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ي  

  فهرس الجداول
  
 الصفحة الموضــوع

  45  توزع الترب في منطقة الدراسة )1(جدول رقم 
  50  المعدالت السنوية لسقوط األمطار )2(جدول رقم 
توزع  درجات الحرارة في محطة جنين المناخية بـين عـامي              )3(جدول رقم 

1997-2004  
52 

-1997اح في محطة جنين المناخية بين عامي        توزع سرعة الري   )4(جدول رقم 
2004  

54 

  56   2006 – 1922 من يعبد بلدةتطور عدد السكان في  )5(جدول رقم 
  57  النمو السكاني في قرى زبدة والخلجان وأم داروالحجم  )6(جدول رقم 
  61   2006-2001توزيع مساحات المحاصيل الحقلية في بين عامي  )7(جدول رقم 
  63  الثروة الحيوانية في منطقة الدراسة )8(جدول رقم 
  64  الحرف والصناعات في منطقة الدراسة )9(جدول رقم 
  84  المفاحمقع االرضى عن مو )10(جدول رقم 
  85  المفاحمتغير مواقع  )11(جدول رقم 
  86   في انتقال المفاحمالعوامل المؤثرة )12(جدول رقم 
  89  مإنتاج الفحتغير معدل  )13(جدول رقم 
 90  أسباب زيادة كلفة اإلنتاج )14(جدول رقم 

  98  فئات رأس المال المستخدمة في صناعة الفحم )15(جدول رقم 
  98  مصادر التمويل المستخدمة في صناعة الفحم )16(جدول رقم 
 101  المستخدمة في هذه الصناعةكميات المياه  )17(جدول رقم 

  101  عارهامصدر المواد الخام وأس )18(جدول رقم 
  118   بفعل صناعة الفحم التي يتأثر بها السكاناألوقات )19(جدول رقم 
  121  نسب الوفاة واإلصابة في األمراض )20(جدول رقم 
  122  التباين المكاني النتشار األمراض في منطقة يعبد  )21(جدول رقم
  123  التباين المكاني النتشار األمراض في بلدة يعبد  )22(جدول رقم

 125  األمراض المنتشرة في منطقة الدراسة  )23(ول رقمجد



ك  

  الصفحة  الموضوع
  126  االنتشار المكاني ألنواع األمراض في أحياء يعبد المختلفة  )24(جدول رقم
  131  األثر البيئي للمفاحم على المسكن  )25(جدول رقم
  134   تبعا لعامل المسافةاألثر البيئي للمفاحم على المسكن )26(جدول رقم 
  142   على النباتاتالبعد عن المفحمةتباين التأثير للمفاحم حسب   )27(جدول رقم
  146   حسب عامل المسافةاألثر البيئي للمفاحم على النباتات )28(جدول رقم 
  151  تباين التأثير حسب الموقع الجغرافي على أشجار الزيتون )29(جدول رقم 
  153  ة جنينإنتاجية الزيتون في محافظ  )30(جدول رقم 
  154  نتائج فحص عيانات مياه اآلبار الجوفية  )31(جدول رقم 
  157  نتائج فحص عيانات مياه األمطار  )32(جدول رقم 
  159   التربة في منطقة يعبداناتنتائج فحص عي )33(جدول رقم 
  162  والموصلية  ، معامل ارتباط بيرسون بين الحموضة والملوحة  )34(جدول رقم
  166  نتائج فحوصات عينات التربة في قباطية والشهداء ويعبد  )35(جدول رقم
  176  القوائم اإلرشاديةطريقة  )36(جدول رقم 
  177  الطريقة المباشرة في تقييم األثر البيئي )37(جدول رقم 
  178  نموذجا من مصفوفة ليبولد لتوضيح القوة واألهمية   )38(جدول رقم 
  179   وضيح القوة واألهمية للصناعة في منطقة يعبدمصفوفة ليبولد لت )39(جدول رقم 
  182  إدراك المواطنين وشعورهم بمشكلة التلوث في منطقة يعبد )40(جدول رقم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  



ل  

  فهرس األشكال والخرائط
  

 الصفحة الموضــوع 

  10  منطقة الدراسة  )1(شكل رقم 
  38  طبوغرافية منطقة يعبد )2(شكل رقم 
  39  لمنطقة يعبدوغرافي مقطع طب )3(شكل رقم 
  44  جيولوجية منطقة يعبد )4(شكل رقم 
  47   منطقة يعبدتوزع الترب في )5(شكل رقم 
  50  المعدالت السنوية لسقوط األمطار )6(شكل رقم 
-1997التوزع النسبي لألمطار على أشهر السنة المختلفة بين عامي            )7(شكل رقم 

2004  
51  

  53  نطقة يعبدوردة الرياح في م )8(شكل رقم 
  55  الطبقات الحاملة للمياه  )9(شكل رقم 
  66    يعبدالطرق والمواصالت في منطقة )10(شكل رقم 
  76  الطرق الرئيسية التي تمر في منطقة الدراسة )11(شكل رقم 
  82   لمواقع صنع الفحمالتوزيع الجغرافي  )12(شكل رقم 
  89  .2006-1999 إنتاج الفحم بين عام  معدلتطور )13(شكل رقم 
  103  .لبدائل المرتبطة بمشاكل المواد الخاما )14(شكل رقم 
  110  المفاحممخطط إلحدى  )15(شكل رقم 
  117  الفصول التي ينتشر بها الملوثات )16(شكل رقم 
  124  التباينات في نسبة اإلصابة باألمراض )17(شكل رقم 
  127  االنتشار المكاني لألمراض )18(شكل رقم 

  133  األثر البيئي للمفاحم على المسكن )19( رقم شكل
  136   تبعا لعامل المسافةاألثر البيئي للمفاحم على المسكن )20(شكل رقم 
  144  نباتات الحديقةاألثر البيئي للمفاحم على  )21(شكل رقم 
  148   تبعا لعامل المسافةنباتات الحديقةاألثر البيئي للمفاحم على  )22(شكل رقم 

  155   التي تم فحصهااآلبارمواقع  )23(قم شكل ر
  160  فحصها التي تم عينات التربةموقع  )24(شكل رقم 



م  

  فهرس الصور
  

  الصفحة  الموضوع  
  94  ترتيب األخشاب بشكل مخروطي  )1(صورة رقم 
  94  وضع طبقة من البالستيك على المفحمة  )2(صورة رقم 
  95   عملية تغليف أكياس الفحممظهر  )3(صورة رقم 
  112  عشش المستخدمة لمتابعة العمليات اإلنتاجية إحدى ال  )4(صورة رقم 
  119  االنبعاثات الغازية من المفاحم  )5(صورة رقم 
 138  )االسكيدنيا(األثر البيئي للمفاحم على األشجار المثمرة   )6(صورة رقم 

  149  ونتأثير الملوثات الناتجة عن صناعة الفحم على أشجار الزيت  )7(صورة رقم 
  150  ملوثات المفاحم على تغيير لون أوراق أشجار الزيتون تأثير  )8(صورة رقم 
  153  المفاحم البرك التي تتكون بفعل األمطار في مواقع مظهر  )9(صورة رقم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



ن  

  فهرس المالحق
  
  الصفحة  الموضوع  

  223  استمارة ألصحاب المفاحم  )1(ملحق رقم 
  228  استمارة مسح األثر البيئي على السكان  )2 (ملحق رقم
  232  إحدى الشكاوي التي تقدم بها السكان   )3(ملحق رقم 
  234  نتائج تحليل عينات التربة والمياه التي تم جمعها   )4(ملحق رقم 
  236  إحدى األفران الحديثة التي تستخدم في صناعة الفحم  )5(ملحق رقم 
  238   بها الباحثمدراسات الميدانية التي قابعض الصور لل  )6(ملحق رقم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



س  

  تقييم األثر البيئي لصناعة الفحم في منطقة يعبد
  إعداد

  هشام محمد حماد أبو ذيب
  إشراف

  الدكتور احمد رأفت غضية
  
  

  الملخص
  

 المفـاحم بب وجـود   بـس ؛    عانت منطقة يعبد وما زالت تعاني من التلوث البيئي بفعل المفاحم  

 ،تقييم األثر البيئي لصناعة الفحم في منطقة يعبد       وتهدف هذه الدراسة إلى     ، بالقرب من هذه البلدة   

