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 الملخص

عموكلاامت ف  قنطقت جقاعي  على موبيئت  ققاون موعجا حه ف هذه مو املت إوى  املت عحقيا أثا
عق  أجن حعقيق أه مفها  لقت مو املت إوى لحت  ع املت آثاا ذوك على مإلنلا  عموبيئت عمال حصا .

يشقن موفصن مألعن على قشكلت مو املت عأهقيحها عأه مفها عقنطقت مو املت  فصعن ائيليه,
أقا  .موحلعث عأها ألبابه عأنعمعه حا حناعن ثان عف  موفصن مو .عفاضيات مو املت عمو املات مولابقت

ف  موفصن موثاوث فق  حا فيه  املت موقنطقت  املت شاقله ق  قنظعا موجغامفيا مال حصا يت 
موبيئ  وققاون موعجا عموكلاامت على موجعمنب  مألثا ينا ش  موفصن موامبن . كقا م عموطبي يت

حلكاحها عنباحات موزينت عمألشجاا موقثقاة, عموزيحع  عزيت )مولكا  عقق موطبي يت عموبشايت مال حصا يت,
موبيئ  وققاون موعجا  مألثا ا يموزيحع  عموقياه موجعفيت(. ف  عي  خصص موفصن موخاقس وحقي

 عيث حا ملحخ ما موج معن, موبيئ , مألثا ا يعموكلاامت ق  خالن ملحخ ما قجقععت ق  مونقاذج وحقي
أقا موفصن مولا س عمألخيا فق  . عطايقت موقشااكت موش بيت وقباشاة,عموطايقت م عقصفعفت ويعبعو ,

 حناعن أها مونحائج موح  حعصلت إويها مو املت عموحعصيات موح  خاجت بها.

   -وتوصلت الدراسة إلى نتائج أهمها:



 ع

 

بها مولكا  ق  موقلعثات هع فصن موصيف عأكثا مألع ات  أ  أكثا موفصعن موح  يحأثا  .1
 اح عموظهياة.ه  أع ات موصب

حنعع موقلعثات موناحجت ع  ققاون موعجا عموكلاامت قا بي  قعم  صلبت عغازيت عوك  أكثاها   .2
 حأثام هع حلعث موهعمء باوغباا موناحج ع  ققاون موعجا عموكلاامت.

ققاون موعجا عموكلاامت على صعت مإلنلا , عأ  ب ض مولكا  ي انع  ق  ب ض حؤثا   .1
حلعث خاصت أقامض موجهاز موحنفل  عمو يع  عمألقامض موجل يت مألقامض موح  يلببها  مو

 عمولعزحي .

بينت مو املت أ  ققاون موعجا عموكلاامت حؤثا على ققحلكات مولكا  ق  عيث محلاخ  .4
 موج ام  موخااجيت ولقلاك  عنظافت موبيعت.

نقعها  يؤ ي موغباا موقنب ث ق  ققاون موعجا عموكلاامت إوى ذبعن أعامق مألشجاا عحأخيا .5
 عمنخفاض إنحاجيحها.

على موحابت عموقياه أباا موجقن موقنزويت إوى موع ع  موح  حشكن خطام على  موقلعثاتال حؤثا  .6
 موصعت مو اقت.

 يناا  2.610.000ععمو   بلغ ق  ن مإلنحاج مولنعي وقطاع ققاون موعجا عموكلاامت .1
 .ما ن 

أضاماًم  بققحلكات طقت جقاعي  عموكلاامت ف  قن موحلعث موناجا ع  ققاون موعجا يلعق .1
مولكا   يوذوك يب  مولكا  عمونباحات, عموصعت مو اقت, عحلبب مو  ي  ق  مألقامض,

 مهحقاقا خاصا بهذه موقشكلت.



 غ

 

يش ا مولكا  بضيق ف  موحنفس ف  عاوت عع حها إوى قنطقت جقاعي  عيش اع  باخحالف  .1
 هعمء جقاعي  ع  موقناطق مألخاى .

عع حًا طعياًل ف  حنظيف مألثاث عمولحائا عموع يقت موقنزويت ق  هذه يبذن مولكا  جه ًم  .10
 موقلعثات.

هناك ع ا اضا ق  مولكا  محجاه مإلجامءمت موعكعقيت ولحخفيف ق  موحلعث قن ع ا  .11
 حخطيط لليا ف  مخحياا قعم ن موبعث فأعيانا يقعقع  باوبعث عنها بي  موقنازن.

 ة جقاعي  ب   قج ء موللطت موعطنيت وا يع ث حعل  على موعضن موبيئ  ف  بل  .12
 موفللطينيت.

ال يعج   عا ولقجلس موبل ي عللطت موبيئت ف  موقعافظت على موعضن موبيئ  وبل ة  .11
 جقاعي .

 ع ا  ياا للطت جع ة موبيئت بإجامء قلععات شاقلت وق افت موحلعث عألبابه ععالجه.  .14
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 األولالفصل 

 منهجية الدراسة

 المقدمة  ...

 تبا أ موبيئات موطبي يات,  ا فاياحغي إعا مث ا امت موفاا  علاى  امتوحزمي  ع   مولكا  عنحيجات حطاع  نظامً 
 اللاحنزمفولا قاا عم  ااضفا  موح تموقحقثلت ف  موقااء عموهاعمء عموحابا لاليتمأل بي يتموط تعناصا موبيئ

 أع ج يا فق ت موق اة علاى موح إنهاحقن ح ايجيا بن  اءف  مو ط حقاما  احها على مالل أخذتعموحلف, ع 
 بناء نفلها قج  م. إعا ة

 جحقاعيااااتمال أعمال حصااااا يت  نشااااطتمأل عأب ااااض موقشااااااين  أ موقااااا  موقاضاااا   حصاااافقنااااذ قن حبااااي 
ققبعواات وااب ض  الً كاناات حقاا ا علااع  اعقاان أنهاا .قاا  حنفيااذها فحاااةب اا   ة  قح اا باتحعمجااه صاا ع  أصاابعت

 حاااحبطع  1.اموحخطاايط إل اقحهااموبيئياات عناا   خطاااافاا  مالعحباااا مأل أخااذوااا ح أنهااا إال قشااكالت موحنقياات,
موجااع  إوااى وقنب ثااتموقلعثااات م كقيااتزم ت  قاااها فكلعقباشااام قاان ملااحهالك قصااا ا  قاااموبيئاات ماحباطااا عثي

 .2عغياها تعهعمء عحابت عنباحا قاءحلعث موبيئت موطبي يت ق   إوىذوك  أ ى

 هااااححفاعااان ق  موحااا عموقكعناااات عموظااااعف   عمقااانقااا  مو قجقععااات أنهااااعلاااى  موبيئاااتح اياااف  عيقكااا 
 أقاا .تموعيا موكائنااتحقاعا بهاا  على مو قلياات موعيعيات موحا  عحؤثا ,ق ي موكائنات موعيت ضق  عيز 

 أعغيااا صاااوح واللااحخ ما  حج لااهقكعنااات مونظاااا موبيئاا  بعيااث فاا   قااعم  عجااع موقلااعث موبيئاا  فهااع 
عااا عث حغياااا فااا  موخصاااائص موطبي يااات عموعيعيااات  أع هعظيفحااا أ مء  حعااا  قااا أع ملاااح قاوهحقلااان قااا  

 .3موبيئ  ااعموكيقيائيت ولنظ

                                                           

 الااوت)مألا    فا  موعلاطإ لايا  فا  موصالبت ايااتمونف طااح قعم ان واب ض موبيئا مألثاا  حقييا( 4222,)عي  قعقس, مو قنهعاي1
 ( قنشعاة غيا قاجلحيا

 2:ص موشاعق  مئاة  عقا  .عموبيئتمإلنلا  ( 4222) هان , عبي 2

 2-2 ماموقناهجص  عقا , عصيانحها عقايحها موبيئت( 4222)عطاة عقعق  ,إبامهيا عمئن, موفاععاي3 
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 نشااااطعصاااانا موعاضاااا نحيجااات ول فااا  يتموحااا  حعمجاااه موبشاااا  شاااكالتموق أعااا موحلاااعث موبيئااا   عيشاااكن
 .نلاا صاعت مإل علاى ةخطياا  أب ا موحلعث موبيئ  وه   أل ف  قجاالت موعياة كافت, موقحزمي  نلان مإل

موحاا  حشااغن فكااا  ضااععاتموقع  أهاااعلااحظن قاا   مو صااا, أعوعياااتقاا   أعوعياات ضاايت موحلااعث  حقثاان
ق يناات قاا  موقخلفااات  اتيلااحععب كقياا أ موبيئاا   لنظااااو  عيقكاا فاا  موقااا  موعمعاا  عمو شاااي , مو اااوا

ال  عحاى ,فياهموقخلفاات موحا  حقاذف بهاا  ملاحي اب  احاه علاى  حجاعزيجب ع ا  أنه مال  ع  ح هعا,
 .1عموعيعم  عمونباحات باإلنلا يضا  ايحلعث حلعث

 ؤثات موحا  حاق  موقلعثاا ي موح  ححاك مو   اتموعجا عموقعاجا ق  موصناع عتصنا موتعقا ز  كانت
هاذه  أعموصاناعت  هاذهعموقيااه عموحابات عموهاعمء عموزامعات فا  موقنااطق موحا  حقاااس فيهاا  نلاا على مإل
 .ولصخعا موقكعنت  موقعم  ضحنحج موغازمت عموغباا عب عيث موقهنت,

  وبيئذمت موحأثيا م تموحنقعي نشطتمأل أع ااينولقش تموبيئ  ق  مو املات موحنبؤي ألثا املت حقييا م ح  
موباااا مئن ذمت  أفضاااانعمخحياااااا  ,موبيئاااا  حأثياهاااااعحقياااايا  ,موباااا مئن موقحاعاااات  ياااا وحع مإليجاااااب مولاااالب  ع 
 أجاانقاا   ,عمضااعت موق اااوا ياتملااحامحيج تعم حااامح علااائن قنالاابت ذم ,لاالبيت  اانموبيئياات مأل موحااأثيامت
 .2موبيئتعلى  آثااهاق   موحقلينموللب  وهذه ماللحخ مقات ع  موحأثياحخفيف 

 أ عنااا  موكثيااااي   مولاااائ مالعحقاااا   أكااا ت ااا   موصاااناعيتموبيئااات موحااا  وعقااات باوقعيطاااات  أضااااما م  ع 
فا   موبيئا  عضانحطاعامت مو أ  غياا موصاناع  عموعضاااي, لنقاعو نحيجتموبيئ  كا  عقا زمن  موحلعث

عاا ا  بلاابب عذوااك مونظاااا موبيئاا , هعاعلااى حاا  مه موقليلاات موقاضاايت حااا  عااعمامواا عن خااالن مأل ضب اا
 .3بها عموقحفق عليها  عويا موق قعنباوقعمني  موبيئيت  الوحزمام

 
                                                           

 2ص مإللكن ايت جاق ت موقاهاة :ط, موقاء حلعث(, 4222, )معق  مولي , موخطيب1
يقا ,  قعقع  صالح, موعجاز2  مو ابا   ماموفكاا  موقااهاة :ط,  ع املااتألاس  موبيئا مألثا  حقييا( 4222)أو زيزي  قعقع  عم 

 :4ص
 2: ص مو اب  موحابت قكحب,  مواياض,  موهعمء حلعث( 222:,)بشيا عجاما,  قعق  لليقا ,  مو قيل  3
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حكاع   ,موصاناعيت ولقشاااينموبيئا   ثااحقيايا مأل أجانق ااييا ع اعمني  قا   وعضانضااعاة  واكهنا وذوك
ب اي  مالعحبااا حلاك  خاذفيجب مأل ععناصاهمونظاا موبيئ   على حع  ق  موحأثيا بعيثهاقت  أب ا وها 

حها    وحا م خطاااقا  مأل موحقليانموحنقيات ع  أها مفبشكن قنالب وحعقيق  يقاحهاعحطب  موق اييا عموقعمني
 .1مونظاا موبيئ  املحقام

 الدراسة: مشكلة 1..

عققااون موعجاااة  امتموقحاحبات علاى عجاع  موكلاا ثاااق  موقشاكن عمآل   ي قنطقت مو املت ق  مو ح ان 
عغيااا قباشااا علاااى  اقباشااا أثياحاا قاا  هاااا وعقااا ,مولاااكنيت عموحجق ااات مولااكانيت قاااك باااوقاب قاا  مأل

 ,فااا  حلاااك موقنطقااات ءعموحابااات عموهاااعم يااااهموق حلاااعثعققحلكاااات مولاااكا  ع  موزامعاااتعموقلااااك  ع  نلاااا مإل
عموصاناعات  نشاطتحلاك مأل ,غياا موقباشاا أعموح   ا  حكاع  لاببها موقباشاا  قامضعمنحشاا ب ض مأل

. عحناعوات مو املات مالثااا موبيئا  وققااون موعجااا مضااعت علاى موبيئات فا  حلااك موقنطقاتع  أثااامً ححااك  حا مو
عموكلاااامت عحااا فعاااص موهااعمء ععينااات موحابااات عزياات موزيحااع  عموقيااااه عموجانااب موبشاااي عمال حصاااا ي 

 موى ملحنا ها ولفععصات موكيقاعيه. باإلضافت

 الدراسة: أسئلة 1..

قثاان موهااعمء عموحاباات  يااتموطبي ت بااي  موكلاااامت عققاااون موعجااا عموقحغيااامت موبيئياا  ال ااتهاا  مو قااا .1
 ؟مو املت ف  قنطقت قثن مولكا  موزامعت موقلاك  عموبشايت عموقياه

عموقلاااك   نلااا علااى صااعت مإل اعي موعجااا فاا  جقاا قاااونقاا ى موخطااا موبيئاا  ولكلاااامت عق قااا .2
 مولكا ؟ ققحلكاتعموقاء عمونباحات ع  وهعمءعموحابت عم

قعم اان  عاا  ب اا مو أع موقلااافتعاقاان ع جاااه مواياااح موبيئياات حب ااًا الح ثااااوآل حفاااعتهناااك حباااي  ع  هاان .1
 ؟موعجا اونموكلاامت عقق

                                                           

 جاق اات(, قنشااعاة غيااا قاجلااحيا الاااوت,)جقاااعي   قنطقاات فاا  موفعااا وصااناعت موبيئاا مألثااا  حقياايا(,4222,)هشاااا, ذياابأبااع  1
 .نابلس مونجاح
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 ؟ هن يعج  خطا بيئ  وققاون موعجا عموكلاامت على مشجاا موزيحع  ف  قنطقت مو املت .4

 هن هناك مثاا بيئيت وققاون موعجا عموكلاامت على موهعمء ف  قنطقت مو املت ؟ .5

 لى موحابت ف  قنطقت مو املت ؟هن هناك خطا بيئ  وققاون موعجا عموكلاامت ع .6

 الدراسة: فرضيات 1..

 ولىاأل  الفرضية

  صاعت مولاكا   علاىعموقحغياامت موبيئيات فا  قنطقات مو املات موعجاا  عققاونولكلاامت هناك عال ت
 ف  قنطقت جقاعي .

 الثانية الفرضية

  ف  قنطقت جقاعي هققحلكاحصعت مولكا  ع ولكلاامت عققاون موعجا على خطا بيئ   يعج.  

 الثالثة الفرضية

  وألثاا موبيئيت حب ا الحجاه مواياح عو اقن موقلافت عموب   ع  قع ن موكلااامت  هناك حباي  عحفاعت
 مو املت. ف  قنطقت عققاون موعجا

 الرابعة الفرضية

  مو املت ف  قنطقت أشجاا موزيحع  علىموعجا  عققاون ولكلاامتخطا بيئ   يعج 

 الخامسة الفرضية

   مو املت قنطقتعلى موهعمء ف   عجاولكلاامت عققاون مو ئ  ا بيأثيعج 

 السادسة الفرضية 

 مو امله ف  قنطقت وحابت ولكلاامت عققاون موعجا على م ا بيئ  أث عج ي 



6 

 

 دراسةال أهمية 1..

 تموبيئاا  ولكلاااام ثااامألحقياايا  قعضااععموحاا  ح اااوج  عوااىمأل تمو املاات فاا  كعنهااا مو املاا أهقياات ححجلااى
صاناعت موعجاا عق اوجات  اوجح ا عكاذوك ,تنظاا جغامفيا هتعج ق قنطقت جقاعي  ف   جاعققاون موع

 حلك موقنطقت.  عموحابت عموقاء ف موهعمءعموققحلكات ع  نلا عنه على صعت مإل موناحجت ثاامآل

 تعلااى موبيئاا اامتموكلاا أثااا عجااا إظهااااقاا  مو املااات موقعلياات موحاا  حبعااث فاا    املااتهااذه مو عح حبااا
 هذه مو املت ق  خالن  أهقيت بنقنطقت مو املت عحن ف  نلا يها مإلف يشموقعليت موح  ي 

 .لاامتموبيئ  باوك وحلعثمولكا  عملحجاباحها عق افحها وقشكلت م إ امك  ىق  ياس .1

 .عمالاض عمونبات نلا على صعت مإل تموكلاام قلعثات حأثيا أباز  املت .2

 مو اقلت. ي يعع   مأل كلاامتعجا قلاعات مو أظهاا .1

 ق  بيعت علياامت عنباحات زينت عغياها. نلا على ققحلكات مإل متأثيا قلعثات موكلاا ح إبامز .4

 مو املت قنطقتعققاون موعجا ف   متموبيئ  ولكلاا  ثامأل حقييا .5

 عققاون موعجا. متموكلاا  إ اقت إوىموحعجه  ألبابعلى  موح اف .6

 موعطن . ا عق ى قلاهقحه  ف  مال حص نحاجعحع ي  عجا مإل  املت .1

  الدراسة مبررات 1..

يشاكن  اعا ة وقا   قاجانبقثابات  كاع حعا  قنطقات مو املات هذه مو املت بياناات عق لعقاات  حعفا .1
 ق  هذه مو املت ال عقا ف  موقنطقت. بأي قعضعع  اي أع املت هذم موقعضعع  أام 

موبيئاا  ولكلاااامت عققاااون موعجااا فاا   ثاااحناعواات  املاات عحقياايا مأل أبعاااث املااات ع  ع عجاا عاا ا .2
 قت مو املت.قنط
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 عحأثيامحه. أنعمعهموكلاامت ق  عيث ققاون موعجا ع ع   اموناج حلعثععلاب مو  املت .1

 عموحعصيات موقنالبت وقشكلت موحلعث ف  موقنطقت. نموعلع  نعض قعاعوت .4

 الدراسة منهجية 1..

قثان   فا موقهقاتموقنااهج  أعا موحعليلا  باعحباااه ع  صف موقنهج موع  بإحباع مو املت قعضععق اوجت  حا
عذواك  ,مو املات تولكلااامت عققااون موعجاا فا  قنطقا موقيا من  موقلحمو املات عذوك عن  طايق  ههذ

 مولااكا هااذه موكلاااامت ع  أصااعابعلااى  موعجاااعققاااون  متباوكلاااا  اصااتقاا  خااالن حعزياان ملااحبانه خ
ا ثاا عقاا  عكاان قاا  وااه  عال اات بهااذم موشااأ , ,هاااعجااع  موكلاااامت عمو اااقلي  في أقاااك موقحعمجاا ي  فاا  

 تموخاامئط ذم عملاحخ ا. SPSS)) مإلعصاائيتعق اوجحها بالاحخ ما بانااقج موازقات  موق لعقاتحفايغ 
ف  موقيا م   و املتلجلها موباعث ع  طايق مموق لعقات موح   إوى باإلضافتهذم .اوقعضععب مو ال ت

حعزيان  ظهاااإ أجانق   GISنظا موق لعقات موجغامفيت  قنيتملحخ ما ح حاع  ,موكلاامتمنحشاا  أقاك ع 
ظهاااا غامفياااموكلاااامت ج موع يثاات فاا  مو املااات  نيااتهااذه موحق لااحخ مامو ال ااات موحاا  حظهااا نحيجاات م عم 

, موقكانيااات عمو ال ااات بيااانها حبايناااات املاااحها عق افااات مو نحاااا حقلااايا قنااااطق موكلااااامت وحلاااهي موبيئيااات,
ب ااض موجعمنااب  لاات امقاا  مجاان فاا  موجعمنااب مالجحقاعياات عمال حصااا يت ملااحخ ما موقاانهج موحاااايخ  ع 

قخباياا قا  خاالن فعاص عيناات قاا   موحلاعثققا ما  فعاصموباعاث ب ااا ع  موقح لقات بقنطقات مو املات.
 موحلعث موهعمئ  ف  موقنطقت.  ياس أجهزةملحخ ما  احع  عموزيت, قاءموحابت عمو

 الدراسة منطقة 1..

ناابلس  ناتموجناعب قا  ق ي إواىهذه موقنطقت  عحقن . جقاعيع ع  بل يت  نطقتق املتقنطقت مو  حشقن
 بلاا ي جلااساما مهلل, عيعجاا  فاا  بلاا ة جقاااعي  ق -عاا  موطايااق موائيلاا  نااابلس عيصاالها طايااق يحفااا ع 

)موجهااااز موقاكاازي و عصااااء , نلااقت 6500عاا   لاااكا  هااذه موقنطقااات  يبلاااغ ,نااابلس وقعافظااات حااابن
 .(2001موفللطين  
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موشااق  عقا  موقبليات, ععصياهف عقا قا ععاي قانموش عق  ,زيحا ايت جقاعي  ق  موغاب  ايت  عيع 
 عموخااطااات ,ي قااان لاااكانها فااا  موزامعااات عموعظاااائف موعكعقيااات عياااث موجناااعب قاااا ة, عقااا  عيناااابعس,

 ( حبي  قنطقت مو املت.1ا ا)

 قع ن قنطقت أو املت(: .خارطة رقم)

 

 ثإع م  موباع :المصدر
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 السابقة: الدراسات 1...

ت موح  حعحعي على ق لعقات عبيانات يحا ملحخ مقها ب اض ب ض مو املات مولابقوق   اا موباعث 
 :كقاع ة وق افت ب ض موق لعقات عل  هذه مو املت عق  مهقها

 طقتف  قن اموبيئ  وصناعت موفع ثامأل ياحقيب نعم  " (2001).قعق  هشاا ,ذيب بعأ  املت ..
 .1"ي ب 

ناعت موفعا ق  قنظعا موقنطقت موطبي يت عموبشايت ع املت ص وبيئتموباعث  املت شاقلت  حناعن
عموبشايت  بي يتموفعا على موجعمنب موط ناعتموبيئ  وص ثاموباعث مأل حناعنكقا  .عم حصا ي ف جغام

عحع ث  عنباحات موزينت عموحنعع موعيعي, عموققحلكات كا موبيئ  على مول ثاق  خالن  املت مأل
 ثاا قجقععت ق  مونقاذج وحقييا مألملحخ  ع   موجعفيت, قياهعلى موحابت عمو بيئ مو ثاموباعث ع  مأل

عقصفعفت  ,عطايقت موقشااكت موش بيت ,عطايق موج معن ,موقباشا تحا ملحخ ما موطايق عيثموبيئ  
 ويبعو .

  هقهاأق  مونحائج  ي مو   إوىحعصلت مو املت  ع  

 أكثاه  فصن موخايف ع  عاصناعت موف ثاتموفصعن موح  يحأثا بها مولكا  ق  قلع  أكثا 
 .لينقحأخاة ق  مو أع اتموصباح موباكا ع  أع اتموح  يحأثا بها مولكا  كانت ف   اتع مأل

 موح  حشقن ثان خحلفتموق وغازمتم إوىقا بي  موقعم  موصلبت مو  يقت   ححنعع عححباي موقلعثات  
 موكبايت عموهي اعكابعنات. أكلي مونيحاعجي  ع  أكلي موكابع  ع  أكلي 

 هاموح  يلبب قامضب ض مأل ق ي انع   ولكا ق  م% 11.1نلبت  أ  و املتم أك ت 
 .موجل يت قامضعمولعزحي  عمأل  يع عمو حنفل موجهاز مو كأقامضموحلعث 

                                                           

قنشااعاة(  ا)الاااوت قاجلااحيا غياا  جقاااعي  طقااتفاا  قن اموبيئاا  وصااناعت موفعاا ثااامأل ياحقياا (,2001قعقاا ) ,هشاااا ,ذيااب أبااع 1
 .فللطي  نابلس, مونجاح موعطنيت, تجاق 
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محلاخ موج ام   صناعت موفعا حؤثا على ققحلكات مولكا  ق  خالن  أبينت مو املت  كقا
 أعامقحأثياها على ع  شجااموبيعت عمولياامت عأعامق مأل نطاق لىع عموحأثيا موخااجيت ولقلاك ,

 خصائص موحابت ف  قنطقت مو املت. ىهذه موصناعت حؤثا عل  أبينت  كقا زهااهاعأ شجاامأل

قن عاجت  يحالءابقا  ثاا مأليحطعيا قنهجيت وحقيب نعم  " (2006).لفيع  عاق  عاقا,  املت .2
مو املت بقا  قتف  قنط بيئيتموباعث موحغيامت مو حناعن. 1يئتموقجحقن موفللطين  موحنقعيت عموب

ف  موبيئت  ثااأق   موحنقعيت عقا وها  قليتقن عاجت موقجحقن موفللطين  عحناعن موباعث مو اءيحال
عححبن موحغيامت موبيئيت عقامعن نقعها  نحاجيتحطعا موطاق عمو قليات مإل باعثكقا حناعن مو
 إ امكنقعيت عق افت موح وألنشطتموبيئيت  ثااموبيئيت عحعلين مآل ألخطااعلى  وح افموقخحلفت عم

  امكإحباي  قلحعى  أهقها مونحائج قجقععات ق  وىإ موباعث عحعصن آلثاامولكا  وحلك م
 موحأثيا. حعياتعحباي  قل نحاجيتنحيجت مو قليات مإل وبيئ وقشكلت موحلعث ممولكا  

 .2"موعضن موبيئ  ف  قعافظت جني  "(2005).صقا, عوي  ل ي   املت .1

 ,أثااه أهاع  أنعمعهجني  ق  عيث موحلعث عقصا اه ع  ظتعم ن موبيئ  ف  قعافهذه مو املت مو حناعوت
 عمثا موحلعث ف  ذوك, وللكا  الت موخصائص مال حصا يت عمالجحقاعيت عمو يقعغامفيت  عيث
 وقلعثاتذوك ف  حلعث موبيئت عمنحشاا م عقلاهقت مولكا  موخاطئ محجاه موبيئت, للعك الت  عكذوك

قنها قلاهقت مولكا   ,هاقتنحائج  وىإعيث حعصلت هذه مو املت  اوقعافظتب ثع ياس  اجات موحلع 
عمضح  ثاأخصائص مولكا  كا  وه  عأ موخاطئ محجاه موبيئت عحلعثها  كهانحيجت للع  ف  موحلعث

موقنزويت عموصناعات عيث  صلبتمو فاياتحلعث كانت ق  مون بتنل كباأ أ ف  عجا موحلعث ع  عكبيا
خيت ف  فصن موشحاء ف  زيا ة ع ة موحلعث عحزمي  كقيت مونفايات موصلبت ف  حلاها موظاعف موقنا

 .مواطعبتفحاة موجفاف عنها ف  فحاة 
                                                           

,)الاااوت يئتقان عاجات موقجحقاان موفللاطين  موحنقعيات عموب ياحالءابقااا  ثااحطااعيا قنهجيات وحقايا مأل (2006,)لافيع  عاقا  عااقا, 1
 طنيتمونجاح موع  جاق تقاجلحيا غيا قنشعاة(,

 , نابلسوعطنيتموعضن موبيئ  ف  قعافظت جني ,)الاوت قاجلحيا غيا قنشعاة(, جاق ت مونجاح م "(4222صقا, عوي  ل ي  ) 2
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 ف موحلعث مويعق  عموفصل  ولهعمء  نقاطأب نعم  " (2001).عطا مهلل أعق  ,موذنيبات  املت .4
 1".علط ق ينت عقا 

عمنحشاا  تاعا على حاكيز موقلعثامونشاط موبشاي ق  خالن عاكت موق ثاأموباعث بحعلين   اا
ق افت ع ياس عحعلين مو عمقن  وىإ لتمعه فت مو ا  .مويعقيت وعاكتموناحجت ع  م متموغاز 

ععاوت  عيعيتموطبي يت موح  حلاع  غلى منحشاا عحاكيز موقلعثات قن قامعاة ابطها باوظاعف مو
 هاأموهعمء عق افت عحع ي  عجا حلعث  مو املت قتععاكت موقاعا ف  قنط مولائ ةموطقس 

 قنطقت مو املت. ف مولائ ة  عثاتموقل

 اعجي مونيح أكلي ثان   يزحاك ماحفاع ,أهقهاعمونحائج  موحعصياتق   بقجقععتمو املت  عخاجت
 أكلي موكابع  عثان   مكلي  ثان  ماحفاع حاكيز عكذوك فصن موشحاء,  ف  فصن موصيف عنه ف

كقا حعصن  ,موصيف فصنقنه ف   أكثاموشحاء  ف  فصن يحاعجي مون أكلي موكبايت عأعن 
موعامايت عحاكيز موقلعثات عيث حلاها هذه مالنقالبات  باتعال ت بي  مالنقال ع عج إوى ثموباع

 .وصيففصن م  قنها ف أعلى حاءموقلعثات عكانت ف  فصن موش زف  زيا ة حاكي

 خياةمأل عليناتحصا يت ولحمال  موبيئيت ثااحقييا مآل" (2001).قعق  ذيب اهاا ,مويقي   املت .1
 .2"موفعيص لقنتأل قصننموبيئيت ف   عضاعوافن لعيت مأل أجايتموح  

 لقنتمف   قصنن  عضاعقلحعى مأل وافن جايتأموحعلينات موح   أهاحناعوت هذه مو املت 
موناحجت ع  هذم موحلعث  عموحكلفت مال حصا يت وب ض هذه  ثااعمآل حلعثمو أنعمعموفعيص عحع ي  

على  لقنتمإلق  حأثيا غباا  موحقلينموبيئ  ع  وحلعثقلحعى م حخفيضإوى  أ تلينات موح  موحع

                                                           

غيااا  قاجلااحياعلااط ق يناات عقااا  )الاااوت  فاا موحلااعث مويااعق  عموفصاال  ولهااعمء  أنقاااط(,2001, عطااا مهلل,)أعقاا  ,موااذنيبات 1
 عقا . مألا نيتقنشعاة(, موجاق ت 

 عضاااعوافاان لااعيت مأل أجايااتموحاا   خياااةمأل علاايناتمال حصااا يت ولح موبيئياات ثااااحقياايا مآل (,2001اهاااا, قعقاا  ذيااب,) ,مويقااي  2
 , عقا . ا نيتمأل ق تغيا قنشعاة(, موجا قاجلحيا اوتموفعيص)ال لقنتمال قصننموبيئيت ف  
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 اهحلعث موهعمء عموحابت عموقي بلبب قامضمأل تموزامعيت ف  حلك موقنطقت عموحقلين ق  نلب اصينموقع
  قنها قهها نحائج وىإمو املت عيث حعصلت مو املت  نطقتف  ق

موحعلينات  إ عيث  نطقتموقصنن ف  حلك موق عجع موحنفليت ع  ضقامبي  نلبت مأل ال تهناك ع أ 
 ف  موقنطقت. قامضمنخفاض نلبت مأل إوى أ ت خياةمأل

موبيئيت موح  يلببها  ضاماق  مأل قليننحائجها موح أها عكا موحعلينات على موشاكت  أجايت وذوك
 موقصنن. كفاءةموقعاصين موزامعيت عافن  علىمإللقنت غباا 

 .1"مأللقاك ليبمألثا موبيئ  وقشااين ح  حقيياب نعم "  (2000).قعق  , شجايموق  املت  .6

حلخص ف  موضجيج ح لقاكألب مليح  نموللب  موصا ا ق  قصان ثاأ  ق ظا مأل حبي  
 ؤثاق  موق مخ  موح  ح وقنب ثتباإلضافت إوى موغازمت م جععقليات مإلنحا التموصا ا ق  مآل

 عمواعمئح موكايهت, عوك  موخطا مألكبا ق  موقشاعع ه, ع ولقشاعع  تعلى موقنطقت موقعيط
 ق  عقليات مإلنحاج.  ا اةلائلت( موص –موقخلفات موقخحلفت )صلبت 

موصعيت موحقلين ق  هذم مألثا موللب  عموع  قنه بإحباع ب ض مإلجامءمت موع ائيت  ققك موق   
كانت  مءً بشكن عاا لع  وبيئتايت معلى عق موعفاظقنها  بينت مو املت ب ض موحعصيات ع   عموبيئيت

قعيط قع ن موقشاعع باألشجاا موعاجيت  زامعتموقصنن  على. كقا م  ععموقشا  ااج مخن أع خ
عموح  حلاع  ف  مقحصاص موغباا عموضجيج عموقلعثات مألخاى موناحجت ع  قع ن عقن  بتموقنال

مو عويت ولحغيامت موقناخيت ق  مالحفا يت  بنع موقصنن ف  حطبيق قعم  ع  يلاهال حاو اوموقشاعع عب
عا ةع  وكابع أكلي  م ثان عقنها  وغازمتخالن مقحصاص م موخاصت  مو ا قتملحخ ما موقياه  م 

عموغباا عموحقلين  ازيتموغ قلعثاتموح  لعف حلاع  ف  مقحصاص مو شجااألغامض اي مأل ععباوقشا 
 عصعنعموفن  ول ا مإلنحاج موكا  عحأهين ح ايبع   موضجيج موناحج ع  آالت موقشاعع اق  قصا 

                                                           

 مأللقاك ليبمألثا موبيئ  وقشااين ح  حقييا (,2000,)قعق  , موقشجاي  املت 1
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عموقعم   تق  موقخلفا موحخلص ,وقنطقتوفاص مو قن ألبناء م عوعيتمأل إعطاء على أعل  مونحائج,
ملحخ ما  طايقع   موق اوجتطاق  كقا معصت مو املت بضاعاة حعلي  مألخاى باوطاق مولليقت,

 موللبيت.الثاا ق  مونفايات ولحقلين ق  م لصأجهزة ع يثت عحعلي  عع مت موحخ

موكباى  تموبيئيت ولقشااين موصناعي ثاامآل احقييب نعم "  (1116) لليا قعق بااع , ن يا   املت  .1
 .1"ف  ق ينت عقا 

موكق   وحغياموحلعث على موبيئت عصعت مولكا  عق افت قق ما م ثاأ تق اف إوىهذه مو املت  ه فت
حقييا  إجامءموصناعيت ق   وقطاعاتمعحصنيف  فتحلعموكيف  موذي حلببه موقطاعات موصناعيت موقخ

قص ا ق  قصا ا موحلعث ف  ق ينت  هاأموصناعت ه   أ  أهقهانحائج  إوى عصلتموبيئيت عح ثاامآل
موذي ي يش ف  قنطقت مو املت عيث وعقت باولكا   نلا مإل علىعهذم ين كس  كباىمو قا ع

 ,مولعزحي  أقامضع  ,نفل كأقامض موجهاز موح قامضف  موقناطق موصناعيت ب ض مأل يقي موقق
 عموق  ة. ,سأعمآلا موا  ,عمو يع  ,موجل يت قامضعمأل

 تموكبايت عموغباا مو اوق عاوي أكلي ثان   غازع  نيحاعجي مو أكلي نلبت حاكيز  أ بينت مو املت  كقا
 إوىموقائيت  ععمضموصناعيت موققاقت فعق مأل نشطتمأل أ تف  قناطق علط ق ينت عقا  كذوك 

 عقعيطات ضخ موقياه ف  ق ينت عقا . بااب ض مآل ف مونحامت  كيزا ح ماحفاع

ق ينت مو قبت   موهعمء بغباا موفعلفات ف حلعث" ب نعم  (1115). ش با هشاا ,موجن ي  املت  .1
 2."كا مول لىع هعمثا 

 اةعق ى حأثيا موقنطقت عموقناطق موقجاع  لكاحهعققح نلا موحلعث على صعت مإل آثااحناعن موباعث 
 ع املتهذه مونلب  ق ياعحناعوت مو املت كذوك  ياس نلبت موحلعث موجعي باوغباا عح ,موحلعث بهذم

                                                           

 .موكباى ف  ق ينت عقا  تموبيئيت ولقشااين موصناعي مآلثاا احقيي (1116) ن يا لليا قعق  بااع   املت 1
حلااعث موهااعمء بغباااا موفعلاافات فاا  ق يناات مو قباات عمثاااه علااى مولكا .)الاااوت قاجلااحيا غيااا  (1115).موجناا ي, هشاااا شاا با  2

 .عقا   قنشعاة( موجاق ت مألا نيت
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حؤثا ف   ح عكذوك حع ي  مو عمقن مو خاآ إوىق  فصن  عمخحالفهمالنحشاا موقكان  عموحباي  موفصل  
عت موليا عاكتهذم موحلعث على  ثااآمو املت ع  قتموغباا ف  قنط حاكيزنقصا    عأ  ةق  ن زيا

 عماللحجقاا ف  ق ينت مو قبت.

نحائج كا   إوىمو املت  لتعحعص عحكيفها قن هذه موظاهاة, مولكا  بتحناعن موباعث ق ى ملحجا كقا
قصا ا  أها قيناءمو أ يز م  باال حامب ق  موقيناء ع  تموغباا ف  هذه موق ين زعجع  عحاكي  أ ,أهقها
ققا يؤ ي  قلعثاً  نت عيث ي حبا هعمء مو قبت هعمءً موشا يت ف  موق ي وقناطقم خاصت ,وللكا  إزعاج
عيؤثا على عاكت مولياعت عموحنزه  نلا صعت مإل  موققحلكات عيه  ب ضب أضاماإوعاق  إوى

 أفام % ق  4نلبت  أ  لتقحفاعت عيث حعصلت مو ام نعمالنلجاا ف  موق ينت عيلعث موقنطقت بشك
موجل   أقامضعب ض  ي عمو يع  عمولعزح موحنفل  موجهاز بأقامضمو ينت موح  شقلها موبعث قصابع  

 طقتف  قن حلكاتموغباا على موقزاععات عموقق أثابينت مو املت  كذوكعضيق موحنفس.  ليتعموعلا
  مو املت.

