
توجد دراسات بيئية وتقييمية او حتى متابعة ورقابة بيئية دورية لمناشير صناعة الحجر في منطقة  وانو ال
 .الدراسة

وتقديميـ االعتراضات لدى ، ىذا باإلضافة الى مالحظة والتماس شكاوى المواطنيف عبر الوسائؿ االذاعية 
االمر الذي تـ مالحظتو ايضا مف خالؿ الدراسات السابقة ومنيا دراسة . عنيةدوائر الترخيص والصحة الم

شكوى مقدمة مف مواطني بيت فجار  55والتي قد تمقت فييا ، الييئة الفمسطينية المستقمة لحقوؽ المواطف
. قضاء بيت لحـ يشكوف فييا مف تأثير كسارات ومناشير الحجر حوؿ بيوتيـ سيما مف الناحية الزراعية

 .(5ص ، 2005، المواطف المستقمة لحقوؽ الفمسطينية الييئة)
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  أىداف الدراسة:  4.1

 تيدف الدراسة الى تحقيق االىداف التالية:

 : اليدف الرئيسي -

مف أجؿ ، البيئي لصناعة مناشير الحجر في منطقة الدراسة االثر وتدقيؽ مراجعةتيدؼ الدراسة إلى عمؿ 
 المشكمة ىذه حؿثيرات ىذه الصناعة والمساىمة في وتأسباب ونتائج في معرفة االخروج بنتائج تساىـ 
 . والخضر الدوحة، بيت جاال، بيت لحـ :في مدف والتأثيرات المترتبة عمييا

 األىداف الفرعية:  -
اظيار مدى تأثير ىذه المنشآت عمى استخدامات االراضي في مناطؽ انتشارىا وتواجدىا والمناطؽ  -1

 . المحيطة بيا

 . في منطقة الدراسة صحة السكافعمى  ى  تأثير منشآت صناعة الحجراظيار مد -2

 في منطقة  عمى المياه ومصادرىا اظيار مدى  تأثير منشآت صناعة الحجر االسياـ في -3

 الدراسة.       

 . عمى المشيد العاـ  في منطقة الدراسة القاء الضوء عمى  تأثير منشآت صناعة الحجر -4

 عمى تركز السكاف والعيش في  منشآت صناعة الحجر اظيار مدى تأثير صوت وضجيج -5

 . منطقة الدراسة        

 في منطقة الدراسة مف وجية نظر  لمنشآت صناعة الحجرالتعرؼ عمى االثر االقتصادي  -6

 السكاف المحيطيف بيذه المنشآت.        

اطؽ التي تنتشر التعرؼ عمى واقع تأثير منشآت صناعة الحجر عمى خدمات البنية التحتية في المن -7
 . بيا

في  استخدامات االراضيالعمؿ عمى فحص ورصد منطقة ىذه المنشآت  مف حيث الموقع ونوعية  -8
 .منطقة الدراسة 
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االجراءات المناسبة لمتقميؿ مف االثار السمبية الناتجة مف ىذه المنشآت  بعض تحديدالمساىمة في  -9
حموؿ مناسبة مف أجؿ التغمب عمى االثار والعمؿ عمى وضع ، ودعـ وتطوير االثار االيجابية ليا
 السمبية الناتجة عف ىذه المنشآت .

وضع نتائج ىذه الدراسة لصناع القرار حوؿ االثار المترتبة مف جراء ىذه المنشآت عمى  -10
البيئية متطمبات الالمعايير و تطبيؽ  وذلؾ لمساعدتيـ في، البيئة والمكونات البيئية المحيطة بيا

 .لمنشآتوالقانونية ليذه ا

 أىمية الدراسة:  5.1.

 تكمن اىمية الدراسة في التالي: -

 االثر البيئي لمناشير صناعة الحجر وتدقيؽ مراجعةتأتي اىمية ىذه الدراسة كونيا تبحث في  -1
بيت جاال والخضر، لما ليذا الموضوع ، بيت لحـ :في مدف والحفاظ عمى البيئة الطبيعية والصناعية

 . يد البيئي والمكونات البيئية الطبيعية وايضا البشريةمف اىمية كبرى عمى الصع

والحفاظ عمى البيئة الطبيعية  حموؿ لمشكمة المشاريع االستثمارية في صناعة مناشير الحجر اقتراح -2
تسبب في انتشار االمراض وتمؼ المحاصيؿ الزراعية قد والتي ، في منطقة الدراسة والصناعية

  . وتشويو المشيد العاـ لألرض

 أسئمة الدراسة: . 6.1

لمنشآت صناعة الحجر في مدف بيت  ما ىي االثار البيئية لمراجعة االثر البيئي السؤال الرئيسي:  -
 ؟ ، الدوحة والخضربيت جاال ، لحـ

 :األسئمة الفرعية -
بيت ، ما ىي عناصر مراجعة االثر البيئي الرئيسية لمنشآت صناعة الحجر في مدف بيت لحـ -1

 ضر؟ جاال، الدوحة  والخ
االراضي  واسعار ما ىو تقييـ تأثير منشآت صناعة الحجر في منطقة الدراسة عمى استعماالت -2

 القريبة منيا؟
ما ىو تقييـ اثر منشآت صناعة الحجر عمى الصحة البشرية في منطقة الدراسة مف وجيتي  -3

 نظر كؿ مف السكاف المحيطيف والدوائر الصحية في منطقة الدراسة؟
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في منطقة الدراسة   والمزروعاتمنشآت صناعة الحجر عمى االراضي الزراعية  ما ىو تقييـ تأثير -4
 والمزارعيف في منطقة الدراسة؟ السكافمف وجية نظر 

 ما ىو تقييـ تأثير منشآت صناعة الحجر عمى المياه ومصادرىا في منطقة الدراسة؟ -5
دراسة مف وجيتي نظر ما ىو تقييـ تأثير منشآت صناعة الحجر عمى المشيد العاـ  في منطقة ال -6

 ؟منطقة الدراسة ودوائر اليندسة والتخطيط في بمدياتالسكاف 
ما ىو تقييـ تأثير صوت وضجيج  منشآت صناعة الحجر عمى السكاف والعيش في منطقة  -7

 الدراسة مف وجية نظر السكاف المحيطيف والدوائر الصحية في منطقة الدراسة؟
اصحاب ىذه السكاف و نظر  تيالحجر مف وجيما ىي االثار االقتصادية لمنشآت صناعة  -8

 المنشآت والييئات واالتحادات الصناعية في منطقة الدراسة ؟
في  مف وجية نظر السكاف حتيةما ىو تأثير منشآت صناعة الحجر عمى خدمات البنية الت -9

 المناطؽ التي تنتشر بيا؟
 فرضيات الدراسة:  7.1.

 الفرضيات التالية: يمكف صياغة اسئمتيافي ضوء مشكمة الدراسة و 
يوجد تأثير سمبي لمنشآت صناعة الحجر في منطقة الدراسة عمى استعماالت االراضي في منطقة  -1

 الدراسة.
يوجد تأثير سمبي لمنشآت صناعة الحجر في منطقة الدراسة عمى صحة السكاف في المنطقة  التي  -2

 تنتشر بيا.
في والمزروعات ة عمى االرض الزراعية ىناؾ تأثير سمبي لمنشآت صناعة الحجر في منطقة الدراس -3

 المناطؽ التي تنتشر بيا.
يوجد تأثير سمبي لمنشآت صناعة الحجر في منطقة الدراسة عمى كمية ونوعية المياه في المناطؽ  -4

 .نظر السكاف المحيطيفوذلؾ مف وجية ، التي تنتشر بيا
ـ لممنطقة ار والمشيد العىناؾ تأثير سمبي لمنشآت صناعة الحجر في منطقة الدراسة عمى المنظ -5

 التي تنتشر بيا.
السكاف  صحة ىناؾ تأثيرات سمبية ألصوات وضجيج منشآت صناعة الحجر في منطقة الدراسة عمى -6

 المحيطيف.
يوجد تأثير ايجابي لمنشآت صناعة الحجر في منطقة الدراسة عمى النواحي االقتصادية والتشغيمية  -7

 ت.في المناطؽ التي تنتشر بيا ىذه المنشآ
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ىناؾ تأثير سمبي لمنشآت صناعة الحجر في منطقة الدراسة عمى خدمات البنية التحتية في المناطؽ  -8
 التي تنتشر بيا.

 المناىج المستخدمة في الدراسة: . 8.1

، وذلؾ لمعمؿ عمى زيادة دقة ومصداقية الدراسة، استخداـ مجموعة مف المناىج البحثية إلجراء ىذه الدراسة تـ
 ـ كؿ مف المناىج التالية في اجراء ىذه الدراسة :استخدا تـ حيث

 المنيج الوصفي:. 1.8.1
يجاد العالقة ، يستخدـ ىذا المنيج في وصؼ ظاىرة معينة والتعرؼ عمي خصائصيا بيدؼ تحديد المشاكؿ وا 

ذلؾ وسيعمؿ ىذا المنيج عمى وصؼ الوضع القائـ لمظاىرة وتأثيرىا و . المختمفة الحموؿثـ تحديد  العوامؿبيف 
في جمع المعمومات عف  والمشاركة الشعبية الدراسة الميدانيةناىيؾ عف اسموب ، مف حيث ظروفيا وابعادىا

 . االثار البيئية التي تحدثيا مناشير الحجر في منطقة الدراسة
ووصفيا ، دراسة وتقييـ واقع تأثير منشآت صناعة الحجر في منطقة الدراسة تـفمف خالؿ ىذا المنيج  

باإلضافة الى وصؼ الموقع ومظاىر السطح وموارد المياه و ايضا ، ا كما ىي عمى ارض الواقعوتأثيرى
 . معرفة اثر ىذه المنشآت عمى االقتصاد

 
 المنيج التحميمي االحصائي : . 2.8.1

االثر البيئي لمنشآت  مراجعةوذلؾ إلجراء عممية ، استخداـ طريقة المصفوفات ومنيا طريقة ليوبولد تـ
حيث تتضمف ىذه المصفوفة ابراز االثار البيئية لعناصر المشاريع وقياس ، لحجر في منطقة الدراسةصناعة ا

وتمتاز مصفوفة ليوبولد عف باقي طرؽ التقييـ االخر بأنيا تعطي صورة مفصمة واكثر . قوتيا واىميتيا
ونوعيا وتتميز ايضا وليس ىذا فقط بؿ تعمؿ عمى وصفيا وتحميميا كميا ، وضوحا حوؿ عوامؿ االثر البيئي

 .دراسة الواقع الموجود لكؿ عامؿما يمكف مف ، بانيا تعطي ثقؿ ووزف لكؿ عامؿ مف عوامؿ التأثير
وتـ استخداـ منيج التحميؿ االحصائي الكمي الذي يعطي وصفًا رقميًا نسبيًا يوضح مقدار خصائص الظاىرة 

مى حياة وصحة السكاف و البيئة و االراضي والذي يمكف مف اظيار تأثير منشآت صناعة الحجر ع، وحجميا
ـ تحميؿ بنود االستبانات وت. (SPSSوذلؾ باستخداـ برنامج الرـز االحصائية )، المحيطة بيا واستخداماتيا

استخداـ برنامج نظـ المعمومات  تـىذا و . التي تـ تصميميا خصيصا لتمبية اىداؼ الدراسة، الخاصة
وذلؾ إلظيار تأثير ، الدراسةاعداد الخرائط الخاصة بمنطقة  في ArcMap10.1 - (GISالجغرافية )

 . عمى استخدامات االراضي المحيطة بيا ونوعيا صناعة الحجر منشآت
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 :وتحميميا أدوات الدراسة وطرق جمع البيانات  3.8.1.

عانة االست تـتعتبر أدوات البحث ومصادره مف أىـ األمور التي تساعد في تحقيؽ أىداؼ الدراسة، وىنا 
 باألدوات العممية التالية: 

، االثر البيئي المنشآت صناعة الحجر في منطقة الدراسة نموذج مصفوفة ليوبولد لتقييـاستخداـ  تـ .1
 ذلؾ وفقا لمطرؽ لمخطوات التالية:و ، مف اجؿ عمؿ تقييـ لألثر البيئي المنشآت صناعة الحجروذلؾ 
 يع لممنشآت ووضعيا في أعمى تـ تعريؼ جميع األنشطة التشغيمية وعمميات التصن

أما الصفوؼ . والتي تمثؿ األعمدة في الجدوؿ المراد عممو ) جدوؿ المصفوفة (، المصفوفة
فتحتوي عمى الظروؼ البيئية الراىنة والتي يمكف اف تتأثر بطبيعة نشاط المنشآت وذلؾ اما 

 سمبا او ايجابًا.

 حيث يتـ وضع قيمة التأثير ، صفيفتـ تقسيـ كؿ مربع متقاطع بيف الصفوؼ واألعمدة الى ن
أو حجـ ىذا األثر في القسـ االعمى لكؿ مربع مع وضع اشارة ) +( اذا كاف التأثير ايجابيًا 

 اما في أسفؿ المربع فيتـ وضع رقـ يمثؿ أىمية األثر.، ( اذا كاف التأثير سمبياً -واشارة )

  10-1مف واحد الى عشرة ) وضع األرقاـ في الجدوؿ بحيث تتراوح قيمتيا في كؿ خانة تـ 
( اعمى قيمة يمكف 10( ادنى قيمة يمكف أف تسجؿ ويمثؿ الرقـ  ) 1حيث يمثؿ الرقـ )، (

 . (0أف تسجؿ وال يتـ وضع القيمة صفر)

 تـ ضرب أرقاـ شقي المربع  ببعضيما ، سمبية وااليجابية لممنشآتولمعرفة عدد النقاط ال
حيث يمكننا ذلؾ ، يميو بشكؿ أفقي وعموديالبعض وجمعيا مع حاصؿ ضرب المربع الذي 

وبالتالي معرفة عدد النقاط ، مف معرفة النقاط السمبية وااليجابية لكؿ مف الصفوؼ واالعمدة
الكمية وقيمة المشروع السمبية او االيجابية وتأثيرىا عمى كؿ مكوف مف المكونات البيئية ) 

 (.288، 2002، عابد واخروف

 وذلؾ بعد استخراج مجموع ، بيئي لألنشطة التصنيعية لممنشآتتـ احتساب نسبة االثر ال
كما وتـ . االثار البيئية السمبية وااليجابية وبالتالي استخراج ) المجموع الكمي لألثر البيئي (

استخراج نسبة االثر البيئي ألنشطة المنشآت عمى كؿ عنصر مف العناصر البيئية بقسمة 
مما ، البيئية عمى المجموع الكمي لمتأثير مضروبًا بمئة االثر البيئي لكؿ عنصر مف العناصر

 يوضح اية عناصر بيئية ىي االكثر تضررًا مف جراء انشطة المنشآت.
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مجموعة مف السكاف المحيطيف بمنطقة  توزيعيا عمى واستخداـ استبيانات خاصة تصميـ و  تـ .2
اصحاب عيا عمى اخرى تـ تصميميا وتوزي واستبانات، منتظـ مصانع الحجر بشكؿ عشوائي

المنشآت حيث تـ معالجة بيانات استبانات السكاف المحيطيف واصحاب . التي تـ دراستيا المنشآت
وتحميميا باستخداـ الحاسوب وذلؾ بعد ادخاؿ معمومات الدراسات واالدبيات السابقة ، كؿ عمى حدى

تحميؿ بنود االستبانة  بواسطة، وربطيا بالبيانات االحصائية التي تـ ترميزىا وتحميميا وايجادىا
د واساسيات تقييـ االثر فيما يتالءـ مع بنو المنشآت استبانات السكاف واصحاب وتـ تصميـ ، احصائيا
وفقا  SPSSحيث تـ تحميؿ االستبانات احصائيًا باستخداـ برنامج معالج البيانات االحصائي . البيئي

 لمطرؽ االحصائية التالية: 
 :( وىي Descriptive Statisticsصفية )الو  التكراراتالنسب و اخراج  -

Sum, Percentage, Frequency . 
 بيف متغيرات وعوامؿ الدراسة . correlationاخراج معامؿ االرتباط والعالقة  -

 مع مجموعة المؤسسات والدوائر الرسمية التالية:مقابالت اجراء  تـ .3
 اتحاد صناعة الحجر والرخاـ الفمسطينية . -
 . محافظة بيت لحـ سمطة جودة البيئة في -
 دائرة تسوية االراضي واالمالؾ في محافظة بيت لحـ. -
 الدوحة والخضر.، بيت جاال، قسـ الصحة في بمديات بيت لحـ -
 قسـ الصحة والرقابة البيئية في دائرة الصحة لمحافظة بيت لحـ . -
 الدوحة والخضر.، بيت جاال، قسـ اليندسة والتخطيط في بمديات بيت لحـ -

لمنطقة الدراسة لمعمؿ عمى ترسيـ واعداد خارطة لتوزيع وانتشار  2011صورة جوية لعاـ استخداـ  تـ .4
صناعة  منشآت االستعانة بيا لرسـ وتعييف اماكف تـحيث ، مصانع الحجر في منطقة الدراسة

 . الحجر التي تـ دراستيا في منطقة الدراسة
وذلؾ إلنتاج الخرائط الالزمة  -GIS Arc- Map10استخداـ برنامج انظمة المعمومات الجغرافية  تـ .5

 تأثير ىذه المنشآت عمى المناطؽ المحيطة بيا وتأثيرىا عمييا. إلظيارإلتماـ الدراسة  
استخداـ مجموعة مف االدبيات والدراسات السابقة والمرتبطة بموضوع الدراسة والعمؿ عمى تحميميا  تـ .6

 . ودراستيا وربطيا بالدراسة الحالية
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 دراسة:عينة ال . 9.1

وذلؾ لقمة المعمومات المتوفرة حوؿ االثار ، تصميـ استبانة خاصة لجمع المعمومات ترتبط بيدؼ الدراسة تـ
. صناعة الحجر في منطقة الدراسةالمنشآت البيئية والصحية واالقتصادية واستخدامات االراضي المحيطة 

التي تـ  في منطقة الدراسة الظاىرة منشآت صناعة الحجرلعينة مسحية شاممة  فييوفيما يتعمؽ بالعينة 
صناعة الحجر  منشآتحيث تـ تحديد ، بشكؿ عشوائي منتظـاما بالنسبة لمسكاف فقد تـ اختيارىـ ، دراستيا

حيث ابتعد كؿ قسـ عف ، ىاالى خمسة اقساـ دائرية الشكؿ تبدأ مف مركز  همنشآالتي تـ دراستيا وتقسيـ كؿ 
% مف 15واخذ منيا ما نسبتو وحدات السكنية في كؿ قسـ حوؿ التجمع ثـ تـ عد ال. متر 100االخر مسافة 

لصعوبة تغطيتيا مف اضافة ، ) نظرا لكبر عدد الوحدات السكنية في التجمع الواحد، عدد الوحدات السكنية
 .قبؿ الباحث (

عمـ اف لاوذلؾ لتغطية جميع جوانب التأثير مع ، متر كأقصى بعد عف المنشآت 500وقد تـ اختيار مسافة 
 7/1999يني رقـ طوالتي اقرىا قانوف البيئة الفمس ،خبراء بيئييف لمتأكد مف مسافة التأثير باستشارةالباحث قاـ 

والخارطة التالية . (38-17، 1999، ؛ سمطة جودة البيئة 2014، ) مقابمة مع الحميديمتر  350بحوالي 
ولمزيد مف االطالع عمى ، التي تـ دراستيا والمنشآت موضحًا عمييا عينة الدراسةتمثؿ منطقة الدراسة 

 .مواقع وتجمعات مناشير الحجر( والذي يبيف 3رقـ )االطالع عمى جدوؿ الدراسة يمكف  منشآتتفاصيؿ 

 صـدق مقياس الـدراسـة:.1.9.1

والػذيف ، االساتذة والمشػرفيفعرضيا عمى مجموعة مف وذلؾ بعد ، قاـ الباحث بالتحقؽ مف صدؽ أداة الدراسة
دوا بعػػض المالحظػػات حوليػػا، وعميػػػو تػػـ إخػػراج أداة الدراسػػة بشػػكميا الحػػػالي، حػػوؿ مراجعػػة وتػػدقيؽ االثػػػر أبػػ

 .2014/2015لمعاـ . بيت جاال، الدوحة والخضر، البيئي لصناعة الحجر في مدف  بيت لحـ
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 (: عينة الدراسة1الخارطة رقـ )

 
 صعوبات الدراسة: . 10.1

 المتوقعة التي ستعترض ىذه الدراسة ومنيا: ىناؾ مجموعة مف الصعوبات
 . عدـ توفر بعض البيانات لدى الجيات الرسمية والتخطيطية -1
 اصحاب ىذه المنشآت مف اجراء المقابالت.بعض ممانعة وعدـ رغبة  -2
خوؼ السكاف والعماؿ المحيطيف والمقربيف مف ىذه المنشآت مف اعطاء اية معمومات حوؿ المنشآت  -3

 وتأثيرىا.
 ىذه الدراسة. إلجراءاوف بعض المؤسسات الحكومية والرسمية عدـ تع -4
 كبر عددىا و صناعة الحجر احصائيا في منطقة الدراسة بسب منشآتصعوبة حصر جميع  -5

 الدوائر الرسمية. ىانتشارىا العشوائي وعدـ تسجيميا لد
 :المكانية والزمانية حدود الدراسة . 11.1

 ة:تقتصر ىذه الدراسة عمى الحدود التالي
 . 2014/2015 العاـ ىالحدود الزمنية ليذه الدراسة عمتقتصر الحدود الزمانية: 
بيت ، مدينة بيت لحـ :وىيعمى عدة مدف مف محافظة بيت لحـ تقتصر ىذه الدراسة  الحدود المكانية:

 بصفتيما مف اكثر المناطؽ التي يتخمميا عدد كبير مف منشآت صناعة الحجر. الدوحة والخضر، جاال

Legend
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 (: منطقة الدراسة 2طة رقم )ير خ

  
 (: تداخل المنشآت بالمناطق السكنية3الخارطة رقم )

 
  .المصدر:  اعداد الباحث
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 خصائص تجمعات منطقة الدراسة: 12.1.
. الخضرو ، الدوحة، بيت جاال، مدينة بيت لحم :وىي ة الدراسة عمى عدة تجمعات سكنيةتشتمل منطق

 حيث الموقع والمساحة وعدد السكان:وفيما يمي وصف ليذه المناطق من 
 

 مدينة بيت لحم: -1
وتقع ىذه المدينة شمالي المحافظة حيث ، ىي المدينة الرئيسية في المحافظة وتعتبر مركزًا لمحافظة بيت لحـ

يحدىا مف جية الشماؿ مدينة القدس ومف الشرؽ مدينة بيت ساحور و مف الغرب مدينتا بيت جاال والدوحة 
 . 2كـ22.8وذلؾ بمساحة اجمالية قدرىا . ا ىندازة وارطاسومف الجنوب قريت

تبييف  فقد، ـ2015الفمسطيني لعاـ  لإلحصاءالجياز المركزي  تقديراتوبحسب اما مف ناحية اعداد السكاف 
مف  12.513مف الذكور و  12.753نسمة منيـ  309983 يبمغ تقريبااف عدد سكاف مدينة بيت لحـ 

معيد االبحاث التطبيقية  ؛ www.pcbs.gov.ps:  2015، إلحصاء الفمسطينيالجياز المركزي لاالناث )
 (. 8 – 4، 2010، دليؿ مدينة بيت لحـ -اريج  –
 

 مدينة بيت جاال: -2
كـ ىوائي مف مركز مدينة  1.8ىي احدى مدف محافظة بيت لحـ والواقعة غرب مدينة بيت لحـ عمى بعد 

ويحيط بيا مف الشماؿ مدينة القدس ومستوطنة جيمو ومف الغرب قريتا الولجة وبتير ومف الجنوب ، يت لحـب
 دونـ . 9.749وذلؾ بمساحة اجمالية قدرىا ، مدينة الدوحة وبمدة الخضر

ـ اف عدد  2015الفمسطيني لعاـ  لإلحصاءالجياز المركزي  تقديراتفقد اشارت السكاف  بأعدادوفيما يتعمؽ 
الجياز المركزي )مف االناث  6986مف الذكور و  6.859نسمة منيـ  149419كاف المدينة يبمغ س

دليؿ مدينة  -اريج  –معيد االبحاث التطبيقية  ؛ www.pcbs.gov.ps:  2015، لإلحصاء الفمسطيني
 (. 8 – 4، 2010، جاالبيت 

 

 : الدوحةمدينة  -3
كـ ىوائي مف  2.5ى مدف محافظة بيت لحـ والواقعة الى الغرب مف مدينة بيت لحـ وعمى بعد ىي احد

وىي تتوسط مدينتي بيت لحـ وبيت جاال وتشاركيما الحدود مف جيتي الشماؿ ، مركز مدينة بيت لحـ
الية وذلؾ بمساحة اجم، ويحدىا مف الغرب بمدة الخضر ومف الجنوب مخيـ الدىيشة وقرية ارطاس. والشرؽ
 دونـ . 1.850قدرىا 

قد بمغ   ـ 2015الفمسطيني لعاـ  لإلحصاءالجياز المركزي  تقديراتوبحسب وفيما يتعمؽ بأعداد السكاف 
الجياز المركزي لإلحصاء )نسمة مف االناث  4.803و  الذكورنسمة مف  4.950نسمة منيـ  119960

http://www.pcbs.gov.ps/
http://www.pcbs.gov.ps/
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، دليؿ مدينة الدوحة -اريج  –معيد االبحاث التطبيقية  ؛ www.pcbs.gov.ps:  2015، الفمسطيني
 (. aldoha municipality.org: 2012، بمدية الدوحة ؛ 7 – 4، 2010

 

 الخضر: مدينة -4
 4حيث تقع غرب مدينة بيت لحـ وعمى بعد ، الخضر مف احدى فروع بمديات محافظة بيت لحـ مدينةتعتبر 

ويحدىا مف الشرؽ مخيـ الدىيشة ومف الشماؿ مدينة بيت جاال ومف ، دينة بيت لحـكـ ىوائي مف مركز م
الجياز  تقديراتتشير وفيما يتعمؽ بأعداد السكاف . الغرب قريتي بتير وحوساف ومف الجنوب قرية واد النيص

سمة ن 5.056نسمة منيـ  119986بمغت قد سكاف الاف اعداد ، ـ 2015الفمسطيني عاـ  لإلحصاءالمركزي 
:  2015، الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني)نسمة مف االناث  4.718مف الذكور و 

www.pcbs.gov.ps 7 – 4، 2010، دليؿ بمدة الخضر -اريج  –معيد االبحاث التطبيقية  ؛ .) 
 

 :لمحافظة بيت لحمالجوانب الطبيعية والبشرية  . 14.1

 :لمحافظة بيت لحمالجوانب الطبيعية  . 1.14.1

بيت ، بيت لحـ :فاالثر البيئي لمناشير صناعة الحجر في مد مراجعةفي ىذه الدراسة تناوؿ موضوع  تـ
والتي تقع ضمف حدود محافظة بيت لحـ والتي بدورىا تقع جنوبي الضفة الغربية ، والخضر ، الدوحةجاال

 وشماؿ محافظة الخميؿ.
 

 موقع الجغرافي:ال . 1.1.14.1

ـ  750حيث تمتد عمى ىضبتيف يصؿ اعالىا الى ، تقع محافظة بيت لحـ بيف محافظتي القدس والخميؿ
وىي جزء مف جباؿ وىضاب فمسطيف الوسطى الموازية لغور االردف والبحر الميت ، فوؽ مستوى سطح البحر

 (.29، ص 2010، الفمسطيني لإلحصاء) الجياز المركزي 
 
 
 
 
 
 

http://www.pcbs.gov.ps/
http://www.pcbs.gov.ps/
http://www.pcbs.gov.ps/
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 (: الموقع الجغرافي لمحافظة بيت لحم4رقم ) الخارطة\
 

     
 .المصدر:  اعداد الباحث

 الموقع الفمكي: . 2.1.14.1

(  شماؿ 0 31.35 – 0 31.45عرض )  دائرتيما بيف ، تقع محافظة بيت لحـ وفؽ االحداثيات العالمية
 (.8، ص 2011، ) عودة  . ( شرؽ خط غرينيتش 0 35.30_ 0 35.55خط االستواء وخط طوؿ ) 
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 المساحة: . 3.1.14.1

مف اجمالي مساحة اراضي الضفة %  11.7وبنسبة تقديرية  2كـ  659افظة بيت لحـ تبمغ مساحة مح
 45مع اجمالي عدد لمتجمعات السكنية والبالغ ، 2010وذلؾ حسب المسح الذي تـ اجرائو عاـ ، الغربية

العزة ومخيـ عايدة ومخيـ الدىيشة حيث  مخيمات وىي مخيـ 3مف ضمنو ، تجمع سكاني في المحافظة
 (.32، ص 2010االحصاء الفمسطيني ، المياه الكيرباء ) مركز اتتصميـ شبك

  
 المناخ: . 4.1.14.1

حيث تقع بيت لحـ عمى جبؿ يرتفع عف ، تمتاز محافظة بيت لحـ بمناخ معتدؿ الحرارة صيفًا وبارد شتاءً 
 (.29، ص 2011، لإلحصاء ـ ) الجياز المركزي 789مستوى سطح البحر 

 

 :المظاىر التضاريسية . 5.1.14.1

والودياف وذلؾ الحتوائيا عمى الجباؿ ، تعتبر محافظة بيت لحـ مف المناطؽ المتنوعة تضاريسيًا في فمسطيف
حيث تعمؿ المرتفعات . الى الصحاري والتالؿ باإلضافةىذا ، المنطقة الغربية والسيوؿ الخصبة خاصة في

ىذا وتقع مدينة بيت . لمحافظة عمى قطع الجزء الغربي عمى طوؿ امتداده مف الشماؿ لمجنوبالوسطى في ا
اما ، لحـ عمى ىضبتيف والمتاف ىما جزء مف سمسمة جباؿ وىضاب مطمة عمى غور االردف والبحر الميت

ـ فوؽ  758يا الجية الغربية مف المحافظة وبالتحديد مدينة بيت جاال فيي تقع عمى تمة منحدرة يبمغ ارتفاع
ـ فوؽ سطح البحر ومنيا تأخذ باالنخفاض لتصؿ لحوالي  900حيث تبمغ اعمى قمة فييا ، سطح البحر

وفيما يتعمؽ بنظاـ التصريؼ فاف ، ـ فوؽ سطح البحر كمما اتجينا شرقًا وبالتحديد مدينة بيت ساحور 400
 (.48 -45، 2011عودة، المياه تنساب مف سفوح الجباؿ وتتجو الى الشرؽ والجنوب الشرقي ) 

 تربة:الو  ةجيولوجيالمظاىر ال . 6.1.14.1

والتي تضـ مناطؽ ، الى تتابع مجموعة عجموف العميا الطبقية الجيولوجيةبيت لحـ محافظة ترجع طبقات 
تبدأ طبقاتيا بالتكشؼ  وحيث يرجع ىذا التكويف الى العصر السينوماتي العموي ، الخميؿ والقدس وبيت لحـ

حيث تتكوف ىذه الطبقات مف دولوميت وحجر جيري ومارؿ ، طبقة الفارعة وعناتا المحدبة عمى حواؼ
تعد الطبقات الجيولوجية المكونة لمنطقة بيت لحـ مف الطبقات و . متراً  150طباشيري يصؿ سمكو الى 
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زمف وىي اراضي تشكمت في العصر الكرياتاسي االوسط واالعمى وذلؾ مف ال، االكثر انتشارا في فمسطيف
( مميوف سنة وىي عبارة عف طبقات مكونة مف سبعة تشكيالت 60أي قبؿ ما يزيد عف )، الجيولوجي الثاني
 فمنيا الصواني وصخور حوارية وصخور اخرى متكتمة تستخدـ في البناء .، صخرية مختمفة

ء شرقًا أو غربًا فيي متعددة ومتنوعة حسب امتدادىا واتجاىيا سوا، وفيما يتعمؽ بالتربة في منطقة بيت لحـ
اء المنطقة مغطاة بالصخور الجرداء والتربة ز وبشكؿ عاـ فاف نسبة كبيرة مف اج. وتبعًا لطبوغرافية الموقع

حيث تفتقر مثؿ ىذه الترب في ىذه المناطؽ الى ، الضحمة خاصة في المناطؽ والمنحدرات الشرقية الجيرية
ولكف بالرغـ ، ف احتوائيا عمى نسبة كبيرة مف االمالحناىيؾ ع، العناصر العضوية الخصبة الالزمة لمزراعة

 مف ذلؾ يمكف استخداميا كمراعي طبيعية وزراعتيا بأعشاب رعوية .

 معدف الحديد فييا والتي وذلؾ نتيجة تواجد ، ىذا وتنتشر في المناطؽ الغربية مف المحافظة التربة الحمراء
حيث يكوف سمؾ التربة كبيرا خاصة في االراضي ، حوريةمع اختالطيا بالماء في الطبقات ال تتحوؿ الى بنية

وتعد طبقة الصخور . التي يعود تاريخيا لمعصر الكريتاسي االعمى والتي تمقب جيولوجيا بتشكيالت بيت لحـ
الكمسية والحورية وتأثرىا بعوامؿ المناخ المختمفة كالرطوبة واالمطار والحرارة مف ابرز اسباب تشكؿ الترب 

 (.29-27، 2011، ت لحـ ) عودةفي منطقة بي
 

 :لمحافظة بيت لحمالجوانب البشرية   . 2.14.1

 السكان:  . 1.2.14.1

% 4.6نسمة وذلؾ بنسبة  204.929حوالي  2013بمغ عدد سكاف محافظة بيت لحـ  في منتصؼ عاـ 
وع % مف مجم28.4ىذا وقد بمغت نسبة الالجئيف المقيميف في المحافظة . مف مجموع سكاف فمسطيف

 فرد / 299حوالي  2011حيث بمغت الكثافة السكانية في المحافظة لعاـ ، السكاف الفمسطينييف في المحافظة
عزة  ومخيـ عايدة )الجياز مخيـ ال، : مخيـ الدىيشةوىيىذا ويوجد بالمحافظة ثالثة مخيمات لالجئيف . 2كـ 
 .(  59، 2013، الفمسطيني لإلحصاءزي المرك
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 ف واالنشطة االقتصادية:الظرو  . 2.2.14.1

% 30والذي يستوعب  التوظيؼيعتمد االقتصاد في مدينة بيت لحـ عمى عدة قطاعات رئيسية ومنيا قطاع 
 مف القوى العاممة وقد كانت نتائج توزيع االيدي العاممة في المحافظة كالتالي :

 % مف االيدي العاممة 30_ قطاع الموظفيف ويشكؿ 

 % مف االيدي العاممة 25_ قطاع الخدمات ويشكؿ 

 % مف االيدي العاممة23_ قطاع التجارة ويشكؿ 

 % مف االيدي العاممة  18_ قطاع الصناعة ويشكؿ 

 % مف االيدي العاممة  3_ قطاع سوؽ العمؿ االسرائيمي ويشكؿ 

، ص 2010الفمسطيني ، لإلحصاء يمركز الجياز ال% مف االيدي العاممة ) 1_ قطاع الزراعة ويشكؿ 
32).  

 :ةالصناع. 3.2.14.1

ؾ حسب انتاجيا الصناعي بعد وذل، في قطاع الصناعة الميمة المدف الفمسطينية مفبيت لحـ محافظة تعد 
ويشكؿ عاـ تمثؿ ، وتعد صناعة الحجر والرخاـ مف ابرز دعائميا االقتصادية. محافظتي نابمس والخميؿ

% مف مجمؿ 25ي الناتج المحمي وحوالي % مف اجمال4.5صناعة الحجر والرخاـ في فمسطيف ما نسبتو 
وذلؾ بعدد ، عامؿ 20000كما وتعمؿ عمى توفر فرص عمؿ ألكثر مف ، االنتاج الصناعي الفمسطيني

) اتحاد صناعة منشأة لصناعة الحجر والرخاـ في عموـ فمسطيف  400شركات ومصانع يقدر بحوالي 
 . ( 13-5، 2011، الحجر والرخاـ

 الراضي:استعماالت ا 4.2.14.1.

وىي موزعة حسب استعماالت االراضي لعاـ ، 2كـ 659تبمغ مساحة االراضي في محافظة بيت لحـ حوالي 
 2كـ 49.5حيث بمغت مساحة االراضي الزراعية منيا حوالي ، وذلؾ بحسب كتاب االحصاء السنوي 2011

وقد بمغت مساحة  2كـ22ت اما المحميات الطبيعية فقد بمغ، 2كـ1.4بينما بمغت مساحة الغابات واالحراش 
المركزي   جيازال)  2الؼ ـ 219.7ىذا وقد بمغت مساحة االبنية المرخصة حوالي  2كـ38المراعي 
 (.47 -45، 2011، المركزي لإلحصاء
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 الفصل الثاني
 

 الخمفية النظرية لمراجعة وتدقيق األثر البيئي 

 

 الدراسات السابقة
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 الفصل الثاني 

 ية لمراجعة وتدقيق األثر البيئي لصناعة مناشير الحجر في منطقة حوض البحر المتوسطالخمفية النظر 

 المقدمة:.1.2

وذلؾ لما تدرسو مف تغيرات عميقة في العديد مف ، تعد البيئة مف األمور األساسية والضرورية لحياة اإلنساف
ىو العمـ ، (Ecology)  وـ االحياءوىو فرع مف عم فعمـ البيئة لو عالقة بعمـ التنبؤ، عموـ األرض وفروعيا

ىذا باإلضافة إلى عمـ البيئة ) ، الذي ييتـ بدراسة العالقات والتداخالت بيف الكائنات الحية وبيئتيا
Environment  والذي يعني العالـ الطبيعي الذي يعيش فيو البشر والحيوانات والنباتات بشكؿ تفاعمي مع )

 بعض .

اال اف ىناؾ اىتماـ ، البيئة وتأثيرىا المباشر عمى الكرة األرضية والحياة عميياوبالرغـ مف أىمية موضوع عمـ 
وقد أضحى ، قميؿ بيذه العموـ في مقابؿ اىتماـ السكاف والدوؿ بالقضايا السياسية واالقتصادية واالجتماعية

 جوانب األخرى .ىذا االىتماـ مقتصرًا عمى العمماء والباحثيف في الشؤوف البيئية وعالقتيا بالعموـ وال

عمى  كبيراضررًا  احدثتالتي ، مع المجاالت االقتصادية والصناعية اً قوي اً صراع دخمت البيئة ومكوناتياوقد  
وليذا فقد ازدادت اليـو ، وسائر المكونات البيئيةبشكؿ سمبي عمى اإلنساف وصحتو  حيث انعكس ذلؾ، البيئة

وقد احتمت المراكز األولى مف بيف ، ية وسياسية رئيسيةقضية اجتماعالبيئة وأصبحت ، الدراسات البيئية
، ابو دية ؛ 20-19، 2008، القضايا األكثر أىمية عمى صعيد العالـ والحياة البشرية  ) عابد وآخروف

2008 ،6 .) 

 المصادر الطبيعية واستعماالتيا :. 2.2

االنساف في حياتو وانجازات وقد ال يعتمد عميو ، تعرؼ المصادر الطبيعية بأنيا: "كؿ شيء موجد في الطبيعة
د ، يكوف ذلؾ الشيء موردًا بالمعنى الصحيح اال بعد استغالؿ االنساف لو واالنتفاع منو" ) الجنديؿ وغيداف

 (. 17، ت

مف دوف أي تدخؿ لإلنساف فييا كاليواء والتربة  - كما تعرؼ ايضًا بالموارد -وقد تكونت ىذه المصادر
ىذا وتعد الموارد الطبيعية جزءًا اساسيًا مف المنظومة ، لمتواجدة عمى سطح االرضوطبقات الجو والمعادف ا

وذلؾ الرتباطيا الوثيؽ بالموارد االقتصادية والعناصر االنتاجية والتي تشتمؿ بدورىا عمى ، االقتصادية
 العناصر والمكونات التالية:
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او طبيعية كاألحراج والغابات سطح االرض : وما يتخممو مف مساحات واراضي زراعية او صناعية  -
 وغيرىا مف استعماالت االراضي الطبيعية والبشرية.

باطف االرض: وما يحتويو مف معادف مختمفة كالحديد والذىب والفضة والنحاس وغيرىا مف المعادف  -
كما ويحتوي باطف االرض عمى مصادر طاقة أحفورية غير متجددة مثؿ النفط الخاـ والغاز ، الصمبة
 الطبيعي والطاقة الحرارية الباطنية.والفحـ 

الموارد المائية: والتي تشمؿ موارد المياه العذبة كاألنيار والينابيع والمياه المالحة ومصادرىا كالبحار  -
 والمحيطات.

االحياء المائية المختمفة: والتي تتضمف الموارد والثروة السمكية والرخويات والصدفيات وغيرىا مف  -
 ائية.الكائنات الحية الم

 .ازات متنوعة وبنسب مختمفة) الغالؼ الجوي ( المحيط باألرض وما يشممو مف غ: اليواء -

، فيي تشكؿ المادة االساسية األولى في الصناعة بشكؿ عاـ، وفيما يتعمؽ بالعناصر المعدنية والمواد الخاـ
ؼ المعادف باختالؼ نسبيا وتختم. وتكتسب أىميتيا بأىمية المادة أو المعدف الذي يتـ استخراجو واستخدامو

في الطبيعة مف حيث التواجد والوفرة فيناؾ العديد مف المعادف الثمينة واالقتصادية والتي تدخؿ في صناعات 
لى جيد كبير إليجادىا ميمة كالطاقة وغيرىا مثؿ اليورانيوـ والذىب والفضة فيي قميمة التواجد وتحتاج ا

ف في الطبقات القشرية لسطح الكرة األرضية ويزداد تكونيا بفعؿ وتتواجد معظـ أنواع المعاد. واستخراجيا
العمميات الجيولوجية المختمفة كالتعرية والتجوية والترسيب فيي تساىـ في تشكؿ أنواع مف المعادف وفي 

 (. 18، د ت، ) الجنديؿ وغيداف الكشؼ عنيا أيضاً 

  تحديات المصادر المعدنية واستنزافيا :. 3.2 

المصادر المعدنية بشكؿ عاـ مف المصادر غير المتجددة أو عمى األقؿ تحتاج الى مالييف  تعتبر       
ويترافؽ ىذا مع زيادة استنزاؼ واستيالؾ مثؿ ىذه المعادف ، السنيف لتكونيا أو لتعويض جزء بسيط منيا

، تواجو قطاع المعادفىذا وتعتبر الجيولوجيا مف التحديات األخرى التي . لمقارنة مع الوقت الالـز لتشكميابا
ويتجمى ذلؾ بوضوح خالؿ أعماؿ البحث ، وذلؾ مف حيث استكشافيا وايجاد مصادر ومكامف معدنية جديدة

ناىيؾ عما تسببو ، والتنقيب عف المعادف المختمفة والتي تقؿ فرص وجودىا بناًء عمى ندرة ىذه العناصر
 . وسائر األعماؿ االستخراجية والتنقيبيةأعماؿ الحفر والتنقيب واالستخراج مثؿ المقالع والحاجر 
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اف مشكمة االفرازات أو مخمفات عمميات الحفر والتنقيب واالستخراج تعد جزءًا مف التحديات البيئية التي  
خاصة تمؾ المواقع التي تترؾ أثرًا كبيرًا عمى البيئة مف ، تواجو قطاع الصناعات ذات المصادر المعدنية

 (.2002،133) عابد واخروف،  ية وازالة سطحيا وتغيير معالميا بشكؿ كامؿحيث تدمير مواطنيا األصم

 اآلثار البيئية لممعادن وأعمال التعدين :. 4.2

تتضمف عمميات استخراج نقؿ وتصنيع المواد الخاـ خاصة ذات المصادر المعدنية بدأ مف مرحمة التنقيب 
حؿ العديد مف اآلثار السمبية الضارة عمى البيئة تتضمف ىذه المرا، واستخراجيا الى مرحمة تصنيعيا ونقميا

ويمكف تمخيص ىذه اآلثار السمبية الضارة ، ومكونات النظاـ البيئي التي تحيط بأماكف تواجد ىذه المصادر
  بالبيئة وفقا لمجدوؿ التالي :
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  :عمى البيئة ياتتخدام المصادر المعدنية وتأثيرا(: مراحل استخالص ومعالجة واس1الشكل رقم )

تؤثر عمى البيئة ، يتضح مف ىذا الجدوؿ اف العمميات االستخراجية والتحويمية وعمميات التصنيع بشكؿ عاـ
 ( . 136، 2002، بشكؿ سمبي وليس ىذا فقط بؿ اف تأثيرىا ذو نظاـ متكرر ) عابد واخروف
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 حية والبيئية لممنشآت الصناعية:االثار الص. 5.2

مما ال شؾ فيو اف لممنشآت الصناعية وخاصة التي ينتج عنيا مواد مموثة بيئيًا ومؤثرة صحيا عمى السكاف 
. جزء كبير مف الضرر القائـ عمى النظاـ البيئي ومكوناتو الطبيعية والبشرية، المحيطيف بيا بشكؿ خاص

مثاال واضحًا عمى ىذا التأثير بما ينتج عنيا مف مواد سائمة  فمنشآت صناعة الحجر في المنطقة تعتبر
 ومخمفات صمبة واتربة وغبار .

 التموث: 1.5.2

لما لو مف آثار وانعكاسات عمى مكونات ، يعد التغيير البيئي واحدًا مف أىـ األمور الواجب االنتباه ليا 
االىتماـ بدراسة أي تغيير عمى النظاـ البيئي وبالتالي وجب ، النظاـ البيئي كالنباتات واالنساف والحيوانات

فكثير مف التدخالت البشرية عمى البيئة ونظاميا ينتج عنيا العديد مف اآلثار ، وسبب ىذا التغير ونتائجو
ومف أىميا التموث وما نممسو في زماننا ىذا مف ظاىرة االحتباس الحراري وذوباف لجميد االقطاب ، السمبية

 في المظاىر والخصائص الطبيعية لمكرة االرضية .وغيرىا مف التغيرات 

وما يزيد األمر سوءًا ىو أف اإلنساف  ،حيث يعد التموث مف المشاكؿ التي يواجييا اإلنساف المعاصر التموث:
 . نفسو يعتبر مف المسببات الرئيسية لمتموث وذلؾ مف خالؿ أنشطتو الصناعية واالقتصادية المختمفة

 تعريف التموث :  2.5.2

حيث يعرفيا البنؾ الدولي عمى أنيا ، وفيما يتعمؽ بتعريؼ التموث فيناؾ العديد مف المفاىيـ المختمفة لمتموث
:" كؿ ما تتسبب بو التكنولوجيا المستخدمة إلى إضافة مادة غريبة إلى اليواء أو الماء أو الغالؼ األرضي 

تيا وفقدانيا خواصيا أو تؤثر عمى استقرار في شكؿ كمي تؤدي إلى التأثير عمى نوعية الموارد وعدـ مالئم
 استخداـ تمؾ الموارد ".

