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  شكر وتقدير 

 U اهللا أحمد فإنني، } 7:إبراهيم{ ]ئِْن َشَكْرُتْم َألَِزيَدنَُّكمْ لَ [: تعالى اهللا قول من انطالقاً 
 هذا یكون أن تعالى وأسأله، الرسالة هذه إتمام على أعانني ما العلم من آتاني بأن نعمه جزیل على

  .الكریم لوجهه خالصاً  العمل

 بالشكر هأتوج فإنني" الناس یشكر ال من اهللا یشكر ال: "r اهللا رسول قول من وانطالقاً 
وٕارشادات ، وتوجیهات جهد من قدم ما على حمدان محمد صبري/ الدكتور األستاذ إلى الجزیل
 ذلك یكون أن اهللا أسألحتى خرجت إلى النور، و الرسالة ه هذ إثراء فياألكبر  الدور له كانقّیمة، ف

  .حسناته میزان في

  : اقشةالمن لجنة عضوي الكریمین ألستاذي والعرفان بالشكر أتقدم كما

یوسف أبو  / الدكتوراألستاذ و  تفضله بقبول مناقشة هذه الدراسةل نعیم بارود/  الدكتوراألستاذ 
  .ثناء الدراسةأومساعدته وتوجیهاته لي  ،لتفضله بقبول مناقشة هذه الدراسةمایلة 

  .فجزاهما اهللا عني خیر الجزاء، وبارك لهما في عملهما وعلمهما

مد الشاعر من السوید، على ما قدمه من مساعدة لي، وكذلك مح/ والشكر موصول لألستاذ
محمد أبو شمالة رئیس شعبة الصحة في مصلحة بلدیات الساحل على مساعدته في / األستاذ

حمد الیعقوبي مدیر عام مصادر المیاه في سلطة أیضا المهندس أو  ،عملیات تحلیل العینات
 .والمهندس جهاد الدشت ،المیاه

ریم / ألستاذة دم عظیم شكري وامتناني ألختي الفاضلة، وصدیقتي العزیزة؛ اوال أنسـى أن أقـ
  .من دعم كامل، فجزاها اهللا كل خیر األغا لما قدمته لي

وأشكر كذلك كل من ساعد، وقدم، سواء كان على مستوى الوزارات، والمؤسسات، 
  .واألشخاص، فجزاهم اهللا خیر الجزاء

  الطالبة      

  



 

 د  

  الدراسة ملخص
  

 تموقد  ،ي محافظة خان یونسفبار الشرب آتقییم نوعیة میاه  لت الدراسةتناو   
زعة على بلدیات مو  ،2012و  2011لعام  بارعینة من میاه اآل )26(وتحلیل  أخذ

بار من عام لى بیانات وزارة الصحة لنفس اآلإباإلضافة  محافظات خان یونس
لتحلیل  ARC GISكسل ودخالها على برنامج اإلإحیث تم  ،م 2011- 2000
  .النتائج

 معاییر تتوافق مع بار الدراسة الآمن  %)84.6(ن أوتبین من خالل الدراسة   
بار المحافظة ال آمن ) % 76.9(و  ، في تركیز النترات منظمة الصحة العالمیة

   .في تركیز عنصر الكلورید منظمة الصحة العالمیة مع معاییر یضاً أتتوافق 

أهمها  ،بار تعاني من ارتفاع عناصر عدةاآل ن معظمأكما توصلت الدراسة   
ن سبب ارتفاع أوضحت الدراسة ، وأالكالسیوم، ، البوتاسیومالمغنیسیوم ،الصودیوم

ما أ ،وعدم استكمال شبكات الصرف الصحي ،عنصر النترات هو الحفر االمتصاصیة
كوینات لى طبیعة التإباإلضافة  ،لى الضخ الزائدفیرجع سببه إعنصر الكلورید ارتفاع 

  .وتسرب میاه البحر  ،الحاملة للمیاه

نحاء المحافظة أهم التوصیات بضرورة استكمال وصل جمیع أوجاءت   
  .، وزیادة الوعي البیئيغالق جمیع الحفر االمتصاصیةإ و  ،بشبكات الصرف الصحي

      
  
  
  
  



 

 ه  

Abstract 

The study aimed to evaluate Khan Younis Governorate's water 
quality.  The student take out Twenty-six samples in 2011 and 2012 

 which distributed over the municipalities wells of the Governorate ,  in 
addition to data from the Ministry of Health for the same wells of the year 
2000-2011 have been made to the Excel program and ARC GIS to analyze 
the results 

 It has been shown from the study that 84.6% of the wells are 
unfits with the World Health Organization standards of the Nitrates 
concentration. 

Also 76.9% of the Governorate wells are unfit with World Health 
Organization standards of the Chloride concentration. The study reveals 
that most of the wells suffer from the high concentration levels of many 
elements such as: Sodium, Calcium, Magnesium and potassium. 

The study shows that the principle cause of elevated nitrates level 
is the Cesspit tanks and the uncompleted sewer drainage systems. The 
reason of the Chloride high level is due to over pumping, the nature of the 
aquifer and the Sea water intrusion. 

The most important recommendations are the need to connect the 
whole Governorate to sewer drainage system network and to close down all 
the Cesspit tanks and to increase the public awareness's  

 

 

 

  



 

 و  

  فهرس احملتويات

  الصفحة  الموضوع

  أ  آیة قرآنیة 

  ب  اإلهداء

  ج  الشكر والعرفان

  د  ملخص الدراسة 

Abstract   هـ  

  و   فهرس المحتویات

  ي   ولافهرس الجد

  ك  شكال فهرس األ

  اإلطار النظري 

  2  المقدمة

  2  همیة الدراسةأ

  2  تساؤالت الدراسة

  2  الدراسة  أهداف

  3  اسباب اختیار الموضوع

  3  فرضیات الدراسة 

  3  منطقة الدراسة 

  3  الحد الزمني للدراسة 

  3  منهجیة الدراسة 

  4  عینات الدراسة 

  4  مع المعلومات مصادر البحث  وطرق ج

  4  الدراسات السابقة 



 

 ز  

  الصفحة  الموضوع

  الفصل االول
  المالمح الطبیعیة والبشریة لمنطقة الدراسة

  7  الموقع 1-1

  9  الجیولوجیا 1-2

  10  الطبوغرافیة  1-3

  10  المناخ 1-4

  11  االشعاع الشمسي  1-4-1

  11  درجة الحرارة 1-4-2

  12  الریاح 1-4-3

  12  االمطار 4- 4- 1

  13  التربة  1-5

  13  تربة الكثبان الرملیة   1-5-1

  13  تربة اللویس المختلطة بالرمل 1-5-2

  13  تربة رملیة مختلطة باللویس 1-5-3

  13  تربیة طینیة لومیة  1-5-4

  13  الهیدرولوجیة  1-6

  14  السكان  1-7

  15  الزراعة 1-8

  الفصل الثاني 
  منهجیة الدراسة

  17  مراحل الدراسة 1- 2



 

 ح  

  الصفحة  الموضوع

  17  ل المكتبيالعم 2-1-1

  17  جمع المعلومات 2-1-1-1

  17  زیارة الوزارات والمؤسسات 2-1-1-2

  17  العمل المیداني 2-1-2

  17  مرحلة جمع بیانات اآلبار 2-1-2-1

  18  مرحلة جمع العینات وتحلیلها 2-1-2-2

  18  آلیة اختیار اآلبار وجمع العینات 2-1-2-2-1   

  21  یلهاالعناصر وآلیة تحل 2-1-2-2-2   

  29  المقابالت 2-1-3

  29  مرحلة ادخال البیانات وتحلیلها ورسم االشكال والخرائط 2-2

  29  مرحلة الكتابة 2-3

  الفصل الثالث
  تقییم میاه آبار میاه الشرب في محافظة خان یونس 

  31  تقدیم  1-3

  Indictors (  33(المؤشرات  3-2

  Ph (  33(الرقم الهیدروجیني  3-2-1

  E.C (  35( التوصیل الكهربي   3-2-2

  T.D.S(  37(مجموع المواد الصلبة الذائبة  3-2-3

  39  العناصر  3-3

  No3)(  39عنصر النترات  1- 3-3

  )(CLعنصر الكلورید  2- 3-3
  

43  



 

 ط  

  الصفحة  الموضوع

، ) Ca(الكالســیوم ، ) P(البوتاســیوم ، ) Na(الصــودیوم (بـاقي العناصــر  3-3-3
  )).Mg(المغنسیوم 

51  

  الفصل الرابع 
  النتائج والتوصیات 

  56  نتائج الدراسة

  57  التوصیات

  58  قائمة المراجع
 

 



 

 ي  

  فهرس اجلداول

  الصفحة  عنوان الجدول  رقم الجدول

  8  مساحة بلدیات محافظة خان یونس  )1.1(

  15  التوزیع السكاني والكثافة حسب البلدیة في محافظة خان یونس  )1.2(

  18  الشرب في محافظة خان یونسالتوزیع الجغرافي آلبار میاه   )2.1(

  28  االسم االنجلیزي للعناصر الكیمیائیة والفیزیائیة  )2.2(

  28  االسم االنجلیزي والعربي لبعض االختصارات  )2.3(

معاییر منظمة الصحة العالمیة والفلسطینیة لمیاه الشرب   )3.1(
)PPM(  

31  

  32  آبار الدراسة  )3.2(

  40  بار الشرب في محافظات قطاع غزةتركیز النترات في میاه آ  )3.3(

  49  تركیز الكلورید في میاه آبار الشرب في محافظات قطاع غزة  )3.4(

    

  
  
  
  
  
  

  

  

  

  



 

 ك  

  فهرس األشكال

  الصفحة  عنوان الشكل  رقم الشكل
  7  موقع محافظة خان یونس بالنسبة لقطاع غزة وفلسطین   )1.1(
  8  بلدیات محافظة خان یونس  )1.2(
  10  ة محافظة خان یونس طبوغرافی  )1.3(

- 1995المتوسط السنوي لدرجة الحرارة في محطة غزة من   )1.4(
   .م2006

11  

 - 1997متوسط كمیة األمطار السنویة في غزة من عام   )1.5(
  م  2007

12  

  14  مقطع جیولوجي للخزان الجوفي الساحلي في فلسطین     )1.6(

ة المیاه أثناء الدراسة العبوات البالستیكیة المستخدمة في تعبئ  )2.1(
  م 2011، المیدانیة

19  

  19  م 2011، تعبئة العبوة من میاه بئر أثناء الدراسة المیدانیة  )2.2(

، شطف العبوة قبل تعبئتها بالمیاه أثناء الدراسة المیدانیة  )2.3(
  م 2011

20  

  20  م 2012،تعبئة العبوة من میاه بئر أثناء الدراسة المیدانیة   )2.4(
  21  م 2011جهاز الفونومیتر اثناء عملیات التحلیل   )2.5(
  22  م 2012اثناء عملیات التحلیل  Conductivity meterجهاز   )2.6(

ثناء عملیات التحلیل أ  SpectroPhotometer جهاز  )2.7(
  م 2012

23  

  24  م 2012ثناء عملیات التحلیل أ  )2.8(
  24  م 2012السحاحة    )2.9(
  25  م 2011سیوم أثناء عملیات التحلیل تحلیل الكال  )2.10(
  26  م 2012ثناء عملیات التحلیل أ Flame photo meterجهاز   )2.11(
  32  آبار الدراسة في منطقة الدراسة   )3.1(



 

 ل  

  الصفحة  عنوان الشكل  رقم الشكل

تطور عنصر الرقم الهیدروجیني في میاه آبار محافظة خان   )أ 3.2(
  ) م  2000-2012(یونس من عام 

34  

الهیدروجیني في میاه آبار محافظة خان تطور عنصر الرقم   )ب 3.2(
  )  م  2000-2012(یونس من عام

34  

تطور عنصر التوصیل الكهربي في میاه آبار محافظة خان    )أ 3.3(
  ) م2000-2012(یونس من عام 

36  

تطور عنصر التوصیل الكهربي في میاه آبار محافظة خان    )ب 3.3(
  ) م 2000-2012(یونس من عام

36  

طور عنصر مجموع المواد الصلبة الذائبة في میاه آبار ت   )أ 3.4(
  )م  2000-2012(محافظة خان یونس من عام 

38  

تطور عنصر مجموع المواد الصلبة الذائبة في میاه آبار    )ب 3.4(
  ) م  2000-2012(محافظة خان یونس من عام 

38  

  41  م 2011م، الیسار 2007توزیع النترات في المحافظة، الیمین   )3.5(

تطور عنصر النترات في میاه آبار محافظة خان یونس من   )أ 3.6 (
  ) م  2000-2012(عام 

42  

تطور عنصر النترات في میاه آبار محافظة خان یونس من    )ب 3.6 (
  ) م  2000-2012(عام 

42  

المقطع الهیدرولوجي لبعض آبار الدراسة في محافظة خان  3.7)(
   )م2012(یونس 

45  

قطع الهیدرولوجي لبعض آبار الدراسة في محافظة خان الم 3.8)(
   )م2012(یونس 

46  

المقطع الهیدرولوجي لبعض آبار الدراسة في محافظة خان    3.9)(
   )م2012(یونس 

48  

 )أ 3.10 (
تطور عنصر الكلورید في میاه آبار محافظة خان یونس من  

  ) م  2000-2012(عام 
  

50  



 

 م  

  الصفحة  عنوان الشكل  رقم الشكل

رید في میاه آبار محافظة خان یونس من تطور عنصر الكلو   )ب 3.10 (
  ) م  2000-2012(عام 

50  

تطور عنصر الصودیوم في میاه آبار محافظة خان یونس من   )أ3.11(
  ) م  2000-2012(عام 

51  

تطور عنصر الصودیوم في میاه آبار محافظة خان یونس من   )ب3.11 (
  ) م  2000-2012(عام 