دراسة الفحـم النبـاتي     و ،والتعرف على اثر المفاحم على البيئة المحلية التي يعيش فيها السكان          

 التعرف على تـأثير     راسة إلى كما تهدف الد  ، كأحد المنتجات االقتصادية التي تنتجها هذه المنطقة      

التعرف على اثر صـناعة الفحـم علـى    و ،مخلفات الفحم على صحة اإلنسان وراحته وممتلكاته 

  .والتربة، والمياه الجوفية، النبات الطبيعي واألشجار المثمرة

 إلى ستة فصول رئيسية، حيث تضمن الفصل األول علـى           الدراسةولتحقيق هذه األهداف قسمت     

 والدراسات السابقة، أما الفصل الثـاني  يانات الدراسةومعالجة ب وأهميتها وأهدافها مشكلة الدراسة 

أما في الفصل الثالث فقد تم فيـه        ، فقد إحتوى على دراسة شاملة لبيئة المنطقة الطبيعية والبشرية        

دراسة صناعة الفحم من المنظور الجغرافي االقتصادي  أما في الفصل الرابع فقد تـم دراسـة                 

البيئي لصناعة الفحم على الجوانب الطبيعية والبشرية من خالل دراسة األثر البيئي علـى              األثر  

، والمياه الجوفيـة ، واألثر البيئي على التربة  ، والتنوع الحيوي ، السكان والممتلكات ونباتات الزينة   

 من خالل استخدام مجموعة مـن     ، والفصل الخامس احتوى على تقييم األثر البيئي لصناعة الفحم        

وطريقـة  ، وطريقـة الجـداول  ، حيث تم استخدام الطريقة المباشـرة    ، النماذج لتقييم األثر البيئي   

أما الفصل السادس فقد تضمن النتائج والتوصـيات، حيـث          ، ومصفوفة ليبولد ، المشاركة الشعبية 

  : الدراسة إلى ثالثة أقسامإليهاصنفت أهم النتائج التي توصلت 



ع  

  -:ة بصناعة الفحمالنتائج المتعلق: القسم األول

  سـنويا  اًَ دينـار  5740387 بلغت قيمة اإلنتاج السنوي للقطاع الصناعي في صناعة الفحم ب    -1
  . سنويا للموقع الواحداً دينار76538بمعدل إنتاجية مقداره 

وأن معدل إنتاجية رأس المال في صـناعة        ، اً دينار 15514 بلغ معدل إنتاجية العامل الواحد       -2
  . اً دينار8.92 وبلغ معدل إنتاجية األجور نحو اً لكل ديناردينار 1.46الفحم بلغ 

-20وتباينت هذه الكميـة بـين       ،  طناُ من الفحم سنويا    148 بلغ معدل إنتاج موقع التصنيع       -3
 1217075.83بلغ صافي األرباح السنوية إلنتاج الفحـم هـو   ،  طناُ سنويا للموقع الواحد    400
ة  الشهري األرباحوصافي  ،  ديناراُ 16227.68اح للموقع الواحد    وبذلك يكون صافي األرب   ، ديناراُ
  . دينارا1352.31ُ يكون للموقع

  -:باألثر البيئي لصناعة الفحمالنتائج التي تتعلق : القسم الثاني

   -:   وتوصل هذا الفصل إلى النتائج التالية

وأكثـر  ، الخريـف  أكثر الفصول التي يتأثر بها السكان من ملوثات صناعة الفحم هي فصل              -1
  . وأوقات متأخرة من الليل، األوقات التي يتأثر بها السكان كانت في أوقات الصباح الباكر

 المواد الـصلبة  وتتباين ما بين    ،  تتنوع الملوثات التي تنتج عن صناعة الفحم في منطقة يعبد          -2
وأكسيد ،  النيتروجين وأكسيد،  إلى الغازات المختلفة والتي تشمل أول وثاني أكسيد الكربون         الدقيقة

  .والهيدروكربونات، الكبيريت

 أكدت الدراسة أن بعض السكان يعانون من بعض األمراض التي يسببها التلوث كـأمراض               -3
 من مجمـل العينـة      )%13.7(فكان  ، واألمراض الجلدية ، نواللوزتي، والعيون، الجهاز التنفسي 

 تباينا في أنواع األمراض المنتـشرة       وأظهرت الدراسة أن هناك   ، يعانون من مثل هذه األمراض    
  .فكانت أكثر األمراض المنتشرة هي أمراض الجهاز التنفسي

من خـالل اتـساخ الجـدران       ،  بينت الدراسة أن صناعة الفحم تؤثر على ممتلكات السكان         -4
  .  والسيارات، والتأثير على نظافة البيوت، الخارجية للمساكن



ف  

 المنطقة الغربية التي تقع بشكل مباشر بالقرب من مـصادر          أكثر المناطق تأثرا بالمفاحم هي     -5
والذي يزيد من تأثيرهـا     ، والرياح الشمالية الغربية  ، الملوثات وأنها تقع في مهب الرياح الغربية      

 الغربية في شارع زبدة تقع بشكل طولي بموازاة الرياح الغربيـة فيكـون تـأثير        المفاحمهو أن   
 فـي منطقـة الـسهل       المفـاحم الجنوبية المرتبة الثانية بفعل     واحتلت المنطقة   ، الرياح مضاعف 

  .الجنوبية

 المنبعثة من المفاحم إلى ذبول أوراق نباتات الزينة واألشجار          المواد الصلبة  تؤدي الغازات و   -6
  .وحدوث بطء في النمو والتأثير على أزهارها، المثمرة

لى الحدود التي تشكل خطرا على  تبين أن المياه الجوفية في منطقة الدراسة غير ملوثة إ-7
  .وذلك لعمق اآلبار المستخدمة الستخراجها، الصحة العامة

وان هذا التأثير الحادث    ،  تبين أن صناعة الفحم تؤثر في خصائص التربة في منطقة الدراسة           -8
 فالنباتات تحتـاج  ، فزيادة هذه العناصر هي ايجابية للنبات وليست سلبية       ، للتربة هو تأثير ايجابي   

  .إلى كميات كبيرة من هذه العناصر ألنها تساعد في النمو

   -:بادراك السكان لمشكلة التلوث واستجابتهم لها النتائج التي تتعلق :القسم الثالث  

  . بهذه المشكلة لدى السكان اوجد التلوث الناجم عن تصنيع الفحم في منطقة يعبد اهتماما خاصا-1

، ن المفاحم تلحق أضرارا بالممتلكـات والـسيارات والنباتـات    أ يعتقد نسبة كبيرة من السكان ب      -2
  .  وتسبب العديد من األمراض،وأنها تؤثر على الصحة العامة

 روائح المفاحم ما بين الليل والنهار فشعور السكان من روائح المفاحم            تجاه تباين شعور السكان     -3
  . كان في الليل أكثر

بوجـود   يـشعرون و ،حالة عودتهم إلى منطقة يعبـد      بضيق في التنفس في      سكان يعبد  يشعر   -4
   . هواء يعبدمقارنة معاختالف بين هواء جنين والمناطق األخرى 

وقتا  جهدا و  يبذل السكان ،  ففي مجال السكن   ،تباينت استجابات السكان تجاه األثر البيئي للمفاحم       -5
 تنظيـف    ذلك يتطلبإذ   فاحم بفعل الم  ونتيجة التساخ السيارات  ، طويال في تنظيف األثاث والستائر    



ص  

وكـذلك تغطيـة   ،  مرة في األسبوع2.26بلغ معدل تنظيف السيارات من األوساخ وزائد للسيارات   
ويقضي السكان وقتا طويال في عملية تنظيف نباتات الحديقة المنزليـة           ، السيارة في بعض األحيان   

  . من هذه الملوثات

كـان هنـاك   و ،د بعد مجيء السلطة الفلسطينية تحسن في الوضع البيئي لبلدة يعبيطرأ أي لم   -6
 تخطـيط سـليم لتحديـد       مع غياب  ، البيئة نحو اإلجراءات الحكومية    تجاهعدم رضا من السكان     

  ولم في هذه المنطقة     لم يحدث تحسين للمناظر الطبيعية    و، المواقع السكنية بالنسبة إلخطار التلوث    
 إرسال جهات مختـصة     يتملجهات المعنية ولم     ا  قبل  من لمواقع المفاحم  اختيار مناسب    يكن هناك 

   . إال بشكل قليل جدا لدى السكانلتتحقق من الصحة العامة
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  األولالفصل 