ف  ق ينت  لصناعتو وبيئيتم ثااحقييا مآلب نعم  " (1115)معق . وحصا قعق  موعاج,  املت .1
 .1"صن اء

ق افت  إوى باإلضافتف  ق ينت صن اء عمو عمقن موقؤثاة ف  ذوك  بيئ مو موعم نهذه مو املت  حناعوت
  ةعمو عمقن موقلاع اع ع ه  افتعق مآلثااموصناعيت ع ياس هذه  نشطتع  مأل موناجقت موبيئيتمآلثاا 

 م  هقهاأ, ق  نحائج عتقجقع  إوىلت هذه مو املت حعصع . على موبيئت موقعليت ععلى مولكا  أثاهاع 
 . كقا موصناعيت قن موقناطق مولكنيت ةقعم ن موقنشأ خنل  وألخطاا موصناعيت هع ح ممولبب موائي

صناعيت  قف  قناط اننفيقا وع عصات موقص يابكث ألهنموبيئيت  ثااعلعن وحخفيف مآل إيجا  أ 
 وصناعت حفعق فعمئ ها كثياًم. يتموللب ثاامآل أ ع  ,خاصت بها

                                                           

ف  ق ينت صن اء,)الاوت قاجلحيا غياا قنشاعاة( موجاق ات  لصناعتو وبيئيتم ثااحقييا مآل (1115) أعق  وحقعق  صاموعاج ,  1
 , عقا .ا نيتمأل
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عمفحقاا موقنشأة موصناعيت  قصاننف  مو انمو ق أعضاعي هذه مو املت حا  تبينباإلضافت موى ذوك  
 فاتموبيئيت ولصناعت ناحجت ع  قخل مآلثاا أها أ مولالقت مو اقت ع   عمتموق  مت عمأل أبلط إوى

 .تموق ين ف موقياه موجعفيت  إوىموقصانن مولائلت موح  ححلاب 

ع  موحلعث  وناحجتموبيئيت م ثاامآلحقييا ب ض  ( ب نعم "1111).ل ي  قعق  مو قنهعاي,  املت  .10
عامعحه عب ض ققحلكاحه  نلا ق ينت موفعيص ف  قجاالت صعت مإل  ف لقنتمإلموجعي بغباا 

 .1"موقثقاة شجااألب ض م عامقعأ

موقكان  ولقلعثات ق   مالنحشااموباعث ف  هذه مو املت حلعث موهعمء ف  ق ينت موفعيص ع  حناعن
ظهااع  أنعمعهع  اهحلاع  على منحشاموح   مو عمقنع  يهموقؤثاة ف  عمقنمو على مولكا  عصعت  آثااه م 

قجقععت  وىإ موباعث حعصن عيث عطاق عالج ذوك,  وقثقاةم شجااعلى مأل أثياهعق ى ح مإلنلا 
 لعقهعمء ق ينت موفعيص ي حبا هعمء قلعثا يؤثا على صعت مولكا  عي  أ أهقهاق  مونحائج ق  

موقثقاة عيث حكع   شجااللبيا على مونباحات عخاصت مأل يامً ف  ب ض موققحلكات عيؤثا حأث ضامامأل
 عنها.  ا حباالبقلعثا خاصت باوقاب ق  موقصانن فيز م  ذوك باال حامب قنها عيحنا ص  مً جع 

 مإللقنتقن قصنن  جامءمتلكا  موق ينت غيا امضيي  ع  مإل  كبياة ق هنلب أ موباعث  عيبي 
يلعث هعمء موقنطقت عيلبب  نهإوى م باإلضافت كا وللإزعاج يشكن قص ا  موقصنن أ خاصت 
 عققحلكاحها. عحهابص أضامامً يلعق  أنه % ق  مولكا 10 عي حق  أقامضاً 

 واالختالف بين هذه الدراسة والدراسات السابقة: لتشابها وجهأ

 ق  ,موبيئ  ثاحناعن مأل قنهقاكن  أ  بقتعمو املات مولا و املتبي  هذه م موحشابه أعجه أها ق 
 موحلعث مهذ هاموح  يلبب قامضعمأل حلكاتعلى صعت مولكا  عموقق كذو حأثياع  أنعمعهعيث موحلعث ع 

                                                           

ق ينات موفعايص   فا مإللاقنتع  موحلعث موجعي بغبااا  وناحجتموبيئيت م مآلثااحقييا ب ض  ( 1111. )ل ي  قعق  ي,مو قنهعا  1
 وجاق ااتغيااا قنشااعاة( م اموقثقاة)الاااوت قاجلااحي ألشااجااب ااض م عأعامقعامعحااه عب ااض ققحلكاحااه  نلااا فاا  قجاااالت صااعت مإل

 عقا  ,مألا نيت
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  املتمنحشااه. ع  علىموح  حلاع   قنموقؤثاة فيه عكذوك مو عم عمو عمقن ثاتموقكان  ولقلع  حشااعمالن
حباعها إولبن موعمجب ذوك عم  موحلعث ف عمثا ,وللكا  عغامفيتعمو يق حقاعيتعمالج  حصا يتمال ععمنمأل

 عموحعصيات وعن هذه موقشكلت. اشا متق  ع ة هذم موحلعث عمإل قلينموح أجنق  

مو املت وا ححع ث ع  قشكلت  هذه مالخحالف بي  هذه مو املت عمو املات مولابقت أ  أعجه أقا
 تعموطبعغامفي تعموجيعوعجي مو يقعغامفيتع  يتحطا ت إوى مونعمع  موجغامف فقط بن موحلعث

عموطاق  وهعمءموقاء عموحابت عم فععص موحلعث عحناعوتف  حع ي  قشكلت  عأثاها فعوعجيتعا موجيعقع 
. عكذوك بالحخ ما موطاق موع يثت عموقحطعاة ققا يحيح لتق اوجه هذه موقشك أجنق   هاحباعإ بموعمج

 هاة.. ولع عف على عجا عنععيت عطاق ق اوجه هذه موظالاي تونا موعصعن على نحائج   يقت ع 
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 مقدمة: 2:1

حأثيامت موجنس موبشاي على موبيئت عقيقت قعجع ة قنذ مو صا موعجاي. فقعاعوت مإلنلا  حعوي  موناا 
كانت ححاك أثاام ليئت على موبيئت. عقن حق ا موزق  أ ت صناعت مأل عمت ف  مو صا موع ي ي إوى 

خامج موخبث قنها وحشكيلها إوى شعذ موق ا   إوى ا  ائق صغياة أي قعاعوت حصنين موق ا   عم 
عنحج ع  ذوك حامكقات طفيفت ق  موقعم  موقلعثت ولبيئت  , ك  ملحخ مقها ف  موعياة مويعقيتصعا يق
 وبشايت أصبعت مونفايات موبشايتوك  قن حق ا م .مولهن منحشااها  ع  حاك حأثيا كبيا موح  ق 

عوك  ف  موغاوب لا  موحع ن أ  هذه موحأثيامت يقك  أ   ,اه أع مألنهاا إوى ع  قاحلعث قصا ا موقي
أ  موبيئت  WHOأك  حقايا وقنظقت موصعت مو اوقيت  , ححضاءن ف  عاوا موطبي ت. فقبن عق ي 

  أكثا ق  نصف لكا  أع  , يعقيًا ف   عن مو اوا موثاوث أوف شخص 10موقلعثت حقحن أكثا ق  
قاليي  طفن ف  مو عن  6عأ   , موقيكاعباتي ع  موعصعن على قياه نقيت خاويت ق  مو اوا ال يلحط

  نصف لكا  هذه مو عن ي انع  ق  أع  , يًا ق  جامء مإلصابت باإللهانموناقيت يقعحع  لنع 
 (. WHO, 1990قشاكن مو ي م  موطفيليت)

 البيئة: 1:1

عححقحن هذه مونظا ف  قا  .فيها مإلنلا  ح اف موبيئت على أنها قجقععت مونظا موطبي يت موح  ي يش
ف  مونظاا إقكانيت عجع ها  جزيئهبيئ  عهذم موحعمز  يعفظ وكن بينها بعجع  حعمز  يلقى باوحعمز  مو

عمز هااها عف  عان ع عث خلن بهذم موحعمز  فإ  مونظاا موبيئ  بجقين جزيئاحه ي قن على إعا ة 
نه  " مونشاط مإلنلان  موذي يؤ ي بأ موحلعث (1114حع ة )قا موقعي اف موقانع  مو عو  وأل .موحعمز 

 علىيث ح قن هذه موطا ت أع موقعم  وى موبيئت عإ  ة أع إضافت قعم  أع طا ت ج ي ة باوضاعاة وزيا
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ولخطا لعمء كا  ذوك  ه أع افاهيحه أع قصا اه موطبي تح ايض عياة مإلنلا  أع صعحه أع ق ايشح
 .1بشكن قباشا أع غيا قباشا

يا صفت كيقيائيت أع فيزيائيت  اف موحلعث موبيئ  على أنه إع مث خلن ف  نظاا موحعمز  موبيئ  بحغيي
أع أكثا ق  صفات جزيئه أع أكثا ق  موجزيئات موقكعنت ولنظاا موبيئ  بلبب للعكيات  عيائيتإأع 

حقاما   حلبب ع ا مالليقاالها مإلنلا . موحلعث موبيئ  هع إ خان موقلعثات ف  موبيئت موح
  2أع موضاا ولنظاا موبيئ  أي مألنظقت موفيزيائيت ولكائنات موعيت. , عمالضطامب

قثن موضعضاء عموعاماة أع موطا ت  , أع موطا ت , أ  يحخذ شكن موقعم  موكيقيائيت عموحلعث يقك 
أع    حع ث بشكن  , حلعث قعم  أع قصا ا طا ت خااجيتموضعئيت.    حكع  موقلعثات ععناصا مو

 . 3إنها ح حبا قلعثات عن قا ححجاعز موقلحعيات موطبي يتف   . ععن قا حع ث بصعاة طبي يتطبي

 قنها ع ي ة و عمقن حخحلف حب اً  عقعما ها موبيئت على موقلعثات حأثيا بأ  مو لقيت موبععث أك ت
 ععنع  , موحلعث فيها يقن عموقنطقت موح  , لقيحه ع اجت , موقلعث مو نصا عنعع , موحلعث  اجت

 مولائ ة موبيئيت موظاعف , عملحقاما موحلعث بقاء عفحاة ععقاها, ولحلعث موق اضت موعيت موكائنات
 4عغياها. موعاماة ع اجات عمألقعمج موبعايت عموحياامت موجعيت مألععمن عخاصت

 تلوث البيئة

عما ها   موبيئت وا ح    ا اة على حج ي  قأو اجت  , عث موبيئت ظاهاة نعس بها جقي اً أصبح حل
 ا اة على حعلن قخلفات  عوا ح   هذه مو ناصا, ها موقخحلتفأخحن موحعمز  بي  عناصا  , موطبي يت

                                                           

 22:,ص222: انع  مو عو  وألقا موقحع ة , 1
 5(, موبيئت مو مء عمو عمء, عقا    ما موقيلاة ولنشا عموحعزين عموطباعت, ص  1111مو طيات, معق  موفاج, )  2
, 2اشاااي  موعقااا  عقعقااا  صااابااين , موبيئااات عقشاااكالحها,عاوا موق افااات, موقجلاااس مواااعطن  ولثقافااات عموفناااع  عمآل مب,موكعيااات,ط 3

1114. 
4 Barnes,R.S.K.& Hughes,R.N.(1999) An introduction to marine ecology.( 3rd ed.) Blackwell 
Science Ltd.London 286 pp. 



21 

 

 خا  عأصبح جع موق   قلعثًا باو مونفايات موناحجت ع  نشاطاحه موقخحلفت. ملحهالكع أ , مإلنلا 
  , موقعىعباوغازمت موقحصاع ة ق  ق مخ  موقصانن عقعطات  , موقحصاع  ق  عا ا مولياامت

صبات موزامعيت عموقبي مت موقكثف عمو شعمئ  ولقخ ماللح قانعموحابت موزامعيت حلعثت نحيجت 
 افكثيا قنها يخحز  ف  أنلجحه .ئنات موعيت وا حخن ق  هذم موحلعث. ععحى أجلاا موكاموعشايت

  موقجااي موقائيت ق  هذم موحلعث.عوا حللا موقلعثات موضااة. موعيت نلبت ق  ب ض 

قا يلقى فيها ق  نحيجت و , اوت ياثى وهاألنهاا عموبعيامت ف  كثيا ق  مألقاك  أصبعت ف  عاف
لت عموبعاا موقفحععت كقا أصاب موحلعث موبعيامت موققف , عق  فضالت مإلنلا  , قخلفات موصناعت

ن على كثيا ق  موقعما  كذوك أ ى موحق ا موصناع  موهائن موى إع مث ضغط هائ على مولعمء.
خاقات موق  نيت قثن موفعا عزيت موبحاعن عب ض مو , صعصًا حلك موقعما  غيا موقحج  ةخ بي يت.موط

 , عصعا جيعوعجيت طعيلت منقضاءوى إحكعينها  أعحاجا  موطبي يت موح  عه  موقعم , عموقياه موجعفيت
مإلنلا   عوق  صعب هذم موحق ا موصناع  موهائن موذي أعازه عال يقك  ح عيضها ف  عياة مإلنلا .

فحصاع ت بب ض  وا حك  ح افها موطبي ت ق   بن. ظهعا أصناف ج ي ة ق  موقعما  موكيقيائيت
عأوقت هذه موقصانن بقخلفاحها عنفاياحها  , ق  ق مخ  موقصانن عوعثت موهعمء موغازمت موضااة

عقبي مت وعشايت موقبي مت م ملحخ ماعألاف موناس ف   موكيقيائيت مولاقت ف  موبعيامت عمألنهاا.
فحلعث موهعمء عحلعث موقاء عحلعث  وى حلعث موبيئت بكن صعاها.إ عأ ى كن ذوك , مآلفات موزامعيت

قلاعت  مز م تكذوك  مإلنحاجلحهلكت عأصبح ب ض مألامض  موزامعيت غيا  ا ا على مع  , موحابت
حنقاض كن  ات عمونباحات موح احف ت أع م  موعيعمنمعموغابات ع مألامض  موح  جا ت ق  مألعامش 

وى إعحععوت  , ت كن قا بها ق  كائنات عيتاحف ت نلبت مألنهاا عموبعيامت موح  فق مكقا  , عاا
 .1قلحنق ات

                                                           

 1114بعام  ع قعق  عق م  أبع  يت, علا موبيئت, ما موشاعق, عقا ,  - . علياء عاحعغ 1
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 فيزيائيت عكيقيائيت حأثيامت هناك أ  على أك ت    مو املات ع موبععث كن بأ  موقعن عيقك 
 ق  موكثيا على نقع حأثيامو إوى موقطاف نهايت ف  حؤ ي عأشكاوه صعاه بقخحلف ولحلعث عبيعوعجيت
 ب ض ححالب ع موعيعيت ف اوياحها على ع موحأثيا قعحها إوى عحؤ ي موقخحلفت موعيت موكائنات
 عغيا قنها موعيت ,ككن موبيئت ققعقات موحأثيا على إوى باإلضافت موجلا أنلجت ف  موقلعثات

 .1موعيت

 ق ا الً  عاقالً  يشكن موعيت عباوحاو  ما هاعقع  ولبيئت موعقيق  موقاحن هع موبيئ  موحلعث يقك  موقعن م 
 عيت قعما  ح ن  موحلعث أشكان ق  مولليقت عموخاويت فاوبيئت , عحنقيحها موقعما  حلك اللحثقاا ائيلياً 
 ققا عحعل ه نجاعه فاص عزيا ة ماللحثقاا جذب حلاع  على عباوحاو  عقح افيت لليقت عثاعمت
 2.فيه موحنقيت خطعمت بنموبل  عقلحق م حصا  على باوفائ ة ي ع 

 :أنواع التلوث 2:3

موحلعث باونفايات  , موحلعث مإلش اع  , عق  أها أشكاوه موحلعث موضعضائ   ا موحلعث موفيزيائ 1
 .موصلبت

 , عيتموحلعث باوقنظفات موكيقا , كاوه موحلعث باوقبي مت موكيقاعيت  عق  أها أشا موحلعث موكيقيائ 2
 .باوغازمت مولاقت موحلعث , موحلاب مونفط  , تموحلعث باأللق ة موكيقاعي

   عق  أها أشكاوه موحلعث باوقيكاعبات عح مخن مألنظقت موبيئيتا موحلعث موبيعوعج 1

 األشكال الرئيسية للتلوث: 2:4

                                                           

فاا  مواايق ", الاااوت  (  "موحلااعث موبيئاا  عمثااااه علااى طبي اات ماللااحثقاا ولقااعما  موبعاياات موعياات2001بااازما, لاااوا ابياان لاا ي  ) 1
 قاجلحيا, جاق ت عضاقعت ول لعا عموحكنعوعجيا, صن اء, مويق .

 
(  "موحلااعث موبيئاا  عمثااااه علااى طبي اات ماللااحثقاا ولقااعما  موبعاياات موعياات فاا  مواايق ", الاااوت 2001بااازما, لاااوا ابياان لاا ي  ) 2

 قاجلحيا, جاق ت عضاقعت ول لعا عموحكنعوعجيا, صن اء, مويق .
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 كقا ,موع ع  ال ح اف, عاوقيت قشكلت موقخحلفت عبقصا اه عموحابت عموقاء ولهعمء موبيئ  موحلعث يشكن
        مآل  يعج  عيث ,1مألياا ف  هذه و نلا  موققلقت موقعمضين أها ق  موبيئت على حهحأثيام ح حبا
 موق   قياه طايق ع  ع خعن موقلعثات موبعاا ف  موفضالت طقا يلببه قا ععن عقيق   لق

 موعياة عحقحن مو يش عبيئات أقاك  موح  ح قا مونفطيت عموبقن موباللحيكيت موفضالت عحامكا عموزامعت
 حعلنا موملحقام عيؤ ي , مال حصا يت عماللحثقاايت موقيقت ف  منع ما ذوك ع  عينحج وبعايتم

 منع ما إوى مواطبت مألامض  عح قيا عليها موضغط مولكان  عمز يا  مولاعليت موقناطق ف  موعضاي
 ثقااماللح قشااين على قحنععت عصعا قخحلفت بأشكان عباوحاو  حؤثا عموقعيطات موبعاا إنحاجيت ف 

 2.موطبي يت ولقعما 

 عيقك  حقليا موحلعث علب مألنعمع موحاويت 

 تلوث الهواء: 2:5

 , اقه )عأعيانا بلهعوت(ي حبا حلعث موهعمء ق  أكثا أنعمع موحلعث عضععا إذ يقك  اؤيحه أع مشحق
عوذوك فق   .هثيا ق  موعاالت موح  يقك  مإلعلاس بها ق  قلافات ب ي ة ع  قص ا عهناك موك

 ق  ألالًيا قكعًنا موهعمء ي  عيث   اتلعثقحلعث موهعمء مالنحباه مو اا أكثا ق  غياه ق  موجلب 
 موقلحعى على عجقاعات كأفام  جقيً ا يحعحا علينا عموذي , مألاض لطح على موعياة قكعنات
 على مو قن خالن ق  عذوك , ق افى لليًقا نظيًفا نعافظ عليه أ , عمو عو  عمإل ليق  موقعل 

 ف  عالليقا , موقحطعا موقا ي إنحاجه خالن ق  مإلنلا  يحلبب بها موح  مألضاما ق  قلينموح
 موغالف قكعنات قخحلف لىع  مهقاً  خطًام يشكن بات موذي, بقخحلف أشكاوه موصناع  موقجان
 ق  يعا ب   يعًقا يحفا ا عمضًعا حه يً م حشكن مألخاى مونقن ععلائط عأصبعت مولياامت , موبيئ 
موصعيت  موقخاطا ق  يزي  قا عهذم.عفيزيائيت كيقيائيت قلعثات ق  موعلائن حلك قا حبثه خالن

                                                           

 ٢ ص , قشق  مألل  .قكحبت .موبيئ  عموحلعث عموبيئت مإلنلا   ( (2001) ) وحصا ,عهب  1
 ..ماللكن ايت  موجاق يت موق افت  ما .مالنلا  صعت على عأثااها ح هعاها معا عقح موبيئت .( 2000 ) خقيس موزعكت,قعق  2
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 عصا ال عجهعً م بشايت باهظت قا يت حكاويف يحطلب عقا, مألخاى موعيت عموكائنات و نلا  باونلبت
 .وها

 هاعمءمو قلعثاات قا  بأاب ات حح لاق ج يا ة ق لعقاات موعيااة نععيات بشاأ  موع يثات موا الئن عححضاق 
 عي كاسعموقاعم  موجلاقيت عمألعزع   مونيحااعجي  أكلاي  ثاان   موكبايات أكلاي  ثاان أهقهاا موشاائ ت 
 يخاص افيقا مونلابيت عأهقيحهاا موقلعثاات وهاذه موج يا ة نااتاموبي حاعمفا قا ى ماللاح امض هاذم نطااق
موحاب ات  امأل ااوي قا  إ لايا كان فا  موهاعمء وحلاعث موقلاحقبن فا  لاحع ث موحا  عحلاك موعاويات مآلثااا

 فا  مواعما ة ماللاحنحاجات حبقاى , موعثيقات هاذه إويهاا ححطااق ال موحا  موقلعثاات يخاص عفيقاا ولقنظقات
 1.عليها لاايت أعاعبا ف  موهعمء نععيت بشأ  مو الئن ع  مو اوقيت موصعت عثيقت قنظقت

 لااياً ألعثااات ا حجاااه عقع يااا بااحفاااع موقعيكااع  مال , فقاا أوقلعثااات موجعياات باحجاااهي  عقااع ي ع حنحشااا م
عمالن كالاااات موعامايااات  , موهاااعمء يت أع عااا ا ملاااحقامايتعيحعااا   ذواااكق بالاااحقاما  , طح مألاضعااا  لااا

ن بق اا ن حنااا ص  اجاات عاااماة عحاااحبط هااذه مو عمقاا , يج موهااعمء علااقك موطبقااات موقحهيجااتع اجاات حهاا
ائ ت حشااقن أعن عققااناات ذوااك بق اا ن موحنااا ص موااذمح  موجاااف عقلعثااات موهااعمء موغازياات موشاا , موهااعمء
موكلعاعفلعاعكابااع  قاكبااات موكابااع  موكلعاياات فلعاياات أكلااي  , ثااان  أكلااي  موكباياات , ي  موكابااع أكلاا

ب طبقااات مألعزع  عموضاااباعحكاااع   مونيحااااعجي  موحااا  حنحجهاااا موصاااناعت عحطلقهاااا قعاكاااات مولاااياامت.
  مونيحاعجي  موهي اعكابع  عحؤثا ف  أش ت موشقس. لي على هيئت أكامو خان  

ععقعقااا فقاا  وااععظ ماحفاااع نلاابت حامكيااز موغااازمت عموقلعثااات موضااااة فاا  ب ااض مو عمصااا مو ابياات قثاان 
عقا  ع قشق عغياها إوى جانب زيا ة نلبت حاكيز غاز أعن أكلي  موكابع  عأكالي  مألزعت بق ا ن 

 2.يزي  ع ة قامت ع  موع  موطبي   موقلقعح بها  بن قنظقت موصعت

                                                           

 عثاان  عمألعزع  موجلايقيت موقاعم  يخاص موهاعمء فيقاا ونععيات مو اوقيات موصاعت قنظقات  الئان 2005مو اوقيات  موصاعت قنظقت 1
 مالخحطاا ععمقن حقييا نحائج قلخص 2005 و اا مو اوقيت موق لعقات موكبايت أع ث أكلي  عثان  مونيحاعجي  أكلي 

 
 موقنيطاة,",الااوت فا  قعافظات موا اا  نهاا عاعض فا  مونبااح  موحناعع ع املات موقاائ  موحلاعث (  "اصا 2002موعباان, ) عقاا 2

 (٢٠٠٢  موثان  مو     ( ٨١ ) موقجل   مأللاليت ول لعا  قشق جاق ت , قجلتقاجلحيا
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 موقاعم  عا   أ  قجقاعع قحخصصات  عويات قؤللاات بهاا  اقات موحا  مو  يا ة مو لقيت موبععث عأك ت
 , قاكاب 200 إواى يصان مونقانعلاائن  عا  موصاا ا مو اا ا موغااز حاكيبت ف  ح خن موح  موكيقيائيت
 مونقن علائطعح حبا  موهي اعكابعنيت عموقاكبات موكابع  عغياها أكلي  أعن غاز عأخطاها

 كقيات قا   %50  ,موكاباع  أكلاي  أعن كقيات قا  %75 إ  إذ ءموهاعم وحلاعث مواائيس موقصا ا  
 فا  مو املاات أشااات ع ا  .موقاكباات هاذه إواى قصا اها موهاعمء ياجان حلاعث موحا  موهيا اعكابعنات

% قا  مكالاي  موكاباع  10 – 60 باي  ححامعح بنلبت حلها مولياامت أ  إوى مألعاعبيت عمو عن أقايكا
 ق %21 موكابع  يشكن أكلي  ثان  فإ  موكابعنيت موقعم  معحامق عن  أنه عنج  .موجع ف  موقعجع ة
 .مالعحامق عقليت ق  موقحصاع ة موغازمت قجقعع

 موهاعمء فا  أكلاي  موكاباع  أعن غااز قا  لااعت خاالن وحاا / قلاغ 2.5 قا  أكباا نلابت عجاع  إ  إذ
 حااو / قلاغ 16إواىه ماحفاعا  ياؤ ي  ا  ع, ملحنشاا ه عاان فا  مإلنلاا  وا ى عاا  حلاقا إواى ياؤ ي

 إجقاو  ق  10% نعع إوى موغاز هذم عجا عيصن , قلبيتمو زقاتمأل نلبت ماحفاعمع   عفاة عاالتو
 غااز يلابب كقاا .موبنازي  علاى ح قان موحا  موقعاكاات فا  موع اع  معحاامق موناحجت عا  موغازمت عجا
 ملحنشاق عق ة  نق  ماحفاع عان ف  و ى مإلنلا  باوحنفس عص عبت بطيًئا مونحاعجي  حلقًقا أكلي 
 ععا ها مونقان لاياامت عا  موصاا ا موغااز ذواك ق  موققذعفات مولقيت ق  ن عيصن , موقاكبات حلك
 1.مولياامت ف  مو ا ا موغاز ع  موصا اة قجقعع موغازمت ق  %12 نعع

 يل  أها قلببات موحلعث ف  موهعمء  عف  قا

هاعمء عموحا  حاأح  قا  موقنااطق موصاعامعيت. مو  عه  مألحابات موناعقات مو اوقات فا موجليقات مو  يقت  -
 علائن مونقن. ىومباإلضافت  , تجت ق  عاق موع ع  عقخلفات موصناعأع حلك موقلعثات موناح

 2موصناعت. هعغاز موضاا ثان  أكلي  موكابع   موقص ا موائيل  وهذم مو -

                                                           

  قشاق, موق نيت,جاق ات .موهن لات كليات قنصاعا, خعوات موقهن لات  قشاق, ق ينات فا  موقااعا عاكات عا  مونااجا موبيئ  موحلعث 1
 1 ص,2004

-. 4عموعلاعن, عزماة موصاناعت  اما مهلل, ص  موعم ان -موقشاكن موبيئيت وقشاعا موفعا فا  جقااعي   ,1111ععيضت, هان ,  2
2  
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 أكالي  مونيحاعجي   حنحج ق  عاق موع ع . -

 

ن أكالي  مونيحاعجي  قن موهي اعكابع  ف  عجع  أش ت موشقس عهع مألعزع   عيأح  نحيجت حفاع -
 (.Smogأع  قكعنات موضباب مو خان  )

 موقنازن.  عاويت عخاصت قن ملح قان موغاز ف أعن أكلي  موكابع   يعج  بحاكيزمت -

 نلااا   خا  مولجائا  عهع أ ااب مألقثلت عأكثا شياععًا إعا مث موحلاعث  مخان موبيئات موصغيااة و -
 موقكحب(. -)موقنزن 

وقنازن حصن ق  هعمء م  وقيالات أ  نلبت مواصاص فمواصاص  عيث أعضعت ب ض م -
ف   جزء 1000موقليع  ف  مألحابت  مخن ب ض موقنازن ققاانت با   جزء ف 1000 - 6400

 موشااع.  موقليع  ف  موهعمء موخااج  ف

 تلوث المياه:   2:6

لعحه عه  ظاهاة خطياة حؤ ي إوى منخفاض كقيات موقاء موصاوح حلبب يح اض موقاء و  ة ععمقن ح
ولشاب موذي حكع  أغلب قصا اه ق  مألنهاا عموبعيامت عموقياه موجعفيت. عق لعا أ  مونلب مو اويت 

 1.ق  موقخلفات موح  حاقيها موقصانن ف  موقياه حلبب حلعثه

 ض موقصا ا أ  موقياه موقلعثت ححلبب ف  حذكا ب , حلعث موقياه ه  قشكلت ف  جقين أنعاء مو اوا
ععلى مواغا ق  ملحفعان موقشكلت عضخاقت عجقها إال  شخص لنعيا 14000عفاة قا يقااب ق  

ف  موعاليات مو املات عضح حعيث , و عن موناقيت أع مو عن موقحق قتأنها حز م  لعءًم يعقيًا لعمء ف  م

                                                           

(  "موحلااعث موبيئاا  عمثااااه علااى طبي اات ماللااحثقاا ولقااعما  موبعاياات موعياات فاا  مواايق ", الاااوت 4222بااازما, لاااوا ابياان لاا ي  ) 1
 قاجلحيا, جاق ت عضاقعت ول لعا عموحكنعوعجيا, صن اء, مويق .
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% ق  قياه 12ع  , ق  قياه موبعيامت %41موج معن ع % ق  قياه  45موقحع ة أ  ععمو  
 1موخلجا  ح   قلعثت.

أ  مإلنلا  كا  ف  موقاض  يلحطين أ  يشاب أي قياه يج ها عال ح حبا ,  عق  موج يا باوذكا
 , قؤثاة بشكن كبياة على صعحه ف  عي  ظها ف  أياقنا هذه قصطلح قثن موقياه موصاوعت ولشاب

حضق  قعمصفات موقياه قجقععت ق   موصاوعت ولشاب هناك ق اييا عقعمصفات ولقياه عأصبعت
موخصائص موفيزيائيت عموكيقيائيت عموبيعوعجيت. عحشقن موخصائص موفيزيائيت مولع  عموط ا عموامئعت 

 ع اجت موعاماة عمو كعاة عغياها. , (TSSعموقعم  موصلبت مو اوقت ) , (TDSعموقعم  موصلبت موذمئبت )
ألكلجي  ( عموقلعيت عموَعْقضيت عمو لاة عمpHموا ا موهي اعجين  ) يتقبينقا حشقن موخصائص موكيقيائ

 .مو  يقت عمو ناصا موثقيلت عغياها. أقا موخصائص موبيعوعجيت فحشقن أنعمع موكائنات موعيت, موقذمب
عحشحقن موقعمصفات مألا نيت ولقياه موصاوعت ولشاب عماللح قاالت موبشايت على موخصائص 

 2 ئيت عموبيعوعجيت.موفيزيائيت عموكيقيا

ح حبا موقياه قلعثت عن قا حعحعي على قكعنات حفل ها بعيث ال حصلح واللحهالك موبشاي كقياه 
 أ  موشاب أع بعيث حؤثا على مألعياء موح  ح يش فيها كاأللقاك عمألعياء موقائيت مألخاى.

إوى  , مونها   ف قنحجات مونفايات عموقلعثات إوى موجايا  مولطع  نعع شبكات موصاف موصع
ي زى  ( SOعموققاقت. عأكالي  ) , ف موحصايفقياه موصا  , عمنلكاب مولعمئن , موقياه موجعفيت

, لبب مألقطاا موعقضيت إوى حلعث موجع بغازمت أكالي  موكبايت موناحجت ق  معحامق موع ع  موعفاي
عنيحايك( حلقط قاة  كالي  عن  محعا ها قن بخاا موقاء ف  موجع إوى أعقاض )كبايحيكححععن مأل 3

وقطا موطبي    ليال مألاض قن قياه مألقطاا أع موثلج أع موضباب  يقين قاء م أخاى إوى لطح
وألعقاض باوجع قثن غاز  PH نظام ولعجع  موطبي   وب ض موغازمت موقكعنت  , إوى موعقعضت

                                                           

1 United States Environmental Protection Agency (EPA). Washington, DC. "The National Water 
Quality Inventory: Report to Congress for the 2002 Reporting Cycle – A Profile." October 2007. 
Fact Sheet No. EPA 841-F-07-003 

  موبعاياات موعياات فاا  مواايق ", الاااوت (  "موحلااعث موبيئاا  عمثااااه علااى طبي اات ماللااحثقاا ولقااعما 2001بااازما, لاااوا ابياان لاا ي  ) 2
 قاجلحيا, جاق ت عضاقعت ول لعا عموحكنعوعجيا, صن اء, مويق .

 166(, حلعث موبيئت عقلعثاحها, مإللكن ايت  قكحبت موق ااف موع يثت., ص  2000عل , )  مو اعلى,  3
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قطاا عقعضت ونلبت وقاء مألبا 5.6عح حبا  اجت  , لي  موكابع  عأكالي  مونيحاعجي ثان  أك
 . 1فه  ح حبا أقطاا عاقضيت 4.6عموا ا , أقا إذم  ن ا ا موعقعضت ع  ذوك , طبي يت

 

 تلوث التربة 2:7

قثن موطقس  تموطبي يعموح  يحا حشكيلها عبا مو عمقن  مألاضوقشاة  موا يقهموحابت ه  موطبقت 
ائنات موعيت عه  قص ا عيث ح حبا قعط  و    كبيا ق  موك,  عمواياح عموقياه عموكائنات موعيت

ال يقكنه مو يش ف   مإلنلا   إب يهيات أ  نقعن موغذمء موائيل  وهذه موكائنات عيث ح حبا ق  مو
 (Mason, 1966غيا مويابلت) أخاىبيئت 

يصيب موغالف موصخاي عموقشاة مو لعيت ولكاة مألاضيت عموذي ي حبا موعلقت مألعوى  عحلعث موحابت
عح حبا ألاس موعياة علا  يقعقحها. عال شك أ  موزيا ة , اا موبيئ أللاليت ق  علقات مونظعم

وى ضغط ش ي  على مو ناصا مولكانيت موهائلت موح  ع ثت ف  مولنعمت موقليلت موقاضيت أ ت إ
فحلبب خطا  زمئ ةح حبا موحابت قلعثت باعحعمئها على قا ة أع قعم  بكقيات أع حاكيزمت ع  ,موبيئيت

مولطعيت عموجعفيت عي حبا ق   هات أع موقنشآت موهن ليت أع موقياعم  عمونبعلى صعت مإلنلا  عموعي
 2.أباز قشكالت موبيئت عأكثاها ح قي م عأص بها عال

ق  بي  أها  موقعم  موكيقيائيت موح  منلكبت أع حلابت حعت مألاض. بلببيع ث حلعث موحابت ع 
موقبي مت  , بي مت مألعشابق , موق ا   موثقيلت ,موحابت ه  موهي اعكابع  حلعثقلببات 

عنقص ف   , ف  مونباحات  صعا مونقععهذه موقلعثات حلبب  ,عموهي اعكابعنات موح  بها كلعا
عيؤثا حلعث موحابت بشكن قباشا على موقياه موجعفيت عموقعاصين  , موقعاصين عحغيا ف  وع  مونبات

                                                           

 111(, قاجن لابق, ص  1115مشحيت, قعق  لليا, ععل  خلين عق , )  1
2 Risk Assessment Guidance for Superfund, Human Health Evaluation Manual, Office of 

Emergency and Remedial Response, U.S. Environmental Protection Agency, Washington D.C. 
20450 
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حابت ف  موجع وحالبها عيث يلبب نقص كقيت موضعء موح  حصن إوى مونبات ق  جامء عجع  مأل
  1ع   حغيا موقلعثات قجاى حكع  قا ة ) موكلعاعفين( , على أعامق مونبات

ع  طايق موثغعا فإنها حلعق  أعامق مونباتعن   خعن موقلعثات إوى أنلجت , ف لى لبين موقثان
ظهعا بقن ع عق  هذه مألضاما حلف أطامف مألعامق أع فق م  وعنها عمصفاما موعاق  ,باونبات مً أضاما 

كقا يقك  أ  يؤ ي ح اض أعامق مونباحات ولقلعثات إوى حعطا موطبقت  , قخحلفت مألشكان عليها
,   عقايت مألنلجت مو مخليت ولعا تموشق يت موقعيطت ببشاة موعا ت ققا يقلن ق  فاعليت هذه موطبقت ف

اا ب قليت موحقثين موضعئ  وى موحقلين ق  كفاءة موعا ت ف  موقيم  اعقحها ولجفاف عموصقين عمآلفات ع عقق
عيؤ ي عجع  قلعثات حابت ق ينت ف  ب ض موبيئات , ونبات ف  مقحصاص موقعم  موغذمئيتعكفاءة م

 . 2إوى مخحفاء ب ض أنعمع مونباحات موبايت قنه

بشكن عاا  (1-1)عموح  حكع  ف  قلحعمها موطبي   عيؤثا موحلعث على  اجت موعقعضت ف  موحابت 
ثاا للبيت كبياة على موقياه موجعفيت عمونباحات آلى زيا ة هذه موقيقت ققا وه عث ععيث ي قن موحل

 3عباوحاو  على موحعمز  موطبي   ولبيئت.

عذوااك قا  خااالن قالقلات موحابات موقلعثات موللبيت موحا  حناحج عا  حلاعث موحابات موحأثيامت موصعيت عق  
 اا  يكااع  حلااابت إويهااا موقلعثااات قاا  موحاباات أع إبحاااالع مواااحابت موقلعثااات أع شاااب موقياااه موحاا   ولجااال  أع

حناااعن موقنحجااات موزامعياات قاا   يعحااعي علااى قااعم  ضااااة أع موااذيإلحنشاااق موغااازمت مولاااقت عموغباااا 
ععلاى , يات موالزقات وبنااء مإلنلاا  عنقاعهنقاص موقاعم  موغذمئعهاذم موحلاعث ياؤ ي إواى  موقناطق موقلعثات.

                                                           

 101(, قاجن لابق, ص  1111مو طيات, معق  موفاج, )  1
 140(, قاجن لابق, ص  1115مشحيت, قعق  لليا, ععل  خلين عق , )  2
 1قنهجيت مخذ عينات موحابت عفعصها, ص  ,2001عزماة موزامعت,  3
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مخحفااء قجقععاات نباحيات ععيعمنيات كقاا ياؤ ي إواى  ض.نعع أعا قلؤعوت ع  عياحه على لاطح مألا 
 1.أع بق نى آخا منقامضها

 

 

 التلوث اإلشعاعي: 2:8

فعق موع  موقلقعح به عبشكن يضا , عجع  نشاط إش اع  ف  بيئت ق ينت ي ن موحلعث مإلش اع  
, فيزياء موذايتموناجا ع  أنشطت موقا  مو شاي  ف  مو, موحلعث مإلش اع  2باإلنلا  عموكائنات موعيت.

عي حباه موكثياع  نععا ق   قثن حعوي  موطا ت مونععيت عأبعاث مألللعت مونععيت عحصني ها عمنحشااها
عيث حنحشا مو ناصا موقش ت ف  موهعمء عحنحقن عباه عقص اها موطبي   يكع  , أنعمع حلعث موهعمء

شاة ف  ق ظا حونععيت موقن لين ج م عوك  قص ا موحلعث موائيل  وها يكع  ق  خالن موقفاعالت م
 3بل م  مو اوا موقحق ا, موحفجيامت مونععيت ذمت موطابن مو لكاي عموصناعت مونععيت بشكن عاا. 

 التلوث الضوضائي:  2:9

                                                           

1 Snyder C (2005). "The dirty work of promoting "recycling" of America's sewage sludge". Int J 
Occup Environ Health 11 (4): 415–27. PMID 16350476 
2 International Atomic Energy Agency (2007). IAEA Safety Glossary: Terminology Used in 
Nuclear Safety and Radiation Protection. Vienna: IAEA. ISBN 92-0-100707-8. http://www-

pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/Pub1290_web.pdf. 
3 http://www.epa.gov/ttn/atw/pollsour.html 

http://en.wikipedia.org/wiki/PubMed_Identifier
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16350476
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أصعمت ذمت ملحقامايت غيا قاغعب فيها عحع ث عا ة بلبب  ي اف هذم مونعع ق  موحلعث بأنه
وضعضائ  ماحباطًا عثيقًا ف  مألقاك  موقحق قت عخاصت ياحبط موحلعث مولق   أع م , موحق ا موصناع 

 1 مألقاك  موصناعيت.

ينجا ع   .موضعضاء موصناعيتع  ضعضاء موطائامتع  يشقن ضعضاء موطايق موحلعث موضعضائ 
فق   ذ  عفق  مولقن حلف ف  مألهذم مونعع ق  موحلعث ب ض مألعامض موصعيت موللبيت قثن 

موقعجات موصعحيت إوى إشاامت كهابائيت أع عصبيه حععوها إوى  موق اعف أ  مألذ  حقعا باخحزمن
    ,ا ألصعمت قزعجه ععاويه بالحقامانحيجت حكاما لقاعه ولحلف عا ة عحح اض مألذ  موقخ.
 عيب أ مألقا بض ف ف   حا  مت ق ينه.  موح  ححضاا عن  يت مو صب  ةجهز ى مألعل حؤثا   بعيث

قن كبا مول  و ى مألشخاص  نهأيت إوى فق ها حقاقا. عيالعظ ونهاعالت مولقن ح ايجيا يؤ ي ف  م
ع   يبلغ  اجت , يع ث عه  ح ايج  ف  عالت مولقن, موذي  يح اضع  وضعضاء عا يت ي مو ا ي

 2عاويت ف  ل  موشيخعخت.

 التلوث البصري  2:10

ش ء ي أأع , عه  موقناظا موطبي يت, لى مو ناصا موبصايت غيا موجذمبتهع قصطلح يطلق ع 
 , ض موج ام عب , عموققاقت, يئتلمولععات مو. عكأقثلت على ذوك آخا ياي  موشخص أ  ينظا إويه

عمو القات عمألعشاب عمإلعالنات مو شعمئيت. أع بق نى آخا هع , عمو قااة غيا موقنظقت, عموقبان 
ننا عصفه  . عيقكحشعيه ألي قنظا حقن عليه عي  مإلنلا  يعس عن  مونظا إويه ب  ا ماحياح نفل

ت وكن ش ء يعيط بنا ق  أع مخحفاء موصعاة موجقاوي, ذعق موفن ون  ما مإق  أنعمع  أيضًا بأنه نعع
خطعط وذي يقك  أ  يشاا إويه بعجع  , موحلعث موبصاي عغياها. ,أاصفت ,طا ات  إو أبنيت,

                                                           

1 Michael Hogan and Gary L. Latshaw, The relationship between highway planning and urision 
specialty conference, May 21-23, 1973, Chicago, Illinois. by American Society of Civil Engineers. 
Urban Transportation Division 
2 J.M. Field, Effect of personal and situational variables upon noise annoyance in residential 

areas, Journal of the Acoustical Society of America, 93: 2753-2763 (1993) 

http://www.worldcatlibraries.org/wcpa/top3mset/2930880
http://www.worldcatlibraries.org/wcpa/top3mset/2930880
http://www.worldcatlibraries.org/wcpa/top3mset/2930880
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مونفايات موقفحععت أقاك  حخزي  , مإلعالنيت على طايق مولياامت مولععات, موطا ت موكهابائيت مو لعيت
 1أع مونفايات موصلبت مو اقت.

 المائي التلوث الحراري 2:11

ي يت موناحجت ع  موحأثيا هع موحغيا ف   اجت موعاماة ولقلطعات موقائيت موطب, موحلعث موعاماي
يكع  مولبب موائيل  هع صناعات حعوي   قثن ملحخ ما قياه موحباي  ف  قعطت ولكهاباء., موبشاي

عذوك ع  طايق طاح موقياه مولاخنت إوى , يت عموعامايت عموصناعات مونفطيتهابائيت مونعع موطا ت موك
عحؤثا هذه  , قصا ا موقياه عيث يلحخ ا موقاء ولحباي  عح ع  موقياه مولاخنت إوى هذه موقصا ا

    موقياه على موكائنات موعيت ع  طايق خفض إق م مت مألعكلجي  عموحأثيا على مونظاا 
ج  عافن  اجت عاماة موقص ا عذوك أل  موكقيت موح  حطاح حكع  هائلت ج م. حصايف مإليكعوع 

         موقياه مولطعيت )موجاايت( ف  موق   عصناعات أخاى كصناعت موع ي  ع موق ا   موصلبت 
 2ع صناعت موعاق ح   ألبابا أخاى عغيا قباشاة ولحلعث موعاماي.

 مصادر التلوث بشكل عام 2:12

 مال حصا يت موقيقت منع ما إوى أ ى موقخحلفت فيهقا مونفايات وقاءإ عملحقاما ئيتموبي موضغعط مز يا   إ
 موعيات موقاعما  أع مإلنلاا  علاى لاعمء خطيااة عبيئيات صاعيت أثااا واه موعااالت كاا  ب اض عفا 

 موقبيا مت قا  موزامعيات مو قلياات قخلفاات عكاذوك, حقيياز  ع  مونفاياات موقخحلفات فا ف  .موقخحلفات

                                                           

1 Albuquerque's Environmental Story Educating For a Sustainable Community Environmental 
Topic: Visual Pollution by Madeline Dunn, updated by Tito Montoya and Bob White 

 
2 Goel, P.K. (2006). Water Pollution - Causes, Effects and Control. New Delhi: New Age 

International. ISBN 9788122418392. 