51  

سیوم في میاه آبار محافظة خان یونس تطور عنصر البوتا  )أ 3.12 (
  ) م  2000-2012(من عام 

52  

تطور عنصر البوتاسیوم في میاه آبار محافظة خان یونس   )ب 3.12 (
  ) م  2000-2012(من عام 

52  

تطور عنصر الكالسیوم في میاه آبار محافظة خان یونس من   )أ 3.13 (
  ) م  2000-2012(عام 

53  

الكالسیوم في میاه آبار محافظة خان یونس من  تطور عنصر  )ب 3.13 (
  ) م  2000-2012(عام 

53  

تطور عنصر المغنیسیوم في میاه آبار محافظة خان یونس   )أ 3.14 (
  ) م  2000-2012(من عام 

54  

تطور عنصر المغنیسیوم في میاه آبار محافظة خان یونس   )ب 3.14 (
  ) م  2000-2012(من عام 

54  

    



 

 
1 

 ار النظـرياإلطـ

  

  

    

  ريـظـار النـــاإلط
v ةـالمقدم  

v  أهمیة الدراسة  

v الدراسة  تساؤالت  

v  أهداف الدراسة  

v  أسباب اختیار الموضوع  

v  فرضیات الدراسة  

v  منهجیة الدراسة 

v  الدراسات السابقة  

 



 

 
2 

 ار النظـرياإلطـ

  :ةـدمـقـالم

م إلى هجرة أعداد كبیرة من الفلسطینیین إلى محافظـات  1948أدت النكبة الفلسطینیة عام 
التـي تعتبـر المصـدر  ،زیادة استهالك السكان لمـوارد المیـاه الجوفیـة أدى إلىاألمر الذي ، قطاع غزة

  .ضاريوالتقدم الح ،هذا االستهالك الكبیر نتج عن زیادة عدد السكان، الوحید في قطاع غزة

كجــزء مــن    سوتــردي نوعیـة میــاه محافظـة خــان یـون ،كـل ذلــك أدى إلـى شــح الخـزان الجــوفي
باإلضـافة إلـى إغـالق كثیـر مـن  تغیـر ملمـوس فـي خصـائص المیـاه، نتج عنـهاألمر الذي  ، القطاع

د، الزائـ المیـاه النـاجم عـن الضـخ أو بتملح ،تأثرها بمیاه الحفر االمتصاصیةبسبب اآلبار القدیمة إما 
  .لدراسة هذا الموضوعاألساس دافع اللذلك كان 

   :أهمیة الدراسة
  :تنبع أهمیة هذه الدراسة من 

     والكیمائیة) مجموع المواد الصلبة الذائبة، الكهربیة( خصائص الفیزیائیةالالتعرف على  - 
  .بالشر میاه  بارآل )وتاسیومالب،الصودیوم ، الكالسیوم، المغنیسیوم، الكلورید ،النترات( 

 .التعرف على التباین المكاني لنوعیة میاه اآلبار - 

  .معرفة األسباب والعوامل التي أدت الى تردي نوعیة المیاه  - 

  :الدراسة تساؤالت
 بار متوافقة مع المعاییر الفلسطینیة والدولیة؟ هل الخصائص الفیزیائیة والكیمائیة لمیاه اآل - 

 ار؟متصاصیة على نوعیة میاه اآلبهل أثرت الحفر اال - 

 على نوعیة میاه اآلبار؟ ةثر طبیعة التكوینات الجیولوجیأما  - 

  ؟الشرب في المحافظةقلة مصادر میاه  - 

   :الدراسةأهداف 
 :تهدف الدراسة الى ما یلي 

 .التعرف على الخصائص الفیزیائیة و الكیمائیة لمیاه اآلبار - 

 .في میاه آبار الشرب في المحافظة التعرف على حجم التلوث - 

  .ى مصادر تلوث آبار الشربلتعرف علا - 
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   :أسباب اختیار الموضوع
نوعیة بعض اآلبار الخاصة بالشرب، مما أدى  الطالبة بالمشكلة من خالل تردي شعور - 

 .إلى إغالقها، حیث إن الطالبة تسكن في محافظة خان یونس

االستهالك المائي من قبل  الذي ترافق مع زیادة ،قلة مصادر المیاه الخاصة بالشرب - 
  .انالسك

  

   :فرضیات الدراسة
 هل هناك عالقة بین الضخ الزائد للمیاه، وتردي نوعیتها؟ - 

 اه اآلبار في المحافظة؟ هل للمیاه العادمة تأثیر على نوعیة می - 

آبار والمخصبات الزراعیة على نوعیة میاه  ،لالستخدام المفرط لألسمدةهناك أثر هل  - 
  الشرب؟

  

   :منطقة الدراسة
وزارة ( 2كـم )110(حیـث تبلـغ  ،كبـر محافظـات القطـاع مسـاحةأس تعتبر محافظـة خـان یـون

م  2013تقــدیر عــام  ویبلــغ عـدد ســكانها حسـب ، ، تقـع جنــوب قطـاع غــزة) 2011:الحكـم المحلــي 
تقـــــــــــدیرات اعـــــــــــداد  الجهـــــــــــاز المركـــــــــــزي لإلحصـــــــــــاء الفلســـــــــــطیني( نســـــــــــمة ) 320835(حـــــــــــوالي 

  ).م2013،السكان
  

  :الحد الزمني الدراسة
ووزارة  ،انـــات الخاصـــة باآلبـــار لمحافظـــة خـــان یـــونس مـــن ســـلطة المیـــاهالحصـــول علـــى البی

بــار عینــات میــاه اآلو  ،عــة التغیــرات الحادثــة فــي اآلبــارلمتاب) م2011-2000( الصــحة بــین عــامي 
  ) .م 2012-2011(خذها من قبل الطالبة عام أالتي تم 

  

 منهجیة الدراسة 
أخذها من قبل التي تم  ،بار الشربآمیاه  بیانات التجریبي في تحلیلالتحلیلي المنهج  اتباع - 

 .ووزارة الصحة  ،الطالبة
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   :عینات الدراسة
، )م2010-2000(تــم االعتمـــاد علـــى المعلومــات المـــأخوذة مـــن وزارة الصــحة بـــین عـــامي 

  ) .م2012- 2011( وتحلیلها بین عامي  ،خذ الطالبة عینات من اآلبارأباإلضافة إلى 
  

   :علوماتوطرق جمع الم ،مصادر البحث
 .، والرسائل العلمیةواألبحاث ،والمراجع ،حیث تشمل الكتب ؛المصادر المكتبیة - 

 ،من خالل المؤسسات الحكومیة) م2011- 2000( الحصول على البیانات بین عامي  - 
سلطة جودة ، خان یونسبلدیة ، مصلحة بلدیات الساحل، سلطة المیاه، وزارة الصحة: مثل

 .البیئة

 ) .م2012-2011( وذة من قبل الطالبة لعامتحلیل العینات المأخ - 
  

   :الدراسات السابقة
  :)1989(دراسة أبو مایلة 

وتحدیـــد مـــدى ، ائیـــة للمیـــاه الجوفیـــة فـــي قطـــاع غـــزةالخصـــائص الكیمالدراســـة  ههـــذ تتناولـــ
 بـین عـامي عینـة مـا )200(حیـث تـم تحدیـد ، ، والصـناعيوالزراعـي ،لالسـتخدام اآلدمـي اصالحیته

 ،البوتاسـیوم(وأشارت نتائج الدراسة إلى زیادة تركیز بعض العناصـر الكیمائیـة  ) م1989 -1987(
ـــد ، النتـــرات ـــخ ... الكلوری ـــك رجـــع الســـبب یو  ،)ال ـــى بعـــض فـــي ذل ـــة عوامـــل الإل ، أهمهـــا وجـــود الترب
  .    األسمدة العضویة، تكوینات السینومنیان، یر میاه البحر المتسربة من الغربتأث ،الملحیة

  
  : ) 2000-1999(ایلة دراسة أبو م

 ،والجوفیـة فـي قطـاع غـزة ،وقلة األمطار على المیـاه السـطحیة ،ثر الجفافتناولت الدراسة أ
الخـــواص ثـــم  ،فـــرد المجـــال بالشـــرح عـــن المیـــاه الســـطحیةأحیـــث ) م2000-1999(بـــین عـــامي  مـــا

والنــــزاع بــــین  ،دراســــة األبعــــاد السیاســــیة لمشــــكلة المیــــاه الباحــــث وتنــــاول، الكیمائیــــة للمیــــاه الجوفیــــة
وخلصـــت الدراســـة إلـــي إمكانیـــة ، ضـــع حلـــول مقترحـــة لمشـــكلة المیـــاهو و  ،لیینیســـرائواإل نالفلســـطینیی

والتقلیـل  ،ومحاولة إعادة استخدام المیـاه العادمـة ، والزراعة،تجمیع میاه األمطار الستخدامها للشرب
  .  لضخ الزائد لآلبار حتى ال تتدهورمن ا
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  )2011(  البازدراسة 

وطــرق  ،ومصــادرها المختلفــة ،مشــكلة المیــاه العادمــة فــي مدینــة خــان یــونس الدراســة تلــتناو 
كمـا تطرقـت إلـى ، الناتجـة عـن مشـكلة المیـاه العادمـةوالمخـاطر البیئیـة  ،التخلص من المیـاه العادمـة

ب وكان من أهم نتائج هذه الدراسة اختالف جودة المیاه بسـب، ة إعادة استخدام المیاه المعالجةإمكانی
  .، والتنفسیةوبعض األمراض الجلدیة ،وانتشار البعوض ،وجود أحواض المیاه العادمة

  

  )2012(دراسة صالحة 

فـي محافظـة خـان  لـى الخـزان الجـوفيإثر نسیج التربة علـى تسـرب النتـرات أتناولت الدراسة 
 ،الزراعیــةبــار واآل ،عینـة مــن التربــة 70قــام الباحــث  بتحلیــل  حیـث ،بــار الزراعیــةخاصــة اآل ،یـونس

زیــادة نســبة ، یــادة التربــة الرملیــةز ، مــن التــربنــواع أربــع أهــم نتــائج هــذه الدراســة تصــنیف أوكــان مــن 
  .، وزیادتها في المیاه الجوفیةوانخفاض نسبة الطین یؤدي الى قلة النترات في التربة ،الرمل

 
  )Saleh   )2007دراسة 

باإلضافة إلى استخدام المبیدات ، لجوفیةالزائد على تملح اآلبار ا ثر الضختناولت الدراسة أ
م نظــام النمذجــة ااســتخدتــم حیــث ، ى إلــى زیــادة نســبة الملوحــةممــا أد ،ودخــول مــاء البحــر ،الحشــریة

یف الضخ من اآلبار لحل هذه فوتخ ،وأوصت الدراسة بحقن المیاه داخل األحواض ،لتحلیل البیانات
  .المشكلة 

  
  )Abo-El Naeem  )2007دراسة 

الدراسة عنصر  تحیث تناول ،الدراسة تقییم المیاه الجوفیة في المحافظات الشمالیةتناولت 
الدراسة أن میاه األجزاء الشرقیة  تووضح ،سباب زیادتهما في الخزان الجوفي، وأالنترات والكلورید

، ووجود طبقة من مك التربةوسُ  ،بسبب نوع ،والشمالیة من المحافظة الشمالیة ذات جودة عالیة
  .نالطی
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  : الموقع  1-1
- ´15°31(بــین دائرتــي عــرض ،فــي الجــزء الجنـوبي لقطــاع غــزة خــان یــونسافظة ـع محـــتقـ
 ،2كـم) 110.8(بمساحة إجمالیة ، شرقاً  ´22°34) ´15°34-(وبین خطي طول ،شماالً ) ´31°24

 48ومــن الشــرق أراضــي  ،ومــن الجنــوب محافظــة رفــح ،حیــث یحــدها مــن الشــمال محافظــة الوســطي
  ).1.1 الشكل(كم  )4(ومن الغرب البحر المتوسط بامتداد  ،لمحتلةا

  

  
  موقع محافظة خان یونس بالنسبة لقطاع غزة وفلسطین) : 1.1( شكل

  م1997، وزارة الحكم المحلي : المصدر

وتعتبر بلدیـة خـان یـونس األكبـر  ، )1.2 شكل( بلدیات) 7(إلى  خان یونستنقسم محافظة 
 )19( بلدیـة خـان یـونس مـوتضـة، ـمـن المحافظـ) % 48.5(ثـل مـا نسـبته إذ تم من حیث المسـاحة،

  ) 1.1جدول ( .حیاً 
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  بلدیات محافظة خان یونس) : 1.2( شكل

  م1997، وزارة الحكم المحلي : المصدر 
  
  

  مساحة بلدیات محافظة خان یونس) : 1.1(جدول 
  )2كم(المساحة    البلدیة

  53.8  خان یونس
  5.2  بني سهیال

  7  الكبیرةعبسان 
  3.3  عبسان الصغیرة

  2.5  خزاعة
  11.8  القرارة

  7.1  الفخاري
  20.1  مناطق أخرى
  110.8  المجموع

  م2007، الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطیني : المصدر
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  : الجیولوجیا 1-2
ـــة منطقـــة الدراســـة هـــي        جیولوجیـــة قطـــاع غـــزة، فقـــد تعاقبـــت علیهـــا فتـــرات  جـــزء مـــنجیولوجی

أدت إلــى تشــكیل بنیتهــا الجیولوجیــة، مــن عصــر المیوســین فــي الــزمن الثالثــي، إلــى عصــر تاریخیــة، 
  :الهلوسین في الزمن الرباعي، وهي كاآلتي

  : تكوینات الزمن الثالثي •

المــارل، والحجــر الجیــري، وهــي طبقــة الســاقیة، وهــي تتكــون مــن الطــین، و  تحتــوي علــى مجموعــة
  .القریبة من البحر، ویقل كلما اتجهنا شرقاً  غیر منفذه للماء، ویزید سمكها في المناطق