بيولوجي مميز  " عمى انو : " أي تغيير فيزيائي أو كيميائي أوOdemكما و يعرفيا العالـ البيئي ) أوديـ(  " 
عمى اليواء أو الماء أو يضر بصحة اإلنساف والكائنات الحية األخرى ويؤدي إلى  ويؤدي إلى التأثير

 (.3-2، 2011، إلضرار بالعممية اإلنتاجية كنتيجة لمتأثير عمى حالة الموارد المتجددة")جابرا

وبشكؿ عاـ يمكف تعريؼ التموث عمى انو  " كؿ ما يؤدي بشكؿ مباشر أو غير مباشر إلى اإلضرار بكفاءة 
وظائؼ المختمفة لكؿ نتيجة لمتأثير السمبي والضار عمى سالمة ال، العممية اإلنتاجية الطبيعية والبشرية
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سواء النبات أو الحيواف أو المياه وبالتالي يؤدي إلى ضعؼ كفاءة الموارد ، الكائنات الحية عمى األرض
 .(19-15، 2004، وزيادة تكاليؼ العناية بيا وحمايتيا مف أضرار التموث البيئي " ) شحاتة

 أسباب التموث : 3.5.2

 ثة أقساـ رئيسية وىي :يمكف تقسيـ مسببات ظاىرة التموث الى ثال

 أسباب تقنية : -

بالرغـ مف مساىمة ، يعتبر التقدـ التقني والتكنولوجي المتسارع مف اكبر األسباب المؤثرة في حدوث التموث
فالمجاؿ ، المجاؿ التكنولوجي والتقني في تطوير عدة مجاالت كالزراعة والصناعة والنقؿ والموصالت

والتي ، مصانع والمنشآت القديمةكبير عمى تكوف التموث وخاصة ال الصناعي عمى سبيؿ المثاؿ لو تأثير
حتاج الى طاقة كبيرة وقدرتيا اإلنتاجية قميمة و تعمؿ عمى ىدر العديد مف المصادر المعدنية والمواد األولية) ت

 .(5، 2011، جابر

 أسباب اقتصادية : -

يور وتفاقـ مشكالت التموث عمى مختمؼ تساىـ التكمفة المرتفعة بعمميات مكافحة التموث والحد منو في ظ
بسبب ارتفاع تكاليؼ  وذلؾ، عوبة إلعادة تدوير النفاياتومثاؿ عمى ذلؾ وجود ص، المجاالت والصعد

، عمميات إعادة التدوير مما يؤدي إلى تراكـ النفايات والمخمفات الصناعية وبالتالي حدوث التموث ) شحاتة
2004 ،22). 

 أسباب اجتماعية : -

ولكنيا في المحصمة تأتي ، شتى الوسائؿ والطرؽ التي توفر لو الراحة واالستجماـ عفما يبحث اإلنساف  كثيراً 
ىذا وتساىـ العادات االجتماعية ومسمكيات ، عمى حساب البيئة وزيادة تموثيا واستنزاؼ مصادرىا ومواردىا

رجية وتركو لمساحات زراعية عرضة كحرقو لمغابات والمساحات الح، اإلنساف السمبية إلى زيادة نسبة التموث
كميا أسباب تؤدي إلى حدوث التموث بأشكالو وأنواعو المختمفة ، لمتصحر واستنزافو لألراضي الزراعية األخرى

 .(24-23، 2004، شحاتة ؛   5، 2011، ) جابر
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 أنواع التموث : 4.5.2

 يمكف تقسيـ المموثات استنادًا إلى عامميف أساسييف وىي : 

 :المموثات بحسب مصدرىا 1.4.5.2

وتشمؿ غازات ، مموثات طبيعية : وىي التي تنتج مف مكونات البيئة ذاتيا دوف أي تدخؿ إنساني .1
 البراكيف كثاني أكسيد الكبريت ودقائؽ الغبار وغيرىا .

المموثات التكنولوجية والصناعية : وىي نتيجة استخدامات اإلنساف التقنية والتطورات الصناعية  .2
 ة وما يرافقيا مف عمميات تموث إشعاعي وىوائي ومائي وعمى التربة .والعسكري

مموثات اإلنساف والحيواف : وتشمؿ مخمفات اإلنساف وفضالتو وذلؾ نتيجة أنشطتو اليومية وذلؾ  .3
ىذا ومف ، كالمموثات الناتجة عف التجمعات السكنية والمدف وما تشممو مف مياه عادمة ومخمفات

ايات تزداد بازدياد إعداد السكاف  ومعدؿ استيالكيـ اليومي والسنوي ) الجدير بالذكر أف النف
  . (6، 2011جابر ،

 المموثات بحسب طبيعتيا: 2.4.5.2

) وىو اشد خطرًا  وتشمؿ االشعاع، وىي ظواىر فيزيائية مادية -:المموثات ذات الطبيعة الفيزيائية .1
وىذه المموثات ، واألمواج الكيرومغناطيسية( والحرارة والضوضاء واالىتزازات حياءعمى البيئة واأل

 . تتداخؿ مع الخصائص الفيزيائية لعناصر البيئة أو المادة الحية

وتشمؿ ، وىي مجموعة واسعة مف المموثات األكثر انتشارًا في البيئة  -: المموثات الطبيعة الكيماوية .2
وـ والسموـ الطبيعية والرصاص كالنفط ومشتقاتو والزيوت والشح، عددًا كبيرًا مف المواد الطبيعية

والزئبؽ والغازات المتصاعدة مف البراكيف وعددا كبيرا مف المواد المصنعة كالمبيدات والكيماويات 
، الزراعية والفضالت الصناعية مف األحماض واألمالح والقواعد والحرائؽ وعوادـ السيارات والمصانع

 ت والكيماويات السائمة عندما تمقى في التربة أووكذلؾ الجسيمات الدقيقة الناتجة مف مصانع االسمن
وفيما يمي جدوؿ يمثؿ الخصائص والمحتويات الكيميائية والفيزيائية لممادة الروبة الناتجة عف ، الماء

 عمميات قص الحجر.
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 الخصائص والمحتويات الكيميائية والفيزيائية لمادة )الروبة( لمصانع الحجر (:1جدوؿ رقـ )

Mineralogical Chemical Physical 
CaCO3 Cu Grain Size distribution 

CaCO3+MgCO3 Mg Oil sorption 

Fe2O Mn  

Al2O3 As  

Fe2o+AlO3 Pb  

SiO2 Fe  

CaO P  

 Alkali metals  

 Hg  

 FI  

 LoI  

 pH  

 Acids isoluble  

 C >12  

   . 24، 2014، المصدر : صالح

وىي كائنات حية مجيرية في الغالب وتعمؿ عمى تغير بعض الصفات أو   -: الممـــــوثات اإلحيائية .3
وىي تعد ، أو اإلحياء األخرى فييا أو ذات إضرار بصحة اإلنساف الخصائص البيئية عند وجودىا
وقد . أو الحيوانات ىو طفيمي يعيش في أمعاء اإلنساف ومنيا ما، مف المكونات اإلحيائية الطبيعية

مثؿ طرح الفضالت البشرية في األنيار أو رمي ، الخاطئة تجاه البيئة نسافأدت ممارسات اإل
 (. 6، 2011، الحيوانات الميتة في المصادر المائية إلى خمؽ مشاكؿ بيئية وصحية عديدة )جابر

 طرق مواجية التموث : .5.5.2

لدعوات تزداد ا، مع تزايد خطر التموث وسرعة انتشاره في مختمؼ مناحي ومجاالت الحياة عمى األرض
 حيث يمكف إجماؿ طرؽ الوقاية بثالثة طرؽ رئيسية وىي:، لمحاولة مواجية ومكافحة أشكاؿ التموث المختمفة

، طرؽ وقائية : وىي التي يمكف مف خالليا منع حدوث التموث بأي صورة مف صوره المختمفة .1
عيؿ الصادر حيث تعد مف أىـ طرؽ مكافحة التموث ومف األمثمة عمييا سف القوانيف وتطبيؽ وتف

وذلؾ ، منيا وتفعيؿ دور الييئات والمؤسسات الرقابية والتوعوية في شؤوف البيئة ومكافحة التموث
عداد الدراسات الميتمة بشؤوف البيئة .  مف خالؿ عقد الندوات والدورات والمؤتمرات وا 
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ثار ى التقميؿ مف اآلوتيدؼ إل، : وىي التي تستخدـ لمواجية التموث عند حدوثوطرؽ عالجية .2
عف التموث والتقميؿ مف مخاطره حيث يتـ متابعة مصادر التموث ومراقبتيا بشتى الطرؽ  الناتجة

ومف أمثمتيا معالجة االنبعاثات مف تبخر الوقود عف ، تفاقميا وانتشارىا فوالوسائؿ والحيمولة دو 
 تموث .طريؽ تغيير مواصفات الوقود المستخدـ وضبط العوادـ وغيرىا مف طرؽ التقميؿ مف ال

طرؽ بديمة :وىي التي يمكف استخداميا دوف أف ينتج عنيا أي تموث سواء كانت سائمة أـ غازية  .3
حيث تشتمؿ جميع مصادر الطاقة المتجددة النظيفة والتي تعتبر بدياًل عف المصادر ، أـ صمبة

ومف  .والتي تساىـ بشكؿ مباشر في تمويث البيئة عقب استخداميا، التقميدية المعروفة لمطاقة
، األمثمة عمى المصادر المتجددة لمطاقة  الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة المائية) شحاتة

 (.60، د ت، ىالؿ، 72-76، 2004

 اشكال التموث: 6.5.2

 ىناؾ العديد مف أشكاؿ التموث المنتشرة بفعؿ األنشطة البشرية ومنيا:

 تموث المياه :  -

لالستخداـ البشري مشكمًة مف المشاكؿ الناتجة عف التدخالت البشرية  حيث يعد تموث المياه وعدـ صالحيتيا
التي تحدث تغييرًا وضررًا في صفات وخصائص المياه مما يزيد مف نسبة المموثات فييا ، والظواىر الطبيعية

 وبالتالي عدـ صالحيتيا لمشرب .

حيث يتـ استخداـ المياه في ، سيةوتعد المياه العادمة الصناعية ومخمفاتيا مف مصادر تموث المياه الرئي
ويتـ أخذ ىذه المياه عادًة مف . الصناعة اما كمواد خاـ أو مواد مساعدة في عممية االنتاج وتبريد اآلالت

، شبكات توزيع المياه أو الخزانات والمياه الجوفية وبعد استخداميا تخرج عمى شكؿ مياه عادمة صناعية
لمياه الناتجة عف االستعماالت الصناعية المختمفة والتي تحتوي عمى مواد ا: ريفيا عمى انياوبالتالي يمكف تع
وبالتالي ال يسمح ليا بأف تنقؿ وتعالج مع ، وذلؾ حسب المصدر ونوع المنشآت والصناعة، كيميائية ضارة

مياه وتشكؿ ضررًا كبيرًا اذا اختمطت ب، المياه العادمة المنزلية بسبب التأثير الكبير عمى خواصيا العامة
ولذلؾ وجب معالجة ىذه المياه الناتجة بمعايير خاصة حسب نوعية المواد المترسبة ، الشرب والمياه الجوفية
وذلؾ قبؿ خمطيا ومعالجتيا واعادة استخداميا في الزراعة أو أي استعماالت أخرى ال ، والمختمطة مع المياه
 ( .280 -279، ص 1996، ) غرايبة والفرحاف تضر بصحة االنساف
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كالمقالع ومصانع الحديد والصمب ومراكز اعداد االسمنت ، وتعد الكسارات والمنشآت الصناعية الصمبة
مصدرًا اساسيًا لممياه العادمة الصناعية غير العضوية والتي ، الصناعي وغيرىا مف الصناعات الثقيمة االخرى

لمواد المخثرة مثؿ امالح الحديد تحتوي عمى نسب عالية مف المواد العالقة التي يمكف ترسيبيا بواسطة ا
ىذا باالضافة لما تحويو ىذه المياه العادمة مف نسب مختمفة مف المواد المترسبة والذائبة بفعؿ ، وااللمنيوـ

 استخداـ المياه في تبريد وتنطيؼ اآلالت والمعامؿ الصناعية .

قص الحجارة والرخاـ والبالط  الصناعة عمى المياه ونوعيتيا ىو ما تنتجو صناعة لتأثيروكمثاؿ توضيحي 
مف مياه عادمة بيضاء الموف في أغمب االحياف وتحتوي عمى مواد رممية ناعمة وترسبات ضحمة تؤثر عمى 

، ص 1996، وبالتالي تؤثر عمى السكاف واستمرارية حياتيـ) غريبة والفرحاف، نوعية المياه ومصادرىا
282.) 

 تموث اليواء :  -

فالغذاء ، مف مكونات النظاـ البيئي وضروري جدًا لصحة االنساف وتنفسو وبقاءه حياً  يعد اليواء جزءًا اساسياً  
حيث . ما اليواء ىو عنصر اساسي وال يمكف االستغناء عنو أبداً أناء عنو جزئيًا ولفترة محدودة و يمكف االستغ

لنظاـ البيئي ومكوناتو عمى ا يؤثريشيد العالـ منذ القدـ الى وقتنا الحاضر تموث في اليواء ومكوناتو مما 
 . الطبيعية والبشرية

أي تغيير في تركيز واحد أو أكثر مف مكونات اليواء الطبيعية الغازية سواء ، انو عمى  تموث اليواء يعرؼو 
 كاف ذلؾ زيادة او نقصاف او تواجد لجسيمات وغازات عالقة او غير عالقة .

شرية كمنشآت قص وصناعة الحجر واالسمنت او ويزداد ىذا التموث مع ازدياد االنشطة الصناعية الب
كالزالزؿ والبراكيف وغيرىا مف الظواىر واالنشطة ورغـ كبر قائمة المموثات الطبيعية ، الظواىر الطبيعية

 والبشرية اال اف اكثر الغازات والمكونات المموثة لميواء يمكف اف تصنؼ الى :

 Carbon Monoxide( COغاز احادي اوكسيد الكربوف )  .1

 Hydrocarbons( HCالييدروكربونات  )  .2

  Nitrogen Oxides( NO2اكاسيد النيتروجيف )  .3

 Sulphur oxides( SOXاكاسيد الكبريت )  .4
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 ( O3المؤكسدات واىميا غاز االوزوف )  .5

 Suspended particulates( SPالعوالؽ الصمبة أو الجسيمات المادية )  .6

لمدف والمناطؽ الصناعية ألنيا تعطي نسبة ومعمومات واضحة ويتـ قياس ىذه الغازات والمكونات في معظـ ا
مما يساعد في ادراؾ مصادر ومخاطر التموث او مدى تأثيره عمى البيئة ، حوؿ تموث اليواء في تمؾ المناطؽ

 (.39 -35، ص 2000، اـ البيئي ) العمروالنظ

االنساف تعمؿ ىذه المموثات والعوالؽ فعمى صعيد ، تؤثر مموثات اليواء عمى العديد مف مكونات النظاـ البيئي
المتواجدة في اليواء عمى االضرار بصحة وقدرة الجياز التنفسي والقمب والشراييف وتسبب الربو وغيرىا مف 

كما تؤثر مموثات اليواء ايضًا عمى النباتات حيث تسبب اعاقة لعممية ، االمراض المرتبطة باألتربة والغبار
مما يؤدي الى ، لممساـ الورقية والمساحة الخضراء ) الكموروفيؿ ( في النباتالبناء الضوئي بسبب غمقيا 

الذي يسبب فقداف ، جفاؼ النباتات واالشجار وتراكـ الغبار والغازات الضارة مثؿ غاز اكسيد النيتروجيف
 (.46، ص 2000، االشجار ألوراقيا مما يقمص مف مساحة الرقعة الخضراء ) العمر

دراسات المخبرية والوبائية اف المصدر االساسي لكثير مف امراض االنساف سيما بعد اثبتت الكثير مف ال
مثؿ امراض الجياز التنفسي والقمب وغيرىا مف االمراض ذات الصمة ، النصؼ الثاني مف القرف العشريف

 (.340، ص 1996، بالجياز التنفسي ليا عالقة مباشرة بتموث اليواء ومكوناتو ) غرايبة والفرحاف

بالتالي فيناؾ ضرورة كبيرة وممحة التخاذ التدابير واالجراءات الالزمة إلجراء التعديالت الالزمة والتشريعات و 
 مف مصمحة لمبشرية جمعاء. لمحاصرة نسب تموث اليواء ومكوناتو لما لو ، المحمية واالقميمية والعالمية

 التموث بالضجيج :  -

بشكؿ كبير عمى حياة وصحة السكاف وخاصة السمعية  المؤثرة يعتبر الضجيج احدى اشكاؿ التموث الفيزيائي
 سيما اذا ما كاف السكاف يعيشوف بالقرب مف المنشآت التي تصدر عنيا اصوات عالية .، والعصبية

وينتج الصوت جراء ، ويعرؼ الضجيج بانو : ) أي نوع مف االصوات التي تزعج االنساف او تضر بو(
ي عمى اجساـ صمبة او حتى تغيرات مفاجئة وكبيرة في الغازات المنتشرة تصادـ اجساـ صمبة او تأثير قو 

، وينتشر الصوت عمى شكؿ موجات تنتشر في جميع االتجاىات المحيطة ) تنتقؿ في الفراغ (. وانتقاليا
 . وتقاس شدة الصوت بوحدة الييرتز وتعد االصوات المرتفعة ذات تأثير كبير عمى االذف
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واىميا زيادة التخطيط واالنتشار العشوائي  ، ضجيج واسبابو فيي متعددة ومتنوعةاما بالنسبة لمصادر ال
ىذا ، لممشاريع واستعماالت االراضي والمصانع والمعامؿ سيما في المناطؽ القريبة مف االحياء السكنية

كاف باإلضافة الى وسائط النقؿ المختمفة واالصوات ذات االرتفاعات المختمفة التي تؤثر عمى صحة الس
حيث يظير التأثير النفسي لمضجيج عمى ، المتأثريف بيذه االصوات سواء عمى الصعيد النفسي والصحي

وبالتالي فيناؾ ضرورة لمكافحة . مما يقمؿ مف القدرة عمى التركيز واالنتاج، االنساف عمى شكؿ توتر عصبي
الحواجز الصوتية وزراعة  وذلؾ عف طريؽ اقامة، الضجيج مف اجؿ التوصؿ لمستوى اقؿ مف الصوت وشدتو
ىذا باإلضافة الى ضرورة اعادة تخطيط مواقع ، االشجار لمنع انتقاؿ االمواج الصوتية لممناطؽ السكنية

المنشآت الصناعية وابعادىا عف المناطؽ السكنية وضرورة استخداـ الزجاج المزدوج العازؿ لمصوت وغيرىا 
لمسيطرة عمى الضجيج ومستويات الصوت )غرابية والفرحاف مف اإلجراءات والتدابير الوقائية واالجرائية 

 (.361-354،ص 1996،

 مفاىيم ومجاالت تقييم االثر البيئي: 6.2

 تقييم األثر البيئي:  1.6.2

وجب القياـ ، تعد البيئة مف األمور الضرورية لحياة اإلنساف ولضماف العيش في بيئة سميمة ونظيفة وطبيعية
والذي يعد مف الدراسات البيئية  Environment Impact Assessment( EIAئي ) بعممية تقييـ لألثر البي
والتي تتناوؿ اآلثار البيئية لألنشطة البشرية التنموية وييدؼ التقييـ أيضًا إلى تحديد ، الحديثة والضرورية

السمبية وتعزيز وذلؾ لمعمؿ عمى تقميؿ اآلثار ، نتائج التداخؿ بيف النظاـ البيئي بشقيو الطبيعي والحضاري
 . االيجابية منيا

يعرؼ األثر البيئي بأنو " النتائج االيجابية أو السمبية المترتبة عمى المتغيرات التي تحدث في خصائص 
وليذا فاف تقييـ األثر البيئي لممنشآت ، النظاـ البيئي بفعؿ نشاط أو مجموعة أنشطة طبيعية أو غير طبيعية "

ما تحدثو مف تغيرات وآثار تتراوح ما بيف السمبية وااليجابية عمى الطبيعة والبيئة الصناعية يعد أمرًا ضروريا ل
وعادًة ما تظير ىذه اآلثار بشكؿ مباشر نتيجة التراكمات السريعة لمؤثرات المشروع أو ، المحيطة بيا

ؿ غير المنشآت يسيؿ قياسيا ومالحظتيا وتظير أثار ىذه المنشآت أيضًا عمى البيئة المحيطة بيا بشك
ويعرؼ تقييـ األثر البيئي ايضًا بأنو " . مباشر وخفي ال يظير بسيولة ويصعب قياسو بشكؿ مباشر وسريع

تحميؿ منظـ لألثار البيئية لمشروع ما لتقميؿ اآلثار السمبية وتشجيع المؤشرات االيجابية وبذلؾ فيو ضروري 
 (. 14، 2008، لمتخطيط التنموي ) ابو دية
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 تيجية وطرق تقييم االثر البيئي:تاريخ تطور استرا  .2.6.2

، في المراحؿ المبكرة لتقييـ االثر البيئي كاف االىتماـ منصبا عمى دراسة االثار المترتبة عمى البيئة الطبيعية
ولكف مع . مثؿ نوعية اليواء والماء والغطاء النباتي والحيواني وغيرىا مف مكونات النظاـ البيئي الطبيعي

تـ تضميف االثار الصحية واالجتماعية واالقتصادية ، تراتيجية تقييـ االثر البيئيتطور وزيادة استخداـ اس
 وذلؾ كجزء اساسي لعممية تقييـ االثار البيئية.، المترتبة عمى اقامة المشاريع

كاف تقييـ االثر البيئي عمى مر التاريخ يعتبر مف االدوات السياسية التي تستعمؿ لتقييـ المشروعات الجديدة  
فعممية تقييـ االثر البيئي ىي عممية حديثة نسبيا وىناؾ . قارنة بطرؽ التقييـ االقتصادية لممشروعاتوالم

ومف االمثمة ، مجموعة مف العوامؿ ادت الى اشراؾ عممية تقييـ االثر البيئي في السياسات القانونية والوطنية
البيئي واشراؾ السكاف بيا والمعروفة اختصارًا )  عميو قياـ الواليات المتحدة االمريكية بأعداد خطة لتقييـ االثر 

NEPA حيث اىتمت بتطوير سياسة تقييـ االثر البيئي وبنوعية البيئة والتأثيرات . 1969( والصادرة سنة
المتزايدة لمتقنيات الجديدة باإلضافة الى توفير تقنيات تقييـ اقتصادية مثؿ تحميؿ المنفعة والتكمفة والجدوى 

االمر الذي لـ يكف متاحا في استراتيجيات وطرؽ ومنيجية تقييـ االثر البيئي المتبعة ، مشروعاتاالقتصادية لم
 (. 15، 2008، ) ابو دية

حيث تـ االعتماد عمى الصيغة ، وقد تـ تبني ىذه االستراتيجية في عمميات  تقييـ االثر البيئي بشكؿ عالمي
ومف الجدير ، 1992ريو ديجينيرو لمتنمية البيئية لعاـ ( لتقييـ االثر البيئي في اعالف NEPAاالمريكية ) 

دولة عالميا يتـ فييا تقييـ االثر البيئي بمساعدات مف المصارؼ والوكاالت  100بالذكر اف ىناؾ اكثر مف 
 الدولية .

اال ، ير البيئوبالرغـ مف محدودية الكثير مف البمداف النامية في تطوير استراتيجياتيا ومنيجيتيا في تقييـ االث
فالبداية كانت في الواليات المتحدة االمريكية ما بيف عامي ، تطور تقييـ االثر البيئي ىو آخذ باالزدياد اف

حيث تـ وضع اسس لتقييـ االثر البيئي ومنيا تـ انتشار ىذه االسس واالستراتيجيات الى . 1970-1975
وفيما يمي وصفا لممراحؿ ، راتيجيات الى االفىذه الدوؿ ىذه االست، دوؿ اخرى كأستراليا وكندا ونيوزيالندا

 والتطورات التي مرت بيا عممية تقييـ االثر البيئي:

حيث تـ استخداـ تقنية عالمية في عممية تقييـ  1980-1970في الفترة ما بيف   المرحمة االولية: -
ومثاؿ ذلؾ االثر البيئي مثؿ عممية ) تقييـ المخاطر ( ووضع خطوط ارشادية في عمميات التنفيذ 
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رغـ محدودية ىذا ، عممية الفحص ودراسة النطاؽ ودراسة التأثيرات االجتماعية وآراء الجماىير
 االجراء في مجموعة مف الدوؿ النامية مثؿ الصيف و تايالند والفمبيف .

  الخبرة والممارسة ازدادتحيث ، 1990 -1980وذلؾ ما بيف عامي  مرحمة التكامل والتفعيل: -
 يـ االثر البيئي وتحديث الييكمية العممية والمؤسساتية لتقييـ االثر البيئي .تقيو مراجعة ل

حيث تـ ادخاؿ مستويات التغير في النظاـ ، ومف االمثمة عمى ىذه المرحمة مشروع تخطيط واستخداـ االرض
قراض مف قبؿ وفي ىذه المرحمة تـ تأسيس ىيئات ا، البيئي والتأثيرات المتراكمة وعمميات المراقبة والمتابعة

 االتحاد االوروبي والبنؾ الدولي لمساعدة الدوؿ النامية في تحديث واجراء عمميات تقييـ االثار البيئية.

، وذلؾ منذ مطمع تسعينيات القرف الماضي حتى االف: مرحمة التوجو نحو االستدامة االستراتيجية -
ناىيؾ ، ياسة والترتيبات المؤسساتيةمف خالؿ االتفاقيات والمعاىدات البيئية الدولية ومنيا قانوف س

عف الزيادة الممحوظة في التدريب الدولي وبناء القدرات واالنظمة الشبكية وتطوير الخطط والسياسات 
والعمؿ عمى تطبيؽ عممية تقييـ االثر البيئي في كؿ بمداف ، التقييمية لألثار البيئية االستراتيجية

د كبير مف الدوؿ النامية والدوؿ ذات االقتصاديات المتدنية منظمة التعاوف والتنمية االقتصادية وعد
 (.Sadler ،1996 ،108-  109 )برنامج االمـ المتحدة لمبيئة  نقال عف 

 خطوات ومراحل عممية تقييم االثر البيئي: 3.6.2

ئية عمى تحميؿ عناصر المشروع أو المنشآت البي، وتقوـ عممية األثر البيئي عمى عدة مراحؿ تعمؿ أوالً 
ثـ العمؿ عمى إثبات األثر البيئي وقياس سمبياتو وايجابياتو مف خالؿ تطبيؽ خيارات أو ، وأنشطتيا المختمفة

ثـ العمؿ عمى مراقبة عناصر المشروع بعد تطبيؽ التعديالت والخيارات المطروحة ومف ، بدائؿ لتحقيؽ اآلثار
. ؿ عمى اقتراح بعض الحموؿ لألثار المتوقعةثـ وضع توقعات لألثار المحتممة الحدوث في المستقبؿ والعم

وىنا ازداد االىتماـ بأمور التقييـ البيئي عمى مختمؼ األصعدة  واألطر والمنظمات الدولية وذلؾ كتقييـ لألثار 
وىنا يكمف دور التقييـ لألثر البيئي كعنصر ، البيئية لممشاريع التنموية المختمفة والوصوؿ لتنمية مستدامة

 ة البيئة.أساسي لحماي

تتداخؿ عممية التقييـ البيئي مع العديد مف المجاالت الطبيعية والبشرية ومنيا اآلثار والجوانب البيئية الطبيعية 
والتي تضـ خصائص الغالؼ الجوي وأشكاؿ سطح األرض والتربة وغيرىا مف العناصر البيئية الطبيعية ىذا 

رات في الخصائص السكانية والصحية وغيرىا مف األنشطة إلى جانب اآلثار البيئية االجتماعية وتشمؿ التغي
البشرية ومرافقيا ىذا ويضـ التقييـ البيئي اآلثار البيئية الجمالية والتي تعني التغيرات التي تطرأ عمى 
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ىذا باإلضافة ، الخصائص الجمالية لمناطؽ التعديف والحدائؽ والمحميات والمواقع الطبيعية واألثرية وغيرىا
والتي تشمؿ التغيرات التي تطرأ عمى قيـ األرض واستعماالتيا ووظائفيا وضرائب ، لبيئية واالقتصاديةلألثار ا

 . الدخؿ والموارد وأسعارىا وغيرىا مف النواحي والمجاالت االقتصادية

 البيئة عمى ىذا المشروع إقامة عف االثار الناجمة الى تعييف، البيئي لمشروع ما األثير تقييـ عممية تيدؼ
 التنمية وأىداؼ البيئة عمى السمبية الناجمة عنو التأثيرات مف لمحد، الضرورية اإلجراَءات تحديد ثـ ومف

 (. 14، 2008، المستدامة )ابو دية

 طرق ومنيجية تقييم األثر البيئي :  .4.6.2

كثير مف بؿ أنيا عممية تشاركية تضـ ال، إف تقييـ األثر البيئي ليس حكرًا عمى الجيات الحكومية أو الخاصة
بحيث كؿ واحد وجب عميو القياـ بدوره إلنجاح عممية التقييـ فيناؾ مثاًل القطاع ، األفراد والجيات الرسمية

ناىيؾ عف ، الحكومي أو الخاص مثؿ شركات األبحاث والدراسات والمؤسسات البيئية الحكومية والخاصة
مجتمع المحمي والجيات واألفراد المتأثريف ويعتبر ال. الدور الفاعؿ لمجامعات ومعاىد األبحاث الخاصة بيا

   . بالمشاريع سواء سمبًا أو إيجابًا والمتمثميف بالقطاع العاـ والخاص احد المساىميف في عممية التقييـ البيئي

إال أنيا تتحد لتحقيؽ ىدؼ واحد وىو عمؿ ، ورغـ وجود عدة طرؽ وتعدد أساليب قياس وتقييـ األثر البيئي
يئي ألي منشآت أو نشاط بشري غير طبيعي وتنبؤ اآلثار البيئية ليذه المنشآت سواء سمبية أو تقييـ لألثر الب

ذا كانت ايجابية ، ايجابية فإذا كانت سمبية يتـ العمؿ عمى حميا بتوظيؼ طرؽ ووسائؿ بديمة وتقدير الخطر وا 
فيو ىذه األنشطة واألعماؿ) يتـ تعزيزىا لضماف آثار وتفاعؿ أكثر ايجابي وفائدة عمى المحيط التي تتواجد 

 . ( 16-15، 2008، ابو دية

وبالتالي تمر عممية التقييـ البيئي أواًل بمرحمة التحضير وجمع المعمومات المثمى إلجراء عممية التقييـ ومف ثـ 
وذلؾ مف حيث األىمية التأثيرية ألي ، البحث عف اآلثار المتوقع حدوثيا نتيجة القياـ بمشروع أو نشاط معيف

 . وامؿ مرتبطة بيذا المشروع واختيار وسيمة القياس المناسبة بحسب الغرضع

حيث يتـ تحديد الموقع والتكمفة والفئة المستيدفة والفائدة ، ويتـ بعدىا االنتقاؿ إلى مرحمة تحديد اآلثار البيئية
البيئة الطبيعية باإلضافة إلى معرفة وتحميؿ عناصر ، مف وراء إقامة المشروع وغيرىا مف محددات المشروع

وبعدىا يتـ االنتقاؿ إلى عممية إعداد التقرير حوؿ التأثير البيئي والذي يعتبر ورقة بحثية يعمؿ . والحضارية
ىذا ويحتوي ، عمى وصؼ المشروع وأىدافو وأثاره عمى البيئة المحيطة منيا مف خالؿ طريقة مف طرؽ التقييـ

سائد في منطقة المشروع والخروج بنتائج حوؿ ىذه اآلثار ىذا التقرير البحثي عمى وصؼ لموضع البيئي ال
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وتعتبر عممية المتابعة ، والعمؿ عمى تقديـ وسائؿ لتخفيؼ التأثيرات السمبية وتعزيز التأثيرات االيجابية
وذلؾ ، واإلشراؼ عمى المشاريع بعد عممية التقييـ أمرًا ضروريا ومرحمة ميمة مف مراحؿ إجراء عممية التقييـ

ضماف نجاح المشروع وتنفيذ التوصيات والوسائؿ الوقائية ونجاحيا أو معرفة حاجتيا لمتطوير ) عابد  لزيادة
  . (297-296، ص 2008، وآخروف

 طرق التقييم لألثار البيئية:   .5.6.2

 ىناؾ العديد مف طرؽ تقييـ االثار البيئية ومنيا:

ناصر البيئية والمحتممة ومدى ( وىي قوائـ تشمؿ أىـ العImpact checklists: )  طريقة القوائم .1
 تأثرىا بالخطر البيئي الناتج عف التموث أو االستغالؿ السيئ لمموارد وذلؾ بشكؿ وصفي .

( مصفوفة ليوبولد وىي مف أكثر الطرؽ القديمة Léopold Matrices )  : طريقة المصفوفات .2
س قوتيا وأىميتيا وتساعد حيث تتضمف عرض ألبرز اآلثار البيئية لعناصر المشاريع وقيا، استخداماً 

ىذه الطريقة المتخصصيف عمى تتبع نتائج المشروع أو التداخؿ في عناصره والبيئة ومالحظة اآلثار 
 . البيئية ووصفيا تحميميا

وبالرغـ مف اف طريقة ليوبولد ىي امتداد لطريقة القوائـ ولكنيا تتـ بطريقة أكثر دقة وأكثر احاطة وشمولية 
 حيث يتـ عمؿ ىذه المصفوفة وفقًا لمخطوات التالية:، لمحيطة وبالمنشآتبالجوانب البيئية ا

  يتـ تعريؼ جميع األنشطة ووضعيا في أعمى المصفوفة والتي تمثؿ األعمدة في الجدوؿ
المراد عممو ) جدوؿ المصفوفة أما الصفوؼ فتحتوي عمى الظروؼ البيئية الراىنة والتي 

 ذلؾ اما سمبا او ايجابًا.يمكف اف تتأثر بطبيعة نشاط المنشآت و 

 حيث يتـ وضع قيمة التأثير ، يتـ تقسيـ كؿ مربع متقاطع بيف الصفوؼ واألعمدة الى نصفيف
أو حجـ ىذا األثر في القسـ االعمى لكؿ مربع مع وضع اشارة ) +( اذا كاف التأثير ايجابيًا 

 ـ يمثؿ أىمية األثر.اما في أسفؿ المربع فيتـ وضع رق، ( اذا كاف التأثير سمبياً -واشارة )

  ( 10-1توضع األرقاـ في الجدوؿ بحيث تتراوح قيمتيا في كؿ خانة مف واحد الى عشرة )
( اعمى قيمة يمكف أف 10( ادنى قيمة يمكف أف تسجؿ ويمثؿ الرقـ  ) 1حيث يمثؿ الرقـ )

 . (0تسجؿ وال يتـ وضع القيمة صفر )
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 يتـ ضرب أرقاـ شقي المربع  ببعضيما ، ولمعرفة عدد النقاط السمبية وااليجابية لممنشآت
حيث يمكننا ذلؾ ، البعض وجمعيا مع حاصؿ ضرب المربع الذي يميو بشكؿ أفقي وعمودي

وبالتالي معرفة عدد النقاط ، مف معرفة النقاط السمبية وااليجابية لكؿ مف الصفوؼ واالعمدة
وف مف المكونات البيئية ) الكمية وقيمة المشروع السمبية او االيجابية وتأثيرىا عمى كؿ مك

 (.288، 2002، عابد واخروف

حيث تمتاز بسيولتيا وتتضمف ، : وىي مف األساليب القديمة المستخدمة في التقييـ الطريقة المباشرة .3
أما األثر البيئي فيتـ توضيحو بشكؿ أفقي ، عرض لمعناصر البيئية بحيث توضح بشكؿ عامودي

االقتصاد اإلقميمي وليس لالستخدامات البرية والنباتية والحيوانية وعادةً  ما تستخدـ ىذه الطريقة في 
 . ) التنوع الحيوي ( ويتـ تفسير ىذه اآلثار البيئة بشكؿ كمي أو نوعي

يتـ االعتماد في ىذه الطريقة عمى تمثيؿ  ( Overlay Method)  : طريقة الخرائط المركبة .4
ثؿ البيئة الطبيعية واالجتماعية والجمالية وغيرىا العناصر البيئية لمنطقة المشروع في عدة خرائط تم

ومف ثـ يتـ تركيب ىذه الخرائط فوؽ بعضيا إلعطاء صورة ، مف عناصر و تأثيرات المشروع
، ووصؼ مركب حوؿ تمؾ الخواص والعناصر وتفاعميا مع بعضيا في صيغة شكؿ وخارطة واحدة

، يبة والفرحاف) غرا. وع والمؤثرة عمى بيئتووبالتالي يمكف تحديد اآلثار البيئية الصادرة عف المشر 
 .(406-403، ص 1996
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 مختمفة:(: يمثل مصفوفة ليوبولد لقياس القوة واالثر لمنشاطات الصناعية ال2جدول رقم )
تأثُز 

يىلع 

 انًمهع

ظهىر 

يهٍ 

 اخزي

تىفُز 

يستهشيبث 

 انبُبء

انعبئذ 

 االلتصبدٌ

صحت 

 انعُىٌ

انتأثُز 

انُفسٍ 

 وانعصبٍ

نتأثُز ا

عهً 

 انسًع

ايزاض 

انجهبس 

 انتُفسٍ

تأثر 
الكهرباء 

 والماء

تزن 

االراضٍ 

 انشراعُت

صذوع 

فٍ 

انًُبطك 

انسكُُت 

 انًجبورة

شمىق 

 واَهُبراث
خصىبت 

 انتزبت

انتعبيم 

يع 

انًىاد 

 انخبو

انُمم 

 وانًزكببث
 انضجُج

انًخهفبث 

 انصهبت
انًخهفبث 

 انسبئهت
 انغببر

 االثز انبُئٍ

 عُبصز انبُئت  

     
              

 انًُبِ انسطحُت
 مٌاه

 عناصر طبٌعٌة

     
              

 انًُبِ انجىفُت

     
              

 انخصىبت

      تزبت
              

 جُىيىرفىنىجُب

     
              

استعًبالث 

 االراضٍ

     
              

 ءانهىا َىعُت انهىاء

     
              

انغطبء انُببتٍ 

 انشراعٍ
انتُىع 

      انحُىٌ
              

 انُببتبث انبزَت

     
              

 انحُىاَبث

     
              

صحت  خطز االصبببث

 انعًبل

 عُبصز اجتًبعُت

     
              

 ايزاض يشيُت

     
              

 ايزاض يشيُت

صحت 

 انسكبٌ

     
              

 ايزاض عصبُت

     
              

 غببر واتزبت

     
              

 ضجُج

     
              

يشبكم يع صبحب 

 انًُشبر
َسبت 

 انسكبٌ
     

              

االبتعبد عٍ 

انًًتهكبث 

 "انهجزة"

     
              

اهتشاساث 

وانتعزض 

انتأثُز  وعنهصذ

عهً 

      انًببٍَ
              

تزاكى انغببر عهً 

 انُىافذ واالثبث

     
              

سَبدة انًُى 

 انعًزاٍَ
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 تغُز ًَظ انبُبء
 

 

     
              

 انًىاصالث 

 وانطزق
خذيبث 

انبُُت 

      انتحتُت
              

لىة انتُبر 

هزببئٍ فٍ انك

 انًُطمت

     
              

كًُت انًُبِ 

 انىاردة نهًُطمت

     
              

 عُبصز جًبنُت يُبظز طبُعُت

     
              

 ارتفبع سعز االراضٍ

 عُبصز التصبدَت

     
              

 تىفُز فزص عًم

     
              

تُشُظ يهٍ اخزي فٍ 

 انًُطمت

     
              

 ارتفبع يستىي دخم انعبيهٍُ

     
              

ارتفبع يستىي دخم سكبٌ 

 انًُطمت

     
              

 دعى االلتصبد انىطٍُ

 (. 289، 2008، ) عابد واخروف 

العناصر البيئية واالجتماعية ىذا ومف الجدير بالذكر اف ىناؾ مجموعة مف االثار البيئية يتـ اشراكيا وادراجيا بشكؿ متقاطع مع 
ومف الجدير بالذكر ايضا اف ىناؾ ثالثة مراحؿ تقييمية ، مما يمكف مف قياس القوة واالثر البيئي لممنشآت، واالقتصادية االخرى

 قبمية ومرحمية وبعدية وذلؾ خالؿ مراحؿ حياة المشاريع.
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 متوسط :المتطمبات البيئية لمشاريع التنمية في منطقة البحر ال. 7.2

وذلؾ عمى مستوى الوطف ، ىناؾ العديد مف المواضيع والقضايا المرتبطة بالمتطمبات البيئية لممشاريع التنموية
 العربي بخاصة ومنطقة البحر االبيض المتوسط بشكؿ عاـ .

 التقييم البيئي عمى المستوى االقميمي والقطاعي :. 1.7.2

 التقييم البيئي االقميمي : 1.1.7.2

ؼ ىذا النوع مف التطبيؽ التقييمي الى تنفيذ مجموعة مف المشاريع التنموية في منطقة جغرافية حيث ييد
حيث تكوف المعمومات والظروؼ البيئية موحدة وبالتالي يتـ عمؿ تقييـ بيئي لكامؿ ، واحدة ذات طبيعة محددة

 ية:ىذا مع االخذ بعيف االعتبار االمور والجوانب التال، ىذه المنطقة االقميمية

 االثار التراكمية لممشاريع عمى المنطقة  -

 تحديد التداخالت بيف تأثيرات المشاريع المختمفة  -

 تحديد امكانية تكامؿ او تناسؽ االجراءات البيئية المتخذة -

 اعداد خطة مراقبة بيئية واحدة لممنطقة. -

 تحديد االحتياجات المؤسساتية لممنطقة. -

االقميمي يعمؿ عمى توفير الكثير مف الجيد والماؿ والوقت والتي كانت وبالتالي فاف القياـ بالتقييـ البيئي 
اما ىنا فيكوف الناتج اكثر شمولية وادؽ مف الناحية العممية . ستبذؿ إلعداد مشاريع تقييمية مفصمة ومنفصمة

 . مما يدعـ الدوؿ في خططيا التطويرية مثؿ انشاء المدف الصناعية

 ستوى الصناعي :التقييم البيئي عمى الم 2.1.7.2

حيث ، يمكف اجراء ىذا النوع مف التقييـ عندما يراد تنفيذ مجموعة مشاريع ذات قطاع واحد وخصائص واحدة
ىذا ، يتـ تطبيؽ معايير موحدة إلعداد التصاميـ وتنفيذ المشاريع حتى لو كانت مواقع المشاريع متباعدة

صة في اعداده لخطة مراقبة بيئية موحدة ورصد كامؿ ويتميز ىذا النوع بكونو يحقؽ وفرة في الجيد والماؿ خا
 . (17، 2009، لالحتياجات والمتطمبات )الصندوؽ العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي
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 االبعاد االجتماعية والثقافية لمتقييم البيئي :  8.2

ف االحواؿ االجتماعية اال اف تحسي، تعتبر الفائدة االقتصادية ىي اليدؼ الرئيسي مف وراء اجراء المشاريع
لمسكاف وذلؾ مف حيث الصحة والتعميـ والمستوى المعيشي يعتبر مف ابرز النواتج والفوائد المترتبة عمى اقامة 

ومف ىنا تأتي أىمية دراسة تقييـ االثر البيئي في تحديد التغيرات االجتماعية المؤقتة منيا والدائمة . المشاريع
مع االخذ بعيف االعتبار حقوؽ السكاف االصمييف والمعالـ االثرية و ، مبيةوتقدير تبعاتيا االيجابية والس

فيناؾ العديد مف القضايا واالثار االجتماعية المترتبة عمى المشاريع كتيجير . التاريخية والدينية والثقافية
. مستوى دخميـالسكاف مف مواطنيـ وزيادة نسبة الفقر والتأثير بالسمب او باإليجاب عمى وظائؼ المواطنيف و 

وبالتالي وجب مراعاة مثؿ ىذه العوامؿ وغيرىا في عممية تقييـ االثر البيئي لممشاريع ) الصندوؽ العربي 
 (.18، 2009، لإلنماء االقتصادي واالجتماعي

 ( Environmental Audit ) : تدقيق ومراجعة االثر البيئي . 9.2

وعميو ، مف المجاالت بشكؿ سمبي عمى البيئة ومكوناتيا لقد انعكس التطور التكنولوجي والصناعي في العديد
فقد ازدادت أعداد الجيات والجمعيات والمؤسسات الحكومية والخاصة التي تطالب بضرورة حماية البيئة 

ولضماف تنفيذ ذلؾ بشكؿ سميـ تـ تبني نظاـ يعمؿ عمى مراقبة اآلثار البيئية وتطوير األداء ، واالعتناء بيا
 Environmental Audit.  الستراتيجية ىي تدقيؽ األثر البيئي البيئي وىذه ا

 تعريف تدقيق األثر البيئي : 1.9.2

حيث يتـ ، ىناؾ مجموعة مف التعاريؼ المختمفة لمتدقيؽ البيئي ومنو تعريؼ الوكالة األمريكية لحماية البيئة
ة أو بواسطة جية مستقمة بواسطة المنظم، تعريفو عمى انو :" فحص نقدي دوري منتظـ وموثؽ وموضوعي

 .تغيراتيالتحديد تأثيرىا عمى البيئة وم، ذات سمطة قانونية لمعمميات اإلنتاجية وما يرتبط بيا مف أنشطة فرعية

عممية التدقيؽ البيئي بأنو : " أداة إدارية تنضوي عمى تقييـ منظـ  ICCكما ويعرؼ االتحاد الدولي لمتجارة :  
اداء النظـ واإلدارة والمعدات البيئية لعمميا بيدؼ المساعدة في حماية البيئة  وموثؽ ودوري وموضوعي لكيفية

عف طريؽ تسييؿ الرقابة اإلدارية عمى الممارسات البيئية وتقييـ مدى االلتزاـ بسياسات الشركة والتي تتضمف 
 (.7، 2008، الوفاء بالمتطمبات القانونية ") منصوري ورمزي
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 البيئي : خصائص مراجعة األثر 2.9.2

 حيث تعتبر انيا : ، تتميز عممية المراجعة البيئية بعدة خصائص ومميزات

 . جزء مف نظاـ اإلدارة البيئية والعممية التقييمية ليذا النظاـ -

حيث يتولى ىذه الميمة ىيئة أو جياز   ، قوـ بيا المنظمةتفحص انتقادي لمعمميات اإلنتاجية التي  -
 د اآلثار البيئية ليذه العمميات .مستقؿ بشكؿ دوري ومنتظـ لتحدي

عمى اف تكوف ، في عممية التدقيؽ البيئي بيئييف يفمحاسبيف ومستشار ، قانونييف، فمشاركة ميندسي -
 . لدييـ العالقة والخبرة الكافية في عممية التدقيؽ البيئي

ومتخصصوف حيث يتولى عممية المراجعة الداخمية أفراد ، يتـ إجراء مراجعات داخمية وأخرى خارجية -
كما وتتـ عممية التدقيؽ البيئي الخارجي مف قبؿ أفراد ومتخصصوف ، مف داخؿ المؤسسة أو المنشأة
 بمراجعة وتدقيؽ اآلثار البيئي .

