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أََفاْل  َحيٍّ  َشْيٍء  ُكلَّ  الَمْاِء  ِمَن  »َوَجَعْلَنْا  وتعالي:  سبحانه  قال 
على  لتّدلل  الكريمة  اآلية  هذا  تكفينا  )األنبياء:30(؛  يُْؤِمنُْوَن« 
جعل  وعال  جّل  اهلل  أّن  قلنا  إن  نبالغ  ال  حياتنا،  في  الماء  أهمّية 
من الماء السّر الدفين لكل شيء حّي على هذه الكرة األرضّية، 

وبإختفائها تختفي الحياة! 

الخاصة  الهامة  الجوانب  ببعض  التعريف  الى  الكتيب  هذا  يهدف 
بحصاد مياه االمطار على المستوى المنزلي وبالشكل المناسب، 
لها  فهي  بها،  االهتمام  ينبغي  التي  األمور  من  المياه  تعّد  إذ 
مكان،  أية  وفي  والشارع،  البيت،  في  بحياتنا  وطيدة  عالقة 
جودة  تحسنت  ونقية  متوفرة  كانت  وكلما  بصحتنا،  عالقة  ولها 
حياتنا، حيث إنه من حق الجميع الحصول على المياه ذات الجودة 

المناسبة.

يعد  الفلسطيني  الشعب  يعيشها  التي  الصعبة  للظروف  نظرا 
للتزود  بديال  المنزلي مصدرا  المستوى  االمطار على  حصاد مياه 
المياه،  التي ال تتوفر فيها شبكات  المناطق  بالمياه اآلمنة في 
تم  لذلك  المياه.  من  المناسبة  الكمية  لديها  تتوفر  ال  التي  او 
يمكن  التي  واالرشادات  النصائح  بعض  لتقديم  الكتيب  هذا  عمل 
االستفادة منها. وقد وضعت منظمة الصحة العالمية مجموعة 
وسالمتها  المياه  جودة  تضمن  التي  والشروط  القواعد  من 
للمحافظة على صحة الناس، وهذه المعايير تتعلق بخلو المياه 
من الممرضات عن طريق اضافة بعض المواد المطهرة، باالضافة 
كذلك  وغيرها،  الرائحة  او  للون  معكرة  مواد  وجود  عدم  لضمان 
فإن نقص المياه أو تلوثها يؤدي الى امراض كثيرة تؤثر عل صحة 
والتهاب  الجلد،  والتهابات  والجرب  االسهال  أهمها:  من  االنسان 

الكبد أ، والتفوئيد، والتهاب السحايا وغيرها من االمراض الخطيرة.
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اآلبار المنزلية وأهميتها 

خاصة  الحيوانات  ولسقاية  والشرب  للري  احتياطيا  مصدرا  المنزلي  البئر  يعتبر 
في الريف الفلسطيني. وبشكل عام تعّد مياه األمطار في فلسطين نظيفة 
بعض  وفي  االمالح،  من  قليلة  نسب  على  وتحتوي  الملوثات،  من  وخالية 
االحيان تكون بحاجة الى معالجة بسيطة لتصبح صالحة للشرب. كما ان سقوط 
مياه األمطار على سطح محدد ونظيف يسهل عملية جمعه بأقصى كمية 

ممكنة متفاديا الترشيح والضياع داخل التربة.
 

مكونات نظام الحصاد المائي المنزلي 
ϒ .المساقط المائية أو أسطح الميالن
ϒ .الميازيب و أنابيب التصريف العمودية
ϒ .فتحة المخرج او المصفاة
ϒ .)الخزان الرئيسي )بئر جمع مياه االمطار

 

وفيما يلي شرحا توضيحيا لهذه المكونات:
المساقط المائية او سطح الميالن:. 1

وهي االسطح التي يتم من خاللها تجميع مياه االمطار الساقطة، وهي اما تكون 
اسطح المنازل في معظم االحيان واما تكون االسطح المحيطة بآبار الجمع.