  منهجية الدراسة

  

، مقدمة الدراسة ، واشتمل على العديد من المواضيع أهمها     ، منهجية الدراسة تناول هذا الفصل    
ومعالجـة بيانـات    ، ومبـررات الدراسـة   ، وأهداف الدراسة ، وأهمية الدراسة ، ومشكلة الدراسة 

، والدراسـات الـسابقة   ، ومحتويـات الدراسـة   ، طقة الدراسة ومن، ومصادر المعلومات ، الدراسة
  .واإلطار النظري للدراسة

  المقدمة 1:1

الحظ اإلنسان منذ منتصف القرن الماضي أن بعض المشاريع أو األنـشطة االقتـصادية أو               
ومع أنها كانت تقـدم حلـوال       ، االجتماعية أصبحت تواجه صعوبات متعددة بعد فترة من تنفيذها        

إال أنها لم تكن تأخذ في االعتبار األبعاد البيئية عنـد التخطـيط             ، ض مشكالت التنمية  مقبولة لبع 
 الن بعض   ،ومشاريع أخرى تم التخلي عنها    ، فبعض المشاريع لم يكتب لها االستمرارية     ، إلقامتها

  .)1( مخرجاتها عملت على تدمير بعض عناصر النظام البيئي

ل والمكونات والظروف التي تتفاعل معها الكائنـات   مجموع العوامبأنها "  البيئةيمكن تعريف 
 التلـوث   أما .)2("الحية ضمن حيز معين وتؤثر في العمليات الحيوية التي تقوم بها الكائنات الحية            

 مواد في أي من مكونات النظام البيئي بحيـث تجعلـه غيـر صـالح                أوالبيئي فهو وجود مادة     
وبذلك فهو حـدوث تغيـر فـي الخـصائص          ، فته وظي أداء أوحد من استعماله    ت أو، لالستعمال

 ،رئيـسية  أنواع ويقسم التلوث بشكل عام إلى ثالثة ،)3(الطبيعية والحيوية والكيميائية للنظام البيئي    
  .هي التلوث المائي والهوائي واألرضي

                                                
ن إقليم الوسط في    تقييم األثر البيئي لبعض مواقع طرح النفايات الصلبة في مد          ،)2003(، محمد سعيد ،  الدمنهوري -1

  .2ص، عمان، الجامعة األردنية، ) غير منشورةدكتوراةرسالة (، األردن
   .5ص ،دار المناهج: عمان، البيئة حمايتها وصيانتها ،)2003(، ومحمد عطوة الهروط، وائل إبراهيم، الفاعوري - 2
  .7ص ،نفس المرجع- 3
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التي تؤثر على المنطقـة     ،  من الصناعات التي تترك العديد من الملوثات        صناعة الفحم  تعتبر
، كاسـيد الكربـون   أب العديد من الغازات والتي تتمثل       تنتجحيث  ، س فيها هذه الصناعة   التي تمار 

  .   الصغيرةدقائق الكربونو،  الكبريتوأكاسيد، كاسيد النيتروجينأو

 التنمويـة ذات  األنـشطة  أو البيئي من الدراسات التنبؤية للمـشاريع        األثر تقييمتعد دراسات   
 البدائل  أفضل البيئي واختيار    تأثيرهاتحديد البدائل المتاحة وتقييم      ل يالسلبي وااليجاب  البيئي   التأثير
  . )1( السلبيالتأثير سلبية واقتراح وسائل تخفيف األقل البيئية التأثيراتذات 

تقييم األثر البيئي للمـشاريع     لفان من األهمية وضع معايير      ، مةالضمان تنمية صناعية مستد   
حينها فقط يمكن الحد من التأثيرات الـضارة        ، اصر البيئة  على عن   سلبا بحيث ال تؤثر  ، الصناعية

  .  للتنمية الصناعية

  مشكلة الدراسة  2:1

 من التجمعات    بالقرب المفاحموجود   على ، المترتبة اآلثارد من    منطقة الدراسة العدي   تعانيقد  
احتـه  ر و اإلنـسان  على صـحة     المفاحم السلبية الناتجة عن     اآلثاروتكمن المشكلة في     ،السكانية

   -: التاليةاألسئلة على باإلجابةوتنحصر مشكلة الدراسة  ،وممتلكاته

   في منطقة الدراسة؟ )والبشرية، الطبيعية (ما هي العالقة بين صناعة الفحم والمتغيرات البيئية -1

  ؟  على السكان ما مدى الخطر البيئي لصناعة الفحم في يعبد -2

   ؟لعامل المسافة البيئية تبعا لآلثارهل هناك تباين  -3

  فرضيات الدراسة 3:1

  الفرضية األولى

  . على صحة السكان في منطقة يعبدلمفاحم لتأثيرهناك -أ 

  . على صحة السكان في منطقة يعبدللمفاحمال يوجد تأثير -ب
                                                

دار : القاهرة، 1ط، تقييم األثر البيئي أسس ودراسات، )2003(، وإيمان محمود العزيزى، صالح محمود، الحجار - 1
   .21ص  ،الفكر العربي
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  الفرضية الثانية

  . على ممتلكات السكان في منطقة يعبدلمفاحم لتأثيرهناك  -أ

  . ممتلكات السكان في منطقة يعبد على للمفاحمال يوجد تأثير -ب

  الثالثةالفرضية 

  . على ممتلكات السكان تبعا لدرجة التركز الصناعيللمفاحمهناك تأثير -أ

  . على ممتلكات السكان تبعا لدرجة التركز الصناعيللمفاحم تأثير ال يوجد -ب

  الرابعةالفرضية 

  .كن على ممتلكات السكان تبعا الماكن السللمفاحمهناك تأثير -أ

  . على ممتلكات السكان تبعا الماكن السكنللمفاحم تأثير ال يوجد-ب

   الخامسةالفرضية 

  . في منطقة الدراسة على التنوع الحيويللمفاحم تأثيرهناك  -أ

    على التنوع الحيوي في منطقة الدراسةللمفاحمال يوجد تأثير -ب

  السادسةالفرضية 

  . على التربةللمفاحم تأثيرهناك -أ

  . على التربةللمفاحموجد تأثير ال ي-ب

  السابعةالفرضية 

   . على نوعية المياه الجوفية في المنطقةللمفاحم هناك تأثير -أ

  . على نوعية المياه الجوفية في المنطقةللمفاحمال يوجد تأثير -ب

  الثامنةالفرضية 

  . هناك تقصير من الجهات الحكومية تجاه مشكلة البيئة في يعبد -أ
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  .  تقصير من الجهات الحكومية تجاه مشكلة البيئة في يعبد ليس هناك -ب

  أهمية الدراسة  4:1

لصناعة   البيئي األثر التي تعالج موضوع تقييم      األولى كونها الدراسة    من الدراسة   أهميةتنبع  
 صناعة الفحـم    تعالج وتعتبر الدراسة األولى التي      ،جغرافية من وجهة نظر     الفحم في منطقة يعبد   

 هـذه   أهميـة وتنبـع    ،اتجة عنه على صحة السكان وممتلكاتهم على المستوى الوطني         الن واآلثار
   -: خالل ما يلي منالدراسة

   . االقتصادية للفحم في منطقة يعبداألهمية -1

  . من الناحية البيئيةصناعة الفحمتقييم  -2

 . منطقة يعبدداخل السكانية اإلحياء بين المفاحم إقامة البيئية الناتجة عن اآلثاردراسة  -3

 التخاذ القـرارات المناسـبة       ألصحاب القرار البيئي السياسي االقتصادي      هذه المشكلة  إبراز -4
  .لحلها

   الدراسة  أهداف5:1

   -: تحقيق األهداف التالية إلى هذه الدراسةتسعى

  . لصناعة الفحم في يعبد  البيئياألثرتقييم  -1

  .الدراسةية التي يعيش فيها السكان في منطقة  على البيئة المحلالمفاحم اثر  حجمإظهار -2

  .المنطقة المنتجات االقتصادية التي تنتجها هذه كأحد الفحم النباتيدراسة  -3

  .إدراك السكان واستجابتهم لمشكلة التلوث البيئي بالمفاحم  مدىقياس -4

  .  الفحم على صحة اإلنسان وراحتهملوثات تأثير دراسة  -5

 . ات الفحم على ممتلكات السكان تأثير ملوثإبراز -6

  . المثمرةواألشجار صناعة الفحم على النبات الطبيعي تأثير دراسة-7
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  مبررات الدراسة  6:1