وفي هذا الزمن، تعرضت جبال فلسطین لعملیات رفع، ممـا أدى إلـى تراجـع البحـر المتوسـط إلـى 
وســط وغــرب فلســطین؛ حیــث كــان الســهل الســاحلي الفلســطیني قابعــًا تحــت میــاه البحــر، فتشــكلت 

  .ترسبات بحریة

  :تكوینات الزمن الرباعي •
من تأتي فوق طبقة الساقیة، وهي عبارة عـن الخـزان الجـوفي السـاحلي، وتحتـوي رسوبیات هذا الز 
  :على مجموعتین

  :مجموعة الكركار  - أ

وتتكون من حجر رملي جیري تعاقبت علیه صخور الحمره وهي رمال طینیـة حمـراء، ویبلـغ 
  .مترًا، عند الساحل، وتقل كلما اتجهنا شرقاً ) 150(سمكها حوالي 

ع البحــر فــي أوائــل عصــر البالیستوســین إلــى شــكله الحــالي، لعبــت وقــد تكونــت عنــدما تراجــ
، وفتــرات دافئــة )انحســار البحــر(عوامــل المنــاخ دورًا فــي تكوینــه، حیــث مــرت فتــرات جلیدیــة 

أدت إلى تعاقب تالل الكركار في الفترات الدافئة، وهي رسوبیات بحریـة رملیـة ) تقدم البحر(
وینقســـم الكركـــار إلـــى قســـمین؛ كركـــار بحـــري فـــي مـــع تـــالل الحمـــرة فـــي الفتـــرات الجلیدیـــة، 

  .86المناطق القریبة من البحر، وكركار قاري في المناطق الشرقیة مثل تبة 
  ":الخضیرة"مجموعة الكثبان الرملیة   -  ب

فـــي العصـــر الحـــدیث بجلـــب رمـــال نهـــر النیـــل، إلـــى الســـهل قامـــت الریـــاح الجنوبیـــة الغربیـــة 
  .لسهل مكونة الكثبانالساحلي الفلسطیني، وترسیبها على هذا ا
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  :الطبوغرافیا  1-3
یتمیــز ســطح قطــاع غــزة بــالتموج بشــكل عــام، مــا بــین المنــاطق المرتفعــة نســبیًا، فیمــا یســمي 

  .بالتالل التي تحصر فیما بینها منخفضات طولیة

بدأ من یفي االرتفاع،  اً هناك تدرجأن وبالنظر إلى خریطة السطح لمنطقة الدراسة، یالحظ 
مترًا فوق منسوب البحر في ) 100(إلى صل حیث یالمنسوب صفر، ثم إلى الشرق الغرب، حیث 
  )1.3شكل ( .عبسان الكبیرة 

  

  طبوغرافیة محافظة خان یونس ) : 1.3( شكل
  م1997، وزارة الحكم المحلي: المصدر

  :المناخ   1-4
المنـاخ شـبه تقع منطقة الدراسة في منطقة انتقالیة، بین مناخ البحـر المتوسـط فـي الشـمال، و 

صـحراوي فــي الجنـوب، وبشــكل عـام یتمیــز منــاخ منطقـة الدراســة بصـیف حــار جـاف، وشــتاء دافــئ ال
مــاطر، حیــث تقــع المنطقــة فــي فصــل الصــیف تحــت تــأثیر نطــاق الضــغط المرتفــع، الــذي ال یســمح 

  .بالتساقط، ونطاق الریاح الغربیة القادمة من المنخفضات الجویة في فصل الشتاء

األمطـــار التـــي تغـــزر  فیمـــا عـــداتلـــف منـــاخ منطقـــة الدراســـة عـــن قطـــاع غـــزة، عمومـــًا ال یخو 
  .شماالً 
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  :اإلشعاع الشمسي 1-4-1

یعتبـــر اإلشـــعاع الشمســـي المصـــدر الـــرئیس للطاقـــة فـــي الغـــالف الجـــوي، وعامـــل مهـــم فـــي 
التغیرات المناخیة، ویتغیر اإلشعاع الشمسي تبعًا لفصول السنة، حیث تبلغ كمیـة اإلشـعاع الشمسـي 

، أما 2م/میجا جول  )12.89(، بینما تبلغ في شهر ینایر 2م/میجا جول )27.34(شهر یولیو   في
  .یوم/ ساعة  )7.8(متوسط سطوع الشمس فیبلغ 

  

  :درجة الحرارة 1-4-2

تعتبــر درجــة الحــرارة مــن أهــم العناصــر المناخیــة؛ ألنهــا تــؤثر علــى توزیــع الضــغوط الجویــة، 
  .اح، التي ترتبط معها حركة السحب، واألمطارالذي یتبعه اختالف في توزیع الری

ففي منطقة الدراسة نجد أن شهر یولیو أكثر شهور السنة حرارة، مما یترتب علیه معدل تبخر 
ملــم، بینمــا یعــد شــهر ینــایر أبــرد شــهور الســنة، مــع معــدل تبخــر شــهري تقــدر بـــ ) 174(شــهري تبلــغ 

  ).22: 2011،الباز(ملم ) 63(

ــغ المتوســط الســن یبــین ) 1.4(درجــة مئویــة، والشــكل ) 19.4(وي لدرجــة الحــرارة حــوالي وقــد بل
، ویتـراوح متوسـط النهایـة )م2006-1995(االرتفاع التدریجي في المتوسط السنوي للحـرارة، مـا بـین 
  .درجة مئویة) 24 -14.2(العظمى، ومتوسط النهایة الصغرى لدرجة الحرارة ما بین 

  
  .م2006-1995لحرارة في محطة غزة من المتوسط السنوي لدرجة ا )1.4(شكل 

  .م2011، محطة أرصاد غزة : المصدر
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  :الریاح  1-4-3

تتعـــرض منطقـــة الدراســـة إلـــى هبـــوب الریـــاح مـــن اتجاهـــات مختلفـــة، تبعـــًا لحركـــة الضـــغوط 
الفصــلیة، والكتــل الهوائیــة؛ ففــي فصــل الصــیف تســود الریــاح الشــمالیة، والشــمالیة الغربیــة مــن مراكــز 

ــــق الضــــغط المرت ــــي تراف ــــة الت ــــة، والجنوبیــــة الغربی ــــاح الغربی ــــع، أمــــا فــــي فصــــل الشــــتاء فتســــود الری ف
ـــة البـــاردة، مـــن وســـط أوروبـــا، وشـــمالها، وتهـــب ریـــاح  ـــة القطبی ـــة، والكتـــل الهوائی المنخفضـــات الجوی

  .الساعة/كم )9.2(الخماسین في فصل الربیع،فیما یبلغ متوسط سرعة الریاح في منطقة الدراسة 
  

  :راألمطا 1-4-4

تعتبر األمطار عنصرًا مهمًا مـن عناصـر المنـاخ، لمـا لـه تـأثیر علـى مـوارد المیـاه، وخاصـة 
ویرتبط هطول األمطار في قطـاع غـزة ، في قطاع غزة؛ ألنها المصدر الوحید لتغذیة الخزان الجوفي

 بفصل الشتاء، حیث یالحظ ازدیاد كمیتها كلما اتجهنا مـن الجنـوب إلـى الشـمال؛ ألن شـكل السـاحل
یبـدأ سـقوط االمطـار یصبح أكثـر تعامـدًا مـع الریـاح الغربیـة، بینمـا یتمیـز فصـل الصـیف بالجفـاف، و 

  .من شهر أكتوبر إلى أواخر شهر أبریل

م  2009-1980وقـــد بلـــغ المتوســـط الســـنوي لألمطـــار فـــي محافظـــة خـــان یـــونس مـــن عـــام 
  )  1.5الشكل( .)24: 2012، صالحة (ملم ) 290(حوالي 

  

  
  م  2007 -1997متوسط كمیة األمطار السنویة في غزة من عام ) : 1.5(شكل 

  . 44 : م2009، األحوال المناخیة، الجهاز المركزي لإلحصاء: المصدر 
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  :التربة   1-5
التربـــة هـــي الطبقـــة الرقیقـــة المفككـــة مـــن ســـطح األرض، وهـــي مـــزیج مـــن المـــواد المعدنیـــة، 

م حبیبــات التربــة لــه أهمیــة فــي معرفــة معــدل وممــا الشــك فیــه أن حجــ، والعضــویة، والمــاء، والهــواء
تسرب المـاء إلـى الطبقـات تحـت السـطحیة، فـالترب الرملیـة بشـكل عـام، هـي تـرب ال تحـتفظ بالمـاء، 
لذلك یصعب وجود جریان سطحي فوقها، عكـس التـرب الطینیـة، التـي تحـتفظ بالمـاء، وتسـاعد علـى 

%  90 -70الطـــابع الرملــــي، بنســــبة الجریـــان الســــطحي، أمـــا تــــرب منطقـــة الدراســــة فیغلـــب علیهــــا 
  :، ویمكن تمییز عدة انواع للترب في المحافظة ) 40:  2012،صالحة (
  

  تربة الكثبان الرملیة   1-5-1

" وهي تربة رملیة فقیرة بالمواد العضویة، وتتمیز بنفاذیتها العالیة وتنتشر في غرب المحافظـة 
  .على طول الساحل المحاذي للبحر " المواصي

  تربة اللویس المختلطة بالرمل  1-5-2

  .وهي تنتشر شرق الكثبان في وسط المحافظة وهي ترب رملیة غرینیة جیریة بنیة اللون 
  تربة رملیة مختلطة باللویس 1-5-3

وهــي تــرب تنحــدر مــن أصــل بحــري أو نهــري توجــد فــي شــرق المحافظــة فــي عبســان الكبیــرة 
  .وخزاعة 

  تربیة طینیة لومیة  1-5-4

  .لب علیها الطابع الطیني ذات لون بني وتوجد في منطقة صغیرة من القرارة هي تربة یغ

  
  :الهیدرولوجیة  1-6

تتمیز منطقة الدراسة بعدم وجود أي من الجریانات السطحیة، فیما عـدا ذلـك، یعتبـر الخـزان 
 ،الجوفي الساحلي، هو المصدر الوحیـد فـي هـذه المنطقـة لالسـتخدام البشـري، والزراعـي، والصـناعي

وهــذا الخــزان جــزء صــغیر مــن الخــزان الجــوفي الســاحلي اإلقلیمــي، الــذي یمتــد مــن جبــال الكرمــل فــي 
، ویتكــون الخــزان مــن )كــم 25- 15(شــمال فلســطین، حتــى شــبه جزیــرة ســیناء، بعــرض یتــراوح مــن 

  .مع وجود جیوب طینیة ورملیة) الكركار(الرمل، والحجر الرملي 
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ود الطبقــات یــة إلــى عــدة خزانــات فرعیــة، نتیجــة لوجــینقســم الخــزان الجــوفي مــن الجهــة الغرب
، ویتـــراوح ســـمك الخـــزان الجـــوفي الســـاحلي فـــي قطـــاع غـــزة مـــا بـــین )1.6الشـــكل(. الطینیـــة البحریـــة 

مترًا، حیـث یـزداد السـمك كلمـا اتجهنـا شـماًال، ویقـل تـدریجیًا كلمـا اتجهنـا شـرقًا، حیـث ) 100-160(
  )10: 2010، وزارة التخطیط . ( متراً ) 60(یتراوح من عدة أمتار إلى 

  

  
  مقطع جیولوجي للخزان الجوفي الساحلي في فلسطین   ): 1.6(شكل 

  م  2011، بتصرف  سلطة المیاه الفلسطینیة: المصدر

  

  :السكان 1-7
) 7(نســــمة، مــــوزعین علــــى ) 320835(م حــــوالي 2013بلــــغ عــــدد ســــكان المحافظــــة ســــنة 
، ومــن المتوقــع أن )1.2جــدول(. 2كــم/ نســمة) 2895.6(بلــدیات، وبلغــت الكثافــة العامــة للمحافظــة 

نســــمة ، أمـــا بالنســــبة للتركیــــب ) 351943(م إلـــى حــــوالي 2016یزیـــد عــــدد ســـكان المحافظــــة عــــام 
نســمة، وهــذا یعنـــي أن ) 133402(نســـمة، وعــدد اإلنــاث ) 137577(النــوعي فقــد بلــغ عــدد الــذكور

ى، بینمـا بلـغ عـدد األسـر فـي المحافظـة أنث) 100(ذكرًا لكل ) 103(نسبة النوع في المحافظة بلغت 
  .أسرة ) 43203(
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  م2013 تقدیر عام التوزیع السكاني والكثافة حسب البلدیة في محافظة خان یونس):  1.2(جدول 
  )2كم/نسمة (الكثافة   )نسمة (عدد السكان   )2كم(المساحة    البلدیة

  3968.8  213522  53.8  خان یونس
  7218.4  37536  5.2  بني سهیال

  3114.4  21801  7  عبسان الكبیرة
  2176.3  7182  3.3  عبسان الصغیرة

  4332  10830  2.5  خزاعة
  1983.5  23406  11.8  القرارة

  923.6  6558  7.1  الفخاري
  -  -  20.1  مناطق اخرى
  2895.6  320835  110.8  المجموع

  م2013،الفلسطیني  لإلحصاءز المركزي الجها: المصدر 

  

  :الزراعة  1-8
وتقــدر المســاحات الزراعیــة فــي  ،قطــاع الزراعــي مــن الركــائز المهمــة للــدخل القــوميیعتبــر ال
 7000من مساحة المحافظة، بینما بلـغ عـدد المـزارعین  )% 21(أي  ²كم )23.7(المحافظة حوالي 

مزارع ، ومن أهم المحاصیل التي تزرع في المحافظة الجوافة، الزیتون، ومحاصیل حقلیة مثل قمح، 
والبــازالء، أیضــًا تمتلــك المحافظــة حــوالي  ،والبطاطــا الحلــوة ،أخــري مثــل البطــاطس شــعیر ومحاصــیل