يفضل مراعاة عدة شروط في المسقط المائي لضمان جودة المياه من اهمها:
ϒ .تنظيف المسقط في بداية فصل الشتاء وقبل كل شتوية
ϒ  .ان يكون السطح املس وغير نفاذ لضمان كمية اكبر وانظف من المياه
ϒ   يمنع استخدام مواد ضارة مثل االسبستوس وحشوات الرصاص النها

          تؤدي الى تلويث المياه وتسميمها.
ϒ  يوصى باستخدام الصبة االسمنتية العادية المكونة من الخرسانة
ϒ .يوصى بعدم وجود انبعاجات او حفر حتى ال تعيق جريان المياه
ϒ   كما يوصى بان تكون نقطة تجميع المياه في احدى زوايا السطح حتى

         يتم تجميع اكبر كمية من المياه .
ϒ    يفضل ان يغطى المخرج بمصفاة لمنع دخول االجسام الكبيرة ويراعى

          تنظيفها باستمرار.
ϒ .)...,أن يكون بعيد عن مصادر التلوث )الحيوانات, لعب االطفال, االتربة
ϒ .سهولة الوصول الى السطح من اجل تنظيفه وصيانته

انابيب التصريف العمودية والميازيب )المزاريب(:. 2
وهي االنابيب التي تنقل المياه من المساقط المائية والمياه المتجمعة الى البئر. 

ϒ       يفضل مراعاة ان يكون قطر االنبوب متناسب مع مساحة السطح
وكمية االمطار المتوقع جمعها.  

ϒ   المواد الممكن استخدامها في صناعة االنبوب :االلمنيوم، الحديد
          السكب ) الزهر ( او النحاس، ولكن افضلها هو االلمنيوم وذلك لصالبته  
          وديمومته، كما انه عادة ال يحتاج الى عمليات صيانة ودهن مستمرة.

فتحة المخرج و المصفاة.. 3
   وهي عبارة عن مصاف توضع لمنع دخول االجسام الكبيرة مثل اوراق الشجر 

الى البئر ويتم استخدام المخارج للتخلص من الدفعة االولى من االمطار.
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 البئر المنزلي. 4
ويتم فيه تجميع المياه وهناك شكالن رئيسيان: 

االجاصة:  وهو عبارة عن حفرة تضيق من االعلى في التربة الصخرية وتتسع 
تدريجيا كلما اتجهنا الى اسفل. 

متوازي المستطيالت: يحفر في المنطقة الترابية ذات التربة الحمراء، او في 
المناطق التي يصعب فيها عمل ابار االجاصة، ويبنى من االسمنت المسلح.

حوض الترسيب
من  فيها  المياه  جمع  يتم  التي  المنزلية  االبار  في  الترسيب  حوض  يستخدم 
حوض  وجود  يهدف  الشوارع.  او  بالمنزل  المحيطة  الساحة  مثل  مفتوحة  اراض 
الترسيب إلى جمع مياه األمطار بما فيها من العوالق من أتربة وحجارة وغيرها 
وترسيبها في الحوض قبل دخول المياه إلى البئر، ويتم تصميم حوض الترسيب 
قبل فوهة البئر بطول 60 – 100سم وبعرض 60 سم وعمق 40 سم، ويتصل 

حوض الترسيب بالبئر بماسورة بالستيكية قطر 10 سم بحيث ترتفع الماسورة 
عن قاعدة حوض الترسيب مسافة 15سم، ويتم تزويد فوهة الماسورة بشبك 
ناعم لمنع دخول العوالق إلى البئر، ويتم بناء حوض الترسيب من الحجارة أو 

الطوب وتبطينها باإلسمنت. 

فوهة البئر
ϒ  على وتثبيته  المعدني  الصاج  من  البئر  لفوهة  متحرك  غطاء  عمل  يتم 

ترتفع  أن  مالحظة  مع  واإلسمنت  حديدية  زوايا  باستخدام  الدائري  الجدار 
فوهة البئر عن األرض مسافة 30 سم على االقل. 