 اف عممية التدقيؽ البيئي ىي عممية واحدة لتدقيؽ األثر البيئي . -

تشريعات التي تيدؼ إلى عممية تمكف مف التحقؽ مف مدى التزاـ المنشآت بالقوانيف واإلجراءات وال -
حماية البيئة كما وتيدؼ أيضا إلى تحديد المشاكؿ والعقبات التي تعيؽ التزاـ المنشآت بالشروط 

 (.9-8، 2008، البيئية ) منصوري ورمزي

 األمور الواجب توافرىا في دراسة تدقيق األثر البيئي : 3.9.2

 مراجعة وتدقيؽ األثر البيئي وىي كالتالي :ىناؾ العديد مف االمور الواجب توافرىا في تقرير دراسة 

 المقدمة : -1

 . حيث وجب أف تحتوي عمى أىداؼ وحصرية وأىمية ىذه الدراسة ) دراسة تدقيؽ األثر البيئي (

 وصؼ أنشطة المشروع : -2

وذلؾ مف حيث حجـ ىذا ، ىناؾ حاجة لوصؼ المشروع المراد عمؿ دراسة مراجعة وتدقيؽ اثر بيئي لو
أنشطتو باإلضافة إلى إيراد ممخص عف جميع مدخالت وعمميات ومخرجات ىذا المشروع  المشروع وطبيعة

 مثؿ عمميات النقؿ والتشغيؿ والتخزيف .
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 وصؼ البيئة : -3

مفصؿ لمبيئة المحيطة بالمنشاة أو المشروع وما تتضمنو مف بيئة طبيعية أو بيئة وصؼ يجب عمؿ 
وصؼ النظاـ البيئي المحمي وكذلؾ النظاـ المجتمعي  باإلضافة إلى، اصطناعية ) مكونات مبنية بشرية (

 واالقتصادي ودراسة العوامؿ الثقافية المحيطة بالمنشآت .

 وصؼ اآلثار البيئية : -4

حيث ييتـ التدقيؽ البيئي باآلثار البيئية المنطوية عمى العمميات اإلنتاجية والتشغيمية لممشروع والمتمثمة 
وىذه اآلثار البيئية ىي مرتبطة بشكؿ او بآخر بعمميات . ىذا المشروع باالنبعاثات والمخمفات الناتجة عف

النقؿ والتعامؿ مع المنتجات وعمميات التصنيع والتخزيف وعمميات التخمص مف المخمفات بشتى حاالتيا 
 السائمة و الغازية .، الصمبة

 إدارة التدقيؽ البيئي ) التواصؿ (: -5

تـ مقابمتيـ خالؿ عممية التدقيؽ البيئي والوقت وتدقيؽ المنيجية الذيف  أولئؾوذلؾ مف خالؿ مراجعة وعرض 
 التي تـ استخداميا وتوضيحيا في ىذه المرحمة .

 تقييـ اآلثار البيئية : -6

وىنا وجب تعريؼ التشريعات والمعايير البيئية المرتبطة والمتقاطعة بالمشروع وآثاره البيئية التي تـ دراستيا 
ظيارىا ظيارىاوىنا وجب تقييـ . وا  وذلؾ استناداً  إلى ، وتصنيؼ وترتيب اآلثار البيئية التي تـ دراستيا وا 

 .ار والمعايير العالمية المدروسة مطابقتيا وتقييميا مع اآلث

 التوصيات : -7

وذلؾ لتوصيؼ أية أثار ، عمى أي دراسة  تدقيؽ ومراجعة األثر البيئي أف تخرج بمجموعة مف التوصيات
 ا واكتشافيا في المشروع وعميو يتـ تحديد خطط العمؿ والتدخؿ األولي والعاجؿ .بيئية سمبية تـ مالحظتي

وذلؾ ، كما ويجب عمى التوصيات أف تحتوي عمى طرؽ لمتحكـ والتقميؿ مف المموثات واالنبعاثات إف وجدت
عمؿ عمى إزالة وجب ال وىنا. ية بيذه االنبعاثات والمموثاتمف خالؿ تحسيف كفاءة اإلدارة ومعايير التحكـ التقن

 .)www.environment.gov.sz(سبب المشكمة الرئيسي إف وجدت وليس االكتفاء بتخفيؼ األثر 

 

http://www.environment.gov.sz,na,2/
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 مبادئ وقوانين السياسة التقييمية لألثار البيئية في فمسطين:   10.2

 سياسة تقييم االثر البيئي الفمسطيني : 1.10.2

، تعتبر المشاكؿ والمؤثرات البيئية مف اىـ المشاكؿ التي تؤثر عمى مختمؼ مناحي الحياة وقطاعاتيا المختمفة
فبالرغـ مف زيادة التطور التكنولوجي والصناعي اال انو ترافؽ مع زيادة في االثار السمبية عمى البيئة المحيطة 

 . مما  ادى ويؤدي الى انتشار المموثات البيئية والصناعية

اف ىذه المموثات وزيادتيا تحتـ عمينا اليـو الوقوؼ بحـز وصرامة اماـ مختمؼ المموثات واالخطار التي تحدؽ 
ومف أجؿ ذلؾ وضماف تنفيذه قامت سمطة جودة البيئة والمجمس ، بيئتنا العالمية وخاصة بيئتنا الفمسطينية

والتي تقضي ، السياسات البيئية الفمسطينيةالتشريعي الفمسطيني بإصدار مجموعة مف القرارات والتشريعات و 
بضرورة حماية البيئة الفمسطينية وضماف تحقيؽ تنمية مستدامة في فمسطيف والعمؿ عمى تحسيف جودة البيئة 

 . والمحافظة عمييا وعمى نوعيتيا

تقييـ ومف ىذه القرارات والتشريعات ما اصدرتو سمطة جودة البيئة الفمسطينية مف بيانات خاصة بسياسات 
وذلؾ رغبة منيا لتدعيـ اسس عممية تقييـ االثر البيئي في حماية البيئة الفمسطينية مف التموث ) ، االثر البيئي

 . (3، 2000، سمطة جودة البيئة

 مبادئ السياسة التقييمية لألثار البيئية الفمسطينية: 2.10.2

اسة التقييمية بشكؿ فعاؿ وشفاؼ خمؽ تنمية تراعي االمور البيئية وخمؽ ادارة تطبيقية ليذه السي .1
 وعادؿ .

تعزيز االنشطة التطويرية لسياسة التقييـ عف طريؽ المساىمة في استدامتيا وليس منعيا  .2
 وحصرىا .

حيث يعتبر التقييـ البيئي ، ضرورة تطبيؽ واستخداـ التقييـ البيئي مع بداية اية مشروع تطويري .3
مراحؿ المشروع الثالث ) مرحمة االعداد والتشغيؿ اداة مف ادوات التخطيط والتقويـ وذلؾ خالؿ 

ىذا وتعتبر سمطة جودة البيئة الجية المسؤولة والمخولة بتنفيذ واقرار . وما بعد التشغيؿ (
بما في ذلؾ ضماف تحقيؽ كافة اىداؼ ومبادئ التقييـ ووضع ادارة ، سياسات تقييـ االثر البيئي

ىذا باإلضافة الى وضع التوجييات . قييـ االثر البيئياالجراءات التنفيذية والتخطيطية لسياسة ت
واالجراءات االدارية لتطبيؽ سياسة التقييـ والعمؿ عمى االحتفاظ بسجالت لجميع االنشطة 
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التقييمية لمبيئة وذلؾ لمعمؿ عمى المراقبة والمتابعة والتقييـ واقتراح التعديالت والتحسينات عمى 
 (.7-5، 2000، سمطة جودة البيئة السياسة التقييمية لألثر البيئي)

 اىداف سياسة التقييم البيئي الفمسطينية :  3.10.2

 تدعيـ التنمية االقتصادية واالجتماعية المستدامة لمشعب الفمسطيني . -1

ضماف نوعية الحياة المالئمة بمختمؼ جوانبيا وضماف عدـ تأثير المشاريع التطويرية عمى االحتياجات  -2
 ادات االجتماعية والثقافية والصحية لممواطنيف .االساسية والقيـ والع

وذلؾ بضماف قدرة الطبيعة عمى حماية نفسيا مف المؤثرات السمبية ، المحافظة عمى العمميات الطبيعية -3
 عمييا .

 الحفاظ عمى التنوع الحيوي والطبيعة الجمالية وضماف االستخداـ المستداـ لممصادر الطبيعية . -4
 

 قييم المشاريع الفمسطينية :خطوات ومعايير ت 4.10.2

اقرت سمطة جودة البيئة الفمسطينية العديد مف القرارات واالجراءات والمحاذير الخاصة بالمشاريع االنشائية  
 حيث تتطمب الموافقة البيئية عمى اية مشاريع او منشآت صناعية القياـ بدراسات، والصناعية العامة والخاصة

: االولى ىي تقييـ بيئي اولي بحيث تحدد المشاريع التي يحتمؿ اف يكوف ليا فتقييمية لألثر البيئي وىي نوعا
. ويتـ تنفيذه بشكؿ مبسط لضماف الزاـ أصحاب ىذه المنشآت والمشاريع بالتشريعات البيئية، اثار عمى البيئة

لمترتبة عمى اما النوع الثاني فيو دراسة تقييـ االثر البيئي حيث تتطمب دراسة تفصيمية لألثار البيئية ا
 المشاريع وقد يتـ اتخاذ القرار بإجرائو بعد اجراء تقييـ االثر البيئي االولي .

 

يتـ الموافقة عمييا أو رفضيا أو التعديؿ ، وبعد اجراء دراسات تقييـ االثر البيئي سواء كانت اولية او اساسية
 الية:عمييا وفقا لمجموعة مف المعايير واالحتياجات والمعايير البيئية الت

 استغالؿ احد المصادر الطبيعية واستنزافو بشكؿ يعيؽ االستخدامات االخرى ليذا المصدر . .1

 تيجير وترحيؿ مواطنيف عف مواطف سكناىـ  .2
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وقوع المشروع داخؿ او بالقرب مف مناطؽ حساسة بيئيا كالمحميات الطبيعية أو المناطؽ األثرية  .3
 والتراثية الرسمية .

 مف التأثيرات السمبية عمى البيئة .احداث  مستوى غير مقبوؿ  .4

 خمؽ حالة مف القمؽ وعدـ االرتياح عند المواطنيف. .5

، 2000، احتياج المشروع لنشاطات تطويرية اخرى قد تكوف ليا اثار بيئية ىامة ) سمطة جودة البيئة .6
9-13.) 

 

 الواقع الرقابي والتفتيش البيئي في فمسطين:  5.10.2

وذلؾ ، سطينية العديد مف التعميمات واالرشادات والقرارات االرشادية والرقابيةاصدرت سمطة جودة البيئة الفم
حيث تعتبر مرحمة التفتيش ، في اطار خطتيا اليادفة الى احداث تقييـ بيئي مستداـ ومتطور وحامي لمبيئة

يـ عممية التفتيش حيث يمكف تقس، البيئياىـ نتائج متطمبات تقييـ االثر  والرقابة البيئية ومتابعة المشاريع مف
 والرقابة البيئية الى عدة اقساـ ومراحؿ وىي :

تفتيش دوري : حيث يتـ االعالف عف مواعيد مسبقة ويتـ االتفاؽ والتنسيؽ المسبؽ مع صاحب  .1
 المنشآت .

تفتيش الحؽ : حيث يتـ لمتأكد مف اصالح التجاوزات البيئية التي تـ الكشؼ عنيا اثناء عممية  .2
حيث يتـ باالتفاؽ مع المنشآت عمى تعديمو خالؿ فترة زمنية محددة ومف ثـ ، التفتيش الدورية
 الرقابة عميو .

تفتيش مفاجئ : ويتـ لوجود شكوؾ بيئية لدى سمطة جودة البيئة والجيات الرقابية االخرى او  .3
نتيجة مخاطر او حوادث بيئية صحية وبائية او تموث تـ الكشؼ او االبالغ عنو حيث يجوز 

دخوؿ لممنشآت بموجب اذف خاص مف رئيس سمطة جودة  البيئة الفمسطينية مع لممفتش ال
 (.4، 2010، توضيح سبب الزيارة وىدفيا ) سمطة جودة البيئة
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 االثر االقتصادي لصناعة الحجر الفمسطينية: .11.2

ود الفقري تعتبر صناعة الحجر والرخاـ الفمسطيني مف القطاعات االقتصادية اليامة والحيوية وىي بمثابة العم
مميوف دوالر سنويًا وذلؾ  400حيث بمغ حجـ المبيعات السنوية ليذه الصناعة قرابة ، لمصناعة الفمسطينية

الى فتح  باإلضافةىذا . حسبما قالو ماىر حشيش المدير التنفيذي التحاد صناعة الحجر والرخاـ الفمسطيني
دولة  56فقد دخمت صناعة الحجر الفمسطيني ، نيةباب التجارة العربية والعالمية اماـ ىذه الصناعة الفمسطي

عربية واجنبية منيا : كندا والواليات المتحدة االمريكية واوروبا وبعض دوؿ اوروبا الغربية والشرقية باإلضافة 
 . لدوؿ الخميج واستراليا وغيرىا

الى: وجود نظاـ وقد اشار ماىر حشيش وىو المدير التنفيذي التحاد صناعة الحجر والرخاـ الفمسطينية 
بسبب تأسيس مركز ، تفاعمي ينبع مف القدرات الفنية واالدارية لمعامميف في قطاع الحجر الفمسطيني

خاـ بجامعة البوليتكنيؾ في الخميؿ وذلؾ 8حيث تـ انشاء مركز لمحجر والر، متخصص في ىذه الصناعة
مية متمثمة بجامعة البوليتكنيؾ ثـ القطاع كشراكة بيف القطاعات : الحكومية متمثمة بوزارة االقتصاد واالكادي

ىذا ويعتمد المركز عمى تدريس دبموـ معتمد في . الخاص المتمثؿ باتحاد صناعة الحجر والرخاـ الفمسطيني
وقد تـ االستعانة ، تخصص الحجر والرخاـ وىذا ما جعمو المركز االوؿ مف نوعو عمى مستوى المنطقة

 ىذا المجاؿ حيث قدمت الحكومة االيطالية الدعـ لقياـ ىذا العمؿ.بالخبرة واالمكانية االيطالية في 

شاركت صناعة الحجر الفمسطينية والمتمثمة باالتحاد الفمسطيني لصناعة الحجر والرخاـ في العديد مف 
فقد شارؾ االتحاد في معرض "اورالندوا" في . المعارض والندوات العربية والعالمية حوؿ الحجر وصناعتو

ىذا باإلضافة إلرسالو بعثة تجارية لمعرض "كرارا" ومعرض " فيرونا " ، 2010ريدا االمريكية عاـ والية فمو 
وذلؾ حسب ، وفيما يمي بيانات اتشار وتوزيع مصانع الحجر والرخاـ في مدف الضفة الغربية. االيطالي

 .2013احصائية اتحاد صناعة الحجر والرخاـ الفمسطينية لعاـ 

وذلؾ كما قاؿ الدكتور " سمير حزبوف " ، ة الحجر والرخاـ الفمسطيني طفرة نوعيةوقد تميزت وشيدت صناع
حيث تميزت ىذه الصناعة بتحسيف وسائؿ االنتاج سواء االستخراجية ، رئيس غرفة تجارة وصناعة بيت لحـ

ي الى فقد وصمت صناعة الحجر الفمسطين، وذلؾ مف حيث المعدات الحديثة والقدرة االنتاجية. او التصنيعية
ىذا القطاع ومتابعتو  استراتيجيات واساسات خاصة لتطويرولضماف استمرارية ذلؾ يجب ايجاد . العالمية

ىذا باإلضافة الى ضرورة التوجو نحو االستثمار االمف . ومتابعة مشاكمو مف االنتاج الى التسويؽ والتصدير
، االنساف وبيئتو واقتصاده ) جريدة االياـ والمخطط في ىذا القطاع والتشجيع عمى تنظيمو وزيادتو بشكؿ يخدـ

 (.13، ص2010



 [51]  
 

   الدراسات السابقة:. 12.2

 الدراسات العربية:. 1.12.2

. ىناؾ مجموعة مف الدراسات المختمفة والمتنوعة بالطرؽ والمنيجية العممية التي تناولت موضوع الدراسة
جر وتأثيرىا عمى البيئة وصحة السكاف االثر البيئي لصناعة مناشير الح مراجعة وتدقيؽوالمتمثؿ في 
وىو ، وقد تنوعت ىذه الدراسات في االىداؼ والنتائج التفصيمية واتحدت في اليدؼ العاـ، المحيطة بيا

 . اظيار تأثير ىذه المنشآت الصناعية عمى البيئة وصحة السكاف

 س.( : دراسة األثر البيئي وتقييمو لمكسارات في جماعين جنوب نابم2013صادق )  -

ىدفت ىذه الدراسة الى دراسة وتقييـ أثر مقالع الحجر والكسارات في منطقة جماعيف عمى البيئة وأثر ذلؾ 
وقد استخدمت ىذه الدراسة المنيج الوصفي لموقوؼ عند ىذه الظاىرة ، أيضًا عمى االنساف والبيئة واالقتصاد

حيث استخدـ الباحث طريقة . ألثر البيئيوقد تـ استخداـ مجموعة مف النماذج المخصصة لتقييـ ا، ودراستيا
وذلؾ مف أجؿ التوصؿ الى نتائج ، الجداوؿ ومصفوفة ليوبولد والطريقة المباشرة وطريقة المشاركة الشعبية

وقد توصمت ىذه الدراسة الى مجموعة مف النتائج . وتقييـ لألثر البيئي لمقالع الحجر والكسارات عمى البيئة
د مف أكثر فصوؿ السنة التي يتأثر بيا السكاف مف مموثات ىذه المنشآت مف اىميا اف فصؿ الصيؼ يع

ناىيؾ عف وجود تنوع في أنواع المموثات الناتجة عف مقالع الحجر ، وبالتحديد في أوقات الصباح والظييرة
ذه ىذا وقد بينت ى. والكسارات ما بيف مواد صمبة وغازية واف أكثرىا تأثيرًا ىو الغبار الذي يموث اليواء
فمف ناحية السكاف ، الدراسة اف مموثات ونواتج مقالع الحجر والكسارات تؤثر عمى صحة السكاف وممتمكاتيـ

فيـ يعانوف مف بعض األمراض التي تسببيا نواتج ىذه المنشآت وخاصة أمراض الجياز التنفسي والعيوف 
خ جدراف منازليـ الخارجية ونظافة أما فيما يتعمؽ بالممتمكات فالسكاف يعانوف مف اتسا، واألمراض الجمدية
باإلضافة الى تأثير األتربة والغبار الناتج عمى األشجار مما يساىـ في تأخير نموىا ، البيوت بشكؿ عاـ

فقد بينت الدراسة اف المموثات . أما فيما يتعمؽ بالتربة ومياه اآلبار المنزلية، وذبوؿ أوراقيا وانخفاض انتاجيتيا
 الكسارات ال تؤثر عمييا بشكؿ كبير مما ال ييدد الصحة العامة .الناتجة عف المقالع و 

وىو تقييـ األثر البيئي ، لقد تقاطعت ىذه الدراسة مع جزء كبير مف أىداؼ الدراسة الحالية في اليدؼ العاـ 
حيث انيا وضعت ، ولكف احتاجت ىذه الدراسة الى تعديالت. لمقالع الحجر والكسارات عمى االنساف والبيئة

ولكف الباحث لـ يتطرؽ الى الجانب االقتصادي في نتائجو ولـ ، لجانب االقتصادي كجزء أساسي مف التقييـا
وىذا ما ، يقـ بإجراء المقابالت أو االستبيانات والتي كانت لتدعـ نتائج ىذه الدراسة مف الناحية االحصائية
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نة تساعد في تقييـ األثر ليذه المنشآت سيما في تصميـ استبا، ستعمؿ الدراسة الحالية عمى االستفادة منو
 عمى البيئة والسكاف.

( : استنزاف ونيب مواردنا الطبيعية الى متى ؟ المقالع والكسارات ومناشير 2013دانة ) ، سعد -
 الحجر العشوائية تنتعش في ظل غياب سمطة القانون .

لحجر العشوائية واستنزاؼ ونيب ىدفت ىذه الدراسة الى التعرض الى موضوع المقالع والكسارات ومناشير ا
وقد خرجت ىذه . في ظؿ غياب القانوف الذي يمنع ويحد مف ىذه الظواىر، الموارد الطبيعية الفمسطينية

   :الدراسة بمجموعة مف النتائج اىميا

انتشار مثؿ ىذه المنشآت بشكؿ عشوائي في مجمؿ مدف الضفة الغربية وانيا تتركز بشكؿ خاص في مناطؽ 
ومنيا محافظة الخميؿ وخاصة ) بني نعيـ ،الشيوخ ،تفوح ،يطا وسعير ( وفي محافظة ، فة الغربيةجنوب الض

، قباطية، وأيضًا في مناطؽ شماؿ الضفة الغربية ) جماعيف، الدوحة (، مخيـ الدىيشة، فجاربيت لحـ ) بيت 
 عجة، عصيرة الجنوبية (.

عمى حساب مناطؽ جديدة ذات طبيعة زراعية  ىذا باإلضافة الى انتشار مثؿ ىذه المنشآت بشكؿ موسع
وقد اظيرت الدراسة اف السكاف يفضموف االرباح الناتجة عف ، مميئة بأشجار مثمرة كالزيتوف والموزيات والكروـ

فكثير مف السكاف وشركات صناعة ، مثؿ ىذه المنشآت عمى األرباح التي تنتجيا الزراعة وأشجار الزيتوف
 ر بالذىب األبيض.الحجر بفمسطيف تمقب الحج

وقد أشارت الدراسة الى أف منشآت صناعة الحجر مف شأنيا الحاؽ أضرار كبيرة بالبيئة المحيطة بيا وذلؾ 
مف حيث انحسار رقعة األراضي الرعوية والزراعية واعاقة التنوع الحيوي ىذا باإلضافة لألخطار الكبيرة التي 

 تسببيا عمى السكاف وصحتيـ وبيوتيـ .

ضرورة التحرؾ السريع لمحد مف انتشار ىذه الظاىرة  :ىذه الدراسة بعدة توصيات مف أىمياوقد خرجت 
وضماف ، الصناعية الخطرة والعمؿ عمى تحديدىا وضبطيا ضمف االطار القانوني البيئي واالقتصادي معاً 

ية دوف عدـ اعطاء اية تراخيص وتصاريح لمثؿ ىذه المنشآت دوف اف تكوف قد اتمت جميع الشروط البيئ
استثناء وقد شددت الدراسة أيضًا عمى ضرورة زيادة الوعي المجتمعي بشؤوف البيئة وزيادة اىتماميـ بمخاطر 

 مثؿ ىذه المنشآت .
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لقد تميزت ىذه الدراسة بمحاولتيا االحاطة باألثار السمبية لمنشآت صناعة الحجر بشكؿ عاـ عمى البيئة 
وبالتالي ، العديد مف الركائز والجوانب اليامة حوؿ ىذه المنشآتوقد القت الضوء عمى ، والمكونات البيئية

عممت الدراسة الحالية عمى االستفادة مف ىذه الجوانب المتعمقة بمنشآت صناعة الحجر وخاصة التوصيات 
ولكف بالرغـ مف نقاط القوة في ىذه الدراسة اال أنيا تحتاج الى مزيد مف . التي اتت بيا ىذه الدراسة

وىي أيضًا تفتقر الى منيج عممي واضح وبالرغـ مف أنيا استندت الى روايات ، االيضاحالتخصيص و 
اال أنيا لـ تعمؿ عمى التوثيؽ ليذه المراجع بشكؿ كامؿ ودقيؽ ىذا باإلضافة ، السكاف والعديد مف المراجع

 الى أنيا تفتقر الى اية مراجع أجنبية .

واقع صناعة الحجر في فمسطين : مدى االلتزام ( : 2013ديوان الرقابة المالية واالدارية )  -
 بالقوانين والموائح والمعايير البيئية .

وذلؾ ، ىدفت ىذه الدراسة الى التعرض الى واقع صناعة الحجر في المحافظات الشمالية مف الضفة الغربية
ى المنيج الوصفي وذلؾ استنادًا ال. مف خالؿ فحص التشريعات السارية ومدى تطبيقيا وتنفيذىا والتقيد بيا

وبشكؿ عاـ عدـ كفاية التنظيـ  :وقد خرجت ىذه الدراسة بعدة نتائج مف اىميا، التحميمي والمنيج الميداني
القانوني ليذا القطاع األمر الذي أدى الى تداخؿ في الصالحيات والمسؤوليات ما بيف الجيات المعنية 

اني بانتظاـ عمى منشآت صناعة الحجر المرخصة ىذا باإلضافة الى عدـ اجراء كشؼ ميد، لتطبيؽ القانوف
ومف النتائج ايضا قياـ وزارة االقتصاد بتجديد تراخيص تمقائية لمنشآت صناعة الحجر عمى ، والغير مرخصة

 الرغـ مف المالحظات المشروطة مف قبؿ وزارتي الزراعة والبيئة .

يا : العمؿ عمى انشاء وتفعيؿ جياز وعمى ضوء ىذه النتائج خرجت ىذه الدراسة بعدة توصيات ومف أىم 
والعمؿ ، شرطة البيئة وضماف رفع مستوى التنسيؽ والتعاوف بيف الجيات ذات العالقة بالتراخيص وتجديدىا
وضماف ، عمى اعادة النظر في تراخيص العديد مف المنشآت العاممة ضمف حدود البمديات والمجالس القروية

وضماف تشديد اجراءات السالمة والرقابة والحفاظ ، لصناعة الحجرالعمؿ عمى انشاء مناطؽ صناعية خاصة 
 . عمى الصحة العامة لمعامميف والمحيطيف في ىذه الصناعة

بالعمؿ عمى االحاطة بالجوانب واالثار البيئية لمنشآت صناعة ، ىذه الدراسة في محاولتيا الشمولية لقد تميزت
ؾ القدرة والكفاءة والرقابة عمى اعداد ىذه الدراسة ولكنيا وقد تميزت في ذلؾ كونيا تمتم، الحجر بشكؿ عاـ

اال انيا تخصصت في . وبالرغـ مف تميز ىذه الدراسة في التعرض لمجوانب واالثار البيئية لمثؿ ىذه المنشآت
االمر الذي ال يتناسب مع حجـ ، جزء واحد ومنطقة واحدة لمدراسة وىي المنطقة الشمالية مف الضفة الغربية

 نيات ومستوى الييئة العامة وديواف الرقابة المالية واالدارية.وامكا
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دور "اتحاد صناعة الحجر والرخام" في تطوير الصناعة في الضفة  (:2012وسام )، الطروة -
 الغربية من وجية نظر اعضائيا.

تدريبي ودوره ىدفت ىذه الدراسة الى معرفة وتحديد دور اتحاد صناعة الحجر والرخاـ ) التمثيمي والتسويقي وال
وذلؾ في اطار تطوير تمؾ لصناعة مف حيث تحقيؽ ) البعد المالي والبائف والعمميات ، في حؿ المشكالت (

وقد تـ استخداـ المنيج الوصفي التحميمي إلجراء ىذه . الداخمية والنمو والتعميـ ( مف وجية نظر اعضائو
 الدراسة.

نسبة حممة الشيادات العميا مف اعضاء االتحاد كانت  : افالدراسة الى عدة نتائج مف اىميا وقد توصمت
بينما ، %11.9% ونسبة حممة شيادات الدبموـ المتوسط 31.8% بينما بمغت نسبة حممة البكالوريوس 5.7

وقد بينت الدراسة ايضا ، % والتي كانت اعمى نسبة50.6كانت نسبة حممة شيادات الثانوية العامة فما دوف 
في حيف بمغت نسبة شركات المساىمة ، التي شممتيا الدراسة ىي ممكية فردية% مف المنشآت 39.8اف 

وقد بينت الدراسة وجود عالقة . %25% بينما بمغت نسبة شركات المساىمة العامة 35.2الخاصة المحدودة 
بيف اتحاد صناعة الحجر والرخاـ ودوره التمثيمي والتسويقي والتدريبي وحمو لممشكالت الخاصة بمنشآت  

وبيف مساىمتو في تطوير الصناعة مف حيث تحقيؽ ، ناعة الحجر والرخاـ التي تنتمي الى ىذا االتحادص
 البعد المالي و التسويقي والعمميات الداخمية والنمو والتعميـ.

: ضرورة العمؿ عمى ايجاد وصيات والتي مف اىمياواستنادا الى ىذه النتائج خرجت ىذه الدراسة بعدة ت
ىذا باإلضافة ، يجية لقطاع صناعة الحجر والرخاـ بالتعاوف مع العديد مف المؤسسات المعنيةاستراتيجية ترو 

. الى تفعيؿ دور االتحاد فيما يتعمؽ بالتدريب وبناء القدرات ألعضائو وذلؾ بعد تحديد احتياجاتيـ التدريبية
 طينية .والعمؿ عمى تحسيف مساىمة االتحاد في تطوير ودعـ صناعة الحجر والرخاـ الفمس

لقد تميزت ىذه الدراسة بتطرقيا لموضوع صناعة وتجارة الحجر والرخاـ الفمسطينية وتسميط الضوء عمى ىذا 
اال انيا لـ تتطرؽ الى اية جوانب مف الجوانب البيئية ودور االتحاد في الحفاظ عمى ، االتحاد الحيوي والياـ

لدراسة الحالية عمى معرفة مدى دعـ مثؿ ىذه ومف ىذا المنطمؽ ستعمؿ ا. البيئة واالقتصاد الفمسطيني
 . المؤسسات لمنواحي البيئية والمتعمقة بصناعة الحجر الفمسطيني في منطقة الدراسة

 ( :المحاجر وتأثيرىا عمى البيئة في منطقة شمال شرق الخميل .2011الحاليقة ) -

منطقة شماؿ شرؽ محافظة تناولت ىذه الدراسة موضوع االنتشار العشوائي والغير منظـ لممحاجر في 
 . وقد تـ اعدادىا مف قبؿ رئيس بمدية الشيوخ في محافظة الخميؿ يوسؼ حسف حاليقة ، الخميؿ
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تعد محافظة الخميؿ وبحسب الدراسة مف أكبر المحافظات انتشارًا لمثؿ ىذه المنشآت مف بيف مدف الضفة 
الشمالية الشرقية مف محافظة الخميؿ ىي مف اف المنطقة  :وقد خرجت ىذه الدراسة بعدة نتائج وىي. الغربية

وقد اضافت ىذه الدراسة اف نسبة . أكثر المناطؽ انتشارًا وتركيزًا لمثؿ ىذه المنشآت في المحافظة بشكؿ عاـ
كبيرة مف ىذه المحاجر ىي آخذة باالنتشار العشوائي والغير منظـ والغير مدروس دوف مراعاة لمبيئة وقواعد 

، ىذا عدا عف اف المحاجر المتروكة تشكؿ خطرا بيئيا عمى االنساف والحيواف والنبات ،التنمية المستدامة
التأثير  عدا عف، باإلضافة الى اف ىذه المحاجر قد ساىمت بتموث اليواء والماء والتربة واحداث الضجيج

 السمبي لممحاجر عمى استعماالت األراضي وتدمير أراضي المواطنيف .

بعدة توصيات ومف أىميا : العمؿ عمى منع انشاء اية محاجر في منطقة الدراسة و وقد خرجت ىذه الدراسة 
باإلضافة ، وذلؾ العتبارىا المنطقة الوحيدة التي تصمح لذلؾ في منطقة الدراسة، تخصيصيا لمسكف والزراعة

ضماف الى ضرورة اغالؽ بعض المحاجر المقامة لوجودىا ضمف حدود البمدية وتواجدىا في مناطؽ سكنية و 
العمؿ عمى انشاء قانوف يمنع انشاء اية محاجر او منشآت ذات تأثير كبير داخؿ حدود المدف والقرى 

 والمناطؽ السكنية.

لقد تميزت ىذه الدراسة بنوع مف الشمولية في االحاطة بالعديد مف الجوانب واالثار البيئية والسكانية والصحية 
الضافة الى استنادىا عمى مجموعة مف الخرائط  الخاصة وىذا ب، الخاصة بالمحاجر في منطقة الدراسة

مما اعطى ، بموضوع الدراسة والتي تـ انتاجيا مف قبؿ جمعية الدراسات العربية ) مركز ابحاث االراضي(
ولكف بالرغـ مف ىذه النقاط االيجابية اال أف ليذه الدراسة مجموعة . صورة واضحة عف منطقة الدراسة واثارىا

قمة الدراسات السابقة والخمفية النظرية والمعرفية والمراجع وعدـ وجود اية مراجع  :سمبية وىيمف النقاط ال
ناىيؾ عف كونيا لـ تحقؽ اىدافيا بشكؿ كامؿ ومفصؿ حيث انيا لـ تستخدـ طرؽ تقييـ ، أجنبية لمدراسة

ىذا باإلضافة الى عدـ ، األثر البيئي المعروفة أو أستكفت باستطالع آراء السكاف المحيطيف بيذه المنشآت
 .اسة استعراضية لواقع المنطقة فقطوجود ترابط بيف عنواف ىذه الدراسة وأىدافيا ومحتوياتيا مما جعميا در 

وخاصة التوصيات وطرؽ تقييـ ، لقد استفادت الدراسة الحالية مف ىذه الدراسة مف حيث مجموعة مف األفكار
الحتوائو عمى العديد مف اآلثار والجوانب البحثية في ، سةاألثر البيئي وعرضيا وحتى محتويات ىذه الدرا

 موضوع صناعة الحجر والتي مف الممكف االستفادة منيا بشكؿ كبير في محتويات الدراسة .
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(: الحجر والرخام نفط 2011منتدى االعمال الفمسطيني ) –قسم األبحاث والدراسات االقتصادية  -
 . بريطانيا، لندن ،فمسطين االبيض يغزو االسواق العالمية

باعتبارىا احدى ، ىدفت ىذه الدراسة الى اظيار دور صناعة الحجر والرخاـ في األراضي الفمسطينية
وتيدؼ ، الصناعات الفمسطينية الرائدة والتي تعتبر عالمة تدؿ عمى المكانة االجتماعية والمادية وعمى التميز

الفمسطينية وزيادة معرفة الميتميف ورجاؿ االعماؿ ايضا الى القاء الضوء عمى ىذه الصناعة في األراضي 
 باالقتصاد الفمسطيني.

مساىمة قطاع استخراج وصناعة الحجر والرخاـ  بحوالي  :وقد خرجت ىذه الدراسة بعدة نتائج مف اىميا
ىذا ، % مف مجمؿ االنتاج الصناعي الحالي12.6% مف اجمالي الناتج المحمي وتشكؿ ما نسبتو 4.5

منشآت لصناعة واستخراج  1100الؼ عامؿ موزعيف عمى اكثر مف  25ه المنشآت حوالي ويعمؿ في ىذ
% مف مجمؿ انتاجية الحجر والرخاـ الفمسطيني ويتبقى 75ىذا وتصدر فمسطيف ما نسبتو ، الحجر والرخاـ

ة وعمى ضوء ىذه النتائج خرجت ىذه الدراسة بعدة توصيات ومنيا : ضرور . % لمسوؽ المحمي الفمسطيني25
سمع ذات قيمة   إلنتاجىذا باإلضافة ، ابؽ لمشروط والمواصفات العالميةالتوجو نحو انتاج ذو جودة عالية مط

 تنافسية عالية بالمقارنة مع منتجات الدوؿ االخرى .

لقد تميزت ىذه الدراسة بإحاطتيا وبشكؿ شبو شمولي لمجانب االقتصادي والمتعمؽ بأىمية صناعة الحجر 
اال أنيا أىممت الجانب البيئي واآلثار البيئية السمبية المرتبطة بيذا ، ميز في فمسطيفكقطاع صناعي مت

حيث اف الدراسة ، القطاع وارتكزت في عرضيا عمى الجانب االقتصادي وتشجيع االستثمار في ىذا القطاع
 الحالية عممت عمى دراسة الواقع واالثر البيئي لمناشير صناعة الحجر في منطقة الدراسة .

( : آثار مقالع وصناعة الحجر عمى الجوانب االقتصادية واالجتماعية والبيئية 2010الحاليقة )  -
 في محافظة الخميل.

لقد تناولت ىذه الدراسة االثار االقتصادية واالجتماعية والبيئية والصحية لمقالع ومناشير الحجر في محافظة 
ضاحي الى جانب المنيج التجريبي الميداني والذي وقد تـ استخداـ المنيج الوصفي والوصفي االي. الخميؿ

وبالنسبة لألداة المستخدمة في جمع البيانات ، استخدـ مف اجؿ جمع البيانات والمعمومات عف منطقة الدراسة
فقد قاـ الباحث بتصميـ استبانة مالئمة ألىداؼ الدراسة والتي جمعت عف طريؽ المقابالت الشخصية ضمف 

 . وذلؾ الختيار عينة عشوائية ممثمة لمنطقة الدراسة ، ـ مف مقالع ومصانع الحجر1000دائرة نصؼ قطرىا 
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منشار لمحجر  155محجر و  130وقد توصمت ىذه الدراسة الى عدة نتائج مف اىميا : وجود اكثر مف 
ناىيؾ عف ، تجمعات في محافظة الخميؿ 10ومتوزعة عمى اكثر مف  2ـ  8.435منتشرة عمى مساحة 

وقد اظيرت الدراسة ايضا اف اكثر مف ، المنشآت بشكؿ عشوائي دوف أي ضوابط قانونية وبيئية انتشار ىذه
% ذات ممكية فردية 59نصؼ المناشير ومقالع الحجر ىي ذات ممكية فردية وعائمية بنسبة بمغت حوالي 

دية ايجابية وقد اوضحت الدراسة وجود اثار اقتصا. 2000-1993وعائمية انشئ نصفيا تقريبا ما بيف عامي 
وقد ، تتمثؿ في توفير فرص لمعمؿ وتنشيط االقتصاد المحمي مع ارتفاع لمستوى الدخؿ واسعار االراضي

 ارتبط ىذا التحسف في المستوى المعيشي بتحسف التعميـ في منطقة الدراسة.

بيئية سمبية  % مف عينة الدراسة بوجود اثار67.8حيث افاد ، ىذا وقد افادت ىذه الدراسة بوجود اثار بيئية
ناىيؾ عف تغيير معالـ سطح ، ليذه المنشآت عمى التربة واليواء والزراعة والنباتات والماء والصحة البشرية

بضرورة اعادة النظر في ، وىنا دعا الباحث ومف خالؿ مجموعة مف التوصيات نستطيع اجماليا، االرض
 . ؾ لتجنب اثارىا البيئية والصحيةجميع انشطة ىذه المنشآت وطريقة عمميا واماكف انتشارىا وذل

لقد كانت ىذه الدراسة بمثابة احاطة شمولية لمعديد مف االثار االقتصادية واالجتماعية والبيئية لمقالع ومصانع 
حيث خمصت ، وذلؾ  مف حيث طريقة العمؿ والخطوات وترتيب وايراد النتائج والتوصيات وتفسيرىا، الحجر

ة مختمفة عمى مستوى االثار البيئية والصحية ومستوى االثر االقتصادي الدراسة ألكثر مف عشريف نتيج
استخداميا ألكثر مف ، ومما زاد مف دقة ىذه الدراسة. واالجتماعي وعمى مستوى المنشآت واوضاعيا البيئية

 مرجع وطريقة .

ئية عامة ال مما ادى الى نتائج احصا، ولكف ما اضعؼ ىذه الدراسة ىو اتساع وكبر اىدافيا ومجاالتيا 
وىذا ما عممت الدراسة الحالية والمتعمقة . توضح بشكؿ تفصيمي االثار البيئية ليذه المنشآت بشكؿ خاص

 . بمراجعة االثر البيئي ليذه المنشآت في محافظة بيت لحـ عمى االحاطة بو

 (: عمل الكسارات : التعميمات واالشتراطات البيئية .2010سمطة جودة البيئة )  -

الدراسة الى التعرض لموضوع الكسارات والتعميمات الخاصة بالبيئة واالشتراطات البيئية و  ىدفت ىذه
اعتبار ظاىرة الكسارات ظاىرة  :وقد تعرضت ىذه الدراسة الى مجموعة مف االفكار والنتائج ومنيا. الصحية

كما اعتبرت ، البناءايجابية كونيا استطاعت التغمب عمى الحصار المفروض عمى غزة وقدمت الموارد ومواد 
وقد أظيرت الدراسة دور ، ايضًا ظاىرة سمبية كونيا تعمؿ عمى االضرار بالبيئة وما تسببو مف تموث لميواء
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سمطة جودة البيئة في التخطيط االستراتيجي والتشريع والمراقبة واعداد الموائح ومساىمتيا في المحافظة عمى 
 البيئة والتعديات عمييا . البيئة مف خالؿ وضع الخطط وتنفيذىا لبرامج

تفعيؿ دور البمديات ودعميا في مساعدة سمطة جودة البيئة  :وقد خرجت ىذه الدراسة بعدة توصيات منيا
وذلؾ مف أجؿ وضع استراتيجيات بيئية تحد مف اآلثار السمبية لمثؿ ، الفمسطينية في مراقبة مثؿ ىذه المنشآت

 ىذه المنشآت ،

ولكنيا بالرغـ ، رتيا عمى ايجاز وتقييـ تأثير ىذه المنشآت عمى البيئة الفمسطينيةلقد تميزت ىذه الدراسة بقد
وبالتالي الحاجة الى مجموعة مف ، مف ذلؾ تبقى غير قادرة عمى االلماـ بجميع جوانب ىذا الموضوع الشائؾ

سات سواء وىذا ما كاف ينقص ىذه الدراسة حيث انيا لـ تحتوي عمى درا، الدراسات إلثراء ىذا الموضوع
 . عربية او اجنبية تدعـ آراء وأفكار ىذه الدراسة

 (: دور المراجعة الداخمية في تقييم االداء البيئي.2009رادة )، دريباتي -

الى تحديد دور المراجعة الداخمية في تقييـ االداء  -وانطالقا مف اىمية البيئة وحمايتيا  -ىدفت ىذه الدراسة 
: اف المراجعيف رجت ىذه الدراسة بعدة نتائج منياوقد خ، صفي التحميميوذلؾ وفقا لممنياج الو . البيئي

الداخمييف في سوريا ال يقوموف بتقييـ االداء البيئي ناىيؾ عف اف المنشآت ال تقـو بالوفاء بمسؤولياتيا تجاه 
راجعيف وعمى ضوء ىذه النتائج كاف ىنالؾ عدة توصيات ومنيا: ضرورة ايجاد جمعية م. البيئة المحيطة بيا

وضرورة اعادة تأىيميـ وتدريبيـ وذلؾ مف ، داخمييف في سوريا لمعمؿ عمى تفعيؿ دور المراجعيف الداخمييف
ىذا باإلضافة الى ضرورة العمؿ عمى المراجعة الداخمية البيئية بشكؿ الزامي ، النواحي العممية والمينية

قيميف الداخمييف عمى القياـ بعممية مراجعة لألداء والعمؿ عمى ايجاد المعايير الالزمة لمساعدة المراجعيف والم
 البيئي.

لقد تميزت ىذه الدراسة بمحاولتيا االحاطة بجزء ىاـ مف عممية تقييـ االثر البيئي وىو االنظمة الداخمية 
يـ وذلؾ مف النواحي العممية والميدانية والتقييمية والمراجعة الداخمية لمختمؼ شؤوف عممية تقي، لعممية التقييـ
بشكؿ واضح حيث ارتكزت في عرضيا الى موضوع  انيا لـ تتطرؽ الى عممية التقييـاال . االثر البيئي

وخاصة مع المنشآت التي تشكؿ ، المراجعة الداخمية لعممية التقييـ وليس عممية التقييـ لألثر البيئي بشكؿ عاـ
فأف الدراسة الحالية قد استفادت مف ىذه  ولكف وبالرغـ مف ذلؾ . خطرا واثرا سمبيا عمى البيئة المحيطة بيا

فقد ابرزت ىذه الدراسة اىمية دور المراجعة القانونية والمؤسساتية الحكومية والخاصة وفائدتيا في ، الدراسة
 عممية التقييـ البيئي.