32 

 

 قاا علاى حاؤثا كلهاا , مإلنلا  عفضالت عموصناعيت موعضايت موقناطق ق  قا يحلاب ع, مأللق ةع 
  1هاقت عيعمنيت ع نباحيت ثاعمت ق  موبعاا ف  يحعمج 

 موقعم  ع   أ  قجقعع قحخصصت  عويت قؤللات بها  اقت موح  مو  ي ة مو لقيت موبععث عأك ت
 قاكب 200 إوى يصن علائن مونقن ع  موصا ا ا امو  موغاز حاكيبت ف  ح خن موح  موكيقيائيت
 حقثن موهي اعكابعنيت عموقاكبات عا ت موح  موكابع  عغياها أكلي  أعن غاز لقيت عأخطاها
     موكابع  أكلي  أعن كقيت ق  %75 إ  إذ موهعمء وحلعث موائيس موقص ا مونقن علائط موقاكبات

 حاو / قلغ 2.5 ق  أكبا نلبت عجع  إ  .هعمءمو حلعث موح  موهي اعكابعنات كقيت ق   %50  ع
 عان ف  مإلنلا  و ى عا  حلقا إوى يؤ ي موهعمء ف  أكلي  موكابع  أعن غاز ق  لاعت خالن

هناك قص ام  ولحلعث بشكن عاا قص ا طبي   عقص ا     يؤ ي ماحفاع نلبت موعفيات. ملحنشا ه
 .غيا طبي  

 :للتلوث المصادر الطبيعيةوال: أ

عه  حلك موغازمت  , خن و نلا  بها أي منه وا يحلبب ف  ع عثها عيص ب موحعكا بهاعهذه ال 
موناحجت ق  موبامكي  ععامئق موغابات عمألحابت موناحجت ق  مو عمصف عهذه موقصا ا قع ع ة ف  

  .قناطق ق ينت عقعملا ق ينه عأضاماها ويلت جليقت إذم قا  عانت باألخاى

 ة المصادر غير الطبيعيثانيا: 

ابقت عحثيا موقلق عمالهحقاا عه  موح  يع ثها أع يحلبب ف  ع عثها مإلنلا  عه  أخطا ق  مول
  قكعناحها أصبعت قح   ة عقحنععت عأع ثت خلاًل ف  حاكيبت موهعمء موطبي   عكذوك ف  أعيث 

ذ يش ن وق  ب أ مإلنلا  ف  حلعيث موبيئت قنذ مو صا موعجاي عن قا عاف موناا عأخ موحعمز  موبيئ .
                                                           

1 1 Barnes,R.S.K.& Hughes,R.N.(1999) An introduction to marine ecology.( 3rd ed.) Blackwell 
Science Ltd.London 286 pp. 
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بكقيات كبياة موقعم  موخشبيت ثا موقعم  مو ضعيت ق  أجن إنحاج موطا ت ععن قا زم  حعضا مإلنلا  
ا ب أ 1115فف  عاا  .ب أ يلحخ ا كقيات كبياة ق  قعم  موعايق بقص  موح فئت عحشغين موقصانن

ملحخ ا ا 1125عف  عاا ,   موخشبيت ب   ملحخامجه ق  مألاضيلحخ ا موفعا ب اًل ق  موقعم
% ق  10موبحاعن عب أ ملحخ ما موفعا يقن عاقًا ب   عاا عأصبعت موطا ت موبحاعويت حقثن نعع 

 1  .قصا ا موطا ت

ن قعطات حعوي  عحشقن موقنشآت موصناعيت موقخحلفت قث عهناك قصا ا أخاى ق  صنن مإلنلا 
ت عمولقا  موصناع  عقصانن مأللقن, نشآت صناعت مونفط عموغاز موطبي  عق, موطا ت موكهابائيت

أيضًا ق مف  مونفايات مو ضعيت عغيا  .عمألصباغ عموق ا   كاوذهب عمألوقنيعا عموع ي  عغياها
, قعطات ق اوجت قياه موصاف موصع , فايات موطبيت موخطاة عغيا موخطاةمو ضعيت عقعااق مون

  .امت عأعقان موه ا عموبناءاموكل

 

 قصانن إنحاج مونفط عموغاز موطبي     -

إوى أابن قامعن حؤ ي صناعت مونفط إوى حلعث موهعمء عيث ينقلا مو قن ف  قصانن حكايا موبحاعن 
عف  كن موقامعن مألاب ت  .ععقليت موخلط, ععقليت موق اوجت, ععقليت موحععين, عقليت عه / موفصن

ألقعنيا كالي  مونحاعجي  عمأعثت ولهعمء قثن أكالي  موكبايت ع حخاج كقيات هائلت ق  موقعم  موقل
 .( ع أعن أكلي  موكابع  ع كبايحي  موهي اعجي مونشا ا)

 موقلعثات موناحجت ق  قصانن مأللقنت   -

 0.025مألحابت موقلعثت ولجع بق  ن ع  عموعجااة عغياها ق  موقعم  حنحج موقلعثات ق  خلطت مواقن
اطن وكن  0.2  اطن وكن ياا ة ق  موخالانت ف  مألععمن موجي ة أقا ف  مألععمن موليئت فيكع 

 ياا ة ق  موخالانت.
                                                           

 4222قنظقت موصعت مو اوقيت 1
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 موقلعثات موناحجت ق  عقليات عاق مونفايات موصلبت    -

ينحشا ف  موع ت موعاضا أللعب غايب ولحخلص ق  مونفايات موصلبت باغا ش ة خطعاة هذم 
مألللعب ق  عيث حلعث موهعمء فقنها قا يعاق ف  ققاوب عاقت بقص  موحخلص ق  كقيات كبياة 

ف  أفام  خاصت عيث حنحج كقيات هائلت ق  موقعم  موقلعثت عموخطاة ف  نفس موع ت  قنها عب ضها
أعقاض , مألقعنيا ,و هي متم, عموهي اعكابعنات, أكالي  مونحاعجي , أعن أكلي  موكابع قثن 

 .جليقات عاوقت, عضعيت

 موقلعثات موناحجت ق  قصانن موكيقاعيات  -

ثان  ع  أعن أكلي  مألقعنياع  انن قثن أكالي  مونيحاعجي ه موقصعق  أها موقلعثات موناحجت ق  هذ
 .موزانيخع  موزئبقع  مولليكع ع  كبايحي  موهي اعجي ع    موكبايتأكلي

 موقلعثات موناحجت ق  قصانن مألغذيت  -

  .عيخاج قنها مو خا  عمألحابت عموقذيبات موبحاعويت عموقذيبات مو ضعيت موصناعيت

 

    مإلنشاءمتموقلعثات موناحجت ق  قصانن  -

, ثان  أكلي  موكبايت, عأعن أكلي  موكابع , سعمأللبلحع  ,ج قنها ضباب موزيعت عموبنزعبياي عيخا 
   .أكالي  موكبايت, مألحابت

 .قعطات ق اوجت موصاف موصع   مألقعنيا عأعن أكلي  موكابع  -

 .مألحابت موقلعيت  امتاموكل -

 :المصادر المتحركة
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عيث حطلق هذه  ,فت قثن مولياامت عموقاكبات عموطائامت عمولف  عغياهاحشقن علائن مونقن موقخحل
موعلائن ف  موهعمء موقعيط مو  ي  ق  موغازمت عموقعم  موضااة بصعت مإلنلا  عموبيئت عق  أها هذه 

   يل  موقصا ا قا

  قاكباتقلعثات موناحجت ق  ععم ا مومو -

% ق  قلعثات موهعمء عيث 60جع بععمو  ح حبا مولياامت ف  موخليج ه  موقلئعوت ع  عق  مو
حجعب موشعماع ع ه قاليي  ق  مولياامت موح  حلحخ ا كقيات هائلت ق  موع ع  عحطلق كقيات كبياة 

 , أكالي  مونحاعجي , وبيئت قثن غاز أعن أكلي  موكابع ق  نعمحج مالعحامق موضااة على مإلنلا  عم
  .مواصاص, قاكبات موكبايت, عموهي اعكابعنات

    موقلعثات موناحجت ق  موطائامت -

لعث على مألخص طبي ت نظاًم ولزيا ة موكبياة ف  ع   موطائامت موح  حجعب موقجان موجعي عموح  ح
 , موكابع  أعن أكلي , عق  هذه موقلعثات فياعموطبقت مولفلى ق  مولحامحعل موحاعبعلفيا

  .أكالي  مونحاعجي  ,موهي اعكابعنات

 

  ت ق  مولف موقلعثات موناحج -

ف  ظن موحق ا موصناع  عموحجااي أصبعت مولف  ه  موعليلت موثانيت ب   موطائامت ف  عقليات 
مونقن بي  قخحلف موق   ق  بضائن عقعم  بحاعويت عكيقاعيت عغياها عيث ح حبا هذه موقعم  خطا 

لي  مونحاعجي  أك , ثان  أكلي  موكابع , موقلعثات غاز أعن أكلي  موكابع على موبيئت عق  هذه 
 .عغياها

  موقلعثات موناحجت ق  موقصانن موقحعاكت -
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ععيث إ  مولياامت موكبياة , لح قن مونفط كقص ا إلنحاج موطا تعيث إ  كثياًم ق  موقصانن ح
  موضااة حلح قن كقيات كبياة ق  هذم مونفط عحليا ف  شعماع موق   عحبث كقيات هائلت ق  موقعم

مألعقاض مو ضعيت وذوك , موهي اعكابعنات, أكالي  مونحاعجي  عموكبايت, قثن أعن أكلي  موكابع 
يطلق مو لقاء على هذه مولياامت مو قال ت ملا )) موقصانن موقحعاكت (( عيث يجب أ  حقنن هذه 

  .مولياامت ق  قجا  موحعمج  ععن موق   وقا حعقله ق  أضاما باوغت باونلبت وحلعث موهعمء

  قصا ا أخاى -

قا حق ا فإ  هناك أيضًا قصا ا أخاى حلعث موهعمء لعمء موخااج  أع مو مخل  قثن  عالعة على
 قان غيا مآلق  عمولليا موغازمت عمالنب اثات موصا اة ع  مألجهزة عموق  مت موكهابائيت عع  ماللح

عع  مأللق ة مو ضعيت عموكيقيائيت عمألصباغ عقعم  مإلنشاء عموزخافت عع  موح خي  عع  , ولقبي مت
     .أجهزة موحباي  عحكييف موهعمء

عم   كا  ق  صنن مإلنلا  على  ق  موقصا ا موطبي يت عق  صنن مإلنلا .يأح  حلعث موهعمء 
عولعاب صعاة قحزمي ة ف  , عموزامعت, عموح  ي , عموحشيي , ي  مو اوق  فق  قلعثات مالعحامقموص 

 ق ا وت حلعث موهعمء.

 

 نتأثير التلوث على صحة اإلنسا 2:13

ق   قلحعيات ف  موهعمء عحلعث موضااة موصعيت مآلثاا ق  قحزمي ة طائفت بي  حابط عال ت هناك
 .باوهعمء موقنقعوت موجليقيت موقعم  على خاصت بصفت ذوك عينطبق .حح نى نفكتم قا موحاكيز

 على علالت قؤشامت كعنها جانب إوى,   ت ش أع  قعلنت طامئق حلحخ ا عمو املات موج ي ة
 موح  عمو القات, موائحي  عظيفت ف  موعاصلت كاوحغيامت  موفليعوعجيت قثن موقيالات عذوك ,مآلثاا
 موقؤشامت هذه ق  كنّ  إوى حلحن  أ  يقك  موقنقعت مو الئن فإ  عباوحاو  موحهاب عجع  على ح ن
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وى موعلالت  وه موقخطط غيا عمو الج موعفيات قثن, مولكا  وصعت أهقيت موقؤشامت مألش  ق ظا عم 
 1.موقلحشفيات ف 

نععيت موهعمء يقك  أ  حقحن مو  ي  ق  موكائنات موعيت بقا فيها موبشا.حلعث مألعزع  يقك  أ  
 , أوا ف  موص ا, موعلق موحهاب, أقامض موقلب عمألععيت مو قعيت,  يحلبب بأقامض موجهاز موحنفل

قها بلبب حلعث قياه ق ظ, عاوت عفاة يعقياً  14000يقااب ق  حلعث موقياه حلبب قا  .عحقا مع 
موشاب غيا موق اوجت ق   بن قياه موقجااي ف  موبل م  موناقيت. منلكابات مونفط يقك  أ  ححلبب 

, ماحفاع ضغط مو ا, وحلعث موضعضائ  يلبب فق م  مولقنباالوحهابات موجل يت عموطفح موجل ي.م
عامض مو صبيت علا نقع مألطفان عباألحا ابط موزئبق باوقصعا ف   ونعا.مإلجها  مضطامب م

  مألعصاب.

وقعن حخحلف بشكن يص ب م,  مخليت ععامثيت عخااجيت بيئيت, حخضن صعت مإلنلا  و عمقن قخحلفت
عوك  موقؤشامت ف  موع ت موعاضا ححجه نعع أهقيت مو اقن موثان  , ق ه أي مو اقلي  أكثا أهقيت

عأ ت  , ز م ت حأثيامحها موبيئيتعباوحاو  م,  ي ة موح  زم ت ف  موع ت موعاضابلبب مو ناصا موج
ع   , عمألنفلعنزم عغياها, علاطا  موائت, ع ي ة قثن أقامض موجهاز موحنفل  إوى ظهعا أقامض

                        عصلت ق  الت موحلعث ف  قناطق كثياة  اجت خطاة. عيث حعج  عال ت ماحباطيه
ن خطعاة كبياة.)على صعت حلعث موهعمء يقثعبذوك فا  , وحلعث موهعمئ  عمإلصابت باألقامضبي  م

 2عذوك الاحفاع ق  الت عفيات موشيعخ عمألطفان(., مإلنلا 

عجع  أي قعم  صلبه أع لائلت أع غازيت باوهعمء بكقيات حؤ ي إوى أضاما فليعوعجيت عم حصا يت أ  
اء عحق ا خلااة أع حؤثا ف  طبي ت مألشي, يعم  عمونباحات عمآلالت عموق  متععيعيت باإلنلا  عموع

 .على موقعاصين عمونباحات موزامعيت, بلبب حأثيا موهعمء, قليع   عالا5000وا لنعيا بععمو  مو ا
                                                           

 2005مو اوقيت  موصعت قنظقت 1
(, حلااعث موهااعمء بغباااا موفعلاافات فاا  ق يناات مو قباات عمثاااه علااى مولااكا , )الاااوت. قاجلااحيا  1115موجناا ي, هشاااا شاا با , )  2

 6غيا قنشعاة(, موجاق ت مألا نيت  عقا , ص
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 ي حبا .عكلقا مز م  ع   مولكا  ف  موقنطقت موقلعثت, ث موهعمء ق  ألعأ موقلعثات باوجععي حبا حلع 
حلعث  عوك  .ععافيحه إلنلا م صعت على ولقعافظت موالزقت مأللاليت موشاعط أع  مونظيف موهعمء
قنظقت  وحق يامت ععفقا .مو اوا أنعاء جقين ف  مإلنلا  صعت يحه   كبيًام خطًام يقثن قازمن موهعمء

 ع  يزي  قا لنت كن يشه  مو اوا فإ , موهعمء حلعث ع  موناجا مألقامض و بء مو اوقيت موصعت
 ع  موناجا موقغلقت مألقاك  ف  عموهعمء موطلق موهعمء حلعث آلثاا عزعها يقك  قبكاة قليعن  عفاة

 مألقامض عبء نصف ق  أكثا موناقيت موبل م  لكا  عيحعقن .موق   ف  موع ع  موصلب عاق
 1.هذم

 

 

 

 

 

 الثالث الفصل

 الطبيعية والبشرية لمنطقة الدراسة البيئة

 المقدمة.  1:3

 البيئة الطبيعية.  2:3
                                                           

جنياف, قنظقات موصاعت مو اوقيات,  موعا  قا  موقخااطا, ح زياز موعيااة موصاعيت.  2002موحقايا موخاص باوصعت ف  مو ااوا,   1
2002 
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 الموقع الجغرافي والمساحة.  1:2:3

 الوضع الطبوغرافي والتضاريس.  2:2:3

 التربة والحياة النباتية والحيوانية.  3:2:3

 المائية. واردالم  4:2:3

 البيئة البشرية.  3:3

 .االقتصاديةالخصائص   4:3

 

 

 

 

 الثالث الفصل

 الطبيعية والبشرية البيئة

 المقدمة 1:3
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حاعفيا ق لعقاات عبياناات  إواى ف عيها عموبشاايت وقنطقات مو املات, طبي يتموبيئت مو نهذم موفص يحضق 

علااى موبيئاات  ولقعاااجا موبيئاا  ثااامأل عحقياايا تماللااحفا ة قنهااا فاا   املاا ويااحابيئاات قنطقاات مو املاات  عاا 

 ذوك. لبابأ عق افت ,حأثياهذم مو إوىموجعمنب عمو عمقن موح  حؤ ي   ي عحع عمولكا ,

  بعغامفموط وعضنمباوقع ن ع ب ناصاها موقحقثلت  تهذم موفصن على  املت موبيئت موطبي ي شحقني
مونباحيت عموعيعمنيت  عموعياة ,فتموقناخ موقخحل ععناصا ,تموجيعوعج  عموحابعموحضاايس عموعضن 

 عموقعما  موقائيت ف  موقنطقت.

 ف  قنطقت مو املت. ولكا موقخحلفت عموقحقثلت با ناصاهايحناعن هذم موفصن موبيئت موبشايت ب  كقا

 :عيةالطبي البيئة 1:3

 عويس عيتق  ظاهامت عيت عغيا  باإلنلا قا يعيط  كن نهاأح ايف موبيئت موطبي يت ب ك يق
 عححقثن ,غيا قباشا عأبشكن قباشا  أع ,ب ي ق   عأ خن ف  عجع ها لعمء ق   ايب  لا و ن

 وبايتعموعياة م يتعمونبات موطبي   عموحاب اخهذه موظاهامت عموق طيات موبيئيت باوحضاايس عموقن
ويلت كذوك ف   نهاأ إال ,كانت حب ع قلحقلت ع  ب ضها موب ض  عم   ,ق طيات عه  ,مناتعموعيع 

نظاا  ضق ذمحيت ق  ناعيت ععاكت حعمفقيت قن ب ضها موب ض  كتف  عا  فه  ,عم  ها موعظيف 
 .1ئ قع ع  عهع مونظاا موبي

 الجغرافي والمساحة الموقع 1:3:3

 إ مايا حاب تعه   قنهاكا 16ت نابلس على ب   ق  ق ين وغاب موجنعب م وىإجقاعي   ايت  حقن
 .2وبعاقحا ع  لطح م 100 – 400ععمو  عحاحفنوقعافظت نابلس 

                                                           

 :4:ص,موجغامفياجاق تموق س  لا, موبيئت علا ف  قعاضامت (:422) عل  صاوح ,موطيط 1
 عموحعزياااان عمونشااااات عاااااوطبلياااات مأله , قشااااق ,2ج,مو اااااا موقلااااا, موفللااااطينيت موقعلااااععت( 222:,)موفللااااطينيت موقعلااااععت هيئاااات2

 222-222ص
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 بااااي ع  , قاالشاااا  ( 12ً , 01 , 21 ع ْ 12, 06 , 16)  عاااااض  مئاحاااا  بااااي  مو املااااتقنطقاااات  حقاااان
 ععااعماه عينااابعس اااى  موشاااق  قاا يعاا ها ( شااا ا. ْ 15 ,15 , 41ع  ْ 15 , 11 , 21طاا  طااعن)خ

قااا م قاا   ع اياات موقبيلاات  ععصااياه عقا قااا ععايااف  اااىموشااقان  عقاا   اااى   يااام عزيحااا, عقاا  موغاااب
 موجنعب.

موقلاعت  عحبلغ ,علب ع ع  بل يت جقاعي  اً  عنق 19557ععمو  قنطقت مو املت تقلاع حبلغ
موقناطق  عقلاعت ,اً  عنق 16000 موزامعيت اضمأل اعتعقل  عنا 2500 فيها ععمو  مو قامنيت

ععمو   لاامتققاون موعجا عموك ألغامضموقلحخ قت  ق عنا عقلاعت موقناط 100موصناعيت ععمو 
  حبي  قع ن قنطقت مو املت. ا ا )م( اطتعموخا .1ا عنق 151

 سوالتضاري طبوغرافيال الوضع1:3:3

 100-400قا بي   احفاعهاميحامعح  إذ ,بعاعاويت نلبيا ع  لطح مو ةقنطقت مو املت على ابع  حقن
 حاحفنف نهاموقناطق موشقاويت ق قاأموجنعب عموشاق عموغاب  إوىبشكن ح ايج   أامضيها عحنع ا ,قحا

 .2مو املتقنطقت  تطبعغامفي حبي   (2) ا ا خايطتموع  ,قحا 100 كحنعاعحى خط 

      

                                                           

 .موالقيت مولجالت( 42:2)عي جقا بل ة, موقعل  موعكا عزماة1
, مألعن موقجلاااااااااااااااااااا , موفللااااااااااااااااااااطينيت موقعلااااااااااااااااااااععت, عموقعضاااااااااااااااااااان موقع اااااااااااااااااااان فللااااااااااااااااااااطي , موقااااااااااااااااااااا ا عباااااااااااااااااااا , عاباااااااااااااااااااا 2

 22ص,222:,بياعت,:مو املاحاوجغامفيتط
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 قنطقه مو املت تطبعغامفي (:1) خارطة رقم

 
 موباعث إع م  :المصدر

موبيئت  ألثا ن كاس  مي حبا موقظها موحضاايل ذإ ,ع حضاايلهامو املت بحنع  قنطقت عححقيز
عقليات  وىإح اضت هذه موقنطقت  عيث ,جقاعي  زيحا -ف  عجع  قق ا نابلس موقحقثلت عوعجيتموجي

نهعض موالعبيات  وىإ أ تع  ا اع هذم موقق  أصابتموافن موح   عقليات بلبب عمنحفاخنهعض 
خفض  قليتقن ع تموافن هذه قحزمقن اتعقلي ع ثتقنطقت ع   قشكلت قاحف ات مو كتموجيايت مولقي

 موبعا موقيت. نه ماإ

موغاب عحى يصب  إوىبعم ي ش يب يحجه  يلقىموغاب  ق  موقنطقت عم ي عقيق  نق  موشقا عيقا
عمولهعن  نقظاها مولطح فيها موحال هاأع  نطقتقظاها حضاايس موق نعععحح ,انا ف  عم ي 

 .1ع يتعمأل

                                                           

 442قاج لابقص, موفللطينيت موقعلععت هيئت1
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 . السهول:2

موشا   عحزاع هذه  لهنلهن علط موبل  عمو هقهاأ لهليت بليطت, ععمضأع   عبااةمولهعن  أغلب
 .موخضاعمت ب ضع  عبوعبمولهعن با

  ودية. األ 1

 يموغاب عيصب ف  عم  إوى جه  عم ي ش يب عيحهقهاأ ع يتف  قنطقت جقاعي  ب ض مأل يعج 
 1ععم ي موعايقت. , انا

 الصخرية:  التكوينات

موقخحلفت موح   العبيتمو عاق  موصخ يعوعجيتمو املت مو  ي  ق  موحكعينات موج تقنطقف   ححكشف
 ,موع يث واباع مو صا م إوى ألعلىحقح  ق  موكايحال   م موح ع  .فحامت جيعوعجيت قحباينت وىإح ع  
, موقاايت اباتعموطباشيا عمإلال تحح ا ب ف  قنطقت مو املت موصخعا موجيايت عمو عوعقيحي عيث

عكثاة  بحهاصالب حقحاز ,عموحعاعنيا  ح ع  إوى مولينعقنيا  وح عم قيحيتو عوع موجيايت عم اوصخعاف
موطباشيايت عموقااويت مأل ن صالبت عموح  ح ع  إوى  موصخعا ب كس , عموفعمصن بها عموص  ع 

عيث  قنطقت مو املت ق  ف  نحشاةموق عموص  ع  موجيعوعج موحاكيب  عيشقن , يعلي عمأل مولينعقنيا 
 حبي  موحكعينات موجيعوعجيت ف  قنطقت مو املت. ( 1) ا ا خااطتعمو 2.عمحجاهاحها طعموهأع  كثافحها

ق    عيث يقح ويت  يحكع  هذم مو صا ق  موصخعا موجيايت عموقاا األعلى الكريتاسي .1
 .3سأبع  يموقحقثن بحكعي  موخلين عبحكعي   ألعلىمولينعقنيا  م

 مو املت عه   طقت  موحكعينات عموح  ححكشف ف  قنق  قجقععت ق مو صاهذم  يحكع 

 

                                                           

 لابق قص ا موالقيت مولجالت(42:2)جقاعي  بل يت, موقعل  موعكا عزماة1
 .موجيعوعجيت موغابيت موضفت خااطت (222:)  موفللطينيي  ي اعوعجييموه قجقععت 2

 :4:ص موق س. فللطي  جيعوعجيت(  ,222:) اعب  موقا ,  عاب  3 
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 الخليل: تكوين .أ
 ق  موقفححات خان ضعن عايناحج ع  حاليب ب عهع ,مألعلى ولعنعقنيا يحبن هذم موحكعي   

يشكن قجقععت طبقات  عبذوك ,صلبت يحكع  ق  ححابن وصخعا جيايت ع عوعقيحيت عيث , موقاايت
يحكشف ف  قناطق ع  ,أيضا  وموقاا وعا  بيتحكعي   لعهاعي  , وموقاا  صلبت ح لع حكعي  يطا

 زم كقا ي   هذم موحكعي  خ ,و املتم قتموجنعب ق  قنط وىعم   , انا يموغاب عموشقان قن مقح م  عم 
 يايموكثيفت ف  موعجا موج موفعمصنمو اويت موناحجت ع   قائ  جعف  ققحاز عذوك وقلاقيحه

 1.ولقيكعم قحجانسمو مو عوعقيح 
 مو املتحكعينات موجيعوعجيت وقنطقت  (:1رقم ) خارطة

 
 (, بحصاف موباعث1111جيعوعجيت فللطي  ,) :المصدر

 بيت لحم: تكوين .ب

                                                           

 .139ص,موق س. فللطي  جيعوعجيت(  ,222:) اعب  موقا ,  عاب  1
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 يايناحج ع  حاليب بعاي وصخعا موعجا موج عهع ,لىمألع ق  مولينعقنيا  حكعي عقا هذم مو 
على موقنع امت عمل ت ق  قنطقت مو املت  قف  قناط عيحكشف ,لتف  قنطقت مو ام عمو عوعقيت

لقكها  عيحامعح , موجنعبيت ق  جقاعي  مألجزمءزيحا عف   قت انا عف  قنط يموقطلت على عم 
 .1ا (100-30)
 اً قحعلط ءمي   هذم موحكعي  جز  كقا , قائ  جعف  جي  بلبب  لت موقلاقات فيه يشكن خزم  عهع 

شكن خاص ف  قنطقت ق  ععض قائ  جعف  قحصن قكع  ق  حكعي  موخلين عبيت وعا عموق س ب
 مو املت.

 القدس: تكوين ج. 
عيث  , قاايتموقلين ق  موقعم  مو قنموذي نحج ع  موحاليب موبعاي موشاطئ   وحعاعن مو صا  يحبن

ا فهع يحكع  ق  موعجا موجياي موناعا ش ي  عبذوك ي   ق  أها  (50-100) اكحهحبلغ لق
ح   قكعناحه ق  ع  ,موبناء عجا ناعتصيها حقعا عل عيث ف  قنطقت مو املت, يتموصخا  كعيناتموح
هذم موحكعي   يحكشف, موهن ليت كاوطاق عمإلنشاءمت بناءموصخعا موقلحخ قت ف  عقليات مو فضنأ

 ف  قناطق ع ة عيث ححعمفق حكشفاحه قن حعزين ققاون موعجا عموكلاامت.
 ديس:  بوأ تكوين . د

ن موطباشيا موقكع  مأللال  أع عقيق ب ي  ع  موقاايت بعيث يشك بع  حالي هذم مو صا ينحج
مولفلى ححكع  ق  موعجا موجياي موطباشياي يحب ها  حهفب مي , ا (164موقكع  موععي  بلقاكت )

ي لعها طباشيا غيا قحطبق ثا يليها طبقت ق  موصعم  بلقاكت نصف قحا  بقجي  موحط اشياموطب
عموجنعبيت ق   ا يتموش هذم موحكعي  ف  موقناطق شفيحكع  ,قحا 5حصن إوى  صعمنيه قن طبقت

 .2لتقنطقت مو ام
 العصر الثالثي: صخور .1

                                                           

 22:ص, لابق قاجن, عاب  1
 .22:ص,موق س. فللطي  جيعوعجيت(  ,222:) اعب  موقا ,  عاب 2
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عححكع  ق  موعجا موجياي موطباشياي  (Eocene) يعلي عصا مأل إوى اعلتقهذه مو ح ع 
(Chalky limostoneعيغلب ) اعقتعه  قق قيح عوع  على هذم مو صا موعجا موجياي عمو 

 . 1)موكاالح ( يت موحعلين موكيقاع ححأثا ب قليا نهاأ إالمولطع   أوعتو قليات  نلبيا

 العصر الرباعي: صخور .1
 عموح  , قاانموع  لعيسموع  غضااموع  اقنق  مو خليطعبااة ع   عه , ف  حكعينات موهعوعلي  ححقثن

نليج جي   ذع عفه , موح ايتع  موحجعيتجات عليه عقليات  عموح إوى موعجا موجياي  حاجن بجذعاها
ف   مولا طت قطااكقيات مأل ماحفاع ححعمفق قن عموح موع ي   أكالي  نلبتالاحفاع  قعقا عوع 

 .ناموضيق وعم ي  ا اىعموقج ععماههذه موحكعينات ف  لهن  ححعضنع  ,قنطقت مو املت
 :الجيولوجية التراكيب
 ق ق ة قنطقت ج لها ققا, عص عع طيات ق  موجيعوعجيت موحامكيب ق  مو  ي  مو املت قنطقت منحابت
 الا على عقلت موح  موص عع ق  مو  ي  هاامفق عخفض افن عاكات ق  موط  ف قليات, موحاكيب
 موعاو  موشكن على خياةمأل مولقلات عضن ف  موح ايت ععمقن حب حها ثا ولقنطقت موائيليت موقالقح
 .ولقنطقت
  هقهاأ موقنطقت ف  بنيعيت عقليات ع ةق  موشقان موى موجنعب فق  ع ثت  موقنطقت عوع عع

 عه  اضوأل موباطنيت موعاكات ع  ناجا موصخايت موطبقات ف  موحعمء عه   Folds موطيات .:
  أهقها عق , موجانب أعا يت أع ق اةق أع قع بت قاإ
 قنطقت ف  كا 5.5 بطعن شاق جنعب/ غاب شقان محجاه موقع ب هذم يحخذ  عنبحا قع ب .أ

 ق  موكثيا عجع  على موقع ب هذم عقن, مألعلى موكايحال  العبيات ف  وحعمءم عهع مو املت
 .مو املت قنطقت شقان ف  موعم ن ع انا عموحي  موزعقا كعم ي جامهاق عققت موح  مألع يت

 ف   يقح  عهع موغابيت موضفت جبان ف  موقق امت كباأ ق  ي     ا  بيت – نابلس قق ا .ب
 موجيا ق  يعلي مأل باعملب موقق ا هذم قلئ وق , مو املت قنطقت  ق  موشا   موجانب

                                                           

 22:,لابق قاجن, عاب  1
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 وهذم عحص ع افن عقليات ع ثت موباليلحعلي  عحى يعلي مأل يتمب  عقن, مولقيك باشياعموط
 1موقجاعاة موقناطق ق  كباأ قلحعى إوى قكعناحه باعز إوى أ ى موقق ا

 موقق ا هذم أ  عيب ع, غاب جنعب -شاق شقان محجاه موقق ا هذم يحخذ  زيحا - جقاعي  قق ا .ت
  ا  بيت -نابلس قق ا وها ح اض موح  موافن عقليات تلبق فحاة ف  موافن و قليات ح اض   
 .2مألعلى ماليعلي  فحاة ف 

 حكعينات أي موثاوث موزق  فحاة إوى مو ائ ة اتيموالعب ق  جقاعي  قاحف ات خلع ذوك يؤك  عققا
 .يعلي مأل
 ع  نحجت ع  , غاب/ شاق محجاه مو املت قنطقت ف  موص عع ححخذ   Faults موص عع .4

 حشكن امفقت موح  موص عع إوى عكذوك باوقنطقت موقنحشاة ولقق امت ع ثت موح  نمواف عقليات
 .4كا/ قحا :22 مو املت قنطقت ف  موص عع كثافت بلغت. موجنعبيت أجزمئه ف  عنبحا قع ب
 .3كا 422: أطعموها قجقعع بلغ عيث

 الحيوانيةوالحياة النباتية و  التربة 3:2:3
 التربة:-1

 تبض  بي يحامعح  لقكهاع , ضا حغط  صخعا  شاة مأل وح موهشت م قتيموا  ته  موطبق موحابت
 نهاأكقا  ,عمو ضعيت عموهعمء عموقاء ق  خليط ق  موقعم  موق  نيت وفأعموح  حح ,ااأقحلنحقحامت عع ة 

نحاجهعحكاثاه  وبقائه حه موالزقتجذعا مونباحات عقنها يلحق  عيا فيهموعلط موطبي   موذي حنقع   ,عم 
موصخعا  فككحلها ف  ح  موقيكانيكيت موح تموحجعي ع  طايق صخايتحكعينات   قبت موحا  عحنشأ

موحابت عحنقع ب    اححطع . ع احلبق نشأة موحابت عحكعينه عويتأقا ة  إوى حهايعحفح قهايعحهش عحعطيقها
 اخنقعمو عويتمأل م موذي مشحقت قنه موحابت عموقع  ا, قثن نعع موصخا مألب عمقن قح   ة ةقحناثا نشأحها 
عحلحغاق نشأة موحابت عشامت  تعقا موحاب أعموزق   إوى باإلضافت ,موعيت عموكائنات ,غامفياع عموطب

                                                           

 22ص,(جقعفعوعجيت مالعلى عمالعلط وعم ي موزعقا4222).وطف ,  عق م  1
 22ص,(جقعفعوعجيت ععض موحصايف مونهاي مالعلى عمالعلط ف  عم ي موزعقا222:).وطف ,  عق م  2
 22:ص,موق س. فللطي  جيعوعجيت(  ,222:) اعب  موقا ,  عاب 3
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 عححكع  ايموطبي يت عموكيقيائيت موح  حغ هامولني  عحى حنضج عقن قاعا موزق  حح اض خصائص
 1موحابت موقثاويت ق  ثالث قلحعيات عه   عأ تموناضجموحابت 

, وك  وقياه موقا ة مو ضعيت لىع بإعحعمئت ( يحقيزA)أفق ي عى عا ة  top soilمو لعي  موقلحعى .1
ف  هذه  كاامعحح يضاأ ,موكيقاعي عموبكحياي  عا كبيا لنشاطو عيكع كبيا  حاثيا عموثلعج قطاامأل

, موقحعللت مو ضعيت عيث حنحقن موقعم  مو ضعيت قعم عمونباحات عمو ولا طتم عامقموطبقت بقايا مأل
 موطبقات مولفلى. ىوإعموق  نيت 

مو ضعيت  عم موق نقنطقت ملحقبا عه ,(Bعا ة قلحعى) ي عىع  , Sup soilعلطمأل موقلحعى.2
 احجقن فيه نهانطاق موحاكيز أل يها( عيطلق علAموقحلابت ق  مونطاق) عموغاعيت عموق  نيت موقحعللت,

 .علىموقعم  موقغلعوت ق  موقلحعى مأل

 موح موقطاع قنطقت موصخعا  ذميقثن ه (C)لحعىعا ة ق ي عى ,bottom soilمولفل  موقلحعى .1
عهع  اعايتموقاع ة عه  موح  حزع  موحابت باوقعم  موصخايت موض عاحنجا ع  حجعيف صخ

هذه موطبقت  ح ع موذي حنشا عليت موحابت ع  امأل موصخابي  موحابت عبي   قاو موقلحعى مالنح
  باوحابت موحعليليت.

 :الدراسةفي منطقه  الترب همأ

 يهاموقحعلط موعقامء موح  يطلق عل عاموب حابت ه  و املتم قنطقتموحاب مولائ ة ف   نعمعأ أها  أ
 )موحياماعزمموقخحلطت  عموحابت (,Rendzina) موان زنيا عحابت (,Terrarossa) موحياماعزم حابت
  موحاب ف  قنطقت مو املت. أنعمع أهايبي   ( 1ا ا ) موج عن(, ع امنزنياعمو

                                                           

 ع ما مو لقياات موقكحباات  يااسأبااع  ,عموبشااايت موطبي ياات موجغامفياااإوااى  موقاا خن(,4222)موعااالق باعجااا, عقياا م  علاا ,موشااعمعاة 1
 422ص,عمونشا ولطباعت موطيب
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 موحاب ف  قنطقت مو املت أنعمع :(.قم)ر  جدول
 المئوية النسبة دونم \ مساحه التربة نوع

 50 1112 موحياماعزم
 11 1611 موامن زنيا
 21 5261 موقخحلطت
 4 125 موغاينيت
 100 11551 موقجقعع

 وباعثبحصاف م survey of Israel (1969):المصدر

 منطقة الدراسة: يالتربة ف أنواع وأهم

 موعقامء موحياماعزم موحابت .1

موقاء كابعنات موكاوليعا  فيذهب ,قطااموصخعا موجيايت بف ن قياه مأل نهذه موحابت ق  حعل ححكع 
 .1عقاوعنها مأل  ط ح موح  عموليليكا ,عمألقعنيعا ,ي موع  أكالي  اعلى علابه كزعيحا 

 أخاى إوىقكها ق  جهت ل يحفاعتع  ,موش ي مالنع ما ف  موقاحف ات عموقناطق ذمت  بتهذه موحا  حعج 
 إوىحح اض  مئقا  تموجبلي موقناطق أ ف  مولهعن بلبب  علقيكت ,موقاحف ات ف  ةفه  ا يقت عا 

   نيتموق قعم عمو مواطعبتهذه موحابت بااحفاع نلبت  ححقيزع  موحابت فيها فيقن عجع  موحابت فيها, منجامف
% ق   50أي قا ي ا ن   اً  عنق 1112 هذه موحابت ععمو  غط عح تنلبت موقعم  مو ضعي عمنخفاض

 قنطقت مو املت.

ف  ب ض  هاحخحلف عن وك  ,موعقامء قحعلطموبعا مو حابت  حنحشا ف  قناطق موان زينا حابت .2
  ضعيتعغنى باوقعم  مو لقكاً  أكثا عه  مولع  موبن  عموبن  موفاحح, عليها فيغلب خصائصها

 .1ع  موحابت موعقامء وجياعم

                                                           

 242لابق قاجن(222:)موعشاع  خضا عصاين,موقا ا عب ,عاب 1
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اقا ي مولع  غن   عهع B ألعلطم ,باو بانموغن   A مو لعي عياتالث قلحعححقيز ق ظقها بث  .1
عححباي   موطباشياع  انعيث يحكع  ق  قا اموصخا مأل إوىموذي يقا ح ايجيا  Cمولفل باوجيا ع 

قحا ف   0.5بحنعع ظاعف مولطح هذم يحامعح ق   ت طاع هذم مونعع ق  موحابت والاحباطا
عحجع   مو ضعيتباوقعم   تغني تعه  حاب مولهليتف  موقناطق  أقحاا 11 إوى موجبليتموقناطق 

 2.قثن موزيحع  ةموقثقا  شجااكاوققح عموش يا عمأل موعقليتموقعاصين  موزامعتفيها 
موحابت ف   أنعمع ظها( ح4) ا ا عموخااطت %,11قا نلبحه   أع اعنق  1611 ن زنياعحغط  حابه موا 
 قنطقت مو املت.

 المختلطة التربة .1
عمخحلطت قن  وجيايتموصخعا م ننحيجت حعع  حكعنت ,اماعزميعموح يناان ز ق  حابت مو تبت قحنععحا  عه 
موزيحع  عحغط   شجااأع  معيتموقعاصين موزا  تعحجع  هذه موحابت وزامع ,ءموبعا موقحعلط موعقام تحاب
 .قنطقت مو املت ف % ق  قجقعع موحاب 21أي قا ي ا ن نلبت   اً  عنق 5261 ي ا نقا 
 ((loess soils الغرينية ةالترب .1

ق  موغاي  موقكع  بشكن  لالاً أ ححكع ع  ,مونهايت أع موايعيت موغاينيت اعملبموهذه موحابت ق   حنشأ
 أ, ع   حنشخاىأ إوىق  قنطقت  كهالق حفاعتي عيث ,ائيل  ق  ق    موكعماحز قن  لين ق  موجيا

 قالحمأل وحاليبب ض عقليات  عصنح ثاه باوقيا أعباوايح  نقعنموق  حامكا موغاي عأ قنبحج أعيانا
عموش يا عب ض  قحموق معتعحصلح هذه موحابت وزا  (C) لفنمألعلى موقلحعى  أع( B) قلحعىف  مو

 3.ق  قجقعع حاب قنطقت مو املت %4 قا ي ا ن أي  عنقاً  125 موعقليت عحغط  نموقعاصي
 
 
 

                                                                                                                                                                          

 22:-22:ص, موقفحععت موق س جاق ت قنشعامت  عقا  ,فللطي ت جغامفي( 222:,)موقفحععت موق س جاق ت1
 مونجااح جاق ات(, قنشاعاه غياا قاجلحيا الاوه)  ي ب  قنطقت ف  موفعا وصناعه موبيئ  مالثا حقييا(, 42:2,)هشاا, ذيبأبع  2

 .نابلس ,موعطنيت
 222ع 222قاج لابقص, عموعشاع  عاب 3
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 قنطقه مو املت ف موحاب  عزينح (:1رقم) خارطة

 
 survey of Israel(1969)        )بحصاف موباعث( 

 المناخ

 إواااااىمخحالفاااااه قااااا  قنطقااااات  إواااااىموحااااا  حاااااؤ ي  متمو عمقااااان عموقحغياااااا   موقنااااااخ بقجقععاااااه قااااا يحاااااأثا
  أموق اااااعف  عقاااا  هحأنشااااطع  نلااااا فاااا  عياااااه مإل ثاحااااؤ  قاااا  مو عمقاااان موطبي ياااات موحاااا  عهااااع ,خاااااىأ

عهاااا  حااااؤ ي قاااا  خااااالن  طقااااتفاااا  كاااان قن موحاااا  حنقااااع ونباحاااااتم نااااعمعأيعاااا    اقااااتع تبصااااف موقناااااخ
 1حغييا كثافت موغطاء مونباح  عحعزي ه. وىإموف ان  أثياهاح

                                                           

  املاات لاتقج(.222:-222:)موفحااة خاالن, مو ااوعن عم ي عاعض فا  عكثافات حعزي اا مونبااح  موغطااء حغياا, علا  ,لاقعا مبع1
 222ص222:\42 قج. عمالجحقاعيت مالنلانيت مو لعا
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شااااابه جااااااف( ) لاااااهعنمو عم  لاااااياموبعاااااا موقحعلاااااط غاباااااا   ا لااااايإ ي حقااااان قنطقااااات مو املااااات قناخياااااا بااااا 
 وبعايااااااتعموقاااااااب قاااااا  موقااااااؤثامت م موطبااااااعغامف قناااااااخ موقنطقاااااات جغامفيااااااا باوعضاااااان  عيحااااااأثا شااااااا ا,

 لااااااعف ,ملااااااتعلااااااى موخصااااااائص موقناخياااااات وقنطقاااااات مو ا  عموح اااااااف حعلااااااط,موقا قاااااات قاااااا  موبعااااااا موق
موبيانااااااات موقناخياااااات  أ مو لااااااا  قاااااان قاااااا  موحفصااااااين,  ءمو ناصااااااا موقناخياااااات بشاااااا أهااااااا حناااااااعن يااااااحا

 اتعاااا ا حااااعفا هااااذه موبياناااا بلااااببقاااا  قعطاااات نااااابلس عحااااا ح قيقهااااا علااااى قنطقاااات مو املاااات  أخااااذت
 .تع اب قنطقت مو املت ولق ين

 درجة الحرارة .1

ع ععهاااااااا فااااااا   واااااااىإ أ ىموشاااااااقاو  قااااااا  موضااااااافت موغابيااااااات ققاااااااا  ءموجاااااااز قنطقااااااات مو املااااااات فااااااا   حقااااااان
 عااااااماة اجاااااات مو إ  عياااااث( 2موقنطقااااات موق ح وااااات عاماياااااا عيحضاااااح ذواااااك قااااا  خاااااالن جااااا عن ا اااااا )

 علااااىألعيااااث بلااااغ موق اااا ن م آبعاااااا فاااا  فصاااان موصاااايف خاصاااات فاااا  شااااها  بشااااكن ت ااااحكااااع  قاحف
فصااااان  أ عيالعاااااظ قااااا  خاااااالن هاااااذم موجااااا عن ت (  اجااااات قئعيااااا21.1) هاحلاااااك موشااااا اةو اجااااات عاااااام
مولاااانت  عاشااااه أكثاااااي حبااااا  إذفاااا  شااااها كااااانع  موثااااان   تعخاصاااا ةً موفصااااعن عاااااما  أ اااانموشااااحاء هااااع 

( ق اااااااا ن 1, عيبااااااااي  موشاااااااكن ا ااااااااا )11.2 عااااااااعمو  ق ااااااا ن موعاااااااااماة مو ظقااااااااى فياااااااه بلااااااااغيع  ةً بااااااااع 
 .2011و اا   اجات موعاماة مولنعي
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 2011ق  ن  اجات موعاماة و اا(: .م )شكل رق

  مئاة مالاصا  موجعيت, نابلس, )عقن موباعث( :المصدر
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حباي  ف  كقيت موقلعثات موناحجت  إوى ققا يؤ ي لنتمو شهاأنالعظ حباينا ف   اجات عاماة  يثع
بظاعف موطقس  أثاتهذه مو قن عح علقيتعذوك بلبب ق تع  مو قن ف  ققاون موعجا عموكلاام

 .1خاأ إوىعق  شها  أخا إوىصن ف ق 

 2011ق  ن  اجات موعاماة مولنعي و اا  :(1) رقم جدول

درجة الحرارة  معدل شهرلا
 الصغرى

درجة الحرارة  معدل
 مىالعظ

درجة  معدل
 رةالحرا

 1.1 11.2 6.2 ان ثأو  كانع 
 10.1 14.1 6.4 شباط

 11.5 11.1 1.1 ذماآ
 11.4 22.1 12 نيلا 

 20.2 26 14.1 يااأ
 21.1 26.4 11.2 عزيام 
 24.6 21.1 11.1 حقعز

 25 21.1 20.1 بآ
 21.5 21.2 11.1 يلعنأ

 21.1 25.1 16.6 عنألأ حشاي 
 16.2 20.4 12 ثان أو حشاي 
 11.4 15 1.1 عنألأ كانع 
 )بحصاف موباعث(.  (2011نابلس),موجعيت  اص ة   مئاة مألموقص ا

 مطار. األ2

                                                           

 موالقيت مولجالت(,::42) نابلس-موجعيتمألاصا    مئاة1
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    كبياة هقيتأ قطاالقعط مأل وش ة أ  كقا ,خاىأ إوىق  قنطقت جغامفيت  قطااكقيت مأل حخحلف
     موحابت قنها حقحص المونباحات كثيام عغاوبا  في ال ح ةيا موغز  فاألقطاا ,عحعزي ها تف  نقع مونباحا

 امً فائ ة نظ كثاأموخفيفت فه   قطاامأل أقا حابتقنها يشكن ليعال حجاف مو باكموقلين, عموقلا مأل إال
 كقيتعويس ب تموف لي بقيقحها  ححع  قطاامأل أهقيه فا  وذمالقحصاص موحابت وها بشكن كاقن 

 لاسمأل ألنها قفائقت تعناي إويها جهموح  حع  تعيق  مو ناصا موج قطاامأل  حباح عيث ,موحلا ط
 1.اضعلى مأل ةعليه موعيا ع فححموذي 

مو املت عيث يقحصا  قنطقتفظت نابلس ع على قعا قطاا( ق  الت لقعط مأل1) ا ا  عنج عيعضح
 أقا أياا إوى أعنق  حشاي   ةموخايف عموشحاء عموابين أي موفحاة موققح  شهاأعلى  قطاالقعط مأل
 ( موق  ن موشهاي ولقعط مألقطاا.2عيبي  شكن ا ا ) ,مألقطاافيها  قطال حل شهابا   مأل

 2011  موق  ن موشهاي ولقعط مالقطاا و اا (1شكل رقم )

 
 ,)عقن موباعث( مئاة مالاصا  موجعيت, نابلس المصدر:

 

                                                           

 غيااا ,قاجلااحيا الاااوت) نااابلس قعافظاات فاا  مونباااح  موغطاااء علااى عحأثياهااا موطبعغامفياات موخصااائص(, 42:2,) صاافاء عقااا ه1
 نابلس  موعطنيت مونجاح  جاق ت( قنشعاه
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ف  شها  فأكثاهاموقخحلفت  تمولن أشهابي   قطااف  ق  الت لقعط مأل اً هناك حباين  أ عيالعظ
غلن موجع ق   وىإ حؤ ي فاألقطااماحباط باوحلعث موجعي  عوهذم ,أيااف  شها   لهاأع  باطش

 حاكيز ف  موقلعثات. كيكع  هنا طااقبينقا ف  فحامت ع ا لقعط مأل عثاتموقل

 2011و اا قطااموشهايت ولقعط مأل موق  الت: (1رقم) جدول

 المئوية النسبة )ملم(مطارألسقوط ا معدل شهرأ

 %21.11 140 ثان  كانع 

 %21.14 145 شباط

 %15.11 105 ذماآ

 %1.01 20 نيلا 

 %1.50 10 يااأ

 %0.00 0 عزيام 

 %0.00 0 حقعز

 %0.00 0 بآ

 %0.15 5 يلعنأ

 %1.01 20 عنأ حشاي 

 %11.50 16 ثان  حشاي 

 %21.11 140 عنأ كانع 

 %100 661 موقجقعع
 ( بحصاف موباعث.2011نابلس) تموجعي اصا مأل ة مئا  :المصدر
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 :الرياح.1

و اوقت عموقعم  م حابتمونظاا موبيئ  عيث حقعا بنقن مأل على ثيامحأعناصا موقناخ  أهامواياح ق   باح ح
 1حب ا الحجاه ععاكت مواياح. خاىأ أقاك  إوى تموقخحلفت ق  قعم ن موصناع وغازمتعم

 موشحاء حهب نفص فف  ,قخحلفت ق  مواياح موح  حهب على فللطي  نعمعأب مو املتقنطقت  ثاححأ
 اياحموعليها  فحهبف  فصن موصيف  قاأ ,تولقنخفضات موجعي تقامفقغابيت  عبيتاياح جن يهاعل
 .تجاف ةعاا  حعه  ايا تعموشا ي تموشا ي تاويقموش

يعا  كا  211ععمو   ف  قعافظت نابلس موجنعبيت موغابيت عموشقاويت موغابيت احلاعت مواي عحبلغ
ف  فصن موشحاء ق  موغاب  واياحم عححعاككا | لاعت  10خالن فصن موصيف أي قا ي ا ن 

 ع على شكن قنخفضات جعيت, عحك زياةغمو قطااعاقلت مأل علطعاباة موبعا موقح اقباحجاه موش
 ببتاياح خقالينيت بي  شهاي نيلا  ععزيام  قل قتعلى موقنط عحهب ,مألعيا   ضلاي ت ف  ب
 .2موصعامء ص اهاباقان ق موجع قغبامً  بحموعاماة عيص  اجاتماحفاع ف  

 النسبية: الرطوبة ..