حوض التجميع
ϒ  يهدف حوض التجميع إلى جمع مياه األمطار الهاطلة عليه والسماح لها

التجميع  حوض  مساحة  وتختلف  البئر،  عند  الترسيب  حوض  نحو  بالجريان 
حسب سعة البئر، وكمية األمطار، ونوع التربة والغطاء النباتي.

ويتصل  ،سم 01سم وعمق  21سم وبعرض  011 – 21بطول البئر حوض الترسيب قبل فوهة 
الماسورة عن قاعدة حوض ترتفع سم بحيث  01حوض الترسيب بالبئر بماسورة بالستيكية قطر 

الق إلى البئر، ويتم سم، ويتم تزويد فوهة الماسورة بشبك ناعم لمنع دخول العو 01الترسيب مسافة 
  .بناء حوض الترسيب من الحجارة أو الطوب وتبطينها باإلسمنت
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ϒ  يفضل تسوية حوض التجميع بتسوية ودك الطمم وعمل رصفة من الحجارة
الصغيرة الصلبة بسماكة 7 – 15 سم وتغطيها بصبة اسمنتية بسماكة 

10 سم مع مراعاة ميل حوض التجميع نحو فوهة البئر. 

يمكن االستفادة من البيوت البالستيكية لتجميع مياه االمطار

الشروط التي يفضل مراعاتها عند بناء البئر المنزلي:
يؤخذ بعين االعتبار عدد افراد العائلة وكمية الماء التي تحتاجها العائلة. 1
موقع البئر المنزلي. 2
ϒ .ان يكون في منطقة الظل وبعيدا عن اشعة الشمس حتى نمنع تبخر المياه
ϒ  ان يكون بعيدا عن الحفرة االمتصاص بمسافة ال تقل عن 15 م،  ويفضل ان

يكون منسوب البئر اعلى من منسوب  الحفرة.
ϒ . ان يكون البئر بعيدا عن حظائر الحيوانات بمسافة ال تقل عن 10 م
ϒ  ان ال يكون قريبا من االشجار التي لها جذور؛ النها تتسبب  في تشققات في

البئر.
ϒ  ان ال يكون الحفر بجانب اساسات البيت؛ النه يؤثر على االساسات وعلى البئر
ϒ  يفضل ان يكون البئر ذا جودة عالية بحيث يكون املس من الداخل ومتين من

الخارج.
ϒ  يفضل  ان يكون في منطقة تسهل وصول الشاحنات اليه حتى يمكن سحب

او اضافة مياه اليه.
ϒ  او الحشرات  سقوط  لمنع  وذلك  االغالق  محكم  الغطاء  يكون  ان  يفضل 

سقوط  لمنع  وكذلك  الطحالب،  نمو  منع  الى  باالضافة  فيه،  القوارض 
االطفال بداخله.

ϒ .يوصى بتخصيص حجرة ترسيب وذلك لترسيب الماد العالقة اسفل البئر
ϒ .يفضل ان ال يكون البئر داخل غرف المنزل

فحص البئر:. 3
  بعد االنتهاء من بناء البئر يتم تعبئته بالماء كامال ومراقبة اي تسرب مرة كل 
24 ساعة ولمدة اسبوع فاذا اكتشف اي تسرب يتم ضخ المياه الى خارج البئر 

واجراء االصالحات الالزمة.