 [59]  
 

م مع حاجات المجتمع ء(: تطوير منيجية تقييم االثر البيئي بما يتال2006رياض )، عامر -
 وية والبيئية.الفمسطيني التنم

االمر ، ىدفت ىذه الدراسة الى التطرؽ لموضوع تقييـ االثر البيئي والذي اصبح الزمًا ألية مشاريع تنموية
وقد ىدفت . الذي تشترطو العديد مف المؤسسات الدولية والمحمية وذلؾ قبؿ اية موافقة عمى تنفيذ اية مشاريع

ثر البيئي وذلؾ مف حيث مراحميا المختمفة ومتابعتيا وذلؾ ىذه الدراسة ايضا الى التعرض لمنيجية تقييـ اال
مف حيث تقييـ ىذه المنيجية ومقارنتيا مف حيث مكوناتيا وطرقيا وسياساتيا ومقارنتيا بالسياسات التقييمية 

 البيئي في كؿ مف االردف ومصر. لألثر

سة مواضيع دراسات تقييمية وقد خرجت ىذه الدراسة بعدة نتائج والتي مف اىميا: العمؿ عمى تبويب وفير 
والعمؿ عمى دراستيا وتقييـ ، البيئي التي قامت بيا المكاتب االستشارية في مناطؽ الضفة الغربية لألثر

وعمى ضوء ىذه النتائج والدراسات . تطورىا وذلؾ في اطار حاجات المجتمع الفمسطيني التنموية والبيئية
العمؿ عمى تطوير عمؿ المكاتب االستشارية وتطوير الية  خرجت ىذه الدراسة بعدة توصيات اىميا: ضرورة

والعمؿ عمى تحميؿ وتصنيؼ ىذه الموافقات بما يرتقي بمنيجية تقييـ االثر البيئي في ، الموافقات البيئية
مع حاجات المجتمع الفمسطيني التنموي  يتالءـوذلؾ لموصوؿ لدرجة مف تطوير التقييـ البيئي الذي ، فمسطيف
 . والبيئي

وذلؾ مف حيث السياسات والطرؽ ، لقد تميزت ىذه الدراسة بتعرضيا لموضوع ومنيجية تقييـ االثر البيئي
واالستراتيجيات المتبعة في اكثر مف بمد ومنطقة وفقا لممنياج االدبي المقارف والذي يستند عمى مجموعة كبيرة 

مما اكسب ىذه الدراسة مصداقية ، ميميمف الدراسات والمراجع التقييمية ناىيؾ عف استخدامو لممنياج التح
وبالرغـ مف ذلؾ فاف ىذه الدراسة لـ تتطرؽ الى المنشآت والمشاريع التي تضر بالبيئة بشكؿ كبير . نتائجيا

في فمسطيف والتي مف ضمنيا منشآت صناعة الحجر، وىذا ما ستعمؿ الدراسة الحالية عمى التطرؽ لو مف 
اما مف . بيت جاال والخضر، بيئي لمناشير الحجر في مدف بيت لحـحيث تعرضيا لموضوع تقييـ االثر ال

ناحية جوانب االستفادة مف ىذه الدراسة فيي متعددة وذلؾ الحتوائيا عمى العديد مف المعمومات حوؿ تقييـ 
 ولكف وبشكؿ عاـ ورغـ ما عممتو ىذه الدراسة. االثر البيئي االمر الذي يرتبط بشكؿ كبير مع الدراسة الحالية

مف جمع وتحميؿ لممعمومات اال انيا لـ تحقؽ اليدؼ العاـ واالساسي ليا مف حيث عدـ تحديد منيجية 
واضحة ومفيومة لتقييـ االثر البيئي حيث اندرجت معظـ النتائج بالتوصيات بشكؿ غير واضح اما باقي 

لو في اجراء الدراسة الحالية االىداؼ فمـ تكف نتائجيا واضحة بسبب اختالطيا بالتوصيات وىذا ما تـ االنتباه 
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واعدادىا مف حيث الشكؿ والطرح واالعداد والمنيجية في اجراء تطبيؽ واضح لألثر البيئي والصحي لممحاجر 
 . والكسارات والمناشير في محافظة بيت لحـ

( :البيئة في اراضي السمطة الوطنية 2005الييئة الفمسطينية المستقمة لحقوق المواطن )  -
 ) حالة دراسية ( محافظة بيت لحم.الفمسطينية 

لقد تناوؿ ىذا التقرير الدراسي موضوع الحؽ في البيئة ضمف االطار الخاص في محافظة بيت لحـ واالطار 
وقد كاف المنيج المستخدـ في ىذه الدراسة ىو المنيج الوصفي المعتمد عمى ، العاـ والذي تناوؿ فمسطيف

ة بحقوؽ البيئة وتطبيقيا عمى فمسطيف ومحافظة بيت لحـ بشكؿ المعمومات واالتفاقيات العالمية الخاص
 . خاص

وقد ارتكزت ىذه ، وقد تنوعت الجوانب التي تطرقت ليا ىذه الدراسة مف ناحية االمور القانونية وتطبيقاتيا
 الدراسة عمى اظيار االثر السمبي لالحتالؿ عمى بيئة وطبيعة فمسطيف محممًة اياه الدور االكبر والرئيسي

وايضا تطرقت ىذه الدراسة الى الحديث عف المؤسسات والمجاف الفمسطينية ، المؤثر في البيئة الفمسطينية
وقد توصمت ىذه الدراسة الى اف االحتالؿ يساىـ بشكؿ كبير في تدىور . الخاصة بمتابعة شؤوف البيئة

ي مناطؽ الضفة الغربية مف الوضع البيئي في فمسطيف واف محافظة بيت لحـ تعاني مف تموث بيئي يفوؽ باق
ويوجد نقص في الكوادر ، حيث التموث اليوائي الناجـ عف حرؽ النفايات المتراكمة مف التجمعات الصناعية

المتخصصة في العمؿ البيئي في المؤسسات المعنية بشؤوف البيئة وما يرافقو مف غياب لموعي البيئي او 
ه الدراسة الى مجموعة مف التوصيات منيا محاولة حصر كافة الثقافة البيئية لدى المواطنيف وىنا توصمت ىذ

التشريعات والموائح والقرارات المتعمقة بحماية البيئة واالسراع في تطبيؽ مثؿ ىذه القوانيف باإلضافة الى دعـ 
االطر والمؤسسات ذات الصمة بالبيئة وحمايتيا ودعـ اجراء بحوث تطبيقية عمى ىذا المجاؿ ىذا الى جانب 

اذ اجراءات وقائية عاجمة مثؿ تعبيد الطرؽ الداخمية حوؿ المصانع لمتقميؿ مف أثر األتربة والغبار وايجاد اتخ
مواقع مناسبة لممشاريع الصناعية ومكبات النفايات ووقؼ اعطاء التراخيص لممشاريع المخالفة لمشروط البيئية 

 يئات البيئية الدولية لوقؼ ىذه االنتياكات.ناىيؾ عف ضرورة زيادة الضغط عمى الجانب االسرائيمي اماـ الي

اف ىذه الدراسة ال تعد كافية اذا ما قورنت بحجـ ىيئة فمسطينية متخصصة وىي الييئة الفمسطينية المستقمة 
وقد استندت ىذه الدراسة ، لحقوؽ المواطف فقد تعرضت ىذه الدراسة الى الجانب البيئي بشكؿ سطحي وعاـ

ت والدراسات السابقة والمؤتمرات والقوانيف العالمية المتخصصة بأمور البيئة والحفاظ في نتائجيا عمى المعموما
ومف ىنا تأتي الدراسة الحالية عمى استخداـ اساليب ايضاحية اكثر تفصياًل وطرؽ جمع لممعمومات . عمييا

 اكثر دقة وتحميميا وعرضيا بشكؿ متخصص اكثر مف ناحية الموقع واألثر والمنشآت.
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( : الخصائص اليندسية والتطبيقات الصناعية واالنشائية لمخمفات 2005نبيل ) ، يالجوالن -
 مصانع قص الحجر "ربو الحجر".

حيث يتـ تجفيفو ، دراسة ىندسية لممخمفات السائمة لمصانع الحجر "ربو الحجر" ألجراءىدفت ىذه الدراسة 
ىدفت الدراسة ايضا الى البحث في د قو . واخضاعو لتجارب مختمفة عمى اعتبار انو نوع مف انواع الترب

وذلؾ مف حيث نسبة الرطوبة وحد السيولة وحد المدونة والوزف النوي ، عدد مف الخصائص لمادة ربو الحجر
 والكثافة النوعية والنفاذية وقوة االنكماش الطولي والحجمي .

وسطية بيف التربة الطينية : اف مادة "ربو الحجر" ليا خصائص متصمت الدراسة لعدة نتائج مف اىمياوقد تو 
ىذه المادة في صناعة انواع مف الطوب والبالط الذي ال يتعرض  باإلضافة إلمكانية استخداـ، والتربة الرممية

وذلؾ الف كثافة عالية ونفاذيتو ، لضغط واجياد عالي كما ويمكف استخدامو كمادة تمنع التسرب في المكبات
% مف ربو الحجر 3.5( باستخداـ ما نسبتو PVCادة البالستيؾ )قميمة ىذا باإلضافة إلمكانية تصنيع م

% لصفات البالستيؾ المصنع 96.5وكانت النتيجة لمبالستؾ مطابقة بدرجة . كمادة بديمة لكربونات الكالسيوـ
 العادي.

وعمى ضوء ىذه النتائج خرجت الدراسة بعدة توصيات ومنيا: الحاجة الى دراسة خصائص مادة "ربو الحجر" 
ىذا . مناطؽ اخرى غير منطقة الدراسة وذلؾ لمعرفة الفرؽ بيف درجات احتوائو عمى مادة الكالسيوـ في

وذلؾ ، ممـ 0.015باإلضافة الى توفير مطاحف خاص لمحصوؿ عمى النعومة المطموبة لحبيبات في حدود 
ث ودراسات اخرى ناىيؾ عف ضرورة اجراء ابحا ، إلمكانية صناعة مواد بالستيكية مف مادة "ربو الحجر"

 حوؿ استخدامات مادة الربو الناتجة عف قص وصناعة الحجر.

بالرغـ مف ، تعتبر ىذه الدراسة مف الدراسات المتميزة في مجاؿ صناعة الحجر وحتى المحافظة عمى البيئة
ة اال انيا ساىمت ؽ القاء الضوء عمى امكانيات مستقبمي. انيا لـ تتطرؽ الى الجانب البيئي بشكؿ مباشر

 . الستغالؿ المخمفات الناتجة عف عممية استخراج وقص وتصنيع الحجر

( : مناشير الحجر في محافظة رام اهلل والبيرة التأثيرات عمى البيئة والصحة 2000فمفل ) ، مصمح -
 العامة.

، ةتيدؼ ىذه الدراسة الى المساىمة في رصد اولي لمواقع الحالي لمناشير الحجر في محافظة راـ اهلل والبير 
وذلؾ لوضع تصور مبدئي حوؿ اوضاع مناشير الحجر مع االخذ بعيف االعتبار االعتبارات البيئية وواقع 

 وقد استخدمت ىذه الدراسة المنيج الوصفي التحميمي.، الصحة والسالمة العامة وصحة العماؿ
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ىذا ، راـ اهلل والبيرة : انتشار مناشير الحجر بشكؿ عشوائي في منطقةرجت ىذه الدراسة بعدة نتائج منياوقد خ
باإلضافة الى اف ىذه الصناعة ىي في تزايد مستمر واف العديد مف ىذه المنشآت لـ يمبي متطمبات الترخيص 

وتعمؿ ىذه المناشير ايضا عمى التأثير السمبي عمى البيئة والتي تكمف في تمويث اليواء وتراكـ ، كاممة
وبة( الناتجة عف قص الحجر عمى نوعية التربة والمزروعات المخمفات الصمبة وتشويو المنظر وتأثير ) الر 

 القريبة منيا خاصة في فصؿ الشتاء .

: العمؿ عمى تخصيص منطقة واسعة ت ىذه الدراسة بعدة توصيات ومنياوفي ضوء ىذه النتائج خرج
وذلؾ ، سالؾومحددة لتخزيف المخمفات الصمبة الناتجة عف المنشار وتأمينيا وحمايتيا بإحاطتيا بأسوار وأ

ىذا باإلضافة الى امكانية اعادة استخداـ ) الروبة ( في ، كخطوة لتأميف حماية لمسكاف وخاصة االطفاؿ
 تمديد الطرؽ والزراعة وصناعة الطوب.

حيث عممت ، لقد تميزت ىذه الدراسة بطريقة تناوليا وتحميميا لمثؿ ىذه الظاىرة المؤثرة بيئيا واآلخذة باالنتشار
مما ساىـ في دعـ نتائجيا وتوصياتيا وىذا ما ، ذه الظاىرة بطرؽ تحميمية احصائية وصفيةعمى تحميؿ ى

تعمؿ الدراسة الحالية عمى االستفادة منو وذلؾ مف حيث طرؽ ىذه الدراسة التحميمية واالحصائية العمؿ عمى 
 االستفادة مف استنتاجاتيا ونتائجيا والتوصيات التي خرجت بيا .

اال انيا لـ تستطع ، ه الدراسة في طريقة عرضيا وتحميميا لمثؿ ىذه الظواىر المؤثرة بيئيابالرغـ مف تميز ىذ
حيث اكتفت بالوصؼ االحصائي العددي وعرض ، اف تعطي وصفا احصائيا بيئيًا دقيقًا حوؿ ىذه الظاىرة

تي تزيد مف قدرة وال. البيانات العددية حوؿ ىذه الظاىرة ولـ تتطرؽ الى استخداـ طرؽ تقييـ االثر البيئي
حيث  تعمد الدراسة الحالية الى ، الدراسة عمى اظيار وتقييـ التأثيرات البيئية بشكؿ احصائي ووصفي

استخداـ طريقة المصفوفات ومنيا مصفوفة ) ليوبولد( في تقييميا لألثر البيئي لمناشير صناعة الحجر في 
 .منطقة الدراسة

 نطقة الخميل .( : المحاجر وأثرىا في م1972أبو صالح )  -

ىدفت ىذه الدراسة الى دراسة أثر المحاجر في منطقة الخميؿ وتأثيرىا عمى السكاف والمحيطيف بيذه 
وقد طرحت ىذه الدراسة موضوع التوسع واالنتشار لمثؿ ىذه المنشآت في منطقة الخميؿ ضمف ، المنشآت

 : جموعة مف النتائج والتي مف أىمياالمؤثر البيئي في المحافظة وقد توصمت ىذه الدراسة االستقرائية لم
ناىيؾ عف ازدياد اعداد ، تناقص رقعة األرض والمساحات الصالحة لالستعماالت األخرى كالزراعة والسكف

حوؿ منطقة الضفة الغربية والتي قضت عمى أجزاء كبيرة مف األراضي  اإلسرائيميةوانتشار المستوطنات 
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ة مف األراضي ىي بطبيعة الحاؿ محاصرة ويمنع عمى أصحابيا ناىيؾ عف وجود مساحات كبير ، الفمسطينية
الزدياد أعداد السكاف والتوسع العمراني ىذا باإلضافة ، دخوليا بحجة أنيا أراضي حماية مدنية ومناطؽ حظر

فمجمؿ ىذه العوامؿ أدت الى ازدياد أنشطة مثؿ ىذه المنشآت كالمحاجر والمناشير في بيئتنا ، الفمسطيني
 ة وبيف بيوتنا .الفمسطيني

ضرورة وضع سياسة ممنيجة لعمؿ  :ىذا وقد خرجت ىذه الدراسة بمجموعة مف التوصيات والتي مف أىميا
وضرورة تطبيؽ القوانيف البيئية الفمسطينية وضماف تحديد طرؽ خاصة ، المحاجر في األراضي الفمسطينية

أف تؤثر عمى حياة السكاف وصحتيـ أثناء  لمثؿ ىذه المنشآت لتسمكيا الشاحنات والمركبات الخاصة بيا دوف
 مرورىا بيف المنازؿ .

لقد تميزت ىذه الدراسة باستخداميا وتوضيحيا لمعديد مف القوانيف البيئة الفمسطينية والتي سوؼ تستفيد منيا 
 وذلؾ ضمف االطار القانوني ليذه المنشآت في القانوف البيئي الفمسطيني .، الدراسة الحالية بشكؿ كبير

اال أف ، لكف بالرغـ مف احتوائيا عمى جزء مف القانوف البيئي الفمسطيني والخاص بيذه المنشآت الصناعيةو 
 ىذه الدراسة كانت فقيرة المراجع والبيانات ولـ تحتوي عمى أية دراسات سابقة تدعـ ىذه الدراسة.

 الدراسات االجنبية:. 2.12.2

- Abu Hanieh , Abdulla and Hasan :(2013) Sustainable development of 
stone and marble in Palestine. 

ىدفت ىذه الدراسة الى التركيز عمى االوضاع والتأثيرات البيئية واالقتصادية واالجتماعية لصناعة الحجر 
ىذا وقد تطرقت ىذه تـ اعتماد فمسطيف كحالة دراسية  حيث، والرخاـ في اقميـ الشرؽ االوسط وشماؿ أفريقيا

في نتائجيا الى التعرض لمراحؿ ودورة صناعة الحجر والرخاـ وذلؾ مف خالؿ مؤشرات واستراتيجيات الدراسة 
االستخداـ االمثؿ والمناسب لممصادر والتي مف ضمنيا مصادر الحجر الطبيعي والمياه والطاقة خالؿ 

ى ثالث مبادى اساسية عمميات االنتاج المختمفة لصناعة واستخراج الحجر وىذا باإلضافة العتماد الدراسة عم
والفاقد في كؿ مرحمة مف مراحؿ االنتاج واالستخراج المختمفة  قدر االمكاف مف اليدر والمخمفات لمتقميؿ

اعادة ، اعادة استخداـ – Reclaim ،Reuse ،Recycleوىذه المبادئ ىي: ) ، لصناعة الحجر والرخاـ
وذلؾ عمى ، تجة عف مراحؿ ىذه الصناعة المختمفةاستصالح ( وبالتالي يتـ تحسيف كافة المواد النا، تدوير

وقد تـ توضيح خطوات اعادة استخداـ . الصعيد الكمي والنوعي  باإلضافة لتحسيف العوائد االقتصادية
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( ذو شكؿ دائري  مع االخذ Moodle واستصالح وتدوير مخمفات صناعة الحجر باستخداـ نموذج )مثيمي 
 رة في قطاع صناعة الحجر واستخراجو .بعيف االعتبار معظـ العوامؿ المؤث

: ضرورة العمؿ عمى اظيار ودراسة العالقة بيف االستيالؾ ه الدراسة بعدة توصيات ومف اىمياوقد خرجت ىذ
باإلضافة الى ضرورة القياـ بخطوات تطويرية ، وذلؾ فيما يتعمؽ بقطاع صناعة الحجر واستخراجو، واالنتاج

وقد تميزت ىذه الدراسة بكونيا تطرقت لموضوع . أخذ منحى وطابع مستداـمستقبمية في ىذا القطاع لجعمو ي
حيث اظيرت الدراسة ومف خالؿ النماذج واالمثمة ، ىاـ مرتبط بقطاع الحجر والمصادر واستدامتيا بشكؿ عاـ

التي طرحتيا جزءا كبيرا مف الحؿ وذلؾ لمعمؿ عمى استدامة ىذا القطاع الحيوي والياـ واالقتصادي خاصة 
ر البيئي وىذا ما تعمد الدراسة الحالية عمى االستفادة منو خاصة في تحميؿ وتقييـ االث. في فمسطيف

 .واالستنتاجات والتوصيات

-  Hamza،Rania and others (2011).Marble and Granite waste : 
characterization and  utilization in concrete briks.  

الى موضوع اعادة استخداـ المخمفات الناتجة عف عمميات تصنيع الرخاـ تيدؼ ىذه الدراسة الى التعرض 
حيث يمكف اف ، والجرانيت في مصانع االسمنت التي تنتج مكعبات وبموكات ) طوب وقرميد ( مف االسمنت
 يتـ اعادة استخداـ كامؿ مخمفات مصانع الجرانيت في تصنيع ىذه المكعبات ) الطوب ( .

% لممواد 40بنسبة  مشابية: امكانية انتاج مواد لى مجموعة مف النتائج أىميااسة اوقد خمصت ىذه الدر 
الى اف المنتجات الجديدة التي تـ انتاجيا مف باإلضافة ، ناعة الطوب والقرميداالصمية المستخدمة في ص

اصفات مخمفات مصانع الجرانيت جاءت متناسبة وفقًا لخواصيا الفيزيائية والميكانيكية مع المعايير والمو 
وقد أظيرت نتائج فحوصات ، ( ىذا باإلضافة لمطابقتيا لممعايير المصريةAstmاالمريكية في فحص المواد )

العينات المنتجة مف المخمفات أف الطوب المنتج ىو صالح ألعماؿ البناء واالنشاءات حيث جاءت  جميع 
 عينات الدراسة مطابقة لمشروط والمعايير المصرية لطوب البناء .

منيا: امكانية استخداـ الطوب والقرميد المعاد استخدامو ه الدراسة بمجموعة مف التوصيات و خرجت ىذ وقد
باإلضافة الى ضرورة ، مف بواقي مخمفات مصانع الجرانيت والحجر في اعماؿ البناء واالنشاءات المختمفة
ؿ عاـ وذلؾ لمتقميؿ مف عمؿ مجموعة مف الدراسات حوؿ طرؽ ووسائؿ اعادة استخداـ مخمفات المصانع بشك

 اليدر وكخطوة نحو استدامة المصادر .
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ولكنيا ، مخمفات مصانع الحجر والرخاـ عممت عمى اعادة استخداـ واحدة مفلقد تميزت ىذه الدراسة كونيا 
بالرغـ مف ذلؾ لـ تتطرؽ الى جانب التأثير البيئي الذي تسببو مثؿ ىذه المنشآت عمى المكونات البيئية 

 المحيطة .

- Internazionale Marmi Macchine SP.A.(2010).Italian cooperation 
office and project for the development of the stone and marble 
cluster in the Palestinian territories.                                

واستخراج الحجر المتعاونة مع  ىدفت ىذه الدراسة الى التعريؼ بالمنشآت والشركات ومصانع صناعة
والعمؿ عمى التعاوف مع اتحاد ، المجمس االيطالي التقني لمعدات صناعة الحجر في مناطؽ الضفة الغربية

وتيدؼ ايضًا الى . شركات صناعة الحجر والرخاـ الفمسطينية في مختمؼ المجاالت التصنيعية والتصديرية
 الحجر الفمسطيني مع مثيالتو مف الشركات االيطالية . زيادة روح التعاوف بيف شركات واتحاد صناعة

، ىذا وقد اظيرت نتائج الدراسة اف اكثر المناطؽ التي تحتوي عمى مقالع في الضفة الغربية ىي الخميؿ
وقد بينت الدراسة ايضا اف ، جنيف  و القدس ومعظميا تعمؿ لصالح صناعة الحجر، بيت لحـ، بيرزيت

الحجر الفمسطيني ىي في االساس مخصصة لصناعة أحجار البناء بشكؿ % مف مجمؿ صناعات قطاع 59
وقد بينت الدراسة ، %3% وتمييا صناعة الحجر الجيري بنسبة 38وتتبعيا صناعات الرخاـ بنسبة ، خاص

% مف مجمؿ االنتاج الفمسطيني مف الحجر يتـ بيعو لمجانب االسرائيمي تميو الضفة 45ايضًا اف ما نسبتو 
% والباقي يتـ تصديرىا لدوؿ 17% ويتبعيا التصدير لمدوؿ العربية بنسبة 33تيالؾ محمي بنسبة الغربية كاس
 % .6العالـ بنسبة 

تـ  شبيية ومكممة ليذه الدراسة التي الحاجة الى اجراء دراسات :وقد خرجت ىذه الدراسة بعدة توصيات منيا
وقد اوصمت . باالقتصاد الفمسطيني والعالمي ىذا باإلضافة لضرورة ادماج ىذه الشركات واشراكيا، اجراؤىا

وذلؾ إلعادة تنظيـ ، ىذه الدراسة مجموعة الشركات ومنشآت صناعة الحجر باالستفادة مف ىذه الدراسة
 بشكؿ محمي وعالمي .وعاتيا صنم

لقد تميزت ىذه الدراسة بعرضيا لمجموعة مف البيانات الخاصة بقطاع صناعة الحجر في العالـ بشكؿ عاـ 
ولكف بالرغـ مف ذلؾ اال اف ىذه الدراسة قد اىتمت بالجانب واالثر االقتصادي ، لضفة الغربية بشكؿ خاصوا

 ولـ تتطرؽ لألثار البيئية المترتبة عمى ىذه الصناعة .، واالحصائي لمنشآت صناعة الحجر
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- The University of Tennessee Center for clean products.(2009).Best 
practices of the natural stone Industry. Solid waste management at 
the quarry and Fabrication facility. 

واستدامة جميع مستويات انتاج واستخراج صناعة الحجر وتصنيعو  ةاستمراريىدفت ىذه الدراسة لدعـ 
نشائية ىذا باإلضافة الى وتصديره وذلؾ تبعًا ألىمية مثؿ ىذه المصادر الطبيعية في الجوانب االقتصادية واال

وقد خرجت ىذه الدراسة بعدة نتائج منيا ، دراسة ادارة النفايات والزوائد التي تنتج عف المقالع ومصانع الحجر
التعرض لمعديد مف طرؽ ادارة نفايات ومخمفات منشآت صناعة الحجر ومنيا أمور تتعمؽ بطرؽ التخزيف 

اثار مخمفات المقالع ومنشآت  إلظيارىذا باإلضافة ، الحجر واستغالؿ المواد المفرزة مف عمميات تصنيع
: ضرورة تطوير كؿ مصنع ومنشآت لعممية ادارة ت ىذه الدراسة بعدة توصيات ومنياىذا وقد خرج، الحجر

باإلضافة الى ضرورة التقميؿ مف كميات المخمفات ، المخمفات الناتجة عنيا وذلؾ لموصوؿ لبناء بيئة أفضؿ
وتجديدىا واستحداثيا وبالتالي التقميؿ مف كميات  اآلالتواد الخاـ وذلؾ عف طريؽ صيانة والفاقد مف الم

 واعادة استخداـ و تدوير ىذه المخمفات بطرؽ مناسبة دوف اف تمحؽ اية اضرار بالبيئة.، المخمفات

جر لقد تميزت ىذه الدراسة كونيا اعدت بواسطة مجموعة مف اصحاب شركات ومؤسسات تعنى بصناعة الح
ولكنيا لـ تطرؽ ، حيث تعرضت ىذه الدراسة الى العديد مف الجوانب اليامة في صناعة الحجر، واستخراجو

 . في بحثيا الى جانب االثار البيئية المصاحبة لمنشآت صناعة الحجر

- Nasser Aldin and others .(2009).Environmental management of the 
stone cutting industry. 

الدراسة الى مراجعة وتقييـ عمؿ عشرة منشآت إلعادة تكرار وتصفية مياه منشآت صناعة الحجر ىدفت ىذه 
 ىذا باإلضافة لقياس وفحص المياه الناتجة وطرؽ معالجتيا .. المختمفة

اف استخداـ بعض انواع المبممرات بجرعة مثالية قدرىا  :وقد خمصت ىذه الدراسة الى عدة نتائج منيا
1.5mg/L  حيث بإمكانيا اف تقمؿ مف ، الطرؽ إلعادة تدوير مياه المنشآت الصناعية لمحجرىو افضؿ

ىذا باإلضافة الى اف المياه التي يتـ معالجتيا يطرأ عمييا . عكارة المياه وكثافتيا "ترسيب وتجميع الروبة"
اسة بعدة وعمى ضوء ىذه النتائج خرجت ىذه الدر . %99-44تحسف حيث يتـ تنقيتيا بنسبة تتراوح ما بيف 

توصيات تـ اجماليا بضرورة عمؿ مقياس وتقييـ كامؿ يشمؿ جميع مراحؿ انتاج وقص الحجر في منطقة 
 الخميؿ الصناعية وىي منطقة الدراسة .
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لقد تميزت ىذه الدراسة بكونيا قد حققت مجموعة مف النتائج المرتبطة بإعادة استخداـ مياه منشآت صناعة 
بتقييـ ولو بشكؿ جزئي لألثار البيئية المحتممة مف جراء ىذه المواد والمياه اال انيا لـ تقـ . وقص الحجر

ناىيؾ عف عدـ ذكرىـ لمنطقة الدراسة او حتى ىدؼ الدراسة الرئيسي في ، السائمة التي تفرزىا ىذه المنشآت
 العنواف حيث لـ يكف ىناؾ ترابط بيف العنواف والمحتوى .

- Health and safety executive (2008). Dust control on cut off saws 
used for stone on concrete cutting . 

وذلؾ كخطوة . ىدفت ىذه الدراسة الى وصؼ انظمة التحكـ في الغبار المستخدمة في مناشير الحجر
وقد خرجت ىذه الدراسة بعدة نتائج ومنيا : امكانية استخداـ ، لموصوؿ الى تأسيس تقنية لمسيطرة عمى الغبار

ىذا باإلضافة ، التر والمياه لترطيب وتخفيؼ انتشار الغبار اثناء القص والتي تنتج كميات كبيرة مف الغبارالف
بمجموعة  كما وقد خرجت ىذه الدراسة، الى االثار السمبية لعمميات تصنيع الحجر عمى البيئة وصحة االنساف

سير وطرؽ التصريؼ وقنوات المياه : ضرورة صيانة المعدات واالت القطع وموامف التوصيات والتي منيا
والفالتر واقراص القطع وانظمة التحكـ بالمعدات وضماف تنقية المياه مف الغبار "الروبة" وذلؾ إلعادة 

 استخداميا.

لقد تميزت ىذه الدراسة مف ناحية تعرضيا لموضوع صيانة االجيزة والمعدات في مناشير الحجر بشكؿ 
 ا الى موضوع تقييـ االثر البيئي.اال انيا لـ تتعرض في طرحي. خاص

- Avkour ،Fakher and AL-Qinna ،Mohammad (2008).Marble 
production and Environmental constrains “case study from Zarqa 
governorate”. 

 ىدفت ىذه الدراسة الى التعرض والتنبؤ باألثار البيئية التي مف الممكف اف تحدث خالؿ عممية زخرفة وقص
باإلضافة لمتعرض لموضوع القوانيف ، وذلؾ كجزء ميـ واساسي مف صناعة الحجر في االردف. ونحت الحجر

والتي تقتضي بالتحكـ باالنبعاثات وحماية البيئة وسائر القوانيف المرتبطة بمثؿ ىذه ، والتشريعات البيئية
صناعة الحجر في منطقة الزرقا  ىذا وقد تـ التطرؽ الى عمؿ ثمانية عمميات تقييمية لمشاريع. الصناعات
تضمف التقييـ اجراء ، وذلؾ لتقييـ االثر البيئي في المنطقة الشمالية الشرقية مف العاصمة عماف، في االردف
 الناتجة عف عمميات التصنيع .لممواد الكيميائية والفيزيائية  لمخواصاختبارات 
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ويات الضجيج ليذه المنشآت كانت اعمى مف وقد خرجت ىذه الدراسة بمجموعة مف النتائج اىميا: اف مست
ومف ناحية اخرى قدرت نسبة المياه والمصادر االرضية والمخمفات بشكؿ عاـ ، المعايير العالمية المسموح بيا

خرجت ىذه الدراسة بمجموعة مف التوصيات اىميا: ضرورة اعادة . % مف المادة االولية المستيمكة10بحوالي 
وذلؾ كجزء مف االستراتيجية العامة لالستدامة البيئية واستدامة ، ة عف عمميات التصنيعاستخداـ المخمفات الناتج

وذلؾ مف خالؿ اعادة تنقية وتصفية المياه قبؿ سيالنيا الى الودياف وضماف تصريفيا بشكؿ صحيح ال ، المصادر
 مفة والفاقد وتزيد مف االنتاجية.ىذا باإلضافة الستخداـ تقنيات حديثة تقمؿ مف التك. يؤثر عمى البيئة المحيطة بيا

البيئي لثمانية منشآت  لألثرانيا عممت عمى اجراء تقييـ  :لقد تميزت ىذه الدراسة بالعديد مف الجوانب ومف اىميا
مما يمكف مف االستفادة منيا في دعـ واجراء ، تتقاطع مع الدراسة الحالية في بعض النقاط :لصناعة الحجر وىي

كف بالرغـ مف ذلؾ اال اف ىذه الدراسة لـ تتطرؽ وبشكؿ كبير ومفصؿ لموضوع تقييـ االثر ول. الدراسة الحالية
 البيئي وانما استكفت بعرض بعض النتائج االحصائية حوؿ المخمفات التي تنتجيا منشآت صناعة الحجر.

- Rajab ،Bsaiso and others .(2006).the Palestinian Stone and Marble 
Cluster Competitiveness Assessment Report 2006. 

ىدفت ىذه الدراسة الى اجراء مراجعة منتظمة لمعوامؿ المحمية والعالمية والتجارة واالطار التواصمي مع مؤسسة 
"USAIDوقد خرجت ىذه الدراسة بعدة نتائج والتي مف اىميا: ازدياد . " وقطاع صناعة الحجر في الضفة وغزة

ىذا ومف المتوقع ، ـ1990% سنويا منذ عاـ 8.7والرخاـ عالميا بنسبة نمو  الطمب عمى منتجات صناعة الحجر
باإلضافة الى معاناة سوؽ قطاع الحجر الفمسطيني مف ، زيادة التوسع في الطمب عمى مثؿ ىذه المواد مستقبال

في  مما يعيؽ تطور القطاع الصناعي، دخوؿ ادوات ومواد وصناعات منافسة اقؿ سعرا مف السوؽ الفمسطينية
 فمسطيف .
: ضرورة العمؿ عمى فؾ الحصار عف السمع والمنتجات الفمسطينية جت ىذه الدراسة بعدة توصيات منياوقد خر 

وذلؾ لموصوؿ الى السوؽ العالمية والمساىمة في انعاش ، والتي مف ضمنيا منتجات صناعة الحجر الفمسطيني
 . االقتصاد الفمسطيني

حية طرحيا وتعاطييا مع الواقع واالمكانيات الفمسطينية واستطاعت اف تعرض لقد تميزت ىذه الدراسة وذلؾ مف نا
ناىيؾ عف عرضيا إلحصائيات واستطالعات اقتصادية ، ما يتعرض اليو قطاع الحجر الفمسطيني مف تحديات

 بير.اال اف ىذه الدراسة لـ تتطرؽ الى الجوانب البيئية بشكؿ ك، حوؿ قطاع الحجر الفمسطيني محميًا وعالمياً 
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 ثالثال لالفص
 النتائج والمناقشة

 االثر البيئي: ةطريقة ومنيجية عمل مصفوفة ليوبولد لتقييم ومراجع. 1.3

وبعد استشارة مجموعة مف ، ( مقامة ومشيدة عمى ارض الواقعوف منشآت صناعة الحجر ) المناشيرنظرا لك
  Environmental ) يئيتـ عمؿ دراسة تدقيؽ ومراجعة لألثر البفقد ، يف بالشؤوف البيئية والتقييميةالمختص

Auditing )  وقد تـ استخداـ طريقة ومصفوفة . لذي تحدثو مصانع ومناشير الحجر في منطقة الدراسةوا
مقامة عمى ارض الواقع تـ اختيار مرحمة  المنشآتونظرا لكوف ، ليوبولد كإحدى المناىج الرئيسية في الدراسة

وتـ مقارنتيا بمواقع متروكة اخرى في منطقة الدراسة وذلؾ التشغيؿ كمرحمة تحميمية اساسية في الدراسة كما 
 ضمف مرحمة ما بعد التشغيؿ .

مصفوفة ليوبولد وىي مف أكثر الطرؽ ، (Léopold Matrices وقد تـ استخداـ طريقة المصفوفات ) 
وتساعد . القديمة استخدامًا حيث تتضمف عرض ألبرز اآلثار البيئية لعناصر المشاريع وقياس قوتيا وأىميتيا

ومالحظة ، المحيطة ىذه الطريقة المتخصصيف عمى تتبع نتائج المشروع أو التداخؿ في عناصره والبيئة
 . اآلثار البيئية ووصفيا تحميميا

، وقد تـ عمؿ اكثر مف نموذج تقييمي باستخداـ مصفوفة ليوبولد لبعض مناشير الحجر في منطقة الدراسة
سة تعمؿ عمى قص وتصنيع الحجر ىذا باإلضافة الى كبر مساحة منطقة الدرا منشآتوذلؾ لوجود اكثر مف 

وقد تـ اختيار تجمعات ومصانع الحجر وفقا ألحجاـ المنشآت ومواقعيا  . وصعوبة دراستيا بشكؿ تفصيمي
، وامكانية الوصوؿ الييا وذلؾ لضماف اكبر قدر تمثيمي لمجمؿ مصانع ومناشير الحجر في منطقة الدراسة

 :(3رقـ )مبينة وفقا لمجدوؿ وىي 

 

 

 

 

 



 [71]  
 

   (: مواقع وتجمعات مناشير الحجر في منطقة الدراسة3جدول رقم )

رقـ 
التجمع 
)اكثر مف 

 (ةمنشأ

حالة 
 المصنع

 موقع المنشآت
 )المدينة(

عدد 
 المنشآت
في 
 التجمع

عدد الوحدات 
السكنية حوؿ التجمع 
/ حسب المسافة 

 متر( 500 -0)مف 

 االراضي:مالحظات واستخدامات 

 281 2 بيت لحـ يعمؿ 1

كما ، ىذا الموقع عمى مجموعة مف الكسارات يحتوي
ويحتوي عمى مساحات زراعية بأشجار الزيتوف 
، وكروـ العنب واراضي رعوية واخرى جرداء

مف الموقع مؤسسات حكومية واىمية  وبالقرب
 وصحية ومحاؿ تجارية .

 يعمؿ 2
الدوحة 
)المنطقة 
 الصناعية(

12 442 

ف الناحية الشرقية لممنشآت تنتشر بعض المباني م
 واراضي زراعية بأشجار الزيتوف واخرى رعوية.

ويوجد بالقرب مف المنطقة احراج تمتد لتصؿ الى 
برؾ سميماف وقرية )ارطاس( مف الجية الجنوبية 

اما مف الجيات الشمالية والغربية فيتخمميا ، الشرقية
مؤسسات مباني سكنية ومصانع ومحاؿ تجارية و 

 اىمية ومخيـ الدىيشة.

3 
 
 
 

 يعمؿ
الدوحة ) 

منطقة سكف 
 مستقبمي (

11 502 

تعتبر منطقة سكنية حسب المخططات الييكمية 
لبمدية الدوحة ويتخمميا أراضي جرداء واخرى 

، بأشجار الزيتوف والموزيات وكروـ العنب مزروعة
العديد مف المباني السكنية عمى المنطقة  وتحتوي

 تجارية ومؤسسات ومصانع اخرى .والمحاؿ ال
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 193 3 (1) الخضر يعمؿ 4

ويتخمؿ   (C)تعتبر مف ضمف اراضي منطقة 
المنشآت اراضي زراعية بأشجار الزيتوف وكرـو 

مف  وبالقربالعنب واراضي رعوية ومحاؿ تجارية 
الموقع مركز التعميـ البيئي ومدرسة طاليطا والذي 

طيور ومركز يحتوي عمى احراج زراعية ومكامف لم
 لمرصد البيئي.

 588 2 (1) بيت جاال يعمؿ 5

منطقة مكتظة بالسكاف   المنشآتتعتبر منطقة 
والمحاؿ التجارية لوقوعيا ضمف حدود مخيـ عايدة 

ىذا باإلضافة ، الصناعية المحيطة ؽوالمناط
القتطاع جزء كبير مف مساحة االراضي الزراعية 

الذي تغمب المحيطة بفعؿ جدار الضـ االسرائيمي و 
 عمييا اشجار الزيتوف .

 ال يعمؿ 6
 )متروؾ(

 423 1 (2) بيت جاال

العديد مف الوحدات السكنية  المنشآتيحيط ب
والمحاؿ التجارية وتعتبر منطقة سكنية ضمف حدود 

ىذا وتحتوي عمى اراضي مزروعة ، بمدية بيت جاال
 ر الزيتوف وكرـو العنب.ابأشج

7 
 ال يعمؿ
 )متروؾ(

 598 1 (2) الخضر

ويحيط بيا ، وتحويميا الى مخازف المنشآتتـ ترؾ 
وحدات سكنية ومحاؿ تجارية واراضي مزروعة 
بأشجار الزيتوف وكروـ العنب ) خاصة اف المنطقة 

 تعتبر زراعية (.
 المصدر: اعداد الباحث

 تحديد العناصر البيئية المتأثرة من المشروع:   1.1.3

حيث يتـ دراسة المواضيع الميمة لعديد مف المجاالت الطبيعية والبشرية، تتداخؿ عممية التقييـ البيئي مع ا
المتعمقة بالمشروع والتركيز عمى مكونات البيئة وتأثرىا بالمشروع وعمؿ مسح ومشاركة واستشارة الناس في 

 واىـ المكونات البيئية في تقييـ االثر البيئي: . المشروع حتى نقمؿ االثار السمبية الناتجة عنو
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الثار البيئية الطبيعية )فيزيائية(: وتضـ خصائص الغالؼ الجوي واشكاؿ سطح االرض والتربة ا-أ
 والمياه واليواء والمناخ والتنوع الحيوي.

االثار البيئية االجتماعية: وتشمؿ دراسة التغير في الخصائص السكانية والصحية والنشاطات -ب
ونسبة السكاف والتأثير عمى المباني وخدمات  االجتماعية المختمفة مثؿ صحة العماؿ وسكاف المنطقة

 . البنية التحتية
الجمالية: وتشمؿ دراسة التغير في الخصائص الجمالية لممنطقة كالمناظر الطبيعية  البيئيةاالثار -ت

 . والتاريخية والمحميات والحدائؽ
فرص العمؿ االثار البيئية االقتصادية: وتشمؿ دراسة التغيرات التي تطرأ عمى سعر االراضي و -ث

 . ومستوى الدخؿ ودعـ االقتصاد الوطني

التشغيؿ ومرحمة ما بعد التشغيؿ  ذلؾ خالؿ مراحؿتـ توضيح تأثير األنشطة المختمفة لتجمعات الدراسة و  وقد
 كما يمي :، عمى العناصر البيئية واالجتماعية واالقتصادية والصحية

د الخاـ ) المكعبات الصخرية ( مف المقالع الى يتـ احضار الموا مرحمة التشغيؿ: في ىذه المرحمة - 1
منشآت صناعة الحجر ) المناشير( حيث يتـ تقطيع  وتعديؿ ىذه المكعبات بواسطة االت مناشير خاصة  

 . لبناء المختمفةاالى قطع صخرية ذات مواصفات ومقاييس محددة  تستخدـ في اعماؿ 
حيث تعد مناشير الحجر مف ، المراحؿ النادرة الحدوث: تعتبر ىذه المرحمة مف مرحمة ما بعد التشغيؿ - 2

   . الصناعات الثابتة والمستمرة في الموقع

 25/9/2014: تصوير الباحث. (: بعض اعمال المناشير1رقم ) ةصور 
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 انذراست: ًُشآثنجذاول تمُُى وتذلُك االثز انبُئٍ  . 3.1.2

 .(: رأثٛز سهجٙ / )+(: رأثٛز اٚدبثٙ-)

 ثبسزخذاو يظفٕفخ نٕٛثٕنذ ضًٍ يزحهخ انزشغٛم نًٕقع )ثٛذ نحى((: انزقٛٛى انكهٙ نألثز انجٛئٙ 4خذٔل رقى )

َسبت 

 %انتأثُز

انًجًىع 

 انكهٍ

يجًىع 

 االَجببُبث

جًىع ي

 انسهبُبث
 عُبصز انبُئت

 انًُبِ انسطحُت 304- - 304- -5.4
 يُبِ

 عُبصز طبُعُت

 انًُبِ انجىفُت 180- - 180- -3.4

 انخصىبت 422- - 422- -7.9

 جُىيىرفىنىجُب 223- 87 136- -2.5 تزبت

 استعًبالث االراضٍ 436- 120 316- -5.9

 ءانهىا َىعُت انهىاء 195- - 195- -3.6

 انغطبء انُببتٍ انشراعٍ 454- - 454- -8.5

 انُببتبث انبزَت 238- - 238- -4.4 انتُىع انحُىٌ

 انحُىاَبث 546- - 546- -10.2

 خطز االصبببث 643- - 643- -12
 صحت انعًبل

 عُبصز اجتًبعُت

 ايزاض يشيُت 462- - 462- -8.6

 ايزاض يشيُت 388- - 388- -7.2

 صحت انسكبٌ
 ايزاض عصبُت 510- - 510- -9.5

 غببر واتزبت 444- - 444- -8.3

 ضجُج 420- - 420- -7.8

 يشبكم يع صبحب انًُشبر 841- - 841- -15.7
االبتعبد عٍ انًًتهكبث  558- - 558- -10.4 َسبت انسكبٌ

 "انهجزة" 

 اهتشاساث وانتعزض نهصذوع 288- - 288- -5.4

 ٍ انتأثُز عهً انًببَ

تزاكى انغببر عهً انُىافذ  167- - 167- -3.1

 واالثبث 

 سَبدة انًُى انعًزاٍَ 244- 54 -191 -4.5

+6.9 370 370 - 
 تغُز ًَظ انبُبء

2.5- 11- 116 -133 

 وانطزق انًىاصالث 

لىة انتُبر انكهزببئٍ فٍ  41- 56 11 0.3+ خذيبث انبُُت انتحتُت

 انًُطمت

 كًُت انًُبِ انىاردة نهًُطمت 32- 20 -13 -0.6

 عُبصز جًبنُت يُبظز طبُعُت 210- 104 106- -3.9

 ارتفبع سعز االراضٍ 89- 341 252 4.7+

 عُبصز التصبدَت

 تىفُز فزص عًم - 433 433 8.1+

 تُشُظ يهٍ اخزي فٍ انًُطمت - 460 460 8.6+

 ارتفبع يستىي دخم انعبيهٍُ - 291 291 5.4+

 ارتفبع يستىي دخم سكبٌ انًُطمت - 319 319 5.9+

 دعى االلتصبد انىطٍُ - 325 325 6+

100% -5372 3096 -8468 
 

 انًجًىع انكهٍ 
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 .(: رأثٛز سهجٙ / )+(: رأثٛز اٚدبثٙ-) 

ظفٕفخ ثبسزخذاو ي(: انزقٛٛى انكهٙ نألثز انجٛئٙ نًٕقع )انًُطقخ انظُبعٛخ فٙ يذُٚخ انذٔحخ( 5خذٔل رقى )

 .نٕٛثٕنذ ضًٍ يزحهخ انزشغٛم

َسبت 

 انتأثُز%

انًجًىع 

 انكهٍ

يجًىع 

 االَجببُبث

يجًىع 

 انسهبُبث
 عُبصز انبُئت

 انًُبِ انسطحُت 289- - 289- 8.1-
 يُبِ

 عُبصز طبُعُت

 انًُبِ انجىفُت 96- - 96- 2.7-

 انخصىبت 260- - 260- 7.2-

 جُىيىرفىنىجُب 417- 24 - 11- تزبت

 استعًبالث االراضٍ 372- 20 - 9.8-

 انهىاء َىعُت انهىاء 178- - 178- 5-

 انغطبء انُببتٍ انشراعٍ 421- - 421- 11.7-

 انُببتبث انبزَت 172- - 172- 4.8- انتُىع انحُىٌ

 انحُىاَبث 302- - 302- 8.4-

 خطز االصبببث 432- - 432- 12-
 صحت انعًبل

 عُبصز اجتًبعُت

 ايزاض يشيُت 264- - 264- 7.4-

 ايزاض يشيُت 290- - 290- 8.1-

 صحت انسكبٌ
 ايزاض عصبُت 438- - 438- 12.2-

 غببر واتزبت 257- - 257- 7.2-

 ضجُج 316- - 316- 8.8-

 يشبكم يع صبحب انًُشبر 328- - 328- 9.1-
االبتعبد عٍ انًًتهكبث  364- - 364- 10.1- َسبت انسكبٌ

 "انهجزة" 

 عزض نهصذوعاهتشاساث وانت 148- - 148- 4.1-

 انتأثُز عهً انًببٍَ 

تزاكى انغببر عهً انُىافذ  182- - 182- 5.1-

 واالثبث 

 سَبدة انًُى انعًزاٍَ 38- 290 - 7+

+8.4 300 300 - 
 تغُز ًَظ انبُبء

+3 - 158 -49 

 وانطزق انًىاصالث 

لىة انتُبر انكهزببئٍ فٍ  68- 24 - 1.2- خذيبث انبُُت انتحتُت

 متانًُط

 كًُت انًُبِ انىاردة نهًُطمت 54- 30 - 0.7-

 عُبصز جًبنُت يُبظز طبُعُت 262- 114 - 4.1-

 ارتفبع سعز االراضٍ 80- 260 - 5+

 عُبصز التصبدَت

 تىفُز فزص عًم - 348 348 9.7+

 تُشُظ يهٍ اخزي فٍ انًُطمت 12- 352 - 9.5+

 ارتفبع يستىي دخم انعبيهٍُ - 182 182 5.1+

 ارتفبع يستىي دخم سكبٌ انًُطمت - 138 138 3.8+

 دعى االلتصبد انىطٍُ - 261 261 7.3+

100% -3588 2501 -6089 
 

 انًجًىع انكهٍ 
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 .(: رأثٛز سهجٙ / )+(: رأثٛز اٚدبثٙ-)

ثبسزخذاو نًٕقع ) يُطقخ انسكٍ انًسزقجهٙ فٙ يذُٚخ انذٔحخ ( (: انزقٛٛى انكهٙ نألثز انجٛئٙ 6خذٔل رقى )

 .يظفٕفخ نٕٛثٕنذ ضًٍ يزحهخ انزشغٛم
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 .(: رأثٛز سهجٙ / )+(: رأثٛز اٚدبثٙ-)

 .ثبسزخذاو يظفٕفخ نٕٛثٕنذ ضًٍ يزحهخ انزشغٛمنًٕقع ) انخضز( انزقٛٛى انكهٙ نألثز انجٛئٙ (: 7خذٔل رقى )
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 .(: رأثٛز سهجٙ / )+(: رأثٛز اٚدبثٙ-)

ثبسزخذاو يظفٕفخ نٕٛثٕنذ ضًٍ يزحهخ  نًٕقع ) ثٛذ خبال((: انزقٛٛى انكهٙ نألثز انجٛئٙ 8خذٔل رقى )

 انزشغٛم.
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 يززٔكخ (.  يُشآِ) اٚدبثٙ / (: رأثٛز سهجٙ / )+(: رأثٛز -)

ثبسزخذاو يظفٕفخ نٕٛثٕنذ ضًٍ يزحهخ يب نًُطقخ ) ثٛذ خبال  ( (: انزقٛٛى انكهٙ نألثز انجٛئٙ 9خذٔل رقى )

 ثعذ انزشغٛم.
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 يززٔكخ (.  يُشأح) (: رأثٛز سهجٙ / )+(: رأثٛز اٚدبثٙ / -)

 .ثبسزخذاو يظفٕفخ نٕٛثٕنذ ضًٍ يزحهخ يب ثعذ انزشغٛم ( نًٕقع ) انخضز(: انزقٛٛى انكهٙ نألثز انجٛئٙ 10خذٔل رقى )
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 : جذاول يصفىفت نُىبىنذتفسُز َتبئج . 2.1.2

 (: يهخض َزبئح انزقٛٛى انكهٙ نألثز انجٛئٙ نًُبشٛز انحدز فٙ يُطقخ انذراسخ.11اندذٔل رقى )

رلى 

 انًُشآث

 انًُشآثيىلع 

 )انًذَُت(

يجًىع انفزق 

 انكهٍ

 نتأثُز انًُشآث 

نتأثُز َسبت ا

انبُئٍ 

 ًُشآثنه

تزتُب انتجًعبث 

 يٍ 

 (1) االكثز تأثُزا  

 (1) ا  نأللم تأثُز

 1 % 29 5372- ثٛذ نحى 1

2 
 انذٔحخ

 )انًُطقخ انظُبعٛخ(
-3588 19 % 3 

3 
 انذٔحخ

 ) يُطقخ سكٍ يسزقجهٙ (
-2614 14 % 4 

 5 % 11 2074- (1) انخضز 4

 2 % 24 4416- (1) ثٛذ خبال 5

 6 % 7 1313- (2) ثٛذ خبال 6

 7 % 4- 683 (2) انخضز 7
 % 100 18694-  انًدًٕع:

 

مناشير الحجر الخاصة يوضح الجدوؿ السابؽ ممخصات جداوؿ مصفوفة ليوبولد والتي تـ تطبيقيا عمى 
. منطقة الدراسة منشآت( والتي توضح 1انظر الخارطة رقـ )، منشآتتـ تقسيميا الى سبعة حيث ، بالدراسة
عمى المجموع  المنشآتعف طريؽ قسمة الفرؽ الكمي لتأثير  منشآتستخراج نسبة التأثير الكمي لموقد تـ ا

 الكمي لمتأثير مضروبًا بمئة.