   -: مبررات الدراسة في النقاط التاليةإجمالمكن ي

ـ   ي يكون بمثابة مرجع     انات توفر هذه الدراسة مصدر بي     -1  دراسـة هـذا   دراأ نشكل القاعدة لم
  .المنطقة في اًحقموضوع قريب من الدراسة الالموضوع أو أي 

   .الفحملصناعة  البيئي األثرتقييم  تناولت وأبحاث عدم وجود دراسات -2

العديد مـن الجوانـب      يخدم   بأنه ال شك    جغرافية المنطقة  عن   انات توفير المعلومات والبي   إن -3
   .للمنطقةالمختلفة االقتصادية واالجتماعية 

  .لهذه المشكلة المناسبة تالتوصيامحاولة وضع  -4

   معالجة بيانات الدراسة 7:1

  باعتباره احد المناهج المهمة في مثل هذه       ، التحليلي الوصفي المنهج   بإتباعالدراسة   معالجة   تم
 توزيـع   من خـالل   في منطقة الدراسة،     للمفاحم طريق استخدام المسح الميداني       عن ،الدراسات

 على السكان المتواجـدين     اناتاستبتوزيع  و، المفاحمذه   ه أصحاب على   بالمفاحم خاصة   اناتاستب
 ثم تفريغ المعلومات ومعالجتها      ومن ،ذلك الناتجة عن    التأثيرات لدراسة المفاحم انتشار   أماكنفي  

 إضـافة إلـى     ،الخرائطكما يتم في هذه الدراسة استخدام        ،SPSS اإلحصائي برنامجالباستخدام  
  .ريق المشاهدةالمالحظات التي يسجلها الباحث عن ط

 جغرافيـا   المفـاحم  توزيع   إظهار من اجل    ،GIS استخدام تقنية نظم المعلومات الجغرافية       تم
 مـن   ، العالقات التي قد تظهر نتيجة استخدام هذه التقنية الحديثة في الدراسـات البيئيـة              وإظهار
 فـتم  التـاريخي     المنهج أما .العديد من العمليات التحليلية   استخدام   النطاق المحيط و   إظهارخالل  

 إلى اخذ عينات مـن   باإلضافةهذا  ، بعض الجوانب المتعلقة بمنطقة الدراسة    استخدامه في دراسة    
  .  مخبرياوتحليلها منطقة الدراسة منالتربة والمياه 

تم في هذه الدراسة تقسيم بلدة يعبد إلى خمسة وحدات مكانية تمثل المنطقة الشرقية والمنطقة               
  .   التباينات المكانيةإلظهاروذلك ، ووسط البلد، والمنطقة الجنوبية، ماليةوالمنطقة الش، الغربية
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   معلومات مصادر ال 8:1

   -:التالية المعلومات درا هذه الدراسة على مصاعتمدت 

   -: قسمينإلى وتقسم :المكتبيةالمصادر : أوال

 والمتعلقة بالدراسـة   والحكومية    الصادرة عن الدوائر الرسمية    اإلحصائيةالتقارير والنشرات    -1
ومحطـة  ،  الفلـسطيني  لإلحصاءوالجهاز المركزي   ،  ووزارة الحكم المحلي   ،البيئةوزارة  : مثل

 . والبلديات والمجالس القروية، األرصاد الجوية

   . بهذا الموضوعالدراسات والبحوث التي لها عالقة والمراجع المكتبية  -2

   -:صادر ما يلي وتشمل هذه الم،لمكتبية المصادر غير ا:ثانيا

   -: على النحو التاليوزعت اناتاستب إعداد تم، لمنطقة الدراسةالمسح الميداني  -أ

  . في منطقة الدراسة على السكان وزعت األولى -1

  .    في منطقة الدراسةالمفاحم أصحابعلى  وزعت الثانية -2

  .لها عالقة بالدراسةالتي ات سجهزة والمؤسألا الدوائر ومع موظفيات والمقابالت رالزيا -ب

 . عن طريق المشاهدةتم تسجيلهاالمالحظات التي  -ج

   .  المخبري للفحصمن منطقة الدراسةاخذ العينات  -د

  تنفيذ الدراسة : ثالثا

  -:تم تنفيذ الدراسة الميدانية على النحو التالي

  والتي تمت على مرحلتين ، تجهيز الخرائط الالزمة للدراسة -1

تم الحصول على خرائط مـن   :علقة بدراسة األثر البيئي على السكان والمساكن الخرائط المت  -أ
باسـتخدام تقنيـة   وتم معالجة هذه الخرائط ،  دار وزبدةوأمبلدية يعبد تمثل منطقة يعبد والخلجان       

(GIS)               حيث تم تجميع الخرائط الميدانية من خالل عمل مجموعة من اللوحات التي تمثل منطقة 
  . 4500:1ا في لوحات منفصلة تمثل منطقة الدراسة بمقياس رسم كبير الدراسة وتجميعه
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 خريطة أساس مـن   إنشاءتم   : البيئي على الجوانب الطبيعية    األثر الخرائط المتعلقة بدراسة     -ب
، خريطة مواصـالت  و، خريطة مساكن (وتجميع مجموعة من الخرائط     ،  الجوالت الميدانية  خالل

تمثل الجهات األربعة    حيث   يد النقاط المراد اخذ عينات منها     وتحد، مع بعضها ) خريطة كنتورية و
  .    المفاحمويراعى فيها اتجاه الرياح ومواقع ،  المحيطة بالمفاحماألساسية

  الدراسة الميدانية -2

والتـي تـم مـن    . 15/10/2006-20/9والتي تمت في    ، المفاحمالدراسة الميدانية المتعلقة ب    -أ
 في منطقة يعبد والتي تمت تعبئتهـا مـن خـالل    المفاحم أصحاب   خاللها توزيع استمارات على   
  . مقابلة أصحاب هذه المفاحم

-10/12الدراسة الميدانية المتعلقة باألثر البيئي للمفاحم على السكان والتـي تمـت فـي                -ب
وقريتي ، والتي تم من خاللها توزيع استمارات على السكان في كل من بلدة يعبد            ، 10/3/2006

والتي كانت تتم تعبئتها من قبل السكان بوجود الباحـث لإلجابـة       ، وقرية زبدة ، أم دار الخلجان و 
  . رب األسرةمقابلة من خالل ، عن استفساراتهم

، 20/4/2007-5/4الدراسة الميدانية المتعلقة بدراسة الجوانب الطبيعية والتـي تمـت فـي        -ج
التعرف على منطقة الدراسـة     و ،ةوالتي تم من خاللها جمع عينات من التربة في منطقة الدراس          

، وتم في هذه الفترة تجهيز العينات للفحص المخبـري      . وتسجيل المالحظات الميدانية من الميدان    
وتمت العمليـة مـن     ، وتجهيزها في عبوات خاصة بذلك    ، اوتصفيته، من خالل تجفيف العينات   

 بعـض الطـرق والمتمثلـة        وتم إجراء القياسات الميدانية باستخدام     ،خالل تحديد مواقع العينات   
ويعود السبب في ذلك إلى وعـورة    ) متر50(باستخدام الطرق التقليدية والمتمثلة بالحبال والكركر     

  .وعدم توفر أجهزة القياس الميداني، بعض المناطق

ومنطقة جنين من خالل التنسيق مع بعض       ، تم جمع عينات من مياه األمطار من منطقة يعبد         -د
طق شـرق   اومن، تم اخذ عينات من مياه اآلبار في منطقة يعبد        و ، وجنين السكان في منطقة يعبد   

   .  وشمال مدينة جنين

والتي تمت في مختبرات مركـز التحاليـل الكيماويـة          ، عملية تحليل عينات التربة والماء     -هـ
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 .7/7/2007-9/6والتـي تمـت فـي    ،  الدوائية في جامعة النجاح الوطنية   ةوالبيولوجية والرقاب 
  .كارتوغرافيالتمثيل وال والتفسيرتحليل الم في كل مرحلة عملية وكانت تت

  الصعوبات التي واجهت الباحث: رابعا

   -: مجموعة من الصعوبات والتي تتمثل بمايليالدراسة تواجه

، رفض مجموعة من أصحاب المفاحم تعبئة بعض االستمارات المتعلقـة بـصناعة الفحـم              -1
  . وميةلتخوفهم من أنها ستصل إلى جهات حك