عيبلغ  ,تا شهعا مولنف  ق ظ  %61-51   بي قا تمونلبيت ف  موقنطق تمواطعبق  ن  يبلغ
 3%.61 خالن فحاه موخقالي  املتف  قنطقت مو  تاطعبلمويعق  و لطموقحع 

عيث قلحعى وه   نىأ أيااف  شها  صنحمونلبيت  واطعبتق  ن م أ ( 4) موج عن ا ا ق  عيالعظ
عكانع   ن موثا  كانع  أشها خالن موعاماة اجات  احفاعم إوىعلبب ذوك  عي ع  %51.1 بلغت 

على  61.1%,61.4%,61.2 وىإحصن  إذ قلحعى وها علىأ تعحكع  مواطعب ,عشباط عنمأل
  .2011 ( يبي  ق  ن مواطعبت مونلبيت ف  قنطقت أو املت و اا1عموشكن ا ا ) ,موحعمو 

                                                           

 موجاق ااات قنشاااعاه غياااا قاجلاااحيا الااااوت, صااان اء ق ينااات فااا  ولصاااناعت موبيئياااتمآلثااااا  حقيااايا 222: موعقااا , قصاااطفى. موعااااج1
 4:ص عقا   مألا نيت

 لابق قاجن,  أايج,  موحطبيقيتمألبعاث  ق ه 2
 لابق قاجن, موحطبيقيتمألبعاث  ق ه 3
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 2011ق  ن مواطعبت مونلبيت و اا (: 1شكل رقم )

 

 (2011عقن موباعث باالعحقا  على  مئاة مألاصا  موجعيت, نابلس) المصدر:
 باطاماح حاحبط تمواطعب أ  كقا ,موعاماة اجاتف    نخفاضمال جتنحي ينلح ايجيا خالن مو عحز م  

 على موقنطقت. اةعنععها عمواياح موقليط مئيتعثيقا بقص ا موكحن موهع 
 2011 و ااف  قنطقت مو املت  مونلبيت تق  ن مواطعب :(1رقم) جدولال

 %لنسبيةالرطوبة ا معدل الشهر
 61.2 ان ث كانع 
 61.1 شباط

 62.5 ذماآ
 51.1 نيلا 

 51.2 يااأ
 55.1 عزيام 
 61.4 حقعز

 65.6 بآ
 65.6 يلعنأ

 51.4 عنأ حشاي 
 51.2 ثان  حشاي 
 51.4 عنأ كانع 

 .2011 موفللطينيت, تموجعي اصا مأل ة مئا  :المصدر
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 المائية الموارد 1:3:4

موقياه ف  قنطقت  قصا ا عح حبا ,عموعيعم عمونبات  نلا و  عضاعاي لعياةو ألال  موقاء ي  
 قنطقت حق ح  عيث ,موقاء قعما على  إلامئين يطاةعل قطاامأل ذبذببلبب ح حذبذبتمو املت ق

 لكا مو ب ضعيلحخ ا  باوقياهموح  حزع  موقايت  لامئيليتمإل قيكاعت تمو املت ف  قياهها على شاك
عماحفاعها حضاايس موقنطقت  لهقتأ ع  , تقاالت موقنزويحلحخ ا ولشاب عماللح  عيث ,موجقن بااآ

 قنها حفا ةمالل قك قائيت ي قجاايحجاي عحليا ف   ألنهاعذوك  مألقطااقياه  ق  موعصعن على
 عح حق  ,وجعفيتقزع ة موقياه م مألاضباط   ف نلبت قنها ححلاب  وك  ,ع  طايق مباا موجقن

 عموحكشفات ,تموحاب نعع ,ع ه ععمقن قنها موحضاايس على اضمألجعف  إوى قحلابتنلبت موقياه مو
 .غزماحها أععش حها  ,قطاامأل تموصخايت ع يقعق

 البشرية البيئة3:3 

 عموع عفموحلعث عق افت للبياحه  عموحلعث موبيئ  عحع ي  قصا ا موائيل  و املت موبيئت موه ف  أ
يجا على عجا موقشكلت ع  ن ق  موقشاكن موبيئيت موح  يح اض لعحق نلا فائ ة و  حعفياب اعلعن وه م 

 ذيمو بتبل ة جقاعي  بلغ نل فف  ,فح  قنقجح نهأقجحقن مو املت ف  موقنطقت ب يعصف وذوك ,وها
هذه موفئت غيا قنحجت  اع   مولكا  عح حب جقاو إ  % ق40.1لنه نعع  16ع   أعقااهاحقن 

% 52.1حقثن قا نلبت فأنها( 15_0 )قنها قا بي أعقااهاموفئت مو قايت موح  يحامعح  أقام حصا يا 
كباا  فئتحقثن  ه موفئت موثاوثت ف قاأهذه موفئت مولكا  موقنحجي   حقثنع   مولكا  ع  جقاو إق  
ع     جقاوإ% ق  6.2عصلت نلبحهاموى فق  ,أكثالنت ف 65ع   أعقااها حزي  موح  مول 

 .تقاحف  عاوتعبذوك فانه نلبت مإل مولكا ,
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 أقاعهذم  عمو ( على موح100 101) و ناثفق  بلغت نلبت موذكعا  نعع مو بحاكيلباونلبت و قاأ
باونلبت و     أقاع  كبيا,  إوىححشابه فيها هذه مونلب  فللطينيتمو قناطقغاوبيت مو إ  إذطبي   

 .1 2011عاا  عع ة لكنيت 1150فق  بلغت  كنيتموعع مت مول

 االقتصادية الخصائص 1:4

عموصناعت  تعيث حشقن مو قن ف  موزامع و املتحصا يت ف  قنطقت ممال  نشطتمأل تحنعع وق 
 موعجا ققاونعجع   بلبب عذوك ,وصناعيتي قن مو  ي  ق  مولكا  ف  موقنطقت م ذإ ,عموحجااة

 حفح أ  كقا ,عغياها بناءققعقاحها ق  عجااة عقعم   حعفاع  ,ف  موقنطقت وعجاعموكلاامت عقناشيا م
 كا  لعمءق  مو قان  كبياة  م عأ ي ابملح إوىى أ ف  موقنطقت  وكلاامتققاون موعجا عم ق  مو  ي 
موقطاعات مال حصا يت ف  قنطقت  أها( يبي  5ا ا ) عموج عن وقجاعاةم قاىق  مو أع موقايت ق 

 .فيهامو املت عنلبت مو اقلي  

 2011مو املت  نطقتمال حصا يت ف  ق موقطاعات(: 1رقم) جدول

 المئوية النسبة يةالقطاعات االقتصاد أهم
 %1 موعيعمنات بيتعحا  موزامعت
 %10 عق اقن عاش
 %10 لامئينإ  ف مو قن

 %11 ققاون موعجا عموكلاامت
 %11 معقان مخاى

 ,مولجالت موالقيت2011بل يت جقاعي , ,ل عزماة موعكا موقع :المصدر

 عحعيجيعوعجيت موح  حطبي حها مو بببل عذوك عموكلاامت, قنطقت مو املت بصناعت موعجا عحشحها
ح بي   أعقانع  موبناءمواخاا ع  عجااأق   مو قامنيت ألعقانوعموقنالبت  جي ةموعلى موصخعا موصلبت 

 اهاق م حصا م موقنطقت  موعجا موقنحشاة ف امتكلاع  ياموحعج أعقان حشكن إذ ,هافموشعماع عاص
                                                           

 ::42, موالقيت مولجالت,  جقاعي بل ة ,  موقعل  موعكا عزماة1
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وجع ة  عذوك موضفت موغابيت,موحعجيا ف   ققناط هاأ  حباح إذعموق   موقجاعاة,  موقايت لكا لو
 ت موطلب على هذه مولل عزيا ة جي مو حصا يمال   ع هاعلهعوت موكشف عنها عقا  صخعاها نعمعأ

 قموطا   اقتإل موحعحيت موالزقت عوبنىمو قامنيت  ألعقانم ينموهاقت موقلحخ قت ف  جق تمال حصا ي
 .عب عموبالطقثن صناعت موط خاىمو قامنيت عموصناعيت عموعاف مأل نعموقشااي

 الرابع الفصل
 لمقالع الحجر والكسارات يالبيئ األثر

 المقدمة    4:3
في اختيار الموقع  مؤثرةال العواملمقومات صناعه الحجر و   1:1 

 الصناعي 
السةةةكان مةةةن مقةةةالع الحجةةةر الفصةةةول واألوقةةةات التةةةي يتةةةأثر بهةةةا     4:1

 والكسارات
 ساراتلناتجة عن مقالع الحجر والكالملوثات ا   4:4
  األثر البيئي لمقالع الحجر والكسارات   4:4

 لحجر والكسارات على صحة اإلنساناألثر البيئي لمقالع ا .:4:1
 الع الحجر والكسارات على المساكناألثر البيئي لمق  4:4:1
 حجر والكسارات على أشجار الزيتوناألثر البيئي لمقالع ال  4:4:1
 والكسارات على النباتاتلع الحجر األثر البيئي لمقا  4:4:1
 حجر والكسارات على الهواءاألثر البيئي لمقالع ال 4:4:1
 قالع الحجر والكسارات على التربةاألثر البيئي لم 4:4:1
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مطةةار وأبةةار األثةةر البيئةةي لمقةةالع الحجةةر والكسةةارات علةةى ميةةاه األ  4:4:1
 الجمع
 تونالحجر والكسارات على زيت الزياألثر البيئي لمقالع   4:4:1

 

 الرابع الفصل

 الكساراتو  لحجرلمقالع ا البيئي األثر

 :المقدمة .:1

 موقلعثات , عيحناعن عموكلاامت ف  قنطقت جقاعي موعجاموبيئ  وققاون  ثاألموفصن م مهذ يحناعن
على  ئ موبي ثامألع  قنهاموبيئت  ثيحلع  ف  إلهاقها ىعق  ,ع  ققاون موعجا عموكلاامت موناحجت
 لعمء, ونباحاتعم موحابتموقياه موجعفيت ع  ىعل حأثياها إوى باإلضافت ,كاحهحلعقق نلا مإلصعت 
 .موزينت عموع مئق موقنزويت احاتبن عأقثقاة  مألشجاا

 ذيذوك مونشاط مو نهبأ 1974 عاا قحع ةمو وألقامو عو    باوحلعث موبيئ  علب موقانع  يقص ع 
موقعم   هبعيث ح قن هذ ئتموبي إوىج ي ة  قعم  إضافت عأ  ةوزيا وضاعاةعيؤ ي با مإلنلا  هيقاال
 ياغ عأبشكن قباشا  طاموطبي ت ولخ صا اق عأ افاهيحه أع صعحه أع مإلنلا عياة  ح ايض على

 . قباشا

 ألعيا م  ضف  ب همشحقاق أعيقك  اؤيحه  إذ ,عضععا لعثموح نعمعأ أكثاموهعمء ق   حلعثي حبا  ع
موقنحشاة ف   موقلعثاتق   ق  غياه أكثا امو ا مإلعلاسوذوك جلب حلعث موهعمء , وه  بلهع

 .موقنطقت

      موقخحلفت ألاضيتعحشقن مو عمقن موقناخيت م موقلعثات, حشااف  من قنق  مو عم تقجقعع عحلاع 
حنقيت  على  قنموذي ي قطااألم لقعطع  ,اهعمحجاه واياحلاعت م إوى باإلضافت, عمء اجت حهيج موهع 
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 ع  ب  ة عأ موقكا عيث  اب  ق  موحلعث ع عث   عام قهقا ف نوقع م عيل ب ,قلعثاتموجع ق  مو
   اجت موب   ع قن عكليا احنالب لبكثافت موقلعثات موجعيت ححنا أ  فنالعظ موحلعث, قصا ا

 ش أموحلعث حكع   قصا اموقلعثات مونععيت موخاصت بكن قص ا ق    فإ او باوح ,ثقص ا موحلع 
 1.موقايبت ق  قصا اها ألجعمءم ف 

 اعيالموقع الصن تيارفي اخ مؤثرةصناعة الحجر والعوامل ال مقومات 1:1

ه   موعجاصناعت  نيجق  أ ثعي عل للن جاهزة واللحهالك موق إنحاج حصنينمو تعقلي ح ن 
 .(2عحقا ف  عقليات حصنين قخحلفت ) مألاض  صناعت ملحخامجيت حقعا على ملحخامج موعجا ق

  :اعةالصن مقومات

 عجامو نعحشق ,موحصنينولقياا ب قليت  هاعن لحغناءالم يقك  الققعقات  إوىموعجا  صناعت حعحاج
جغامفيت  قنطقتعيص ب حعفاها ف   عوتمو  عليالت, صالتمموقع  ,مو قان ,عقمول ,وقعاكتعموقعى م
غياها ق    ععمقن جذب حخحلف عفيها  إويها صناعت حجذبكن قنطقت      إعباوحاو  ف, عمع ة

 .جقاعي  قنطقت  صناعت موعجا ف ققعقات ألها حيحعض  يل قافي( ع 3) ىمألخا موقناطق 

 زحقيع  ,و املتقنطقت م  ف فاححع  ثعي ,موعجاف  صناعت  لتعه  موقعم  موائي  مالخا مواد -.
ف  موضفت  مألخاىقا  عا  باوقناطق  إذمجع ة عاويت ع  بياك بشكنموقعم   هذهقنطقت مو املت بعجع  

ف  هذه  ع ةموقعج وقلاعاتم لتحشكلها ع  علهعوت ,صخعات هذه موموغابيت ق  عيث صالب
 .مإلنشاءمتوجقين أنعمع  عقنالبحها ,موصخعا

 وقعصالتم خطعطعلى  قنحع  ااقنطقت مو املت بقع ن جغامف  ه ححقحن  الجغرافي الموقع -1 
 ,بجنعبهاوضفت يابط شقان م موذياما مهلل  – سباوقاب ق  طايق نابل نحق  فه ,موقنطقتف   ائيلتمو

                                                           

 74-75 ما موفكا, ص ( موحلعث موجعي , قشق1996,عل  عل  ) قعلى1
 202صجاق ت موق س موقفحععت  قنشعامت ,عقا   حصا يتمال موجغامفيا( 1999موقفحععت ) موق سجاق ت  2
  ,بيااااعت ,  ما موفكاااا مولبناااان 1( ط مإلنحااااججغامفيااات  ألاااس)  حصاااا يمال عمإلنقااااء مإلنحااااج( ققعقاااات 1996,علااا  ) عهاااب3

 155,ص
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 أنعاء إوى وقعصلتم اقموصناع  عبا موط مإلنحاجق  هذم موقع ن بنقن  ماللحفا ة باإلقكا  نهعأ
 .تحقا ف  قنطقت مو امل ح مو لتموطاق موائي حبي ( 5ا ا ) موخااطتفللطي  ع 

 

 

 ف  قنطقت مو املت موطاق(: 1رقم ) خارطة

 
 2001 جعي,موباعث باالعحقا  على خااطت موحصعيا مو إع م 

 :العاملة األيدي -1

ه  ق  موذكعا موذي  و يها موخباة موضاعايت  عجاصناعت مو جهاموح  حعحا لتمو اق مألي يجقين 
 يلحطين عال ,بياك شكنب اب تجه  عضل  عفكاي عقح إوى صناعتمو ذهعحاج هحعيث  ,ولقياا باو قن

عيحقز   عموصبا عموجه مإلحقا  ينت ق  ق  اجت حطلبموح  ح مإلعقانموقياا بهذه  ق ابمو غيامو اقن 
 مإلباء عق  مإلباء إوى مألج م ق   اعتهذه موصن عماثباوخباة موكبياة ف  هذم موقجان بعكا حمو قان 
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ذم ,مألبناء إوى ق  لكا  موقناطق  اللح انتيقك  م همو املت فان قنطقتف   و قانم   نقص ع عم 
 .(1) قايبتمو

 

 لموقع الصناعي المؤثرة في اختيار ا العوامل

   عه  كقا يل  حؤثا ف  مخحياا موقع ن موصناع  وصناعت موعجا مو عمقنقجقععت ق   عج ح

 األرض ملكية ..

 زي لبب مخحياا قعم ن ققاون يعينت مو املت ق   %(80قا نلبحه ) إ ق  خالن مو املت  حبي 
 اويه كبياه.قباوغ ق أةعيث حعفا على صاعب موقنش موعجا عموكلاامت إوى قلكيت مألاض,

 القرب من السوق .3

عحبي   ,حشاف قنطقت مو املت على ب ض موطاق موائيليت موقهقت موح  حشكن علقت عصن عمحصان
 عه  نلبت صغياه, علبب منخفاض %(7.8) ىقاب ق  طاق موقعمصالت وا يشكن لع أ  عاقن مو

  لعق موعجا ف  هذم باإلضافت موى م ونقن عموقعمصالت حعفا علائن ع يثهع ا  هذم مو اقن هع
 موضفت موغابيت  ايب ق  جقاعي .

 القرب من سكن المستثمر  .1

حبي  أ  عاقن موقاب ق  مولك  كا  وه  عا عمضح ف  مخحياا قعم ن موكلاامت عققاون موعجا   
ال  مصعاب موقعاجا يبنع   ف  قنطقت مو املتعينت مو املت %( ق  12.2عشكن قا نلبحه )

 خ قعنها كقعاجا.قلاكنها ف  ماضها موح  يلح

 المال رأس .4
                                                           

 (2011موقي منيت , ) مو املت1
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أ  أها مو عمقن موح  أثات ف  مخحياا قعم ن ققاون موعجا موقي منيت  حبي  ق  خالن مو املت 
عموكلاامت هع قلكيت مألاض عموقاب ق  مولعق عموقاب ق  مولك  موقلحثقا عيث ال يحا مخحياا 

نظيا مإل ماي  عا ف  مخحياا هذه عيث ال يعج  وللطت موبيئت ع موح موقع ن على مو املت مولابقت,
 موقعم ن.

( 45000(  يناا أا ن  عموع  مألعلى بلغ ععمو ) 25000بلغ موع  مأل نى واللحثقاا قا ي ا ن) 
قصا ا إوى  باونلبتأقا  (  يناا أا ن ,241875) فق  بلغ  قحعلط عجا مإلنحاج , أقا يناا أا ن 
%( ق  62.5) عيث بلغ قا نلبحه ,  موبنعككانت غاوبيحها على شكن  اعض قفق  اأس موقان 

         %( على شكن  اعض ق  مألص  اء 2)ع %( قص اه شخص ,35.5) عجا ماللحثقاا ع
 .مأل اابع 

 اإلنتاج و التسويق  .4

%( 75) ع %(,25حبي  ق  مو املت أ  إنحاج ققاون موعجا عموكلاامت بلغ بشكن  مئا قا نلبحه )
نحاج فق  مز م ت بلبب ماحفاع مألجعا موح  شكلت قا نلبحه حكلفت مإل أقا كا  بشكن قحقطن,

%( ي ع  لببها إوى ب   مولعق 8ع) %( ي ع  لببها إوى ماحفاع حكاويف مونقن,40.5ع) %(,51.5)
عموقيع  موح  حفاضها  ,عمالغال ات موح  حقاالها للطات مالعحالن عموق ابا عموع ع  ,عضيقه

 للطات مالعحالن.

نتاجية   .4  مقالع الحجر والكسارات   أنتاج وا 

ع موعا  مألعلاى   ,(  ينااا أا نا 25000موقلاحثقا فا  مإلنحااج ) موكلا  اأس موقاانوا أوع  مأل نى بلغ
 ,(  ينااااا أا نااا 241875بقحعلاااط عجاااا إنحااااج قاااا ي اااا ن )ع  ,(  ينااااا أا نااا 45000قاااا يقاااااب )

أولانعي عا  م نا  و نحااج وأ (  ينااا أا نا , ع ا  بلاغ1935000قاا يقاااب ) ملحثقااعبق  ن قجقعع 
عقحعلاااط  ,(  يناااا أا ناا 370000) فقاا  بلاااغوعااا  مألعلااى و نحاااج أ , أقااا(  يناااا أا ناا 100000)
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 يناااااا  (2610000كاناااات )ف  مإلنحاااااج مولاااانعي إقااااا كقياااات  , يناااااا أا ناااا  (201250) إنحاااااج بلااااغ 
 .1أا ن 

 

 

 الوضع الصحي للعاملين في مقالع الحجر والكسارات .6

ي انع  ق  ف  ققاون موعجا عموكلاامت %( ق  مو اقلي  21.5لت أ  قا نلبحه )حبي  ق  مو ام
 .موجيعب مألنفيت عموجل , علاليت مو يع , ,عهقها إقامض موجهاز موحنفل , موابأقامض قحنععت أ

 السكان من مقالع الحجر والكسارات  بها يتأثرالتي  وقاتأل وا الفصول 1:1

بها  يحأثاموفصعن موح   كثاأ فنج  ,مولكا  ق  موقلعثات بهايحأثا ف  موفصعن موح   اي حب يعج 
موفصعن  أكثاهقا  موفصلي   هذي أ  وىإذوك  ف مولبب  عي ع  فصل  موصيف عموخايف, ا مولك
ف  فصل  موصيف  حاح قاموح  غاوبا  اءموبن قعم  إوى اجتزيا ة موع بببل نفيهقا مو ق يحاموح  

مفام  عينت مو املت %( ق  65.5) جابأ عيث, صعنموف كف  حل تإلنشائي ألعقانم عزيا ة, عموخايف
 ,وخايفبأ  موحأثيا يكع  أكبا ف  فصن مأجاب %(  29) مكبا ف  فصن موصيف, ع موحأثيا  أ

موصيف يكع   فصنف   مإلنحاجأ   إوىع  فصن موخايف  وصيفف  فصن م موحأثيا ععي ع  ماحفا
بلبب  موشحاء فصنموفصعن حلعيثا هع  أ ن موفصن, أقا هذمف   ححا اءعقليات موبن تغاوبي أ مكبا, ع 

موناس  يتغاوب  ّ أل, عمإلنشاءمتموبناء   قلياتو تالزقوم موقعم هذه  علىموطقس ع لت موطلب  اعفظ
 ايفموخ صنف  عمنحهاء ف موابينمبح مء ق  فصن  ,موصيف ف  ءحفضن موبنا

 وصباحع ت م أكثاها كانت فق , مونهااعات لا بي  قا وقلعثاتفيها م نب ثح ح مو ع اتمأل حباينت
 كانت عيث موظهياةلاعات  فه موثانيت  موقاحبتف   عجاء %(42) موقلعثات تعيث بلغت نلب

                                                           

 مولجالت موالقيت. بل يت جقاعي , عزماة موعكا موقعل , (0)
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 ا ا عموج عن.%( 8ه  لاعات موغاعب عيث بلغت نلبحها ) ع اتألم أ ن %( أقا32.5نلبحها )
 ن موعجا عموكلاامت.ققاو بااغ ق  كا بها مول يحأثاموح   ع اتألم أكثا( يبي  6)
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 .امولكا  ق  موغبا بها يحأثا وح م مألع ات أكثا: (6رقم ) جدول

 مئويةال النسبة الوقت
 %43 موصباح

 %32.5 موظها

 %16.5 مو صا

 %8 موقغاب

 %100 موقجقعع
  2011موقي منيت و املتم المصدر: 

بااأ  عيناات مو املاات   قاا   (%43) أجاااب عيااثمألع ااات موحاا  يحااأثا بهااا مولااكا  قاا  موغباااا,  ححباااي 
مفا ع أ  أكثاا مألع اات هاع ع ات  (%32)أكثا مألع ات موح  يحأثا فيه مولكا  هع ع ت موصباح, ع

 موظها, عأ  م ن مألع ات كا  ع ت موقغاب. 

 .اراتالناتجة عن مقالع الحجر والكس  الملوثات 1:1

 قاعم باي  مو بااي حعح ,جقااعي  طقتف  قنموعجا عموكلاامت  اونقق  موقلعثات عموقعم  موناحجت ع ححنعع
 .ةوعجاا م حكليا ععقلياتموعفا  قلياتع  ع موناحجت متعموغاز  ااعموغب لبتموص

  :_ الغبار1

, عقا  ثاا حالابها  ع ةقلاافات قعا واىإف  موهعمء ععقلهاا  ولح لقموعجااة  ابلت  ق  تقي  ذامت  عه 
 ,موعفاا قليااتبف ان ع موذامتهذه  كع حعح, حلكاتققعمونباحات عمو شجااألم أع موحابت أععلى موقنازن 

 ونباي  ققاا هاموغباا على موطاق ق  خالن حنقل حثيا عيث ,موكبياة اتوشاعنمونقن بعملطت م عقلياتع 
 كلااامتققااون موعجاا عمو واىإ موقؤ يات موطااق ياتغاوب  أ عالليقا ,موعجا عموكلاامت عقناطق موحعزين

 مخااان قنطقااات  بايناااتعحنقلاااه إواااى قلاااافات قح ,باااااموغ بهاااذمنقااان ححاااأثا عقلياااات مو عباااذوك , ةغياااا ق بااا
 قطاااألنزعن م خالنيذعب  لا قنه  أع ألشجااموققحلكات عم عأعق  ثا يحالب على موحابت   املتمو
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 كفاا  حلاا قعجااع مو وكلااسنلاابت م يزياا  ققااا ,تموجعفياا يحلاااب إوااى موقياااه عأ جقاانمو قياااه  عيحالااب فاا
 موقياه.

  :لبةالص   المواد -2

 ,عموحعزين موحعقينمونقن ع  عقليات بلببجعمنب موطا ات  وىإموصخعا  فحاتموقعم  ق   هذهحنحقن  
 موعجاعقكا  ققاون  نحاجإلم كقيتهذم على  عي حق  ,عم موق هذهحلعث حلك موقناطق ب وىإ يققا يؤ 
 ها حقط ح مو موقلافت بابلبب ك عذوك ,مو املت قنطقتموشقاويت ق   قنطقتمو تخاص متعموكلاا 

موشاعنات  بشكن قنالب  قينحع عع ا ,اضأللطح م ععاةع  عبلبب  ,ععلائن مونقن اتشاعنمو
 . موطاقعلى جعمنب  موعجااةحلا ط ب ض  إوىيؤ ي  ققا ,عحغطيحها

 الكساراتالبيئي لمقالع الحجر و  ثراأل  1:1

 نشقعموح  ح قخحلفتمو موجعمنب ىعل وكلاامتموعجا عم ققاونو تييئموب مآلثاا ححنعع

 .الحجر والكسارات على صحة السكان لمقالع ئيالبي ثراأل  4:4:3

 موعاضاعيحا موحاكيز ف  موع ت  عخااجيت مثيت مخليت ععا  قخحلفت  عمقنو مإلنلا  صعت حخضن
 علاطا  فل موحن موجهازع ي ة قثن أقامض  قامضأ عاظه إوى على مو عمقن موخااجيت موح  أ ت

,عيث حعج  (1)ا اجت موخط وىإق  الت موحلعث ف  قناطق كثياة  تعصل ع  موائت عموابع عغياها, 
على  ةكبيا  اةيقثن خطع  موهعمء  إف عبذوك, باألقامض صابتإلموهعمئ  عم ثبي  موحلع   ماحباطيه  تعال

  .(2) طفانمألموشيعخ ع  عفياتق  الت  الاحفاع ذوك, ع مإلنلا صعت 

 قنطقت مو املت, ف  مولكا صعت  علىت وققاون موعجا عموكلاام حأثياهناوك   أموعمضح  عق 
نلبت   أق  موعمضح  عنج , فاةموحنفليت ععاالت موع   باألقامض صابتمإل  التق  الاحفاععذوك 
ب ض موحجق ات مولكانيت  قنققاانت  قنطقت مو املت ف  علىأموصعيت  قشكالتهذه مو ثع ع 

                                                           

قنشاعاة,  غيااقاجلاحيا  اوتق ينت عقا  موكباى ,ال ف موصناعيت  شااينموبيئت ولق أثاا حقييا( 1996قعق  ,) الي, ن يا لبااع 1
 .286ص,موخاطعا  طعاموخا  تجاق 

 شااعاةقاجلااحيا غيااا قن الاااوتمولكا ,) أثاااهع موفعلاافات فاا  ق يناات مو قباات  بغبااااوهااعمء ( حلااعث م1995هشاااا شاا با  ) موجناا ي2
 6,صعقا ,’ ألا نيتم ت(,موجاق 
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 اونعقق ولكلاامتموبيئ   ثامأل يايحق عيقك , موكلاامتفيها ققاون موعجا ع  حعج  ال وح م خاىمأل
  -ق  خالن   على صعت مولكا  ف  بل ة جقاعي وعجام

 جماعينفي بلدة  لألمراض لمكانيا التوزيع 1-

 حشااولح اف على من ذوكع  اعي جق ق  لكا  بل ة يتعلى عينت عشعمئيت طبق ملحبانهحعزين  حا
موذي   لاع   مأل لغب ثعي ,لاامتوكعم وعجاموناحج ع  ققاون م موحلعثموناحجت ع   قامضألم

موح  يلببها  قامضألب ضها ق  ب ض م ي ان ( فا م 140بعم ن ) لاةأ( 120شقلها مو ينت )
جقاعي   طقتقن فف  موجل يت عمو يع , قامضمألع  عمولعزحي , ,موحنفل موجهاز  كأقامضموحلعث 
 ,قامض  قثن هذه مألمو ينت ي انع  ق حقنق  قج %11.5أع  خصاش( 111)  أ ئجمونحا أظهات

 موحباينات يظها( 7ا ا ) عموج عنبل ة جقاعي ,  أطامفححاكز على  نحشاامم قامضمأل كثاأ أ  عج 
  .ف  بل ة جقاعي  باألقامض إلصابتمف  نلبت  يتموقكان

 ف  بل ة جقاعي  ألقامضمالنحشاا  موقكان  موحباي : (7رقم ) جدول

 اإلصابة نسبة المصابين شخاصأل عددا ةالعين فرادأ عدد المنطقة
 %16.1 52 101 طامفأ

 %11.1 11 211 علط
 %1.4 21 244 قاكز

 %11.5 111 140 موقجقعع
 2011مو املت موقي منيت , :المصدر

 موفعيص ق ينتف   صابت ايبت ق  نلبت مإل املتقنطقت مو  ف  صابتنلبت مإل أ ق  ذوك  حبي 
حباينا  ناكه  أخالن ذوك نالعظ  عق  %(11) وباوغتعم لقنتمألمألا نيت بف ن حلعث موبيئت بغباا 

 فيها فنحاح موح  قموقناط أكثا مألطامف طقتقن  تفكان و املتقنطقت م أعياء بي قكانيا عمضعا 
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ن عحالم أقا موغابيت, موجنعبيتف  قهب مواياح  عم  ت ذوك ألنها ع عي  ,موعلط قنطقت ليها, حصابتمإل
 .(1) .لاامتعموك جافي ع  إوى ب  ها ع  قعم ن ققاون موع اةمألخيموقاحبت  وقاكزأ قنطقت

 

 لدراسةا ةمنطق في تشرةالمن مراضاأل -2

 ذهه هاأعق   ةا يطخ قامضأ إوى بليطت قامضأبي   قا  املتقنطقت مو  ف قامضألم ححنعع
 عموجيعبموص ايت,  ألزقاتعم ,موهعمئيت قصباتمو حهاباتموحنفل , عمو موجهاز أقامض ألقامضم
 اأع  ألبابه موح  كا  مولاطا  قامضأ عب ض, تموجل ي وحهابات, عمالمو يع  قامضعأ ,ألنفيتم

موقنحشاة ف  قنطقت  قامضألم أنعمع يظها( 4( عموشكن ا ا )8)ا ا  وج عنعم ,موحلعث موبيئ 
 .2 املتمو

 قنطقت مو املت ف  وألقامضمونلب   نموحعزي(: 8رقم ) جدول

 المصابين سبةن المصابين عدد المرض نوع
 24.1 21 موحنفل   موجهاز
 22.1 25 نفيتألم موجيعب
 11.6 21 زحي مولع  موحهابات
 16.1 11 ل موج علاليت
 14.2 16  مو يع  علاليت
 1.5 4 مولاطا 
 %100 111 موقجقعع

                                                           

 موفعاصفا  ق ينات  ماللاقنت بااابغ يموجاع  موحلاعثموناجقت عا   موبيئيت ألثاا( , حقييا ب ض 1989ل ي  , ) قعق , مو قنهعاي1
 تقاجلااحيا غيااا قنشااعاة(,موجاق  لاااوت,)ا  وقثقاااةم مألشااجااب ااض  عأعامق حااهققحلكاعب ااض  امعحااهع  مإلنلااا فاا  قجاااالت صااعت 

 106,عقا , صمألا نيت
,  2موبيئاات  ط تصااع ايااتقشااكلت موحلااعث ععق عااعن املاات علقياات  -عصااا قشااكلت( حلااعث موبيئاات 2003, ) أقااي , قعقاا   عاااقا2

  159-160موع يث ,ص  كحابمو  ما  موقاهاة
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 2011  مو املت موقي منيت, :المصدر

 

 

 

 

 ف  بل ة جقاعي  وألقامض نلب موحعزين مو (:1رقم ) شكل

 ::42 موقي منيت مو املت :الباحث اعداد

ف  قنطقت  شاموح  حنح مألقامض أنعمعبي   ايناحب اكهن أ  العظ( ي1ا ا ) موج عنق  خالن  
عيث بلغت نلبحها  ,باوجهاز موحنفل  حبطتموقا  مألقامضمنحشاام ه   مألقامض أكثا تفكان ,تمو امل

عجاءت أقامض موجيعب مألنفيت ف  موقكا   ,عمعحلت موقاكز مألعن, مألقامض قجقن%( ق  24.8)
ثا قاض موجيعب  موقنحشاة ف  قنطقت مو املت,عينت مو املت   ( ق  22.1موثان  فكانت نلبحه )
%( ق  قجقعع مألقامض ثا أقامض موحهابات مولعزحي  ععلاليت موجل  22.1) مالنفيه فكا  نلبحها

وح  حصاب ذمت معحكاك قباشا قن عيصاب مولكا  بهذه مالقامض, ال  معضائها م عمو يع 
 موقلعثات.



73 

 

مولكا  عموكلاامت على صعت  موعجاققاون  حأثيا  ى( ق6ا ا ) عموخااطت (1) ج عن ا ا عيبي 
 .علب مامء عينت مو املت
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 حسب رأي السكان صحةال علىوالكسارات  الحجرلمقالع  البيئي(: األثر 1)رقم الجدول

 منطقةةةةةةة
 نالسك

 قليلةةةةةةةةة الفقرة الرقم
 جدا  

 المجموع جدا   كبيرة كبيرة متوسطة قليلة

راف
أط

 
بلد
ال

 

موهاااااااااعمء  عثحلااااااااا أ   .1
 يؤثا على صعحك

0% 0% 10% 50% 40% 100% 

حلاااااااااعث موهاااااااااعمء  أ   .2
عاااا عث  إوااااى  يياااؤ 

قااااااااااااااااااااا   مو  يااااااااااااااااااااا 
 مألقامض

0% 0% 10% 40% 50% 100% 

حلاااعث موهاااعمء  ياااؤثا  .1
علاااااااااااى نشااااااااااااطاحك 

 مويعقيت.

0% 0% 20% 50% 10% 100% 

 %100 %40 41.61 %11.11 %0 %0 اوحأثي ق  ال

سط
و

 
بلد
ال

 

حلاااااااااعث موهاااااااااعمء  أ   .1
 لاااااااااااااااااااااىياااااااااااااااااااااؤثا ع

 صعحك.

0% 5% 11.5% 40% 11.5% 100% 

 عمءحلاااااااااعث موهااااااااا أ   .2
 ثعاااا ع  إوااااىياااؤ ي 

مو  يااااااااااااااااااااا  قااااااااااااااااااااا  
 .مألقامض

0% 0% 20% 60% 20% 100% 

حلاااعث موهاااعمء  ياااؤثا  .1
علاااااااااااى نشااااااااااااطاحك 

 مويعقيت.

0% 0% 60% 40% 0% 100% 

 %100 %11.11 %46.61 %12.5 %1.66 %0 موحأثيا ق  ن

اكز
ق

 
وبل 

م
 

موهاااااااااعمء  لاااااااااعثح أ   .1
ياااااااااااااااااااااؤثا علاااااااااااااااااااااى 

 صعحك.

0% 0% 20% 10% 0% 100% 
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 ءحلاااااااااعث موهاااااااااعم أ   .2
عاااا عث  إوااااىياااؤ ي 

مو  يااااااااااااااااااااا  قااااااااااااااااااااا  
 .مألقامض

0% 20% 40% 40% 0% 100% 

موهاااعمء  حلاااعث ياااؤثا  .1
 طاحكعلاااااااااااى نشاااااااااااا

 مويعقيت.

0% 20% 60% 0% 20% 100% 

 %100 %0 %40 %40 11.11 %0 موحأثيا ق  ن  

قين
ج

 
ق م

ناط
ق

 وبل 

حلاااااااااعث موهاااااااااعمء  أ   .1
 لاااااااااااااااااااااىياااااااااااااااااااااؤثا ع

 صعحك.

0% 1.1% 15.1% 56.1 25.1% 100% 

حلاااااااااعث موهاااااااااعمء  أ   .2
عاااا عث  إوااااىياااؤ ي 

  مو  يااااااااااااااااااااا  قااااااااااااااااااااا
 .مألقامض

0% 6.1% 

 

21.1% 46.1% 21.1% 100% 

موهاااعمء  ثحلاااع  ياااؤثا  .1
 نشااااااااااااطاحكعلاااااااااااى 
 مويعقيت.