كيفية تنظيف البئر :
ϒ  %2 بميل  االرضية  بعمل  ينصح  تنظيفه  عملية  ولتسهيل  البئر،  بناء  عند 

وايجاد حفرة بابعاد 40*40 سم على طول زاوية الخزان عند الميل االدنى، 
بحيث تجتمع فيها رواسب المياه واالتربة، وفي البئر االجاصي يعمد اليجاد 
اخدود منخفض في وسط االرضية لنفس الهدف السابق، كما ويمكن عمل 
مصرف مغلق باحكام في البئر ويمكن فتحه عند تنظيف البئر، كما ويمكن 
تنظيف االرضية بماء نظيف مع الفرك بمكنسة خشنة ومن ثم تفريغ البئر 
من هذه المياه وتعريضه الشعة الشمس، كما ويمكن استخدام مساحيق 
تنظيف ومن ثم تنظيف البئر جيدا منها، والتكرار السنوي يكون كفيال بحماية 

مياه البئر وضمان صحتها ونظافتها.
كما انه من المفضل اضافة الكلور الى بئر الجمع لضمان جودة المياه وخلوها 
الخاصة  والتعليمات  الكلور  اقراص  على  الحصول  يمكن  بحيث  الممرضات  من 
باستخدامها من قبل قسم صحة البيئة في مديرية الصحة التابع لكل محافظة.
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يمكن االستعاضة عن بئر الجمع بخزانات بالستيكية توضع على قواعد 
اسمنتية صلبة

حفر وانشاء وقصارة اآلبار 
ϒ  يراعى عند الحفر تنعيم مكان الحفر ما أمكن وإزالة النتوءات الكبيرة وذلك

لتسهيل عملية القصارة
ϒ تكون فتحة البئر دائرية وبقطر أقصاه 1.5 متر

والتي . 1 اآلبار  لقصارة  الصحيحة  بالطريقة  تكون  أن  اآلبار  قصارة  عند  يراعى 
تمنع أي تشقق في القصارة أو تسرب للمياه من البئر والمتمثلة بـ:

ϒ  من تنظيفها  بعد  الصخرية  المفاصل  بين  البئر  )تشحيف(  الشقوق  اغالق 
االتربة )بحجر شحف وطينة اسمنتية(

ϒ .رشة مسمار )شبريص( بمعدل 8 دلو نحاتة/ كيس أسمنت
ϒ .وجه خشن بمعدل 12 دلو نحاتة/ كيس أسمنت
ϒ .وجه ناعم بمعدل دلو واحد/كيس أسمنت
ϒ .وجه طراشة باألسمنت
ϒ  عمل زنار داخلي بعد مد ارضية البئر على مجمل محيط البئر بالشحف والطين

وذلك لشبك االراضي بالجوانب.
ϒ  الترابية قبل تنظيفها عدم القصارة وال باي حال من االحوال على الجوانب 

من التراب وتشحيفها.
يراعى عند تثبيت الغطاء بأن تثبت بإحكام بحيث ال يسهل خلعها من قبل . 2

العابثين أو األطفال.

تلوث المياه
تلوث المياه هو وجود كائنات دقيقة او وجود مواد عضوية او غير عضوية تؤدي 
وتكفي  للماء،  والبيلوجية  والكيميائية  الفيزيائية  الخصائص  في  تغير  الى 

اللحاق األذى باالنسان أو الحيوان أو النبات.

وينقسم التلوث الى ثالثة أنواع:
ϒ  التلوث الفيزيائي: وهو التلوث الذي يغير خصائص الماء الطبيعية فيجعله

غير مستساغ لالستخدام االدمي مثل الرائحه واللون والطعم والشوائب.
ϒ .التلوث الكيميائي: وذلك نتيجة وجود مواد سامه مثل الرصاص أو المبيدات
ϒ  المختلفه البيولوجية  الملوثات  وجود  بسبب  وذلك  البيولوجي:  التلوث 

المسببة للمرض.

مؤشرات تلوث المياه في آبار الجمع على مستوى المنزل
ϔ  ،اللون: ينتج غالبا عن وجود مواد عضوية، وبعض االحماض الناتجة من التراب

االمتصاصية  الحفر  من  العادمة  المياه  تسرب  الى  إضافة  النباتات،  وجذور 
الى آبار الجمع.