رفض أصحاب المفاحم رفضا قاطعا تعبئة االستمارات المتعلقة بأثر المفاحم على الجوانـب              -2
  .ة فرديبصورة وليس عائليوزاد الصعوبة أن العمل في هذه الصناعة يكون بشكل ، الصحية

  . األسرة فرادأل المتعلقة بالمعلومات الشخصية اناتعدم رغبة بعض السكان بتعبئة بعض البي -3

 أن حيـث    ،الصعوبات التي واجهها الباحث في الدراسة الميدانية في مرحلة جمع العينـات            -4
الشوارع االلتفافيـة فـي     و اإلسرائيلية مستعمراتوجود العديد من ال   و، المنطقة شديدة التضرس  

  .منطقة الدراسة

ـ       ،الهواءعدم توافر األجهزة المتعلقة بفحوصات       -5 وم بهـذه    حيث أن المختبر المتنقل الذي يق
     .  حيث تنقصه بعض المستلزمات،الفحوصات والتابع لسلطة جودة البيئة ال يعمل

  منطقة الدراسة   9:1

 ، وبعض القرى المحيطة بها    بلدة يعبد  التي تتضمن     اإلدارية  منطقة يعبد  تشمل منطقة الدراسة  
 لطريق الرئيسي جنين يصلها طريق يتفرع عن ا     مدينة  إلى الجنوب الغربي من     وتقع هذه المنطقة    

  وأما قريتي الخلجـان  ،)1( جنينمحافظة مجلس بلدي محلي يتبع   في بلدة يعبد    يوجد جنين، نابلس
يبين ) 1(  والشكل رقم     ،وقرية زبدة فإنها تحتوي على مجالس قروية تدير هذه المناطق         ، وأم دار 

  .منطقة الدراسة

                                                
  .96 صدار الطليعة،: ، بيروت2، ط5، جبالدنا فلسطين ،)1988 (، الدباغ، مصطفى مراد- 1
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    مجتمع الدراسة10:1

  ).قرى الخلجان وأم دار وزبدة، بلدة يعبد(ة يعبد يتكون مجتمع الدراسة من سكان منطق

    عينة الدراسة11:1

 في من مجتـمع الدراسة% 10تم إجراء الدراسة على عينة عشوائية طبقية تمثل ما نسبته 
 واخذ ء إلى خمسة أحيابلدة يعبدتم اختيارها بشكل طبقي عشوائي عن طريق تقسيم بلدة يعبد و

من سكان قرى الخلجان وأم % 20كما تم اخذ عينة تمثل ، ألحياءالعينة بشكل عشوائي من تلك ا
  .وذلك الن هذه التجمعات السكانية صغيرة، دار وزبدة

   الدراسة    هيكلية12:1

  -: وهي فصول أساسيةتم تقسيم هذه الدراسة إلى ستةلتحقيق أهداف الدراسة 

ومبـررات  ، ف الدراسـة  وأهدا، وأهمية الدراسة ، مشكلة الدراسة  يحتوي على    :ولأل ا الفصل
، ومحتويات الدراسـة  ، ومنطقة الدراسة ، ومصادر المعلومات ، معالجة بيانات الدراسة  و، الدراسة

  . واإلطار النظري للدراسة، والدراسات السابقة

وتتمثل البيئـة الطبيعيـة     ، تناول البيئة الطبيعية والبشرية لمنطقة الدراسة     :  الفصل الثاني  أما
قع والوضع الطبوغرافي والتركيب الجيولوجي والحياة النباتية والحيوانيـة          بالمو لمنطقة الدراسة 

والمتمثلـة  ، وعناصر البيئة البشرية لمنطقة يعبد    ، والخصائص المناخية والموارد المائية   ، والتربة
  .بالسكان والمسكن والخصائص االقتصادية والمرافق والخدمات العامة

اشتمل علـى مقومـات صـناعة       و  في يعبد  ة الفحم صناعجغرافية   تناول   :الفصل الثالث أما  
وتطور هذه الـصناعة فـي      ، والعوامل المؤثرة في اختيار المواقع الخاصة بصناعة الفحم       ، الفحم

، وتـسويق المنتجـات   ، والعمالـة ، واإلنتاجيـة ، لصناعة الفحم والتوزيع الجغرافي   ، منطقة يعبد 
  . والجدوى االقتصادية لصناعة الفحم

الفصول واألوقات التي    ةسادرتم   حيث   ، البيئي لصناعة الفحم   األثرتناول  : عالفصل الراب أما  
 األثر البيئي للمفاحم علـى      أيضاكما يحتوي    التلوث الجوي  في منطقة يعبد من      يتأثر بها السكان  
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  .االنتشار المكاني لإلمراضو، لتلوث على صحة السكانل واألثر البيئي المباشر ،النباتات

والطريقـة  ،  البيئي من خالل استخدام طريقة القوائم  األثر تقييم   وى على احت الخامسالفصل  و
 إدراك المـواطنين     دراسة مـدى   ويحتوي على  ،ومصفوفة ليبولد ، والمشاركة الشعبية ، المباشرة
 بمـشكلة   همومـدى اهتمـام   ، ومدى استجابتهم وتكيفهم معها   ،  التلوث بفعل صناعة الفحم    لمشكلة

  .منطقةال السلطات المعنية بالوضع البيئي في اهتمامومدى  ،التلوث ومدى انزعاجهم منها

  .الدراسة والتوصياتالنتائج التي توصلت لها  وتناول الفصل السادس

  الدراسات السابقة  13:1 

  -:األحدث إلى األقدم مرتبة من  السابقةأهم الدراسات

فـي مدينـة    بعنوان تلوث الهـواء     ، 1985 لعام، دراسة حامد موسى عيسى الخطيب    : أوال
هذه الدراسة إلـى التعـرف علـى        هدفت  و، اإلنسان على صحة    وأثرهالرصيفة بغبار الفوسفات    
 الناتج عن الغبـار علـى       التأثير إظهارو، والعوامل المؤثرة في ذلك   ، االنتشار المكاني للملوثات  

  -: التاليةوتوصلت الدراسة إلى النتائج. السكان

 مناجم الفوسفات الواقعـة بـالقرب مـن         تآوتعد منش ، ايعد هواء مدينة الرصيفة هواء ملوث      -1
تزيد نسبة تركز الغبار في جو المدينة كلما كانـت  حيث  ، لتلويث الهواءاألساسيالمدينة المصدر  

 . الجوي في الجهة الغربية للمدينة نظرا لوجود مصادر التلوث؛غربيةالرياح 

، التهاب اللوزتين ، التهاب العيون ، لتنفس ا أمراض:  التالية باألمراض اإلصابةاحتمالية  تزداد   -2
لإلصـابة  وتتزايد هـذه االحتماليـة      ، كلما اتجهنا صوب الجنوب الغربي للمدينة     ، التهابات الجلد 

 .  بتزايد تركز الملوثات في الجوضباألمرا

  . الجهاز التنفسيأمراض بالتلوث الجوي في مدينة الرصيفة هي تأثرا األمراض أكثر -3

 البيئيـة   اآلثارتحت عنوان تقييم بعض     ، 1989عام  ل ،محمد سعيد الدمنهوري   دراسة  : ثانيا
 وراحته اإلنسانفي مجاالت صحة  الناجمة عن التلوث الجوي بغبار االسمنت في مدينة الفحيص

التعـرف علـى    هدفت هذه الدراسـة إلـى       و، المثمرةاألشجار   بعض   وأوراقوبعض ممتلكاته   
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  الناتج عن الغبار على السكان     التأثير وإظهار، فيهاعوامل المؤثرة   وال، االنتشار المكاني للملوثات  
  -:وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية

 بـبعض  أضراراويلحق ، يعد الهواء في مدينة الفحيص هواء ملوثا بشكل يهدد صحة السكان     -1
تناقص باالبتعاد  وت، تزداد نسبة تركز الغبار في الهواء بالقرب من المصنع        ف، الممتلكات والنباتات 

  . وتتركز النسبة الكبيرة باتجاه الجزء الشرقي من المدينة، عنه

   .بصحتهم إضراراانه يلحق % 70حيث يعتقد ،  للسكانإزعاج المصنع مصدر يشكل -2

 إجـراءات  هناك نسبة كبيرة من سكان المدينة يتذمرون ويظهـر عـدم رضـاهم مـن                 إن -3
  .البلدي في المدينة في مصنع االسمنت والمجلس المسئولين