0% %6.7 46.1% 10% 16.1% 100% 

 %100 %21.11 %44.41 %21.6 %5.0 %0 موحأثيا نق   

 2012,ي منيتموق ملتمو ا  :المصدر
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 على صعت مولكا  عموكلاامت جاوققاون موع موبيئ  مألثا(: 1)مرق الخارطة

 

, وجقااااعي ,ععلاااى خايطاات موحصاااعيا موجاااعي 2012موباعاااث باالعحقاااا  علااى مو املااات موقي منيااات, إعااا م قاا   :المصةةةدر
2001 

 أطامف قنطقت ف نلبه  أعلى تفكان موحأثيامو املت موثالث ق  عيث  طقبي  قنا باي   هناك ح عكا 
 ياحاأثموأ   أفاا عم %(47.67) ع ,جا م يااكب شاكنباأنها حاأثاعم بقا  مو ينات  %(40) أفاا عياث  ل موب

 عجااااققااااون مو حااأثيا نلااابتعلاااى ماحفاااع  نيااا  هااذمقحعلاااط.  موحااأثيا%( أفاااا عم أ  13.33) عكبيااا, 
 .مولكا  تصع مت علىعموكلاا 

 هحنلااابكبياااا جااا م قاااا  بشاااكن تفحاااأثا  ,موحاااأثاعياااث   قااا موثانيااات موقاحباااتموعلاااط فااا   طقاااتقن عحاااأح 
بااأ   أفااا عم %(46.67) , عبياااك بشااكنكااا   موحااأثياأفااا عم بااأ  عيناات مو املاات    قاا  %(19.17)

 . قحعلط بشكنموحأثيا 
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 قااااونعااا  موكلااااامت عق احجاااتاوقلعثاااات مونب حاااأثامً أكثاااا موقنااااطق   أ نالعاااظ مونحاااائج هاااذه النخااا عقااا 
 ,اكاااازقنطقاااات موق ثااااا موعلااااط تقنطقاااا حليهااااا ,مألطااااامف قناااااطقهاااا    موعجااااا علااااى صااااعت مولااااكا

  اطصااح غبااااباو موقعقلااتمواياااح   أل عذوااك ,عم اانموق هااذه قاا مونلااب   أع موقاااب موب اا  لااببب.وااكذع 
 .زموقاك تطققن إوىيقلن ق  عصعن كافت موغباا  ققا ,عموعلط مألطامف قنطقتب

 الرياح في نقل ملوثات مقالع الحجر والكسارات دور

 مو املت بشكن قباشاا قنطقت إوىموايح بنقن موغباا موناحج ع  موكلاامت عققاون موعجا ععقله   حقعا
موايااح فاا  نقان قلعثااات ققاااون موعجاا عموكلاااامت علااب اأي  ( قاا ى قلاااهقت10) اجاا عن ا ا عيباي 

 .مولكا  إوى موقناطق مولكنيت

مواياح ف  نقن قلعثات ققاون موعجا عموكلاامت إوى موقناطق مولكنيت علب   عا :(1.)رقم الجدول
 اأي مولكا 

 منطقة
 السكن

 قليلة الفقرة الرقم
 جدا  

 المجموع جدا   كبيرة كبيرة متوسطة قليلة

راف
أط

 
بلد
ال

 

مواياح ف  نقن  حقعا  .1
 ونموغباا ق  ققا

موعجا عموكلاامت 
 لكنهاباحجاه ق

0% 0% 42% 42% 22% 100% 

 ياحموا  حلاها  .2
موغابيت عموجنعبيت 

 زيا ةف   غابيتمو
موحلعث ف   حاكيز

 لكنهاقنطقت 

0% 0% 0% 60% 40% 100% 

 مواياح حلاها  .1
ف   غابيتموشقاويت مو

  حاكيز موحلعث ف
 لكنها نطقتق

0 0 20% 10% 0% 100% 

مواياح  حلاها  .4
زيا ة  لىع وشا يتم
موحلعث ف   اكزح
 نطقت لكنهاق

0% 0% 20% 40% 40% 100% 

بضيق ف   أش ا  .5
  ح عع  عن موحنفس 

0% 0% 20% 10% 0% 100% 
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 جقاعي بل ة  إوى
 هااعمء بلاا ة أ  حشاا ا  .6

خحلاااااااااف يجقااااااااااعي  
هاااااااعمء ق يناااااااه  عااااااا 

ناااااابلس ع موقناااااااطق 
 .مألخاى

0% 0% 20% 20% 60% 100% 

ققاون موعجا  حلاها  .1
حلعث  ف  موكلاامتع 

 قنطقتموهعمء ف  مو

0% 0% 20% 40% 40% 100% 

ق  قع ن  ححضايق  .1
ققاون موعجا 

 وكلاامتعم

20% 20% 20% 20% 20% 100% 

 %100 %32.50 %45.00 %17.50 %2.50 %4222 موحأثيا ق  ن 

لط
ع

 
وبل 

م
 

 نقنمواياح ف   حقعا  .1
موغباا ق  ققاون 

 اامتموعجا عموكل
 هاباحجاه قلكن

0% 0% 0% 60% 40% 100% 

 مواياح حلاها  .2
موغابيت عموجنعبيت 

ف  زيا ة  موغابيت
ف   لعثموح حاكيز

 كنهاقنطقت ل

0% 0% 0% 40% 60% 100% 

مواياح  حلاها  .1
  ف تموغابي ويتموشقا

موحلعث ف   كيزحا 
 لكنها تقنطق

0% 0% 20% 10% 0% 100% 

مواياح  حلاها  .4
موشا يت على زيا ة 

موحلعث ف   كزحا 
 قنطقت لكنها

0% 0% 0% 60% 40% 100% 

  بضيق ف ش ام  .5
موحنفس عن  عع ح  

 جقاعي  ةبل  إوى
 
 

0% 0% 20% 10% 0% 100% 
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بل ة  هعمء أ  ش اأ  .6
جقاعي  حخحلف 
ع  هعمء ق ينه 
نابلس ع موقناطق 

 .مألخاى

0% 0% 40% 40% 20% 100% 

ققاون موعجا  حلاها  .1
عموكلاامت ف  حلعث 

 ف  موقنطقت مءموهع 

0% 0% 100% 0% 0% 100% 

ق  قع ن  ححضايق  .1
ققاون موعجا 

 عموكلاامت

0% 0% 20% 10% 0% 100% 

 %100 %20.00 %55.00 %25.00 %0.00 %0.00 اموحأثي ق  ن 
 قاكز
 موبل 

مواياح ف  نقن  حقعا  .1
موغباا ق  ققاون 

 لاامتموعجا عموك
 باحجاه قلكنها

0% 0% 20% 60% 20% 100% 

 احمواي حلاها  .2
 وجنعبيتموغابيت عم

 ف  زيا ة غابيتمو
موحلعث ف   حاكيز

 قنطقت لكنها

0% 0% 20% 10% 0% 100% 

 اياحمو حلاها  .1
موشقاويت موغابيت ف  
حاكيز موحلعث ف  

 قنطقت لكنها

0% 0% 0% 10% 20% 100% 

 ياحموا  حلاها  .4
موشا يت على زيا ة 
حاكز موحلعث ف  

 لكنها قتقنط

0% 20% 60% 20% 0% 100% 

فااااا   قبضاااااي أشااااا ا  .5
موحاانفس عناا  عااع ح  

 جقاعي   ةبل ىإو
 
 

0% 20% 10% 0% 0% 100% 

 %100 %0 %40 %40 %20 %0بل ة  هعمء أ  أش ا  .6
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 خحلفيجقاعي  
 ينهع  هعمء ق 

ع موقناطق  نابلس
 .مألخاى

ققاون موعجا  حلاها  .1
حلعث  ف  موكلاامتع 

 طقتموقن  موهعمء ف

0% 20% 20% 40% 20% 100% 

ق  قع ن  ححضايق  .1
ققاون موعجا 

 عموكلاامت

0% 0% 40% 40% 20% 100% 

 اموحأثي ق  ن 
 0.00% 10.00% 35.00% 45.00% 10.00% 

100% 

قين
ج

 
ق 

ناط
ق

وبل 
م

 

ف  نقن  مواياح حقعا  .1
ققاون  ق موغباا 

 كلاامتموعجا عمو
 باحجاه قلكنها

0% 0% 11.1% 46.1% 40% 100% 

 مواياح حلاها  .2
عموجنعبيت  ابيتموغ

 يا ةف  ز  تموغابي
موحلعث ف   حاكيز

 طقت لكنهاقن

0% 6.1% 20% 40% 11.1% 100% 

مواياح  حلاها  .1
موشقاويت موغابيت ف  
حاكيز موحلعث ف  

 قنطقت لكنها

0% 0% 6.1% 60% 11.1 100% 

مواياح  حلاها  .4
موشا يت على زيا ة 

موحلعث ف   حاكز
 قنطقت لكنها

0% 6.1% 46.1 11.1 11.1 100% 

بضيق ف   حش ا  .5
 كموحنفس عن  عع ح

 جقاعي  بل ة إوى
 

6.1% 0% 40% 40% 11.1% 100% 

 بل ة هعمء أ  حش ا  .6
خحلف يجقاعي  

0% 6.1% 11.1% 11.1% 26.1% 100% 
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ع  هعمء ق ينه 
نابلس ع موقناطق 

 .مألخاى
 موعجاققاون  حلاها  .1

عموكلاامت ف  حلعث 
 موهعمء ف  موقنطقت

0% 6.1% 11.1% 60% 20% 100% 

ق  قع ن  ححضايق  .1 
ققاون موعجا 

 كلاامتعمو

0% 6.1% 26.1% 46.1% 20% 100% 

 %22: %24.99 %45.00 %4222 %4.19 %0.84 وحأثيام ق  ن 

 .2012 ,منيتمو املت موقي  :المصدر

 مو املت قناطق إوى عموققحلكات قلاك أو إوى انقن موغبا ف   مواياح ه  مولبب موائيل  أ يالعظ
 .مواياح حلعثعموكلاامت على  اموعج قاونق حأثيا  ن( ق 1) . عحبي  موخااطت ا اموثالث
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 ءموهعم ثعموكلاامت على حلع  وعجاموبيئ  وققاون م مألثا :(1) رقم خارطة

 
, ععلااااااى خايطاااااات موحصااااااعيا موجااااااعي 2012موباعااااااث باالعحقااااااا  علااااااى مو املاااااات موقي منياااااات  إعاااااا م قاااااا   :المصةةةةةةدر

 .2001,وجقاعي 
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 قنطقتبي   اق ملت باواياح موقلعثت مو ا  ناطقق حأثا اعتنالعظ حف (10) خالن موج عن ا ا ق 
 تققاون موعجا عموكلاام قع ن ق عذوك بلبب موقاب  مألطامفعيث بلغ أكثاها ف  قنطقت  عأخاى
ف  هذه   احصطباوغباا عمو  ائق  موقعقلتإ  مواياح  وككذ, مقحا  31ع ب  ها  حزي  العيث 

   موعلط موقناطق إوى هانحقاوموحقلين ق  عقعوحها  بن م إوىموقناطق بشكن قباشا ققا يؤ ي 
 .عموقاكز

 إذ حليها قنطقت موقاكز باوهعمء موقلعث اموحأثموثانيت ق  عيث ق  ن  موقاحبتقنطقه موعلط ف   عحأح 
 .هاب   لبببعذوك  ةباوقناطق موقذكعا  ققاانهفيها  ءحلعث موهعم قني

بنلاابت  موااثالث قناااطقمو  كااا  فاا قلعثااات موهااعمء حااأثياق اا ن   أ (10)جاا عنموقاا  خااالن  عنالعااظ
بعم بشااااااكن كبيااااااا, ا%( أجاااااا45)كبيااااااا جاااااا م, ع بشااااااكنأجاااااااب أفااااااام  عيناااااات مو املاااااات   %(24.99)
  لين ج م. بشكنأجابعم  %(0.84) , ع لين بشكنأجابعم  %(22.50)ع

 لمساكنعلى ا الكساراتالحجارة و  علمقال بيئيال األثةر -4:4:3

بحالب موغباا عموقعم   موحأثاعحقثن هذم  قلاك مو للبيت على مً آثاا  موكلاامتع  جااةموع ققاون ححاك
 ونموبيئ  وققا مألثا( 1) عموخااطت (::ج عن ا ا ) يب ع  ولقلاك , موخااجيتموج ام   لىع   يقتمو

 على مولكا . تعموكلاام موعجا

 على موقلاك  علب اأي مولكا  لاامتموبيئ  وققاون موعجا عموك مألثا:(..) رقم الجدول

 منطقة
 لسكنا

 قليلة الفقرة الرقم
 جدا  

 المجموع جدا   كبيرة كبيرة متوسطة قليلة

أ
راف

ط
 

بلد
ال

 

قاااا  حالااااب  ححضااااايق  .1
موجااا ام   ىعلااا وغبااااام

 لاك موخااجيت ولق

0% 0% 42% 60% 20% 100% 

 جلااعسقاا  مو ححضااايق  .2
فاااااا  باعاااااات موقلاااااااك  

 باابلبب موغ

0% 0% 0% 22.5% 11.5% 100% 
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علاااااااى  ااموغبااااااا ياااااااؤثا  .1
 قلاااااااااااااااكنكا نظافااااااااااااااات

 إزعاجعيشكن قص ا 

0% 0% 20% 20% 60% 100% 

 يؤ يموقحطايا  موغباا  .4
حلاااااااف عحقطيااااااان  إواااااااى

 قنخن موشبابيك

0% 10% 10% 20% 20% 100% 

 %100 %22222 %42222 %222: %222 %0 وحأثيام ق  ن 

لط
ع

 
 موبل

 

حالااااب   قاااا ححضااااايق  .1

موغبااااا علاااى موجااا ام  

 قلاك موخااجيت ول

0% 20% 20% 40% 20% 100% 

قاا  موجلااعس  ححضااايق  .2

 لاااااااك فاااااا  باعاااااات موق

 موغباابلبب 

0% 0% 0% 40% 60% 100% 

 ىموغبااااااااا علااااااا ياااااااؤثا  .1
 نكانظافااااااااااااااات قلاااااااااااااااك
 إزعاجعيشكن قص ا 

0% 0% 20% 
 

20% 60% 100% 

 يؤ يموقحطايا  موغباا  .4
حلاااااااف عحقطيااااااان  إواااااااى

 قنخن موشبابيك

0% 0% 10% 10% 20% 100% 

 100 %22 2422 %222: %2 %0 موحأثيا ق  ن 
 
 قاكز
 ل موب

قاااا  حالااااب  ححضااااايق  .1

موغبااااا علاااى موجااا ام  

 موخااجيت ولقلاك 

0% 20% 60% 20% 0% 100% 

قاا  موجلااعس  ححضااايق  .2

موقلاااااااك   باعااااااتفاااااا  

 بلبب موغباا

0% 0% 10% 20% 0% 100% 
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موغبااااااااا علاااااااى  ياااااااؤثا  .1
نظافااااااااااااااات قلاااااااااااااااكنكا 
 عيشاااااااااااااااكن قصااااااااااااااا ا

 إزعاج

0% 40% 40% 20% 0% 100% 

موقحطاااااااااااااايا  موغبااااااااااااااا  .4
حلااااااااااف  وااااااااااىإ ؤ يياااااااااا

قنخااااااااااااااااان  نعحقطياااااااااااااااا
 موشبابيك

20% 10% 0% 0% 0% 100% 

 اموحأثي ق  ن 
 5% 15% 45% 15% 0% 

100% 

قين
ج

 
 موب

طق
قنا

ل 
 

قاااا  حالااااب  ححضااااايق  .1
موغبااااا علاااى موجااا ام  

 موخااجيت ولقلاك 

0% 11.1% 11.1% 40% 11.1% 100% 

 لااعسقاا  موج ححضااايق  .2
فاااااا  باعاااااات موقلاااااااك  

 بلبب موغباا

0% 0% 26.1% 21.5% 45.1% 100% 

موغبااااااااا علاااااااى  ياااااااؤثا  .1

 كانظافااااااااااااااات قلاااااااااااااااكن

عيشاااااااااااااااكن قصااااااااااااااا ا 

 إزعاج

0% 11.1% 21.5% 26.1% 12.5% 100% 

 يؤ ي وقحطايام موغباا  .4
حلاااااااف عحقطيااااااان  إواااااااى

 قنخن موشبابيك

6.1% 16.1% 21.1% 20.1% 12.5% 100% 

 اموحأثي ق  ن 
1.675 

15.82

5 27.7 28.75 26.025 :22% 

 2012,مو املت موقي منيت  :المصدر

  الجدران الخارجية للمنازل بفعل ترسيب الغبار اتساخ -1
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 عجقهااااو حيجاااتموايااااح ن نقااا ,ققااااون موعجاااااة عموكلااااامت إواااى خااااعج كقياااات كبيااااة قااا  موغبااااا حاااؤ ي
 جاا ام  علااى ,مواياااححضاا ف لاااعت   فأنهااا ححالااب ب اا  أ ,ع( قااايكا 10_0.5) ي موباااوغ باا موصااغيا
 أفااا  فقاا  ,ولقنااازن جيااتموجاا ام  موخاا  حلاااخم إوااىوااذامت حااؤ ي هااذه م أ مو املاات   قاا عحبااي  موقنااازن,

 ب اجاتأ  موحاأثيا  أفاا عم%( 40)ع أ  حأثيا موج ام  بشاكن كبياا جا َم,عينت مو املت  %( ق  13.3)
أفااا عم عيناات مو املاات   قاا   %(13.3) ع ,قحعلااط شااكنب ثاعمقاا  حااأ %( 33.3) عكاناات نلاابت ,اةكبياا

 .أ  موحأثيا بشكن  لين
 لاك موعجا عموكلاامت على موق اونموبيئ  وقق مألثا:(1)رقم  الخارطة
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, ي , ععلى خايطت موحصعيا موجعي وجقاع2012,موقي منيتعلى مو املت   باالعحقا ثموباع إع م   ق  المصدر
2001. 

 :المسكنعلى نظافة  التأثير -1
 خنعلى  م ؤثاوي  مقح بن نازنلقو تموخااجي وج ام موققاون موعجا عموكلاامت على م أثيايقحصا ح وا

 ,مَ ج  كبيا بشكنعينت مو املت   %( ق  23.5) حأثات عيث بشكن قباشا, هموقنازن عنظافح
نلبت ق   عبلغت, حعلط%( أفا عم بشكن ق27.8)ع ,اكبي شكنب%( أفا عم أ  موحأثيا 26.5ع)

ف   قنازنظافت مون اثيحأ ق  ن عحباي  عينت مو املت, ق  %(13.3 لين ) كنحأثات قلاكنها بش
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 كبيا ج َم, بشكنعينت مو املت    ق  (%60) قنطقت مألطامف حأثا فف  ,وقخحلفتمو املت م اطققن
 .قحعلط كن%( بش20)ع ,اكبي كنحأثات بشعينت مو املت   %( ق  20) ع

 ع ,مَ بشكن كبيا ج  حأثاتعينت مو املت   %( ق  60) كانت نلبت فق  ,موعلطف  قنطقت  أّقا
 بشكن قحعلط. مآلامء ق  %(20) حأثا, بينقا  لطكن قحع ( بش20%)

حأثات قنازوها بشكن كبيا, عينت مو املت   %( 20)كا  نلبت  فق  ,قاكزقنطقت مو  ف أقا
 حأثات قنزوها بشكن  لين. %(40) ع ,حأثات قنازوها بشكن قحعلطعينت مو املت   %( 40ع)

 -:على النوافذ التأثير -1
بشكن عينت مو املت   %( ق  12.5) حأثا فق  نعمفذ موقنازن, ويشقن ااعموغب عثاتمقح ت موقل وق 

%( 36.7)ع, طبشكن قحعل (%23.3)ع%( أفا عم أ  موحأثيا بشكن كبيا, 20.8)ع كبيا ج م,
 %( حأثاعم بشكن  لين ج م.6.7حأثاعم بشكن  لين, ع)

 -:المسكن باحةفي  الجلوس -1
عحبي  ونا  وكلاامتموعجا عم اونق  قق موقحطايا ااغبحأثات موقلاك  علاعاحها نحيجت حلعث مو وق 

ع  ً, كبيا ج م بشكن محأثاع عينت مو املت   %( ق  45.8نلبت ) عأ ف  جقين قناطق مو املت 
 كبيا ع قحعلط على موحعمو . شكنبعينت مو املت    حأثات %(26.7%( ع )27.5)

, ع  مج كبيابشكن ملت  عينت مو ا  %( ق  77.5) نلبت كانتقنطقت مألطامف عيث  ف  أقا
 مأفا ع عينت مو املت   %( ق  60) نلبت فكانتقنطقت موعلط  أقا, كبيا ن%(  حأثاعم بشك22.5)

%( 20) تفكا  نلب قنطقت موقاكز, آقا, بشكن كبيا حأثاعم%( 40) ع,  مأ  موحأثيا بشكن كبيا ج
 .بشكن قحعلط حأثاعم (%80)عق  عينت مو املت حأثاعم بشكن كبيا ج م, 

 -:أشجار الزيتون علىوالكسارات  الحجر لمقالع يالبيئ األثر -4:4:1

عينات  فعصحا  ع   ,موزيحع  أهقيت كبياة ف  قنطقت مو املت عيث حغط  قلاعات كبياة ألشجاا
, مألشجاا أعامق ىإوى حأثياها عل باإلضافتموعجا عموكلاامت,  اونقق أثاق   ولحأك  زيحع زيت مو



89 

 

( 9( عموخااطت ا ا )02) . عيبي  ج عن ا اتقع عحغيا ط ا موثقاا عموزيمون ض افم  ع  زهااعمأل
 .مألثا موبيئ  على أشجاا موزيحع 

 والكسارات على الزيتون حجرالبيئي لمقالع ال األثر (:1.رقم) الجدول

 منطقة
 السكن

 قليلة الفقرة الرقم
 جدا  

 المجموع جدا   كبيرة كبيرة متوسطة قليلة

راف
أط

 
بلد
ال

 

 ف غباا مو يلبب  1
 أشجاا  وع  غيياح

 موزيحع 

0% 0% 5.2% 0% 5..2% 000% 

ف   بااموغ يلبب  2
حغييا ط ا زيت 

 موزيحع 

0% 50% 50% 00% 50% 000% 

موغباا ف   يلبب  1
 نقع إض اف
 موزيحع  أشجاا

0% 0% 0% 00% 00% 000% 

 ااموغب يلعق  4
بأزهاا  ضامامأ
 زيحع مو

0% 5.2% 50% 00% 5..2% 000% 

 48.75% 35% 10.625% 5.625% %0 موحأثيا ق  ن 
000% 

لط
ع

 
وبل 

م
 

موغباا ف   يلبب  .1
 أشجااحغييا وع  

 موزيحع 

0% 0% 0% 00% 50% 000% 

ف   بااموغ يلبب  .2
حغييا ط ا زيت 

 موزيحع 

0% 0% 00% 00% 0% 000% 

موغباا ف   يلبب  .1
نقع  أض اف
 حع موزي أشجاا

0% 0% 00% 50% 50% 000% 

 موغباا يلعق  .4
 بأزهاا ضامامأ

 موزيحع 

0% 0% 50% 00% 50% 000% 

 %0 %0 أثياموح ق  ن 
%30 %55 %15 

000% 
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 قاكز
  موبل

 ف موغباا  يلبب  .1
 أشجااحغييا وع  

 موزيحع 

0% 0% 50% 00% 50% 000% 

موغباا ف   يلبب  .2
ط ا زيت  ياحغي
 ع موزيح

0% 00% 50% 00% 0% 000% 

موغباا ف   يلبب  .1
نقع  أض اف
 موزيحع  أشجاا

0% 50% 50% 00% 0% 000% 

موغباا  يلعق  .4
 أزهااب ضامامأ

 موزيحع 

0% 50% 00% 00% 0% 000% 

 اموحأثي ق  ن 
 0% %20 %25 %50 %5 

000% 

قين
ج

 
ق م

ناط
ق

وبل 
 

ف   وغباام يلبب  .1
 أشجااوع   احغيي

 موزيحع 

0% 0% ..2% 00..
% 

02.0% 000% 

موغباا ف   يلبب  .2
 زيتحغييا ط ا 

 موزيحع 

0% 50% 50..% 00..
% 

0..% 000% 

موغباا ف   يلبب  .1
نقع  إض اف
 موزيحع  أشجاا

0% 0..% 50..% 00..
% 

50.0% 000% 

موغباا  يلعق  .4
بأزهاا  ضامامأ

 موزيحع 

0% ..2% 50..% 00..
% 

05.5% 000% 

 وحأثيام ق  ن 
%0 %8.55 %21.9 

%
46.7 %22.925 000% 

ف   عاا نبشك أوعمنهاححغيا  و املتلكها مولكا  ف  قنطقت ميق وح موزيحع  م أشجاا أعامقأ   حبي 
, ف  عي  ج مَ  كبياأ  موحأثيا عينت مو املت   %( ق  45.8)مو املت, عيث اأى  قناطقموجقين  
 .علطبأ  موحأثيا قح أجابعم%(  7.5) ع ,كبيا موحأثيا  بأ( %46.7) أجاب 

 حع امت على موزيعموكلا وعجاموبيئ  وققاون م مألثا :(1) رقم خارطة
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موجعي وجقاعي ,  وحصعيام خايطتععلى  ,2012مو املت موقي منيت  ىموباعث باالعحقا  عل إع م  ق  :المصدر
2001 
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ع عث حغيا  بي ح ع   يتموعفظ ععصا موز  عطايقت ي ط ا ثقاا عزيت موزيحع  بطايقت موحخز  يحأثا
 عيبي , ع  ققاون موعجا عموكلاامت تجموقلعثات موناح بلببعذوك  هاط ا ثقاا موزيحع  عزيح ف 

 تبنلب يحغياأ  ط ا موثقاا  قناطقموف  جقين  لتمو ام هذه  وتعفق   ,موحأثيا(هذم 1)   ج عن ا ا
 %( بشكن قحعلط, ع26.7) ع ,بشكن كبيا يايحغ أنه عمبينعينت مو املت   ق   (46.7%)
 . لين( بشكن 20%)

 (%40)ع حأثاعم بشكن كبيا ج م,عينت مو املت     %( ق20) بنلبحه انتمألطامف ك نطقتق ف ف
 أفا عم  (%20بينقا ) علطقح موزيحع  يحغيا بشكن زيتثقاا  ط اأفا عم أ   (%20) كبيا, ع بشكن

ق   قاببلبب مو عذوك ,ف  موط ا مً يا حغ موقناطق أكثا مفقنطقت مألطا  أ  نالعظف , لين كنبش
 .وقاكزقنطقت م موعلط ثا تطققن حليها عموكلاامت, عجامو اونقق قعم ن

 -:الزيتون أشجار مون إضعاف
موقلعثات  نف  مونقع بف  موزيحع  يع ث وها ض ف أشجاا أ قناطق مو املت  ينونا ف  جق حبي 

 أفا عم (%46.7ع ) َ,كبيا ج م شكنب ض ف يع ثعينت مو املت    ق %( 20) حهقا نلب أ عيث 
 . ليالً  موحأثيا و يها كا  %(6.7بينقا ) قحعلطبشكن  أفا عم (%26.7ع ) ,كبيا بشكن

 -:الزيتون أزهارب ضراراإل
 ثاتعححلا ط بف ن قلع  مونقعيع ث وها ض ف ف   حع موزي أشجاا أزهاا أ  مو املت ق  ونا حبي 
عيث  ,( قيكاع  10 – 0,5بي  )  قا عجقها ححامعحمو  يقت مو اوقت موح   عموقعم عموغباا  هعمءمو

بينت  ع  , كاوق حا  نقعها ع   ععنعباوحاو  ح قإويهاعيقلن ق  عصعن موضعء  اعليهيحامكا موغباا 
 أزهااأجابعم أ  عينت مو املت    ق %( 19.2) هحنلبقا  أ  ناطققموجقين   ف و املتم نحائج

بشكن  أجابعم أ  موضاا %(46.7ع ) ,بشكن كبيا ج مَ وها ضاا يع ث  هاو ي ع موزيح أشجاا
مألشجاا  حأثيا أجاب أ  %(7.5بشكن قحعلط بينقا ) أشجااها أزهاا تحأثا  %(26.7) ع, كبيا

 .و يها كا   لين
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 -:والكسارات على النباتات الحجرالبيئي لمقالع  األثر - 4:4:4

ف  ذوك  لبب, عموهاوعن ف  عحغيا إلنحاجمونقع عنقص ف    صعا ,موحلعث على مونباحات ثااآ ق 
 قأعامعلى  بهاف  موجع عحال ااعجع  موغب بلبب تاحامونب إوىحصن  ح مو عءموض كقيت صنق
  (1).احاتمونب

  عق ,باونباحات مأضاما  حلعقفأنها  مألعامق ع  طاق موقلاقات أنلجتى إو وقلعثات خعن م عن 
كقا  ,عليها كانمألش لفتقخح قنموعاق عظهعا ب ماعمصفا  هافق م  وعن أعحلف مألعامق  مألضاماهذه 
 قاق اوعاقبموشق يت موقعيطت  قتموطب حعطا إوى ولقلعثات باحاتمون امقأع   اضيؤ ي ح أ  ك يق
عققاعقحها ولجفاف  ولعا ت, مخليتمو  مألنلجتف  عقايت  هذه موطبقت موشق يت عليتق  فا نيقل

عكفاءة مونباحات  ,ق  كفاءة موعا ت ق  موقياا ب قليت موحقثين موضعئ  وحقلينم وىم  ع  عمآلفاتعموصقين 
 إوى اتئبيموموغباا ف  ب ض  قثن ينتهعمئيت ق  ثاتعجع  قلع  عحؤ ي, يتقعم  موغذمئف  مقحصاص مو

 2.موبايت ونباحاتم أنعمعب ض  مخحفاء

نحاج مونباحات عنقحأثيامت باوغت موضاا على  مءولهع  وقلعثتموصلبت م عولقعم   إوىيؤ ي  إذموثقاا  عم 
مألقا موذي  موكابع , أكلي قحصاص ثان  ق  م موحقلينمونباحات ع  أعامق على موصلبتحامكا موقعم  

 الاقيموصلبت على  عم عموق ااحامكا موغب إوى عكذوك, موضعئ  حقثينحثبيط عقليت مو إوى  ييؤ 
  .قااموث نحاجإ ضعحخفي مإلخصاب ياتعقل فاءةعموحقلين ق  ك زهاامأل

ف   احاتى مونب( حبي  حأثيا ققاون موعجا عموكلاامت عل10( عموخااطت ا ا )11) ا ا ج عنمو ع
 قنطقت مو املت.

 

                                                           

( ,  قنشاعاة غياا قاجلحيا الاوت, )  ي ب  قنطقت ف  موفعا وصناعت موبيئ  مألثا حقييا( 42:2 , ) قعق  هشاا,  ذيبأبع  م1 
 .22:,  22: ص,  نابلس,  موعطنيت مونجاح جاق ت

 

 138ص, موقامجن نفس 2 
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 موعجا عموكلاامت على مونباحات ونوققا وبيئ م مألثا :(1.) رقم خارطة
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 .2001وجقاعي , موجعيت موصعاة,ععلى 2012موباعث باالعحقا  على مو املت موقي منيت, إع م ق   :لمصدرا
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 - كانتف احاتمونب على عموكلاامت وعجاقلعثات ققاون م حأثيا قظاها أها أقا

 :لونها رنباتات الزينة وتغي أوراق ذبول -.
  %( ق 6.7)أ   عيث يع ث وها ذبعن بف ن موقلعثات تنباحات موزين أعامق أ ق  مو املت  حبي 

 أ  أفا عم %(46.7), عج مَ  كبيا بشكنذبعن عحغيا وعنها  يعصن نباحاحها أفا عم أ عينت مو املت  
 (03) ا ا عموج عن .قحعلط بشكن ححأثا نباحاحها أفا عم أ  %(64.7) ححأثا بشكن كبيا, ع احاحهانب

 يبي  حأثيا ققاون موعجا عموكلاامت على مونباحات.

 على مونباحات امتموبيئ  وققاون موعجا عموكلا مألثا :(1.) الجدول

 منطقة
 السكن

 قليلة الفقرة الرقم
 جدا

 كبيرة كبيرة متوسطة قليلة
 جدا  

 المجموع

راف
أط

 
بلد
ال

 

ذبعن  بااوغم يلبب  1
موزينت  نباحات أعامق

 عحغيا وعنها

0% 0% 22% 22% 42% 100% 

موغباا ذبعن  يلبب  2
 مألشجاا أعامق

 وعنها حغياموقثقاة ع 

0% 2% 42% 22% 22% 100% 

موغباا نقع  حض ف  1
 مونباحات

2% 2% 42% 22% 22% 100% 

 أضامامموغباا  يلعق  4
 مونباحات بأزهاا

2% 2% 42% 22% 42% :22% 

 %100 30% 45% 25% 0% 0% موحأثيا ق  ن 

لط
ع

 
وبل 

م
 

ذبعن  وغباام يلبب  .1
موزينت  نباحات أعامق
 وعنها ياعحغ

0% 0% 22% 22% 2% 100% 

موغباا ذبعن  يلبب  .2
 مألشجاا أعامق

 وعنها غياموقثقاة عح
 

2% 2% 22% 42% 42% 100% 
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نقع  وغباام يض ف  .1
 احاتمونب

2% 2% 22% 42% 2% :22% 

 أضامامموغباا  يلعق  .4
 مونباحاتبأزهاا 

42% 22% 2% 2% 2% :22% 

 5% 25% 45% 20% 5% اموحأثي ق  ن 
000% 

 
 قاكز
 موبل 

 عنذب موغباا يلبب  .1
 موزينتنباحات  أعامق

 وعنها حغياع 

0% 2% 2% 22% 22% 100% 

ذبعن  بااموغ يلبب  .2
 مألشجاا أعامق

 موقثقاة عحغيا وعنها

0% 42% 22% 42% 2% 100% 

موغباا نقع  ض في  .1
 مونباحات

42% 42% 2% 22% 2% 100% 

 أضامام بااموغ يلعق  .4
 بأزهاا مونباحات

42% 22% 2% 2% 2% 100% 

 %100 10% 35% 15% 30% 10% اموحأثي ق  ن 

قين
ج

 
وبل 

ق م
ناط

ق
 

 أعامقموغباا ذبعن  يلبب  .1
 نباحات موزينت عحغيا وعنها

0% 0% 2222% 2222% 222% 100% 

 أعامق ذبعن اموغبا يلبب  .2
عحغيا  قاةموقث مألشجاا

 وعنها

0% 222% 2222% 4222% 42% 100% 

 قعموغباا ن يض ف  .1
 مونباحات

222% 222% 2222% 22% :222% 100% 

 أضامامموغباا  يلعق  .4
 بأزهاا مونباحات.

222% 4222% 4222% 2222% 222% 100% 

 ياموحأث ق  ن 
2222% :2222 22222% 

22222

% ::22% ::22% 

 2012.مو املت موقي منيت :لمصدرا
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 (%20) أفا  مألطامف قتقنط ف ف قناطق مو املت, بي  مونلبهذه   ف اً باينح ظخالن ذوك نالع ق 
, كبيا شكن( ححأثا نباحاحها ب%40)ع  َ,مً كبيا ج  بشكن حأثات نباحاحها أ عينت مو املت   ق  

بشكن  حأثيايعج   الف طموعل قنطقت  ف بينقا .علطقح بشكن حأثات نباحاحها أفا عم أ  (%40)ع
بشكن  احاحهانب تحأثا %( 40) ع ,بشكن كبيا حأثات باحاحهان %( أفا عم أ 60) أ  كبيا ج َم عيث

 قحعلط.

 أ   أفا عم( %60) ع %(40بنلبت ) ,بشكن كبيا ج مَ  باحاحهان أثاتفح موقاكزباونلبت وقنطقت  أقا
 .يابشكن كب حأثات نباحاحها

 -:المثمرة وتغير لونها شجاراأل أوراق ذبول -1

 وعجااةموقلعثات عققاون م ف نذبعن ب ايع ث وه وقثقاةم ألشجاام أعامق أ  و املتق  م حبي 
 أ  موذبعن يع ث %(20) فأجاب ققحباينت ف  جقين قناطق مو املت لبمون ذهه انتفك ,عموكلاامت

 , لين بشكن%( 6.4), عقحعلط بشكن %(46.7)عكبيا,  بشكن %(26.7)ع ,مَ ج  ياكب بشكن
 موذبعن أ  (%40) أجاب مألطامفقنطقت  ف ف ف  قناطق مو املت موقخحلفت, مونلبعحباينت هذه 

 أ  أشجااها عم%( أفا 20)عكبيا,  بشكنأجاب  (%40ع) ج م, وعنها يع ث بشكن كبيا اعحغي
ع  , مَ ج بشكن كبيا %( أ  أشجااها حأثات20) أجاب فق قنطقت موعلط  أقاقحعلط,  بشكنححأثا 

 ,قحعلط %( بشكن60) , عكبياعحغيا وعنها بشكن  مألشجااأنه ع ث ذبعن أعامق  أفا عم( 20%)
 قحعلط ع شكنب%( 60) ع ,ابشكن كبيعينت مو املت    ق  %((20أجاب  زموقاك قنطقت بينقا

 أ  أشجااها حأثات بشكن  لين. أفا عم%( 20)

 -:تاتنمو النبا ضعف -1

 حامكاف  نقع مونباحات ف  جقين قناطق مو املت موقخحلفت بف ن  ءطض ف عب إوىموقلعثات  حؤ ي
و يها وض ف مونقع  مونباحات تح اضعينت مو املت   %( ق  13.3) أفا عليها عيث  ذامت موغباا

 , عكبيا شكنب نقعمو ف  ض فو ح اضت و يها مونباحاتأفا عم أ   (%40) , عكبيا ج مَ  بشكن
أجاب أ   (%6.7) , عن لي نبشك احاحها( حأثات نب%6.7) ع ,ط%( أفا عم بشكن قحعل33.3)

 .ج مَ  لينبشكن   قعف  مون ض فوها  عصن انباحاحه
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عينت مو املت   %( ق  40) قنطقت مألطامف أجاب ف فقناطق مو املت,  بي هذه مونلب  حباي عح
   نباحاحهاأفا عم أ (%40)ع ,مَ ج  اف  عقليت مونقع بشكن كبي وض ف حح اضمونباحات و يها  أ 

 نباحاحها أ عينت مو املت    (%20) أجابقنطقت موعلط  أقا %(,20ع ) ,بشكن كبيا تض ف
ف  مونقع بشكن  ض ف نباحاحهاو %( عصن80), ع كبيا بشكنف  مونقع  ض ف عصن وها

 .قحعلط

ف   وض ف نباحاحهاأنه عصن وعينت مو املت   %( ق  60) أجابف  موقاكز قنطقت مو املت  بينقا
%( 20)وض ف ف  مونقع بشكن  لين, ع   اضحح نباحاحها %( أفا عم أ 20)بشكن كبيا, ع عنقمو

 .بشكن  لين ج مَ  أ  مونباحات حح اض وض ف ف  مونقع أجاب

 -:النباتات زهارأاألضرار ب إلحاق -4

 ليهاعموقلعثات ع اابلبب حامكا موغب أضامامونباحات ف  قنطقت مو املت يع ث وها  زهااأ أ  حبي 
( 33.3)ع ج م, كبيا نبشك أثاحح هاو ي مونباحات أزهاا أ عينت مو املت   %( ق  6.7) أجاب عيث

 زهاامأل ثا( ححأ%26.7)ع, اكبي شكنونباحات بم لعق أضاما بأزهااحمونباحات  اهاأفا عم أ   أز 
 . ليننباحاحها بشكن  أزهااب أنه يلعق أضاما أفا عم( %26.7) و يها بشكن قحعلط, ع

أفا عم أ  أزهاا نباحاحها  (%11.67ع ) ,ج مَ  يابشكن كبعينت مو املت و ي  موحأثيا  نبلغ ق  عيث
 %( أجابعم بشكن38.35)بشكن قحعلط, ع ححأثا%( 36.67)عيلعق بها أضاما بشكن كبيا, 

عينت  ق   (%20قنطقت قا نلبحه ) ف  تمو املت, عيث بلغ قناطقبي   نلب لين, عححباي  هذه مو
نباحاحها بشكن كبيا,  أزهاا( ححأثا %60)كبيا ج َم, ع بشكن أ  أزهاا نباحاحها ححأثامو املت  

 أقاقحعلط, حأثيا بشكن  نبشك بأزهااها ميلعق أضاما   يهاو مونباحات زهااأ أجابعم أ  (%20)ع
 ع , لين بشكننباحاحها حأثات  أزهااأ  عينت مو املت   ق   (%80) أجابموعلط  نطقتباونلبت وق

عينت  ق   (%80) أجاب قاكزوقنطقت م بينقا نباحاحها بشكن  لين ج َم, أزهاا أثا( حح20%)
 ينو يها بشكن  ل مألزهاا( ححأثا %20) ع ,بشكن  لين نباحاحها أزهااب مأنه وعق أضاما مو املت  

 ج م.