، حصــــائي الســــنوي كتــــاب فلســــطین اإل(والمــــاعز  ،والضــــأن  ،مــــن الحیوانــــات كاألبقــــار )17324(
2011(  
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تناول في هذا الفصل طرق جمع البیانات، وآلیة جمع العینات، وكیفیة تحلیلها، وتحلیل أس
  .ات، وأهم البرامج المستخدمة في ذلكالبیان

  

  :مراحل الدراسة 2-1
  

  :العمل المكتبي 2-1-1

  :جمع المعلومات 2-1-1-1

ــــــة  ــــــة المتعلقــــــة بالدراســــــة مــــــن مصــــــادر بحثیــــــة عــــــدة؛ منهــــــا مكتب تــــــم جمــــــع المــــــادة العلمی
ـــــــى  الجامعـــــــة اإلســـــــالمیة، ومكتبـــــــة جامعـــــــة األزهـــــــر، ومكتبـــــــة بلدیـــــــة خـــــــان یـــــــونس، باإلضـــــــافة إل

العلمیــــــة، والرســــــائل المنشــــــورة علــــــى شــــــبكة اإلنترنــــــت، التــــــي أدت إلــــــى زیــــــادة المعرفــــــة المقــــــاالت 
  .العلمیة، والثقافیة عن منطقة الدراسة

  
  :زیارة الوزارات والمؤسسات 2-1-1-2

هنــــــاك العدیــــــد مـــــــن الــــــوزارات التــــــي تهـــــــتم بموضــــــوع المیــــــاه بشـــــــكل عــــــام، ســــــواء كانـــــــت 
ــــــــات لالســــــــتخدامات البشــــــــریة، أو لألنشــــــــطة االقتصــــــــادیة  ــــــــى البیان ــــــــم الحصــــــــول عل األخــــــــرى، وت

المتعلقــــة بنوعیــــة المیــــاه الخاصــــة بالشــــرب مــــن ســــلطة المیــــاه، ومصــــلحة بلــــدیات الســـــاحل، ووزارة 
الصـــــــحة، باإلضـــــــافة إلـــــــى معلومـــــــات أخـــــــرى متعلقـــــــة بالجیولوجیـــــــا، والتربـــــــة مـــــــن وزارة الزراعـــــــة، 

ــــة، عــــدا عــــن ذلــــك التقــــار  یر، والنشــــرات التــــي كــــذلك النشــــرات المناخیــــة مــــن هیئــــة األرصــــاد الجوی
تنشـــــرها هـــــذه الـــــوزارات، والمؤسســـــات؛ مثـــــل وزارة الحكـــــم المحلـــــي؛ ووزارة التخطـــــیط؛ وبلدیـــــة خـــــان 

  .یونس؛ الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني 

  
  :العمل المیداني 2-1-2

ــــــي هــــــذه الدراســــــة،  ــــــات الموجــــــودة ف ــــــاني للبیان ــــــداني هــــــو المصــــــدر الث ــــــر العمــــــل المی یعتب
  :ني باآلتيویتمثل العمل المیدا

  :مرحلة جمع بیانات اآلبار 2-1-2-1

ــــم الحصــــول علــــى بیانــــات اآلبــــار لمحافظــــة خــــان یــــونس مــــن ســــلطة المیــــاه، ومصــــلحة  ت
م علــــــــى شــــــــكل ورقــــــــي، وملفــــــــات 2011-2000بلــــــــدیات الســــــــاحل، ووزارة الصــــــــحة مــــــــن عــــــــامي 
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ض ، وقــــد احتــــوت هــــذه البیانــــات علــــى بعــــ)الخریــــف، الربیــــع (إكســــل، مــــأخوذة مــــرتین فــــي الســــنة 
صــــلیة األخطــــاء، وبعــــض النــــواقص فــــي بیاناتهــــا، ممــــا أدى إلــــى الرجــــوع إلــــى الملفــــات الورقیــــة األ

  . لتعدیل األخطاء

  
  :مرحلة جمع العینات، وتحلیلها  2-1-2-2

  :آلیة اختیار اآلبار، وجمع العینات 2-1-2-2-1

، )2.1جـــــــدول ( لشـــــــرببئـــــــرًا خاصـــــــًا ل) 40(حـــــــوالي  خـــــــان یـــــــونسیوجـــــــد فـــــــي محافظـــــــة 
ــــونس، وهــــي األمــــل، والنجــــار، والســــطر؛ الرتفــــا) 3(مــــنهم  ــــة خــــان ی ــــار تــــم إغالقهــــا فــــي بلدی ع آب

  .نسبة الملوحة فیها
  

  التوزیع الجغرافي آلبار میاه الشرب في محافظة خان یونس) : 2.1(جدول 

  

  

  

  
  

  
  م2012،  خان یونسمصلحة بلدیات الساحل في : المصدر 

ـــــــدیات وتعتبـــــــر هـــــــذه اآل بـــــــار قانونیـــــــة تشـــــــرف علیهـــــــا بلدیـــــــة خـــــــان یـــــــونس، ومصـــــــلحة بل
ــــــغ عــــــددها حــــــوالي  ــــــة، فیبل ــــــر القانونی ــــــار غی ــــــرًا تســــــتخدم للزراعــــــة، ) 5000(الســــــاحل، أمــــــا اآلب بئ

  .البلدیةوالشرب، وال تشرف علیها 

ــــدیات، وكــــان  ــــار تغطــــي معظــــم مســــاحة المحافظــــة والبل ــــم اختیــــار آب ــــي هــــذه الدراســــة ت وف
ـــــین  ـــــث المســـــاحة ب ـــــر مـــــن حی ـــــار؛ ألنهـــــا األكب ـــــر فـــــي عـــــدد اآلب ـــــونس األكب ـــــة خـــــان ی نصـــــیب بلدی

ــــى  ــــار عل ــــع االختی ــــث وق ــــدیات، حی ــــي، ) 13(البل ــــع الجغراف ــــرًا فــــي المحافظــــة، مــــع مراعــــاة التوزی بئ
  . راملة لآلباوتوفر البیانات الك

أمــــا فیمــــا یخــــص جمــــع العینــــات، فــــإن الطریقــــة المتبعــــة هــــي أخــــذ قــــراءتین للبئــــر الواحــــد، 
  ).أبریل(، وأخرى في فصل الربیع )نوفمبر(قراءة في فصل الخریف 

  عدد آبار الدراسة  عدد اآلبار  اسم البلدیة
  8  30  خان یونس

  1  3  القرارة

  4  6  بني سهیال والقرى الشرقیة

  -  1  الفخاري

  13  40  المجموع
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 حیــــــــث تــــــــم أخــــــــذ عبــــــــوات بالســــــــتیكیةم، 13/11/2011تــــــــاریخ بالقــــــــراءة األولــــــــي كانــــــــت 
ارج مــــن البئــــر مباشــــرة لمــــدة دقــــائق، ثــــم شــــطف فارغــــة، ومرقمــــة، ثــــم یــــتم فــــتح صــــنبور المــــاء الخــــ

ـــــوات  ـــــي كـــــل  3هـــــذه العب ـــــة، وهكـــــذا ف ـــــتم تعبئتهـــــا كامل ـــــى تأخـــــذ خصـــــائص المیـــــاه، وی مـــــرات، حت
بئــــر، ویــــُدون علــــى ورقــــة خارجیــــة رقــــم العبــــوة، ورقــــم البئــــر، واســــم البئــــر، والقــــراءة الثانیــــة كانـــــت 

  . م14/5/2012بتاریخ 

  
  م2011، مستخدمة في تعبئة المیاه أثناء الدراسة المیدانیةالعبوات البالستیكیة ال) : 2.1( شكل

  

  
  م2011، تعبئة العبوة من میاه بئر أثناء الدراسة المیدانیة) : 2.2( شكل
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  م2011،شطف العبوة قبل تعبئتها بالمیاه أثناء الدراسة المیدانیة ) : 2.3(شكل 

  
 

  
  م2012،المیدانیة تعبئة العبوة من میاه بئر أثناء الدراسة : )2.4( شكل
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  :العناصر، وآلیة تحلیلها 2-1-2-2-2

یقــــــــــوم مختبــــــــــر وزارة الصــــــــــحة، ومختبــــــــــرات أخــــــــــرى بتحلیــــــــــل عناصــــــــــر عــــــــــدة، تحلــــــــــیًال 
ــــــة  ــــــل مجمــــــوع المــــــواد الصــــــلبة الذائب ــــــدروجیني T.D.Sكیمیائیــــــًا، منهــــــا مؤشــــــرات مث ــــــرقم الهی ، و ال

PH  والتوصـــــــیل الكهربـــــــائي ،E.C وعناصـــــــر مثـــــــل النتـــــــرات ،No3 د ، كلوریـــــــCl  كالســـــــیوم ،Ca 
لمعرفــــــــــة نوعیــــــــــة المیــــــــــاه المســــــــــتخدمة فــــــــــي   Na م، صــــــــــودیو  K، بوتاســــــــــیوم  Mg، مغنســــــــــیوم 

یلـــــي ، وفیمـــــا خـــــان یـــــونسالشـــــرب، وتـــــم إجـــــراء التحالیـــــل فـــــي مختبـــــر مصـــــلحة بلـــــدیات الســـــاحل ب
  :شرح عن كل عنصر، وآلیة تحلیله

  : PHالرقم الھیدروجیني  •

  : بطرقتین  Phیة الماء، ویتم قیاس یدل هذا الرقم على درجة حموضة، أو قاعد
حیـــــــــث توضـــــــــع حبـــــــــة بیضـــــــــاء، تســـــــــمى )  indictor(طریقـــــــــة الكاشـــــــــف اللـــــــــوني : األولـــــــــى

Phenol Red  ـــــــوة فـــــــي جهـــــــاز ـــــــة، وتوضـــــــع العب ـــــــاه العین ـــــــة، فیهـــــــا می ـــــــوة زجاجی فـــــــي عب
 يالفونــــــومیتر، الــــــذي یعتمــــــد علــــــى اختــــــراق األشــــــعة لمــــــاء العینــــــة، ویظهــــــر الــــــرقم الهیــــــدروجین

  .امتصاص العینة لألشعة  على أساس كمیة

  
  م2011جهاز الفونومیتر اثناء عملیات التحلیل ): 2.5( شكل

  

، إذ یــــتم وضــــع جــــزء مــــن ةهــــذا الجهــــاز لــــه عالقــــة بالكهربائیــــ :PH meterجهــــاز   الثانیــــة
  . ماء العینة في الجهاز، ویتم حسابها عند درجة حرارة معینة 

  

 : T.D.Sمجموع المواد الصلبة الذائبة  •

  . جمیع األمالح الذائبة في المیاه، وهي مقیاس لملوحة المیاهتشمل 
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 : E.Cالتوصیل الكهربائي  •

، وتـــــــدل ) 203 : 2001، الـــــــدردیري (وهــــــو قابلیـــــــة المحلـــــــول المـــــــائي لحمـــــــل تیـــــــار كهربـــــــائي 
أیضــــًا علــــى وجــــود مــــواد كلیــــة صــــلبة ذائبــــة، وعســــر مــــاء و وحــــدة قیــــاس التوصــــیل الكهربــــائي 

Micro Mho /Cm .  

  ). 24 : 2009،ابو عواد (یضًا بأنها قابلیة نقل الماء للتیار الكهربي وتعرف أ

عـــــــــن طریـــــــــق جهـــــــــاز التوصـــــــــیل الكهربـــــــــائي  ویـــــــــتم قیـــــــــاس الـــــــــرقم الهیـــــــــدروجیني و الكهربیـــــــــة
Conductivity meter ویعتمـــــد هـــــذا الجهـــــاز علـــــى درجـــــة حـــــرارة المیـــــاه، ودرجـــــة تركیـــــز ،

ـــم الجهـــاز بالمـــاء المقطـــر  ـــتم غســـل قل ـــم نضـــعاألمـــالح، حیـــث ی ـــم فـــي مـــاء  ثـــالث مـــرات، ث القل
  .العینة، ویتم حساب الموصلیة الكهربیة و مجموع المواد الصلبة الذائبة 

  

  
  م2012اثناء عملیات التحلیل  Conductivity meterجهاز ): 2.6( شكل

 ) :No3(النترات  •

ــــــة والمــــــاء ــــــي الترب ــــــالجراثیم الموجــــــودة ف ــــــروجین العضــــــوي ب ــــــواتج أكســــــدة النیت ــــــرات هــــــي ن ، النت
، وتوجــــــد )1989:161،منظمــــــة الصــــــحة العالمیــــــة( حیثمــــــا وجــــــد قــــــدر كــــــاف مــــــن األكســــــجین 

  . النترات في السماد، والمیاه العادمة

وتعتبــــر المیــــاه الســــطحیة األكثــــر عرضــــة ، وهــــو عنصــــر كیمیــــائي، ســــریع االنحــــالل فــــي المــــاء
اعیـــــة، للتلـــــوث مـــــن المیـــــاه الجوفیـــــة، ولكـــــن وجـــــود المیـــــاه الجوفیـــــة تحـــــت منـــــاطق ســـــكنیة، وزر 
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النتــــرات فیهــــا، باإلضــــافة إلــــى مخــــاطر هــــذا العنصــــر علــــى صــــحة اإلنســــان، الــــى یــــؤدي زیــــادة 
فــــــي میــــــاه الشــــــرب، حیــــــث یتســــــبب )  ppm 50أكثــــــر مــــــن ( إذا تجــــــاوز الحــــــد المســــــموح بــــــه 

  .  بالكثیر من األمراض؛ أهمها السرطان، وازرقاق األطفال

ــــــ ، وهــــــو جهــــــاز SpectroPhotometerم تحلیــــــل عنصــــــر النتــــــرات عــــــن طریــــــق جهــــــاز ـویت
یقـــــیس الطیـــــف للعناصـــــر عنـــــد طـــــول مـــــوجي محـــــدد، حیـــــث یعتمـــــد الجهـــــاز علـــــى النفاذیـــــة أو 