 البيئية للصناعة فـي  اآلثار بعنوان تقييم   ،1995 عام   ،دراسة محمد صالح احمد الحاج    : ثالثا
وتقدير ،  الصناعية األنشطة البيئية الناجمة عن     اآلثارهدفت إلى معرفة مدى قوة      و ،مدينة صنعاء 

 أخطـار  تـصاعد    بـسبب )  البيئـي  األثرتقييم  () EIA(وضرورة استخدام منهجية    ، اآلثارهذه  
   -:أهمها من النتائج والتي العديدوتوصلت الدراسة إلى ،  على البيئةوأثرها، المشاريع الصناعية

 وأدواتافتقار المنشات الصناعية إلى ابـسط معـدالت         و العمال في المصانع     أوضاعتردي   -1
   .واألمانالسالمة 

التي تتسرب مباشرة   لمصانع السائلة    مخلفات ا   عن ناتجة البيئية للصناعة كانت     اآلثار أهم إن -2
  . إلى المياه الجوفية في المدينة

 المنـاطق  مـع  الصناعية هو تداخل مواقع المنشات الـصناعية  ألخطارل السبب الرئيسي    إن -3
 بكثير فيما لو حصرت المصانع في مناطق        أسهل البيئية   اآلثار حلول لتخفيف    إيجاد أن و ،السكنية

   .بهاصناعية خاصة 

 عناصـر التـدخل ضـررا هـي         أكثر أن و ، السلبية للصناعة تفوق فوائدها كثيرا     اآلثار أن -4
 العناصر البيئيـة    أكثروان  ، والصلبة والمواد الخام الالزمة للعمليات الصناعية     المخلفات السائلة   

  .والعمال والصحة العامة والتربة،  من هذا التداخل هو المياه الجوفيةتأثيرا
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تلوث الهواء بغبار الفوسفات فـي      بعنوان  ، 1995لعام   ،بان الجندي دراسة هشام شع  : رابعا
،  تقدير نسبة التلوث الجـوي بالغبـار       وهدفت هذه الدراسة إلى    ، على السكان  وأثرهمدينة العقبة   

، ودراسة االنتشار المكاني والتباين الفصلي وتحديد العوامل التي تؤثر في معدالت تركز الغبـار             
إلـى  والتعرف  ،  صحة السكان وممتلكاتهم وحركة تنزههم واستجمامهم       التلوث على  أثارودراسة  

  -:وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية ،مدى استجابتهم وتكيفهم معها

 ببعض الممتلكـات  أضراراويلحق ،  ملوثا بشكل يهدد صحة السكانهواءيعد  هواء العقبة   إن -1
  . وعلى حركة التنزه واالستجمام في المدينة

 المينـاء يـشكل     أنو، نة تتزايد باالقتراب من المينـاء     سبة تركز الغبار في هواء المدي      ن إن -2
 .  للسكان وخاصة في المناطق الشرقية من المدينةإزعاجمصدر 

   .  الجهاز التنفسي والعيون والجلد واللوزتينبأمراضمصابون العينة  أفرادمن % 41.5 إن -3

 البيئية للتنمية   اآلثاربعنوان تقييم   ، 1995لعام  ، العطيويدراسة نسرين عبد المهدي     : خامسا
تتبع التغيرات البيئية في العقبة فـي مراحـل نموهـا            هدفت هذه الدراسة إلى   و ،في مدينة العقبة  

 لألنشطة البيئية   اآلثاروتحليل  ،  البيئية لإلخطار الزمانية والمكانية    األبعادوالتعرف على   ، المختلفة
 األسـلوب  تـم إتبـاع    األهدافهذه   ولتحقيق، اآلثار السكان لتلك    كإدراومعرفة مدى   ، التنموية

وهو أسلوب إحصائي يهدف إلى اختبـار الفـروق بـين        ( التحليل التمييزي والمتمثل ب  اإلحصائي
  -:وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية )المجموعات

يهم اهتمـام   لـد % 75فهنـاك   ، البيئـي  سكان المدينة لمشكلة التلـوث       إدراكتباين مستوى    -1
  .بالمشكلة

   .بصحتهم سلبية أثار يلحق بأنه لسكان المدينة لقناعتهم إزعاج الميناء مصدر  يشكل-2

لبعـدها عـن    ،  في المناطق شمال المينـاء     األولىيفضل السكان في المدينة السكن بالدرجة        -3
  . مصادر الغبار

 التي يزداد   األوقات أكثرث كانت   حي،  شدة الروائح الكريهة خالل اليوم     تأثيرستويات  تتباين م  -4
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 الظهـر ثـم    ثم العصر ثم المغـرب    ، )قبل الغروب  ( الروائح الكريهة هو وقت المساء     تأثيرفيها  
   .معاوالصبح 

 البيئيـة للمـشاريع     اآلثارتقييم   بعنوان   ،1996عام  ل، نعيم سليم محمد بارود    دراسة :سادسا
وتصنيف ،  البيئية لآلثار تقييم   إجراءاسة إلى    وهدفت هذه الدر   ،الصناعية في مدينة عمان الكبرى    

ومعرفة مقدار التغير الكمـي والكيفـي الـذي    ،  على البيئةتأثيرهاالقطاعات الصناعية من حيث    
وتوصلت الدراسـة    .ومعرفة اثر التلوث على صحة السكان     ، تسببه القطاعات الصناعية المختلفة   

  -:إلى النتائج التالية

، ة عمان الكبرى المصدر الرئيسي لتلوث البيئة بجميـع عناصـرها          تعتبر الصناعة في مدين    -1
  .  الذي يعيش في المدينةاإلنسانوهذا بدوره انعكاس على 

 (No3)إلى ارتفاع تركز النتـرات      ،  المائية األحواض الصناعية المقامة فوق     أدت األنشطة  -2
 .  ومحطات ضخ مدينة عمان الكبرىآبارفي بعض 

 عالية فـي  والغبار العالق ، وغاز ثاني أكسيد الكبريت   ،  النيتروجين كسيدأ أولتركز   نسبة   إن -3
 . منطقة وسط العاصمة

،  الجهاز التنفسي  كأمراض،  لحقت بالسكان المقيمين في المناطق الصناعية      أمراضا هناك   إن -4
  .الرأس وآالم،  والمعدة،والعيون،  الجلديةواألمراض، اللوزتينوأمراض 

 تلوث  ألثاربعنوان تقييم الجانب االقتصادي     ، 1997عام  ل ،إبراهيمغانم  كريمة  دراسة  : سابعا
، األردن فـي وادي    األوسـط يات في الغور    ض الحم أنواع بعض   إنتاجمياه سد الملك طالل على      

 تلوث مياه سد الملك طالل      آلثاروهدفت هذه الدراسة بشكل رئيسي إلى تقييم الجانب االقتصادي          
   -:وصلت الدراسة إلى مايليوت، ر عند التخطيط الزراعيبعين االعتباوضرورة اخذ البعد البيئي 

، للحمضيات حسب مصدر ميـاه الـري      ، العائدات الكلية  ، توجد فروق في التكاليف المتغيرة     -1
  . إحصائيةولكن هذه الفروق ليست ذات داللة 

 فـي   هـا أعال فكانـت ،  المناطق المختلفة حسب مصدر مياه الـري       إنتاجيةفروق في    توجد   -2
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 أخيـرا و، تليها التي تروى من المياه المختلطـة      ، المنطقة التي تروى من مياه قناة الملك عبد اهللا        
   .طاللالتي تروى من سد الملك 

فقد دلت نتـائج التحليـل      ،  حسب مصدر مياه الري    اإلنتاجيةوكميات المياه   بين   توجد عالقة    -3
،  الليمون حسب مصدر ميـاه الـري       تاجيةإن  معنوية في  إحصائية ال توجد فروق     بأنه اإلحصائي

  . في حالة المندلينا ولكن وجدت مثل هذه الفروق

 البيئيـة   لآلثـار بعنوان التقييم االقتصادي    ، 2000عام  ل ،دراسة شبيب جميل مصاروة   : ثامنا
 تقيـيم   إجـراء  البيئية لهـذه المدينـة و      اآلثارهدفت إلى التعرف على     و، لمدينة عمان الصناعية  