قع اان   بلاابب موقاااب قاا عذوااك قمألطااامف تهاا  قنطقاا امَ حااأث ناااطقموق أكثااا أ  العااظ وااكخااالن ذ قاا 
فاا  هااذه  ايااحمو  ماطعلااى حلاك موقنطقاات عمصاا اعققاااون موعجاا عهبااعب مواياااح بشاكن قباشاا كلااامتمو
 .عليها قلعثاتعحاك مو باحاتمون
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 الهواءالبيئي  لمقالع الحجر والكسارات على  األثر -4:4:4

 أكثااقا   وهاعمءي حبا حلعث م إذ ,امتناحجت ع  عقن ققاون موعجا عموكلا عمءهمو ىعل حأثيامت هناك
موحاا  يقكاا   التموعااا قاا موكثيااا  هناااكع  ,بلااهعوت همشااحقاق أعيقكاا  اؤيحااه  إذ اموحلااعث عضااعع أنااعمع

 أكثاامو ااا  اهمالنحبا ءفقا  جلاب حلاعث  موهاعم عواذوك ,قصا اهقا  قلاافات  ب يا ة  عا   بها مإلعلاس
  .(1) قلعثاتمو  غياه ق ق 

املاايا  تبااحفاااع موقلعثااا اه عقع ياااً عيكااع  مالحجاا ,عأفقاا  موقلعثااات موجعياات باحجاااهي  عقااع ي, حنحشااا
 قكعلاا هااعمءع اجاات حهاايج مو موعامايااتذوااك بالااحقاما موهااعمء عمالن كالااات  عيحعاا   ,مألاضعاا  لااطح 

ذواااك بق ااا ن  ققاانااات ,مءموهاااع  اماة اجااات عااا صبق ااا ن حناااا   عمقااانهاااذه مو عحااااحبط ,موقحهيجااات طبقااااتمو
 ب  اعيقا وألعلاى اعاهماحف ثنااءأ وجاافم موهاعمء ماةعي ن  )حناا ص  اجات عاا  لجفافموحنا ص موذمح  و

 إواااىقااا  موعياااز موجغامفااا   وقلعثااااتم بانحقاااان مألفقااا  مالحجااااه عيقثااان( حااااق100 اجااات قؤياااه/ 0.11
 نمو عمقااا شاااقنعح موقلعثاااات فااا  منحشااااا هاعححفاعااان قجقععااات قااا  مو عمقااان وحلاااا ,موقعيطااات وقنااااطقم

محجااه  كاذوكع  اً انيكياقيك أع اعاماي اً حهيج  كاأع اجت حهيج موهعمء لعمء  ,موقخحلفت عمألاضيت موقناخيت
 .(2)ثاتموقلع  ق  موجعحنقيت  علىموح  ح قن  قطااألعم عحهاعلا  اياحمو

فنجاا  كثافاات موقلعثااات  قموقلعثااات زكبيااا علااى قاا ى حاكاا حااأثياقاا  موحلااعث  وب اا م عأ قااابمو و اجااتع 
 ونععيااتموقلعثااات م  إفاا و حاااعباو عاا  قصاا ا موحلااعث,  موجعياات ححنالااب حنالاابا عكلاايا قاان  اجاات موب اا

 ,(3موقايباااات قاااا  قصااااا اها ) مألجااااعمءفاااا   شاااا أموحلااااعث حكااااع   ا اموخاصاااات بكاااان قصاااا ا قاااا  قصاااا
   .ةق  موقناطق موب ي  كباأعموكلاامت يكع  فيها موحلعث  عجامو نققاو ق  بتفاوقناطق موقاي

مو عموق( ذمت موقصا ا ) ج م تمو  يق مألجلااولهعمء فه  ححقثن ف   موقلعثتموقعم   ألها عباونلبت
 يععاً ش موهعمء قلعثات أكثاح حبا مو عموق ق   يثمو اوقت ف  موهعمء ع موناعقت حابتكاأل موقخحلفت

                                                           

 47ص  فكامو  ما ( موحلعث موجعي , قشق1996, عل  عل  ,) قعلى1
 112 ا  ولنشا عموحعزين ,ص ما موفا  , عقا  موبيئت( حلعث 1999,) شفيق يعنس2

فا  ق ينات موفعايص , الااوت  لاقنتموجاعي بغبااا مال موحلاعثموناجقات عا   يئاتموب مآلثااا(حقايا 1989,قجا  لا ي ,) قنهعايموا 3
 3-4ص قا ,ع مألا نيت,موجاق ت  شعاةغيا قن جلحياقا
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 كتموح  يعج  فيها عا  موقناطقعف  موقناطق موصناعيت ع  تخاصت ف  موقناطق موجافت عشبت موجاف
 مو املت. قنطقتقاعا كقا هع موعان ف  

 اةحكليا موعجا لياتععق فاع  عقليات موع موناحجتق  موجليقات  مو عموق على خليط عحعحعي
 عمأللق ة مأللقنت اتعقلي عحلاها مالعحامق عقلياتموقخحلفت ع  وصناعيتم و قلياتعب ض م

للبيت  حأثيامت موقمو ع  اكبشكن ائيل  ف  عقليت حلعث موهعمء عيث حح عجاعموكلاامت عققاون مو
 حاتعمونبا وحابتعلى م أع اعاةف  موقناطق موقج وقاطني م أع لي مو اقمو اقت لعمء على  وصعتم ىعل

موابع  أقامض, قثن ل خطياة على موجهاز موحنف أقامض إوىمولكا  عيث حؤ ي  ققحلكاتعموقياه ع 
ف    صعا إوى او عباوح وائتموائعي عحصلب م عمالنحفاخ أشكاوهاعموعلاليت ف  جقين  عمول ان

 موائت عموقلب.  فتعظي

 أهقيت ذمت قيكاع  10ق   مأل ن مأل طاامو عموق ذمت  عح حباعلى عجقها  وقمو عم حأثيا ف عيحع 
 حععن عيث ال اع قيك 1ق   مأل نمو عموق  ق  طعاةخ عأكثا ,اللحنشاقو لت اب كعنهاخاصت 

مو ناصا موق  نيت  طعهاعلى ل قحصح كقا, موائحي  أعقاق إوىمو فاعات موحنفليت  ع  عصعوها 
 .اصعخاصت مواص

مو  يقت ج م  وجليقاتخاصت م يقتموقلعثات مو   أ ( E P A) كيتيمألقا عكاوت عقايت موبيئت  ونا عحبي 
 عف  ,على موصعت مو اقت ئ بي اخط كباأ يشكن ع ا قيك 2.5عجقهيلاعي  موذي موغبااقثن 

مو  يقت  اتيقلق  موج  تموحاكيزمت موقاحف أ  عمألكا يقيع  وباعثع   ا م مألقايكيتموعاليات موقحع ة 
 (  1موبال  )  ق  موعفيات موقبكاة ف مآلالف شامتقلؤعوت ع  ع

  ف  بااموغ أخطااعصا  عيقك 

 .اإلنسانعلى صحة  ةيالبيئ خطاراأل

 عيتموص فاألخطاا موقخحلفت, وصناعاتموق قاايت عم مإلنشاءمت عقانأ نحيجت وغبااف  م حقثنيع 
 ع عموعقايت قنها  اموكبياة موعجا نلبيا يحا حاشيعه يباتفاوعب موغباا إوى موائحي , عصعنف   قثنحح

 ,مألعنبقثابت خط مو فاع  عهذهموائحي   إوىحصن  أ   بن حنفسعقجااي مو مألنف  يامتطايق ش

                                                           

1www.tkne.net  
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مونظاا  يقموع ايت قنه ع  طا  يحاع  لحنشقحلقى باوغباا موق عموائحي   إوىمو  يقت  موعبيباتعحصن 
            مو  يق  موغباا ق   ضاً ب حصاصاقب ا حقعق موائحي أ   إال ئتف  موا  ذمح مو فاع  مو

 نفليتموح بعموحهابات ف  موش  علاليتمو أهقهاق   مإلنلا على صعت  أخطاا إوىيؤ ي  عهذم
 ( 1موائعي ) مونليج ف  حلفع 

جامء حلعث موهعمء عموحابت عموقياه عزيت موزيحع  ف  قنطقت مو املت, فق  حا إ اجتعولع عف على    
مو عمئيت موحابن وجاق ت مونجاح أوعطنيت,  تف  قاكز موحعاوين موكيقاعيت عموبيعوعجيت عموا اب موفععصات

 -كقا يل   موفععصعكانت نحائج 

حا  ح ( حبي  قعم ن مو11ا ا) عموخااطت عمء عمألجلاا مو اوقت ف  موهعمءموناحجت ع  حلعث موه مونحائج
 موهعمء فيها. فعص

 موهعمء فيها صموقعاجا عموكلاامت موح  حا فع ن قعم :(..) خارطة

                                                           

1V. Mody and R. JaKeteot Martin Marietta "Dust control Hand book for Minterals processing 
U.s  1987                                    
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 2012موباعث, إع م  ق  :المصدر

  حاو مونعع مو على مو املتقنطقت  ياحا حقل عيث

مواقع للكسارات ومقالع  ثةفيها ثال  يوجد: )منطقة جراعة( شماليةال حيةالمحاجر من النا-.
 موقنطقت هذهف   مو قنعيكع   (11ا ا)على  قبينت عه    CعB ع A الحجر موضحة بالرموز

 عمءف  موه تمو اوق مألجلااعجع   ق   يزي اطاق حامبيت غيا ق ب ة قق يابطها, عَ ايباطعن مو اا حق
 موكلاامتق   عجااةنقن مو على موكبياة موشاعناتعموخايف, عح قن  وصيفخاصت ف  فصن م

موقنازن  إوىموذي يصن  موهعمء, حلعثح قن على  موبين, ققناط أعمولعق  إوى موعجا عققاون
 .ا عققحلكات مولك عمألشجاا

حا ح ينها على  عيث Eع  D ناطقق إوىع لقت  فيها قع  ي  يعج  :الشرقية المنطقة -1
ققاون موعجا  فيها ح قنموزامعيت عمولكنيت, موح   وقناطقق  م  ايبتعهذه موقنطقت  موخايطت مولابقت

 .اءعب ض أياا فصن موشح فخايوعم ,عموصيف ,ينف  فصن مواب كلاامتعمو
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 ععلى Hجا عموكلاامت ياقز وه باقزعيعج  فيها قع ن عمع  ق  ققاون مو  غربيةال المنطقة -1
موقناطق  ق  باوقاب عج عي ,عموابين ,خايفعمو ,   فصن موصيف ح قنع  يعج موخايطت مولابقت 

 .هعمءمو عثاتطاق حامبيت يلاها ف  زيا ة عجا قل بطهاعحا  لكنيتعمو زامعيتمو

فيها قع  ي  ق  موكلاامت عققاون موعجا  لقت إوى  يعج  )الرسون( شلجنوبيةالمنطقة ا -4
حامبيت حثيا موغباا عن   قبطا  حاحبطعموصيف عموخايف, ع  بينح قن طعمن فصن موا  F ع G قناطق

ق  موعع مت  ع   ج حلعث موهعمء عيث يع  يا ةز  إوىققا يؤ ي  موشاعناتموليا عليها ق   بن 
 أعامقموغباا على  ثاعمولعز عغياها, عيث يؤ  حع موزي عأشجااق  هذه موقنطقت  وقايبتلكنيت ممو

هذه موقناطق   نحائج فععصات موهعمء  ف أخذت ع  , موقايبت قنها تمولكني وقناطقعيلعث م مألشجاا
  (Mpioim)  (Beta Gauge Absorption ParticulatiMatic)ازجه تبعملط أعاله قذكعاةمو

 21على  اجت عاماة  ئجهذه مونحا  تعاص صلتوكن قنطقت وق ة ثقان  لاعات قحعم حائجمون تعأخذ
 موهعمء ف  قنطقت مو املت. اتفععص ئجنحا يظها (14) عموج عن ا ا قئعي,

 

 .مءفعص موهع  ئجنحا(: 1.) قمر  جدول

 
 الموقع

PM 10   (mg/m3)              

 الدراسة نتائج

P M 2.5 

(mg/m3) نتائج
 راسةالد

 10 50 
A 415 270 
B 423 210 
C 390 198 
D 225 117 
E 198 95 
F 376 212 
G 312 209 
H 176 111 
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 نابلس, , عمئيتعموا ابت مو جيتعموبيعوع  يقاعيتموحعاوين موك قاكزحعليلها ف   حا,2011مو املت  موقي منيت, :المصدر
 قنظقت موصعت مو اوقيت) قايكاع غاما وكن قحا قك ب( موقيا موقلقعح فيها و ى .موعطنيت جاحجاق ت مون

ق   أعلىع عاويت ج م  نحائجمو أ  (14ا ا ) موقبينت ف  موج عن مونحائج ىعل العخالن مالط ق 
ف   موقلحقامو قن  حيجتهذه موزيااة ن عحأح  مو اوقيت عيتموص اتو ى موقنظق بها عحموقيقت موقلق

ف  حلعث موهعمء  ة موزيا حؤ ي   موطاق موحامبيت عموح على ناتاعموش عقاعا موكلاامتع  جاققاون موع
 محأثيا  هاو  م  ع  ,مإلنلا صعت  على حأثياموجليقات مو اوقت  وهذهع  ,ابه موقلقعحأكثا ق  موقيا 

 عققحلكاحها زنيشكع  ق  حلعث موقنا ا ق ظا مولك أ مولكنيت عيث   نموقعم ىللب  عل
ن موعجا عموكلاامت, ع   حبي  ق  خالن موفععصات مولابقت أ  موناحج ع  ققاو باوغباا قزاععاتعمو

ع  موقيقت موقلقعح فيها و ى قنظقت  تعجا موقلعثا زي جقين موقعم ن موح  حا فعص موهعمء فيها ي
 .  يتموصعت مو اوق

 التربة  ىعل البيئي األثر -4:4:6 
خقس  أخذ, حا و املتقت مف  قنط  تعلى خصائص موحاب اامتموعجا عموكل ققاون ثاأ ىعل لح افو

ف  قاكز موحعاوين  ليلهاعحع تموالزق اتموفععص إجامءعحا  ,حقثن قنطقت مو املت عيناتق  
         ( 15)  اا  عموج عن موعطنيت, نجاحف  جاق ت مو عمئيتعموا ابت مو  جيتموكيقاعيت عموبيعوع 

أجزمء قنطقت  جقينق   يااهاححا مخ عيث ,ف  قنطقت مو املت موحابتفععصات عينات   ئجحايظها ن
موجهت  عينحي ع  موجهت موشا يت, ق  عينحي قاكز قنطقت مو املت, ع  حقثنعينت  أخذتبعيث  مو املت

               .موح  حا فعصها مو ينات  ن( حظها قعم12ا ا ) عموخااطت ,بيتموغا 
 تم فحصها لتيعينات التربة ا قع(: موا1.رقم ) الخارطة
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 2012موباعث, م إع ق   :المصدر

 قا يل   حنحجنل (15) وج عنموقعجع ة ف  م ئجمونحا إوى عباونظا
 .(P. H)   ةالحموض درجة -.

نحائج موفعص  بينتع  (1-1)موحابت بي   ف بشكن طبي    موقعجع ة  اجت موعقعضت يا  ححامعح
 عهذه (1.11 -1.21و ينات موحابت أ  ق  ن  اجت موعقعضت ف  قنطقت مو املت ححامعح ) وقخبايم

وققاون  حأثيا عج ي ال فأنه باوحاو , ع لزامعتوموقنالبت   يتموطبي عقعضتحقن ضق  مو جاتعمو ا 
 .ف  موحابت وعقعضتعموكلاامت على نلبت م جاموع
  .T D S)  )Total Dissolved Solidالمذابة    ةالمواد الصلب مجموعة -.

ع  موقاكبات  ةعباا  فأنهااه عوهذم موقي ف موصلبت مو اوقت  موقاكبات ع  تهذه موقاكبا حخحلف
    عموقزاععات عموقياه  مألشجااعغيا مو ضعيت موح  حجق ت ف  موحابت ع  طايق  مو ضعيت



017 

 

ا  ع  يز باق  قنطقت إوى أخاى, عيث ححنا ص  مونلب هذه خحالفو املت مم, ع   حبي  ق  عموغباا
 .عموكلاامت عجاقعم ن مو

ق  أي قاكبات عضعيت  خان   معهذ امتموكلا ققاون موعجا ع ع  جوناحم بااباوغ موحابتوحغطيت  عذوك
 .وب   عمحجاه موقع نعلب م ( يبي  هذه مونلب5عضعيت, عموشكن ا ا) غيا أع

 نلبت موقعم  موصلبت موقذمبت ف  موحابت :(1) رقم شكل

 
 2011مو املت موقي منيت,  :المصدر

 ( Electrical Conductivity ) :التربة في الكهربائية الموصلية -1

مو ضعيت عموق ا    ياعغ ضعيت مو وقعم م نثموحابت ق خن م قجحق تع  خصائص  عبااة موقعصليت
على حاكيب  تموقعصلي قتي   حق عح ,معيتموزا  وقعاصينم ىعل بياك حأثياعموقعمع  عوها  عمألعقاض

فيها  عبتمواطت النخفاض نلب كوذوع  موطينيتموكهابائيت ف  موحابت  عصليتحنخفض موق إذ, موحابت
                   وكن  بتقنال( ds \ m 0-2) قتيموق ح حبا. الخاىم موحاب منعمعققاانت قن 
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 / ds 2-4) بي عن قا حكع  موقيا  ححأثا موعلالتغالن موقعاصين   أعلقا ب موزامعيت موقعاصين
m) (1)موقلعيتهذم موقلحعى لعى موقعاصين  عقال حنقع ف بينقا. 

 نلبت موقعم  موقحطاياة ق   أب حبي ( 05موق عنت ف  ج عن ) مونحائجالطالع على عق  خالن م 
 كانت وهذمع  ,حابت اقليت إوىعععوحها  صليتعلى موقع  مً قباشا  مً حأثيا  أعطتموكلاامت  ققاون موعجا

 موب ي ة ع  موكلاامت. قناطقق   مو  نأموقعصليت ولقناطق موقايبت ق  موكلاامت 

  :في التربة المعادن -1

نلب موكاوليعا ق  قنطقت إوى أخاى  مخن قنطقت مو املت, عحبي  ق   ححفاعت  موكاوليعا -1
 أ  ققاون موعجا عموكلاامت حزي  ق  نلبت موكاوليعا ف  موحابت, فعص نلبت موكاوليعا ف  موحابت,

 هذه مونلب.  يعضح( 15) ا ا موج عنع 

 جماعين في منطقة (: نتائج فحص عينات التربة1.جدول رقم)

    العينة   
 Unit 1 2 3 4 5 نعع موفعص

 ا100 ا150 ا1000 ا100 ا150 - موقلافت
 موشاق موشاق موعلط موقاكز موغاب موغاب - مالحجاه
 1.56 1.65 1.11 1.21 1.41 - موعقعضه

 Mg\L 52.2 114.8 110.3 85.2 115.1 موقعم  موقذمبه
 191.8 142.6 184.1 191.4 85.2  موقعصليت 

 Ppm 39.3 18.97 59.5 19.66 70.7 عاصع ي
 Ppm 58.9 75.89 39.67 59.0 53.04 بعحاليعا
 Ppm 1005.8 888.1 1392.9 1093.3 1086.3 كاوليعا

 حا حعليلها ف  قاكز موحعاوين موكيقاعيت عموبيعوعجيت عموا ابت مو عمئيت, نابلس, ,2011مو املت موقي منيت , المصدر:
 جاق ت مونجاح.

                                                           

 40ص,  هاعفعص بتينات موحا عمخذ  هجيت, قن2007موزامعت , عزماة1
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 تمو اوق قعم عال ت باو وهعويس  ,ف  موحابت موقعجع ة مألقالح علىمعحقا م كليا  ي حق   عاموصع ي -2
 ق  ققاون موعجا موكلاامت.

ض   باحاتموقناعت ولن إعطاء اعموح  حقعا ب ع  تمو ناصا ف  موحاب أها ق   ي حبا بعحاليعامو -1
 .بعحاليعامو صانعلى ع اامتولكل حأثياأي  عج ي ال , عبينت مونحائج أنهمألقامض
 الجمع وأبار مطارألا مياه ىعل اتلمقالع الحجر والكسار  البيئي األثر -4:4:7
ونا نحائج فعص عينات ق  موقطا حا جق ها قباشاة  يبي  موذي( 06) نموقيا ف  ج ع  إوى باونظا
قن موج أبااق   أخذهاحا  مألخاىعمو ينت  مأللطح لحهانظيف  ع  قالق ععاء عملطتب قطاامألق  
 ,بها قلقعحموقيقت مو  ضق ي هاجق حقن  P.Hضت اجت  موعقع  أ نالعظ  ,مأللطححنظيف   ب 

جقين  أ أي  ( 7.19—7.07) بها, عحامععت بي  عح( قلق8.5-6.5) بي  قا قتعيث ح حبا موقي
حقن ضق  موقيقت موقلقعح فيها ققا ي ن على ع ا حأثيا ققاون  (11ا ا ) ف  موج عن موقبينتموقيا 
( حبي  نحائج فعص 16ا ا ) ج عنعلى  اجت موعقعضت ف  قياه آباا موجقن, عمو عموكلاامتجا موع

 .عينات ق  قياه مألقطاا عآباا موجقن ف  قنطقت جقاعي 
 قنطقت جقاعي  ق موجقن  عأبااموقطا  قاء  نحائج فعص عينات ق :(1.رقم ) جدول

 المصرح بها القيمة الفحص نوع
 لتر\ملغم

Unit 

 
 ياهمن م مباشرة الجمع أبار من

 األمطار
 ا1000 ا1000 -  موقلافت

 1.01 1.11 - *1.5-6.5 موعقعضه

 Mg\l 134.4 130.5 100 موقعم  موقذمبه

250 – 110 موقعصليت  µ S 224 218 

 Ppm 11 10 20 صع يعا

 Ppm 3 2 10 بعحاليعا
 Ppm 76.1 73 100 كاوليعا

,نابلس   عمئيتمو  موا ابتليلها ف  قاكز موحعاوين موكيقاعي عموبيعوعج  , ع ,حا حع2011, منيت  مو املت موقيالمصدر
 .ونجاحم ق تجا
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 لابتباون أقاا.1-4(, قيااه موشااب , ناابلس ص2001عموققااييس موفللاطينيت,) فاتموقعمصا ت*قؤلل
( Sodum( عموصااع يعا ) Total dissolved solid)  بااتموذمئ مألقااالح قثاانوبااا   موقيالااات 

 .( كلها حقن ضق  موقياس موقلقعح بهاPotassium) موبعحاليعا( Calcuim) عموكاوليعا

, عال حاااؤثا فااا  قيااااه مألقطااااا ( حقااان ضاااق  موق ااا ن مو ااااا Conductivity)  تموقعصااالي أ  اكقاا 
 عصهحا ف ح موجقن مو أبااقع ن  حبي ( 11) اا  عموخااطت

 صهاموح  حا فع مإلقطااجقن قياه  أباا عم نق :(1.رقم ) الخارطة

 

 2012موباعث  أع م   ق  المصدر
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موجقن شبه  عأباا مألقطااعلى قياه  اموعج ونموكلاامت عققا حأثيا  أق  هذه مونحائج ب نلحنحج
   قنازنمو عألطح موحابت ف  البمو اوقت    حح مألجلاافيها قثن  مو ناصا موقعجع ة  ا عب ق  عا
 اشاةموقياه موح  جق ها قب إوىمو خعن  نحلحطا عغللها عو إذمبحها عيحاعليها  مألقطاا هطعن ب  

  تموقجق قياهمو أ  كقا ,موقجق ت ق  مولطعح مونظيفت مآلباا قياه إوى عمو خعننظيف  ءبعملطت ععا
بلبب غلن حلك  لغبااو أع وحابتجق ت بطايقت صعيعت عوا حح اض  ألنها, فتنظي مآلبااق  

 .موجقن امآلبا إوى خعن موقياه  بن مولطعح 
 زيتونلمقالع الحجر والكسارات على زيت ال يئيالب األثر -4:1:1
 أصبعتعيث   حع موزي يتز  ةوق افت جع  وفععصاتم أها( ق  Acidityموعقعضت ) جت ا  ح حبا
 .موقعليت أع مو اوقيت مأللعمقف   بي ه أعموقام  حص ياه  موزيحع على زجاجات  زيت  حعبتقك حها يق
( عي با هذم موا ا ع  1)( 0.5-1.5) بي ا ق موقئعيت باونلبتحع  عحقاس  اجت عقعضت زيت موزي 

قنها  حكع ح وح عم وكيقاعيتم تف  موزيت نحيجت موحفاعال موعقعضتموطبي يت, حزي   موعقعضت
زيت  حخزي   ةهع ق يتمو هن مألعقاض أنحاجعلى  ؤثاعق  مو عمقن موح  ح ,موعاة تمو هني مألعقاض

ب ي   خذمألحا جق ها بطايقت   يقت قن  فق  كمواغا ق  ذو على, هاعصا  عن موزيحع  عخ شها 
ف  نفس  هاعصا  اح     يناتحكع  هذه مو أ كقا حا قامعاة  ,ق ة عطايقت موحخزي  العحباام

 صفاتموها نفس موقع  أععيتف    هاض, عحا ع قحشابهت اعفعحعت ظ ققاثلت طايقتعب صاةموق 
 .عكا  هذم جزء ق  موحجابت عموفعص   يقت نحائجط  , عوك  ح عموط اعلى نفس مولع   عافظوح

على  اجت   شاقبا حأثيا يعج  ال بأنه ج ن (11) اا  ج عنمو ف  موق طاةموقيا  إوى باونظا
 عهذم ال ,مألخاىق  مو ينات  أعلى ايفبل ة عع  عينتف   قعضت اجت موع  أب اموعقعضت علق

 طبي يت أع س وه عال ت باوكلاامت عاويتموذي وي   موعقعضت ف  جقين موزيحع أب شاقؤ  ي ط 
  عصاهع  هعلى كيفيت جقن موقعصعن عحخزين ح حق موعقعضت  جت   ا أف قالاب اشانأعوك  كقا 

عطاق  حنفلها على موزيحع  عن  غطائها باوغباا عذوك يؤثا اةعجا ثق على حأثيا كيكع  هنا ابقاع

                                                           

 عينات موزيت فعص,  2007,موفللطينيت موزامعت عزماة1



002 

 

عينات موزيت موح  حا  قعم ن( 14ا ا ) تموخااط حبي ع  .زيت موزيحع  فيط ا ؤثاحغذيحها عكقا ي
 ع ععايف. عي ف  قنطقت جقا فعصها

 
 

 حا فعصها  موزيت موح عينات قعم ن :(1.)الخارطة

 
 2012, ثموباع إع م ق   :المصدر

موزيحع  موقخ عش  اثقفهع يع ث نحيجت الخحالط  (Peroxide) موحأكل وا ا  ونلبتبا أقا
 أكل ةيلاع  ف   مألكلجي  عجع ع , ع زيت موزيح  ف كلجي مأل إذمبتع  طايق  أع باألعكلجي 

 إوىيؤ ي  قاولزيت ك مئعتا  عي ط على ط ا موزيت  اعهذم يؤث  ف  زيت موزيحع   ةموقعجع  و هنياتم
 .موزيت  ف فيحاقيناتب ض مو مخحفاء

 ت عان قا إذم عاويت  Mg\kg(22.4) ياعليها نالعظ أ  موق وعصعنم حاموح   نحائجول باونلبتع 
 جع ع   أنلحنحج ب لتخالن هذه مو ام ق ع  Mg\Kg( 17.9بقنطقت ععايف موح  كانت  يقها )
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( نلبت 11) ا اج عن  عيعضح 1.يكلاي بعا ا ا مو علىموكلاامت    يؤثا موعجا ع  ققلن
 .ف  زيت موزيحع   Peroxideموحأكل 

 املتف  قنطقت مو   فعص عينات زيت موزيحع  نحائج :(1.رقم ) جدول

 Unite 1 2 3 فحصال نوع

 ععايف قنطقت 1000 400 - طقتعموقن موقلافت
Acidity as oleic acid % 1.05 1.03 1.34 

Peroxide value Meq\ kg 23.12 22.4 17.9 
 ,نابلس ,عمئيت, عموا ابت مو تبيعوعجيعمو تحعليلها ف  قاكز موحعاوين موكيقاعي حا ,2011موقي منيت, مو املت :المصدر
 .موعطنيت احجمون تجاق 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 موزيتعينات  فعص,  2007,موفللطينيت موزامعت عزماة 1
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 الفصل الخامس

 ئي لمقالع الحجر والكساراتتقييم األثر البي

 طرق تقييم األثر البيئي   1:5

 تطبيق طرق تقييم األثر البيئي في منطقة الدراسة  2:5

 ستخدام الطريقة المباشرة في تقييم األثر البيئيا  .:1:1

 ثر البيئي ستخدام طريقة القوائم في تقييم األ ا 1:1:1 

 لد في تقييم األثر البيئي بو و ستخدام مصفوفة ليا 1:1:1 

 استخدام طريقة المشاركة الشعبية في تقييم األثر البيئي  1:1:1 

 اإلجراءات الحكومية تجاه البيئة 1:1
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 الفصل الخامس
 تقييم األثر البيئي

قنها طايقت موقعمئا مإلاشا يت,  , يعج  مو  ي  ق  موطاق موقلحخ قت ف  حقييا مألثا موبيئ      
عف  هذه مو املت  ,عموطايقت موقباشاة, عموشفافيات عمونقاذج ,,  معن عقصفعفت ويعبعو  , عموشبكتعموج

, ليحا حطبيق أها موطاق موقنالبت وقثن حلك مو املات عيث ليحا ملحخ ما موقعمئا مإلاشا يت
  عه  قعضعت على مونعع موحاو  ,اشاةعموطايق موقب , وج معنم, ع عقصفعفت ويعبعو 

  :طرق تقييم األثر البيئي .:1 
  طريقة القوائم اإلرشادية  -.

صا موبيئيت حلحخ ا طايقت موقعمئا مإلاشا يت وحع ي  مألنشطت أع موح مخن ف  موعلط موبيئ  عمو نا     
, ع ائقت خحلفتموق على إع م   ائقت باألنشطت موحنقعيتعيقعا هذم مألللعب , موقؤثاة على كن قنها

باو ناصا موبيئيت بعيث ححقاطن موقائقحا  ف  قصفعفت وحبي  مو ال ت أع مألثا بي  مألنشطت موقع  ة 
ي عنصا أعي وه أثا للب  على ( ققابن كن نشاط حنق√عمو ناصا موبيئيت موقع  ة عحع ين عالقت )

 1 .ق  عناصا موبيئت موقخحلفت
 الجداول .1
حقليا موج معن إوى عيث يحا  اق ملحخ مقَا ف  هذه مو املات,موط حبا طايقت موج معن أكثا ح

عبهذه  موبيئت عقع يَا, عحأثيامت ,موقامعن موقخحلفت ولقشاعع أفقياً يحقثن  بعيث ,تفقيأخطعط عقع يت ع 
 .موطايقت يحا حع ي  كن قاعلت ف  عناصا موبيئت موقخحلفت

 الشبكة  -1

                                                           

( , حقايا مآلثااا موبيئات ولحنقيات فا  ق ينات مو قبات , ) الااوت قاجلاحيا غياا قنشاعاة ( 1995موقها ي , ) مو طيعي , نلااي  عبا  1
 .98عقا  , ص  أوجاق ت مألا نيت
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 خيعط إوىثا ححفاع  مألعويتموبيئيت  عحأثيامحها, موشبكت بقائقت حشقن نشاطات موقشاعع  حب أ     
وك  هذه موطايقت ص به عق ق ة نععَا قا  ,ف  مو اجت موثانيت عموثاوثتئت يحبي  حأثيامت موب إذ, عنكبعحيه

 1 .موب ض هاعغيا عقليت خاصت عن قا حح مخن موخيعط قن ب ض

 ليوبولد ة مصفوف  -4
 مو ناصا موبيئيت, أعات شطت موحنقعيت ع ائقت حضا قكعنححكع  هذه موطايقت ق   ائقت حضا مألن     

عح حق  هذه موطايقت على نعع موخليت  ف  عي  موثانيت قاحبت بشكن عقع ي,مألعوى قاحبت بشكن أفق  
ح ايف موخاليا ق  خالن حفاعن  أععيقعا موباعث بحع ي   موخاليا حكع  فااغت, إ فحععت عيث موق

عحقثن كن  ,أثاا هو يكع  أ عناصا بيئيت ق  موقعحقن  أعصا نشاط حنقعي ق ي  عأثاه على عن
 ,عجا موقعةو مو القات أعح مو اجات بعيث حعض ,, عوكنها قنصفت بخط  طاي خليت أثا بيئ

 ,بكن خليت ق  موخاليا عموجزء مأليق  عمأللفن على موحعمو  يت مألثا ف  موجزء مألعلى مأليلا,عأهق
  مألهقيت أف  عي   ع  عحه,أ(  magnitude)اويت مألثا ت ف وعجا ققيالَا و اجعي حبا م

(importance ه   الوت على ) يقاس كن ق  موقعة عمألهقيت ق  ناعيت كقيت على  هقيت مثا قا,أ
( ه  10عمو اجت ) أع أهقيت, ا( حقثن أ ن عجق1   اجت )إذ إ( 10( ع )1) ققياس يحامعح بي 

وعجا عمألهقيت صفعفت  عمني  صااقت بن يقك  حطبيق معال حعكا هذه موق هقيت,أع أأعلى عجقَا 
 2.ع حق يايت ح حق  على حقييا موباعث نفلهأ بطايقت ق ياايت,

 :الطريقة المباشرة -1
ع ى موطاق موقشهعاة عموق اعفت ف  حقييا مألثا موبيئ  عيث حزع  موباعث إ حبا هذه موطايقت ق  ح 

عموطبي ت مو اقت  عيه ق  موحأثيامت موقعحقلت ولقشاععحع نب قاوى جاإ مإلجقاويت مآلثااب وين وحقيا 
 3.وهذه موحأثيامت

                                                           

 .17( , قاجن لابق ص1996بااع  , ن يا لليا قعق  , ) 1
 .102-101( قاجن لابق ص1995مو يطعي , نلاي  عب  موقه ي , ) 2
 .18( , قاجن لابق ص 1996, ) بااع  , ن يا لليا قعق  3
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الوها يحا حع ي  مو ناصا فق  خ ت عمولاعت ف  موعصعن على مونحائج,عحقحاز هذه موطايقت باولهعو 
باألللعب  قاّ أثاا عحفلياها عحقلت بطبي حها كقا يحا حع ي  مآلثاا موبيئيت موقعحع ي  مآل موبيئيت,
 1.ع باألللعب موكق أمونعع  

ثاا موبيئيت موقحع  ت عيصفها ق  موقباشا حعضيا ج عن بليط يلا  مآلقك  بعملطت مألللعب يع 
 2 .عحقا  على موخبامت موذمحيت  بشكن قباشا  باالعيث حأثياها بطايقت حقك  ق  حقييا مألثا موبيئ

 -:طريقة النماذج -6

عخالن مولنعمت مألخياة حا عقن موكثيا ق   ,قكا إلن موعقيق    ا مضاذج وحقثين موع لحخ ا مونقح 
يقك   إذ ن موقلحخ قت وحقييا مألثا موبيئ ,عأصبعت ق  أكثا موعلائ ,مونقاذج بالحخ ما موعالعب

ولحق ا  وبيئيت بلاعت عبكفاءة عاويت نظامً عق  ثا موعصعن على مونحائج عموالعا م,  خان موق لعقاتإ
 3.قج موع يثت عموقحق قتموعالعب عموبام موحكنعوعج  ف  

 الشفافيات7- 

ع أ إ اقحهنعي حعضيعيت ولقشاعع عموقكا  موقمو حق  هذه موعليلت على قجقععت ق  موخامئط ح 
موقكا  موذي ينعي  املحه عحالا هذه موخامئط عموقخططات على شفافيات يقك  عض ها فعق 

عن  شق موطاق  عحلحخ ا هذه موعليلت ,ي يتب ضها وحبي  موب مئن موقخحلفت عحأثياها على موبيئت موطب
  4 .عمألامض  موزامعيت عمولكنيت عغياها قثن موغابات عموقعقيات موطبي يت, تف  موقناطق موعلال

عع يثَا حا ملحخ ما نظا موق لعقات موجغامفيت ف  حقييا مألثا موبيئ  عن قا حكع  موظاهاة موقام  
 . ت عموح  حخحاق موقظاها موبيئيتموبيئ  ولطاق مولاي املحها عحقييقها ظاهاة خطيت كحقييا مألثا 

 ةالشعبي ةالمشارك -8
                                                           

 .403( موق خن موى مو لعا موبيئيت , موطب ت موثانيت , عقا  ,  ما موشاعق , ص1996غاميبت , لاقح , يعيى موفاعا  , ) 1
( , حطااعيا قنهجياات وحقياايا مألثااا موبيئاا  كقااا يااحالءا قاان عاجاات موقجحقاان موفللااطين  2006عاااقا , اياااض عاقاا  يعلااف , ) 2

 .:4نابلس ص   بيئيت ) الاوت قاجلحيا غيا قنشعاة ( , جاق ت مونجاح موعطنيتموحنقعيت عمو
 .18( قاجن لابق ص1996بااع  , ن يا للقا  قعق  , ) 3
 .17( قاجن لابق ص1996بااع  , ن يا لليا  قعق  , ) 4
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ع ى طاق إعه   ,موش بيت ف  حقييا مألثا موبيئ ي كس مو عا موجقاهياي صعاة ع  موقشااكت  
 مععلى هذ لالها,أ  موجقهعا غايت موحنقيت ع أ باعحبااثاا موبيئيت عذوك ع حعلين مآلأعلائن حقييا 
 ,اً يباوجقهعا وق افت ا  ف له محجاه موقشاععات موح     حع ث خطاَم بيئ مالحصانق  مأللاس الب  

هقها موقشاكن أعع يجنب موقلحثقاي  قشاكن ع ي ة ثاا موبيئيت موقعحقلت ولقشا   عاض مآلأبعيث 
                خان موعلعنإع أموبيئيت  مآلثااحخفيف وموجقاهياي ا بامز  ع إالب  ق  هنا ع  ,مالجحقاعيت

وى حغييا موقع ن موصناع  حعت إع   حصن موعلعن  ,ثاا موجانبيتمآلموحقنيت عكيفيت موحخلص ق  
 1.غط موجقاهياض

عف     حؤثا عليها,أف  موقشااين موح  يقك   مو يققامطيت قشاعاحهان موناس ف  موقجحق ات يحع 
أخياها ف  موقشااين قشاكن لياليت ولعكعقت عح إوىيؤ ي ذوك  أ ها يقك  حاا شعاوت ع ا ملح

 2.موققحاعت

 3- ج ن موجقهعا يشااك فيها عه حجقععت ق  مأللباب عمو عمقن موح  عوك  هناك ق 

عع عنععيحه ق  عيث موحصقيا   موقشااكت حلها ف  حعلي  موقشا إعيث   مأللباب مو قليت .1
 .ع ننشاء عموق, عمإل

ي قجان أبعايت مواأي ف  فاوناس ف  موقجحقن مو يققامط  يحقح ع    مأل بيت مأللباب .2
 . ع ييا 

 .  موقحباعي  يطلبع  قشااكت موجقهعا عمواأي مو ااإعيث   مأللباب مو قالنيت .1
 األثر البيئي في منطقة الدراسةتقييم  طرقم أهتطبيق  1:1

وققاون موعجا عموكلاامت ف   يا مألثا موبيئ موطاق وحق حطبيق أهابا موباعث ف  هذه مو املت ا 
 .عطايقت موقشااكت موش بيت عقصفعفت ويبعو , ,عطايق موقعمئا ,اطايق موقباشمو قنها  لتمو ام تقنطق

                                                           

اوت قاجلحيا غيا قنشاعاة ( , ( , حقييا مألثاا موبيئيت ولصناعت ف  ق ينت صن اء , ) ال1995موعاج , قعق  صاوح معق , ) 1
 .59- 58عقا  , ص   موجاق ت مألا نيت

 .71-72نفس موقاجن , ص - 2
 .17( , قاجن لابق ص1996بااع  , ن يا لليا قعق  , ) 3
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 المباشرة: الطريقةاستخدام  .:1:1

موقباشااااااة صااااااعاه عمضااااااعت حح لاااااق بقلااااااحعيات قخحلفاااااات قااااا  موحااااااأثيامت موقعحقلاااااات  موطايقااااااتح طااااا   
 (11) ا اااااااا عيظهاااااااا جااااااا عن (,تميجابيااااااا أع ت)لااااااالبي طعيلااااااات موقااااااا ى ع صاااااااياة موقااااااا ى يامتحاااااااأثاك

                    .تقيموطا 

كا     أكثا عناصا موبيئت ح مخالً أق  خالن هذم موج عن  ظعيالع موبيئ , يا مألثايموقباشاة ف  حق
 ,كا  قياه مإلقطاا عموحابت مً  لها حأثيا أع  عملحخ مقات مألاض  موزامعيت تو اقمعنصا موصعت 

عقان موعفا موقلحقاة عموقحعمصلت ققا يؤثا أذوك بلبب ع  موهعمء عموجيعقعافعوعجيا, محأثيا عأكثاها 
 تو اقملح  ين قثن موصعت و تعيث يعج  عناصا  ابل ,على موشكن موجيعقعافعوعج  عنععيت موهعمء

 توع يثمعمآلالت موصناعيت  وحقنيهمعلائن عموهعمء عوك  ب   إ خان موب   موبيئ  عليها كالحخ ما مو
 موكلاامت.موح  حلحخ ا ف  ققاون موعجا ع 

 موطايقت موقباشاة ف  حقييا مألثا موبيئ  (:1.)جدول رقم 

اآلثار البيئية 
 المحتملة

ال 
 يوجد

تأثير 
 سلبي

تأثير  مشاكل
 عكسي

ر يقص فوائد
 المدى

طويل 
 المدى

قابل    محلي
 لتعديلل

تأثير 
 ضعيف

 عناصا موبيئت

 ×          قياه مألقطاا
   × ×     ×  مونبات موطبي  

   × ×     ×  مألشجاا
  × ×   ×     موحابت
 ×   ×    × ×  موهعمء

ملحخ ما مألاض 
 موزامعيت

 × ×    × ×   

   ×      ×  قناطق لكنيت
   × ×    × ×  موصعت مو اقت

عاقت  خ قات
موقعمصالت )

 ×      ×   
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 عموق ماس (
   × ×     ×  موهعمء ( )إزعاج

 مال حصا يت تقيموق
 عمالجحقاعيت

    ×      

        × ×  اجيع عموجيعقعافعو
 2012 ,على نحائج مو املت موقي منيت باالعحقا ع م  موباعث إ :المصدر

 :استخدام طريقة القوائم في تقييم األثر البيئي  1:1:1

, اصا موبيئت موقؤثاة على كن قنهاحلحخ ا هذه موطايقت وحع ي  مألنشطت ف  موعلط موبيئ  ععن
ف   )×( عيشيا, ف  حقييا مألثا موبيئ  مإلاشا يت( حطبيق طايقت موقعمئا 11ج عن ا ا )موعيظها 

  مو ناصا موبيئيت ححأثا أعق  ثا ي ن  هذم , طقت موح  يشح  فيها مألثا موبيئ قنمووى إموقصفعفت 
كثا أ  أن عيحضح ق  موج ع  ,  نععيت موبيئتحه ع  قا يحاحب عليها ظهعا قشاكن بيئيت,باألنشطت ق

 هك بلبب عجع  موهعمء علهعوت عقلعذو ققثن باوغبااموقلعثات عموح  وها أثا على قكعنات موبيئت حح
عحبي  ق   ,خعا عموحابتعقان موعفا عحجايف موصأبلبب   ة عكثاة موغباا موقحطاياوى قلافات ب يإ

 ,  يها موطبظثا موهعمء عموق ,نلا باألنشطت موحنقعيت هع مإل كثا مو ناصا موبيئيت حأثامً أ  أموج عن 
 .بته  موحا  امً   أ لها حأثأع  حابت,عمألشجاا عق  ثا مو ,باحاتعمون

 مإلاشا يتطايقت موقعمئا  :(1.جدول رقم )

 الغازات  المواد الصلبة  الغبار 
 × × × نلا  مإل

   × نععيت موقياه 
 × × × نععيت موهعمء 

  × × موقظها موطبي   
 ×  × ا مونباحات عمألشجا

  × × موحابت 
   × موقلاك  

 2012موقي منيت, نحائج مو مو املتع م  موباعث باالعحقا  على إ ق  :المصدر
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 بولد و لياستخدام مصفوفة  1:1:1

  يكع  وها أموبيئت موح  يقك   اصانع بعو  وحقييا مألثا موبيئ  عحع ي  أثاع حلحخ ا قصفعفت وي
 آثااهابعو  على عناصا موحلعث وحعلين ع لت حطبيق قصفعفت ويع   حا ف  هذه مو ام ,حأثيا عمضح

بعو  مو ناصا موبيئيت عمألثا موقحاحب على ققاون ع ف  قصفعفت وي ملحخ قتع   , موبيئت عحع ي ها
( 20عيظها ج عن ا ا ) ,مإلاشا يتموعجا عموكلاامت نفلها موح  حا ملحخ مقها ف  قصفعفت موقعمئا 

  و ع بطايقت حطبيق قصفعفت ويع 

مهحقاا  إب مءموقصفعفت يحا  مكحقلتفإذم ا )  عة ( مألثا عأهقيحه على هذه مو املت وحعضيح عج
 .خاص باوخاليا موح  حشقن أا اقَا عاويت

بعو  وحعضيح موقعة عمألهقيت وحأثيا ققاون موعجا عموكلاامت ف  ع قصفعفت وي :(11جدول رقم )
 قنطقت جقاعي 