يعتبر مف اكثر المواقع ، االوؿ وىو في جنوب مدينة بيت لحـ الموقعتشير نتائج  الجدوؿ اعاله الى اف  
والتي % 29حيث كانت نسبة تأثيره عمى البيئة ، محيطةتأثيرا عمى البيئة والمكونات البيئية ال المنشآتو 

الموقع الخامس في مدينة بيت جاال  اثـ تالى، الدراسة منشآتاعتبرت مف اعمى نسب التأثير ضمف باقي 
. %19موقع الثاني )المنطقة الصناعية في مدينة الدوحة( بنسبة تأثير بمغت ال% ثـ تالىا 24بنسبة تأثير 

حيث اف ، % عمى التوالي4-% و7دس والسابع مف اقؿ المواقع تأثيرا عمى البيئة بنسبة وقد كاف الموقع السا
وىذا ما ، بعد اف تـ ازالة االثار الناتجة عف المشروع وفقًا لممعاير البيئية  ىذه المواقع ىي مواقع متروكة

) يعتبر الموقع . الخرىبالمقارنة مع نسب تأثير المواقع ا عمى البيئة المحيطة الممحوظ يفسر قمة تأثيرىا
ىذه المنشأة محاطة مف جميع جوانبيا بأسوار  اف، حيث  االخير مف اقؿ المواقع تأثيرًا عمى البيئة المحيطة

 . ( كونيا مغمقة بألواح زينكو بشكؿ كامؿ وسالؾ شائكة باالضافة الى
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 : ناشير الحجر لم تحميل االثر . 4.1.3

وتحديد نوع التأثيرات ىؿ ، االثر البيئي مف حيث قوتو واىميتو وحقيقتو تـ عمؿ تدقيؽ ومراجعة وتحميؿ لتقييـ
فبعض االثار الناجمة عف عممية قص و تصنيع وتعديؿ  ىي مباشرة سريعة اـ غير مباشرة تراكمية،

ىي اثار معقدة وخفية في بعض جزئياتيا وتحتاج لعمميات رصد وتقييـ بشكؿ دوري وبطرؽ ، االحجار
 تبرية متطورة.ووسائؿ بحثية ومخ

 االثار البيئية لمناشير الحجر:

مما ال شؾ فيو اف لممنشآت الصناعية وخاصة التي ينتج عنيا مواد مموثة بيئيًا ومؤثرة صحيا عمى السكاف 
. جزء كبير مف الضرر القائـ عمى النظاـ البيئي ومكوناتو الطبيعية والبشرية، المحيطيف بيا بشكؿ خاص

بما ينتج عنيا مف مواد سائمة  المنطقة تعتبر مثااًل واضحًا عمى ىذا التأثيرفمنشآت صناعة الحجر في 
ويتضح مف طريقة التقييـ المستخدمة لمنطقة الدراسة اف ىناؾ اثار بيئية سمبية . ومخمفات صمبة واتربة وغبار

بير في حيث كاف ىناؾ ارتفاع ك، كبيرة لممشاريع والتجمعات الصناعية الخاصة بصناعة الحجر وتشكيمو
وىذا دليؿ عمى اف مناشير الحجر ليا اثار سمبية كبيرة ، ارقاـ مصفوفة ليوبولد لكؿ مف  قيمة االثر واىميتو

وىذا يفسر تعرض . عمى مكونات البيئة المختمفة سواء عمى الماء او اليواء او عمى التربة والتنوع الحيوي
، بالجياز التنفسي واالمراض النفسية والعصبية العديد مف سكاف المنطقة لخطر االمراض المزمنة المتعمقة

وفيما يمي عرض الىـ ، وكذلؾ اعطت المصفوفة ارقاـ كبيرة ايجابية جدًا لألثار االقتصادية ليذا المشروع
 االثار البيئية المحتممة عمى العناصر البيئية المختمفة: 

 . االثار البيئية عمى العناصر الطبيعية .1.4.1.3

 ومنيا: نشاط مناشير الحجرتموث المنتشرة بفعؿ ىناؾ العديد مف أشكاؿ ال

 : تموث المياه  

حيث يتـ استخداـ المياه في ، تعد المياه العادمة الصناعية ومخمفاتيا مف مصادر تموث المياه الرئيسية
ويتـ أخذ ىذه المياه عادًة مف ، الصناعة اما كمواد خاـ أو مواد مساعدة في عممية االنتاج وتبريد اآلالت

وبعد استخداميا تخرج عمى ، ت توزيع المياه أو الخزانات والمياه الجوفية أو التابعة لممنشآت الصناعيةشبكا
وبالتالي يمكف تعريفيا عمى انيا المياه الناتجة عف االستعماالت الصناعية . شكؿ مياه عادمة صناعية )روبة(

ح ليا بأف تنقؿ وتعالج مع المياه العادمة وبالتالي ال يسم، المختمفة والتي تحتوي عمى مواد كيميائية ضارة
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بسبب التأثير الكبير عمى خواصيا العامة بؿ وتشكؿ ضررًا كبيرًا اذا اختمطت بمياه الشرب والمياه ، المنزلية
ولذلؾ وجب معالجة ىذه المياه الناتجة بمعايير خاصة حسب نوعية المواد المترسبة والمختمطة مع ، الجوفية
ماالت أخرى ال تضر بصحة مطيا ومعالجتيا واعادة استخداميا في الزراعة أو أي استعوذلؾ قبؿ خ، المياه

 االنساف.

والتي تحتوي ، مصدرًا اساسيًا لممياه العادمة الصناعية غير العضوية في منطقة الدراسة وتعد مناشير الحجر
ىذا باإلضافة لما ، اد المخثرةعمى نسب عالية مف المواد العالقة والكالسيوـ التي يمكف ترسيبيا بواسطة المو 

تحويو ىذه المياه العادمة مف نسب مختمفة مف المواد المترسبة والذائبة بفعؿ استخداـ المياه في تبريد وتنطيؼ 
عمى المياه ونوعيتيا وما تنتجو مف مياه  في منطقة الدراسة مناشير الحجروتؤثر . اآلالت والمعامؿ الصناعية
وترسبات ضحمة تؤثر عمى ، ب االحياف وتحتوي عمى مواد واتربة ناعمة )الروبة(عادمة بيضاء الموف في أغم

 . ثر عمى السكاف واستمرارية حياتيـنوعية المياه ومصادرىا وبالتالي تؤ 

وقص الحجر  بمدية الدوحة نضاؿ صالح الى اف معظـ مناشير صناعة وقد اشار مدير دائرة اليندسة في 
وذلؾ إلعادة ، مخمفات السائمة " روبة الحجر " وترسيبيا في احواض خاصةتكرير ال في المنطقة تعمؿ عمى

ومف ثـ يتـ التخمص مف المخمفات المزجة . استخداـ اكبر كمية مف المياه في عمميات القص والتصنيع
بواسطة شاحنات نقؿ خاصة والتي بدورىا تنقميا الى مكبات واودية واراضي فارغة بشكؿ عشوائي  وىذا ما 

وقد اتفؽ صالح وماىر حشيش مدير اتحاد صناعة الحجر والرخاـ اف " ، مى البيئة ومكوناتيايؤثر ع
اصحاب المناشير والبمديات ليس ليما اية عالقة ورقابة عمى اصحاب شاحنات نقؿ المخمفات السائمة 

ي الى وىذا ما يؤدي الى انتشار تأثير مخمفات صناعة الحجر بشكؿ عشوائ، والصمبة واماكف تفريغيا "
 (. 2014، مقابمة مع حشيش  ؛  2014، ) مقابمة مع صالح المنشآتمناطؽ ابعد مف موقع 

 (: تأثير روبة قص الحجر .2رقـ ) ةصور 

                    
 black veatch(2013.) نقال عف دراسة  -مكب في يطا              30/9/2014، لباحثتصوير ا 
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 : تموث اليواء 
ًا اساسيًا مف مكونات النظاـ البيئي وضروري جدًا لصحة االنساف وتنفسو وبقاءه حيًا، يعد اليواء جزء 

ويعد تموث اليواء )التغيير في تركيز واحد أو أكثر مف مكونات اليواء الطبيعية الغازية سواء كاف ذلؾ 
ازدياد  ويزداد ىذا التموث مع، زيادة او نقصاف او تواجد لجسيمات وغازات عالقة او غير عالقة (

وذلؾ  بسبب تصاعد ، االنشطة الصناعية البشرية كمنشآت قص وصناعة الحجر ) مناشير الحجر (
 (.85، 2008، )عابد واخروف، (CO2+ CO)الغبار واالتربة وغازات 

وجود تأثير مباشر لمغبار واالتربة  مف، الحميدي وابو لطيفة اليو اشار اتفقت نتائج الدراسة مع ما وقد
تساىـ في ازدياد وانتشار وحتى انيا ، سي والقصبة اليوائيةلتنفا مف المنشآت عمى الجيازالمتطايرة 

مقابمة  ؛ 2014، )مقابمة مع الحميدياالمراض الجمدية والحساسية وامراض التيابات وتييجات العيوف 
 (. 2014، مع ابو لطيفة

 (: تأثير مناشير الحجر عمى نقاوة اليواء .3رقـ ) ةصور 

   
 30/9/2014بتاريخ ، ر الباحثتصوي

 البيولوجي ( :  التأثير عمى التنوع الحيوي ( 
تؤثر مموثات اليواء وسائر المموثات والمخمفات التي تنتج عف مناشير الحجر عمى النباتات والتنوع البيولوجي 

لخضراء ) حيث تسبب اعاقة لعممية البناء الضوئي بسبب غمقيا لممساـ الورقية والمساحة ا ، ) الحيوي (
الكموروفيؿ ( في النبات وذبوؿ اوراؽ االشجار وتغير لونيا وتأخير نموىا وضعؼ بنيتيا )جفاؼ النباتات 

وخاصة اشجار الزيتوف وكرـو العنب التي تغمب عمى طابع االراضي الزراعية في منطقة الدراسة ، واالشجار(
 . -ة يا الباحث مف خالؿ البحث الميداني والمشاىدظحال وذلؾ كما -
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حيث اف النشاط يؤثر عمى المأوى ليذه الحيوانات مما يؤدي ، كذلؾ ىناؾ تأثير عمى الحيوانات في المنطقة 
وىذا ما الحظو الباحث في منطقة الدراسة مف تدىور لمظاىر . الى ىجرتيا الى مناطؽ اخرى او حتى نفوقيا

شيدت  اف االربعيف سنة الماضية قد تبينتي والذي جاء موافقا لما ورد في دراسة قمصيو وال، التنوع الحيوي
بسبب انحسار المناطؽ البيئية و زيادة ، كارثيًا في التنوع البيولوجي ضاً األراضي الفمسطينية المحتمة انخفا

 , Qumsiyeh and others , 2014) والتنمية الصناعية غير المنتظمة مصادر المياه التصحر وتموث
101 . ) 

 ر عمى النباتات والتنوع البيولوجي.(: التأثي4رقـ ) ةصور 

                    

 8/10/2014بتاريخ ، تصوير الباحث
  (: التأثير عمى اشجار وثمار الزيتوف ) تراكـ الغبار والمخمفات الصمبة (5رقـ ) ةصور  
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                        4/10/2014بتاريخ ، تصوير الباحث

 (: تبيف التأثير عمى النباتات البرية.6رقـ ) ةصور    

   

 30/9/2014بتاريخ ، تصوير الباحث
 :التأثير عمى التربة 

غير في معظميا مركبات ىي ، مة الناتجة عف نشاط مناشير الحجراف الغبار والمواد المتطايرة وحتى السائ
لمحيطة وتحوليا الى تربة رممية )ناعمة( تزيد فييا نوعية التربة اتؤثر بشكؿ كيميائي وفيزيائي عمى ، عضوية

 . مما يؤدي الى التأثير عمى خصوبة التربة، نسبة الكالسيوـ وبالتالي زيادة قاعدية التربة

تترسب ، ومع تراكـ االتربة والمخمفات السائمة )روبة قص الحجر( واثارىا المتزايدة خاصة في فصؿ الشتاء
عمى نوعية التربة  زيادة التأثير السمبيمما يؤدي الى ، ات السطحية مف التربةطبقات كمسية عازلة فوؽ الطبق
درة النباتات عمى امتصاص كما وتؤثر عمى ق، (مما يزيد مف حدوث التصحر) وانتاجيتيا وصالحيتيا لمزراعة
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وىذا ما تـ . فيياىذا باإلضافة لما تسببو مف اعاقة لعممية تنفس التربة وقتؿ لمكائنات الحية والدقيقة ، المياه
 (. 2014، ) مقابمة مع الحميدي مالحظتو في منطقة الدراسة مف قبؿ الباحث

 . (:التأثير عمى التربة تحوؿ التربة الى تربة ناعمة بيضاء7صورة رقـ )

  
  2/10/2014بتاريخ ، تصوير الباحث

  واستعماالت االراضي:التأثير عمى الجيومرفولوجية 
ر سمبيًا بشكؿ بسيط و طويؿ المدى وغير مباشر عمى جيومرفولوجية المنطقة التي يؤثر نشاط مناشير الحج

في االتربة والطبقة السطحية العميا  يقع فييا، حيث يجعؿ المنطقة اكثر عرضة لحدوث االنييارات والتعرية
كشؼ  عميياوالتي يترتب . وذلؾ بسبب المخمفات الصمبة والسائمة ) الروبة ( واالتربة والغبار، مف االرض

 . متفاوتة االرتفاع اتطبقات الصخرية وخاصة اف منطقة الدراسة جبمية وذات انحدار لم
 (: التأثير عمى جيومرفولوجية  االرض.8رقـ ) ةصور 

 
 30/9/2014بتاريخ ، تصوير الباحث



 [88]  
 

االراضي اما استعماالت االراضي فيؤثر نشاط مناشير الحجر سمبيًا وبشكؿ طويؿ المدى، ويؤدي الى تراجع 
ر االراضي المحيطة بيا فقد قاؿ عمى اسعا ىذه المنشآتوفيما يتعمؽ بتأثير ، الزراعية والرعوية في المنطقة

اف اسعار : افظة بيت لحـ وليد جواريش والممقب بأبو داوودوالنائب في مجمس مح األراضيمدير دائرة تسوية 
، حسب القرب او البعد عف ىذه المنشآتوذلؾ  المنشآتاالراضي المحيطة بيا تتأثر بشكؿ كبير بفعؿ ىذه 

حيث اضاؼ اف دائرة تسوية االراضي تعمؿ عمى تخميف اسعار االراضي المحيطة بمثؿ ىذه المنشآت بسعر 
وذلؾ بسبب طبيعة تأثير ىذه المنشآت عمى السكاف وانماط حياتيـ ، اقؿ مف االراضي السكنية البعيدة عنيا

ىي مرتفعة بشكؿ عاـ طبيعة اسعار االراضي اال اف ، ( 2014، ابو داوود) مقابمة مع  اليومية والصحية
وىذا ما اتفؽ ، جدًا بالمقارنة مع محدوديتيا ومدى قربيا او بعدىا عف مراكز المدف والبنى التحتية والخدمات

 . البمديات والشخصيات الذيف تـ مقابمتيـ و ميندسو السكاف المحيطيف عميو عموـ

فنشاط المنشار ال يؤثر كثيرًا ، المناخ فال يوجد اثر واضح عمى االمطار او الرياح او الحرارة اما التأثير عمى 
حيث اشار محمود مسؤوؿ قسـ الصحة في بمدية الخضر الى اف مناشير الحجر ، عمى االمطار ومياه الجمع

مياه االمطار في  وذلؾ بسبب لجوء السكاف الى عدـ تجميع، ال تؤثر بشكؿ كبر عمى نوعية مياه االمطار
ىذا باإلضافة إلغالؽ ، اوائؿ الشتاء )حيث يستغمونيا في غسؿ اسطح منازليـ ومصادر جمعيـ لممياه(

ومع ذلؾ فأف المواد واالتربة المتطايرة مف . وتغميؼ معظـ مناشير الحجر بالواح حديدية ومباني مف الخرسانة
حسب قرب او بعد ، سب متفاوتةى اسطح المنازؿ ولو بنتترسب في التربة او عم وما حوليا تتراكـ و المناشير

 (. 2014، مقابمة مع محمود) المنشآتالمنازؿ عف 

 االثار البيئية عمى العناصر االجتماعية:  .2.4.1.3

فعمى صعيد االنساف . تؤثر مموثات اليواء الناتجة عف أنشطة مناشير الحجر عمى العناصر االجتماعية 
عمى االضرار بصحة وقدرة ، المنشآتوالمنتشرة حوؿ وداخؿ واجدة في اليواء تعمؿ ىذه المموثات والعوالؽ المت

الجياز التنفسي والقمب والشراييف وتسبب الربو والتأثير عمى صحة العيوف وغيرىا مف االمراض  المزمنة 
لؾ في وذ، المرتبطة باألتربة والغبار واالـ في الظير والفقرات وخطر االصابات خاصة لمعامميف في المناشير

ظؿ غياب المتابعة والرقابة مف قبؿ الجيات الحكومية والرسمية والصحية عمى احواؿ المنشآت والعماؿ 
 . ( 2014، ووضعيـ الصحي وظروؼ عمميـ ) مقابمة مع طاىر

ىذا باإلضافة الى الضجيج الناتج عف اعماؿ قص الحجر وتصنيعو وحركة وسائؿ النقؿ المختمفة، فاألصوات 
يا ذات ارتفاعات عالية تؤثر عمى صحة السكاف المتأثريف بيذه االصوات سواء عمى الصعيد التي تصدر عن

حيث يظير التأثير النفسي لمضجيج عمى االنساف عمى شكؿ توتر ، النفسي والعصبي والتأثير عمى السمع
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واصحاب مما يقمؿ مف القدرة عمى التركيز واالنتاج وتزداد الخالفات والمشاحنات بيف السكاف ، عصبي
 المنشآت.

فتصبح البيوت اكثر عرضة لمشقوؽ ، كما اف ىناؾ تأثير عمى المباني السكنية القريبة نتيجة االىتزازات
ويبذؿ ، والصدوع باإلضافة الى تراكـ الغبار واالتربة عمى النوافذ وجدراف المنزؿ الخارجية والحدائؽ المنزلية

وقد اشار صالح الى عدـ رضا السكاف نتيجة ىذا النشاط . السكاف جيدًا ووقتًا في تنظيؼ االثاث المنزلي
حيث تحدث العديد مف المشاكؿ بيف سكاف المنطقة واصحاب المناشير والعامميف فيو خاصة عندما تعمؿ 

ساعة عمؿ  12والذي قد يصؿ في بعض االحياف الى اكثر مف ، اكثر مف ساعات عمميا اليومي المنشآت
قد ساىـ في زيادة النمو العمراني نظرًا لتوفر المواد االولية الخاصة  ر الحجراال اف وجود مناشي. متواصمة

 . (2014، الى تغيير نمط البناء ) مقابمة مع صالح ادى بالبناء وقربيا وانخفاض كمفة نقميا وىذا ايضاً 

 (: التأثير عمى المناطؽ السكنية المجاورة.8رقـ ) ةصور 

  

  
 .30/9/2014تصوير الباحث : 
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حيث ، اما عمى صعيد الخدمات فوجود مناشير الحجر يساىـ في توفير خدمات البنية التحتية بشكؿ نسبي
مما يؤدي الى اثارة الغبار وتمويث اليواء عند سير المركبات ، يتـ شؽ شبكة مف الطرؽ ولكنيا غير معبدة

لمحممة باطناف مف الحجارة مما باإلضافة الى انيا تتحمؿ ضغط كبير نتيجة مرور الشاحنات الكبيرة ا. عمييا
كما اف الطرؽ الموجودة اصاًل ستتعرض لمضغط الكبير والتكسير . قد يؤدي الى انييار اجزاء مف الطريؽ

قوة واحماؿ التيار الح الى اف اما بالنسبة لخدمات الكيرباء والماء فقد اشار ص. اثناء مرور الشاحنات
وذلؾ بسبب كونيا ، ال تتأثر كثيرا مف جراء انشطة مناشير الحجرالكيربائي وكمية المياه الواردة لممنطقة 

اما ، اثماف مدفوعة لقاء خدمات كيرباء واف شركة الكيرباء تستطيع تزويد المناشير بأحماؿ الطاقة المطموبة
اقد وبذلؾ فأف كميات الف. فيما يتعمؽ بالمياه فأف مناشير الحجر تعمؿ عمى اعادة استخداـ المياه بعد ترسيبيا

، مف المياه تكوف قميمة مقارنة مع الكميات التي تـ اعادة استخداميا في عمميات التصنيع )مقابمة مع صالح
2014.) 

 (: بعض الطرؽ المؤدية الى المنشار9صورة رقـ )

  
     4/10/2014تصوير الباحث: 

 االثار البيئية عمى العناصر الجمالية:  .3.4.1.3

وتغيير شكؿ االرض ، ويو المنظر العاـ والوضع الطبيعي لألرضاف أنشطة مناشير الحجر تؤدي الى تش
وخاصة اذا لـ يكف ىناؾ مناطؽ ووسائؿ إلعادة استخداـ وتصنيع ، وازالة الغطاء الترابي والصخري

وقد اشار الحميدي الى اف مناشير صناعة . مخمفات وافرازات صناعة الحجر سواء الصمبة اـ السائمة
ؿ تغيير وذلؾ مف خال، لألرضشكؿ كبير عمى المنظر والمشيد الطبيعي بو ـ في التأثير ىالحجر تسا

 . لوف و شكؿ االرض الطبيعي
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، وتساىـ ايضا في تكديس مخمفاتيا الصمبة والسائمة حوؿ المنشآت والطرؽ المؤدية الييا واالماكف الفارغة
، في بعض المناطؽيممة تجميع الروبة المتروكة والمىذا الى الجانب الصحي العاـ وذلؾ مف حيث حفر 

حيث تمتأل ىذه ، والتي تسبب ضررًا عمى سالمة السكاف وخاصة االطفاؿ منيـ سيما في فصؿ الشتاء
 . (2014، الحفر بالمياه مما قد يتسبب في حوادث الغرؽ ) مقابمة مع الحميدي

 (: تشويو المنظر العاـ والوضع الطبيعي لألرض.10رقـ ) ةصور 

 

 
                          2/10/2014تصوير الباحث: 

 االثار البيئية عمى العناصر االقتصادية:  .4.4.1.3

تعتبر صناعة الحجر والرخاـ الفمسطيني مف القطاعات االقتصادية اليامة والحيوية وىي بمثابة العمود الفقري 
ر سنويًا بناتج مميوف دوال 400حيث بمغ حجـ المبيعات السنوية ليذه الصناعة قرابة ، لمصناعة الفمسطينية

% مف مجمؿ ناتج الصناعات الفمسطينية ،وذلؾ حسبما قالو ماىر حشيش المدير 4محمي اجمالي يبمغ قرابة 
ىذا باإلضافة الى فتح باب التجارة العربية والعالمية اماـ ، التنفيذي التحاد صناعة الحجر والرخاـ الفمسطيني
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كندا والواليات  :دولة عربية واجنبية منيا 56الفمسطيني فقد دخمت صناعة الحجر . ىذه الصناعة الفمسطينية
باإلضافة لدوؿ الخميج واستراليا وغيرىا ) ، المتحدة االمريكية واوروبا وبعض دوؿ اوروبا الغربية والشرقية

 . ( 2014، مقابمة مع حشيش

ؿ واالرتفاع في وجود مناشير الحجر في اي منطقة يؤدي الى توظيؼ االيدي العاممة وتوفير فرص العماف 
باإلضافة الى تنشيط ميف اخرى ) جميع الميف التي ترتبط ، الدخؿ وخاصة ألصحاب المنشار والعامميف فيو

وخاصة اف معظـ العوامؿ التي تؤثر عمى اختيار   وبالتالي دعـ االقتصاد الوطني، بالبناء وصيانة المعدات(
 وفر رأس الماؿ وعامؿ االنتاج والتسويؽ.كالقرب مف السوؽ والمستثمر وت، موقع المنشار متوفرة

والتي ال يمكف تجاىميا بؿ ووجب  ،وقد اضاؼ حشيش انو وبالرغـ مف االثار البيئية لمناشير صناعة الحجر
فأف "صناعة ، تظافر جميع الجيود مف اجؿ العمؿ عمى الموازنة ما بيف االثار البيئية واالىمية االقتصادية

ومف ، العماؿ مف اعة واالقتصاد الفمسطيني وتعمؿ عمى تشغيؿ االالؼالحجر والرخاـ ىي عصب الصن
ي مف اكثر المنتجات تصديرا" وقد اضاؼ ايضا "يجب المحافظة عمى ىذه الصناعة يناحية الصادرات ف

 (. 2014، ) مقابمة مع حشيشألنيا ارث االجداد وثروة طبيعية واقتصادية كبيرة حبانا بيا اهلل" 

 ان في منطقة الدراسة:صائي لمنشآت صناعة الحجر من وجية نظر السكالتحميل االح. 2.3
وقد أدخمت إلى الحاسوب ، بعد جمع بيانات الدراسة قاـ الباحث بمراجعتيا تمييدًا إلدخاليا لمحاسوب

، 1بإعطائيا أرقامًا معينة، أي بتحويؿ اإلجابات المفظية إلى رقمية، حيث أعطيت اإلجابة ) موافؽ بشدة رقـ
بحيث كمما زادت  ، ( 5وأعطيت اإلجابة معارض بشدة رقـ ، 4معارض رقـ ، 3محايد رقـ، 2ؽ رقـ مواف

درجة التأثير السمبي لمنشآت صناعة الحجر عمى النظاـ البيئي ومكوناتو وكمما قمت  يقؿالدرجة او الرقـ 
وذلؾ مف وجية ، ه المنشآتعمى جانب الفائدة االقتصادية مف وراء ىذ سمبياً الدرجة او الرقـ يزداد التأثير 

 . س صحيحوالعك  2014/2015نظر السكاف المحيطيف بيذه المنشآت في محافظة بيت لحـ لمعاـ الدراسي

المتغيرات الخاصة بالسكاف والبيئة وقد تطرقت ىذه الدراسة في تحميميا االحصائي الى مجموعة مف العوامؿ و 
البعد عف المنشأة و التأثير عمى انماط الحياة وانتشار  ومنيا متغيرات :، المحيطة بيـ في منطقة الدراسة

وغيرىا مف المتغيرات وذلؾ مف ، االتربة والغبار والتأثير عمى التنوع الحيوي والصحة البشرية والقدرة السمعية
 . اجؿ دراستيا وعالقتيا بموضوع االثار البيئية التي تحدثيا منشأة صناعة الحجر في منطقة الدراسة

 الدراسة:بين متغيرات  Pearson correlationتائج اختبار االرتباط والعالقة ن. 1.2.3
قيمة العالقة واالرتباط بيف متغيرات الدراسة والتي كانت كما يمي: ةالتالي وؿاالجد تبييف 
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 أح ٔاخبثبد انسكبٌثٍٛ يزغٛز انجعذ عٍ انًُش  Pearson Correlation ( : َزبئح اخزجبر يعبيم االررجبط ٔانعالقخ 12خذٔل رقى )
 

 

البعد عن  

 المنشأة

التأثٌر على 

 انماط الحٌاة

ازمات 

 مرورٌة
 ضجٌج

انتشار 

االتربة 

 والغبار

التأثٌر على 

النشاط 

 الزراعً

التغٌٌر فً 

استخدامات 

 االراضً

التأثٌر على 

 التنوع الحٌوي

زٌادة 

 االمراض

التأثٌر على 

القدرة 

 السمعٌة

التأثٌر على المزاج 

ان العام للسك

والشعور بالعصبٌة 

 والتوتر

 البعد عن المنشأة

Pc 
Sig 
N 

          1 .004 .058 .076 -.073 -.011 .068 .078 .055 .056 .201 

  .922 .194 .089 .101 .813 .130 .082 .222 .216 .000 

 500 500 500 500 500 500 498 494 500 498 499 

 التأثٌر على انماط الحٌاة

 .004 1 .725 .568 .432 .454 .460 .469 .509 .398 .444 

 .922  .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

 500 500 500 500 500 500 498 494 500 498 499 

 ازمات مرورٌة

 .058 .725 1 .533 .337 .369 .415 .470 .463 .385 .473 

 .194 .000  .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

 500 500 500 500 500 500 498 494 500 498 499 

 ضجٌج

 .076 .568 .533 1 .384 .416 .514 .456 .410 .399 .526 

 .089 .000 .000  .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

 500 500 500 500 500 500 498 494 500 498 499 

 انتشار االتربة والغبار

 -.073 .432 .337 .384 1 .291 .325 .322 .457 .275 .314 

 .101 .000 .000 .000  .000 .000 .000 .000 .000 .000 

 500 500 500 500 500 500 498 494 500 498 499 

 التأثٌر على النشاط الزراعً

 -.011 .454 .369 .416 .291 1 .434 .543 .386 .366 .354 

 .813 .000 .000 .000 .000  .000 .000 .000 .000 .000 

 500 500 500 500 500 500 498 494 500 498 499 

 التغٌٌر فً استخدامات االراضً

 .068 .460 .415 .514 .325 .434 1 .618 .423 .445 .424 

 .130 .000 .000 .000 .000 .000  .000 .000 .000 .000 

 498 498 498 498 498 498 498 492 498 496 497 
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 التأثٌر على التنوع الحٌوي

 

 .078 .469 .470 .456 .322 .543 .618 1 .374 .496 .534 

 .082 .000 .000 .000 .000 .000 .000  .000 .000 .000 

 494 494 494 494 494 494 492 494 494 492 493 

 زٌادة االمراض

 .055 .509 .463 .410 .457 .386 .423 .374 1 .312 .375 

 .222 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  .000 .000 

 500 500 500 500 500 500 498 494 500 498 499 

 التأثٌر على القدرة السمعٌة

 .056 .398 .385 .399 .275 .366 .445 .496 .312 1 .493 

 .216 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  .000 

 498 498 498 498 498 498 496 492 498 498 497 

التأثٌر على المزاج العام للسكان 

 والشعور بالعصبٌة والتوتر

 .201 .444 .473 .526 .314 .354 .424 .534 .375 .493 1 

 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  

 499 499 499 499 499 499 497 493 499 497 499 

(pc:)  والعالقة معامؿ االرتباطPearson Correlation ( /sig:) داللة االرتباط /(N:) عدد العينة .           
 

ثًُٛب . رشٛز َزبئح اندذٔل انسبثق انٗ ٔخٕد عالقخ ٔ اررجبط  ضعٛف ثٍٛ يزغٛز انجعذ عٍ انًُشبح ٔ سبئز اخبثبد انسكبٌ انًزرجطخ ثبنًزغٛز

كًب ٔرشٛز َزبئح  ، حذٔس اسيبد يزٔرٚخثيب ثٍٛ انزأثٛز عهٗ اًَبط  حٛبح انسكبٌ ٔ انزسجت  رشٛز َزبئدّ اٚضب انٗ ٔخٕد اررجبط ٔ عالقخ قٕٚخ

انزأثٛز عهٗ ، انزسجت ثبَزشبر انغجبر، اندذٔل اٚضب انٗ ٔخٕد عالقخ ٔ اررجبط يزٕسظ ثٍٛ انزأثٛز عهٗ اًَبط حٛبح انسكبٌ ٔ كم يٍ انضدٛح

انًشاج انعبو نهسكبٌ ٔ انشعٕر  انزأثٛز عهٗانزأثٛز عهٗ انزُٕع انحٕٛ٘  سٚبدح االيزاع ٔ ، انزغٛٛز فٙ اسزخذايبد االراضٙ، انُشبط انشراعٙ

 .ثبنعظجٛخ 
 

 ثٍٛ يزغٛز انًعبَبح يٍ االيزاع ٔاخبثبد انسكبٌ  Pearson Correlation ( :: َزبئح اخزجبر يعبيم االررجبط ٔانعالقخ 13خذٔل رقى )

المعاناة من  

 االمراض

زٌادة حاالت 

صابة باألمراضاال  

التأثٌر على القدرة 

 السمعٌة

التأثٌر على صحة 

 االطفال

التأثٌر على صحة 

 كبار السن

التأثٌر على مزاج 

السكان وشعورهم 

 بالعصبٌة

تأثٌر المخلفات الصناعٌة 

 على صحة السكان

 المعاناة من االمراض

Pc 
Sig 
N 

 1 -.070 -.092
*
 -.078 -.015 -.082 -.042 

  .117 .041 .080 .740 .069 .352 

 500 500 498 500 496 499 497 
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 زٌادة حاالت االصابة باألمراض

 -.070 1 .312 .433 .413 .375 .613 

 .117  .000 .000 .000 .000 .000 

 500 500 498 500 496 499 497 

 التأثٌر على القدرة السمعٌة

 -.092
*
 .312 1 .463 .518 .493 .338 

 .041 .000  .000 .000 .000 .000 

 498 498 498 498 494 497 495 

 

 التأثٌر على صحة االطفال

 

 -.078 .433 .463 1 .689 .540 .462 

 .080 .000 .000  .000 .000 .000 

 500 500 498 500 496 499 497 

 التأثٌر على صحة كبار السن

 -.015 .413 .518 .689 1 .609 .470 

 .740 .000 .000 .000  .000 .000 

 496 496 494 496 496 495 493 

التأثٌر على مزاج السكان وشعورهم 

 بالعصبٌة

 -.082 .375 .493 .540 .609 1 .374 

 .069 .000 .000 .000 .000  .000 

 499 499 497 499 495 499 496 

تأثٌر المخلفات الصناعٌة على صحة 

 السكان

 -.042 .613 .338 .462 .470 .374 1 

 .352 .000 .000 .000 .000 .000  

 497 497 495 497 493 496 497 

(pc معامؿ االرتباط والعالقة :)Pearson Correlation ( /sig(/ داللة االرتباط :)N:) عدد العينة .           
 

 . االيزاع ٔ سبئز اخبثبد انسكبٌ انًزرجطخ ثبنًزغٛز يٍبح رشٛز َزبج اندذٔل انسبثق انٗ ٔخٕد عالقخ ٔ اررجبط ضعٛف يب ثٍٛ يزغٛز انًعبَ

 ثًُٛب رشٛز ْذِ انُزبئح اٚضب انٗ ٔخٕد عالقخ ٔ اررجبط يزٕسظ يب ثٍٛ سٚبدح حبالد االطبثخ ثبأليزاع ٔ انزأثٛز عهٗ طحخ االطفبل ٔكجبر

خ ٔ اررجبط يزٕسظ يب ثٍٛ انزأثٛز عهٗ يشاج انسكبٌ ٔ كًب ٔ ُْبك عالق، انًخهفبد انظُبعٛخ عهٗ طحخ انسكبٌ  ٔ انقذرح انسًعٛخ رأثٛزانسٍ ٔ 

 .شعٕرْى ثبنعظجٛخ ٔ انزأثٛز عهٗ كجبر انسٍ ٔ طحخ االطفبل ٔ انقذرح انسًعٛخ 
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 ثٍٛ يزغٛز انًسزٕٖ انزعهًٛٙ ٔاخبثبد انسكبٌ  Pearson Correlation ( :: َزبئح اخزجبر يعبيم االررجبط ٔانعالقخ 14خذٔل رقى )

 

 
المستوى 

علٌمًالت  

تأثٌر المنشأة 

على انماط 

 حٌاة السكان

انبعاث 

 ملوثات خطرة

التأثٌر على 

 النشاط الزراعً

التأثٌر على 

 نوعٌة الهواء

التغٌٌر فً 

استخدامات 

 األراضً

التأثٌر على 

 التنوع الحٌوي

التأثٌر على 

االنتاجٌة 

 الزراعٌة

زٌادة 

 االمراض

ضرورة 

التصدي لألثار 

الناتجة عن  

 صناعة الحجر

 المستوى التعلٌمً

Pc 
Sig 
N 

 1 -.170 -.121 -.087 -.084 -.004 .005 .013 -.081 -.053 

  .000 .007 .052 .061 .932 .903 .776 .070 .240 

 500 500 498 500 500 498 494 500 500 498 

تأثٌر المنشأة على انماط حٌاة 

 السكان

 -.170 1 .385 .454 .464 .460 .469 .486 .509 .458 

 .000  .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

 500 500 498 500 500 498 494 500 500 498 

 انبعاث ملوثات خطرة

 -.121 .385 1 .360 .416 .323 .369 .306 .411 .333 

 .007 .000  .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

 498 498 498 498 498 496 492 498 498 496 

 التأثٌر على النشاط الزراعً

 -.087 .454 .360 1 .397 .434 .543 .445 .386 .397 

 .052 .000 .000  .000 .000 .000 .000 .000 .000 

 500 500 498 500 500 498 494 500 500 498 

 التأثٌر على نوعٌة الهواء

 -.084 .464 .416 .397 1 .446 .514 .428 .387 .340 

 .061 .000 .000 .000  .000 .000 .000 .000 .000 

 500 500 498 500 500 498 494 500 500 498 

 التغٌٌر فً استخدامات األراضً

 -.004 .460 .323 .434 .446 1 .618 .475 .423 .475 

 .932 .000 .000 .000 .000  .000 .000 .000 .000 

 498 498 496 498 498 498 492 498 498 496 

 التأثٌر على التنوع الحٌوي

 .005 .469 .369 .543 .514 .618 1 .518 .374 .472 

 .903 .000 .000 .000 .000 .000  .000 .000 .000 

 494 494 492 494 494 492 494 494 494 492 
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 التأثٌر على االنتاجٌة الزراعٌة

 .013 .486 .306 .445 .428 .475 .518 1 .447 .293 

 .776 .000 .000 .000 .000 .000 .000  .000 .000 

 500 500 498 500 500 498 494 500 500 498 

 زٌادة االمراض

 -.081 .509 .411 .386 .387 .423 .374 .447 1 .421 

 .070 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  .000 

 500 500 498 500 500 498 494 500 500 498 

ار  الناتجة ضرورة التصدي لألث

 عن صناعة الحجر

 -.053 .458 .333 .397 .340 .475 .472 .293 .421 1 

 .240 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  

 498 498 496 498 498 496 492 498 498 498 

(pc معامؿ االرتباط والعالقة :)Pearson Correlation ( /sig(/ داللة االرتباط :)N:) ينةعدد الع .           
 

كًب ٔرشٛز . رشٛز َزبج اندذٔل انسبثق انٗ ٔخٕد عالقخ ٔ اررجبط ضعٛف يب ثٍٛ يزغٛز انًسزٕٖ انزعهًٛٙ ٔ سبئز اخبثبد انسكبٌ انًزرجطخ ثبنًزغٛز

ز عهٗ انُشبط انشراعٙ ٔ َٕعٛخ اَجعبس يهٕثبد خطزح  رأثٛز انًُشبح عهٗ اًَبط حٛبح انسكبٌ ٔ انزأثٛ ٕد عالقخ ٔ اررجبط يزٕسظ يب ثٍٛاٚضب انٗ ٔخ

كًب ُْٔبك عالقخ ٔ اررجبط يزٕسظ يب ثٍٛ انزأثٛز عهٗ انُشبط انشراعٙ ٔ انزأثٛز عهٗ اًَبط حٛبح انسكبٌ ٔ انزغٛز فٙ  ،انٕٓاء ٔ سٚبدح االيزاع

يزٕسظ يب ثٍٛ ضزٔرح انزظذ٘ ٔ انٕقٕف كًب ٔ ٕٚخذ عالقخ ٔ اررجبط  ،اسزخذايبد االراضٙ ٔ انزأثٛز عهٗ انزُٕع انحٕٛ٘ ٔ االَزبخٛخ انشراعٛخ

انٗ انزأثٛز عهٗ  ثبإلضبفخنألثبر انُبردخ عٍ طُبعخ انحدز ٔ رأثٛز انًُشبح عهٗ اًَبط حٛبح انسكبٌ ٔ انُشبط انشراعٙ ٔ اسزخذايبد االراضٙ نٓى 

 .انزُٕع انحٕٛ٘ ٔ انزسجت ثشٚبدح االيزاع

 ثٍٛ يزغٛز يكبٌ انسكٍ ٔاخبثبد انسكبٌ  Pearson Correlation عالقخ ( :: َزبئح اخزجبر يعبيم االررجبط ٔان15خذٔل رقى )

مكان  

 السكن
 ضجٌج

مشاكل 

ونزاعات مع 

اصحاب 

 المنشأة

دعم وخدمة 

السكان 

 المحٌطٌن

زٌادة قٌمة 

 االراضً

توفٌر بنٌة 

تحتٌة للمنطقة 

 المحٌطة

انعاش وتفعٌل 

المنطقة المحٌطة 

 اقتصادٌا

توفٌر 

الخدمات 

العامة 

ةللمنطق  

زٌادة فرص 

االستثمار واالهتمام 

 بالمنطقة

 مكان السكن

Pc 
Sig 
N 

 1 .207 .106 -.168 -.199 -.054 -.135 -.191 -.128 

  .000 .018 .000 .000 .229 .002 .000 .004 

 500 500 495 494 494 500 500 499 498 
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 ضجٌج

 .207 1 .319 -.217 -.191 -.143 -.151 -.206 -.296 

 .000  .000 .000 .000 .001 .001 .000 .000 

 500 500 495 494 494 500 500 499 498 

 مشاكل ونزاعات مع اصحاب المنشأة

 .106 .319 1 -.122 -.145 -.083 -.083 -.154 -.206 

 .018 .000  .007 .001 .065 .065 .001 .000 

 495 495 495 489 489 495 495 494 493 

كان المحٌطٌندعم وخدمة الس  

 -.168 -.217 -.122 1 .496 .511 .581 .588 .545 

 .000 .000 .007  .000 .000 .000 .000 .000 

 494 494 489 494 488 494 494 493 494 

 زٌادة قٌمة االراضً

 -.199 -.191 -.145 .496 1 .633 .535 .555 .640 

 .000 .000 .001 .000  .000 .000 .000 .000 

 494 494 489 488 494 494 494 493 492 

 توفٌر بنٌة تحتٌة للمنطقة المحٌطة

 -.054 -.143 -.083 .511 .633 1 .578 .618 .613 

 .229 .001 .065 .000 .000  .000 .000 .000 

 500 500 495 494 494 500 500 499 498 

 انعاش وتفعٌل المنطقة المحٌطة اقتصادٌا

 -.135 -.151 -.083 .581 .535 .578 1 .621 .588 

 .002 .001 .065 .000 .000 .000  .000 .000 

 500 500 495 494 494 500 500 499 498 

 توفٌر الخدمات العامة للمنطقة

 -.191 -.206 -.154 .588 .555 .618 .621 1 .627 

 .000 .000 .001 .000 .000 .000 .000  .000 

 499 499 494 493 493 499 499 499 497 

 زٌادة فرص االستثمار واالهتمام بالمنطقة

 -.128 -.296 -.206 .545 .640 .613 .588 .627 1 

 .004 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  

 498 498 493 494 492 498 498 497 498 

(pc معامؿ االرتباط والعالقة :)Pearson Correlation ( /sigداللة االرتباط :) (/N:) عدد العينة .           
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ثًُٛب رشٛز انُزبئح . رشٛز َزبئح اندذٔل انسبثق انٗ ٔخٕد عالقخ ٔ اررجبط  ضعٛف ثٍٛ يزغٛز يكبٌ انسكٍ ٔ سبئز اخبثبد انسكبٌ انًزرجطخ ثبنًزغٛز

كًب ٔ  ،ٔ انضدٛح انذ٘ رحذثّ ْذِ انًُشبح يب ثٍٛ حذٔس يشبكم ٔ َشعبد يع اطحبة انًُشبح ٔ االطٕاد ظانسبثقخ انٗ ٔخٕد عالقخ ٔ اررجبط يزٕس

نخذيبد ٔ ٕٚخذ عالقخ ٔ اررجبط يزٕسظ يب ثٍٛ دعى ٔخذيخ انسكبٌ انًحٛطٍٛ ٔ سٚبدح قًٛخ االراضٙ ٔ رٕفٛز ثُٛخ رحزٛخ نهًُطقخ انظُبعٛخ ٔ رٕفٛز ا

 .االْزًبو ثبنًُطقخ  االسزثًبر ٔسٚبدح فزص 

 ثٍٛ يزغٛز َٕع انًسكٍ  ٔاخبثبد انسكبٌ  Pearson Correlation رجبط ٔانعالقخ ( :: َزبئح اخزجبر يعبيم االر16خذٔل رقى )

 نوع المسكن: 

 ) ملك / اٌجار (

التأثٌر على 

انماط حٌاة 

 السكان

التأثٌر على 

المناظر 

والمشاهد 

 الجمالٌة

ترك السكان 

ألراضٌهم  

 وممتلكاتهم

 ضجٌج

المساهمة فً 

انتشار االتربة 

 والغبار

المساهمة  فً 

ترك المزارعٌن 

 ألراضٌهم

التسبب 

بمشاكل 

وخالفات 

 اجتماعٌة

 نوع المسكن: ) ملك / اٌجار (
 

 

Pc 1 -.034 .032 -.082 -.051 -.030 -.001 .055 

Sig 

  N 

 .441 .477 .067 .257 .509 .982 .219 

500 500 500 500 500 500 500 500 

 التأثٌر على انماط حٌاة السكان

 -.034 1 .407 .295 .568 .432 .267 .341 

 .441  .000 .000 .000 .000 .000 .000 

 500 500 500 500 500 500 500 500 

التأثٌر على المناظر والمشاهد 

 الجمالٌة

 .032 .407 1 .189 .282 .236 .122 .327 

 .477 .000  .000 .000 .000 .006 .000 

 500 500 500 500 500 500 500 500 

السكان ألراضٌهم   ترك

 وممتلكاتهم

 -.082 .295 .189 1 .292 .225 .461 .267 

 .067 .000 .000  .000 .000 .000 .000 

 500 500 500 500 500 500 500 500 

 ضجٌج

 -.051 .568 .282 .292 1 .384 .272 .433 

 .257 .000 .000 .000  .000 .000 .000 

 500 500 500 500 500 500 500 500 

المساهمة فً انتشار االتربة 

 والغبار

 -.030 .432 .236 .225 .384 1 .141 .292 

 .509 .000 .000 .000 .000  .002 .000 

 500 500 500 500 500 500 500 500 
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المساهمة  فً ترك المزارعٌن 

 ألراضٌهم

 -.001 .267 .122 .461 .272 .141 1 .267 

 .982 .000 .006 .000 .000 .002  .000 

 500 500 500 500 500 500 500 500 

التسبب بمشاكل وخالفات 

 اجتماعٌة

 .055 .341 .327 .267 .433 .292 .267 1 

 .219 .000 .000 .000 .000 .000 .000  

 500 500 500 500 500 500 500 500 

(pc معامؿ االرتباط والعالقة :)Pearson Correlation ( /sigدالل :)(/ ة االرتباطN:) عدد العينة .           
 