 220(االمتصـــــــاص، فیـــــــتم االمتصـــــــاص الضـــــــوئي لعنصـــــــر النتـــــــرات عنـــــــد الطـــــــول المـــــــوجي  
nm نانومیتر.(  

یــــتم وضـــــع میـــــاه مقطـــــرة فـــــي هـــــذا الجهـــــاز لمعایرتــــه، ثـــــم توضـــــع عینـــــة المـــــاء المـــــراد فحصـــــها 
ـــــ ml  )4-3.5(مقـــــدار فـــــي الجهـــــاز، ب ـــــم نأخـــــذ القـــــراءة رمللیت ـــــد طـــــول مـــــوجي محـــــدد ( ، ث عن

220 nm.(  
  

  
  م2012ثناء عملیات التحلیل أ  SpectroPhotometer جهاز): 2.7( شكل

 

 :CLالكلورید  •

ـــــاه البحـــــر المالحـــــةت ـــــر می ـــــور عتب ـــــة مـــــن اهـــــم مصـــــادر الكل ـــــة القریب ـــــاه الجوفی ـــــه فـــــإن المی ، وعلی
ة مـــــن الكلـــــور، وتبعـــــًا للصـــــخور أیضـــــًا، ویـــــتم تحلیلهـــــا بطریـــــق البحـــــر توجـــــد بهـــــا تراكیـــــز عالیـــــ

مـــــــن المـــــــاء المـــــــراد فحصـــــــه، ثـــــــم یضـــــــاف إلیـــــــه مؤشـــــــر كرومـــــــات  ml )25(المعـــــــایرة بأخـــــــذ 
، فیتكـــــــــون راســـــــــب AgNo3، ثـــــــــم نعـــــــــایره بواســـــــــطة نتـــــــــرات الفضـــــــــة )K2Cro4( البوتاســـــــــیوم 

ــــرات الفضــــة  ــــدما ینتهــــي الكلوریــــد تتفاعــــل نت ــــد الفضــــة، وعن ــــیض وهــــو كلوری مــــع الكرومــــات، أب
مـــــــن )  Burette(فیظهــــــر لـــــــون أحمـــــــر طــــــوبي، حیـــــــث یـــــــتم متابعـــــــة الــــــرقم علـــــــى الســـــــحاحة 

البدایـــــة حتـــــى النهایـــــة، ثـــــم یطـــــرح الـــــرقم األخیـــــر مـــــن األول، ویـــــتم تســـــجیل الـــــرقم، ثـــــم ضـــــرب 
  .الرقم الناتج في معامل معین
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  م2012ثناء عملیات التحلیل أ :)2.8( شكل

  

  
  م2012السحاحة  : )2.9( شكل

  : Caالكالسیوم  •

، توجد في المیاه الجوفیة من عدة مصادر خاصة، "أنیونات"ألیونات موجبة الشحنة هو من ا
تحلیله في الماء  ، وعندوالدولومایت، والجبس كالصخور الرسوبیة مثل الكالسیت، واإلراجونایت،

األحمر ، فیظهر اللون Murexideمن ماء العینة، ویضاف إلیها الكاشف  ml )25(یتم أخذ 
، ونضیف من السحاحة )NaOh(  مالفاتح، ویضاف أیضًا محلول منظم هیدروكسید صودیو 

  .إلى أن یصبح لون العینة موف EDTAمادة 
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  م2011تحلیل الكالسیوم أثناء عملیات التحلیل  )2.10( شكل

  

  :Mgالمغنسیوم  •

عــــــن طریــــــق یعتبــــــر المغنســــــیوم مــــــن األیونــــــات موجبــــــة الشــــــحنة، ویوجــــــد فــــــي المیــــــاه الجوفیــــــة 
الصــــــخور الرســــــوبیة؛ مثــــــل الــــــدولومایت، ویعتبــــــر زیــــــادة تركیــــــز المغنســــــیوم فــــــي میــــــاه الشــــــرب 

، ویـــــــــتم حســـــــــابه مباشـــــــــرة دون تحلیـــــــــل بمعلومیـــــــــة ppm )50( اكثـــــــــر مـــــــــن ضـــــــــار لإلنســـــــــان
  .العسرة، والكالسیوم

4.12

2.5)]*(Ca[HarMg

  

  :حیث

Mg = المغنیسیوم 

Har =  العسرة  

Ca = الكالسیوم 

 رقم ثابت = (2.5)(4.12)
  :  Kالبوتاسیوم  •

یعتبــــــر هــــــذا المعــــــدن قلیــــــل الــــــذوبان فــــــي المــــــاء، ویوجــــــد بشــــــكل عــــــام فــــــي الصــــــخور الناریــــــة، 
  .والصخور الرسوبیة، مثل فلسبارات البوتاسیوم
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، حیــــث یقــــیس هــــذا الجهــــاز كــــًال Flame photo meterیــــتم تحلیلــــه عــــن طریــــق جهــــاز 
ـــــة اللهـــــب، ، والكالســـــیوم، وتعتمـــــممـــــن البوتاســـــیوم، والصـــــودیو  ـــــى طریق د فكـــــرة هـــــذا الجهـــــاز عل

التــــي تكســــب االلكترونــــات طاقــــة، فترتفــــع إلــــى مــــدار أعلــــى، وتمكــــث فــــي المــــدار الجدیــــد وقتــــًا 
ـــــك خـــــروج  قصـــــیرًا مـــــن ـــــى المـــــدار األصـــــلي، ویصـــــاحب ذل ـــــة، وتعـــــود إل ـــــد طاق ـــــم تفق ـــــزمن، ث ال

عنــــد تحلیــــل العینــــة یــــتم تخفیــــف ، طیــــف یســــتطیع الجهــــاز رصــــد هــــذا الطیــــف، وتســــجلیه كــــرقم
ثـــــم نضـــــیف ) مللیتـــــر مـــــن المـــــاء المقطـــــر  99+ مللیتـــــر مـــــن العینـــــة  1( 100:1مـــــاء العینـــــة 

  .العینة في الجهاز لیتم قیاسها إلى باقي العبوة الزجاجیة ماًء مقطرًا، ثم نضع

  

  
  م2012ثناء عملیات التحلیل أ Flame photo meterجهاز ): 2.11( شكل

 

  :Na مالصودیو  •

، وتعتبـــــر معـــــادن الطـــــین، میالحـــــظ أن میـــــاه البحـــــار تحتـــــوي علـــــى نســـــبة كبیـــــرة مـــــن الصـــــودیو 
 فـــــــــي المیـــــــــاه الجوفیـــــــــة، وأن زیـــــــــادة تركیـــــــــز موالفلســـــــــبارات مصـــــــــدرًا مـــــــــن مصـــــــــادر الصـــــــــودیو 

، قــــــد یســــــبب اضــــــرابات فــــــي القلــــــب،  ppm )200( اكثــــــر مــــــن فــــــي میــــــاه الشــــــرب مالصــــــودیو 
  .وآلیة تحلیلها هي نفسها آلیة تحلیل البوتاسیوم
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ــــــي  ــــــة، وٕانمــــــا توضــــــع ف ــــــل هــــــذه العناصــــــر لیســــــت أرقامــــــًا نهائی ــــــراءات تحالی كمــــــا أن معظــــــم ق
ز معــــــادالت معینــــــة، أو تضــــــرب فــــــي معــــــامالت مثــــــل معامــــــل التخفیــــــف؛ كــــــي تســــــتخرج تركیــــــ

  .أي عنصر في ماء البئر

  .ومثال على ذلك هذه المعادلة الخاصة بطرق المعایرة 

v

Normality *mwt *1000
=F  

  :حیث 

 =Fالمعامل 

  = mwtالوزن الجزئي للمادة المراد فحصها 

   = Normality) تركیز المادة المعایرة بها(العیاریة 

   = Vحجم العینة المراد فحصها 

  :سابقة یتم وضعه في معادلة أخرى ثم ناتج هذه المعادلة ال
Conc = F×v  

  : حیث

   = concالتركیز 

 = Fالمعامل 

 = Vحجم المادة المعایر بها 

   )  PPM( أو) mg/L(وتخرج النتیجة 

  :مثال على ذلك

  :حساب تركیز أیون الكلورید لعینة بئر ما
=71,05×35.5×1000 F=  

  ملیلتر 25
CL = 71×5 = 355 ppm  or  mg/L  
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، والبوتاسیوم، فیكون عن طریق تحضیر محالیل ممعرفة تركیز النترات، والصودیو أما 
معلومة التركیز، وٕانشاء معادلة الخط المستقیم، وعندما تخرج أرقام التحالیل، یتم وضعها في هذه 

  ) 2.3و 2.2ین جدول( . المعادالت؛ لكي نستخرج تركیز هذه العناصر في الماء
  

  جلیزي للعناصر الكیمیائیة والفیزیائیةاالسم االن) : 2.2(جدول 
  االسم االنجلیزي  اختصار العنصر

PH  Power of Hydrogen 
E.C Electrical Conduction 

T.D.S  Total Dissolved Solids 
No3  Nitrate  
CL  Chloride 
Ca  Calcium  
Mg  Magnesium  
K Potassium  
Na  Sodium  

  
  

  لعربي لبعض االختصاراتاالسم االنجلیزي وا) : 2.3(جدول 
  االسم بالعربي  االسم االنجلیزي  االختصار

Ppm  Part per million جزء من ملیون 

Nm nanometer نانومتر  

ML milliliters لیلترم  

Micro Mho /Cm 

Micro 10 -6  

Mho عكس وحدة المقاومة اوم  

Cm سنتیمیتر  

EDTA 

Ethylene  ایثلین  

Diamine  امیین ثنائي  

Tetra  رباعي  

aceticacid  حمض االستیك  

Murexide Ammonium sat of purpuric acid امالح االمونیوم لحمض البوربورك  
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  :المقابالت  2-1-3

ـــــث تـــــم  ـــــات المختصـــــة بالدراســـــة؛ حی ـــــابالت مصـــــدرًا مهمـــــًا للمعلومـــــات، والبیان ـــــر المق تعتب
محمــــد أبــــو شــــماله رئــــیس شــــعبة  .عمــــل مقــــابالت مــــع عــــدة خبــــراء  لهــــم عالقــــة بالتحلیــــل، مثــــل أ

نــــــزار الوحیـــــدي نائـــــب مـــــدیر دائــــــرة . ، و مخـــــان یـــــونسالصـــــحة فـــــي مصـــــلحة بلــــــدیات الســـــاحل ب
خالـــــد أبـــــو محســــن مســـــئول مختبـــــر ضــــبط جـــــودة المیـــــاه فـــــي . الــــري والتربـــــة فـــــي وزارة الزراعــــة، م

أحمــــــد الیعقـــــوبي مــــــدیر عــــــام مصــــــادر المیــــــاه فــــــي . ،  مخــــــان یــــــونسمصـــــلحة بلــــــدیات الســــــاحل ب
  .ة المیاهسلط

  

  :مرحلة إدخال البیانات، وتحلیلها، ورسم األشكال والخرائط 2-2
بعــــد االنتهــــاء مــــن تحلیــــل العناصــــر فــــي المــــاء، تــــم تصــــحیح البیانــــات الــــواردة فــــي ملفــــات 

ــــــة 2000-2011اإلكســــــل لألعــــــوام مــــــن  ــــــي قامــــــت بهــــــا الطالب ــــــل الت ــــــائج التحالی ــــــم إضــــــافة نت م، ث
ن ـن مــــــل بئـــــر، وبعـــــد ذلـــــك عمـــــل دیجرامـــــات یمكــــــإلیهـــــا كقاعـــــدة بیانـــــات مصـــــنفة حســـــب رقـــــم كـــــ

ـــــى برنـــــامج  ـــــى إدخـــــال ملفـــــات اإلكســـــل إل ـــــواردة، باإلضـــــافة إل ـــــل البیانـــــات ال   GISخاللهـــــا تحلی
  . ةلعمل الخرائط المطلوب

  

  :الفصول  كتابةلة مرح 2-3
  .بناًء على إجراءات الدراسة، ونتائج التحالیل، تم كتابة فصول الدراسة

  

  

  



 تقییم میاه آبار الشرب في محافظة خان یونس

 

 الفصل الثالث

30 

  

  الفــصــل الثالث
  رب يف ــار الشــاه آبــم ميــتقيي

  حمافظة خان يونس
  .تقدیم 1-3

  ). Indictors(مؤشرات  3-2
  ). Ph(الرقم الهیدروجیني  3-2-1
  ). E.C( التوصیل الكهربي   3-2-2
  ).T.D.S(ة الذائبة مجموع المواد الصلب 3-2-3

  .العناصر  3-3
  ).(No3عنصر النترات  3-3-1
  ).(CLعنصر الكلورید  3-3-2
، ) P(البوتاســیوم ، ) Na(الصــودیوم (بــاقي العناصــر  3-3-3
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  :تقدیم  3-1
-2012تنــاول هــذا الفصــل تقیــیم میــاه آبــار الشــرب فــي محافظــة خــان یــونس، مــن عــام  ی

، الكالسـیوم(الكیمائیـة  و،  )الكهربیـة، مجموع المـواد الصـلبة(م لبعض الخصائص الفیزیائیة  2000
، لبیــان، وتفســیر التغیــر )الــرقم الهیــدروجیني، النتــرات، الكلوریــد، البوتاســیوم، الصــودیوم ،المغنیســیوم

  .ها بالزیادة أو النقصان عن الحد المسموح به فلسطینیًا وعالمیاً فی
  :بعض المصطلحات الخاصة بالدراسة، وهي