موغازمت   موغباا ثا موبيئ مأل
CO+CO2 

 مونقن عموقاكبات  موقخلفات مولائلت 

 موقكع  موبيئ 

 عة  
 مألثا

أهقيت 
 مألثا

 عة 
 مألثا

أهقيت 
 مألثا

 عة 
 مألثا

أهقيت 
 مألثا

 عة 
 مألثا

أهقيت 
 مألثا

 5 10   5 10 10 10 نععيت موهعمء 

 5 1 4 1 1 1 5 1 نععيت موقياه

 1 10 1 10 1 10 10 10 نلا مإل

 1 1     2 1 موحابت 

 4 5     10 1 موقظها موطبي   
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 6 1   2 1 1 1 مونباحات 

 1 5 4 6   1 10 شجاا موزيحع  أ

 2012على مو املت موقي منيت ,  باالعحقا موباعث  إع م ق   موقص ا 

 عمالهقيتبعو  موخاصت بقنطقت مو املت ماحفاع  يا مألا اا وكن ق   عة مألثا ع يحضح ق  قصفعفت وي
قكعنات  على للب       ون موعجا عموكلاامت وها أثا بيئ  ققاأموخاليا عهذم  وين على ف  ب ض 

ا ي ن  حزمي  موقعة قق ,نلا  عموهعمء قاحفن ج مَ   أثا موغباا على مإلأموبيئت موقخحلفت فنالعظ 
 وى مو  ي  ق  مألقامض موح إح اض لكا  قنطقت مو املت  ألباب عهذم يفلا ,ثاامآل هعمألهقيت وهذ

ثاا ك ماحفاع موقعة عمألهقيت وهذه مآلالعظ كذويع  ,عموعلاليت كا  أهقها أقامض موجهاز موحنفل 
شجاا موزيحع  عمونباحات أعهذم  وين على حأثا  ,وقظها موطبي  شجاا موزيحع  عمونباحات عمأعلى 

ن  لياها عال ليقا ع ا باوغبااحأثعيث  ,خاصت موغباا ععلائن مونقن عموقعمصالت ,بهذه موقلعثات
وى زيا ة حامكا ذامت إققاون موعجا عموكلاامت ققا يؤ ي وى إق ب ة موقؤ يت موغيا على موطاق 

جاا شأوى حلعثها عهذم عمضح ج َم على إقنازن عموقزاععات عباوحاو  يؤ ي موغباا على مألشجاا عمو
 .موزيحع  عموقنازن عموقزاععات

 استخدام طريقة المشاركة الشعبية 1:1:1 
 موطاقق  وقشااكت موش بيت ف  ملحطالع آامء موقعمطني  ف  قنطقت مو املت م ح حبا طايقت     

ققاون موعجا  ف  موقاطني  باوقاب عذوك وق افت  عا موجقاهيا ق مألثا موبيئ على  افولحموقنالبت 
وح اف ا جزء قنها ويحا ق  خالوه مق  ص   ملحقااة موباعث نضَ فق  عَ  , عموكلاامت ف  قنطقت مو املت

عأشحقن على  , مولكا  وقشكلت موحلعث موناحج ع  ققاون موعجا عموكلاامت  امكإ ق ى على
 .ققاون موعجا عموكلاامت عموحلعث موناحج عنهاق   ظاعف مو يش باوقاب ملحجابحها عحكيفها قن

  عفيقا يل  حعضيح مو عا موجقاهياي ف  حع ي  عحقييا مألثا موبيئ 
 الجوي أولمشكلة التلوث الهوائي  دراك سكان منطقة جماعينإ - أ

ألخطاا موبيئيت موناجقت عنها حهحا مو املات موجغامفيت باوقشكالت موبيئيت , عبق افت ع املت عحفليا م
, موبيئ   ذوك يلاع  ف  محخاذ موخطعمت عموقامامت موح  حح لق باوقعافظت على عناصا مونظاا أل
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عوحعقيق أه مف موليالات  ,اععن ب ضه احهاعموبامقج عموخطط ولع  ق  خطع  مإلجامءمتععضن 
                     عموش عا و ى موجقهعا باوقشكلت عفها إل امكمموبيئيت الب  ق  حعقيق موحعمفق بي  

إ امك مولكا  يبي  ق ى  ( 21ج عن ا ا )عمو  1.خطااهاأقكعنات موقشكلت عطاق موحخفيف ق  
 .(15 ا)خااطت ا  مو املتقشكلت موحلعث ف  قنطقت و

 مدى إدراك المواطنين لمشكلة التلوث في منطقة جماعين :(.1الجدول )

قة 
منط كن
لس
ا

 

  الفقرة الرقم

دا  
 ج

يلة
قل يلة جدا
قل

طة 
وس

مت
 

بيرة
ك

 

جدا  
رة 
كبي

موع 
مج
ال

 

بلد
ف ال

طرا
أ

 

حش ا بضيق ف    1
موحنفس عن  عع حك 

 إوى بل ة جقاعي 

0% 0% 0% 60% 40% 100% 

حش ا أ  هعمء بل ة   2
ي  يخحلف جقاع

ع  هعمء ق ينت 
 نابلس ع موقناطق

 مألخاى

0% 0% 0% 20% 10% 100% 

معحق  أ  ققاون   1
موعجا عموكلاامت 
حلعق أضاماًم 
 بققحلكات مولكا 

0% 0% 20% 20% 60% 100% 

ححضايق ق    4
موجلعس ف  باعت 
موقلاك  بلبب 

 موغباا

0% 0% 20% 40% 40% 100% 

يؤثا موغباا على   5
ء موقالبس أثنا

نشاها على ألطح 

0% 20% 20% 20% 40% 100% 

                                                           

 .62ص  – 61( , قاجن لابق , ص 1995موجن ي , هشاا ش با  , ) 1
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 موقنازن.
يؤثا موغباا على   6

نظافت قلكنكا 
عيشكن قص ا 

 إزعاج

0% 0% 40% 20% 40% 100% 

حهحا بقشكلت حلعث   1
موهعمء ف  بل ة 

 جقاعي 

0% 100% 0% 0% 0% 100% 

 %100 %42.16 %25.11 %14.21 %11.14 %0 ق  ن موحأثيا 

وبل 
ط م

عل
 

يق ف  حش ا بض  .1
موحنفس عن  عع حك 

 إوى بل ة جقاعي 

0% 0% 40% 60% 0% 100% 

حش ا أ  هعمء بل ة   .2
جقاعي  يخحلف 
ع  هعمء ق ينت 
نابلس ع موقناطق 

 مألخاى

0% 1% 20% 10% 0% 100% 

معحق  أ  ققاون   .1
موعجا عموكلاامت 
 محلعق أضاما 
 بققحلكات مولكا 

0% 0% 40% 40% 20% 100% 

ححضايق ق    .4
عس ف  باعت موجل

موقلاك  بلبب 
 موغباا

0% 1% 0% 100% 0% 100% 

يؤثا موغباا على   .5
موقالبس أثناء 
نشاها على ألطح 

 موقنازن.

0% 0% 20% 10% 0% 100% 

يؤثا موغباا على   .6
نظافت قلكنكا 
عيشكن قص ا 

 إزعاج

0% 0% 40% 40% 20% 100% 

حهحا بقشكلت حلعث   .1
موهعمء ف  بل ة 

0% 11% 11% 11% 0% 100% 
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 جقاعي 
 %100 %5.11 %60 %25.11 %1.51 %0 ق  ن موحأثيا 

 
وبل 

ز م
قاك

 

حش ا بضيق ف    .1
موحنفس عن  عع حك 

 إوى بل ة جقاعي 

0% 20% 10% 0% 0% 100% 

بل ة  حش ا أ  هعمء  .2
خحلف جقاعي  ي

ع  هعمء ق ينه 
نابلس ع موقناطق 

 مألخاى

0% 0% 10% 0% 20% 100% 

معحق  أ  ققاون   .1
ا عموكلاامت موعج

حلعق أضاماًم 
 بققحلكات مولكا 

0% 20% 40% 40% 0% 100% 

ححضايق ق    .4
موجلعس ف  باعت 
موقلاك  بلبب 

 موغباا

0% 20% 20% 40% 20% 100% 

يؤثا موغباا على   .5
موقالبس أثناء 
نشاها على ألطح 

 %0 موقنازن.

0% 40% 40% 20% 100% 

يؤثا موغباا على   .6
نظافت قلكنكا 

 ا عيشكن قص
 إزعاج

0% 0% 40% 60% 0% 100% 

حهحا بقشكلت حلعث   .1
موهعمء ف  بل ة 

 جقاعي 

0% 100% 0% 0% 0% 100% 

 ق  ن موحأثيا 
0% 22.16% 42.16% 25.11% 1.51% 

100% 

ين 
جق

ق 
ناط

ق وبل 
م

 

حش ا بضيق ف    .1
موحنفس عن  عع حك 

 إوى بل ة جقاعي 

0% 0% 6.1% 60% 11.1% 100% 

 %100 %11.1 %60 %6.1 %0 %0حش ا أ  بل ة   .2
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ي  حخحلف جقاع
ع  هعمء ق ينت 
نابلس ع موقناطق 

 مألخاى
معحق  أ  ققاون   .1

موعجا عموكلاامت 
حلعق أضاماًم 
 بققحلكات مولكا 

0% 6.1% 11.1% 11.1% 26.1% 100% 

ححضايق ق    .4
موجلعس ف  باعت 
موقلاك  بلبب 

 موغباا

0% 6.1% 11.1% 60% 20% 100% 

على يؤثا موغباا   .5 
موقالبس أثناء 
نشاها على ألطح 

 موقنازن.

0% 6.1% 26.1% 46.1% 20% 100% 

يؤثا موغباا على   .6 
نظافت قلكنكا 
عيشكن قص ا 

 إزعاج

0% 0% 40% 40% 20% 100% 

حهحا بقشكلت حلعث   .1 
موهعمء ف  بل ة 

 جقاعي 

0% 16.1% 6.1% 6.1% 0% 100% 

 %22: %2,:4 %2:,22 %2,22: %2,42: %2 ق  ن موحأثيا 

 42:4 , مو املت موقي منيت المصدر:
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 حبي  إ امك مولكا  وقشكلت موحلعث(: 51خارطة رقم )

 
 .2008, ععلى خايطت موحصعيا موجعي وجقاعي , 2012إع م  موباعث باالعحقا  على مو املت موقي منيت, المصدر:
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 فس عند عودتهم إلى منطقة جماعينالشعور بضيق في التن -1
نفس عن  عع حها إوى قنطقت بضيق ف  موح يش اع  مولكا  ن مو املت موقي منيت أ حبي  ق  خال 

 ه  ضايقع  ق  ذوك بشكن كبيا ج مً ت ق  يحبلفق  كانت ن ف  جقين قناطق مو املت, جقاعي 
عكانت  , يش اع  باوضيق بشكن كبيا %(60)عأ   , ق  قجقعع أفام  عينت مو املت %(33.3)
هذه مونلب بي  قناطق مو املت  مخحلفتع  %(,6.7بشكن قحعلط )  يش اع  باوضيق قت بلن
 موحنفس بشكن كبيا ج مً  بضيق ف ت ق  يش اع  بلفف  قنطقت مألطامف كانت ن , قخحلفتمو
أقا ف  قنطقت موعلط فق  بلغت نلبت ق  يش اع   ,كبيا %( يش اع  بشكن40%( ع )60)

 قضي%( يش اع  ب40)ع ,ينت مو املتق  قجقعع أفام  ع %(60) بضيق ف  موحنفس بشكن كبيا
 بضيق موحنفس. بينقا ف  قنطقت موقاكز فق  كانت نلبت ق  يش اع  موحنفس بشكن قحعلط ف 

 .%( يش اع  بشكن  لين20)ع %(80بشكن قحعلط )
 هواء منطقتهم والمناطق األخرى  بين اختالفبوجود  ورشعال -2
نحيجت  خعن قعم  غايبت إويه ققا  ات موهعمءنععيت عقكعن مخحالف عبااة ع  حباي  موهعمء هع  

 باخحالفعيث يش ا مولكا  ف  قنطقت مو املت  , يؤ ي إوى حغّيا ف  قكعناحه عمخحالن ف  حعمزنها
يش ا بذوك بشكن كبيا قا  باوحاو  , ع  هعمء موقناطق مألخاى مو املت قنطقح ف  هعمء مو نععيت

 .بشكن قحعلط %(6.7)ع ,ج مً  %( بشكن كبيا60)ع ق  قجقعع أفام  عينت مو املت %(33.3)
فف  قنطقت مألطامف كانت نلبت ق   , ونلب بي  قناطق مو املت موقخحلفتهذه م مخحلفتعيث 

 %(80) س عموقناطق مألخاى بشكن كبيا ج مً نابل ق ينتع موهعمء بي  قنطقحها  باخحالفيش اع  
أقا ف  قنطقت موعلط  ف بشكن كبيا.يش اع  باالخحال %(20)ع , ق  قجقعع أفام  عينت مو املت

 حهنلبع  موقناطق مألخاى بشكن كبيا قا هعمء قنطقحها  باخحالفموذي  يش اع   هحنلبفق  بلغت 
 ف  بينقا موهعمء بشكن قحعلط, باخحالفيش اع   ق  أفام  عينت مو املت %(20)ع , %(60)

ع  موقناطق مألخاى بشكن ها هعمء قنطقح باخحالفموذي  يش اع   نلبتقنطقت موقاكز فق  بلغت 
ا ع  هعمء قنطقحه باخحالف%( يش اع  80)ع , %(20) ق  قجقعع أفام  عينت مو املت كبيا ج مً 

 .موقناطق مألخاى بشكن قحعلط
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موقاب عي ع  مولبب ف  ذوك إوى  قأخاى إوىهذه مونلب ق  قنطقت  مخحالفق  خالن ذوك نالعظ 
عقا يص ا عنها ق  غباا يلعث موهعمء بشكن يش ا به  امتع  قعم ن ققاون موعجا عموكلا موب   أع

 مولكا  ف  قنطقت مو املت.
 بالممتلكات  ا  أضرار اعتقاد المواطنين بأن مقالع الحجر والكسارات تلحق  -1
قح   ة  أضامام حق  نلبت كبياة ق  لكا  قنطقت مو املت أ  ققاون موعجا عموكلاامت حلعق ح     

  ققاون موعجا عموكلاامت حلعق أ ق  أفام  عينت مو املت%( 26.7  )عيث ي حق , باوققحلكات
 , بشكن كبيا بأنها حلعق موضاا %( ي حق ع 33.3)ع , بشكن كبيا ج مً بققحلكاحها  أضامام

نها حؤثا أ%( ي حق ع  6.7عأ  ) , علطنها حؤثا على ققحلكاحها بشكن قحأ%( ي حق ع  33.3)ع
 , بي  قناطق مو املت موقخحلفت ها قافاعت هذه مونلب عحباينق  خالن ذوك نالعظ ح. بشكن  لين

اون بأ  قق ق  أفام  عينت مو املت %(60نلبحه ) قنطقت مو املت معحق  قا ق  فف  قنطقت مألطامف
أنها حلعق  %( ي حق ع 20عأ  ) , مً بشكن كبيا ج  باوققحلكات أضامامً موعجا عموكلاامت حلعق 

 .ا حؤثا على ققحلكاحها بشكن  لينحق ع  بأنه%( ي 20)ع , بشكن كبيا موضاا
ق  أفام  عينت مو املت أ  ققاون موعجا  %(20نلبحه ) أقا ف  قنطقت موعلط فق  معحق  قا       

%( ي حق ع  بأ  40)ع , كبيا بشكن%( 40)ع , بشكن كبيا ج مً  عموكلاامت حؤثا على ققحلكاحها
قا موقاكز معحق   بينقا ف  قنطقت لط. شكن قحع بققاون موعجا عموكلاامت حؤثا على ققحلكاحها 

 %(40)ع بشكن كبيا, أنها حؤثا على ققحلكاحهاعينت مو املت   ق  موقعمطني   %(40نلبحه )
. بققحلكاحها بشكن  لين أضامامً حلعق  أنها معحق عم%( 20)ع , بشكن قحعلط أجابعم بأنها حؤثا

ع أعذوك بلبب عاقن موب   ق وى أخاىإنطقت هذه مونلب ق  ق ف  حفاعت عحج ا مإلشااة أ  هناك
 مو قن عفحاحه ف  حلك موقعم ن.موقاب ع  قعم ن ققاون موعجا عموكلاامت عطبي ت 

 كان من الجلوس في باحة المساكنتضايق وتجنب الس -1
موناحج ع  ققاون بلبب قلعثات موهعمء  قلاكنها اتف  باع موجلعس عيحجنبع  مولكا  يحضايق     

 اتموجلعس ف  باع عيحجنبع  بشكن كبيا ج مً  ق  يحضايقع  نلبت عيث بلغت امت,موعجا عموكلا
 ,ايحضايقع  عيحجنبع  ذوك بشكن كبي%( 60)ع ,ق  أفام  عينت مو املت %(20موقنازن )

عيث حباينت هذه مونلب بي  قناطق مو املت  .%( بشكن  لين6.7)ع %( بشكن قحعلط,13.3)ع
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موجلعس ف  يحضايقع  بشكن كبيا ج ًم عيحجنبع  لغت نلبت ق  فف  قنطقت مألطامف ب , موثالثت
بينقا ال حعج  نلبت وق  يحجنبع   , يحضايقع  بشكن كبيا %(20)ع ,%(40موقلاك  ) اتباع

يحضايقع  عيحجنع  موجلعس  أقا قنطقت موعلط فق  بلغت نلبت ق  .موجلعس بشكن  لين ع لين ج مً 
عوا يجيب أي ق  أفام  عينت مو املت منه يحأثا بشكن  , %(55) قنازوها بشكن كبيا اتف  باع

 . لين ج ًم أع عحى بشكن كبيا ج م أيضاً  قحعلط ع لين ع
 سطح المنازلأنشرها على  أثناءاتساخ المالبس  -1

فق  حبي  أ   , لطح موقنازن ف  قنطقت مو املتأأثناء نشاها على  حح اض موقالبس و حلاخ 
ثناء نشاها أ بشكن كبيا ج مً  و حلاخ قالبلها حح اض و املت  عينت م ق  أفام  مو ينت  %(20)

%( 26.7)ع بشكن كبيا, و حلاخ موقالبس و يها %( حح اض 46.7)ع لطح موقنازن,أعلى 
بشكن  لين فق   و حلاخ  هاقا موذي  حح اض قالبلأ بشكن قحعلط, و حلاخ قالبلها  حح اض

 .(%6.7كانت نلبحها )
بلغت  فف  قنطقت مألطامف, ملت موقخحلفتبي  قناطق مو ا  حباينت ذه مونلبه عحج ا مإلشااة أ   

بشكن كبيا ج ًم نحيجت موح اض ولاياح موقعقلت باوغباا ق   و حلاخ نلبت موذي  ح اضت قالبلها 
أقا  %( بشكن قحعلط,40), ع%( حأثات قالبلها بشكن كبيا20)ع , %(40) قنطقت موكلاامت

 بشكن كبيا و حلاخ نلبت موذي  أجابعم أ  قالبلها ح اضت  فق  كانتف  قنطقت موعلط 
 , أثناء نشاها على ألطح موقنازن بشكن قحعلط و حلاخ  ها%( ح اضت قالبل20)ع , %(80)

عبقجا  مصط ما هذه مواياح  , لّيقا عم  مواياح ححعقن باوغباا أثناء قاعاها ع  قناطق موكلاامت
مألقا  , حفاغ ب ض عقعوحها ق  موغباا على موقالبس موقنشعاةباوقالبس على ألطح موقنازن فإنها 

 موذي يلبب موكثيا ق  مإلزعاج وللكا  ف  قنطقت مو املت.
%( 20بشكن كبيا ج َم )  و حلاخ قالبلها  ته ق  ح اضف  قنطقت موقاكز فق  كانت نلب بينقا

%( حأثات 40)بيا, عبشكن ك و حلاخ ق  أفام  عينت مو املت أجابعم أنها ح اضت  %(40) ع
عذوك بلبب  ألخاىقظ حباي  هذه مونلب ق  قنطقت ق  خالن ذوك يالع , قالبلها بشكن قحعلط

بي  أياا  محجاهات مواياح علاعحها قا فعمخحال , ق  قعم ن ققاون موعجا عموكلاامت ع موقابأب   وم
 .عفصعن مولنت موقخحلفت
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 تؤثر على صحة السكانمقالع الحجر والكسارات  ناعتقاد المواطنين بأ  -6

حلعث أل  عذوك  باألقامض, صابتعمإلبي  حلعث موهعمء  عثيقت عال تعجع    ق  خالن مو املت حبي    
قامض ع ي ة قثن أوى ظهعا إعباوحاو  يؤ ي  , نلا عمء يقثن خطعاة كبياة على صعت مإلموه
  حلعث أقنطقت مو املت    موكثيا ق  لكا عيث ي حق , قامض موجهاز موحنفل  عموعلاليت عغياهاأ

ق  أفام  عينت %( 25.8عمعحق  قا نلبحه ) , ؤثا بال شك على صعت مولكا ي موهعمء باوغباا
%( ي حق ع  56.7)ع صعت مو اقت,مو  ققاون موعجا عموكلاامت حؤثا بشكن كبيا على أ مو املت

بينقا  , قحعلطت%( ي حق ع  منها حؤثا ب اجت 15.8عم  ) , نها حؤثا بشكن كبيا على موصعتأ
ف  قنطقت  للكا وحأثياها  لين على موصعت مو اقت  أ  تق  أفام  عينت مو امل %(1.7) عحق أ

  مو املت.

فف  قنطقت مألطامف ي حق  , موعجا عموكلاامت على صعت مولكا  وق  حباينت نلب حأثيا ققاون
%( 50)ع , عت مو اقتعلى موص ج مً  بشكن كبيا نها حؤثاأعينت مو املت   ق  مألفام   %(40)

 .ي حق ع  أنها حؤثا ب اجت قحعلطت %(15) ع , نها حؤثا بشكن كبيا على موصعتي حق ع  بأ

ثا على موصعت مو اقت ؤ بأنها ح ق  أفام  عينت مو املت %(37.5عحق  )مأقا ف  قنطقت موعلط فق  
حؤثا   اوعم أنها (%17.5)ع حؤثا بشكن كبيا, ي حق ع  أنها %(40)ع,  للكا  بنلبت كبياة ج مً و

 نها حؤثا بشكن  لين.أ%( ي حق ع  5)بينقا بشكن قحعلط,

  ققاون موعجا أي حق ع   ق  أفام  عينت مو املت %(80نلبحه ) قا حبي  أ قنطقت موقاكز  بينقا
ق %( ي حق ع  أنها حؤثا بشكن قحعلط20)ع , ثا بشكن كبيا على صعت مولكا عموكلاامت حؤ 

عمحجاهات  , وى موب   عموقاب ق  قعم ن ققاون موعجا عموكلاامتإمونلب عي ع  لبب مخحالف هذه 
 . مواياح مويعقيت عموفصليت مولائ ة علاعحها

   جماعينمشكلة التلوث في منطقة  اجراءات المواطنين لمواجهة - ب

  اون موعجا عموكلاامت على موقلاك قق مولكا  ولحقلين ق  حأثيا يحخذهاموح   مإلجامءمت 

أفام  عينت  أب ىموقعمطني  وقشكلت موحلعث ف  قنطقت جقاعي  عيث  تات ملحجابححفاعت  اج
( ملحجابت 16) باوحاو  حبي  موخايطت ا ا , اها باوقشكلتوحأث اً ملحجابات قخحلفت حب  مو املت

أفام   بالحجابتعموقحقثلت , قخحلفت موجعمنب ماللحجاباتعكانت هذه  , موقعمطني  وقشكلت موحلعث
عيبي   .هاا يشجاا موزيحع  عنباحات موزينت عغأمحجاه موقلاك  عمونباحات ع  قنطقت مو املتمو ينت ف  
 .ثموحقلين ق  حأثيا موحلع  جامءمتإ( 22ج عن ا ا )
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 مشكلة التلوث في منطقة جماعين:( إجراءات مواجهة 11الجدول رقم)

قة 
منط كن
لس
ا

 

 الفقرة الرقم

دا  
ة ج
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يلة
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طة 
وس

مت
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ك

 

جدا  
رة 
كبي

موع 
مج
ال

 

بلد
ف ال

طرا
أ

 

حقعا بإغالق مألبعمب   .1
عموشبابيك نهااًم وقنن 
حلاب موغباا إوى 

 قلكنكا

0% 0%  20%  60%  20%  100% 

حقعا بإغالق مألبعمب   .2
عموشبابيك ويال وقنن 
حلاب موغباا إوى 

 قلكنكا

0% 0% 0%  22.5%  11.5%  100% 

حقض  ع حا طعيال   .1
ف  حنظيف أثاث 
 علحائا نعمفذ موقنزن.

0% 0%  22.5%  40%  11.5%  100% 

حقض  ع حا طعيال   .4
ف  حنظيف نباحات 

 موع يقت ق  موغباا.

0% 0% 40%  40%  20%  100% 

ح حق  أ  موللطت   .5
 اقت باوحخطيط 
مولليا وحع ي  موقعم ن 
مولكنيت باونلبت 
ألخطاا موحلعث بف ن 
ققاون موعجا 

 عموكلاامت

40%  40%  20%  0%  0%  100% 

  حش ا بعجع  حعل  .6
موعضن موبيئ  وبل ة 
جقاعي  ب   قج ء 
موللطت موعطنيت 

 موفللطينيت

20%  60%  20%  0%  0%  100% 

حش ا باواضا ق    .1
إلهاقات موللطت ف  

موحقلين ق           
 ع عث موحلعث

0% 100% 0%  0%  0%  100% 



033 

 

 
%1.51 ق  ن موحأثيا   21.51%  11.50%  21.50%  22.14%  100% 

وبل 
ط م

عل
 

ألبعمب حقعا بإغالق م  .1
عموشبابيك نهاام وقنن 
حلاب موغباا إوى 

 قلكنكا

0%  20%  20%  40%  20%  100% 

حقعا بإغالق مألبعمب   .2
عموشبابيك ويال وقنن 
حلاب موغباا إوى 

 قلكنكا

0%  1% 0%  40%  60%  100% 

حقض  ع حا طعيال   .1
ف  حنظيف أثاث 

 نعمفذ موقنزن. علحائا

0%  0%  20%  20%  60%  100% 

ال حقض  ع حا طعي  .4
ف  حنظيف نباحات 

 موع يقت ق  موغباا.

0%  1% 40%  60%  0%  100% 

ح حق  أ  موللطت   .5
 اقت باوحخطيط 
مولليا وحع ي  موقعم ن 
مولكنيت باونلبت 
ألخطاا موحلعث بف ن 
ققاون موعجا 

 عموكلاامت

0%  0%  10%  20%  0%  100% 

حش ا بعجع  حعل    .6
موعضن موبيئ  وبل ة 
جقاعي  ب   قج ء 

وعطنيت موللطت م
 موفللطينيت

2%  22%  22%  2%  2%  100% 

حش ا باواضا ق    .1
إلهاقات موللطت ف  

موحقلين ق           
 ع عث موحلعث

2%  511%  1%  1%  2%  :22%  

%2 ق  ن موحأثيا   44222%  2:222%  4222:%  42%  011%  

%42 %0حقعا بإغالق مألبعمب   .1   22%  42%  2%  100% 
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قاكز 
 موبل 

 عموشبابيك نهاام وقنن 
 

حلاب موغباا إوى 
 قلكنكا

حقااعا بااإغالق مألبااعمب   .2
عموشاااابابيك واااايال وقناااان 
حلاااااااب موغباااااااا إوااااااى 

 قلكنكا

0% 1%  22%  42%  2%  100% 

حقضاااا  ع حااااا طااااعيال   .1
فااااااا  حنظياااااااف أثااااااااث 
 علحائا نعمفذ موقنزن.

0% 22%  22%  42%  2%  100% 

حقضاااا  ع حااااا طااااعيال   .4
فااااا  حنظياااااف نباحاااااات 

 موع يقت ق  موغباا.

0% 2%  22%  22%  2%  100% 

ح حقاااااااااا  أ  مولاااااااااالطت   .5
 اقااااااااااات باااااااااااااوحخطيط 
مولليا وحع يا  موقعم ان 
مولاااااااااااااكنيت باونلااااااااااااابت 
ألخطاا موحلعث بف ان 
ققاااااااااااااااااااون موعجااااااااااااااااااا 

 عموكلاامت

20% 42%  2%  22%  2%  100% 

حشااا ا بعجاااع  حعلااا    .6
موعضاااان موبيئاااا  وبلاااا ة 
جقااااعي  ب ااا  قجااا ء 
مولاااااااااااالطت موعطنياااااااااااات 

 موفللطينيت

20% 22%  2%  2%  2%  100% 

شاااااا ا باواضااااااا قاااااا  ح  .1
إلهاقات مولالطت فا  

موحقليااااااااااااااااااااااان قااااااااااااااااااااااا           
 ع عث موحلعث

 

0% 22%  22%  2%  2%  100% 

%:222 ق  ن موحأثيا   42222%  24222%  44222%  2%  100% 

جق ين  قنا ق 
ط موبل   

حقااعا بااإغالق مألبااعمب   .1
عموشاابابيك نهاااام وقناان 
حلاااااااب موغباااااااا إوااااااى 

0% 11.1% 11.1% 22%  :222%  100% 
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 قلكنكا
 

عا بإغالق مألبعمب حق  .2
عموشبابيك ويال وقنن 
حلاب موغباا إوى 

 قلكنكا

0% 2%  4222%  4222%  2222%  100% 

حقض  ع حا طعيال   .1
ف  حنظيف أثاث 
 علحائا نعمفذ موقنزن.

0% :222%  4222%  4222%  2422%  100% 

حقض  ع حا طعيال   .4
ف  حنظيف نباحات 

 موع يقت ق  موغباا.

0% 2%  2222%  2222%  222%  100% 

ح حق  أ  موللطت   .5 
 اقت باوحخطيط 
مولليا وحع ي  موقعم ن 
مولكنيت باونلبت 
ألخطاا موحلعث بف ن 
ققاون موعجا 

 عموكلاامت

20% 222%  2222%  22%  :222%  100% 

حش ا بعجع  حعل    .6 
موعضن موبيئ  وبل ة 
جقاعي  ب   قج ء 
موللطت موعطنيت 

 موفللطينيت

20% 4224%  4222%  42,2%  222%  100% 

حش ا باواضا ق    .1 
إلهاقات موللطت ف  

موحقلين ق           
 ع عث موحلعث

0% :22%  2%  2%  2%  100% 

%2,2 ق  ن موحأثيا   42,:2%  22,:2%  44,22%  :2,22%  :22%  
 2012موقص ا  مو املت موقي منيت
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  عفيقا يل  حعضيح وهذه موجعمنب

 مساكن نهارا  لا بوابوأ النوافذغالق إ-1

هاا وقنن حلاب موغباا ف  مون هاقلاكن بعمبأع  نعمفذغالق إعلى    قنطقت مو املتف يعاص مولكا 
بشكن  بعمب نهاامً عمأل مونعمفذغالق إب ق  أفام  عينت مو املت%( 13.3)عيث يقعا , ويهاإعموقلعثات 
%( يقعقع  13.3)ع %( يقعقع  بذوك بشكن قحعلط,33.3)ع ,%( بشكن كبيا40)ع كبيا ج مً 
ذم ي ع  إوى ق ى حأثا موقنازن باوغباا موناحجت ع  موكلاامت عموقاحبطت باوب   عنها ق عهبشكن  لين

حباينت هذه مونلب أع ع عع موقنازن ف  محجاه مواياح موقعقلت باوغباا أع ف  ظلها. ع  , عمحجاه مواياح
 بعمبعمأل مونعمفذ قبإغال ع ق  يقعق بلغت نلبت   قنطقت مألطامففف , بي  قناطق مو املت موثالث

 عمألبعمب مونعمفذ بإغالق ع %(  يقعق60)ع ,ق  أفام  عينت مو املت%( 20) بشكن كبيا ج مً  نهاامً 
 .%( بشكن قحعلط20) ع , بشكن كبيا

بشكن كبيا  بإغالق مونعمفذ عأبعمب موقنازن%( يقعقع  20حه )بلف  قنطقت موعلط فكا  قا ن أقا
 .ك بشكن قحعلط%( يقعقع  بذو20)ع ,%( بشكن كبيا40)ع , ج مً 

بشكن كبيا بعمب موقنازن أع  مونعمفذغالق إيعاص موقعمطنع  على  عيث نطقت موقاكزباونلبت وق أقا
%( 20)ع %( يقعقع  بذوك بشكن قحعلط,60)ع , ق  أفام  عينت مو املت%( 20) بقا نلبحه
 .بشكن  لين عمألبعمب نهاامً  مونعمفذغالق إيقعقع  ب

قنازوها بعمب أع  نعمفذغالق إيعاصع  على  موذي  لبت ق  مولكا أكبا نق  خالن ذوك نالعظ أ  
 ن نلبت ه  أع  ,   قعم ن ققاون موعجا عموكلاامتعذوك بلبب  ابها ق قطقت مألطامفنف  ق  ححاكز

ع  قعم ن   موبيعت عموقلاك  موب ي ة أعهذم ي ن على  . نقنطقت موقاكز بلبب ب  ها ع  هذه موقعم
قن مخذ محجاه مواياح علاعحها عق ى  , ق  موقلاك  موقايبت قنها امً  ن حأثأققاون موعجا عموكلاامت 

 .عجع  مو عمزن ق  مألشجاا عموج ام  عغياها ب ي  مالعحباا
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 واألبواب ليال   النوافذغالق إ -1

بلبب موحلعث موناحج ع  ققاون موعجا  قبعمب موقلاك  ويالً أع  نعمفذغالق بإق  موقعمطني  يقعا ع   
 بإغالق ع يقعق ق  أفام  عينت مو املت %(45.8حه )بلن  قا أبي  ق  مو املت فق  ح , عموكلاامت

%( بشكن 26.7)ع ذوك بشكن كبيا,بيقعقع   (27.5)ع بشكن كبيا ج مً  قلاكنهابعمب أع  نعمفذ
 .قحعلط

نلبت ق  يقعقع  فف  قنطقت مألطامف كانت  , موقخحلفت قناطق مو املت ححفاعت هذه مونلب بي ع 
%( يقعقع  22.5)ع ق  أفام  عينت مو املت%( 77.5) ق مونعمفذ عمألبعمب بشكن كبيا ج مً بإغال

 .بشكن كبيا

عمألبعمب  مونعمفذغالق بإ ق  أفام  عينت مو املت يقعقع   %(60) فهناك ف  قنطقت موعلط أقا 
 .%( يقعقع  بذوك بشكن كبيا40), عمً بشكن كبيا ج 

 موقنازن عمألبعمب بشكن كبيا, نعمفذغالق إ%( ب20بحه )بينقا ف  قنطقت موقاكز يقعا قا نل
 .بشكن قحعلط عمألبعمب مونعمفذغالق إب%( يقعقع  80)ع
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 إجامءمت قعمجهت قشكلت موحلعث ف  جقاعي  (:1.الخارطة رقم)
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ععلى خايطت موحصعيا موجعي , 42:4ق  مع م  موباعث باالعحقا  على مو املت موقي منيت,  المصدر:
 4222وجقاعي ,

 نوافذ المنازل من الملوثاتو بتنظيف األثاث وستائر  االهتمام-1

ف   يعاص مولكا , لهعمءو حلعث عنها ق اون موعجا عموكلاامت عقا ينحج اة قلعثات ققبلبب كث
 ظيفها,ياَل ف  حنوع  ع حَا طع بذعي , موهعمء نظيف مألثاث عمولحائا ق  قلعثاتعلى ح قنطقت مو املت

يقعقع   %(26.7)ع ,بشكن كبيا ج م ق  أفام  عينت مو املت %(32.5عيقعا بذوك قا نلبحه )
يقعقع   %(13.3)ع ثاث بشكن قحعلط,مولحائا عمأل يقعا بحنظيف %(27.5)بذوك بشكن كبيا ع
 بذوك بشكن  لين. 

نلبت َق  يقعقع  بحنظيف فف  قنطقت مألطامف حبي  أ   حباينت هذه مونلب بي  قناطق مو املت
%( يقعقع  40)ع , ق  أفام  عينت مو املت%( 37.5) مألثاث عمولحائا عمونعمفذ بشكن كبيا ج مً 

ئا ق  موغباا بشكن اعمولح مألثاث ف  حنظيف %( يقضع  ع حَا طعيالً 22.5)ع ,بذوك بشكن كبيا
 .قحعلط

بشكن كبيا  ظيف مألثاث عمولحائاق  أفام  عينت مو املت بحن %(60)فيقعا قا ف  قنطقت موعلط أ
يعاصع  على حنظيف  %(20)ع بحنظيف مألثاث عمولحائا, يقعقع  بشكن كبيا  %(20)ع ج م,

 ثاث بشكن قحعلط.مولحائا عمأل
عمولحائا بشكن  مألثاثعلى حنظيف عينت مو املت   مألفام  وقنطقت موقاكز فق  عاص  باونلبت أقا

يقضع  ع حا طعيال ف   %(40)ع ذوك بشكن قحعلط,يقعقع  ب %(40)ع %(20)ت نلبب كبيا
طامف عالها ف  قنطقت مألأفكانت  , نلبحباينت هذه مو. ع بشكن  لين عمألثاثحنظيف مولحائا 

عق ى  , ع  قعم ن ققاون موعجا عموكلاامت ب  ع موأقاب ووى مإف  قنطقت موقاكز عي ع  ذوك  لها أع 
 ق  عصعن موقلعثات.عجع  ععمزن ق  أشجاا عج ام  حقنن أع حقلن 

 تنظيف نباتات الحديقة من الغبارباالهتمام  -4
نحيجت محلاخ مونباحات بقلعثات موهعمء عقا يعقله ق  غباا ناحج ع  ققاون موعجا عموكلاامت فأ  

 فهناك , يقضع  ع حَا طعياَل ف  حنظيف نباحات موع مئق ق  موغباا ف  قنطقت مو املت مولكا 
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بحنظيف  %( يقعقع 46.7), عقعقع  بذوك بشكن كبيا ج مَ ي مو املتق  أفام  عينت  %(6.7)
 .بشكن قحعلط بحنظيف نباحات موع يقت %( يقضع  ع حَا طعيال46.7)ع, بشكن كبيا نباحاحها

بلغت الها ف  قنطقت مألطامف عيث عفكانت أ , موقخحلفت مونلب بي  قناطق مو املتحباينت هذه ع  
 ق  قجقعع أفام  عينت مو املت%( 20) ع مئقها بشكن كبيا ج مً نلبت ق  يقعقع  بحنظيف نباحات 

بينقا ف  قنطقت موعلط يقعا  .%( بشكن قحعلط40)ع , يقعقع  بذوك بشكن كبيا %(40)ع
ياَل %( يقضع  ع حَا طع 40)ع ,يف نباحات موع يقت بشكن كبيابحنظ ق  أفام  عينت مو املت %(60)

 .بحنظيف موع يقت بشكن قحعلط

 قت بشكن كبياف  حنظيف نباحات موع ي طعيالً  يقضع  ع حاً ق   تنلبطقت موقاكز فكانت قا ف  قنأ
 .بشكن كبيا ع حًا طعياًل ف  حنظيف نباحات موع يقت يقضع  أجابعم أنها %(60)ع , %(40ج ًم )

 كوى للجهات المسؤولة عن التلوثالتقدم بش -5

 , عثات موح  ححاكها ققاون موعجا عموكلاامتعققحلكاحها باوقل ف  قنطقت مو املت بلبب حأثا مولكا 
لقجلس موبل ي أع ولعمء  , هؤالء مولكا  بشكعى ولجهات موقلؤعوت ع  موحلعث ب ضفق  حق ا 

ق  أفام   %(17.2) ق  حق قعم بشكعى و ى موجهات موقلئعوت عكانت نلبت , موبيئيت جع ة للطتو
بحق يا  طقانقعيث كانت أعلى مو , ت موقخحلفتاملحفاعحت هذه مونلب بي  قناطق مو عينت مو املت, ع 

بينقا كانت م ن مونلب ف   , %(29.3عيث بلغت مونلبت فيها ) , ه  قنطقت مألطامف موشكاعى
بينقا بلغت نلبت ق  حق قعم , %(7.2فيها ) ىعيث بلغت نلبت ق  حق قعم باوشكاع موقاكز  قنطقت
ق   موقلئعوتوى موجهات إا باوشكاعي %( ق  قجقعع ق  حق 15.1قنطقت موعلط )اعي ف  باوشك

  .أفام  عينت مو املت

 موبيئيت, جع ة للطت مآلخا بلغت فيه عموب ض , غ فيه موقجلس موبل يل     ب   ىموشكاع  عم  موب ض 
 هذه موشكاعي,وع ا حجاعب موجهات موقلؤعوت  ف  قنطقت مو املت العظعم مولكا عموج يا باوذكا أ  

عأبعمب قلين ق  آثاا موقلعثات بالحخ ما ب ض موعلائن قثن ع ا فحح نعمفذ عيعاعن مولكا  مآل  موح
بحنظيف  مالهحقااكذوك  , عحجنب موجلعس ف  باعات موقنازن خالن فحامت ذاعة مو قن , قنازوها

 .ولحقلين ق  آثاا موغباا عموقلعثات بالحقامامألثاث عمولحائا عمونباحات 
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 ة اإلجراءات الحكومية تجاه البيئ 1:1
عيث  , ف  قجان موقعافظت على موبيئت ق  موحلعث بإص ما  عمني  ف اوت موجهات موقلئعوتا وا حق

حبي  ق  مو املت أنه وا يع ث حعل  ف   فق  , يالعظ ض ف ف  حطبيق موقعمني  موح  حخص موبيئت
 ءمت.أها هذه مإلجام (25)ج عنموعيبي  , موعطنيت موفللطينيت موعضن موبيئ  ب   قج ء موللطت
  عفيقا يل  حعضيح وهذه موجعمنب

 المواقع السكنية نسبأ السليم لتحديدالتخطيط -1
ب ا ها ع  م  موقعم ن مولكنيت ع  منلب لليا وحع ي موط حخطيمو يطبقق  خالن مو املت حبي  أنه وا 

ف  أقاك  حقلن ق   قعم ن ققاون موعجا عموكلاامت الخحيااكذوك وا يع ث حخطيط  , أخطاا موحلعث
فام  عينت ق  أ %(13.3بي  ق  مو املت أ  قا نلبحه )عي, ثااها موللبيت على موحجق ات مولكنيتآ

%( 33.3)عا, حخطيط بشكن كبيمو طبقعم%( 40)ع , شكن كبيا ج مً بحخطيط  و يها ع ث مو املت
ولقعم ن مولكينت بشكن  لين %( ع ث حخطيط لليا 20)ع , %( بشكن  لين6.7)ع , بشكن قحعلط

 ج ًم.
 , موقخحلفاات لااتقناااطق مو ام عققاااون موعجااا فاا  نلااب قعم اان موقلاااك حع ياا  أ ناا  موحخطاايط مولاالياعي  

قاا  أفااام  عيناات   %(40) بلغاات نلاابت قاا  طبقااعم موحخطاايط مولااليا بشااكن  لياان قنطقاات مألطااامف ففاا 
 لاااليا ولقعم ااان مولاااكينت اقااات مولااالطت بحخطااايط   %(20)ع , %( بشاااكن  ليااان جااا مً 40)ع , مو املااات

مولاالطت   اقات قا  أفاام  عينات مو املات  %(20) فهنااكأقاا فا  قنطقات موعلااط  بشاكن قحعلاط. هاوا ي
مولاالطت باااوحخطيط   اقاات%( 80)ع , بشااكن كبيااا واا يها   موقعم اان مولااكينتباااوحخطيط مولااليا وحع ياا

بشاكن كبياا   %(60نلابحه )فيقا كانات فا  قنطقات موقاكاز ب , وحع ي  موقعم ن مولكينت بشكن قحعلط
ت بشاكن  ليان ينخطيط مولليا وحع ي  موقعم ن مولاكقعا موللطت باوحح %(20)ع بشكن  لين, %( 20)ع

قااا  قنطقاات إواااى   وحع ياا  موقعم ااان مولااكينت مولااالياحخطاايط مو حااا خن مولاالطت فااا  حخحلاااف نلاابتع  ,جاا مً 
قاا   فاا  عزماة موعكااا موقعلاا  عبل ياات جقاااعي  موقلااؤعوي عذوااك بلاابب  لاات مالهحقاااا قاا   باان  , أخاااى
ياات قاا  جهاات ناا  ععاا ا لاايطاة مولاالطت موعطنياات موفللااطينيت علااى جقياان قناااطق موضاافت موغاب , تجهاا

 عهع , علب محفاق أعللع ( Cموقصنفت )  ف  موقناطق عيث ي قنن على موللطت موحخطيط  , أخاى
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قا يشكن عائقا أقاقها ف  ملحخ ما إقكانياحها ف  موحخطيط مولليا ولقلاك  عقعم ن موققاون  
 .متعموكلاا 

  بعد مجيء السلطة الوطنية الفلسطينية في منطقة الدراسة تحسين الوضع البيئي -2

قج ء موللطت  ب   ف  قنطقت مو املت حبي  ق  مو املت أنه وا يع ث حعل  ف  موعضن موبيئ  
موبيئت للطت جع ة  عوا حنفذ موععع  موح   ط حها ,على عاوه موعضن بق  بن, موعطنيت موفللطينيت

ق  حلعث   عحنفيذ موقعمني  موح  حب قا موقجلس موبل ييعوا  , موعضن موبيئ  ف  جقاعي  لي وحع
ق   بن  مالهحقاا لت  قنهاعذوك أللباب قح   ة ق ح  حلببها ققاون موعجا عموكلاامتموبيئت مو

وها صلت  موح  عحغليب موقصاوح موشخصيت على موقصلعت مو اقت عغياها ق  مأللباب موقلؤعوي 
جامءمت  , مولكا  بأقزجت أنه ق  مألفام  عينت مو املت  %(6.7  )بيّ عيث  , مإللامئيل  مالعحالنعم 

 ع ,   قج ء موللطت بشكن كبيا ج مً ع ث حعل  على موعضن موبيئ  ف  قنطقت مو املت ب 
ع ث حعل  بشكن   اوعم منه %(26.7)ع , ع ث حعل  بشكن كبيا أجابعم منه %(20.4)

  موعضن حعلّ   اوعم أ  %(20)ع , حعل  بشكن  لين بعم منه ع ثأجا( %26.2)ع , قحعلط
 .بشكن  لين ج مً  موعطنيت كا  موبيئ  ب   قج ء موللطت

فق  حبي  أ  قنطقت مألطامف ه  أكثا موقناطق  , حخحلف هذه مونلب بي  قناطق مو املت موثالث
  عينت مو املت أ  ق  أفام %(20)عيث أجاب  , فيها حعل  ب   قج ء موللطت وا يع ثموح  

%(    حعل  20)ع ل  موعضن موبيئ  بشكن  لين,%( حع60)ع بشكن قحعلط, موحعل  كا 
 موعضن موبيئ  ب   قج ء موللطت بشكن  لين ج ًم.