ٔ رشٛز ْذِ انُزبئح . َٕع انسكٍ ٔ سبئز اخبثبد انسكبٌ انًزرجطخ ثبنًزغٛز رشٛز َزبئح اندذٔل انسبثق انٗ ٔخٕد عالقخ ٔ اررجبط  ضعٛف يب ثٍٛ يزغٛز

بْذ اندًبنٛخ ٔ رزك انسكبٌ  ألراضٛٓى ٔ انًسبًْخ فٙ  اَزشبر اٚضب انٗ ٔخٕد عالقخ ٔ اررجبط يزٕسظ يب ثٍٛ انزأثٛز عهٗ اًَبط حٛبح انسكبٌ ٔ انًش

 .االرزثخ  ٔانغجبر ٔ انزسجت ثخالفبد اخزًبعٛخ ٔ اطذار انًُشبح ألطٕاد ضدٛح

 

 ثٍٛ يزغٛز انعًز ٔاخبثبد انسكبٌ  Pearson Correlation ( :: َزبئح اخزجبر يعبيم االررجبط ٔانعالقخ 17خذٔل رقى )

 

مراضزٌادة اال العمر   
التأثٌر على القدرة 

 السمعٌة

التأثٌر على صحة 

 االطفال

التأثٌر على صحة 

 كبار السكان

التأثٌر على المزاج 

العام للسكان 

وشعورهم 

 بالعصبٌة

 العمر

Pc 
Sig 
N 

 1 -.087 -.038 .058 .012 -.044 

  .052 .400 .193 .795 .323 

 500 500 498 500 496 499 

 زٌادة االمراض

 -.087 1 .312 .433 .413 .375 

 .052  .000 .000 .000 .000 

 500 500 498 500 496 499 
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 التأثٌر على القدرة السمعٌة

 -.038 .312 1 .463 .518 .493 

 .400 .000  .000 .000 .000 

 498 498 498 498 494 497 

 التأثٌر على صحة االطفال

 .058 .433 .463 1 .689 .540 

 .193 .000 .000  .000 .000 

 500 500 498 500 496 499 

 التأثٌر على صحة كبار السكان

 .012 .413 .518 .689 1 .609 

 .795 .000 .000 .000  .000 

 496 496 494 496 496 495 

التأثٌر على المزاج العام 

 للسكان وشعورهم بالعصبٌة

 -.044 .375 .493 .540 .609 1 

 .323 .000 .000 .000 .000  

 499 499 497 499 495 499 

     (pc معامؿ االرتباط والعالقة :)Pearson Correlation ( /sig(/ داللة االرتباط :)N:) عدد العينة .           
 

كًب ٔ رشٛز َزبئح . نًزغٛزرشٛز َزبئح اندذٔل انسبثق انٗ ٔخٕد عالقخ ٔ اررجبط  ضعٛف يب ثٍٛ يزغٛز انعًز ٔ سبئز اخبثبد انسكبٌ انًزرجطخ ثب

بو اندذٔل انسبثق انٗ ٔخٕد عالقخ ٔ اررجبط يزٕسظ يب ثٍٛ سٚبدح االيزاع انزأثٛز عهٗ طحخ االطفبل ٔ كجبر انسٍ ٔ انزأثٛز عهٗ انًشاج انع

 .نهسكبٌ ٔ شعٕرْى ثبنعظجٛخ 
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ثٍٛ   Pearson Correlation ( :: َزبئح اخزجبر يعبيم االررجبط ٔانعالقخ 18خذٔل رقى )

 يزغٛز اندُس ٔاخبثبد انسكبٌ

 

 زٌادة االمراض الجنس 
التأثٌر على القدر 

 السمعٌة

التأثٌر على 

المزاج العام 

للسكان 

وشعورهم 

 بالعصبٌة

 الجنس

Pc 
Sig 
N 

 1 -.031 .007 .073 

  .496 .872 .104 

 500 500 498 499 

 زٌادة االمراض

 -.031 1 .312 .375 

 .496  .000 .000 

 500 500 498 499 

التأثٌر على القدر 

 السمعٌة

 .007 .312 1 .493 

 .872 .000  .000 

 498 498 498 497 

التأثٌر على المزاج العام 

للسكان وشعورهم 

 بالعصبٌة

 .073 .375 .493 1 

 .104 .000 .000  

 499 499 497 499 

     (pc معامؿ االرتباط والعالقة :)Pearson Correlation ( /sig(/ داللة االرتباط :)N:) عدد العينة .           
 

كًب ٔ . رشٛز َزبئح اندذٔل انسبثق انٗ ٔخٕد عالقخ ٔ اررجبط  ضعٛف يب ثٍٛ يزغٛز اندُس ٔ سبئز اخبثبد انسكبٌ انًزرجطخ ثبنًزغٛز

عهٗ انقذرح انسًعٛخ ٔ انزأثٛز عهٗ  اليزاع ٔ انزأثٛزيب ثٍٛ سٚبدح ارشٛز َزبئح اندذٔل انسبثق انٗ ٔخٕد عالقخ ٔ اررجبط يزٕسظ 

 .انًشاج انعبو نهسكبٌ 
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 :اإلجابة عمى تساؤالت وفرضيات الدراسة. 2.2.3
 :األولسؤال الدراسة .. 1.2.2.3

بيت جاال، الدوحة   ،ما ىي عناصر مراجعة االثر البيئي الرئيسية لمنشآت صناعة الحجر في مدن بيت لحم
 والخضر ؟ 

ور ىذا السؤاؿ حوؿ اىـ العناصر الداخمة في مراجعة وتدقيؽ االثر البيئي لمنشآت صناعة الحجر في يتمح 
ولإلجابة عمى ىذا السؤاؿ تـ اجراء مجموعة مف المقابالت . بيت جاال، الدوحة  والخضر ، بيت لحـ :مدف

لعناصر والتي مف الواجب وذلؾ ألخذ آرائيـ حوؿ ىذه ا، مع اشخاص ذو عالقة بالشؤوف البيئية والتقييمية
ىذا باإلضافة الى الرجوع الى دراسات تقييمية اخرى ليا ، توافرىا في عممية تدقيؽ ومراجعة االثر البيئي

 عالقة مباشرة بموضوع الدراسة.
 

ما او لييئتيا  منشآتالتدقيؽ البيئي تيدؼ الى اجراء تقييـ منظـ وموثؽ ودوري وموضوعي ل اف عممية
، وذلؾ باالستناد الى إجراءات قياسية معتمدة ) سمطة جودة البيئة، داتيا لحماية البيئةالتنظيمية او مع

2010 ،2) . 
وذلؾ فيما يتعمؽ ، اما فيما يتعمؽ بعناصر مراجعة وتدقيؽ االثر البيئي فيي مرتبطة فيما بينيا بعالقة تبادلية

ىي : عناصر بيئية وعناصر  لعناصروىذه ا، ىذه العناصر بالعوامؿ البيئية وغير البيئية المؤثرة في
تـ دراسة وتحميؿ مجموعة مف مكوناتيا مف خالؿ ىذه الدراسة ، واخرى جمالية اقتصادية وعناصر اجتماعية

 ( وىي متمثمة بالشكؿ التالي:  8/9/2014واالجابة عمى تساؤالتيا وفرضياتيا )مقابمة مع الحميدي : 
ثر البيئي.( : عناصر مراجعة وتدقيؽ اال2الشكؿ رقـ )

 

عناصر 
مراجعة 

 االثر البٌئً

عناصر
 بيئية

عناصر
 اقتصادية

عناصر
 جمالية

عناصر
 اجتماعية
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 :الثانيسؤال الدراسة . 2.2.2.3
ما ىو تقيـيم تـأثير منشـآت صـناعة الحجـر فـي منطقـة الدراسـة عمـى اسـتعماالت واسـعار االراضـي القريبـة 

 منيا؟
وقػػػد تمحػػػور ىػػػذا السػػػؤاؿ حػػػوؿ االثػػػار المترتبػػػة مػػػف جػػػراء منشػػػآت صػػػناعة الحجػػػر فػػػي منطقػػػة الدراسػػػة عمػػػى 

ولإلجابػػة عػػف ىػػذا السػػؤاؿ احصػػائيا تػػـ اشػػتقاؽ الفرضػػية التاليػػة: ، واسػػعارىا اسػػتعماالت االراضػػي القريبػػة منيػػا
 يوجد تأثير سمبي لمنشآت صناعة الحجر في منطقة الدراسة عمى استعماالت االراضي في منطقة الدراسة.

 بنػػػود والعناصػػػر التاليػػػة: تػػػرؾ السػػػكافالتكػػػرارات والنسػػػب المئويػػػة لملإلجابػػػة عػػػف ىػػػذه الفرضػػػية تػػػـ اسػػػتخراج و 
القريبػة مػف ىػذه  يراضػاستخداـ االراضػي وقيمػة واسػعار األطبيعة ، والمزارعيف ألراضييـ القريبة مف المنشآت

ىذا باإلضافة الػى اجػراء مقابمػة . في منطقة الدراسة مف وجية نظر السكاف المحيطيف بيذه المنشآت المنشآت
لػػؾ كمػػا ىػػو واضػػح فػػي الجػػدوؿ وذ، وضػػوع اسػػتخدامات واسػػعار االراضػػيمػػع اشػػخاص ذو عالقػػة مباشػػرة بم

 التالي:
 سة حوؿ استعماالت واسعار االراضي( اجابة عينة الدرا19جدوؿ رقـ )

 

 المقياس                     
 السؤال

 موافق
 بشدة

 معارض  معارض محايد موافق
 بشدة

 القيم
 الناقصة

تؤثر ىذه المنشآت عمى السكاف  
المجاوريف مما يضطرىـ الى تغيير 

ناىـ.اماكف سك  
158 147 138 53 4 

- 

  8 10.6 27.6 29.4 31.6  النسبة %
تعمؿ ىذه المنشآت عمى تغيير  

 2 12 55 180 249 معالـ االرض واستخداماتيا
2 

  0.4 2.4 11 36.1 50  النسبة %
تساىـ ىذه المنشآت في ترؾ  

 المزارعيف ألراضييـ وزراعتيـ.
135 165 122 67 11 

- 

  2.2 13.4 24.4 33 27  النسبة %
تزيد ىذه المنشآت مف قيمة  

 84 151 126 93 40 االراضي المحيطة بيا.
6 

  17 30.6 25.5 18.8 8.1  النسبة %
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حػػوؿ ، تبػػيف  البيانػػات الػػواردة فػػي الجػػدوؿ السػػابؽ طبيعػػة اجابػػات السػػكاف المحيطػػيف بمنشػػآت صػػناعة الحجػػر
% مػػػف العينػػػة  31.6حيػػػث اجػػػاب . المحيطػػػة بيػػػاتػػػأثير ىػػػذه المنشػػػآت عمػػػى اسػػػتعماالت واسػػػعار االراضػػػي 

% مػػف العينػػة  50وقػػد اجػػاب ، بالموافقػػة بشػػدة عمػػى تػػأثير ىػػذه المنشػػآت عمػػى المنػػزؿ ممػػا يػػؤدي الػػى تركيػػا
% مػف العينػة بالموافقػة  33كمػا واجػاب . بالموافقة بشدة عمى تػأثير ىػذه المنشػآت عمػى اسػتخدامات االراضػي

فيما اجاب السكاف بالمعارضػة عمػى تأثيرىػا عمػى ارتفػاع ، ألراضييـ الزراعيةعمى تأثيرىا عمى ترؾ المزارعيف 
 اسعار االراضي.

 :الثالثسؤال الدراسة . 3.2.2.3
 ما ىو تقييم اثر منشآت صناعة الحجر عمى الصحة البشرية في منطقة الدراسة ؟

 
منطقة الدراسة عمى صحة وقد تمحور ىذا السؤاؿ حوؿ االثار المترتبة مف جراء منشآت صناعة الحجر في 

يوجد تأثير ولإلجابة عف ىذا السؤاؿ احصائيا تـ اشتقاؽ الفرضية التالية: ، السكاف المحيطيف بيذه المنشآت
 سمبي لمنشآت صناعة الحجر في منطقة الدراسة عمى صحة السكان في المنطقة  التي تنتشر بيا.

بنود والعناصر التالية : مساىمة منشآت لم المئوية التكرارات والنسبلإلجابة عف ىذه الفرضية تـ استخراج و 
تأثيرىا عمى صحة االطفاؿ ػ تأثيرىا عمى صحة كبار السف ػ تأثير ، صناعة الحجر بانتشار وزيادة االمراض

الشاحنات التابعة ليا عمى حوادث السير و تأثير المخمفات الصناعية الناتجة عنيا عمى صحة السكاف في 
ىذا باإلضافة الى اجراء مقابالت مع . جية نظر السكاف المحيطيف بيذه المنشآتمنطقة الدراسة مف و 

 لؾ كما ىو واضح في الجدوؿ التالي:وذ. الصحة والسالمة لمسكاف بموضوعاشخاص ذو عالقة مباشرة 
 ( اجابة عينة الدراسة حوؿ الصحة والسالمة لمسكاف.20جدوؿ رقـ )

 المقياس                    
 السؤال

 افقمو 
 بشدة

 معارض  معارض محايد موافق
 بشدة

 القيم
 الناقصة

تساىـ ىذه المنشآت في زيادة حاالت  
 االصابة باألمراض

306 134 45 4 11 - 

  2.2 0.8 9 26.8 61.2  النسبة %
 - 6 12 26 124 332 تؤثر ىذه المنشآت عمى صحة االطفاؿ. 

  1.2 2.2 5.2 24.8 66.4  النسبة %
منشآت عمى صحة كبار تؤثر ىذه ال 

 4 3 8 37 124 324 السف.
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  0.6 1.6 7.5 25 65.3  النسبة %
تشكؿ الشاحنات الكبيرة خطرًا عمى حياة  

السكاف واالطفاؿ في حالة حصوؿ 
 حوادث سير

342 106 36 10 6 - 

  1.2 2 7.2 21.2 68.4  النسبة %
تؤثر المخمفات الصناعية ليذه المنشآت  

 عمى صحة السكاف
281 166 23 16 11 3 

  2.2 3.2 4.6 33.4 56.5  النسبة %
 

تبػػيف  البيانػػات الػػواردة فػػي الجػػدوؿ السػػابؽ طبيعػػة اجابػػات السػػكاف المحيطػػيف بمنشػػآت صػػناعة الحجػػر حػػوؿ 
% مف العينة بالموافقػة بشػدة عمػى  61.2حيث اجاب . تأثير ىذه المنشآت عمى صحة السكاف المحيطيف بيا

% مػف العينػة بالموافقػة بشػدة  66.4وقػد اجػاب ، فػي زيػادة حػاالت االصػابة بػاألمراض ىذه المنشآتمساىمة 
% مػف العينػة بالموافقػة بشػدة عمػى تأثيرىػا  65.3كمػا واجػاب . عمى تأثير ىذه المنشآت عمػى صػحة األطفػاؿ

كاف وقػد اجػاب السػكاف بالموافقػة بشػدة عمػى تػأثير الشػاحنات الكبيػرة عمػى صػحة السػ، صػحة كبػار السػفعمػى 
تػػػأثير المخمفػػػات الصػػػناعية ليػػػذه وقػػػد اجػػاب السػػػكاف بالموافقػػػة بشػػػدة عمػػى ، % 68.4واالطفػػاؿ وذلػػػؾ بنسػػػبة 

 . % 56.4وذلؾ بنسبة  المنشآت عمى صحة السكاف
 

 التأثير عمى الصحة النفسية واالجتماعية لمسكان :. 1.3.2.2.3
 

ال يقػؿ االثػر الصػحي والجسػدي ، لمحيطػيفوكجزء تحميمػي تػابع لمتػأثير الصػحي ليػذه المنشػآت عمػى السػكاف ا
ولػػذلؾ ولإلجابػػة عػػف االثػػر النفسػػي واالجتمػػاعي ليػػذه المنشػػآت ، عػػف االثػػر النفسػػي االجتمػػاعي ليػػذه المنشػػآت
مبنػػود والعناصػػر التاليػػة : ىنػػاؾ مشػػاكؿ  التكػػرارات والنسػػب المئويػػة لعمػػى السػػكاف المحيطػػيف بيػػا تػػـ اسػػتخراج 

ىنػػاؾ حمػػالت توعيػػة وارشػػاد حػػوؿ االضػػرار الصػػحية ليػػذه ، ذه المنشػػآتتحصػػؿ مػػا بػػيف السػػكاف واصػػحاب ىػػ
تعمػؿ ىػذه المنشػآت عمػى وجػود مشػاكؿ ، تؤثر ىذه المنشآت عمى مزاج السكاف وتشػعرىـ بالعصػبية، المنشآت

السػػكاف  فػػي منطقػػة الدراسػػة مػػف وجيػػة نظػػر اصػػحاب المنشػػآت والسػػكاف المجػػاوريفوخالفػػات اجتماعيػػة بػػيف 
 لؾ كما ىو واضح في الجدوؿ التالي:وذلمنشآت المحيطيف بيذه ا
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 ( اجابة عينة الدراسة حوؿ التأثير عمى الصحة النفسية واالجتماعية لمسكاف.21جدوؿ رقـ )
 المقياس                             

 السؤال
 موافق
 بشدة

 معارض  معارض محايد موافق
 بشدة

 القيم
 الناقصة

ف ىناؾ مشاكؿ  تحصؿ ما بيف السكا 
 واصحاب ىذه المنشآت

193 153 99 35 15 5 

  3 7.3 19.8 30.9 39  النسبة %
ىناؾ حمالت توعية وارشاد حوؿ  

 االضرار الصحية ليذه المنشآت
73 78 57 176 111 

5 

  22.4 35.6 11.5 15.8 14.7  النسبة %
تؤثر ىذه المنشآت عمى مزاج السكاف  

 وتشعرىـ بالعصبية.
297 123 66 10 3 1 

  0.6 2 13.2 24.6 59.5  النسبة %
تعمؿ ىذه المنشآت عمى وجود مشاكؿ  

وخالفات اجتماعية بيف اصحاب 
 المنشآت والسكاف المجاوريف .

223 148 96 22 11 
- 

  2.2 4.4 19.2 29.6 44.5  النسبة %
 

اعة الحجػػر حػػوؿ تبػػيف  البيانػػات الػػواردة فػػي الجػػدوؿ السػػابؽ طبيعػػة اجابػػات السػػكاف المحيطػػيف بمنشػػآت صػػن
% مػف العينػة  39حيػث اجػاب . تأثير ىذه المنشآت عمى الصحة النفسية واالجتماعية لمسػكاف المحيطػيف بيػا

% 35.6وقػد اجػاب ، ىناؾ مشاكؿ  تحصؿ ما بيف السكاف واصحاب ىذه المنشآت: اف بالموافقة بشدة عمى 
كمػا واجػاب . الصػحية ليػذه المنشػآت حمػالت توعيػة وارشػاد حػوؿ االضػرارمف العينػة بالمعارضػة عمػى وجػود 

وقػػد ، ىػػذه المنشػػآت عمػػى مػػزاج السػػكاف وشػػعورىـ بالعصػػبية % مػػف العينػػة بالموافقػػة بشػػدة عمػػى تػػأثير 59.5
وجػػػػود مشػػػػاكؿ وخالفػػػػات اجتماعيػػػػة بػػػػيف اصػػػػحاب المنشػػػػآت والسػػػػكاف اجػػػػاب السػػػػكاف بالموافقػػػػة بشػػػػدة عمػػػػى 

 %.44.5وذلؾ بنسبة . المجاوريف
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 :رابعالدراسة السؤال .. 4.2.2.3
 ما ىو تقييم تأثير منشآت صناعة الحجر عمى االراضي الزراعية والمزروعات في منطقة الدراسة ؟

وقػػػد تمحػػػور ىػػػذا السػػػؤاؿ حػػػوؿ االثػػػار المترتبػػػة مػػػف جػػػراء منشػػػآت صػػػناعة الحجػػػر فػػػي منطقػػػة الدراسػػػة عمػػػى 
السػػػؤاؿ احصػػػائيا تػػػـ اشػػػتقاؽ  ولإلجابػػػة عػػػف ىػػػذا، االراضػػػي الزراعيػػػة والمزروعػػػات المحيطػػػة بيػػػذه المنشػػػآت

ــة الفرضػػية التاليػػة:  ــى االرض الزراعي ــة الدراســة عم ــي منطق ــأثير ســمبي لمنشــآت صــناعة الحجــر ف ــاك ت ىن
 والمزروعات في المناطق التي تنتشر بيا.

يوجػد ضػرر كبيػر مبنود والعناصػر التاليػة : التكرارات والنسب المئوية للإلجابة عف ىذه الفرضية تـ استخراج و 
تػػػؤثر ىػػػذه المنشػػػآت عمػػػى الكميػػػة اإلنتاجيػػػة لممحاصػػػيؿ . المنشػػػآت عمػػػى النشػػػاط  الزراعػػػي فػػػي المنطقػػػة ليػػػذه

تػػؤثر ىػػذه المنشػػآت عمػػى نوعيػػة ، تػػؤثر ىػػذه المنشػػآت عمػػى التنػػوع الحيػػوي واعػػداد الحيوانػػات البريػػة، الزراعيػػة
لؾ كمػا ىػو وذ، يذه المنشآتالسكاف المحيطيف ب في منطقة الدراسة مف وجية نظرالتربة وصالحيتيا لمزراعة.
 واضح في الجدوؿ التالي:

 حوؿ االراضي الزراعية والمزروعات( اجابة عينة الدراسة 22جدوؿ رقـ )
 المقياس                         

 السؤال
 موافق
 بشدة

 معارض  معارض محايد موافق
 بشدة

 القيم
 الناقصة

يوجد ضرر كبير ليذه المنشآت  
في المنطقة عمى النشاط  الزراعي  

253 184 37 20 5 1 

  1 4 7.4 36.8 50.6  النسبة %
تؤثر ىذه المنشآت عمى الكمية  

 8 24 73 175 220 اإلنتاجية لممحاصيؿ الزراعية
- 

  1.6 4.8 14.6 35 44  النسبة %
تؤثر ىذه المنشآت عمى التنوع  

الحيوي واعداد الحيوانات البرية 
 في المنطقة.

229 152 91 13 9 6 

  1.8 2.6 18.4 30.8 46.4  النسبة %
تؤثر ىذه المنشآت عمى نوعية  

 التربة وصالحيتيا لمزراعة.
256 168 48 19 5 

 

  1 3.8 9.7 33.9 51.6  النسبة %
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تبػػيف  البيانػػات الػػواردة فػػي الجػػدوؿ السػػابؽ طبيعػػة اجابػػات السػػكاف المحيطػػيف بمنشػػآت صػػناعة الحجػػر حػػوؿ 
% مػػػف العينػػػة 50.6اجػػػاب  حيػػػث. االراضػػػي الزراعيػػػة والمزروعػػػات المحيطػػػة بيػػػاتػػػأثير ىػػػذه المنشػػػآت عمػػػى 

%  44وقػد اجػاب ، وجود ضرر كبيػر ليػذه المنشػآت عمػى النشػاط  الزراعػي فػي المنطقػةبشدة عمى  بالموافقة
كمػػا واجػػاب ، تثيػػر ىػػذه المنشػػآت عمػػى الكميػػة اإلنتاجيػػة لممحاصػػيؿ الزراعيػػةمػػف العينػػة بالموافقػػة بشػػدة عمػػى 

ىذه المنشآت عمى التنػوع الحيػوي واعػداد الحيوانػات البريػة فػي  % مف العينة بالموافقة بشدة عمى تأثير 46.4
 ىػػذه المنشػػآت عمػى نوعيػػة التربػة وصػػالحيتيا لمزراعػػةوقػػد اجػاب السػػكاف بالموافقػػة بشػدة عمػػى تػأثير ، المنطقػة

 %. 51.6وذلؾ بنسبة 
 

 التأثير عمى اليواء والتموث :. 5.2.2.3
ولذلؾ ، قؿ التأثير عمى االراضي الزراعية والمزروعات عف تأثير ىذه المنشآت عمى نوعية اليواء والتموثال ي
تػـ ، لإلجابة عػف تأثيرىػا عمػى اليػواء ونوعيتػو والتمػوث النػاتج عػف ىػذه المنشػآت عمػى السػكاف المحيطػيف بيػاو 

النشػػاط الزائػػد ليػػذه المنشػػآت الػػى انبعػػاث  يػػؤديمبنػػود والعناصػػر التاليػػة : التكػػرارات والنسػػب المئويػػة لاسػػتخراج 
ىذه المنشآت والشاحنات التابعة ليا في زيػادة انتشػار االتربػة والغبػار لممنػاطؽ والمنػازؿ  تساىـ، مموثات خطرة

تعمػػؿ ىػػذه المنشػػآت عمػػى تمػػوث اليػػػواء ، تػػؤثر ىػػذه المنشػػآت عمػػى نوعيػػة اليػػػواء ونقاوتػػو، السػػكنية المحيطػػة
لػؾ كمػا ىػو واضػح وذ، السكاف المحيطيف بيذه المنشآت نطقة الدراسة مف وجية نظرفي مواالخالؿ بمكوناتو 
 في الجدوؿ التالي:

 تأثير عمى نوعية اليواء والتموث.( اجابة عينة الدراسة حوؿ ال23جدوؿ رقـ )
 المقياس                      

 السؤال
 موافق
 بشدة

 معارض  معارض محايد موافق
 بشدة

 القيم
 الناقصة

ؤدي النشاط الزائد ليذه ي 
المنشآت الى انبعاث مموثات 

 خطرة.
249 181 41 18 9 

2 

  1.8 3.6 8.2 36.3 50  النسبة %
تساىـ  ىذه المنشآت والشاحنات  

التابعة ليا في زيادة انتشار 
االتربة والغبار لممناطؽ والمنازؿ 

 السكنية المحيطة.

333 135 15 12 5 

- 
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  1 2.4 3 27 66.6  النسبة %
تؤثر ىذه المنشآت عمى نوعية  

 اليواء ونقاوتو.
303 158 23 11 5 - 

  1 2.2 4.6 31.6 60.6  النسبة %
تعمؿ ىذه المنشآت عمى تموث  

 اليواء واالخالؿ بمكوناتو
321 143 21 8 7 

- 

  1.4 1.6 4.2 28.6 64.2  النسبة %
 

حػػوؿ  ،ت السػػكاف المحيطػػيف بمنشػػآت صػػناعة الحجػػرتبػػيف  البيانػػات الػػواردة فػػي الجػػدوؿ السػػابؽ طبيعػػة اجابػػا
% مػػف العينػػة  50حيػػث اجػػاب . تػػأثير ىػػذه المنشػػآت عمػػى نوعيػػة اليػػواء والتمػػوث فػػي المنػػاطؽ المحيطػػة بيػػا

% مػف 66.6وقد اجػاب ، يؤدي الى انبعاث مموثات خطرة النشاط الزائد ليذه المنشآتبالموافقة بشدة عمى اف 
ىػػذه المنشػػآت والشػػاحنات التابعػػة ليػػا فػػي زيػػادة انتشػػار االتربػػة والغبػػار سػػاىمة مالعينػػة بالموافقػػة بشػػدة عمػػى 

ىػذه المنشػآت  % مف العينة بالموافقة بشدة عمى تأثير 60.6كما واجاب . لممناطؽ والمنازؿ السكنية المحيطة
مػوث اليػواء اف ىػذه المنشػآت تعمػؿ عمػى توقد اجػاب السػكاف بالموافقػة بشػدة عمػى ، عمى نوعية اليواء ونقاوتو

 . ، وذلؾ حسب انطباع السكاف حوؿ تأثير ىذه المنشأة عمى اليواء%64.2وذلؾ بنسبة  واالخالؿ بمكوناتو
 

 :الخامسسؤال الدراسة  .6.2.2.3
 

 ما ىو تقييم تأثير منشآت صناعة الحجر عمى المياه ومصادرىا في منطقة الدراسة؟
صػناعة الحجػر فػي منطقػة الدراسػة عمػى كميػة  وقد تمحور ىذا السؤاؿ حوؿ االثػار المترتبػة مػف جػراء منشػآت

يوجـد ولإلجابة عف ىذا السؤاؿ احصائيا تـ اشػتقاؽ الفرضػية التاليػة: ، ومصادر المياه المحيطة بيذه المنشآت
تأثير سمبي لمنشآت صناعة الحجر في منطقة الدراسة عمى كمية ونوعية المياه في المنـاطق التـي تنتشـر 

 بيا.
سػػاىمت ىػػذه مبنػػود والعناصػػر التاليػػة : التكػػرارات والنسػػب المئويػػة لية تػػـ اسػػتخراج لإلجابػػة عػػف ىػػذه الفرضػػو 

تػػػؤثر ىػػػذه المنشػػػآت عمػػػى مصػػػادر الميػػػاه السػػػطحية ، المنشػػػآت فػػػي التقميػػػؿ مػػػف كميػػػة الميػػػاه الػػػواردة لممنطقػػػة
ا ىػػو لػؾ كمػوذ، السػػكاف المحيطػيف بيػذه المنشػػآت فػػي منطقػة الدراسػة مػػف وجيػة نظػر. والجوفيػة  فػي المنطقػة

 واضح في الجدوؿ التالي:
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 عينة الدراسة حوؿ المياه ومصدرىا( اجابة 24جدوؿ رقـ )
 المقياس                      

 السؤال
 موافق
 بشدة

 معارض  معارض محايد موافق
 بشدة

 القيم
 الناقصة

ساىمت ىذه المنشآت في  
التقميؿ مف كمية المياه الواردة 

 لممنطقة.
170 190 91 40 5 4 

لنسبة %ا   34.3 38.3 18.3 8.1 1  
تؤثر ىذه المنشآت عمى  

مصادر المياه السطحية 
 والجوفية  في المنطقة.

198 161 79 57 3 2 

  0.6 11.4 15.9 32.3 39.8  النسبة %
 

حػػوؿ ، تبػػيف البيانػػات الػػواردة فػػي الجػػدوؿ السػػابؽ طبيعػػة اجابػػات السػػكاف المحيطػػيف بمنشػػآت صػػناعة الحجػػر
مسػػاىمة ىػػذه % مػػف العينػػة بالموافقػػة  عمػػى 38.3حيػػث اجػػاب . الميػػاه ومصػػادرىالمنشػػآت عمػػى تػػأثير ىػػذه ا

% مػػف العينػػة بالموافقػػة بشػػدة عمػػى  39.8وقػػد اجػػاب ، المنشػػآت فػػي التقميػػؿ مػػف كميػػة الميػػاه الػػواردة لممنطقػػة
السػكاف حػوؿ  ، وذلػؾ حسػب انطبػاعتأثير ىذه المنشآت عمى مصادر المياه السطحية والجوفيػة  فػي المنطقػة 

 .تأثير ىذه المنشأة عمى نوعية وكمية المياه 
 

 :ادسسؤال الدراسة الس. 7.2.2.3

 ما ىو تقييم تأثير منشآت صناعة الحجر عمى المشيد العام  في منطقة الدراسة ؟
وقد تمحور ىذا السؤاؿ حوؿ االثار المترتبة مف جراء منشآت صناعة الحجر في منطقة الدراسة عمػى المنظػر 

ىنـاك لمشيد العاـ لممنطقة التي تنتشر بيا، ولإلجابة عف ىػذا السػؤاؿ احصػائيا تػـ اشػتقاؽ الفرضػية التاليػة: وا
تأثير سمبي لمنشآت صناعة الحجر في منطقـة الدراسـة عمـى المنظـر والمشـيد العـام لممنطقـة التـي تنتشـر 

مقػالع تػؤثر مبنػود والعناصػر التاليػة: التكػرارات والنسػب المئويػة للإلجابػة عػف ىػذه الفرضػية تػـ اسػتخراج و . بيا
تػؤثر ىػذه المنشػآت عمػى المواقػػع ، عمػى طبيعػة ونظػاـ حيػاة السػكاف المحيطػيف بيػا وكسػارات ومناشػير الحجػر

تعمػؿ ىػذه المنشػآت الصػناعية عمػى تجريػؼ وازالػة الغطػاء النبػاتي لألراضػي ، االثرية والبنية الجمالية لممنطقػة
في منطقة الدراسة مػف وجيػة  ىذه المنشآت الصناعية بشكؿ سميـ يات الناتجة عفيتـ ادارة النفا، المحيطة بيا

 لؾ كما ىو واضح في الجدوؿ التالي:وذ ، نظر السكاف المحيطيف بيذه المنشآت
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 شيد العاـ وجمالية منطقة الدراسة( اجابة عينة الدراسة حوؿ الم25جدوؿ رقـ )  
 المقياس                      

 السؤال
 قمواف

 بشدة
 معارض  معارض محايد موافق

 بشدة
 القيم

 الناقصة
مقالع وكسارات ومناشير تؤثر  

عمى طبيعة ونظاـ حياة  الحجر
 السكاف المحيطيف بيا.

314 149 20 7 10 
- 

  2 1.4 4 29.8 62.8  النسبة %
تؤثر ىذه المنشآت عمى المواقع  

 االثرية والبنية الجمالية لممنطقة.
261 136 54 43 5 - 

  1 8.6 10.8 27.2 52.2  النسبة %
تعمؿ ىذه المنشآت الصناعية  

عمى تجريؼ وازالة الغطاء 
 النباتي لألراضي المحيطة بيا.

268 152 49 19 6 
6 

  1.2 3.8 9.9 30.8 54.3  النسبة %
يتـ ادارة النفايات الناتجة عف  

ىذه المنشآت الصناعية بشكؿ 
 سميـ.

39 72 85 170 132 
2 

سبة %الن   7.8 14.5 17.1 34.1 26.5  
 

حػػوؿ ، تبػػيف  البيانػػات الػػواردة فػػي الجػػدوؿ السػػابؽ طبيعػػة اجابػػات السػػكاف المحيطػػيف بمنشػػآت صػػناعة الحجػػر
% مػػف العينػػة  62.8حيػػث اجػػاب . تػػأثير ىػػذه المنشػػآت عمػػى المشػػيد العػػاـ وجماليػػة االراضػػي المحيطػػة بيػػا

%  52.2وقػد اجػاب ، ى طبيعة ونظاـ حياة السكاف المحيطيف بيػاعمبالموافقة بشدة عمى تأثير ىذه المنشآت 
كمػا واجػاب . عمػى المواقػع االثريػة والبنيػة الجماليػة لممنطقػةمف العينة بالموافقة بشدة عمى تأثير ىذه المنشػآت 

فيمػػا ، تجريػػؼ وازالػة الغطػػاء النبػػاتي لألراضػػي المحيطػػة بيػػا% مػف العينػػة بالموافقػػة عمػػى تأثيرىػػا عمػػى  54.3
ادارة النفايػػات الناتجػػة عػػف ىػػذه المنشػػآت الصػػناعية بشػػكؿ سػػميـ وذلػػؾ بنسػػبة اجػػاب السػػكاف بالمعارضػػة عمػػى 

34.1 %. 
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 :بعسؤال الدراسة السا. 8.2.2.3
 ما ىو تقييم تأثير صوت وضجيج  منشآت صناعة الحجر عمى السكان والعيش في منطقة الدراسة ؟

ة مػػػف جػػػراء منشػػػآت صػػػناعة الحجػػػر فػػػي منطقػػػة الدراسػػػة عمػػػى وقػػػد تمحػػػور ىػػػذا السػػػؤاؿ حػػػوؿ االثػػػار المترتبػػػ
ىنـاك ولإلجابػة عػف ىػذا السػؤاؿ احصػائيا تػـ اشػتقاؽ الفرضػية التاليػة: ، الضجيج في المنطقة التػي تنتشػر بيػا

. تأثيرات سمبية ألصوات وضجيج منشآت صناعة الحجر في منطقة الدراسة عمى صـحة السـكان المحيطـين
تزيػد مركبػات النقػؿ مبنود والعناصػر التاليػة: التكرارات والنسب المئوية لتـ استخراج  لإلجابة عف ىذه الفرضيةو 

تصػدر ىػذه المنشػآت اصػواتًا عاليػة ومزعجػة )ضػجيج( تػؤثر ، التابعػة ليػذه المنشػآت مػف االختناقػات المروريػة
فػي منطقػة  نطقػة تؤثر ىذه المنشآت عمى الصحة و القدرة السمعية لدى سػكاف الم، عمى حياة السكاف اليومية

 لؾ كما ىو واضح في الجدوؿ التالي:وذ . الدراسة مف وجية نظر السكاف المحيطيف بيذه المنشآت
 

 ( اجابة عينة الدراسة حوؿ الضجيج والصحة السمعية في منطقة الدراسة26جدوؿ رقـ )
 

 المقياس                  
 السؤال

 موافق
 بشدة

 معارض  معارض محايد موافق
 بشدة

 يمالق
 الناقصة

تزيد مركبات النقؿ التابعة  
ليذه المنشآت مف 
 االختناقات المرورية.

279 168 38 9 6 
- 

  1.2 1.8 7.6 33.6 55.8  النسبة %
تصدر ىذه المنشآت  

اصواتًا عالية ومزعجة 
)ضجيج( تؤثر عمى حياة 

 السكاف اليومية.

318 138 35 8 1 

- 

  0.2 1.6 7 27.6 63.6  النسبة %
ؤثر ىذه المنشآت عمى ت 

الصحة و القدرة السمعية 
 لدى سكاف المنطقة.

278 136 57 22 5 
2 

  1 4.4 11.4 27.3 55.8  النسبة %
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حػػوؿ ، تبػػيف  البيانػػات الػػواردة فػػي الجػػدوؿ السػػابؽ طبيعػػة اجابػػات السػػكاف المحيطػػيف بمنشػػآت صػػناعة الحجػػر
 . رية في المناطؽ المحيطة بياتأثير ىذه المنشآت عمى الصحة السمعية واالزمات المرو 

زيػػػػادة مركبػػػػات النقػػػػؿ التابعػػػػة ليػػػػذه المنشػػػػآت مػػػػف % مػػػػف العينػػػػة بالموافقػػػػة بشػػػػدة عمػػػػى  55.8حيػػػػث اجػػػػاب 
اصدار ىذه المنشآت اصػواتًا عاليػة % مف العينة بالموافقة بشدة عمى  63.6وقد اجاب ، االختناقات المرورية

% مػػف العينػػة بالموافقػػة بشػػدة عمػػى  55.8كمػػا واجػػاب . ةومزعجػػة )ضػػجيج( تػػؤثر عمػػى حيػػاة السػػكاف اليوميػػ
 عمى الصحة و القدرة السمعية لدى سكاف المنطقة.تأثيرىا عمى 

 
 :ثامنسؤال الدراسة ال. 9.2.2.3

 لمنشآت صناعة الحجر في منطقة الدراسة ؟ما ىي االثار االقتصادية 
، اء منشآت صناعة الحجػر فػي منطقػة الدراسػةوقد تمحور ىذا السؤاؿ حوؿ االثار االقتصادية المترتبة مف جر 
يوجـد تـأثير ايجـابي لمنشـآت صـناعة الحجـر  ولإلجابة عف ىذا السؤاؿ احصائيا تػـ اشػتقاؽ الفرضػية التاليػة:

 المنشآت. في منطقة الدراسة عمى النواحي االقتصادية والتشغيمية في المناطق التي تنتشر بيا ىذه
مبنػػود والعناصػػر التاليػػة: تسػػاىـ ىػػذه المنشػػآت فػػي رارات والنسػػب المئويػػة لالتكػػولإلجابػػة عػػف ىػػذه الفرضػػية تػػـ  

تعمػػؿ ىػػذه ، تسػػاىـ ىػػذه المنشػػآت فػػي تشػػغيؿ االيػػدي العاممػػة ، زيػػادة قيمػػة دخػػؿ سػػكاف المنػػاطؽ المحيطػػة بيػػا
سػاىـ ، تسػاىـ ىػذه المنشػآت فػي دعػـ االقتصػاد الفمسػطيني، المنشآت عمى دعـ وخدمة السكاف المحيطيف بيا

ؿ المنطقػة سػاىمت ىػذه المنشػآت فػي انعػاش وتفعيػ، ود ىذه المنشآت عمى تغييػر نمػط االنتػاج فػي المنطقػةوج
تزيد ىذه المنشػآت مػف فػرص االسػتثمار واالىتمػاـ بالمنطقػة المتواجػدة فييػا مػف وجيػة ، اقتصادياً  المحيطة بيا

 لي:لؾ كما ىو واضح في الجدوؿ التاوذ . نظر السكاف المحيطيف بيذه المنشآت
 ثار االقتصادية في منطقة الدراسة( اجابة عينة الدراسة حوؿ اال27جدوؿ رقـ )

 المقياس                          
 السؤال

 موافق
 بشدة

 معارض  معارض محايد موافق
 بشدة

 القيم
 الناقصة

تساىـ ىذه المنشآت في زيادة قيمة  
 دخؿ سكاف المناطؽ المحيطة بيا.

45 117 166 92 80 - 

  16 18.4 33.2 23.4 9  النسبة %
تساىـ ىذه المنشآت في تشغيؿ  

 االيدي العاممة .
131 272 67 16 12 

2 

  2.4 3.2 13.5 54.6 26  النسبة %
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تعمؿ ىذه المنشآت عمى دعـ  
 وخدمة السكاف المحيطيف بيا.

44 110 149 110 81 
6 

  16.4 22.3 30.2 22.3 8.9  النسبة %
آت في دعـ تساىـ ىذه المنش 

 االقتصاد الفمسطيني.
138 240 73 32 15 2 

  3 6.4 14.7 48.2 27.7  النسبة %
ساىـ وجود ىذه المنشآت عمى  

 تغيير نمط االنتاج في المنطقة.
154 153 104 69 20 

- 

  4 13.8 20.8 30.6 30.8  النسبة %
ساىمت ىذه المنشآت في انعاش  

وتفعيؿ المنطقة المحيطة بيا 
 يًا.اقتصاد

45 116 148 108 83 
 

  16.6 21.6 29.6 23.2 9  النسبة %
تزيد ىذه المنشآت مف فرص  

االستثمار واالىتماـ بالمنطقة 
 المتواجدة فييا.