تغیـر فـي الخـواص الطبیعیـة، والكیمائیـة، والحیویـة للمـاء، ممـا یمنـع، أو یحـد مـن : "تلوث المیاه •
، والمعـاییر التغیـر فـي المواصـفات"أو هـو ، )189:  2001،أحمـد" (استخدامه لألوجه المختلفـة

. الفیزیائیـــــــــة، أو الكیمائیـــــــــة، أو البیولوجیـــــــــة للمـــــــــاء الصـــــــــالح للشـــــــــرب، واالســـــــــتعمال البشـــــــــري
 ). 23: 2009،دأبوعوا(

وتظهـر المیـاه الجوفیــة ، المترشـحة عبــر التربـة إلـى الخـزان الجــوفي هــي المیـاه : المیـاه الجوفیـة •
یالحظ أن المیـاه الجوفیـة و ، على سطح األرض، إما على شكل ینابیع، أو عن طریق حفر آبار

  .أقل عرضة للتلوث من المیاه السطحیة، بسبب خاصیة الترشیح الطبیعي للتربة
معـاییر لمیـاه الشـرب بشـكل عـام، ووضـعت ) WHO(وقد وضعت منظمـة الصـحة العالمیـة   

بســـبب ) WHO(وزارة الصـــحة الفلســـطینیة معـــاییر خاصـــة لمیـــاه الشـــرب، تختلـــف فـــي بعضـــها عـــن 
  ). 3.1جدول(. ه في فلسطینلمیاالوضع الخاص ل

  
  )PPM(معاییر منظمة الصحة العالمیة والفلسطینیة لمیاه الشرب ): 3.1(جدول 

  العناصر
  

  منظمة الصحة العالمیة
)PPM()1(  

  وزارة الصحة الفلسطینیة
)PPM()2(  

 TDS 1000-100 1500  مجموع المواد الذائبة
 Ph 8.5-6.5 9.5-6.5  الرقم الهیدروجیني

 Ca 200-30 200-100 لسیومالكا
 Mg  50-10 150 المغنیسیوم
 K - 12 البوتاسیوم
 Na  200  200  الصودیوم
 Cl 250 600 الكلورید
 No3 50 70 النترات

  ).م1984(منظمة الصحة العالمیة ) 1: (المصدر               
  .معاییر میاه الشرب الفلسطینیة )  م2010(سلطة جودة البیئة ) 2(      
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 شكل (، المحافظة بارآجمالي إمن  اً بئر  )13(، فهي بار التي سیتم دراستهاآللنسبة البما أ
وقد خلت المنطقتین الشمالیة الغربیة والجنوبیة الشرقیة من اآلبار النعدام  )3.2و جدول  3.1

  . یموذلك لتوحید الترق ،بارحیث تم استخدام كود مصلحة بلدیات الساحل في ترقیم اآل ؛اآلبار فیها

  
  بار الدراسة في منطقة الدراسةآ:  )3.1( شكل

  م 2012،بیانات وزارة الصحة : المصدر 
  

  

  آبار الدراسة) : 3.2(جدول 

  سنة التشغیل  )المستخدم في الرسالة(كود المصلحة   رقم البئر  اسم البئر  م
 L/87 KH-W-01 1955  السعادة  1
 L/41 KH-W-02 1960  الشرقي  2
 L/43  KH-W-03 1961  عیا  3
 L/159 A KH-W-06 1998  االمل الجدید   4
 LI/286 KH-W-09 2000  ابو رشوان ب  5
 KH-W-11 2002  -  المدینة الریاضیة  6
 L/190 KH-W-12 2002  السطر الشمالي  7
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  سنة التشغیل  )المستخدم في الرسالة(كود المصلحة   رقم البئر  اسم البئر  م
 KH-W-14 2003  -  معن  8
 L/181(EV1) KE-W-01 1998  1القرى الشرقیة   9
 P146 (EV2) KE-W-02  1999  2القرى الشرقیة   10
 M 11 KB-W-01  2000  النویري  11
 M12 KB-W-02 2002  النجار  12
 K 19 KQ-W-02 1996  المطاحن  13

  م2011، مصلحة بلدیات الساحل خان یونس: المصدر 
  

  ) Indictors(المؤشرات  3-2
كیمیائیــة، ، لهــا عالقــة بنوعیــة المیــاه و  فیزیائیــة ســوف تركــز الدراســة علــى تســعة عناصــر

مجمـــوع المـــواد ، التوصـــیل الكهربـــي، الـــرقم الهیـــدروجیني(تـــم تقســـیمها إلـــى مؤشـــرات  حیـــث، الجوفیـــة
  ) .المغنیسیوم ، البوتاسیوم، الكالسیوم، الصودیوم، الكلورید، النترات(وعناصر ) الصلبة

  ) Ph(الرقم الهیدروجیني  3-2-1

: ة، منهـاویتـأثر عنـد تحلیلـه بعوامـل عـد، هذا العنصر مؤشر على حموضة، أو قلویـة المـاء
درجة الحرارة، واألشخاص الذین یقومـون بالتحلیـل، واألجهـزة المسـتخدمة فـي عملیـات التحلیـل، ومـن 

یتذبذب بشـكل بسـیط مـن سـنة إلـى أخـرى فـي معظـم اآلبـار وال یعتبـر ذلـك تلوثـا  Phالواضح أن ال 
ـــــات والبیك ـــــل الكربون ـــــة فـــــي المـــــاء مث ـــــز العناصـــــر الكیمیائی ـــــى طبیعـــــة تركی ـــــات وانمـــــا یرجـــــع ال ربون

  :إلى نوعین Phویمكن تصنیف اآلبار بناًء على الـ  .دروكسیدات التي تجعل الماء قلويوالهی
 ) 7.5أكثر من ( آبار قلویة  •

    بئـــــر، )KH-W-02 (بئـــــر، )(KH-W-09بئـــــر، )KE-W-02 (بئـــــر، )(KE-W-01بئـــــر
) KB-W-01( ،بئــــــــر) KB-W-02( ،بئــــــــر)KH-W-1(  ، بئــــــــر)KH-W-12 (، بئــــــــر      
) KH-W-14( ،بئر)KQ-W-02( .  

 )7.5-7: (آبار متعادلة •

  . )KH-W-06 (بئر، )KH-W-01(بئر ، )KH-W-03(بئر       
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  )م  2000-2012(من عام  خان یونستطور عنصر الرقم الهیدروجیني في میاه آبار محافظة ) : أ 3.2(شكل
  
  

  
  )م  2000-2012(من عام خان یونستطور عنصر الرقم الهیدروجیني في میاه آبار محافظة ) : ب 3.2(شكل
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  ) E.C( التوصیل الكهربي   3-2-2

تفیــد درجــة التوصــیل الكهربــي فــي تقــدیر درجــة الملوحــة الكلیــة فــي المــاء، حیــث أن األمــالح 
  .موصل جید للكهرباء

، micro mho/cm) 8000-400(و تباینـــت قـــیم التوصـــیل الكهربـــي لمیـــاه اآلبـــار مـــا بـــین 
یــاه اآلبــار یكــاد یكــون شــبه ثابــت خــالل فتــرة الدراســة؛ حیــث أن القــیم فــي ویالحــظ أن المؤشــر فــي م

  : البئر الواحد ال یوجد فیها تذبذب، ویمكن تقسیم اآلبار بناًء على التوصیل الكهربي إلى مجموعتین

  
  

 ) micro mho/cm 1500أقل من (آبار ذات موصلیة كهربیة منخفضة  •

  .) KQ-W-02(بئر، )KE-W-02 (بئر، )KE-W-01(بئر

  
  

 ) micro mho/cm 1500اكثر من (آبار ذات موصلیة كهربیة مرتفعة  •

   بئـــر ، )KH-W-11(بئـــر، )KB-W-02 (بئـــر، )KB-W-01(بئـــر ، )KH-W-02(بئـــر 
) KH-W-12( ،بئــــــر) KH-W-14( ، بئـــــــر)KH-W-03( ، بئـــــــر)KH-W-01( ،بئـــــــر     
) KH-W-06( ،بئر)KH-W-09 ( هـذا البئـر حتـى  كانت الموصلیة الكهربیة منخفضة في

، micro mho/cm) 8210(م، ثـم بـدأت باالرتفـاع المفـاجئ إلـى أن وصـلت إلـى 2006عام 
فهذا مؤشر على أن معظم آبار الدراسة ترتفع فیها األمالح بمعدالت مختلفة، وهذا یعتمـد علـى 

  .عناصر عدة، من أهمها موقع البئر، وعمقه، وسمك الطبقات المنتجة
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  )م2000-2012(من عام  خان یونستطور عنصر التوصیل الكهربي في میاه آبار محافظة : ) أ 3.3(شكل

  
  
  

  
  )م 2000-2012(من عام خان یونستطور عنصر التوصیل الكهربي في میاه آبار محافظة ) : ب 3.3(شكل
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  )T.D.S(مجموع المواد الصلبة الذائبة  3-2-3

، المغنیسـیوم، الكالسـیوم، المـاء، مثـل الصـودیومهو مؤشر على مجموع األمالح الذائبـة فـي 
  .البوتاسیوم 

تكـاد تكـون ثابتـة علـى مسـتوى  T.D.Sوتكاد تتكرر نفس المالحظة السابقة، وهي أن قیمة 
إال أن األمــر مختلــف عنــد مقارنــة ، البئــر الواحــد فــي فتــرة الدراســة، وحــدود التذبــذب بســیطة فــي ذلــك

ویمكـن تقسـیم اآلبـار بنـاء ، ppm) 4000–500(المعدل من  میاه اآلبار بعضها ببعض، اذ یتراوح
  :على ذلك إلى فئتین

  

 )ppm 1000أقل من (آبار ذات قیم منخفضة  •

حیــــث یقعــــان ضــــمن منطقــــة تتمیــــز بســــماكة المیــــاه  ) KE-W-02 (بئــــر، )(KE-W-01بئــــر
 )KQ-W-02(العذبة، كما أن عمقي هذین البئرین ضحل نسبیًا مقارنة بغیرها من اآلبار، وبئـر

  .وهو حدیث اإلنشاء

  
 )ppm 1000أكثر من (آبار ذات قیم مرتفعة  •

ـــــر ، )KH-W-02(بئـــــر  ـــــر، )KB-W-02(بئـــــر ، )KB-W-01(بئ ـــــر ، )KH-W-11(بئ بئ
)KH-W-12 ،بئـــــــــر) KH-W-14( ،بئــــــــــر) KH-W-03( ، بئــــــــــر)KH-W-01(  ،بئــــــــــر        
) KH-W-06( ،بئـــــر)KH-W-09(  ویتمیـــــز البئـــــر الســـــابق  بانخفـــــاضT.D.S عـــــام  حتـــــى

ثــم بعــد ذلــك ارتفعــت النســبة بشــكل مفــاجئ وكبیــر، إلــى أن  ppm 1000م إلــى أقــل مــن 2006
  .ppm) 5000(وصلت إلى 

ویرجع السبب الرئیس الرتفاع نسبة الملوحة فیها هو الضخ الجائر، الذي أدى إلى فقدان التوازن 
ى، إضافة إلى تكوینات ملوحة إلى األعلالندفاع مما أعطى فرصة الفي الطبقات الحاملة للمیاه، 

  .التربة
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   خان یونستطور عنصر مجموع المواد الصلبة الذائبة في میاه آبار محافظة ) : أ 3.4(شكل

  )م  2000-2012(من عام 
  
  

  
  تطور عنصر مجموع المواد الصلبة الذائبة في میاه آبار محافظة ) : ب 3.4(شكل

  )م  2000-2012(من عام  خان یونس
  
  
  



 تقییم میاه آبار الشرب في محافظة خان یونس

 

 الفصل الثالث

39 

  العناصر  3-3
  )(No3عنصر النترات  3-3-1

قبـــل البـــدء بـــالتقییم یجـــب التنویـــه إلـــى أن وزارة الصـــحة لـــم تقـــم بتحلیـــل هـــذا العنصـــر لعـــام 
م، كمـــا أن هنـــاك بعـــض الـــنقص فـــي البیانـــات، حیـــث تـــم أخـــذ المتوســـطات الحســـابیة للقـــیم 2006

  .المفقودة، والقیم الشاذة
جــة عــن نطــاق المســموح بــه لالســتخدام ویمكننــا القــول إن كــل میــاه اآلبــار فــي المحافظــة خار 

ین، ویتضـح مـن أو الفلسطینیة، إال في بئر  اآلدمي، سواء كان على مقیاس منظمة الصحة العالمیة 
أن هناك تذبذبًا في میاه اآلبار خالل فترة الدراسة، وٕان اختلف مقدار ) ب -أ 3.6(دراسة الشكلین  

، ویــنخفض فــي الــبعض اآلخــر ppm) 400( ومعــدل هــذا التذبــذب، إذ یرتفــع فــي بعــض اآلبــار إلــى
  .ppm) 50(إلى 

  

  :وبناء على ما تقدم یمكن تقسیم اآلبار حسب خاصیة النترات إلى
  

  -) : PPM 50اقل من (اآلبار ذات القیم المنخفضة جدًا  3-3-1-1

  WHOهذان البئران یقعان ضمن معاییر  )KH-W-11(بئر، )KE-W-01 (بئر: وهي 
أسـباب انخفــاض النتـرات فیهمــا إلـى قلـة وجــود منـاطق ســكنیة حولهمـا، كمــا أن لمیـاه الشـرب، وتعــود 

  .البئر األول یقع تحت منطقة طینیة األمر الذي یودي إلى قلة الرشح
  

  -) : PPM 150-50(اآلبار ذات القیم المنخفضة  3-3-1-2

                بئـــــــــــــــر، )KB-W-02(بئـــــــــــــــر، )KQ-W-02(بئـــــــــــــــر، )KH-W-09(وتشـــــــــــــــمل بئـــــــــــــــر
) KH-W-14( ، بئـر) KB-W-01( ،بئـر) KH-W-12( ،بئـر) KE-W-02  ( یالحـظ علـى