 بشكن قحعلط, ق  أفام  عينت مو املت  اوعم أ  موحعل  ع ث %(60) فهناكأقا ف  قنطقت موعلط 
 ق   %(80) أجابأقا باونلبت وقنطقت موقاكز فق  . عضن موبيئ  بشكن  لين%( حعل  مو40)ع

 أجابعم منه%( 20) ع بشكن  لين, كا  وبيئ  ب   قج ء موللطتحعل  موعضن م أ عينت مو املت  
 .حعل  بشكن  لين ج مً 

إضافت إوى  ,  موقلئعويب   قج ء موللطت إوى ع ا مهحقاا  ي ع  لبب ع ا حعل  موعضن موبيئ ع  
       فق  اكزت مهحقاقها عن  قجيئها , ع يثت مو ه  ف  إ ماة موضفت موغابيت أ  موللطت موعطنيت
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عقحاب ت مو قليت مولياليت ولعصعن إوى  عوه كاقلت  , عحق يا موخ قات مأللاليت , على فاض مألق 
مو ضعيت ف  مألقا موقحع ة عموحخلص ق  مالعحالن مإللامئيل ق مألقا موذي مب   مهحقاقها ع  

كذوك ققاالات للطات مالعحالن مإللامئيل  عمعحباا أ  غاوبيت موقناطق موققاقت بيئيت. مألقعا مو
 عليها ققاون موعجا عموكلاامت حقن ضق  قلؤعويحها أع حليطا عليها أقنيًا.

 في التقليل من التلوث الجهات  المسئولةالشعور بالرضا من إسهامات -3
ق  إلهاقات عينت مو املت    ى مولكا  أ  هناك ع ا ش عا باواضا وحبي  ق  مو املت  

 قموحلعث ب   قج ء موللطت مز م مبن باو كس  , حقلين ق  موحلعثف  موموقؤللات ذمت مو ال ت 
عزيا ة مو قن فيها خاصت ف  فصن موصيف  , ققاون موعجا عموكلاامت ع م أعذوك بلبب مز يا  

لّيقا ب   حنفيذ مو  ي  ق  خطط موحنقيت ف  مألامض  موفللطينيت زيا ة مألعقان مإلنشائيت عذوك و
 ق  أفام  عينت مو املت %(100  قا نلبحه )إعيث  , عبناء قؤللات موللطت موعطنيت موفللطينيت

هذه مونلب بي   حشابهت. با  موللطت موعطنيت حلها ف  موحقلين ق  موحلعث بشكن  لينيش اع  
ق  يش اع  با  موللطت حلها بشكن  لين  مألطامف بلغت نلبت تفف  قنطق , جقين قناطق مو املت

عكذوك موعان ف  قنطقح  موعلط  , %(100ف  موحقلين ق  موحلعث موناحج ع  موقعاجا عموكلاامت )
 عموقاكز.

 ,   حفاضها موللطتحعموقعمني  مو مإلجامءمتف  صالعيت  اَ العظ أ  هناك ض فيق  خالن ذوك  
وك أنه وا يع ث كذ عحبي . كانت ع يقت موفائ ة إلجامءمتعمعموش عا مو اا بأ  غاوبيت هذه موقعمني  

 شكن  لين ج ًم,ب الحعقق ق  موصعت مو اقت محع وجا  قخحصت وأالان جهات إأ   اقت موللطت ب
 , َ ِ قت ويس و يها للطت محخاذ موقامامت ف  موع  ق  موحلعثهذه مولجا  موح   إ  عوك  ف  موعم ن

طالب عب ضها  اا بها  , مال حصا أع عزماة  , و عصاء فب ضها  اا بها موجهاز موقاكزي
 يهقيحقيعيث كانت غاوبيحها  املات  , موجاق ات ألجامء ب ض مألبعاث موقح لقت باوصعت مو اقت

 جع ة عيالعظ كذوك حقصيا كبيا ق  للطت .عال حقلك للطت محخاذ موقاما بعقايت موبيئت ق  موحلعث
مولجا  موح  حعقق  هذهذ عأصعاب ققاون موعجا عموكلاامت وقثن أصعاب مونفع  عع ا ح اع  , موبيئت
 .موعضن موبيئ  وقنطقت مو املت ف 
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 الفصل السادس

 ئجالنتا  .:1

 قجقععات ه  كقا يل   ثالث ويها مو املت إوىيقك  حصنيف مونحائج موح  حعصلت إ

أوال: النتائج المتعلقة بملوثات مقالع الحجر والكسارات على السكان والمساكن والنباتات وأال 
 رشجا

  حؤثا قلعثات ققاون موعجا عموكلاامت ف  فصعن مولنت موقخحلفت عوك  فصن موصيف وه نصيب
 مالل .

   ححنعع موقلعثات موح  حنحج ع  ققاون موعجا عموكلاامت ف  قنطقت مو املت ق  قعم  صلبت
 عأكا  على مولكا   موغباا ق  أها عأكثا موقلعثات حأثيام لعمء ,موحامب عموغباا عي حباع  ائق 

 موقلاك  عمونباحات عمألشجاا موقثقاة عأشجاا موزيحع .
  وها مونصيب مالكبا أع ات موصباحعوك   طيلت مويعايحأثا مولكا  ق  موقلعثات. 
   بلبب قلعثات ققاون موعجا  قامضألنع  ق  ب ض ما  ب ض مولكا  ي أبينت مو املت

 .حنفل  عمولعزحي  عموعلاليتض موجهاز مومقا أفقثن  عموكلاامت
  حؤثا ققاون موعجا عموكلاامت على نظافت موقلك. 
 إوى محلاخ عحالب موغباا على موج ام   ققاون موعجا عموكلاامت حؤ ي أ  بينت مو املت

 موخااجيت ولقلاك .
  قناخن موشبابيكعحقطين ؤ ي موغباا إوى حلف ي. 
 لعس ف  باعت موقلاك  بلبب موغبااحؤثا قلعثات ققاون موعجا إوى حضايق مولكا  ق  موج 
  ولكمحلاها مواياح موغابيت ف  نقن موقلعثات إوى قنطقت . 
 ف  قنطقت مو املت ع  موقناطق موقجاعاة موهعمء نععيت مخحالفت بينت مو امل. 
   عيحأثا ط ا زيحها.  مزهااها عححأثاعيقلن نقعها  حبي  م  موغباا يؤ ي موى حغييا معامق موزيحع 
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  حبي  م  معامق نباحات موزينت حذبن عيحغيا وعنها بف ن موقلعثات عيقن نقعها عيلعق مضامام بأزهاا
 .مونباحات

 عينات موزيت ف  قنطقت جقاعي  ع موقناطق موقجاعاة  مخحالف عقعضت  حبي  ق  خالن حعلين
 .قن موقناطق مألخاى تً زيت جقاعي  ققاان

   1.01عيث بلغت موعقعضت بي ) طبي يتقطاا ف  قنطقت مو املت حقحاز بعقعضت   مألأحبي 
 قطاا.باونلبت وقياه مألعح با هذه مألا اا ع  عقعضت طبي يت  (1.11 -

    ون موعجا عموكلاامت عقلعثاحها ال حؤثا ف  خصائص موحابت ف  قنطقت مو املت,  ققاأحبي 
  .فه  ححشابه ف  موحاب موح  حقحاز بنفس موخصائص

 نتائج التي تتعلق بادراك السكان لمشكلة التلوث  ثانيا 

 عم  هعمء بل ها يخحلف ع  هعمء موقناطق موقجاعاة يش ا مولكا  بضيق ف  موحنفس. 
  تموققحلكاف   مً ضاما أحلعق    ققاون موعجا عموكلاامتأ ي حق  مولكا. 
  كقا م  قالبلها عقلاكنها ححلخ. يحجنب مولكا  موجلعس ف  باعت موقلك  بلبب موغباا 
 ولكا  مهحقاقا عج  موحلعث موهعمء موناجا ع  ققاون موعجا عموكلاامت ف  قنطقت مو املت و ى مأ

 .خاصا بهذه موقشكلت
   تو اقم تن موعجا عموكلاامت يؤثا على موصعثات ققاو  قلع أمعحق  مولكا. 
   مويعقيتحؤثا قلعثات ققاون موعجا عموكلاامت على نشاطات مولكا. 

 بإجراءات مواجهة مشكلة التلوث في منطقة جماعين ثالثا : النتائج التي تتعلق 
 كقا يعاص مولكا  على إغالق نعمفذ موقلك  ف  مونهاا وقنن حلاب موقلعثات إويها 

 .يقضع  ع ت مطعن ف  حنظيفها

 ف  حنظيف نباحات موع يقت موقنزويت ق  هذه موقلعثات طعيالً  اً يقض  مولكا  ع ح. 

 جقين لكا  عينه مو املت ال حعج  اغبه و يها ف  نقن أباواغا ق  هذه موقشكلت موبيئيت ف  
 قنازوها ق  قنطقت جقاعي .
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  ب ا ها ع    موللطت وا حقا باوحخطيط مولأحبي  ق  مو املت ليا وحع ي  موقعم ن مولكنيت عم 
 خطاا موحلعثأ

   وا يع ث حعل  ف  موعضن موبيئ  وبل ه جقاعي  ب   قج ء موللطت موعطنيت موفللطينيت
 .بن موعضن بق  على عاوه

 موللطت ف  موحقلين ق  ع عث حلعث هاقاتلكا  هناك ع ا اضا ق  مولكا  ق  م. 

 التوصيات 1:1

  حائج موح  حعصلت إويها مو املت يقك  عضن موحعصيات موحاويتق  خالن مو املت عمون

حقلين ق  و موعاجيت اشجاباألوقعيطت بققاون موعجا عموكلاامت مو قن على حشجيا موقناطق م .1
 منحقان موقلعثات إوى موقناطق مولكنيت عموزامعيت.

ه موطاق هذ تغاوبي  أققاون موعجا عموكلاامت عالليقا   يت إوىؤ موطا ات موق  مو قن على ح بي  .2
 موغباا عحلعث موهعمء عن  ليا موشاعنات عليها. ثااةإه ققا يؤ ي إوى  غيا ق ب

ؤ ي إوى موققاون موعجا عموكلاامت ب ي ه   ا مإلقكا  ع  موحجق ات مولكنيت وحقلين حشق طاق  .1
 خطاا على مولكا .أ ع  ع عث  تعويلولعقنها  شاعناتق  قاعا مو

جن أععضن موقعمني  موصااقت ق   وصخايتكحن مموقن ات موح  حن ا حجاعز عقعوت موشاعنع  .4
 حلا ط موكحن موصخايت قنها. اموع  ق  ع عث أخطا

عملحخ ما موقياه عن   ص  موع يثتموغباا ع  طايق ملحخ ما موطاق  ثموحقلين ق  منب ا  .5
 قنالبت.فالحا  ملحخ ماع  موغباا موناحجت ع  ذوك تكقيلحقلين ق  وموعجااة 

 ص يعا طب  ألبعع  أع شهاي موكشف ع ياة موصعت بعمجباحها محجاه مولكا  عحخصمز  ياا ع   .6
 لببها موحلعث عق اوجت موعاالت موقصابت.يموعاالت موقصابت باإلقامض موح  

ققاون موعجا عموكلاامت ق   بن موقجلس موبل ي عموجهات  ت اقع ا إعطاء حامخيص ج ي ة إل .1
 .مألثا موبيئ ييا حقإجامء  املاحقن قامعاة  موقلؤعوت
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ق   بن  مً كبيا  مً   هناك حقصيا أعمجباحها محجاه موبيئت عيث وععظ  ياا للطت جع ه موبيئيت ب .1
 ف  عزماة موبيئت. تموقلؤعو تموجها

زموت موحشعيهات موناحجت   .1 مو قن على طقا ققاون موعجا عموكلاامت موح  ملحنفذ مو قن فيها عم 
 عنها عزامعحها بأشجاا عموقزاععات.

 والز عمجيت ف  مو قن.  عما موجهات موالقيت عموقخحصت ف  عقليت حلعث موهعمء قن اً أع ي  ح  .10
عذوك ق  خالن  ,للكا و  يأخذ موقجلس موبل ي قلؤعوياحه عافن قلحعي موعع  موبيئ  أ  .11

 .مألهليتموحنليق بي  موبل يت عللطه جع ه موبيئت عموقؤللات 
 عن  موحخطيط أل اقه قشااين ج ي ة.  بعن شكاعي مولكا  عأخذها ب ي  مالعحباا .12
 .تو اقم تولالقمجا عموكلاامت عذوك ولقعافظت على قلزقت ألصعاب ققاون موع  عمني  إص ما  .11
جامء قلععات شاقله وقياس حاكز موقلعثات ف  موهعمء بشكن إضاعاة  ياا للطه جع ه موبيئت ب  .14

  عاي.
  ققاون موعجا عموكلاامت عموحنليق قن ح ي  وجنت خاصت موقجلس موبل ي حقعا بقحاب ت مو قن ف .15

زموت موح  يات على مألاض.  موجهات موقخحصت عم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



049 

 

 المصادر والمراجع

 المراجع العربية :أوال

قكحبت كاي يه  بياعت  ,ةدراسات في الجغرافيا مناخيه والنباتي ,(1978).لي  عل  أبع مو ني , .1
 إخعم .

مجلة دراسات  ,لعالوكا لنباتي في حوض واديتغير الغطاء ا (,1999).عل  أبع لقعا, .2
 .واالجتماعية اإلنسانيةالعلوم 

 ت ما موق اف مإللكن ايت ,ةدراسات في الجغرافيا البشري(,1997قعق ,) فحع ت, أبع عيان .1
 جاق يه.

قطب ت  نابلس  ,حماية البيئة الفلسطينية(,1995).خلين عق  ,ععل  قعق  لليا,,تمشحي .4
 معفلت مونصا.

  ما موشاعق. عقا   ,علم البيئة(,1994).قعق  عق م , أبع  يت لياء,ع بعام , .5

 قنشاة موق ااف.  مإللكن ايت ,الجغرافيا المناخية(,1989).موجعهاي, يلاي .6

, 1ط ,ودراسات أسسالبيئي  األثرتقييم ( 2001) ,و زيزيمصالح قعقع , عميقا   ,موعجاز .1
 موقاهاة   ما موفكا مو اب .

 , ماللكن ايت  موقكحبت مو صايت.تلوث التربة (,2004)., مولي  معق موخطيب .1

تقييم االثر البيئي لبعض مواقع طرح النفايات الصلبة (, 2001)., قعق  ل ي  مو قنهعاي .1
 مالا نيت  عقا . وجاق ت, الاوت قاجلحيا غيا قنشعاة(, مفي مدن اقليم الوسط في االردن 

موقجلس موعطن   موكعيت  ,2ط ,التهاالبيئة ومشك(,1984)., قعق صبااين ع  ,عق  اشي , .10
 ولثقافت عمآل مب.

  مإللكن ايت ,البيئة ومحاور تدهورها على صحة اإلنسان (,2000).قعق  خقيس ,تموزعكل .11
  ما موق افت موجاق يت.



051 

 

 ,المدخل إلى الجغرافيا الطبيعية والبشرية(, 2005)جابا. موعالقع  عل  عقي م , ,ةموشعمعا  .12
 اعت عمونشا. ما موطيب ولطب   يسأبع 

 موق س. جاق ت موق س  ,ا لا موجغامفي ,ةمحاضرات في البيئ ,(2001صاوح عل ,) موطيط , .11

 تقجقعع موق س  ,جيولوجية فلسطين (,1999), صاين.عموعشاع  عاب ,عب  موقا ا, .14
 موفللطينيي .  موهي اعوعجيي

ة التلوث دراسة علميه حول مشكل -تلوث البيئة مشكلة عصر (,2003قعق  أقي ,) ,عاقا .15
  ما موكحاب أوع يث.  موقاهاة ,2,ط وحماية صحة البيئة

 , عقا    ما موشاعق ولنشا. نسان والبيئةاال (, 2006, هان ,)عبي  .16

 .موع يثتقكحبت موق ااف   تمإللكن اي ,تلوث البيئة وملوثاتها (,2000عل ,) مو اعس, .11

 موقيلاة ولنشا.  ما عقا   ,البيئة الداء والدواء (,1997عق  فاج,)أ مو طيات, .11

 ابيت, مواياض  قكحب موحتلوث الهواء (,1110), بشيا.اماعع, لليقا  قعق , مو قيل  .11
 .مو اب 

عزماة  ,الواقع والحلول جماعين ر الفحم في جالمشاكل البيئة لمشا(,1999).هان  ,تععيض .20
 اما مهلل.  تأوصناع

مو اب   نموقجحقحبت قك ,عقا  1ط ,الجغرافيا المناخية, (2006)ى ,صاوح قصطف عيلى, .21
 ولنشا عحعزين.

 ما  ,عقا  2ط , ئةالبيالعلوم  إلىالمدخل  (,1996), يعيى.موطاقا ع  لاقح, ,تغاميب .22
 موشاعق.

, عقا   1,طالبيئة وحمايتها وصيانتها( , 2001)قعق . موهاعط,ع , عمئن مبامهيا , موفاععاي .21
  ما موقناهج ونشا عموحعزين.



050 

 

 

 قنشعامت جاق ت موق س موقفحععت. ,عقا   ةالقتصادياافيا الجغر (,1994موق س موقفحععت,) .24

  ما موفكا.  قشق  ,التلوث الجوي(,1996عل  عل ,) قعلى, .25

  قشق  ,3ج موقلا مو اا, ,الموسوعة الفلسطينية  ,1994),) هيئت موقعلععت موفللطينيت .26
 مألهاو  وطبن عمونشا عموحعزين.

 ,1ط مإلنحاج( )ألس جغامفيت ,االقتصادي اإلنتاج واالنتماء مقومات (,1996,) عل  عهب, .21
 وبنان .م  ما موفكا  بياعت

 قكحبت مألل .  قشق  ,اإلنسان والبيئة والتلوث البيئي(,2001صاوح,) عهب , .21

  ما موفا ا  ولنشا عموحعزين. عقا   ,ملوثات البيئة(,1999يعنس, قعق  شفيق,) .21

 رسائل جامعيه :ثانيا

, )الاوت قاجلحيا يعبدر البيئي لصناعة الفحم في منطقة األثحقييا (,2011هشاا,) ذيب, بعأ .1
 نابلس.  (جاق ت مونجاح موعطنيت ةغيا قنشعا 

الصناعية في مدينة عمان  ة للمشاريعيلبيئااآلثار تقييم (,1996قعق ,)ليا ن يا ل بااع , .2
 (جاق ت موخاطعا  موخاطعا.ة,)الاوت قاجلحيا غيا قنشعا الكبرى

التلوث البيئي وأثاره على طبيعة االستثمار البحرية الحية  (,2003لاوا ابين ل ي ,) بازما, .1
 صن اء. جاق ت عضاقعت ول لعا عموحكنعوعجيا  ,)الاوت قاجلحيا غيا قنشعاه(,في اليمن

تلوث الهواء بالغبار الفوسفات في مدينة العقبة وأثره على  (,1995هشاا ش با ,) موجن ي, .4
 عقا .  تمألا ني توجاق أ(,ةقاجلحيا غيا قنشعا  ,)الاوتالسكان

, )الاوت اآلثار البيئة للصناعة في مدينة صنعاءحقييا (,1995قعق  صاوح عق ,) موعاج, .5
 عقا . مألا نيت وجاق تم( , ةقاجلحيا غيا قنشعا 



052 

 

رصد التلوث المائي ودراسة التنوع النباتي في حوض نهر الرقاد في  (,2002عقاا,) موعبان, .6
  قشق. جاق ت  قشق  ,االنسانيةدمشق للعلوم  ةجامع ةمجل ,ة القنيطرةظمحاف

الخصائص الطبوغرافية وتأثيرها على الغطاء النباتي في محافظة  (2011عقا ة , صفاء) .1
 نابلس.  موعطنيتجاق ت مونجاح  (ة, )الاوت قاجلحيا غيا قنشعا  نابلس

دي واحوض التصريف النهري االعلى واالوسط في جيومورفولوجية  (,1111عق م , وطف .) .1
 )الاوت قاجلحيا غيا قنشعاة( جاق ت مونجاح موعطنيت  نابلس  ,الزومر

ثار البيئة الناجمة عن التلوث الجوي لغبار آلتقيم بعض ا (,1989) قعق  ل ي , مو قنهعاي, .1
وأوراق  ممتلكاتهاالسمنت في مدينة الفحيص في مجاالت صحة اإلنسان وراحته وبعض 

 عقا .  مألا نيت توجاق محيا غيا قنشعاة(, )الاوت قاجل ,بعض األشجار المثمرة

التلوث اليومي والفصلي للهواء في وسط  طنماأ( , 2001عق  عطا مهلل قعلى,)أ, موذنيبات .10
 ا نيت  عقا .أل)الاوت قاجلحيا غيا قنشعاة(, موجاق ت م مدينة عمان,

ا غيا )الاوت قاجلحي ,الوضع البيئي في محافظة جنين(, 2005, عوي  ل   علي , ) صقا .11
 قنشعاة(, جاق ت مونجاح موعطنيت  نابلس.

مع  يتالءمالبيئية بما  ثاراآلتطوير منهجية لتقيم (,2006)عاق   يعلف,ع اياض  عاقا, .12
)الاوت قاجلحيا غيا قنشعاة( جاق ت مونجاح والبيئية, حاجة المجتمع الفلسطيني التنموية

 نابلس.  موعطنيت 

,)الاوت ثار البيئية في مدينه العقبةآلا قييمت (,1995) نلاي  عب  موقه ي, مو يطعي, .11
 عقا .  تا نيمأل توجاق م(, ةقاجلحيا غيا قنشعا 

,)الاوت سماكألتعليب ا ريعثر البيئي لمشاأل تقييم ا(, 2000,) ي , قعق  لشاج قوم  .14
 .قاجلحيا غيا قنشعاة( جاق ت عضاقعت  عضاقعت



053 

 

,)الاوت مرور في مدينة دمشقال ةالتلوث البيئي الناجم عن حرك(,2004,)تخعو قنصعا, .15
 جاق ت  قشق. قاجلحيا غيا قنشعاه(, قشق 

خيرة التي أللتحسينات ا يةالبيئية االقتصاد ثارال اتقييم  (,2001)قعق . ذيب,ع , اهاا مويق  .16
,)الاوت قاجلحيا غيا لفحيصأسمنت أوضاع البيئية في مصانع أل جريت لرفع سوية اأ

             عقا . ا نيت ألقنشعاة(, موجاق ت م

 ةجنبيالمراجع األ: ثالثا

1-Barnes ,R.S.K & Hughes ,R.N.(1999),An introduct to marine 

ecology,Blackweil science Ltd. London.                                                                                                

2-United Stats Environmental Protection Agency (EPA).The National 

Water Quality inventory ,(2002),Washington. 

3-Risk Assesssment Quidance for superfund ,Human Health Evalution 

Manual, Emergency and Remedial Response,U.S Environmental 

Protection Agency, Washington U.S 

4-Snyderc,(2005),The dirty work of promoting recycling of Americas 

sewage slndge, U.S.A. 

5-International Atomic Energy,(2007), Terminology used in Nuclear 

Safety and Radiation protection, Vienna 

6-J.M. field, Eggect of personal and situation variables upon noise 

annoyance in residential areas. Journal of the Acoustical society of 

America (1993). 



054 

 

7-Goel,p.k. (2006). water pollution Causes Effects and control. New 

Delhi:New age internatioml 

8-Barnes,R.S.K &Hughes,R.N.(1999)An introduction to marine ecology, 

(3
rd

),Blackwell Science Ltd.London 

9- V.Modyand R.(1987) Jakete at Marietta Dust control hand book for 

Miterals Processing,u.s 

01 - Larry w. Canter,(1996),Environmental Impact Assessment ,New 

york and London , McGraw -Hill , Inc 

-00 El-Hamouz,(2005),Lectures in the Environmental Impact 

Assessment- NajahNational University ,Nablus, Palestine.  

 مواقع االنترنت                               

2 /2011 \17htt:// www.pub.iarea.org.-1 

2/2011\17htt://www.epa.gov. -2 

4/2012\9htt:// www.tkne.net.-3                                                                                                     

 النشرات والتقارير الصادرة عن الجهات الرسمية والسجالت الرسمية:

 (,موح  م  مو اا ولكا  عموقلاك  عموقنشئات فللطي ,2007ئاة مإلعصاء موقاكزي موفللطين ,) م .:
 اما مهلل.

 اما مهلل. يئت موفللطين ,(, انع  موب1998عزماة شؤع  موبيئت,) .4

 عقا .    (, مئاة موبيئت,1999إلحامحيجيت عقايت موبيئت مألا نيت,) .2

 اصا  موجعيت,نابلس.(,بيانات قعطت مأل2011اصا  موجعيت ,) مئاة مأل .2

 موق س.(2002,)أايجق ه  مألبعاث موحطبيقيت, .2
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وهعمء فيقا يخص (,  الئن قنظقت موصعت مو اوقيت ونععيت م2005قنظقت موصعت مو اوقيت,) .2
خحطاا عموع  موقعم  موجليقيت عمالعزع  عثان  مكلي  مونيحاعجي , قلخص نحائج حقييا ععمقن مال

 ق  قخاطا ,جنييف.

 ,فعص زيت موزيحع .2012),)تموفللطينيقؤللت موقعمصفات عموققاييس  .2

 نابلس. (,قياه موشاب,2007قؤللت موقعمصفات عموققاييس موفللطينيت,) .2

 (,مولجالت موالقيت.2011ق يايت حابيت جنعب نابلس,) عموح ليا مو او , عزماة موحابيت .2

 (,مولجالت موالقيت.2011بل يت جقاعي ,) عزماة موعكا موقعل ,  .2:

 خذ عينات موحابت عفعصها.أ(, قنهجيت  2007عزماة موزامعت ,)  .::

 مولجالت موالقيت.(, 2011عزماة موزامعت ,ق يايت زامعت نابلس,)  .4:

 (,فعص عينات موزيت.2007موفللطينيت,)عزماة موزامعت   .2:

 -الخرائط:

 (.2008خايطت موحصعيا موجعي وبل ة جقاعي ,) ..
 خايطت موضفت موغابيت موجيعوعجيت,موق س.1997)قجقععت موهي اعوعجيي  موفللطينيي ,) .1
1. Survey of Israel(1969) 

 -المقابالت الشخصية:

 . 2011 /7 / 17جايت بحاايخ ققابلت م )قعظف ف  بل يت جقاعي (قعق  ل  , موزيحاعي, .1
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ملحقااة قلاح مألثاا موبيئا  علاى مولاكا  عأصاعاب قعم ان ققااون موعجاا عموكلااامت (: .ملحق رقم )
 عمو اقلي  فيها.

 جامعة النجاح الوطنية
 كلية الدراسات العليا

 قسم الجغرافيا
 مواقع مقالع الحجر والكسارات والعاملين فيهااستبانه خاصة لعينة من سكان جماعين وأصحاب 
 أخي المواطن... أختي المواطنة في بلدة جماعين:

حهاا ف هااذه ماللااحبانت إوااى جقاان بيانااات حح لااق بااأثا ققاااون موعجااا عموكلاااامت علااى مولااكا  عجقاان 
  بيانات حح لق بأثا ققاون  موعجا ع موكلاامت على مولكا  عجقن بيانات حح لق بصناعت موعجا فا

قنطقاات  فااا  قنطقااات جقااااعي  عم  موبياناااات موحااا  لااعف ياااحا موعصاااعن عليهاااا هااا  ألغاااامض موبعاااث 
مو لق  فقط عو  يطلن على حلك موبيانات لعى موباعاث فاال  معا  وكحابات ماللاا , عموها ف قا  جقان 
موبياناااات هاااع ملاااحكقان إجاااامءمت مو املااات ونيااان  اجااات موقاجلاااحيا فااا  موجغامفيااات عححضاااق  ماللاااحبانت 

   قايل
   جقن بيانات عق لعقات علقيت حح لق ب ينت حقثن مأللا عموقلاك  ف  موبل ة.القسم األول

 موكشااف عاا  ب ااض مألقااامض موناجقاات عاا  ققاااون موعجااا عموكلاااامت فااأاجعم  حكااع   القسةةم الثةةاني
 .مإلجابت   يقت
  ق افت للعك مإلفام  محجاه موقشكلت عملحجابحها عحكيفها ق ها.القسم الثالث
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موج عى مال حصا يت ق  ققاون موعجا عموكلاامت أاجع موحكاا باإلجابت على مأللئلت  :م الرابعالقس
 موح  حعحعيها ماللحبانت

شاكاًم وكا عل  ح اعنكا                                      موباعث عزيز جابا جقين صا ق   

 

 

 

 موقلا مألعن ) خاص باب مأللاة (

 مألطامف     ب. موعلط      ج. موقاكز    قنطقت مولك  ف  جقاعي   أ. .1

 ع   أفام   مأللاة         )   ( ذكعا       )   ( إناث .2

 هن لكنت ف  قكا  آخا ف  جقاعي  )   ( إذم كا  موجعمب ن ا ع   مو نعم ........ .1

 موقلافت بي  مولك  عققاون موعجا عموقلاامت )باألقحاا(.................. .4

 موقلا موثان 

   حأثيا ققاون موعجا عموكلاامت عن صعت مإلنلا أعال

كبياه  مألثا موبيئ  على صعت مإلنلا  موا ا
 ج م

 لين   لين قحعلطت كبياه
 ع م

      ح حق  إ  حلعث موهعمء يؤثا على صعحك 1
ح حق  إ  حلعث موهعمء يؤ ي إوى ع عث  2

 مو  ي  ق  مألقامض
     

      يؤثا موهعمء على نشاطاحك مويعقيت 1
ثانيا  هن هناك مع  أفام  مأللاة قصاب بقاض قزق  أع قاض حكاا, أع أقامض موجهاز   
موحنفل , أع مألزقت موص ايت, أع موحهاب موقصبات, أع موحهاب موعزني , أع علاليت موجل , أع 
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موجيعب مألنفيت, أع علاليت مو يع , عمألقامض مولاطانيت, أع أي قاض أخاى إذم كانت مإلجابت 
 ن ا أاجع مإلجابت على مأللئلت موحاويت 

 نعع موقاض مألفام  موقصابع  عغيا موقصابع  ف  مأللاة موا ا
1   
2   
1   
4   
5   
6   
1   
1   
1   

10   
 

 ( ققابن مإلجابت موقنالبتXموقلا موثاوث  مواجاء عضن إشااة )

 

كبياة  فقاه موقياس موا ا
 ج م

  لين  لين قحعلط كبياة
 ج م

      أعال  موقلعثات                               
حقعا مواياح ف  نقن موغباا ق  ققاون موعجا  1

 عموكلاامت باحجاه قلكنها
     

حلاها مواياح موغابيت عموجنعبيت موغابيت ف   2
 زيا ة قاكز موحلعث ف  قنطقت لكنها

     

حلاها مواياح موشقاويت موغابيت ف  حاكيز  1
 وحلعث ف  قنطقت لكنهام
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حلاها مواياح موشا يت على زيا ة حاكز  4
 موحلعث ف  قنطقت لكنها

     

قا ه  أكثا موفصعن موح  ح قن فيها نشاط  5
 مواياح ف  نقن موغباا إوى قلكنها

     

حش ا بضيق ف  موحنفس عن  عع ح  إوى  6
 بل ة جقاعي 

     

هعمء حش ا أ  بل ة جقاعي  حخحلف ع   1
 ق ينه نابلس ع موقناطق مألخاى.

     

قا ه  أكثا مألع ات موح  حب ت فيها موغباا  1
موظها     -2موصباح   -1أثناء مويعا   

 أوقلاء -1

     

حلاها ققاون موعجا عموكلاامت ف  حلعث  9
 موهعمء ف  موقنطقت

     

      ححضايق ق  قع ن موعجا عموكلاامت 10
      عث موجعي على موقلاك ثانيا أضاما موحل 

معحق  أ  ققاون موعجا عموكلاامت حلعق  11
 أضاما بققحلكات مولكا 

     

ححضايق ق  حالب موغباا على موج ام    12
 موخااجيت ولقلاك 

     

ححضايق ق  موجلعس ف  باعت موقلاك   11
 بلبب موغباا

     

يؤثا موغباا على موقالبس أثناء نشاها على  14
 موقنازن ألطح

     

يؤثا موغباا على نظافت قلكنكا عيشكن  15
 قص ا إزعاج

     

حقعا بإغالق مألبعمب عموشبابيك نهاام وقنن  16
 حلاب موغباا إوى قلكنكا
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حقعا بإغالق مألبعمب عموشبابيك ويال وقنن  11
 حلاب موغباا إوى قلكنكا

     

موغباا موقحطاياة حؤ ي إوى حلف عحقطين  11
 نخن موشبابيك ق

     

حقض  ع حا طعيال ف  حنظيف أثاث علحائا  11
 نعمفذ موقنزن

     

وع خيات أ  حلك  ف  قلك  أخا ف   20
ن ا   -1قنطقت أخاى هن ححاك هذم موقلك   

 ال -2
 

     

ثاوثًا  أضاما حلعث موهعمء على أشجاا  
 موزيحع 

     

هن حقحلك موشجاا زيحع  ف  قنطقت  21
 .    ن ا           الجقاعي 

إذم كانت مإلجابت ن ا مجب عل  مأللئلت  
 موحاويت         

 

     

يؤثا موغباا موقنب ث ق  ققاون موعجا  22
 عموكلاامت على أشجاا موزيحع  موح  حقحلكها

     

      يلبب موغباا ف  حغييا وع  أشجاا موزيحع  21
      يلبب موغباا ف  حغييا ط ا زيت موزيحع  24
يلبب موغباا ف  إض اف نقع أشجاا  25

 موزيحع 
     

      يلعق موغباا أضاما بأزهاا موزيحع  26
      هن حاى أضاما أخاى ولغباا مذكاها 21
      امب ا  أضاما حلعث موهعمء على مونباحات 

     ح حق  أ  موغباا موقنب ث ق  ققاون موعجا  21



062 

 

 تعموكلاامت حؤثا للبا على مونباحا
يلبب موغباا ذبعن أعامق نباحات موزينت عحغيا  21

 وعنها
     

يلبب موغباا ذبعن أعامق مألشجاا موقثقاة  10
 عحغيا وعنها

     

      حض ف موغباا نقع مونباحات 11
      يلعق موغباا أضاما بأزهاا مونباحات 12
حقض  ع حا طعيال ف  حنظيف نباحات  11

 موع يقت ق  موغباا
     

      هن حاى أضاما أخاى ونباحات مذكاها 14
      خاقلا  مإلجامءمت موعكعقيت محجاه موبيئت 

ح حق  أ  موللطت  اقت باوحخطيط مولليا  15
وحع ي  موقعم ن مولكنيت باونلبت ألخطاا 

 موحلعث بف ن ققاون موعجا عموكلاامت 

     

حش ا بعجع  حعل  موعضن موبيئ  وبل ة  16
  ب   قج ء موللطت موعطنيت جقاعي

 موفللطينيت

     

لاهقت موللطت بحعلي  موقنظا مو اا  11
موطبي   وبل ة جقاعي  ع  طايق زامعه 

 مألشجاا عل  موقعمني  موقنالبت

     

هن  اقت موللطت باخحياا موقع ن موقنالب  11
 وققاون موعجا عموكلاامت

     

  ححخذها ي حق  با  مإلجامءمت عموقعمني  موح 11
 موللطت كافيه ولع  ق  حلعث موهعمء

     

حقعا موللطت بإالان جهات قخحصت وحعقيق  40
ق  صعت مولكا  موذي  يلكنع  باوقاب ق  

 ققاون موعجا عموكلاامت
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حش ا باواضا ق  إلهاقات موللطت ف   . 41
 موحقلين ق  ع عث موحلعث

     

      لا لا ق ى مهحقاقك بقشكلت موحلعث 
حهحا بقشكلت حلعث موهعمء ق  ققاون موعجا  42

 عموكلاامت ف  بل ة جقاعي 
     

 قت بحقييا شكاعى إوى موجهات موقلؤعوت  41
هنا بلبب حاكز حلعث موهعمء ف  قنطقه 

 ال        -2ن ا              -1لكنكا؟      

  
 

   

 . هن حاى أضاما أخاى وققاون موعجا عموكلاامت؟ مذكاه44

 قا ه  مإلجامءمت ف  اأيك وحقلين ق  خطعاة قشكلت حلعث موهعمء باوغباا ف  موبل ة. 45

 

 -:القسم الرابع الجدوى االقتصادية

 .أعال  موقع ن عامس موقان

 قع ن ققلن موعجا عموكلااة مو نعم ............................. 46
 ملحئجاا - 4عاقت        -1   قلاهقت خاصت  -2قلكيت فا يت      -1.موكيا  موقانعن  41
 4موقاب ق  موقلك  - 1موقاب ق  مولعق - 2قلكيت مألاض  - 1ألباب مخحياا موقع ن   41

 غيا ذوك -5اخص مألي ي مو اقلت    -
 ال - 2ن ا                              .هن حا مخحياا قع ن بناء على  املت لابقت 41
 ن ا         ال     .اي ف  موبل يت وها  عا ف  مخحياا موقع نهن موللطت أع موحنظيا مإل م 50
 هن أنت امض  ع  موقع ن      ن ا      ال    51
جه  1قشحقات نفطيت       2كهاباء   1قا نعع موطا ت موقلحخ قت ف  حشغين مآلالت    52

 عضل  
 قا هع عجا اأس موقان موقلحثقا ف  مإلنحاج................ 51
 اض ق  مأل ااب       1ق  موبنعك      2شخص      1قا هع قص ا اأس موقان      54
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Abstract 

This study aims to examine and evaluate the  Impact of stone quarries in 

the  Jammai'n area  on the environment and to study the impact on 

humans and the environment and the economy. 

In order to achieve the objectives of this study . it was divided  into six 

main  chapters 

The first chapter includes the problem of the study and its goals ,The area 

of study ,the study hypotheses and previous studies. 

The second chapter covers  the most important causes and types of the 

pollution  

The third chapter has been a comprehensive study the  region from the 

perspective of economic and natural geography  .  

the Fourth chapter contains the environmental impact study of the stone 

quarries and crushers. on the natural , environmental, human and 

economic aspects (Population and their property and ornamental plants 

and fruit trees, olives and olive oil, and groundwater) 
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The Fifth  chapter included the assessment of the environmental impact of 

stone quarries  and crushers .through the use of a group  of models to 

assess the environmental impact 

Where tables were used .Leopold matrix, direct way and popular 

participation way 

Last Chapter VI. Has dealt with the most important results of the study 

and the recommendations that emerged from. 

The study found the most important results 

1. That more seasons  affected by the pollutants is summer and more 

times are the times of the morning and the afternoon. 

2. Diversity of pollutants from quarries between solids and gaseous 

materials. But most affected is the air pollution by dust resulting from the 

quarries. 

3 Study showed that pollutants stone quarries and crushers affect human 

health. and that some residents suffered from some diseases caused by 

pollution. Especially respiratory ailments, eye and skin diseases. 

4.The study showed that the quarries affect property rights in terms of the 

dirty exterior walls and clean houses. 

5 .The dust emitted from the stone quarries and crushers leads  to wilting 

foliage and delay their growth and low productivity. 
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6. Shows that pollutants  do not affect the soil and household water 

collection wells  as  much as they affect the public health. 

7.Annual production rate of quarries sector. 

8. The study showed that pollution from quarries in Jammai'n area 

inflicted damage to the property of the population plants. public health. 

and  cause of many diseases. So population  show special attention to this 

problem. 

9. Residents feel shortness of breath and feel for different air Jammai'n for 

other areas 

10. People make an effort and time-consuming to clean furniture, curtains 

and home gardens because these pollutants. 

11.There is dissatisfaction of the population. Against government 

measures to mitigate the pollution .Without  proper planning in the 

selection of search sites Sometimes they look for homes. 

12.The study found that there no have been improvement on the 

environmental situation in the town Jammai'n brought the Palestinian 

National Authority. 

 

 

 