52 112 64 89 81 
2 

  16.3 17.9 32.9 22.5 10.4  النسبة %
 

حػػوؿ ، منشػػآت صػػناعة الحجػػرتبػػيف  البيانػػات الػػواردة فػػي الجػػدوؿ السػػابؽ طبيعػػة اجابػػات السػػكاف المحيطػػيف ب
% مػف العينػة بالحيػاد عمػى مسػاىمة 33.2حيػث اجػاب . االثار االقتصادية ليػذه المنشػآت فػي منطقػة الدراسػة

% مػػف عينػػػة الدراسػػػة 54.6كمػػا واجػػػاب ، ىػػذه المنشػػػآت فػػي زيػػػادة قيمػػة دخػػػؿ سػػكاف المنػػػاطؽ المحيطػػة بيػػػا
% بالحيػاد عمػى دعػـ وخدمػة 30.2واجػاب ، اممػةبالموافقة عمى مسػاىمة ىػذه المنشػآت فػي تشػغيؿ االيػدي الع

% مػف العينػة بالموافقػة عمػى مسػاىمة ىػذه المنشػآت فػي دعػـ االقتصػاد 48.2واجػاب ، السكاف المحيطػيف بيػا
% 29.6واجاب ، % مف العينة بالموافقة بشدة عمى تغيير نمط االنتاج في المنطقة30.8واجاب ، الفمسطيني

واجػػاب ، ذه المنشػػآت فػػي انعػػاش وتفعيػػؿ المنطقػػة المحيطػػة بيػػا اقتصػػادياً مػػف العينػػة بالحيػػاد عمػػى مسػػاىمة ىػػ
% مػػػف العينػػػة بالحيػػػاد عمػػػى مسػػػاىمة ىػػػذه المنشػػػآت فػػػي زيػػػادة فػػػرص االسػػػتثمار واالىتمػػػاـ بالمنطقػػػة 32.9

وقػػد تعػػزى ىػػذه النتػػائج الػػى عػػدـ اسػػتفادة السػػكاف مػػف ىػػذه المنشػػآت المحيطػػة بيػػـ اقتصػػاديا ، المتواجػػدة فييػػا
 مموس واقتصار االستفادة االقتصادية عمى اصحابيا.وبشكؿ م
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 :تاسعسؤال الدراسة ال. 10.2.2.3
 ما ىو تأثير منشآت صناعة الحجر عمى خدمات البنية التحتية في منطقة الدراسة؟

وقػػد تمحػػور ىػػذا السػػؤاؿ حػػوؿ خػػدمات البنيػػة التحتيػػة المترتبػػة مػػف جػػراء منشػػآت صػػناعة الحجػػر فػػي منطقػػة 
ىنـاك تـأثير سـمبي لمنشـآت صـناعة  بة عف ىذا السؤاؿ احصائيا تػـ اشػتقاؽ الفرضػية التاليػة:ولإلجا، الدراسة

ولإلجابػة عػف ىػػذه . الحجـر فـي منطقــة الدراسـة عمــى خـدمات البنيـة التحتيــة فـي المنــاطق التـي تنتشـر بيــا
عمػػى قػػوة التيػػار  تػػؤثر ىػػذه المنشػػآتمبنػػود والعناصػػر التاليػػة: التكػػرارات والنسػػب المئػػوي لالفرضػػية تػػـ اسػػتخراج 

سػاىمت ، ساىمت ىذه المنشػآت فػي تػوفير بنيػة تحتيػة لممنطقػة المحيطػة بيػا، الكيربائي في المنطقة المحيطة
، تزيػػد ىػػذه المنشػػآت مػػف الخػػدمات العامػػة لممنطقػػة، ىػػذه المنشػػآت فػػي زيػػادة اىتمػػاـ مؤسسػػات الدولػػة بالمنطقػػة

مػػف وجيػػة  البنػػاء واإلنشػػاءات لممنػػاطؽ المحيطػػة بيػػا ألعمػػاؿ الالزمػػةتسػػاىـ ىػػذه المنشػػآت فػػي تػػوفير الحجػػارة 
 وذلؾ كما ىو واضح في الجدوؿ التالي:. نظر السكاف المحيطيف بيذه المنشآت

 البنية التحتية في منطقة الدراسة( اجابة عينة الدراسة حوؿ خدمات 28جدوؿ رقـ )
 

 المقياس                           
 السؤال

 موافق
 بشدة

 معارض  معارض محايد موافق
 بشدة

 القيم
 الناقصة

تؤثر ىذه المنشآت عمى قوة التيار  
 الكيربائي في المنطقة المحيطة.

148 186 99 45 21 
1 

  4.2 9 19.8 37.1 29.7  النسبة %
ساىمت ىذه المنشآت في توفير بنية  

 85 165 143 73 34 تحتية لممنطقة المحيطة بيا.
- 

  17 33 28.6 14.6 6.8  النسبة %
ساىمت ىذه المنشآت في زيادة  

 اىتماـ مؤسسات الدولة بالمنطقة.
45 116 148 108 83 

- 

  16.6 21.6 29.6 23.2 9  النسبة %
تزيد ىذه المنشآت مف الخدمات  

 81 132 135 125 26 العامة لممنطقة.
1 

  16.2 26.5 27.1 25.1 5.2  النسبة %
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تساىـ ىذه المنشآت في توفير  
ارة االزمة ألعماؿ البناء الحج

 واإلنشاءات لممناطؽ المحيطة بيا.
151 239 56 40 13 

1 

  2.6 8 11.2 47.9 30.3  النسبة %
 

حوؿ اثر ، تبيف  البيانات الواردة في الجدوؿ السابؽ طبيعة اجابات السكاف المحيطيف بمنشآت صناعة الحجر
% مػف العينػة بالموافقػة بشػدة 29.7حيػث اجػاب . دراسةىذه المنشآت عمى خدمات البنية التحتية في منطقة ال

% مف عينة الدراسة 33كما واجاب ، تأثير ىذه المنشآت عمى قوة التيار الكيربائي في المنطقة المحيطةعمى 
% بالحيػاد 29.6واجػاب ، ىذه المنشآت في توفير بنية تحتيػة لممنطقػة المحيطػة بيػابالمعارضة عمى مساىمة 

% مػف العينػة بالحيػاد 27.1واجػاب ، نشػآت فػي زيػادة اىتمػاـ مؤسسػات الدولػة بالمنطقػةمساىمة ىػذه المعمى 
% مػػف العينػػة بالموافقػػة عمػػى 47.9واجػػاب ، زيػػادة الخػػدمات العامػػة لممنطقػػةعمػػى مسػػاىمة ىػػذه المنشػػآت فػػي 

 . ألعماؿ البناء واإلنشاءات لممناطؽ المحيطة بيا الالزمةتوفير الحجارة 
 

 : السكان حول منشآت صناعة الحجر وحمولاقتراحات . 11.2.2.3
بيػت جػاال والخضػر لمػا ليػذا الموضػوع ، في اطار الحفاظ عمى البيئة الطبيعيػة والصػناعية فػي مػدف بيػت لحػـ

ف منطمػؽ اشػراؾ وكػذلؾ مػ ، مف اىمية كبػرى عمػى الصػعيد البيئػي والمكونػات البيئيػة الطبيعيػة وايضػا البشػرية
ييمية واقتراح الحموؿ لمشػكمة المشػاريع االسػتثمارية فػي صػناعة مناشػير الحجػر السكاف المحيطيف بالعممية التق

والتػػػي تتسػػػبب فػػػي انتشػػػار االمػػػراض وتمػػػؼ ، والحفػػػاظ عمػػػى البيئػػػة الطبيعيػػػة والصػػػناعية فػػػي منطقػػػة الدراسػػػة
تػػػػـ اقتػػػػراح مجموعػػػػة مػػػػف الحمػػػػوؿ لألثػػػػار البيئيػػػػة ليػػػػذه ، المحاصػػػػيؿ الزراعيػػػػة وتشػػػػويو المشػػػػيد العػػػػاـ لػػػػألرض

 . منشآتال
مبنود والعناصر التالية: ىؿ تعتقد التكرارات والنسب المئوية لتـ استخراج ، يذه االقتراحات احصائيال ولمتعرض

ىؿ تعتقد بضرورة التصدي ، مقامة بمكاف غير قانوني المنشآتىؿ تعتقد اف ، بضرورة وقؼ صناعة الحجر
، خضراء وعمؿ اسوار حوؿ مصانع الحجرضرورة زراعة احزمة ، ووقؼ االثار الناتجة عف صناعة الحجر

ىؿ تعتقد بأف اصحاب منشآت صناعة ، ضرورة الزاـ اصحاب المنشآت بتنظيؼ وتجميؿ منشاتيـ الصناعية
ىؿ تعتقد بضرورة استغالؿ كامؿ مخمفات مصانع الحجر في ، الحجر عمييـ التزاـ نحو المجتمع والبيئة

اضح في الجدوؿ وذلؾ كما ىو و ، لمحيطيف بيذه المنشآتمف وجية نظر السكاف ا، استخدامات مفيدة اخرى
 التالي:
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 وؿ لألثار البيئية لمناشير الحجر(: اجابة عينة الدراسة حوؿ االقتراحات والحم29جدوؿ رقـ )
 المقياس                           

 السؤال
 موافق
 بشدة

 معارض  معارض محايد موافق
 بشدة

 القيم
 الناقصة

ة وقؼ صناعة ىؿ تعتقد بضرور  
 الحجر.

40 52 146 161 101 - 

  20.2 32.2 29.2 10.4 8  النسبة %
مقامة بمكاف  المنشآتىؿ تعتقد اف  

 غير قانوني
201 175 54 52 16 

2 

  3.2 10.4 10.8 35 40.2  النسبة %
ىؿ تعتقد بضرورة التصدي ووقؼ  

 االثار الناتجة عف صناعة الحجر.
238 175 48 29 8 2 

ة %النسب   47.8 35.1 9.6 5.8 1.6  
ضرورة زراعة احزمة خضراء وعمؿ  

 اسوار حوؿ مصانع الحجر.
306 132 40 11 9 

2 

  1.8 22 8 26.5 61.4  النسبة %
ضرورة الزاـ اصحاب المنشآت  

بتنظيؼ وتجميؿ منشاتيـ 
2الصناعية.  

322 138 24 15 1 
- 

  0.2 3 4.8 27.6 64.4  النسبة %
اصحاب منشآت  ىؿ تعتقد بأف 

صناعة الحجر عمييـ التزاـ نحو 
 المجتمع والبيئة.

358 121 11 10 0 
- 

  0 2 2.2 24.2 71.6  النسبة %
ؿ تعتقد بضرورة استغالؿ كامؿ ى 

مخمفات مصانع الحجر في 
 استخدامات مفيدة  اخرى.

290 170 31 4 5 
- 

  1 0.8 6.2 34 58  النسبة %
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حػوؿ ، لجػدوؿ السػابؽ طبيعػة اقتراحػات السػكاف المحيطػيف بمنشػآت صػناعة الحجػرتبيف  البيانات الواردة في ا
% مػف العينػة بالمعارضػة عمػى 32.2حيػث اجػاب . الحموؿ لألثار البيئيػة لمناشػير الحجػر فػي منطقػة الدراسػة

 المنشػػآت% مػػف عينػػة الدراسػػة بالمعارضػػة بشػػدة عمػػى اف 40.2كمػػا واجػػاب ، ضػػرورة وقػػؼ صػػناعة الحجػػر
% بالموافقػة بشػدة عمػى ضػرورة التصػدي ووقػؼ االثػار الناتجػة عػف 47.8واجػاب ، ف غيػر قػانونيمقامة بمكا

% مف العينة بالموافقة بشػدة عمػى ضػرورة زراعػة احزمػة خضػراء وعمػؿ اسػوار 61.4واجاب ، صناعة الحجر
% مػػػف العينػػػة بالموافقػػػة بشػػػدة عمػػػى ضػػػرورة الػػػزاـ اصػػػحاب المنشػػػآت 64.4واجػػػاب ، حػػػوؿ مصػػػانع الحجػػػر

% بالموافقػػػة بشػػػدة عمػػػى اف اصػػػحاب منشػػػآت صػػػناعة 71.6واجػػػاب ، نظيػػػؼ وتجميػػػؿ منشػػػاتيـ الصػػػناعيةبت
% بالموافقػة بشػدة عمػى ضػرورة اسػتغالؿ كامػؿ مخمفػات 58واجاب ، الحجر عمييـ التزاـ نحو المجتمع والبيئة

 . مصانع الحجر في استخدامات مفيدة  اخرى
 

 منطقة الدراسة:التحميل االحصائي لمنشآت صناعة الحجر في  .3.3
بعد عمؿ مجموعة مف المقابالت والزيارات الميدانية لمنشآت صناعة الحجر في منطقة الدراسة وجمع       

وتوزيعيا عمى عينة في االستبانة  االسئمة مجموعة مف تـ تصميـ . المنشأةالبيانات حوؿ طبيعة عمؿ ىذه 
الوصوؿ الييا وتعاوف اصحاب ىذه المنشآت  حيث توزعت العينة بحسب سيولة، عشوائية مف ىذه المنشآت

وقد تـ تصميـ ىذه االستبيانات بما يتالءـ مع . في منطقة الدراسة  منشآه 20تـ دراسة ومقابمة و ، مع الباحث
حيث تـ تحميؿ االستبانات احصائيًا باستخداـ برنامج معالج البيانات  . بنود واساسيات تقييـ االثر البيئي

حوؿ منشآت  (Descriptive Statisticsؾ الستخراج النسب والتكرارات الوصفية )وذل، SPSSاالحصائي 
مف وجية نظر  وذلؾ لوصؼ اوضاعيا البيئية والقانونية والتشغيمية في منطقة الدراسة، صناعة الحجر

 . اصحاب ىذه المنشآت
 

 : المنشآت ألصحاب خصائص العينة الديمغرافية. 1.3.3
 حوؿ منشآت صناعة الحجر، العينةواجابات وخصائص ة الوصفية لمتغيرات فيما يمي النتائج االحصائي
 والتي جاءت كما يمي:، واوضاعيا البيئية والتشغيمية
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    الجنس:
حيث كانت نسبة الذكور كأصحاب ، يسيطر الجنس الذكوري عمى طابع صناعة الحجر في منطقة الدراسة

 %.100منشآت صناعة الحجر 
 ير الجنس (: متغ3الشكؿ رقـ )

 
 :العمر

% مف اصحاب المنشآت تتراوح 60حيث كاف ، يبيف الشكؿ التالي طبيعة توزيع اعمار اصحاب المنشآت
 سنة. 60 – 40% منيـ تتراوح اعمارىـ ما بيف 40و، سنة 39 – 20اعمارىـ ما بيف 

 (: متغير العمر 4الشكؿ رقـ )
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 المعاناة من االمراض:
يعزى ذلؾ  وقد، الدراسة ال يعانوف مف االمراض منشآت% مف اصحاب 65بتو يشير الشكؿ التالي اف ما نس

% منيـ 15واف ما نسبتو ، المنشآت% مف اصحاب ىذه 60الى الفئة العمرية الشابة التي ينتمي الييا 
منيـ  %5واف ، %  منيـ يعانوف مف ضيؽ تنقس10واف ما نسبتو ، يعانوف مف امراض جمدية وحساسية

 .ض قمبيةف امرايعانوف م
 (: متغير المعاناة مف االمراض 5الشكؿ رقـ )

 
 المستوى التعميمي:

واف ما ، ىـ مف حممة درجة البكالوريوس المنشآت% مف اصحاب ىذه 55يبيف الشكؿ التالي اف ما نسبتو 
 . % منيـ ىـ حاصميف عمى الشيادة الثانوية العامة ) التوجييي (45نسبتو 

 ى التعميمي(:متغير المستو 6الشكؿ رقـ )
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 :ممكية المنشأة
 % منيا ىي ايجار.25% مف ىذه المنشآت ىي ممكية خاصة و 75يبيف الشكؿ التالي اف 

 (: متغير نوع السكف 7الشكؿ رقـ )

 
 حجم المنشآت:

واف ، % مف ىذه المنشآت ىي ذات حجـ كبير55اف ما نسبتو  تبيفيبيف الشكؿ التالي احجاـ المنشآت حيث 
 اـ صغيرة.ج% منيا ىي ذات اح20منيا ىي ذات حجـ متوسط واف ما نسبتو % 25ما نسبتو 

 (: متغير حجـ المنشآت 8الشكؿ رقـ )
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 اعداد العمال :
 40% منيا تشغؿ  25عماؿ و 10% مف المنشآت تعمؿ عمى تشغيؿ اقؿ مف 45يبيف الشكؿ التالي اف 

% مف ىذه 10اف ما نسبتو و  ،امؿع 39 – 30% منيا يعمؿ عمى تشغيؿ ما بيف  15عامؿ فما فوؽ و 
 29 – 20% منيا تعمؿ عمى تشغيؿ 5عامؿ واف ما نسبتو  19 – 10المنشآت تعمؿ عمى تشغيؿ ما بيف 

 عماؿ.
 (: متغير اعداد العماؿ9الشكؿ رقـ )

 
 

 استخدامات االراضي المتواجدة فييا المنشآت:
متواجدة في مناطؽ سكنية واف ما نسبتو ىي ، الدراسة منشآت% مف 55يبيف الشكؿ التالي اف ما نسبتو 

% منيا ىي 5واف ما نسبتو ، % منيا ىي متواجدة في مناطؽ صناعية ) محصورة في مدينة الدوحة (40
 متواجدة في مناطؽ زراعية.
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 (: استخدامات االراضي 10الشكؿ رقـ )

 
 

رقـ والخارطة ، يا اراضي سكنيةكانت في معظم. وفيما يتعمؽ باستخدامات االراضي المحيطة بيذه المنشآت
االمر ، ىذه المنشآت باألراضي السكنية والمناطؽ العمرانية والسكنية في منطقة الدراسة تداخؿ(: تبيف 3)

ناىيؾ عف ، الذي يؤكد نتائج الدراسة حوؿ االثار الصحية السمبية عمى السكاف المحيطيف بمثؿ ىذه المنشآت
 عيش في المناطؽ التي تنتشر بيا ىذه المنشآت.التأثير عمى شكؿ وجمالية وطبيعة ال

 
 عن المناطق السكنية: المنشآتبعد 

تبعد عف المناطؽ السكنية منطقة الدراسة  منشآت% مف 70 تقريبا اف ما نسبتويشير الشكؿ التالي الى 
ىذا و . ـ 1500 – 500% منيا تبعد مسافة ما بيف 30كما وتشير الى اف ما نسبتو ، ـ 500مسافة اقؿ مف 

 الدراسة والمناطؽ السكنية. منشآت( والتي تشير الى التداخؿ ما بيف 4ما يتضح مف الخارطة رقـ )
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 عف المناطؽ السكنية المنشآت(: بعد 11الشكؿ رقـ )

 
 عن االراضي الزراعية: المنشآتبعد 

لزراعية مسافة اقؿ منطقة الدراسة تبعد عف االراضي ا منشآت% مف 25يشير الشكؿ التالي الى اف ما نسبتو 
وتشير ايضا ، ـ 1500 – 500% منيا تبعد مسافة ما بيف 35كما وتشير الى اف ما نسبتو ، ـ 500مف 

 ـ فأكثر .2000% منيا تبعد مسافة 40اف ما نسبتو 
 عف االراضي الزراعية المنشآت(: بعد 12الشكؿ رقـ )
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 :المنشآتنوع الطريق المؤدية الى  
واف ما نسبتو ، منشآت صناعة الحجر ىي معبدةالطرؽ المؤدية ل % مف80ما نسبتو يبيف الشكؿ التالي اف 

الدراسة ىي غير صالحة وغير مؤىمة وتكثر  لمنشآتاال اف معظـ الطرؽ المؤدية . % منيا ىي ترابية20
 وذلؾ بسبب الشاحنات ووسائؿ النقؿ الخاصة بالمنشآت ذات االحماؿ واالوزاف الثقيمة .، فييا الحفر

 (: نوع الطريؽ 13شكؿ رقـ )ال

 
 موقع الطريق:

ا ىي واقعة % مني35% مف المنشآت ىي واقعة عمى شوارع فرعية واف ما نسبتو 65يشير الشكؿ التالي اف 
 .مما يسبب ازمات مرورية خانقة وحوادث سير  ، عمى شوارع رئيسية

 (: موقع الطريؽ 14الشكؿ رقـ )
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 :طريقة التخمص من المخمفات السائمة
 المنشآت% مف ىذه المنشآت تعمؿ عمى تفريغ مخمفاتيا السائمة حوؿ 50يبيف الشكؿ التالي اف ما نسبتو 

% منيا تعمؿ عمى التخمص منيا بواسطة شاحنات نقؿ خاصة 35واف ما نسبتو ، ضي القريبة منيااوفي االر 
السائمة واستخداميا مرة  فات% منيا تعيد ترسيب ىذه المخم15واف ما نسبتو ، الى مكبات عشوائية اخرى

 .المنشآت وما تشممو مف تربة ونباتالبيئة المحيطة بمثؿ ىذه مما يسبب تموث ، اخرى
 (: طريقة التخمص مف المخمفات السائمة15الشكؿ رقـ )

 
 

 استخدام تقنيات جديدة لمتقميل من المخمفات السائمة:
لمتقميؿ مف كمية المخمفات السائمة  اساليبـ اية % مف المنشآت ال تستخد60يبيف الشكؿ التالي اف ما نسبتو 

عف طريؽ اعادة  % منيا تعمؿ عمى التقميؿ مف كميات المخمفات السائمة40واف ما نسبتو ، المنشآتفي 
 .استخداميا بعد ترسيبيا
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 (: استخداـ تقنيات لمتقميؿ مف كميات المخمفات السائمة16الشكؿ رقـ )

 
 لصمبة:طريقة التخمص من المخمفات ا

مخمفات الصمبة عف طريؽ % مف المنشآت تعمؿ عمى التخمص مف ال58يبيف الشكؿ التالي اف ما نسبتو 
% يتـ التخمص منيا بالقرب مف 5وما نسبتو ، والتي تنقميا بدورىا الى الكسارات التي تعيد انتاجيا ،الشاحنات

منيا ، عمى التخمص منيا بطرؽ اخرى % منيا تعمؿ37واف ما نسبتو ، المنشآت وفي المواقع القريبة منيا
 .الطمر واعادة االستخداـ 

 (: طرؽ التخمص مف المخمفات الصمبة17) رقـ الشكؿ
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 استخدام تقنيات لمتقميل من المخمفات الصمبة:
التقميؿ مف المخمفات  ا% مف المنشآت ال تستخدـ اية تقنيات مف شأني80يبيف الشكؿ التالي اف ما نسبتو 

% منيا تعمؿ عمى استخداـ تقنيات حديثة لمتقميؿ مف 20واف ما نسبتو ، ية الميدورة لممواد الخاـالصمبة والكم
، بعض المنشآت الى اعادة التصنيع واالستخداـ مرة اخرى تمجئحيث ، ور مف المخمفات الصمبةكمية الميد

متقميؿ مف كمية ىذا عدا عف استخداـ بعض المنشآت اجيزة ليزرية حديثة في عممية قص الحجر وذلؾ ل
 الفاقد.

 (: استخداـ تقنيات لمتقميؿ مف المخمفات الصمبة18الشكؿ رقـ )

 
 

 استخدام تقنيات او طرق لمتقميل من االتربة والغبار:
% مف المنشآت تعمؿ عمى تغطية منشأتيا واجيزة القص والتصنيع 47يبيف الشكؿ التالي اف ما نسبتو 

 % منيا تعمؿ عمى سحب وتجميع االتربة والغبار27واف ما نسبتو ، الخاصة بيا بألواح معدنية ) زينكو(
ىذا ، نيا تعمؿ عمى استخداـ فالتر خاصة% م20واف ما نسبتو ، واقنية تجميع بواسطة اجيزة شفط المختمطة

 . المنشآت% منيا يعمموف عمى زراعة اشجار ونباتات حوؿ 7باإلضافة الى اف 
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 ف انبعاث الغبار(: طرؽ التقميؿ م19الشكؿ رقـ )

 
 طرق التخمص النيائية من المخمفات الصناعية:

تعمؿ عمى التخمص وبشكؿ عاـ مف مخمفاتيا الصناعية  % مف المنشآت72تالي اف ما نسبتو يبيف الشكؿ ال
وذلؾ بتحويميا الى منتجات صناعية اخرى ) الدور الذي تقوـ عميو صناعات ، عف طريؽ اعادة التدوير

% مف منشآت صناعة الحجر تعمؿ عمى التخمص مف 22واف ما نسبتو ، كالكسارات(اقتصادية اخرى 
، وذلؾ كاستخداميا في الطمر ورصؼ الطرؽ وغيرىا مف االستخدامات، مخمفاتيا عف طريؽ اعادة االستخداـ

 % منيا تعمؿ عمى التخمص منيا في المناطؽ واالراضي الخالية حوؿ المنشآت .6واف ما نسبتو 
 (: طرؽ التخمص مف المخمفات الصناعية بشكؿ عاـ20)الشكؿ رقـ 
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 التراخيص الصناعية والبيئية والصحية:
والتي تـ دراستيا في ىذه الدراسة ىي ، % مف منشآت صناعة الحجر80يبيف الشكؿ التالي اف ما نسبتو 

% 20ما نسبتو  واف. حاصمة عمى تراخيص مف الدوائر والمؤسسات البيئية واالقتصادية الرسمية والحكومية
. وقد فسر اصحاب ىذه المنشآت ذلؾ اف منشأتيـ ىي قيد الترخيص، منيا ىي غير حاصمة عمى تراخيص

ومف الجدير بالذكر اف البمديات والمؤسسات الرسمية عندما تـ سؤاليا عف التراخيص التي تعطى لممنشآت 
السيطرة عمييا ورقابتيا قانونيا  وذلؾ لتسييؿ، طريف الى اعطاء تراخيص لبعض المنشآتضاجابوا انيـ م

التصاريح بسبب كوف  اعطائيـ باإلضافة الى، وذلؾ بالرغـ مف مخالفتيا لبعض الشروط والمعايير البيئية
 العديد مف المنشآت مقامة قبؿ انشاء البمديات التابعة ليا .

 ( : التراخيص الصناعية21الشكؿ رقـ )

 
 :EIA القيام بدراسة تقييم االثر بيئي 

 
% مف منشآت صناعة الحجر لـ تجري اية دراسات حوؿ تقييـ 80الى اف ما نسبتو  تشير االشكاؿ التالية
مفسريف اجاباتيـ بأنيـ اقاموا منشأتيـ قبؿ وجود الدوائر الحكومية ، المنشآتبأنشاء  ءاالثر البيئي قبؿ البد

أجراء دراسات حجر انيـ قاموا بمف اصحاب منشآت صناعة ال% 20وقد اجاب . جاف الرقابية الصحيةموال
 . تقييـ االثر البيئي
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% مف 94فسر  وقد. انيـ ال يعرفوف ما ىو تقييـ االثر البيئي المنشآتمف اصحاب ىذه % 6اجاب  
اصحاب المنشآت عدـ قياميـ بدراسة تقييـ االثر البيئي بأنيـ يكتفوف بالمتطمبات القانونية الخاصة بالدوائر 

والتي بدورىا تقـو . كوزارة االقتصاد الوطني والبمديات ودائرة الصحة والرقابة البيئيةوالمؤسسات الرسمية 
اال اف ىذه الدراسات تكوف في ، البيئي لمنشأتيـ لألثربأجراء دراسات تقييـ  المنشآتبتكميؼ اصحاب 
و البمديات عظـ أف محيث . والنتائج وال يتـ تطبيقيا عمى ارض الواقع بشكؿ فعمي اإلجراءاتمعظميا شكمية 

بشكؿ ودي دوف اخذ االحتياطات وتعمؿ عمى حميا  دوائر الصحة والرقابة البيئية تنتظر شكاوى المواطنيف
 . واإلجراءات البيئية المناسبة

 (: القياـ بدراسة تقييـ االثر البيئي ألصحاب المنشآت22الشكؿ رقـ )

 
ئي ألصحاب المنشآت(: اسباب عدـ القياـ بدراسة تقييـ اثر بي23الشكؿ قـ )  
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 اىتمام اصحاب المنشآت بالجوانب والشؤون البيئية:
وىـ غير مستعديف ، % مف اصحاب المنشآت ال ييتموف بالجوانب البيئية55يشير الشكؿ التالي الى اف 

ميتموف % منيـ بأنيـ 45اجاب  فيما، "ؿ ى البيئة " كما كاف معظميـ يقو إليقاؼ عمميـ مف اجؿ الحفاظ عم
 .وانب والشؤوف البيئيةبالج

 (: اىتماـ اصحاب المنشآت بالشؤوف البيئية24الشكؿ رقـ )

 
قبل القيام بيا: المنشآتن مسبقًا عن ااعالم السك  

ي وىو امر اساس المنشآت% مف المنشآت لـ تخبر السكاف المحيطيف بيا عف 85يشير الشكؿ التالي الى اف 
 المنشآت% مف اصحاب المنشآت الى اخبار السكاف عف فحوى 15بينما عمد ، في دراسة تقييـ االثر البيئي

ومف الجدير بالذكر اف بعض اصحاب المنشآت خاصة المستأجرة منيا عمموا عمى . التي ينووف القياـ بيا
وذلؾ إلكماؿ الجوانب القانونية وضماف عدـ االعتراض مستقباًل ، اخذ موافقات خطية مف السكاف المحيطيف

 وف"."كما كانوا يقول
 المنشآت(: اعالـ السكاف حوؿ 25الشكؿ رقـ )
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 الفصل الرابع
 والخاتمة  النتائج والتوصياتممخص  

 
 ممخص نتائج الدراسة:  1.4

 بؿ ىي ، ليست مشكمة قوانيف واليات تطبيقيا فقط اف مشكمة مناشير ومصانع الحجر بشكؿ عاـ ىي
مشكمة تخطيطية استراتيجية تنموية مف اجؿ ايجاد بيئات ومناطؽ صناعية امنة بيئيا ومجدية 

 اقتصاديا .
  ًوبالرغـ مف ذلؾ فأف االثار السمبية لمناشير ، اف االثار االقتصادية لمناشير الحجر ىي ىامة جدا

حيث اف ىناؾ العديد مف المناشير وورشات صناعة الحجر ) ، يدةصناعة الحجر ىي كبيرة ومتزا
ىي اخذة باالنتشار في منطقة الدراسة وعمى مقربة  كبيرة ، ذات الحجـ المتوسط ( والغير مرخصة

مف المناطؽ السكنية ىذا عدا عف التأثير الكبير الذي تحدثو التجمعات الصناعية ومناشير الحجر 
 التي تـ دراستيا .

 والمتمثمة فيما يمي:، نشآت صناعة الحجر في منطقة الدراسة عمى مختمؼ المكونات البيئيةتؤثر م 
  : ) التأثير عمى اليواء ) تموث اليواء 

تؤثر منشآت صناعة الحجر بشكؿ مباشر عمى نوعية اليواء المحمؿ باألتربة المتطايرة 
 . وبالتالي التأثير عمى صحة السكاف والجياز التنفسي

 مى التنوع الحيوي والتربةالتأثير ع : 

تؤثر المموثات والمخمفات الصمبة والسائمة الناتجة عف انشطة ىذه المنشآت عمى النباتات 
مما يؤدي الى اعاقة عمميات البناء الضوئي في النباتات ، والتنوع البيولوجي ) الحيوي(

ربة وصالحيتيا باإلضافة الى التأثير عمى نوعية الت. وتتناقص اعداد الحيوانات البرية
 لمزراعة وبالتالي التأثير عمى انتاجيتيا .

  : التأثير عمى المياه ونوعيتيا 

تؤثر منشآت صناعة الحجر عمى نوعية المياه خاصة بعد اختالط المياه بالمخمفات السائمة 
 التي تنتج عف عممية قص الحجر ) الروبة ( وتسربيا الى آبار الجمع .



 [136]  
 

 اصر االقتصادية : التأثير االيجابي عمى العن 

تعتبر صناعة الحجر مف الصناعات المجدية اقتصاديًا وىي بمثابة العمود الفقري 
وتعد صناعة . حيث انيا تعمؿ عمى تشغيؿ االالؼ مف العماؿ، لمصناعات الفمسطينية

   . الحجر مف اكثر الصناعات تصديراً 

  :التأثير عمى العناصر الجمالية والمشيد الطبيعي 

ات منشآت صناعة الحجر عمى المناظر الجمالية الطبيعية المحيطة بيا 9 حيث تؤثر مخمف
تؤدي الى تشويو المنظر العاـ وتغيير شكؿ االرض وازالة وتدمير الغطاء الترابي والصخري 

 الطبيعي لألراضي المحيطة بيا .

 تؤدي  حيث. تؤثر منشآت صناعة الحجر عمى اراضي المنطقة المحيطة بيا في مختمؼ المجاالت
ىذه المنشآت الى احداث تغير في استخدامات االراضي المحيطة بيا والتي تصيبيا باإلىماؿ 

وذلؾ بسبب االليات الثقيمة التي تمر واالتربة والغبار والمخمفات الصمبة والسائمة المترتبة ، والتخريب
مما يؤدي الى باإلضافة الى التأثير عمى اسعار ىذه االراضي سمبا ، عمى انشطة ىذه المنشآت

وبالتالي يصبح  صاحب المنشآت والعمالة . انخفاض قيمتيا نتيجة لصعوبة العيش فييا واستخداميا
دوف ، الوافدة مف المناطؽ والمحافظات المختمفة ىـ المستفيدوف مف وجود المنشآت في تمؾ المنطقة

 . ياتقديـ خدماتيا لمسكاف المحيطيف او حتى اخذ رأييـ بفحوى المنشآت وانشطت
  وقد كانت ، منيـتؤثر منشآت صناعة وقص الحجر عمى صحة السكاف خاصة االطفاؿ وكبار السف

وتبعيا امراض القمب ، ىي االكثر انتشاراً  حساسية (، ربو، امراض الجياز التنفسي ) ضيؽ تنفس
وضغط الدـ واالمراض السمعية وامراض اخرى )  االمراض العصبية والتأثير عمى المزاج العاـ 

 لمسكاف ( مف اكثر االمراض شيوعًا.
  خاصة في  -عدـ وجود إجراءات لمسالمة العامة وغياب وجود عناية ومتابعة وضماف صحي لمعماؿ

حيث ال توجد انظمة عمؿ تحمي العماؿ في ظؿ غياب عقود عمؿ . -المنشآت صغيرة الحجـ 
ومة( وتستند عقودىـ  الى حيث اف معظـ العماؿ ىـ بنظاـ العمؿ اليومي )الميا، منتظمة لمعماؿ

 طبيعة العمؿ او الكمية اإلنتاجية لمعامؿ او القدرة الجسدية لمعامؿ .
 وما يمارسو مف ضغوط ، تواجيو ىذه الصناعة الفمسطينية معيقات وتحديات عديدة ومنيا االحتالؿ

ثر عمى اك االحتالؿ يسيطر  حيث، واغالقات واعاقات في وجو الصناعات الفمسطينية بشكؿ عاـ
وبالتالي يصعب ، ر الطبيعيةدوالتي تحتوي عمى معظـ المصا -C-% مف مناطؽ 60مف 
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مما يؤدي لغياب مناطؽ صناعية مخصصة لممشاريع الصناعية . استغالليا اقتصاديا وتخطيطيا
استغالليا إلنشاء مناطؽ وتجمعات صناعية والتي كاف مف الممكف ، المتشابية ) تجمعات صناعية (

 .ومجدية اقتصاديا محافظة بيئيا
  حيث يتـ اعطاء . الرقابي (، التنفيذي، غياب واضح وكبير لدور الحكومة ) التخطيطي جديو

بالرغـ مف وذلؾ ، فقطبيدؼ السيطرة ) االشراؼ القانوني والتنظيمي (  المنشآتتراخيص ليذه 
ف مخططات الدوائر ضم مقترحةالمستقبمية السكنية المناطؽ الو  الحالية وجودىا في المناطؽ السكنية

ير غطاء قانوني بتوف وبالتالي تقوـ البمديات وسائر الدوائر الحكومية والرسمية. اليندسية في البمديات
وانيا ال تريد اف يتيرب ، ة االىمية االقتصادية والتشغيميةبحج منيا المخالفة بيئياً حتى  منشآتلم

 . ية والضريبيةمف التزاماتيـ االقتصادية والتشغيم المنشآتاصحاب ىذه 
  قبؿ الجيات الحكومية  مفدورية  او متابعة ومالحقة قانونية او إجراءات تفتيشية تحرؾوجود عدـ

حيث اف االجراءات الرقابية والتفتيشية ىي نادرة اذا لـ ، صناعة الحجر لمنشآت والدوائر الرسمية
 مفاذا وجد شكوى محددة  او -اال اذا كاف االثر او التخريب  ظاىرا بشكؿ واضح  -تكف معدومة 

شخصي تيا بشكؿ ودي و الى حؿ اغمبيالدوائر الرسمية ىنا تمجئ  حيث. قبؿ المواطنيف المتضرريف
في ظؿ غياب وعي بيئي  االمر الذي زاد مف االثار البيئية السمبية. وعدـ االىتماـ بالجوانب البيئية

 والشؤوف البيئية. في محاكـ البمدياتخاصة ، ومتابعتيا وقانوني باليات تقديـ الشكاوى وفعاليتيا
  التسجيمية الشكمية  واإلجراءاتاقتصار دور سمطة جودة البيئة ودائرة الصحة عمى اعطاء التصاريح

 المنشآتفي ظؿ غياب طاقـ رقابي مدرب ومؤىؿ لمكشؼ ومتابعة ىذه . صناعة الحجر منشآتل
حيث ال يزيد ، البيئية المعايير و الموائح و بالقوانيف االلتزاـ ومدى، بشكؿ دوري واوضاعيا البيئية

وىذا االمر ينطبؽ ، عدد موظفي ومفتشي سمطة جودة البيئة لكامؿ محافظة بيت لحـ عف االثنيف
 . ايضا عمى دائرة الصحة في المحافظة واقساـ الصحة والرقابة البيئية في بمديات منطقة الدراسة

 كجياز واتحاد تنظيمي ، حجر والرخاـ الفمسطينيةصناعة ال بالرغـ مف فعالية واىميو دور اتحاد
% 50فأف اكثر مف . اال انو وبحسب احصائيا اتحاد صناعة الحجر، لصناعة الحجر في فمسطيف

ومسجمة ليذا االتحاد والذي يعمؿ عمى  الحجر الفمسطينية ىي غير منتسبة مف منشآت صناعة
وسائر الدوائر الرقابية والبيئية السيطرة  اداالتحتنظيـ شؤوف صناعة الحجر بشكؿ عاـ مما يفقد ىذا 

 . عمى ىذا القطاع
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 مف مختمؼ النواحي القانونية المنشآت خاصة بتنظيـ عمؿ ىذه  وتشريعات قوانيف بالرغـ مف وجود
  مسؤولية حتى اشراؼ او متابعة وال يوجد تنسيؽ و  اال انو، والمينية والتشغيمية وحتى البيئية

قسـ ، ) سمطة جودة البيئة صناعة الحجر منشآتالمختمفة والمرتبطة ب دولةبيف مؤسسات المشتركة 
: قسـ اليندسة وقسـ الصحة  ومحاكـ  البمديات واقساميا المختمفة، الصحة والبيئة في وزارة الصحة

جراءاتوذلؾ مف حيث مختمؼ نواحي . وزارة االقتصاد الوطني (، البمديات  . المنشآتوشؤف ىذه  وا 
 العمؿ عمىبؿ  المنشآت ىذه الحصوؿ عمى التراخيص الالزمة لعمؿ إجراءاتيس تعقيد ل واليدؼ ىنا

عمؿ موحد لمختمؼ المؤسسات والدوائر  ة واطارضمف خط، التراخيص إجراءاتتنظيـ وتطوير 
عمى اف يتـ مراعاة الجوانب واالثار البيئية ، صناعة الحجر منشآتالحكومية والرسمية المرتبطة ب

 . ثر فعالةبشكؿ دوري واك
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 التوصيات:  2.4

مف تأثير وضرر بيئي منشآت صناعة الحجر في محافظة بيت لحـ بناًء عمى نتائج الدراسة وما تسببو 
وصحي عمى حياة السكاف وعمى النظاـ البيئي ومكوناتو مف ىواء وماء وزراعة وغيرىا مف مكونات النظاـ 

خرجت ىذه الدراسة بمجموعة مف التوصيات واالقتراحات . ذه المنشآتوحتى االثار االقتصادية لي، البيئي
التي مف شأنيا اف تساىـ في دعـ صناعة الحجر ومنشأتيا تخطيطيًا وبيئيًا والمحافظة عمى حياة وسالمة 

 السكاف، وىذه التوصيات ىي:

 الحكومية والرسمية:ية التخطيطية واالدارية لممؤسسات من الناح 

قواعد بيانات صناعية مشتركة بيف جميع الجيات والمؤسسات الرقابية والصحية العمؿ عمى انشاء  -
وذلؾ مف اجؿ ضماف ، واالقتصادية الحكومية منيا والخاصة وتطوير البيانات الموجودة حاليا

السيطرة والرقابة الكاممة عمى ىذا القطاع الصناعي والعمؿ عمى التخفيؼ مف االثار البيئية السمبية 
 وير االثار االيجابية والمتمثمة بالجانب االقتصادي.وتعزيز وتط

، يجب العمؿ عمى ضبط وتنظيـ قطاع صناعة الحجر ومحاولة التخفيؼ مف مخمفاتيا كما ونوعاً  -
ويتـ ذلؾ عف . وذلؾ لمحاولة التقميؿ مف اثارىا ومخاطرىا الصحية والبيئية في المنطقة المحيطة بيا

مة وتنفيذىا بحؽ كؿ مف يخالؼ الشروط البيئية وبنود وانظمة طريؽ فرض االنظمة والقوانيف الصار 
 السالمة العامة لو ولممواطنيف المحيطيف بيا.

باإلضافة الى ضرورة ، يتوجب ايجاد استراتيجيات واساسات خاصة لمتابعة ىذا القطاع واثاره البيئية -
مو وزيادتو بشكؿ يخدـ التوجو نحو االستثمار االمف والمخطط في ىذا القطاع والتشجيع عمى تنظي

 االنساف وبيئتو واقتصاده.
ضرورة تظافر جميع الجيود الحكومية والخاصة مف اجؿ العمؿ عمى الموازنة بيف االثار البيئية  -

والدور االقتصادي الريادي والفعاؿ في دعـ وتطوير االقتصاد الوطني ، السمبية لياذه المنشآت
 الفمسطيني .

دوائر التخطيط واليندسة في المؤسسات والدوائر الرسمية في فمسطيف العمؿ والتنسيؽ الحكومي مع  -
، بيئيًا الييا المموثة والمخالفةعمى توفير مساحات وقطع اراضي يمكف استخداميا ونقؿ المنشآت 

وذلؾ مع ضماف عدـ اعطاء تراخيص بناء ألي منشأة  ، نظاـ البيئيلبشكؿ ال يؤثر عمى البيئة وا
 ناطؽ  ) مناطؽ صناعية خاصة ( .سكنية في مثؿ تمؾ الم
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القياـ بمشاريع تقييـ بيئي بأدوات قياسية ومخبرية لمتحقؽ مف نسب التموث وتقدير مدى خطورتو عمى  -
 صحة السكاف والنظاـ البيئي.

بالمراقبة الدورية لمجوانب البيئة ، اف تقوـ الجيات المختصة مثؿ سمطة جودة البيئة ووزارة الصحة -
 ومناشير صناعة لحجر.والصحية في مناطؽ 

وذلؾ ضمف مشاريع ، السكنيةالعمؿ عمى ايجاد مناطؽ وتجمعات صناعية بعيدة عف التجمعات  -
 . تخطيطية واستراتيجية تنموية لمصناعات الفمسطينية

لمتأكد مف سالمتيا بيئيا ، ضرورة مراقبة ومتابعة المشاريع وذلؾ مف خالؿ عمؿ رصد ومتابعة ليا -
والحاجة لتوفير وتنظيـ الدعـ ، تعديالت الالزمة إلصالح اي خطأ او اثار بيئيةوذلؾ لضماف اجراء ال

 الرقابي والتخطيطي لممشاريع المقامة.

بعيدة قدر االمكاف عف المناطؽ السكنية لتجنب حدوث مخاطر و شؽ طرؽ بديمة الى مناشير الحجر  -
الف الطرؽ غير المعبدة تؤدي والعمؿ عمى تعبيد الطرقات المؤدية الى مناشير الحجر ، عمى السكاف

 . الى اثارة الغبار وتموث اليواء عند سير المركبات عمييا

 ( : واحترازية من ناحية المنشآت ) اجراءات فعمية 

والعمؿ ، ضرورة الزاـ العامميف في المناشير عمى ارتداء البسة واقية مف اجؿ تقميؿ تعرضيـ لممموثات -
لمعماؿ  ير الحجر وذلؾ لممحافظة عمى السالمة العامةعمى اصدار قوانيف ممزمة ألصحاب مناش

 . وضماف حصوليـ عمى كامؿ حقوقيـ الصحية واالقتصادية

العمؿ عمى استخداـ خزاف تجميع وترسيب وتصفية الروبة الناتجة عف عممية القص ثـ كبس المادة  -
مف ىذه  وضماف التخمص الصديؽ لمبيئة، المترسبة عمى شكؿ مربعات لتقميؿ حجـ المخمفات

 . اعادة استخداميا في صناعات اخرى اوو/ المخمفات 

االستفادة مف خواص المواد الكيميائية ) وذلؾ ضمف عممية المترتة والبتزلة ( التي يمكف اف تعمؿ  -
وذلؾ لالستفادة مف مياه  تجة عف عمميات قص وصناعة االحجارعمى ترسيب التربة والغبار النا
في ري وزراعة االحزمة الخضراء حوؿ المنشآت مف ، بعد تنقيتيات احواض الترسيب وتبريد اآلال

جية ومف جية اخرى سيولة استخراج المادة الطينية المترسبة والعمؿ عمى نقميا او ضغطيا 
 . والتخمص منيا بطرؽ ال تضر بالبيئة
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 االسوار واالحزمة مناشير الحجر باألشجار الحرجية والعمؿ عمى تشجير المناطؽ المحيطة ب -
وتفاديا لحدوث   متقميؿ مف انتقاؿ المموثات الى المناطؽ السكنية والزراعية المجاورةلوذلؾ ، والشوادر

 .اية اصابات لدى المواطنيف وخاصة االطفاؿ منيـ 
لتفادي ، قوانيفوال واتخاذ االجراءاتعدـ تجاوز حمولة الشاحنات التي تنقؿ الكتؿ الصخرية ضماف  -

 . سواًء كاف ذلؾ في الموقع او عمى الطرقات العامة لصخريةحدوث اخطار تساقط الكتؿ ا
 

استخداـ فالتر لتنقية المواد او الغبار او حتى الغازات الناتجة التقميؿ مف انبعاث الغبار عف طريؽ  -
، عند قص الحجارة واقنية تصريؼواستخداـ المياه وشفاطات . عف طريؽ الوقود لتشغيؿ اآلالت

خاصة لتوجيو االتربة والغبار المتطاير الى اماكف تجميعيا ومف ثـ اعادة وقنوات استخداـ انابيب و 
 . استخداميا في أي صناعات اخرى او التخمص منيا بطريقة سميمة بيئيا

    

استيراد واستخداـ اجيزة حديثة و . صيانة االجيزة واآلالت بشكؿ دوري لضماف كفاءتيا وقمة تمويثيا -
وبالتالي ، لحجر وما تبعيا مف عمميات تحويؿ وتصنيع الحجرتزيد مف كفاءة استخراج وتصنيع ا
واستخداـ اغمفة دسكات قص الحجر لمعمؿ عمى كتـ الصوت . التقميؿ مف كمية الفاقد ) المخمفات (

 او التقميؿ منو .
في اماكف تجميع خاصة لتصفيتيا واعادة ، )الروبة( تجميع المياه الناتجة عف صناعة قص الحجر -

لعمؿ عمى كبس وتجميع الرواسب في قوالب خاصة والتخمص منيا او استخداميا وا ،استخداميا
حيث يمكف اعادة استخداـ المواد الطينية المزجة المترسبة في صناعات اخرى . بطريقة مناسبة بيئيا

مثؿ صناعة الخرسانة )الباطوف( او البالستيؾ  وغيرىا مف المواد المرتبطة بأعماؿ البناء 
ؾ الحتوائيا عمى كميات مف الكالسيوـ والسميكا والتي تدخؿ في العديد مف ، وذلءاتواالنشا

 .( 27-25، 2014) صالح، الصناعات التحويمية 
استخداـ المخمفات الناتجة عف المنشار في طمر مقالع متروكة، واستخداـ المخمفات الصمبة في  -

نة الشوارع والقنوات المائية العديد مف الصناعات كصناعة الطوب واالسمنت والدىانات واعماؿ صيا
 والمجاري.