 وذلك من خالل دراسة وضع المنطقة بدون ومع المـشروع مـن الناحيـة            اآلثاره  اقتصادي لهذ 
   -:وتوصلت هذه الدراسة إلى النتائج التالية، الصناعية والتجارية والخدميةالزراعية و

  .  النوم والضجيجتأثير بين 0.006  المعنوية عند مستوىإحصائيةتوجد فروق ذات داللة   -1

 الضجيج فقـد    أما ،%60اعية ضررا للبيئة فهي الروائح حيث بلغت         المخلفات الصن  أكثر أن -2
 . 0.03 عند مستوى إحصائياولها فروق دالة ، يشكون من ذلك% 68 أنتبين 

في حـين بلغـت     ،  دينار 330000بلغت قيمة تجنب الضرر الناتج عن تلوث الهواء بحدود           -3
حشرات والقوارض فقد قدر المبلـغ    مكافحة ال  أماو،  دينار 84800خسائر التوقف عن العمل ليال      

 .  دينارألف 75 لعمل مكافحة شاملة بحدود اإلجمالي

 االقتـصادية تقييم اآلثار البيئيـة     بعنوان   ،2001عام  ل ،رهام محمد ديب اليمن    دراسة :تاسعا
هدفت و ،البيئية في مصنع إسمنت الفحيص للتحسينات األخيرة التي أجريت لرفع سوية األوضاع

 في مصنع اسمنت الفحـيص      أجريت التي   األخيرةللتحسينات   البيئية االقتصادية    اآلثارتقييم  "إلى  
  -:وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية،  الحاليالوضعوالمقارنة بين الوضع السابق و

 البيئيـة التـي     األضـرار  التحسينات التي قامت بها شركة االسمنت نتج عنها التقليل من            إن -1
 المصنع والوصـول بهـا   آليات إلى رفع كفاءة إضافةنت للمحاصيل الزراعية  يسببها غبار االسم  

  . إلى مستوى المواصفات العالمية
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 التنفـسية بـنفس     األمـراض  وجود المصنع في منطقة الدراسة يرتبط بعالقة مع نـسبة            أن -2
ـ        أنهاوجد  ، وعند حساب التكلفة المالية لمريض الجهاز التنفسي      ، المنطقة ل اقـل مـن تكلفـة نق

       .  في المنطقةاألمراض إلى انخفاض نسبة أدت األخيرة التحسينات أنالمصنع كما 

 التلـوث اليـومي     أنماطبعنوان  ، 2001لعام  ، دراسة احمد عطااهللا موسى الذنيبات    : عاشرا
وهدفت الدراسة إلى تحليل اثر العوامـل الطبيعيـة فـي    . والفصلي للهواء في وسط مدينة عمان  

وتحليل اثر النشاط البشري من خالل حركة المرور علـى  ، ي وسط مدينة عمانتركز الملوثات ف 
بكـل مـن الظـروف    وتحديد النمط اليومي والفصلي لتركيز الملوثات وربطها  ، تركيز الملوثات 

  -:وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية ،الجوية السائدة وحركة المرور في منطقة الدراسة

 النيتروجين في فـصل     أكسيد وأول الكبريت   أكسيد الكربون وثاني    أكسيد أول ارتفاع تركيز    -1
  . في فصل الصيف أكثر منهالشتاء

  .ارتفاع تركيز ثاني اكاسيد النيتروجين في فصل الصيف عنه في فصل الشتاء -2

 تساهم االنقالبات الحرارية في زيادة تركيز الملوثات حيث كانت تراكيز الملوثات في فـصل           -3
  . منها في فصل الصيف أعلىالشتاء 

ر التـي وضـعتها     ييسجلت عدة تجاوزات لبعض الغازات المستخدمة في الدراسة عن المعا          -4
  . األردنيةمؤسسة المواصفات والمقاييس 

 البيئي لـبعض    األثرتقييم   بعنوان ،2003 ،عام محمد سعيد الدمنهوري   دراسة : عشر إحدى
دراسة إلى الكـشف     هذه ال  هدفتو .األردنسط في   الو إقليممواقع طرح النفايات الصلبة في مدن       

 البيئي لمواقع الدراسة على المكونات البيئية الهامة في مناطق هـذه المواقـع بـشكل                األثرعن  
 البيئي بين هذه المواقع وإلـى الكـشف   األثروالوقوف على تباين ، خاص وعلى البيئة بشكل عام    

وقـد توصـلت   ،  والمجتمع المحلي المخدومعن مستوى الوعي البيئي لدى العاملين في كل موقع   
  -:أهمها منهذه الدراسة إلى العديد من النتائج 

تدهور   الخاصة بهذه الدراسة تعمل على     -غير الخطرة – مواقع التخلص من النفايات الصلبة       -1
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  . الخصائص الفيزيائية لتربة هذه المواقع

المحـيط   ل على تدهور نوعية الهواء مواقع الدراسة تعتبر مصدرا النبعاث الغازات التي تعم       -2
تمتـد    للمكونات البيئية في منطقة كل موقع وقد       وإزعاجمصدر ضرر   وتصبح  ، بمواقع الدراسة 

  .  وراحتهاإلنسان السلبي على صحة تأثيرهاوخاصة ، إلى خارجها

 أكثـر ) الرطوبة النسبية للهواء الجـوي    ، سرعة الرياح ، درجة الحرارة ( المتغيرات المناخية    -3
 كل من كمية المواد العضوية التـي        تأثير إلى   إضافة ،العوامل فاعلية في انتشار الغازات الناتجة     

  . يتم التخلص منها ومسامية ورطوبة التربة في كل موقع من مواقع الدراسة

 مواقع الدراسة تعمل على تدهور الخصائص الفيزيائية والكيميائية للمياه الجوفيـة للمـصادر      -4
تفق جريانها مع االتجاه العام للجريـان الجـوفي         عة إلى الغرب من كل موقع والتي ي       المائية الواق 

    . اآلبار المنزلية باستثناء بعض لألغراضعينات الدراسة ال تصلح ل المياه الجوفية أنو، للمناطق

 البيئيـة  اآلثـار بعنـوان   ، 2003لعـام   ، وآخرون،  حسن أبا علي   أسماءدراسة  :  عشر اثنا
 اآلثـار هدفت هذه الدراسة إلى رصد      و، لرمال البحرية في مملكة البحرين    نجمي ل لالستخراج الم 

مـة وال سـيما تلـك ذات        االبيئية المترتبة على استخراج وتعدين الرمال من البيئات البحرية ع         
 وتوصـلت الدراسـة     ،وذلك بتطبيق نموذج المؤشرات    ، في البحرين   البيئية كخليج توبلي   األهمية

مال البحرية لعمليات التنمية االقتصادية في مملكة البحرين صـاحبه تـدهور             استخدام الر  أنإلى  
على البيئات الحـساسة   كواثر ذل  ،البيئات البحرية خالل عمليات استخراج الرمال ونقلها وغسلها       

 التـأثيرات  بمصفوفة تهدف إلى تبني سياسات بيئية الحتـواء   وخرجت الدراسة  ،الحيويوالتنوع  
   . على البيئةاألقلمال البحرية في مملكة البحرين وطرح البدائل السلبية لتعدين الر

بعنوان مالمح التلـوث البحـري     ،)بدون تاريخ( ،دراسة محمد الخزامي عزيز  : ثالث عشر 
 نمـوذج   إبرازهدفت الدراسة إلى    و،  الكويت خالل فترة احتراق وسكب البترول      إقليموالبري في   

واسـتخدم  ، لوث البيئي في الفترة التي عقبت الغزو مباشرة        جوانب الت  إبراز إمكانيةتطبيقي حول   
وخرجت الدراسة بمجموعة من الخرائط تعبر عن مدى        ، الباحث تقنية نظم المعلومات الجغرافية    

  . على البيئة البحرية والبريةأي طرالتلوث الذ
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، ان الوضع البيئي في محافظة جنـين بعنو، 2005لعام  ،دراسة وليد سعيد صقر  :  عشر أربع
 والتعرف علـى مـصادر التلـوث     ، دراسة الواقع البيئي في المحافظة     إلى ،وهدفت هذه الدراسة  

 وأثـرهم ودراسة سلوك السكان الخاطئ تجاه البيئة       ،  درجات التلوث بالمحافظة   وإظهار وآثارها
  -: وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية،في التلوث