وتوجد معظم اآلبار بجوار مناطق زراعیة ، هذه اآلبار االرتفاع التدریجي، أو المتذبذب لقیم العنصر
فیقعـان فـي منطقــة مكتظـة ســكانیًا، ) KB-W-02 و  KB-W-01 (فیمــا عـدا بئـر، قلیلـة السـكان

  .في حاالت نقص المیاه لكن ال یتم تشغیلهما إال 
قـد تكـون سـببًا فـي یقـع بجانـب المقبـرة، التـي  ) KH-W-14 (ومن الالفـت لالنتبـاه أن بئـر

نحو خزان میاه بلدیة بني سهیال،  ) KE-W-02(الجائر من بئر  إضافة إلى الضخزیادة النترات، 
  ) .2012،معمر( الساعة على مدار الیوم/كوب  100حیث یتم ضخ 
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  -) :PPM 300-150(بار ذات القیم المتوسطة اآل 3-3-1-3

یالحـظ أن هنـاك تذبـذبًا ال یكـاد یـذكر، حیـث تـدور )  KH-W-02 (وتشمل بئر واحـد وهـو
مــع انخفــاض طفیــف فــي الســنوات األخیــرة، ومــرّد ذلــك وقــوع البئــر بجــوار  PPM) 200(القــیم حــول 

  .صرف صحيمنطقة مكتظة سكانیًا، أما االنخفاض فبسبب وصل المنطقة بشبكات 

  -) :PPM 300أكثر من (اآلبار ذات القیم المرتفعة  3-3-1-4

      بئـــر، )KH-W-03(بئـــر ، )KH-W-01 (بئـــر:  یقـــع فـــي هـــذه الفئـــة ثالثـــة ابـــار وهـــي 
) KH-W-06(  تتمیـز هــذه اآلبــار بارتفــاع عنصــر النتــرات فیهــا مــع وجــود تذبــذبات فــي القیمــة مــن

اع إلــى أن اآلبـــار الســابقة قدیمــة، وتوجــد فــي منـــاطق م، وتعــود أســباب االرتفــ 2010-2000عــام 
إضافة ألسـباب جیولوجیـة خاصـة بطبیعـة ، مكتظة سكانیًا، باإلضافة إلى وجود الحفر االمتصاصیة

  .الطبقات العلیا غیر المشبعة، ذات المسامیة والنفاذیة العالیة، باإلضافة إلى قلة سماكتها
فســببه أن المنطقـــة  ،م2012-2010عــام  خیــرة مــنمــا ســبب االنخفــاض فــي الســنوات األأ

  .أصبحت ُتخدم بواسطة شبكة میاه الصرف الصحي
مـن آبـار الدراسـة تتوافــق % )15.4 ( بـار مثلـت مـا نسـبتهاثنـین مـن اآل أن وخالصـة القـول

%  )84.6( مثلــت مــا نســبته عشــر بئــراً  أحــد مــع معــاییر منظمــة الصــحة العالمیــة، بالمقابــل نجــد أن
  . WHO تتوافق مع معاییر من آبار الدراسة ال

نجــد أن منطقــة الدراســة یرتفــع  ،بالمقارنــة بــین محافظــة خــان یــونس، والمحافظــات األخــرىو 
تــي بلــغ عــددها عــام فیهــا تركیــز النتــرات بشــكل كبیــر، ویعــود ســبب ذلــك إلــى الحفــر االمتصاصــیة ال

فـــي  ، وعـــدم وجـــود شـــبكات صـــرف صـــحي إال)55: 2011،البـــاز( لـــف حفـــرة أ 30حـــوالي  2005
  ) . 3.3جدول. (السنوات األخیرة، األمر الذي ساعد على ارتفاع هذه النسبة بشكل كبیر 

  
  اه آبار الشرب في محافظات قطاع غزةـي میـرات فـز النتـتركی) :  3.3(جدول 

  المحافظات         

  تركیز العنصر
محافظة خان   رفح   محافظة 

  *یونس 
محافظة 
 محافظة   زةـغ محافظة   الوسطى

  لشمالا

  النترات
)ppm(  

50-100  50-400  25-200  50-250  20-280  

  )م2012-2000(آبار الدراسة *  
  )2006(الیعقوبي : المصدر    
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ترتفــع فیهــا  ،بــار فــي المحافظــة الشــمالیةن معظــم اآلأ El-Naeem Abuظهــرت  دراســة وأ
 وهـــــــي نســـــــبة) El-Naeem Abu ،2007 :44( PPM) 150-100(النتـــــــرات مـــــــا بـــــــین نســـــــبة 

  .محافظة خان یونسمع منخفضة بالمقارنة 
 )3.5(م كمــا یظهــر الشــكل 2011وعــام  ،2007ومــن خــالل خــرائط توزیــع النتــرات لعــام 

 ،لقلـة شـبكات الصـرف الصـحي نظراً  م؛2007حیث ترتفع في العام  ،في قیمة العنصر اً نجد اختالف
ـــدریجي فـــي العـــام  ـــنخفض بشـــكل ت ـــارفـــي بعـــض اآل م2011وت ـــإوهـــذا یرجـــع  ،ب غـــالق حـــوالي إى ل

  ) .م 2012، أبو شمالة ( من الحفر االمتصاصیة )70%(
  

   
  

  م 2011الیسار ،م 2007الیمین  ،توزیع النترات في المحافظة) : 3.5(شكل 
  م2011، التحلیل المیدانيم، و 2007، وزارة الصحة: المصدر 
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  )م  2000-2012(من عام  یونس خانتطور عنصر النترات في میاه آبار محافظة ) : أ 3.6 (شكل

  

  

  
  )م  2000-2012(من عام  خان یونستطور عنصر النترات في میاه آبار محافظة ) : ب 3.6 (شكل
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  )(CLعنصر الكلورید  3-3-2

من المالحظ ان هناك اختالفًا في معدل الكلورید بین اآلبار، لكن هذا االختالف یكاد یكون 
  :وقد تم تقسیم اآلبار بناء على خاصیة الكلورید إلى اآلتي .حدبسیطًا على مستوى البئر الوا

  

  -) : PPM 250اقل من ( اآلبار ذات القیم المنخفضة جدًا  3-3-2-1

یالحـــظ علـــى هـــذه  )KQ-W-02(بئـــر، )KE-W-02 (بئـــر، )KE-W-01(بئـــر: وهـــي 
خفـاض الكلوریـد اآلبار أنها تقع ضمن معاییر منظمة الصـحة العالمیـة لمیـاه الشـرب، ویعـود سـبب ان

متـــرًا فـــي الطبقـــات ) 30-20(تتمیـــز بعمـــق وســـمك قلیـــل یصـــل مـــا بـــین  2وKE 1فیهـــا، أن آبـــار 
 يالمشبعة، باإلضافة إلى وجود مسـاحة إمـداد بمیـاه األمطـار، كمـا هـو موضـح بـالمقطع الهیـدرولوج

قلـة متـرًا، باإلضـافة إلـى  25فیختـرق الطبقـات المشـبعة بسـمك   )KQ-W-02(أما ، ) 3.9(شكل 
  .الضخ من البئر

  

   -) :PPM 500-250(اآلبار ذات القیم المنخفضة  3-3-2-2

          یالحـــــــظ علـــــــى بئـــــــر )KB-W-01 (بئـــــــر، )KH-W-06 (بئـــــــر:  وتشــــــمل بئـــــــرین همـــــــا
) KH-W-06 ( التذبـــذب النســـبي حـــول)300 (PPM ـــك إلـــى وجـــود البئـــر فـــي غـــرب ، ویرجـــع ذل

ر الثاني یالحظ علیه ارتفاع قلیل للقیم بشكل تدریجي، لكن أما البئ، المحافظة، تعلوه الكثبان الرملیة
  .الملوحة فیه قلیلة مقارنًة باآلبار السابقة، وقد یرجع سبب ذلك إلى قلة الضخ من هذا البئر

  

  -) :PPM 1000-500(اآلبار ذات القیم المتوسطة  3-3-2-3

      بئـــر، )KH-W-01 (بئـــر:  وهـــي ،بـــارآلـــى خمســـة إالفئـــة  زاد عـــدد اآلبـــار المتمثلـــة بهـــذه
) KH-W-02( ،بئـــر) KH-W-03( ،بئـــر)KH-W-11(ئـــر، ب) KB-W-02(،  یالحـــظ علـــى و

، ویرجـع PPM) 900(اآلبار الثالثة األولـى أن قـیمهم ثابتـة نسـبیًا، دون وجـود تذبـذبات كبیـرة حـول 
 ) KH-W-01(سبب ارتفاع الكلورید فیها إلى الطبیعة الجیولوجیة، وعمق كل بئر، حیث نجد بئر 

، الیعقــوبي(یقــع ضــمن المنطقــة المتمیــزة بارتفــاع ملوحتهــا كنتیجــة لطبیعــة الخــزان فــي هــذه المنطقــة 
ة إلـى ـرًا، باإلضافـمت) 54(فیخترق الطبقات المشبعة بسمك ) KH-W-02 (أما البئر، )5: 2006
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عمقـه ، حیـث یبلـغ ) KH-W-03(وبالنظر إلـى بئـر ، الساعة/3م) 100(لغ ـذي یبـخ الجائر الـالض
  .)3.7شكل ( .متراً ) 56.6(مترًا، ویخترق الطبقات المشبعة بسمك ) 89(حوالي 

فیقعان شرق المحافظة، وعـادة  تـزداد الملوحـة  ) KB-W-02(و)  KH-W-11(أما بئر 
فــالبئر األول یقــع تحــت طبقــة طینیــة علویــة، وطبقــة طینیــة ســفلیة، حیــث یختــرق  ؛كلمــا اتجهنــا شــرقاً 

 .متــراً ) 81.4(والبئــر الثــاني یختــرق الطبقــات المشــبعة بســمك ، متــراً ) 30( الطبقــات المشــبعة بســمك
  ).3.8 شكل(
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  )م2012(المقطع الهیدرولوجي لبعض آبار الدراسة في محافظة خان یونس  3.7) : (شكل

  2012،بتصرف AL Dasht : المصدر 
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  )م2012(نس المقطع الهیدرولوجي لبعض آبار الدراسة في محافظة خان یو  3.8) : (شكل
م2012،بتصرف AL Dasht : المصدر 
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  -) :PPM 1000أكثر من (اآلبار ذات القیم المرتفعة  3-3-2-4

  بئـر، )KH-W-12 (بئـر، )KH-W-09(یقع ضمن هـذه المجموعـة ثالثـة ابـار وهـي بئـر
) KH-W-14( یالحـــظ علـــى بئـــر) KH-W-09(  أن قیمـــة الكلوریـــد فـــي البدایـــة كانـــت منخفضـــة

م حتـــى  2006، ولكــن بــدأت القیمـــة تــزداد بشــكل كبیـــر بعــد عــام  PPM) 250(مـــنجــدًا، أي أقــل 
متــرًا، ) 75(، وســبب ذلــك یرجــع إلــى عمــق البئــر الــذي وصــل حــوالي PPM) 2360(وصــلت إلــى 

مترًا، مما أعطى فرصة الندفاع المیـاه األكثـر ملوحـة، ) 50(مخترقا الطبقات المائیة بسماكة حوالي 
حیث إن هذا البئر بعید عن منطقة التغذیة إلى الشـرق ) 3.9شكل(نتجة، لطبقات الممن أسفل إلى ا

یسـحبان المیـاه القادمـة مـن مسـاحة التغذیـة، لـذلك  )KE-W-02و بئـر  KE-W-01 (منه، فالبئر
باإلضــافة إلــى ذلــك، الضــخ الجــائر مــن ، مالحــة) البحــر(فالمیــاه التــي تصــل إلیــه مــن جهــة الغــرب 

الساعة، وهو أعلى من الموصى به من ِقبل سلطة المیاه /3م) 100(البئر، حیث تبلغ كمیة السحب 
  ). AL Dasht ،2012 :109(الساعة /3م) 70(الفلسطینیة لهذا البئر، والتي قیمتها 

م بــدأت القــیم 2006فكانــت القــیم منخفضــة قلــیًال، ولكــن بعــد عــام ) KH-W-12 (مــا بئــرأ
ة فــي ذلــك أن البئــر یختــرق الطبقـــات ، وترجــع الزیــادPPM) 1300(باالرتفــاع، حتــى وصــلت إلــى 

  ) .3: 2006، الیعقوبي.(مترًا، وصوًال إلى المیاه المالحة في أسفل البئر) 38(المشبعة بسمك 

ویعــود  ،PPM) 1100(فــي حالــة تذبــذب قلیــل حــول  هقیمــفــإن  ) KH-W-14 (بئــرأمــا 
باإلضافة ، )3.7شكل(ر، سبب ارتفاع الكلورید أن البئر یصل إلى المیاه المالحة، بسبب عمقه الكبی

السـاعة، وهـو أعلـى مـن الموصـى بـه مـن /3م) 110(إلى الضخ الجائر، حیـث بلغـت كمیـة السـحب 
  ).AL Dasht ،2012 :109(الساعة/3م) 80(ِقبل سلطة المیاه، وقیمتها 
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من آبار الدراسة، تتفق مع معاییر %) 23.1( أي ما نسبته ،بارآثالثة  نأالجدیر بالقول  
من آبار %) 76.9( أي ما نسبته  ،بارعشرة آ منظمة الصحة العالمیة، وفي المقابل نجد أن

  .  WHOالدراسة ال تتفق مع معاییر 

فظات األخرى، نجد أن آبار منطقة الدراسة وبالمقارنة بین محافظة خان یونس، والمحا
ترتفع فیها نسبة الكلورید بعد محافظة غزة، وتعود األسباب في ذلك، ان األخیرة هي األكبر في عدد 
السكان، وبالتالي یزداد الطلب على المیاه، وتأتي منطقة الدراسة في المركز الثاني من حیث عدد 