، وذلؾ العمؿ عمى اعادة تنظيـ واستخداـ مواقع مناشير الحجر التي يتـ اغالقيا وعدـ تركيا ميممة -
، وضماف ازالة التشوىات مؿ عمى طمر وتسوية مواقع المنشاروالععف طريؽ اعادة استصالحيا 

استخدامات تجارية او سكنية اخرى غير مؤثرة  الناتجة عنو وزراعتو باألشجار والمزروعات او اية
 . بيئيا
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 الخاتمة: 3.4
 ،تعد البيئة مف العناصر الميمة واالساسية لحياة االنساف واستمرارية عيشو عمى سطح الكرة االرضية

ولكف عندما . فاإلنساف يعيش في نظاـ بيئي يضمف لو اف يعيش حياًة صحية ومنتظمة مف جميع النواحي
ة االقتصادية  والمشاريع البشرية سببا في تخريب وتشويو ىذا النظاـ البيئي المتناغـ سينعكس تكوف االنشط

بيئيًا  اعادة ضبطيا وىيكمتيا وىنا وجب. ايضا الكرة االرضيةوعمى توازف ذلؾ سمبا عمى االنساف وصحتو 
تفادة مف الموارد الطبيعية في مف جية والعمؿ عمى االسوذلؾ لمتقميؿ مف اثرىا السمبي عمى البيئة ، واقتصادياً 

 . المجاالت واالستخدامات البشرية واالقتصادية مف جية اخرى

وذلؾ بالرغـ مف ، حيث يعد قطاع صناعة الحجر مف الصناعات االكثر تأثيرًا وضررًا عمى البيئة ومكوناتيا
طينية نظرًا لنوعيتو وقدرتو ، كوف ىذا القطاع يمثؿ اىـ المنتجات الفمستو وقدرتو االقتصادية واالنتاجيةاىمي

إلى عمؿ مراجعة وتدقيؽ االثر البيئي لصناعة الحجر في ولذلؾ ىدفت ىذه الدراسة . التنافسية محميًا ودولياً 
مدف بيت لحـ وبيت جاال والدوحة والخضر، وذلؾ مف أجؿ الخروج بنتائج تساىـ في معرفة اسباب ونتائج 

 .ىذه المشكمة والتأثيرات المترتبة عمييا في منطقة الدراسةوتأثيرات ىذه الصناعة والمساىمة في حؿ 

حيث تـ اعتماد المنيج ، ودراستيا المشكمةاالحاطة بتـ استخداـ مجموعة مف مناىج البحث مف اجؿ  
ستخداـ طريقة المشاىدة والمالحظة والعمؿ الميداني في جمع المعمومات عف منطقة باإلضافة ال، الوصفي

ستخداـ منيج التحميؿ االحصائي وذلمؾ لتحميؿ بنود االستبانة التي صممت لتالئـ اىداؼ الدراسة، كما وتـ ا
، حيث تـ التطرؽ الىـ الجوانب واالثار البيئية لمنشأة الدراسة والتي تمحورت حوؿ الجوانب الدراسة وعينة

 . الجمالية واالقتصادية، االجتماعية، الطبيعية

يعمؿ عمى تمبية الطمب ، حيث الحجر موردًا اقتصادياً متميزاً  منشاريعد فيما يتعمؽ بالجانب االقتصادي 
وخاصة . العامميف فيوو دخؿ االفراد   المحمي لقطاع االنشاءات والبناء، ولو دور في توفير فرص العمؿ وزيادة

 كالقرب مف السوؽ والمستثمر وتوفر رأس، اف معظـ العوامؿ التي تؤثر عمى اختيار موقع المنشار متوفرة
 الماؿ وعامؿ االنتاج والتسويؽ.

ولكف لكؿ شيء وحتى الصناعة فوائدىا ومضارىا، فبالنسبة ليذه الصناعة تعد مف اكثر الصناعات التي 
تضر بالبيئة والنظاـ البيئي والسكاف وصحتيـ، حيث ينتج عف ىذه الصناعة العديد مف االثار والنواتج التي 

بر مف ابرز اسباب ثموث اليواء وما ينتج عف ىذه المنشآت مف وتعت ،تضر بالتنوع البيئي وصحة السكاف
غبار واتربة تتطاير الى طبقات الجو العميا تعمؿ عمى التأثير عمى العديد مف مكونات النظاـ البيئي، فعمى 
، صعيد االنساف تعمؿ ىذه المموثات والعوالؽ المتواجدة في اليواء عمى االضرار بصحة وقدرة الجياز التنفسي
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وليس ىذا فقط بؿ تؤثر مموثات  ،الشراييف وتسبب الربو وغيرىا مف االمراض المرتبطة باألتربة والغبار، قمبال
فيذه المنشآت تعمؿ عمى تمويث المياه ومصادرىا الجوفية ، اليواء ايضًا عمى النباتات مما يعيؽ نموىا

التي تؤثر عمى حياة السكاف ونمط ، ناىيؾ عف االصوات العالية المنبعثةوالسطحية بمخمفاتيا واتربتيا 
 معيشتيـ.

وقد خرجت ىذه الدراسة بمجموعة مف التوصيات، والتي مف شأنيا اف تعمؿ عمى التخفيؼ مف االثار البيئية 
السمبية لمنشأة صناعة الحجر، والتي تمحورت حوؿ االجراءات التخطيطية واالدارية لممؤسسات والدوائر 

العمؿ عمى انشاء قواعد بيانات صناعية مشتركة بيف جميع ىذه المنشأة، كالمختصة بمراقبة ومتابعة عمؿ 
، وتطوير البيانات الموجودة حاليا الجيات والمؤسسات الرقابية والصحية واالقتصادية الحكومية منيا والخاصة

ثار وذلؾ مف اجؿ ضماف السيطرة والرقابة الكاممة عمى ىذا القطاع الصناعي والعمؿ عمى التخفيؼ مف اال
، باإلضافة لإلجراءات االحترازية البيئية السمبية وتعزيز وتطوير االثار االيجابية والمتمثمة بالجانب االقتصادي

العمؿ والفعمية لمشاة صناعة الحجر والتي مف شأنيا اف تعمؿ عمى التخفيؼ مف االثار البيئية ليذه المنشأة، ك
استخداـ فالتر لتنقية ميؿ مف انبعاث الغبار عف طريؽ التقالمحيطة بيذه المنشأة  و  عمى تشجير المناطؽ

  . دوري لضماف كفاءتيا وقمة تمويثياصيانة االجيزة واآلالت بشكؿ ، و المواد او الغبار
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 قائمة المصادر والمراجع:  4.4

ة مؤتمر االمـ المتحدة لمبيئ. ( :المحاجر وأثرىا في منطقة الخميؿ2000محمد ذياب ) ، أبو صالح -
 السويد.، ستوكيولـ، البشرية

 االردف .، عماف، (: عمـ البيئة وفمسفتيا2008ايوب )، ابو دية -

http://www.resourcecrisis.com/files/books/eco-and-philosophy.pdf 
 فمسطيف.، احصاءات اتحاد صناعة الحجر والرخاـ :(2013) اماتحاد صناعة الحجر والرخ -

                                           pal.ps/atemplate.php?id=20-http://www.usm 

 فمسطيف.، بيت لحـ، 3ط، : دليؿ االعضاء(2011جر والرخام )حاتحاد صناعة ال -
الدليؿ االرشادي :(2009الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي.)  -امانة مجموعة التنسيق -

 ،الكويت.1ط. لممتطمبات البيئية لمشاريع التنمية
 aldohamunicipality.org/index.php/ar/2012http:/2/-10-27-17-25-/26 ( : 2012) . بمدية الدوحة -

 http://www.pfi.ps/index.php?page=projects االتحاد العام لمصناعات الفمسطينية : -
 -راـ اهلل. 2013ي السنوي كتاب فمسطيف اإلحصائ. (2013) الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني -

 http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_PCBS/Downloads/book2025.pdf. فمسطيف
راـ . (3كتاب محافظة بيت لحـ اإلحصائي السنوي ) . (2011) الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني -

 http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_PCBS/Downloads/book1800.pdf. فمسطيف -اهلل
مجمة جامعة بابؿ / العمـو اإلنسانية/ ، مصادره، أثاره، تموث اليواء والماء أنواعو. (2011)ازىار، جاب -

                                           . العراؽ، (2/ العدد ) 19المجمد 
 ، القدس.24/11/2010، االربعاء (:2010) جريدة االيام -

http://www.al-ayyam.com/pdfs/24-11-2010/p13.pdf 

اليندسية والتطبيقات الصناعية واالنتاجية لمخمفات مصانع قص  الخصائص (:2005نبيل )، الجوالني -
 . االردف، المجمة االردنية لمعمـو التطبيقية، 1العدد ، 9المجمد . الحجر "ربو الحجر"

 خصائص المنشآت االقتصادية: (:2008)الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني -
           http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_pcbs/PressRelease/econ_hebron08.pdf 

http://www.resourcecrisis.com/files/books/eco-and-philosophy.pdf
http://www.usm-pal.ps/atemplate.php?id=20
http://aldohamunicipality.org/index.php/ar/2012-10-27-17-25-26/
http://www.pfi.ps/index.php?page=projects
http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_PCBS/Downloads/book2025.pdf
http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_PCBS/Downloads/book1800.pdf
http://www.al-ayyam.com/pdfs/24-11-2010/p13.pdf
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راـ . (2كتاب محافظة بيت لحـ اإلحصائي السنوي )  (:2010) الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني -
 pdf-/data/attachments/2010/Stat_Bethlehem_12http://www.alzaytouna.net/arabic.10. فمسطيف -اهلل

التجمعات السكانية وتقديرات اعداد السكاف في محافظة  (:2015) الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني -
   http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_Rainbow/Documents/betleha.htm:بيت لحـ

الغري ، في استخداـ المشتقات النفطية واثره عمى البيئةاالسراؼ  :) د ت ( جميؿ، جعفر وغيداف، الجنديل -
-http://www.aoلمعمـو االقتصادية واالدارية:

academy.org/docs/albeaa_wa_moshkilatiha_0804009.pdf  
مقالع وصناعة الحجر عمى الجوانب االقتصادية واالجتماعية والبيئية (: آثار 2010) حسفالحاليقة،  -

 فمسطيف.، جامعة بيرزيت، رسالة ماجستير منشورة، في محافظة الخميؿ
ة(، جامعة في تقييـ االداء البيئي )دراسة ميداني 8دور المراجعة الداخمية  (:2009) رادة فاروؽدريباتي،  -

 .تشريف، دمشؽ، سوريا
واقع صناعة الحجر في فمسطيف : مدى االلتزاـ التدقيؽ البيئي  (:2013المالية واالدارية ) ديوان الرقابة -

 .يير البيئية، راـ اهلل، فمسطيفبالقوانيف والموائح والمعا
 . فمسطيف –راـ اهلل . سياسة تقييـ االثر البيئي (:2011)  سمطة جودة البيئة -
. 2010( 2لبيئة بشأف الرقابة والتفتيش رقـ ) تعميمات سمطة جودة ا :(2010سمطة جودة البيئة ) -

 فمسطيف. –راـ اهلل ، (2سمسمة اصدارات التشريعات والتعميمات رقـ ) 
السمطة الوطنية الفمسطينية، غزة ، بشأف البيئة 1999( لسنة 7قانوف رقـ ) :(1999) سمطة جودة البيئة -

 فمسطيف. –
، 2العدد . ميمات واالشتراطات البيئية والصحيةعمؿ الكسارات : التع ( :2010سمطة جودة البيئة )  -

 فمسطيف .، غزة، مجمة بيئتنا الفمسطينية
استنزاؼ ونيب مواردنا الطبيعية الى متى ؟ المقالع والكسارات ومناشير الحجر  ( :2013)  دانة، سعد -

 . مجمة معًا االلكترونية. العشوائية تنتعش في ظؿ غياب سمطة القانوف
 مصر .، القاىرة، جامعة االزىر، دراسة تحميمية البيئة والتموث والمواىة :(2004) حسفشحاتة،  -

http://www.ao-academy.org/docs/albeaa_wa_moshkilatiha_0804009.pdf 
رسالة ، وتقييمو لمكسارات في جماعيف جنوب نابمسدراسة األثر البيئي  (:2013)ز عزيصادق،  -

 فمسطيف.، جامعة النجاح، ماجستير غير منشورة

http://www.alzaytouna.net/arabic/data/attachments/2010/Stat_Bethlehem_12-10.pdf
http://www.ao-academy.org/docs/albeaa_wa_moshkilatiha_0804009.pdf
http://www.ao-academy.org/docs/albeaa_wa_moshkilatiha_0804009.pdf
http://www.ao-academy.org/docs/albeaa_wa_moshkilatiha_0804009.pdf
http://www.ao-academy.org/docs/albeaa_wa_moshkilatiha_0804009.pdf
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الطيف الصناعي الحجري في فمسطيف مف العبء البيئي الى الفرص (: 2014) نضاؿ، صالح -
 فمسطيف.، جامعة بيت لحـ، رسالة ماجستير غير منشورة، االقتصادية

تحد صناعة الحجر والرخاـ" في تطوير الصناعة في الضفة دور "ا (:2012) وساـ سعدي، الطروة -
 . فمسطيف، الخميؿ، كمية الدراسات العميا -جامعة الخميؿ . الغربية مف وجية نظر اعضائيا

بالؿ و ، سعد و عميرة، عمر و الباشا، ىاني و الريماوي، غازي و خوري، عبد القادر و سفارينيعابد،  -
 عماف.، دار وائؿ لمطباعة والنشر، 3ط. اساسيات عمـ البيئة :(2008) غالب، نجيب و جرار، كركي

تطوير منيجية لتقييـ االثر البيئي بما يتالئـ مع حاجة المجتمع  (:2006) رياض حامدعامر،  -
 فمسطيف.، نابمس، كمية الدراسات العميا -جامعة النجاح الوطنية ، الفمسطيني التنموية والبيئة

 . عماف، دار وائؿ لمطباعة والنشر، 1ط . البيئيالتموث  (:2000)العمر، مثنى  -
جامعة ، رسالة ماجستير منشورة. المقومات السياحية في محافظة بيت لحـ (:2011)  أيمف، عودة -

 فمسطيف .، نابمس، النجاح الوطنية
المدخؿ الى العموـ البيئية، دار الشروؽ لمنشر والتوزيع،  (:1996) سامح والفرحاف، يحيى غرايبة، -

 ت.بيرو 
دراسة الزحؼ العمراني واثره عمى البيئة واالراضي الزراعية في مدينتي راـ اهلل  (:2009) محمد، كتانة -

جامعة ، رسالة ماجستير منشورة، والبيرة بأستخداـ تقنيات نظـ المعمومات الجغرافية واالستشعار عف بعد
 .فمسطيف، بيرزيت

حجر في محافظة راـ اهلل والبيرة التأثيرات عمى مناشير صناعة ال :(2000)  ريـ وفمفؿ، ميسوف، مصمح -
 فمسطيف.، راـ اهلل، جامعة بيرزيت–معيد الصحة العامة والمجتمعية ، البيئة والصحة العامة

 فمسطيف.، بيت لحـ، دليؿ مدينة بيت لحـ (:2010اريج ) –معيد االبحاث التطبيقية  -

thesis/ymn_wd.pdf-http://scholar.najah.edu/sites/default/files/all 

 القدس.، دليؿ مدينة بيت لحـ ):2010(َأريج  -معيد األبحاث التطبيقية -

ile.arij.org/bethlehem/ar/pdfs/VP/Bethlehem_cp_ar.pdfhttp://vprof 

 فمسطيف. –بيت لحـ ، دليؿ مدينة بيت جاال. ( 2010القدس اريج  )  –معيد االبحاث التطبيقية  -
em/ar/pdfs/VP/beit%20Jala_cp_ar.pdfhttp://vprofile.arij.org/bethleh 

 

http://scholar.najah.edu/sites/default/files/all-thesis/ymn_wd.pdf
http://scholar.najah.edu/sites/default/files/all-thesis/ymn_wd.pdf
http://vprofile.arij.org/bethlehem/ar/pdfs/VP/Bethlehem_cp_ar.pdf
http://vprofile.arij.org/bethlehem/ar/pdfs/VP/Bethlehem_cp_ar.pdf
http://vprofile.arij.org/bethlehem/ar/pdfs/VP/beit%20Jala_cp_ar.pdf
http://vprofile.arij.org/bethlehem/ar/pdfs/VP/beit%20Jala_cp_ar.pdf
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 فمسطيف. –بيت لحـ ، دليؿ بمدة الخضر. ( 2010) . القدس اريج –معيد االبحاث التطبيقية  -

http://vprofile.arij.org/bethlehem/ar/pdfs/VP/Al%20khadir_tp_ar.pdf 

نفط   الحجر والرخاـ ( :2011قسم االبحاث والدراسات االقتصادية )  –عمال الفمسطيني منتدى اال -
 بريطانيا.، لندف، فمسطيف االبيض يغزو االسواؽ العالمية

( : المراجعة البيئية كأحدى متطمبات المؤسسة المستدامة 2008) جودي، كماؿ و رمزيمنصوري،  -
المؤتمر العممي الدولي ) التنمية المستدامة والكفاءة االستخدامية لمموارد  ، المستدامةوتحقيق التنمية 

 جامعة فرحات عباس :، المتاحة (

http://www.univ-ecosetif.com/seminars/ddurable/37.pdf 

 تموث البيئي: ال. ياسر)د ت(، ىالؿ -

http://sudengineers.org/2/Mouhndes%2020_18.pdf 

البيئة في أراضي السمطة الوطنية الفمسطينية : )2005(الييئة الفمسطينية المستقمة لحقوق المواطن  -
، راـ اهلل، الييئة الفمسطينية المستقمة لحقوؽ المواطف، رةدراسة منشو ، )حالة دراسية: محافظة بيت لحـ(

 فمسطيف.

  وزارة االعالم الفمسطينية : -

- http://www.minfo.ps/arabic/index.php?pagess=main&id=398   
 

 مراجع االجنبية:ال -
- Abu Hanieh, Ahmed and Abdelall, Sadiq and Hasan, Afif (2013): 

Sastainable  development of stone and marble in Palestine ، Journal of 
cleaner production ،Elsevier LTD.   

       http://dx.doi.org /10.1016/.j.jcleero.2013.(0.04) 
AMERICAN ACADEMY OF PEDIATRICS (2004): Ambient Air Pollution: 
Health Hazards to Children- Committee on Environmental Health. 
Washington 

http://vprofile.arij.org/bethlehem/ar/pdfs/VP/Al%20khadir_tp_ar.pdf
http://www.univ-ecosetif.com/seminars/ddurable/37.pdf
http://sudengineers.org/2/Mouhndes%2020_18.pdf
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 المالحق:
 المفاىيم والمصطمحات: .1.5

: ىو كؿ تغيير سمبي او ايجابي يؤثر في البيئة نتيجة ممارسة أي نشاط تطويري ) سمطة جودة   االثر البيئي
 (.2،2000، البيئة

ت وتيدؼ : وىي الدراسة الصادرة عف الجيات االستشارية المعتمدة لمقياـ بمثؿ ىذه الدراساالتدقيق البيئي 
الى اجراء تقييـ منظـ وموثؽ ودوري وموضوعي لمنشآت  ما او لييئتيا التنظيمية او معداتيا لحماية البيئة 

 (.2، 2010، وذلؾ باالستناد الى إجراءات قياسية معتمدة ) سمطة جودة البيئة

يقوموف بجوالت : وىي االجراءات التي تباشرىا الجيات المختصة عبر مفتشيف متخصصيف  الرقابة البيئية
تفتيش دورية او مفاجئة لمتأكد مف احتراـ االشخاص والييئات لمتعميمات والمقاييس البيئية المحددة لضماف 

 (.2، 2010، عدـ انتياكيا او تجاوزىا ) سمطة جودة البيئة

ا فييا االنساف وجميع اشكاؿ الحياة المختمفة م، الغالؼ الجوي، : وتعني المياه، االرض العناصر البيئية
النباتات والحيوانات المدجنة  والبرية والعالقة بينيما وبيف االجياؿ القادمة كما تضـ الظروؼ االقتصادية 

واالجتماعية باالضافة الى االماكف والمصادر ذات القيمة التاريخية او االثرية او الثقافية او الجمالية ) سمطة 
 (.2، 2000، جودة البيئة

مباشر او غير مباشر في خواص البيئة قد يؤدي الى االضرار باحد عناصرىا او  : أي تغير تموث البيئة
 (.1999،11، بخؿ توازنيا الطبيعي )سمطة جودة البيئة

: اية مواد غازية كانت او سائمة او صمبة او ادخنة او ابخرة او روائح او اشعاع او  المواد والعوامل المموثة
االىتزازات التي قد تؤدي الى تموث البيئة او تدىورىا )سمطة جودة حرارة او وىج االضاءة او الضجيج او 

 (.11، 1999، البيئة

: ىي موقع المشروع وأنشطتو بما في ذلؾ االرض والمباني والمعدات وخدمات البنية التحتية  المنشآت
و وغيرىا ويشمؿ ذلؾ اية محؿ صناعي او تجاري او حرفي او زراعي او خدمي او اية مؤسسة عامة ا

خاصة او مستشفى  او مركز طبي او اية جية اخرى يحتمؿ تأثير أنشطتيا باي صورة مف الصور عمى 
 (.2، 2010، عناصر البيئة ومكوناتيا ) سمطة جودة البيئة



 [152]  
 

: ىي اية منشآت صناعية تحويمية تقوـ بتحويؿ الكتؿ الصخرية  الى  مصانع الحجر ) مناشير الحجر  (
، تظاما وشكال وتضـ باإلضافة الى المنشآت الثابتة والخاصة بالتقطيع والنشراجزاء اصغر حجما واكثر ان

جميع االليات المتحركة والعمميات المختصة بنقؿ االحجار ) المنتجات ( وتشكيميا او/ و تخزينيا تمييدًا 
، مقابمة :حشيش)  ، ( 7، 2013، لتصديرىا او نقميا لورشات البناء مباشرة ) ديواف الرقابة المالية واإلدارية

2014.) 

 الجانب القانوني والرقابي والبيئي عمى المنشآت في فمسطين : . 2.5

لقد اصدر المجمس التشريعي وسمطة جودة البيئة الفمسطيني العديد مف القرارات والقوانيف البيئية والتي تحمي 
الخاصة بالبيئة والصادرة بمقتضى  وفيما يمي مجموعة مف القوانيف والمواد القانونية، البيئة وخاصة الفمسطينية

 : 1999( لسنة 7ة الفمسطيني رقـ )قانوف البيئ

 ( حقوق المواطنين في المحافظة عمى البيئة :3المادة رقم )

يحؽ  لكؿ مواطف تقديـ ومتابعة اية شكاوي او اجراءات قضائية دوف النظر في المصمحة الخاصة ألي 
مف حؽ أي شخص الحصوؿ عمى المعمومات الرسمية الالزمة ىذا و ، شخصية اعتبارية تسبب ضرر لمبيئة

 لمتعرؼ عمى االثار البيئية  ألي نشاط صناعي ا زراعي او عمراني او غيره مف البرامج التنموية .

 ( الحقوق المكفولة بموجب القانون :5المادة رقم )

قدر مف الصحة العامة ىذا  ينص عمى انو لكؿ مواطف الحؽ ي العيش في بيئة سميمة ونظيفة والتمتع بأكبر
ويكفؿ ىذا القانوف حماية ثروات الوطف الطبيعية وموارده االقتصادية والحفاظ عمى  تراثو التاريخي 

والحضاري دوف الحاؽ أي اضرار او اثار جانبية يحتمؿ ظيورىا عاجاًل او آجاًل  كنتيجة لمنشاطات 
 مى نوعية الحياة وانظـ البيئية االساسية ومكوناتيا .الصناعية  او الزراعية أو العمرانية المختمفة وذلؾ ع

 ( خطة ادارة النفايات الصمبة :7المادة رقم )

تقـو الوزارة بالتنسيؽ  الجيات المختصة بوضع خطة شاممة الدارة النفايات الصمبة عمى المستوى الوطني بما 
 في ذلؾ تحديد اساليب ومواقع لمتخمص منيا .

 : لتقميل من انتاج النفايات الصمبة( تشجيع ا8المادة رقم )
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تقوـ الجيات المختصة بمتابعة وتشجيع اتخاذ التدابير المالئمة لمتقميؿ مف اتناج النفايات الصمبة الى ادنى 
 حد ممكف واعادة استخداميا او استرداد مكوناتيا واعادة تدويرىا .

 : ( اتخاذ االحتياطات لمنع التموث البيئي10المادة رقم )

جميع الجيات واالفراد عند القياـ بأعماؿ الحفر او البناء او اليدـ او التعديف او نقؿ ما ينتج عف ذلؾ  تمتـز
 مف مخمفات واتربة بأخذ االحتياطات الالزمة لمنقؿ والتخزيف اآلمف ليا ومنع أي تموث بيئي 

 ( التنقيب والتعدين: 16المادة رقم )

ة بوضع الشروط البيئية المالئمة لمنشاطات التنقيب والتعديف تقـو الوزارة بالتنسيؽ مع الجيات المختص
والمحاجر والمقالع والكسارات والمناجـ بصورة تكفؿ حماية البيئة مف مخاطر التموث البيئي والمحافظة عمى 

 المصادر الطبيعية .

 ( تحديد مقاييس ضبط نسب مموثات اليواء: 19المادة رقم ) 

يات المختصة المقاييس المتعمقة بضبط نسب مموثات اليواء كما واف كؿ تحدد الوزارة بالتعاوف مع الج
تيا بشكؿ يتفؽ مع ىذه تقاـ في فمسطيف وجب عمييا االلتزاـ بيذه المقاييس وتعديؿ أوضاعيا وانبعاثا منشآت

 المقاييس 

 : ( تنفيذ شروط السالمة والصحة المينية في المنشآت20المادة رقم )

توفير سبؿ الحماية الالزمة لمعامميف والمجاوريف لممنشآت وضماف تنفيذ شروط  المنشآتوجب عمى صاحب 
 الصحة والسالمة المينية ضد أي تسرب  او انبعاث ألية مموثات سواء كانت داخؿ مكاف العمؿ او خارجو .

 ( خطر استخدام اآلالت ينتج عن عادم مخالف لممقاييس: 22المادة رقم ) 

محركات أو مركبات ينتج عنيا عادـ يخالؼ المقاييس المحددة بموجب احكاـ ال يجوز استخداـ آالت  او 
 ىذا  القانوف .

 ( االزعاج البيئي: 25المادة رقم ) 



 [154]  
 

تعمؿ الوزارة وبالتعاوف مع الجيات المختصة عمى وضع مقاييس وتعميمات وشروط لمحد مف االزعاج البيئي 
او اية جية او فرد اف يتسبب في ازعاج  نشآتمالصادر عف االنشطة المختمفة ىذا ويمنع صاحب كؿ 

 االخريف

 ( عدم تجاوز حدود شدة الصوت واالىتزاز ) الضجيج (:26المادة رقم )  

تمتـز جميع الجيات واالفراد عند تشغيؿ اية آالت او معدات او استخداـ اآلت التنبيو ومكبرات الصوت او 
 بو لشدة الصوت واالىتزاز.عدـ تجاوز الحد المسموح ، ممارسة أي نشاطات اخرى

 ( تصريف المواد الصمبة والسائمة: 30المادة رقم )

يحظر عمى اية شخص تصريؼ أي مادة صبة او سائمة او غيرىا اال وفؽ الشروط والمقاييس التي تحددىا 
 الجيات المختصة .

 ( المحافظة عمى التنوع الحيوي في فمسطين: 42المادة رقم ) 

 ؽ مع لجيات المختصة الشروط الالزمة لممحافظة عمى التنوع الحيوي في فمسطيف .تحدد الوزارة وبالتنسي

 : ( حظر االضرار بالمحميات الطبيعة44المادة رقم )

يحظر عمى أي شخص القياـ باي اعماؿ او تصرفات او انشطة تؤدي الى االضرار بالمحميات الطبيعية أو 
بالمستوى الجمالي ليذه قع االثرية والتاريخية او المساس المناطؽ الحرجية او المتنزىات العامة او الموا

 المناطؽ .

 : ( تحديد المشاريع الخاضعة لدراسات تقييم االثر البيئي45المادة رقم ) 

تقـو الوزارة بالتنسيؽ مع الجيات المختصة بوضع معايير لتحديد المشاريع والمجاالت التي تخضع لدراسات 
 ـ واجراءات تقييـ االثر البيئي .ائـ بيذه المشاريع وكذلؾ وضع نظتقييـ االثر البيئي اعداد قو 

 ( تحديد النشاطات والمشاريع الواجب حصوليا عمى موافقة بيئية مسبقة: 47المادة رقم ) 

تقـو الوزارة بالنسيؽ مع الجيات المختصة بتحديد النشاطات والمشاريع التي يجب اف تحصؿ عمى موافقة 
 وكذلؾ المشاريع المسموح انشائيا في المناطؽ المقيدة .، مى رخصةبيئية مسبقة لمحصوؿ ع

 ( المراقبة لمتحقق من التقيد بالمواصفات والمقاييس :50المادة رقم ) 
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تقـو الوزارة بالتنسيؽ مع الجيات المختصة بمراقبة المؤسسات المشاريع واالنشطة المختمفة لمتحقؽ مف مدى 
الموضوعة مف قبيا وفقًا ، تعميمات المعتمدة لحماية البيئة والمصادر الحيويةتقيدىا بالمواصفات والمقاييس وال

 ألحكاـ ىذا القانوف .

 : ( المراقبة الذاتية54المادة رقم ) 

اف يقوـ بعمميات المراقبة الذاتية حسب المقاييس والشروط التي تضعيا الوزارة  منشآتعمى كؿ صاحب 
 ارير حسب تعميمات الوزارة او أي جية .بالتنسيؽ مع الجيات المختصة ورفع التق

 ( الغاء الرخص او سحبيا: 55المادة رقم ) 

او مشروع خالؼ الشروط البيئية الالزمة لمنح الرخصة يكوف لمجية المختصة الحؽ في الغاء  منشآتكؿ 
او المشروع الطعف في قرار الغاء الرخصة او  المنشآتالترخيص او سحبو لمدة محددة ويحؽ لصاحب 

 حبيا اماـ المحكمة المختصة .س

 ( ازالة اسباب المخالفة: 56المادة رقم ) 

فاذا لـ يقـ ازالة ، او المشروع المخالؼ معاودة نشاطو ما لـ يقـ بإزالة اسباب المخالفة منشآتال يجوز لم
 المخالفة تقـو الجية المختصة بإزالتيا عمى نفقتو الخاصة .

 (  وقف المشاريع:57المادة رقم ) 

جوز لموزير اف يقرر وقؼ العمؿ في اية مشروع او منع استعماؿ اية آلة او مادة جزئيًا او كميًا اذا ما استمر ي
العمؿ بالمشروع او استعماؿ آلة او مادة خطرة عمى البيئة ويكوف الوقؼ او المنع لمدة ال تزيد عف اسبوعيف 

 (.38-17، 1999، طة جودة البيئةوال يجوز تمديدىا اال بأمر قضائي مف المحكمة المختصة ) سم
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 :استبانة السكان  3.5

 
 حضرات المواطنيف الكراـ:......

   بيف أيديكـ استبانة لدراسة بعنواف :

  “ بيت جاال، الدوحة والخضر ، مراجعة االثر البيئي لصناعة الحجر في مدن  بيت لحم ”

ليا الحصوؿ عمى بعض المعمومات المتعمقة يتضمف ىذا االستبياف عرضا لبعض االسئمة المراد مف خال
عمى اف تعكس ىذه االجابة ارجو منكـ التكـر باإلجابة عف جميع فقرات ىذه االستبانة ،لذا ، بموضوع الدراسة

عمما أنو سيتـ التعامؿ مع إجابتكـ بموضوعية وبسرية تامة حيث ستستخدـ . ارائؾ الشخصية والخاصة
 ألغراض البحث العممي فقط .

  -م األول:القس

 معمومات أولية : -
 ذكر  أنثى                                               الجنس: .1

 فأكثر   60      60-40ما بيف        39-20ما بيف  سنة      20اقؿ مف     العمر: .2
 

 غير ذلؾ، حدد:___________  ايجار           ممؾ                   نوع السكن: .3

  مخيـ مدينة           قرية           التجمع:         نوع  .4

 ماجستير فأعمى بكالوريوس    ثانوي    اعدادي    ابتدائي   :  المستوى التعميمي .5

     متر 300 -200ما بيف           متر 100اقؿ مف  البعد عن المنشآت:     .6

                            رمت 400 -300ما بيف        متر. 500اكثر مف 
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 ضيؽ تنفس     امراض قمب      ربو        ال يوجد             ىل تعاني من امراض: .7

            ضغط دـ        حساسية حدد:________________ .، اخرى 

  -القسم الثاني :

  ( أماـ الفقرة التي تراىا / ترييا مناسبة فيما يمي:√ضع/ي إشارة )   

موافؽ  بنود االستبانة: الرقـ
 بشدة

 معارض محايد موافؽ
معارض 
 بشدة

 االثار السكنية والعامة:  
1Q  عمى طبيعة ونظاـ  مقالع وكسارات ومناشير الحجرتؤثر

 حياة السكاف المحيطيف بيا.
     

2Q  تزيد مركبات النقؿ التابعة ليذه المنشآت مف االختناقات
 المرورية.

     

3Q  ىذه المنشآت عمى المواقع االثرية والبنية الجمالية تؤثر
 لممنطقة.

     

4Q  ساىمت ىذه المنشآت في التقميؿ مف كمية المياه الواردة
 لممنطقة.

     

Q5  يؤدي النشاط الزائد ليذه المنشآت الى انبعاث مموثات
 خطرة.

     

Q6  تؤثر ىذه المنشآت عمى السكاف المجاوريف مما يضطرىـ
 غيير اماكف سكناىـ.الى ت

     

Q7  تؤثر ىذه المنشآت عمى قوة التيار الكيربائي في المنطقة
 المحيطة.

     

Q8  )تصدر ىذه المنشآت اصواتًا عالية ومزعجة )ضجيج
 تؤثر عمى حياة السكاف اليومية.
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Q9  تساىـ  ىذه المنشآت والشاحنات التابعة ليا في زيادة
لممناطؽ والمنازؿ السكنية انتشار االتربة والغبار 

 المحيطة.

     

Q10  ىناؾ مشاكؿ  تحصؿ ما بيف السكاف واصحاب ىذه
 المنشآت.

     

Q11  تـ اخذ اراء السكاف واطالعيـ عمى المشروع قبؿ القياـ بو
 وانشائو.

     

 

موافؽ  االثر البيئي والزراعي: 
 بشدة

 معارض محايد موافؽ
معارض 
 بشدة

Q12 ر ليذه المنشآت عمى النشاط  الزراعي في يوجد ضرر كبي
 المنطقة .

     

Q13 .تؤثر ىذه المنشآت عمى نوعية اليواء ونقاوتو      
Q14  تعمؿ ىذه المنشآت عمى تغيير معالـ االرض

 واستخداماتيا.
     

Q15  تعمؿ ىذه المنشآت الصناعية عمى تجريؼ وازالة الغطاء
 النباتي لألراضي المحيطة بيا.

     

Q16  تؤثر ىذه المنشآت عمى التنوع الحيوي واعداد الحيوانات
 البرية في المنطقة.

     

Q17 .تؤثر ىذه المنشآت عمى نوعية التربة وصالحيتيا لمزراعة      
Q18   تؤثر ىذه المنشآت عمى مصادر المياه السطحية والجوفية

 في المنطقة.
     

Q19 نتاجية لممحاصيؿ تؤثر ىذه المنشآت عمى الكمية اإل
 الزراعية .

     

Q20  تساىـ ىذه المنشآت في ترؾ المزارعيف ألراضييـ
 وزراعتيـ.

     

Q21 .تعمؿ ىذه المنشآت عمى تموث اليواء واالخالؿ بمكوناتو      
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موافؽ  االثر الصحي واالجتماعي: 
 بشدة

 معارض محايد موافؽ
معارض 
 بشدة

Q22  حاالت االصابة باألمراضتساىـ ىذه المنشآت في زيادة .      
Q23  ىناؾ حمالت توعية وارشاد حوؿ االضرار الصحية ليذه

 المنشآت.
     

Q24  تؤثر ىذه المنشآت عمى الصحة و القدرة السمعية لدى
 سكاف المنطقة.

     

Q25 .تؤثر ىذه المنشآت عمى صحة االطفاؿ      
Q26 .تؤثر ىذه المنشآت عمى صحة كبار السف      
Q27 .تؤثر ىذه المنشآت عمى مزاج السكاف وتشعرىـ بالعصبية      
Q28  تشكؿ الشاحنات الكبيرة خطرًا عمى حياة السكاف واالطفاؿ

 في حالة حصوؿ حوادث سير.
     

 
Q29  تؤثر المخمفات الصناعية ليذه المنشآت عمى صحة

 السكاف
     

Q30 شآت الصناعية يتـ ادارة النفايات الناتجة عف ىذه المن
 بشكؿ سميـ.

     

Q31  تعمؿ ىذه المنشآت عمى وجود مشاكؿ وخالفات اجتماعية
 بيف اصحاب المنشآت والسكاف المجاوريف .

     

 
 

موافؽ  االثر االقتصادي:
 بشدة

 معارض محايد موافؽ
معارض 
 بشدة

32Q  تساىـ ىذه المنشآت في زيادة قيمة دخؿ سكاف المناطؽ
 المحيطة بيا.

     

33Q . تساىـ ىذه المنشآت في تشغيؿ االيدي العاممة      
34Q  تعمؿ ىذه المنشآت عمى دعـ وخدمة السكاف المحيطيف

 بيا.
     

35Q .تساىـ ىذه المنشآت في دعـ االقتصاد الفمسطيني      
36Q .تزيد ىذه المنشآت مف قيمة االراضي المحيطة بيا      
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37Q وفير بنية تحتية لممنطقة ساىمت ىذه المنشآت في ت
 المحيطة بيا.

     

38Q  ساىمت ىذه المنشآت في زيادة اىتماـ مؤسسات الدولة
 بالمنطقة.

     

39Q  ساىـ وجود ىذه المنشآت عمى تغيير نمط االنتاج في
 المنطقة.

     

40Q  ساىمت ىذه المنشآت في انعاش وتفعيؿ المنطقة
 المحيطة بيا اقتصاديًا.

     

41Q .تزيد ىذه المنشآت مف الخدمات العامة لممنطقة      
42Q  تساىـ ىذه المنشآت في توفير الحجارة االزمة ألعماؿ

 البناء واإلنشاءات لممناطؽ المحيطة بيا.
     

43Q  تزيد ىذه المنشآت مف فرص االستثمار واالىتماـ بالمنطقة
 المتواجدة فييا.

     

 
 

موافؽ  اقتراحات وحموؿ:
 بشدة

معارض  معارض محايد موافؽ
 بشدة

44Q .ىؿ تعتقد بضرورة وقؼ صناعة الحجر      
Q45  مقامة بمكاف غير قانوني  المنشآتىؿ تعتقد اف      
Q46  ىؿ تعتقد بضرورة التصدي ووقؼ االثار الناتجة عف

 صناعة الحجر.
     

Q47  ضرورة زراعة احزمة خضراء وعمؿ اسوار حوؿ مصانع
 الحجر.

     

Q48  ضرورة الزاـ اصحاب المنشآت بتنظيؼ وتجميؿ منشاتيـ
 الصناعية.

     

Q49  ىؿ تعتقد بأف اصحاب منشآت صناعة الحجر عمييـ
 التزاـ نحو المجتمع والبيئة.

     

Q50 ؿ تعتقد بضرورة استغالؿ كامؿ مخمفات مصانع الحجر ى
 في استخدامات مفيدة  اخرى.
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 :استبانة اصحاب المنشآت .4.5

 
 حضرات اصحاب منشآت صناعة الحجر الكراـ:.......

 بيف أيديكـ استبانة لدراسة بعنواف :

 “ بيت جاال، الدوحة والخضر، مراجعة االثر البيئي لصناعة الحجر في مدن  بيت لحم ”

يتضمف ىذا االستبياف عرضا لبعض االسئمة المراد مف خالليا الحصوؿ عمى بعض المعمومات المتعمقة 
عمى اف تعكس ىذه االجابة ارجو منكـ التكـر باإلجابة عف جميع فقرات ىذه االستبانة ،لذا ، ع الدراسةبموضو 

ستخدـ عمما أنو سيتـ التعامؿ مع إجابتكـ بموضوعية وبسرية تامة حيث ست. المنشآتارائؾ الشخصية وواقع 
 ألغراض البحث العممي فقط .

 القسم االول )البيانات االدارية والعامة(: -

 ذكر  أنثى                                               الجنس: .8

 فأكثر   60      60-40ما بيف        39-20ما بيف  سنة      20اقؿ مف     العمر: .9
 ايجار           ممؾ                   نوع السكن: .10

 مخيـ مدينة           قرية           نوع التجمع:          .11
 ماجستير فأعمى بكالوريوس    ثانوي    اعدادي    ابتدائي   :  المستوى التعميمي .12

 كبير متوسط        صغير        :    المنشآتحجم   .13

 الخضر     الدوحة     بيت جاال    بيت لحـ           )المدينة(: المنشآتموقع  .14
 
 . :_________المنشآتعدد العمال في  .15
 ل ) بالنسبة لممحافظة(: عدد العما .16
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 محافظة بيت لحـ :)____(   محافظات اخرى :)____(/ حدد:__________________ .

 متر1500-500ما بيف       متر 500اقؿ مف    :البعد عن المناطق السكنية .17

                                               متر 2500اكثر مف 

 متر1500-500ما بيف       متر 500اقؿ مف    :البعد عن المناطق الزراعية .18

                                               اكثر مف ذلؾ 

   متر 500اقؿ مف    :البعد عن اقرب مسطح مائي/ بئر جوفي أو ارتوازي .19

               متر        1500-500ما بيف اكثر مف ذلؾ 

    متر 500اقؿ مف    :يات أو بيئات طبيعيةالبعد عن اقرب منطقة احراش أو محم .20

                           متر      1500-500ما بيف اكثر مف ذلؾ 

 زراعية       تعميمية       سكنية             نوع استعماالت االراضي المحيطة:  .21
 
         )رعوية )بور         تجارية ________:صناعية   غير ذلؾ حدد . 
 

 ضيؽ تنفس     امراض قمب      ربو        ال يوجد             ىل تعاني من امراض: .22

            ضغط دـ        حساسية حدد:________________ .، اخرى 

_______________________________________________________ 

 

 القسم الثاني / توفر الخدمات والبنية التحتية: -
 ال  نعـ      امدادات وخدمات لممياه :   المنشآتفر في يتو  .23
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 ال   نعـ      امدادات وخدمات لمكيرباء :   المنشآتيتوفر في  .24
 

 ال        نعـ       وحدات سكنية ومرفقات :   المنشآتيتوفر في  .25
 اذا كاف الجواب )نعـ(، الرجاء التحديد:_____________________________  
 
 ال            نعـ      امدادات لمصرؼ الصحي :   المنشآتفي  يتوفر .26

 
  المنشآتطرؽ خاصة ب ترابية        مسفمتة        :      منشآتنوعية الطرؽ المؤدية لم .27

 
 شارع فرعي  شارع رئيسي           :       منشآتموقع الشارع المؤدي لم .28

 القسم الثالث/ البيانات الفنية: -
 

 اسرائيؿ        مستورد        محمي "الضفة الغربية وغزة"         مواد الخاـ )الصخور(: مصدر ال .29
 غير ذلؾ /حدد: ________________ .

 
 شركات نقؿ             الصرؼ الصحي       يتـ التخمص مف المخمفات السائمة " الروبة" عف طريؽ:  .30

 ارض خالء. والمعالجة        اعادة االستخداـ خاصة "شاحنات"           
 
 ال  نعـ         silo  : "اجيزة حديثة إلعادة استخداـ الروبة مثؿ " مكبس  المنشآتتستخدـ  .31

 

 ال       نعـ    ىؿ توجد تقنيات لمتقميؿ مف كمية المخمفات الصمبة:   .32
اذا كانت االجابة )نعـ( يرجى وصفيا ومدى فعاليتيا : 

________________________________________________________________
._____________________________ 

 

 شركات نقؿ                          البمديات      التخمص في الموقع       طريقة التخمص مف النفايات الصمبة:    .33
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                                                 سارات "     اعادة االستخداـ" ك .طرؽ اخرى 
 
 ال     نعـ    ىؿ توجد تقنيات لمتقميؿ مف حجـ/ كمية المواد الغازية واالتربة المنبعثة:   .34

 اذا كانت االجابة )نعـ( يرجى اختيار االدة/االدوات:  
 .فالتر 
 .شفاطات 
  بألواح معدنية " زينكو " المنشآتتغميؼ 
  المنشآتزراعة اشجار حوؿ. 
 
 التخمص/االستخداـ النيائية لمنفايات: طرؽ  .35

 )اعادة التدوير )كسارات 
 )اعادة االستخداـ )الطمر 
  المنشآتتجميعيا في االراضي الفارغة حوؿ 
 حدد:___________________________________، طرؽ اخرى 
 
 
 

 القسم الرابع/الجانب القانوني والرقابي البيئي لممنشآت: -
 ال       نعـ            مرخصة : المنشآتىؿ  .36

 اذا كاف الجواب )ال( يرجى تحديد السبب والصعوبات الحائمة دوف ذلؾ: 
________________________________________________________________

. ___________________________________ 

 

 ال     عـ     ن قبؿ بداية المشروع:  منشآتىؿ تـ عمؿ تقييـ االثار البيئية لم .37

 اذا كاف الجواب )ال( يرجى اختيار السبب والصعوبات الحائمة دوف ذلؾ:   

 .عدـ اىتماـ 
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 .عدـ معرفة 

 بات القانونية والدوائر الرسمية.االكتفاء بالمتطم 

 ال        نعـ      بالجوانب والنواحي  البيئية:  المنشآتىؿ تيتـ  .38

 يد الطرؽ:اذا كاف الجواب )نعـ( يرجى تحد

__________________________________________________________________
_________. _____________________________ 

 ال     نعـ         ىؿ تـ ابالغ السكاف المحمييف عف فحوى المشروع واثاره البيئية قبؿ القياـ بو:    .39
واصؿ مع السكاف يرجى تحديد طريقة الت، اذا كاف الجواب  نعـ

________________________________________________________________
________________________________________________________________

. 
 
 ال  نعـ            ىؿ تـ تقديـ شكاوى واعتراضات عمى المشروع مف قبؿ السكاف المحمييف :    .40

لرجاء تحديد موضوع الشكاوى وطريقة التعاطي معيا وحميا:  اذا كاف الجواب نعـ  ا
________________________________________________________________ 

________________________________________________________________
. ______________________ 

 