ϔ  او دخول مؤثرات الدقيقة  االحياء  ينتج من وجود بعض  الرائحة والطعم: 
بيولوجية كالطحالب والفطريات على ابار الجمع، كذلك وجود مادة الكبريت 

في الماء تعطي طعم ورائحة)غالبا من تسرب المياه العادمة(.
ϔ  بكتيريا وجود  او  والطين،  التراب  مثل  عالقة  مواد  وجود  من  تنتج  العكارة: 

باعداد كبيرة وهذا مؤشر خطر على الصحة العامة.

من اين يحدث التلوث الجرثومي للمياه؟
الى  االمتصاصية  الحفر  مياه  تسرب  طريق  عن  عادة  الجرثومي  التولث  يحدث 
ابار الجمع، او بواسطة السيول ووديان المياه العادمة واالتربة الملوثة التي 
تختلط مع مياه الشرب وخاصة في فصل الشتاء، أو موت بعض الكائنات الحية 

وتحللها في االبار واختالط الجراثيم الموجودة في امعائها بمياه الشرب.
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ارشادات عامة :
مما سبق يمكن تلخيص اهم االرشادات وذلك لضمان الحصول على بئر جمع 

يزودنا بكميات مياه كافية وسليمة :

ϒ  مراقبة االطفال وتوجيههم لعدم التبول في ساحة البيت وخاصة المنطقة
القريبة من البئر.

ϒ  لمنع شقوق  وجود  عدم  من  والتأكد  البئر  لغطاء  الالزمة  الصيانة  عمل 
الزواحف والحشرات من الدخول للبئر.

ϒ . يفضل تنظيف السطح جيدا قبل بدء موسم االمطار
ϒ . يفضل التخلص من اول امطار تتساقط على اسطح المساقط المائية
ϒ . يفضل تنظيف مصافي الميازيب باستمرار لمنع اغالقها
ϒ  يفضل عدم استخدام مواد تضر في الصحة في اي جزء من اجزاء بئر الجمع

مثل الدهانات التي تحتوي على الرصاص او االسبست .
ϒ  يفضل اختيار االنابيب والميازيب غير القابلة للصدا او التاكل، ويفضل استخدام

اول  المياه  صرف  على  يساعد  حيث  الثابت  المزراب  من  بدل  اللين  االنبوب 
الموسم او عند الشك بوجود تلوث مفاجئ ويسهل نقل المياه الى خزان 

اخر عند امتالء البئر.
ϒ  حفر مثل  التلوث  مصادر  عن  بعيدا  يكون  بحيث  البئر  موقع  تحديد  يفضل 

االمتصاص وحظائر الحيوانات والشوارع .
ϒ  يستحسن ربط البئر بمضخة مياه بدال من السحب اليدوي وذلك للتسهيل

وضمان عدم تلوث المياه .
ϒ .يفضل تنظيف البئر وتفريغه مرة واحدة سنويا قبل بدا موسم االمطار
ϒ  اذا كان هناك شك في بئر الجمع خصوصا  الكلور الى مياه  يفضل اضافة 

تلوث المياه، 
ϒ  كانت سواء  مخلفات  من  الخزان  بداخل  ما  رفع  يتم  حيث  الخزانات  تنظيف 

للتأكد  الخزان  جدران  على  الكشف  ويتم  ورواسب،  طحالب  او  اتربة  او  رمال 
من سالمتها وخلوها من الشقوق، وغسلها بالفرشاة الزالة اي عوالق او 
طحالب،ثم غسيلها بواسطة الكلور ورش الماء بضغط على جدران الخزان، 
يشطف الخزان بماء نظيف عدة مرات وتسحب المياه لشبكة الصرف الصحي 
وبعدها يمال الخزان بماء نظيف ويحكم اغالقه، وبعد مرور ساعة يسحب 
الماء منه عن طريق فتح جميع صنابير المنزل وذلك لغسيل شبكة المنزل. 
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