  ) .3.4جدول ( .حاملة للمیاهالسكان، باإلضافة إلى نوعیة الطبقات ال
  

  تركیز الكلورید في میاه آبار الشرب في محافظات قطاع غزة) :  3.4(جدول 
  

  المحافظات           

  تركیز العنصر
محافظة خان   محافظة رفح

  *یونس 
  محافظة الشمال  محافظة غزة  محافظة الوسطى

  الكلورید

)ppm(  
150-1100  100-2250  280-1300  100-2500  50 -700  

  )م2012-2000(آبار الدراسة *  
  )م2006(الیعقوبي : المصدر    
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  )م  2000-2012(من عام  خان یونستطور عنصر الكلورید في میاه آبار محافظة ) : أ 3.10 (شكل

  

  

  

  )م  2000-2012(من عام  خان یونستطور عنصر الكلورید في میاه آبار محافظة ) : ب 3.10 (شكل
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  )).Mg(المغنسیوم ، )Ca(الكالسیوم ، )K(البوتاسیوم ، )Na(الصودیوم (ناصر باقي الع 3-3-3

تم جمع العناصر السـابقة معـًا؛ ألنهـا مرتبطـة ارتباطـًا كـامًال مـع عنصـر الكلوریـد، حیـث   
إن اآلبـــــــار التـــــــي تعـــــــاني مـــــــن ارتفـــــــاع فـــــــي نســـــــبة الكلوریـــــــد، ســـــــوف یتبعـــــــه ارتفـــــــاع فـــــــي جمیـــــــع 

النهــــا جمیعـــا تشــــكل )  المغنســـیوم، )Ca(الكالســـیوم ، )K(وم البوتاســــی، )Na(الصـــودیوم (العناصـــر
  .امالح

  
  )م  2000-2012(من عام  خان یونستطور عنصر الصودیوم في میاه آبار محافظة ) : أ3.11(شكل

  
  

  
  )م  2000-2012(من عام  خان یونستطور عنصر الصودیوم في میاه آبار محافظة ) : ب3.11 (شكل
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  )م  2000-2012(من عام  خان یونسعنصر البوتاسیوم في میاه آبار محافظة تطور ) : أ 3.12 (شكل

  

  

  
  )م  2000-2012(من عام  خان یونستطور عنصر البوتاسیوم في میاه آبار محافظة ) : ب 3.12 (شكل
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  )م  2000-2012(من عام  خان یونستطور عنصر الكالسیوم في میاه آبار محافظة ) : أ 3.13 (شكل
  

  

  

  )م  2000-2012(من عام  خان یونستطور عنصر الكالسیوم في میاه آبار محافظة ) : ب 3.13 (شكل
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  )م  2000-2012(من عام  خان یونستطور عنصر المغنیسیوم في میاه آبار محافظة ) : أ 3.14 (شكل
  

  

  

  

  )م  2000-2012(من عام  خان یونستطور عنصر المغنیسیوم في میاه آبار محافظة ) : ب 3.14 (شكل
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  الفــصــل الرابع
  النتائج والتوصيات
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  النتائج والتوصیات
  

  :نتائج الدراسة: أوالً 
  : ، منهانتائج  عدةالى الدراسة  توصلت

منظمة من آبار الدراسة ال تتوافق مع معاییر %) 84.6( مثلت ما نسبته  حد عشر بئراً أن إ - 
 .في تركیز عنصر النترات الصحة العالمیة

من آبار الدراسة ال تتوافق مع %) 76.9(أي ما نسبته   ،بارآ عشر أظهرت الدراسة أن - 
 .في تركیز عنصر الكلورید منظمة الصحة العالمیة معاییر 

معظم اآلبار التي تعاني من ارتفاع عنصر الكلورید، تعاني أیضًا من ارتفاع في عناصر عدة  - 
 ).البوتاسیوم ، المغنیسیوم،الكالسیوم ، الصودیوم:(مثل

 . 8.5-7في آبار الدراسة ما بین    PHیمة تتراوح ق - 

وهذا مؤشر على ارتفاع الملوحة  micro mho/cm) 8000- 400(ما بین  ECتتراوح قیمة  - 
 .في میاه آبار الشرب 

وهو مؤشر آخر على  ppm) 4000- 500(ما بین    T.D.Sظهر جلیًا ارتفاع في قیمة  - 
 .ارتفاع الملوحة في اآلبار 

عنصر النترات في معظم آبار الدراسة، یعود إلى عدم وجود شبكات إن السبب وراء ارتفاع  - 
صرف صحي، إال حدیثًا، واالعتماد شبه الكامل على الحفر االمتصاصیة، باإلضافة إلى 

 .وجود الكثیر من اآلبار وسط مناطق سكنیة، مما تؤثر بشكل كبیر في رفع عنصر النترات 

 . م 1955ایة سنة التشغیل لها عام ِقَدم بعض اآلبار، حیث توجد بعض اآلبار بد -
تعود أسباب ارتفاع الملوحة في معظم آبار الدراسة، إلى طبیعة الطبقات الحاملة للمیاه،  -

 .وتداخل میاه البحر الناتج عن الضخ الزائد للمیاه
بعض المناطق بشبكات  بسبب وصل ،بار حدیثاً تناقص في عنصر النترات في بعض اآل -

 .الصرف الصحي
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  :الدراسة توصیات : ثانیاً 
فـــي ضـــوء مـــا توصـــلت إلیـــه الدراســـة مـــن نتـــائج خـــالل فتـــرة الدراســـة، البـــد مـــن اإلشـــارة إلـــى 
مجموعـة مـن التوصـیات، الموجهـة إلـى المسـئولین فـي سـلطة المیـاه، ووزارة الصـحة؛ لكـي یـتم اتخـاذ 

  :اإلجراءات المناسبة للمحافظة على الموارد الطبیعیة، ومن هذه التوصیات
مال وصل جمیع أنحاء المحافظة بشبكات الصرف الصحي، وٕاغالق جمیع الحفر استك  - 

 .االمتصاصیة
 .إغالق اآلبار القدیمة - 
البحث عن مصادر أخرى للمیاه عن طرق تحلیة میاه البحر، وتجمیع میاه األمطار، وٕاعادة  - 

 .استخدام المیاه العادمة المعاَلجة في الزراعة 
 .المیاه  توعیة المواطنین بترشید استخدام - 
 .إغالق اآلبار العشوائیة، غیر القانونیة في المحافظة  - 
الذي یقدر نصیب قطاع غزة منه  ،الساحلي الجوفي المطالبة بالحقوق المائیة في الخزان - 

 .سنویاً /ملیون متر مكعب )200(حوالي 
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  قائمة المراجع
  المراجع العربیة : والً أ

العادمة وأثرها على الخزان الجوفي في محافظة غزة المیاه ) 2012(مقداد ، أبو راس .1
  .غزة، الجامعة اإلسالمیة، رسالة ماجستیر غیر منشورة، )دراسة في جغرافیة البیئة (

دار الیازوري العلمیة ، المرجع السهل في علوم األرض والبیئة) 2009(إبراهیم ، أبو عواد .2
  .عمان ، للنشر والتوزیع

، في قطاع غزةاسة في الخواص الكیمائیة للمیاه الجوفیة در ) 1989( یوسف ، أبو مایلة .3
 .  39- 7: 9عدد ،  9مجلد ، مجلة جامعة بیت لحم 

دراسة میدانیة الزمة المیاه بقطاع غزة وفقًا لموسم الجفاف ) 1999( یوسف ، أبو مایلة .4
  . 68- 49: 1عدد ،  5مجلد، مجلة جامعة األزهر، 1999/2000لعام 

، دار السودانیة للكتب، 2ط، الماء) 2001(الطاهر محمد  ،عصام والدردیري، أحمد .5
  .السودان ، الخرطوم

. تها للرينوعیة المیاه الجوفیة في الضفة الغربیة وصالحی) 1994(محمد سلیم ، اشتیة .6
  . 235- 226: 97عدد ، مجلة صامد االقتصادیة 

ظة دیر البلح المیاه العادمة وأثرها على الخزان الجوفي في محاف) 2002(نعیم ، بارود .7
  .107- 69: 1عدد ،10مجلد ، مجلة الجامعة اإلسالمیة، )دراسة في جغرافیة البیئة(

). دراسة في جغرافیة البیئة(المیاه العادمة في مدینة خان یونس ) 2011(الباز، عبد القادر .8
  .غزة ، الجامعة اإلسالمیة، رسالة ماجستیر غیر منشورة

، منشأة المعارف، الماء مآزق ومواجهات)  1997(السید خلیل ، عبد المنعم وعطا، بلبع .9
  .اإلسكندریة 

مجلة ، دراسة تلوث المیاه الجوفیة ضمن منطقة بساتین أبي جرش) 2010(ریاض ، بلدیة .10
  . 91- 75: 1عدد ، 26مجلد ، جامعة دمشق للعلوم الزراعیة

 ساحل قطاع غزة، دراسة جیومورفولوجیة، رسالة ماجستیر غیر) 2011(البنا، هبة  .11
  .غزة ، منشورة، الجامعة اإلسالمیة

، رسالة ماجستیر غیر منشورة، أثر المناخ على راحة اإلنسان) 2011(أحمد ، ثابت .12
  .غزة ، الجامعة االسالمیة
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، التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت)  2007(الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني  .13
  .فلسطین ، رام اهللا، النتائج النهائیة

، األحوال المناخیة في األراضي الفلسطینیة) 2009(المركزي لإلحصاء الفلسطیني  الجهاز .14
  .فلسطین ، رام اهللا

، الهیدرولوجیة والمیاه الجوفیة) 1992(إبراهیم محمد ، إبراهیم حسن وحمیدة، حبیب .15
 .جامعة القاهرة ، القاهرة

مجلة ، نیة المحتلةالوضع البیئي لمیاه الشرب في األراضي الفلسطی) 1993(مروان ، حداد .16
  . 68- 56:  91عدد ، 20مجموعة ، صامد االقتصادیة

: 35عدد ، 6مجموعة ، مجلة الداخلیة، مشكلة المیاه في فلسطین) 1999(نظام، حمدان .17
24 -25 .  

  . القاهرة، الدار الثقافیة للنشر، في علوم البیئة والحفاظ علیها) 2007(محمد السید ، خلیل .18

  .رولوجیة المیاه الجوفیة، عمان، األردن هید )1987(درادكه، خلیفة  .19

تلوث المیاه في محافظتي الشمال والوسطى وتأثیراتها على صحة ) 2010( محمد ، الزرقة .20
  .غزة ،الجامعة اإلسالمیة ، رسالة ماجستیر غیر منشورة، اإلنسان

  .17: 1عدد ، مجلة میاه األرض المقدسة، المیاه مشاكل وحلول) 1995(محمد ، زیادنة .21

  .عمان، دار الفكر، 1ط ، أساسیات علم االرض) 2012(محمود ، حسونة، الیاس، مةسال .22

، الجزء األول، مصادر المیاه في فلسطین) 2009(سلطة المیاه الفلسطینیة ووزارة الزراعة  .23
  .فلسطین ، غزة، وثیقة استراتیجیة

  .فلسطین ، غزة، معاییر میاه الشرب الفلسطینیة) 2010(سلطة جودة البیئة  .24

  .جامعة القاهرة ، القاهرة، جغرافیة المیاه العذبة) 2000(آمال إسماعیل ، ورشا .25

اثر نسیج التربة على تسرب النترات للمیاه الجوفیة في ) 2012(أحمد كمال احمد ، صالحة .26
الجامعة ، رسالة ماجستیر غي منشورة، )دراسة في جغرافیة التربة (محافظة خان یونس 

  .غزة ، االسالمیة

دار ، 1ط ، البیئة والمیاه) 2004(عبد العباس فضیح ، عدیة عاكول والغریزيس، الصالحي .27
  . عمان ، صفاء للنشر والتوزیع
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المیاه في فلسطین دراسة في الجغرافیا االقتصادیة ) 1989(طنطیش، جمعة رجب  .28
  .والسیاسیة، دار الجماهیریة 

ة الغربیة وقطاع جیولوجیة فلسطین والضف) 1999(عابد، عبد القادر والوشاحي، صایل  .29
  .، القدس نالفلسطینیی نغزة، مجموعة الهیدرولوجیی

  .422-415: 69- 68عدد ، المجلة الثقافیة، المیاه الجوفیة) 2007(ریم فوزي، عماري .30

تلوث المیاه الجوفیة في سهل دمشق ) 2001(واثق رسول ، عمار محمد وآغا، العمارین .31
 ، 28مجلد ، مجلة دراسات، ة دمشقدراسة حالة حول حقول آبار میاه الشرب في مدین

  .   326 -  298:  2عدد 

،  دار الشروق، 1ط، المدخل إلى العلوم البیئیة) 1987(یحیى ، سامح و فرحان، غرایبة .32
  .عمان

الضفة العالقة بین األمطار ومنسوب المیاه الجوفیة في ) 2005(منصور نصر ، اللوح .33
  . 122- 93: 1د عد،  13مجلد  مجلة الجامعة االسالمیة ،الغربیة

  .غزة ، بیانات غیر منشورة) 2011(محطة أرصاد مدینة غزة  .34

دالئل جودة المیاه، المعاییر الصحیة ومعلومات مساعده  )1984(منظمة الصحة العالمیة  .35
  . 2أخرى، ج 

  . 1دالئل جودة میاه الشرب، ج  )1989(منظمة الصحة العالمیة  .36

، 15مجموعة ، جلة صامد االقتصادیةم، المیاه في قطاع غزة) 1990(محمد ، النحال .37
  . 202- 187: 81عدد 

، دار الفكر العربي، 1ط، جغرافیة المعادن ومصادر الطاقة) 2007(علي أحمد ، هارون .38
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