  . كانية والديموغرافية اثر كبير في حجم التلوث الخصائص االقتصادية واالجتماعية والسإن -1

  . تزداد كمية النفايات الصلبة في فترة الجفاف عنها في فترة الرطوبة -2

  .  في النفاياتاألولى النفايات الصلبة المنزلية المرتبة تحتل -3

  .   الظروف المناخية في فصل الشتاء في زيادة حدة التلوثإسهام -4

   للدراسة النظرياإلطار 14:1 

  استخدام نظم المعلومات الجغرافية في الجوانب البيئية 1:14:1

 الدراسات  إلى األراضي ما بين مسح استخدامات      استخدامات نظم المعلومات الجغرافية   تتنوع  
 لتعريف نظم المعلومات الجغرافية واهم الجوانب البيئية التـي     حي وفيما يلي توض   ، المتعمقة البيئية

   -: الجغرافية في دراستهااتتدخل نظم المعلوم

  نظم المعلومات الجغرافية -1

وذلك لتعـدد المجـاالت     ،  العلماء عنداختلفت اآلراء حول تعريف نظم المعلومات الجغرافية        
الختالف وجهات النظر حـول تحديـد وتـصنيف األهـداف     و ،التطبيقية التي تعتمد عليها اليوم    

 أن سر أهمية نظم المعلومات الجغرافية يكمـن فـي         كما وان البعض يعتقد    ،التطبيقية لتلك النظم  
 على أنها مجموعة مـن      اولكن اتفقو ، )1(اإلمكانيات االلكترونية للبرامج ومكونات الحاسوب اآللي     

  -:ها هيتعريفاتوأهم  .النتائجا على الحاسوب ومعالجتها وإخراج  يتم إدخالهاناتالبي

ظم المعلومات تعتمد التوزيع المكـاني      هي حالة خاصة من ن     " :)1979(تعريف دويكر لعام    

                                                
:  اإلسكندرية،3ط، أساسيات و تطبيقات للجغرافيين–نظم المعلومات الجغرافية  ،)2004(، محمد الخزامي،  عزيز- 1
  .19ص ،نشاة المعارفم
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 أو الخطـوط    أو التي يمكن تحديدها في المحيط المكاني كالنقط         واألهدافللظاهرات والنشاطات   
 ة المساح أو الخط   أو ةالمعلومات المرتبطة بتلك النقط     نظام المعلومات بمعالجة   فيقوم، المساحات
  .)1(" من خاللهاانات االستفسار عن بيوأ،  تحليلهاإلجراء جاهزة السترجاعها اناتلجعل البي

والبـرامج  ، مجموعة منظمة من الحاسوب وملحقاتـه      يه: ESRI  سسةؤباحثو م تعريف  
 وخـزن وتحـديث     بإدخـال مهمتها القيام   ،  المدربون واألشخاص،  الجغرافية اناتوالبي، لخاصةا

  . )2( الجغرافيةاناتومعالجة وتحليل وعرض كافة البي

  يئية التي يستخدم فيها نظم المعلومات الجغرافية  الجوانب البأهم -2

  عرض المعلومات البيئية-أ

 باالعتمـاد علـى التـدرج        والمضلع  بواسطة النقطة والخط   الجغرافيةعرض الظاهرات   يتم  
 التلـوث وتمثيـل     نقـاط  بإظهـار  البيئية   انات عرض البي  ويمكن ،)3( التظليل المساحي  أواللوني  

  . المتساويةالتأثير خطوط وإظهار، باأللوان التدرج أوظالل  باستخدام ال،التأثرقطاعات 

   االستفادة من لغة االستفسار -ب

 عمليات خاصة لتوضيح العالقات بين      إجراءو، اختيار عنصر معلوماتي محدد   من خالل   يتم   
 نقـوم   أن ونستطيع   ،)4( عمليات رياضية  أجراء، ، <، >=>،= <ب =  عالمة المعلومات باستبدال 

      . مليات في الدراسات البيئيةبهذه الع

   على الخرائطالتلوثتوقيع مصادر  -ج

 ويستفاد منها فـي عمليـات       ،يتم في هذه الحالة إظهار مواقع إصدار الملوثات على الخرائط         
    .  السكنأماكن القرب من أو العالقة من حيث البعد إظهارالتحليل وكذلك في 

                                                
  .20ص ،نفس المرجع - 1
، 1ط  ،أساسيات نظم المعلومات الجغرافية وتطبيقاتها في رؤية جغرافية، )2005( ،سميح احمد محمود،  عودة- 2

  .58 ص،دار الميسرة للنشر والتوزيع والطباعة :عمان
  . 72ص، مرجع سابق، )2004 (،محمد الخزامي،  عزيز- 3
  .73-72ص، نفس المرجع - 4
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   بمراكز التلويثدراسة النطاق المحيط -د

وذلك ، على شكل دائرة حول النقطة    ، بمركز الملوثات  تحديد النطاقات المحيطة     يتم من خالل  
  .)1(لدائرة التي تشكل النطاق المحيطا نصف قطربعد تحديد عرض النطاق والذي يمثل 

  النتشار األمراضالتوزيع المكاني  -هـ

 المنتـشرة فـي     مراضلإل التوزيع المكاني    إظهار نظم المعلومات الجغرافية   يمكن من خالل  
باإلمكـان  ف ، وعمليات التحليـل   والتي يستفاد منها من خالل عمليات المقارنة      ، النطاق الجغرافي 

   .إلظهار العالقات القائمة وعمل المقارنات األمراض انتشار أماكن وإظهار مواقع التلويث إظهار

  إدارة وحماية البيئة -و

   -:)2(أهمها البيئية في العديد من الجوانب والتي ةاإلدارتستخدم نظم المعلومات الجغرافية في 

  الماء -

 حـدود   ودراسـة ، وتخطيط نوعية المياه  ، دراسة األنهار بيستخدم نظم المعلومات الجغرافية     
 واألراضـي المجـاورة   ، والتدفق المائي الموسـمي ، وخصائص القنوات المائية  ، المائية الجداول
  . رسم شبكة التصريف النهريو، لألنهار

  المحيطات -

ودراسـة    ،لمحيطـات االمتعلقـة بعمـق      الظواهر  لتَمثيل تستعمل نظم المعلومات الجغرافية   
، ميـاه ال بيئية، وكثافـة  الحيوية و الكتلة  وال،   المياه درجة حرارة  و ، المياه ملوحةو ،ات المائية التياِر

  .ودراسة التنوع الحيوي داخل المحيط

  األرض -

 تـستخدم و ة المحلي ةالطبيعيالمناظر  المعلومات الدقيقة حول    ة  توفر نظم المعلومات الجغرافي   
 تـربط  َأن   يمكـن الخرائط الرقمية للمواقع    ف ، حماية هذه المناظر   ةحول كيفي ، في اتخاذ القرارات  

                                                
  .77 ص،نفس المرجع - 1

2 -www.gis.com 

http://www.gis.com
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قـع، والتـصوير الفوتـوغرافي      اموالتوثيق  و،  أألساس وطط خ انات بي تشمل التي   اناتقاعدة البي 
 مشاريع الحماية وتقييمطبيعية بشكل مكاني في المنطقة، اليزات مال إلظهار GIS يستخدم .الجوي

فـي   GPSالبحث عن نقاط مميزة باسـتخدام ال         يتم ذلك من خالل     ، طبقاً لألولويات والمعايير  
  . معلومات وصفيةإلىوتحويل هذه النقاط ، للتلوثمحتملة المصادر ال

  الحياة البرية - 

ـ  أنفيمكن   ، والحماية  والبيئة  النوع إدارة مهمة في    أداة تعتبر نظم المعلومات    تعـداد  سدر ت
  .ةي الحياة البر لحماية المستخدمةمالجئودراسة ال هجرةالأنماط و ممرات البيئةالو، اناتلحيوا

  النباتات -

دراسـة  و، طبيعيـة المنـاظر  وال نباتـات ال لتخطـيط    مثاليةتعتبر نظم المعلومات الجغرافية     
  .ضة للخطرمعرال واألنواع الموجودة اناتالحيو

   البيئي األثرتقييم  2:14:1

 التنموية  األنشطة آثار البيئي من احدث الدراسات البيئية التي تتناول         األثريعد موضوع تقييم    
 أووتحديد نتائج هذا التدخل على الوسط البيئي سـواء الطبيعـي     ، اإلنسانالمختلفة التي يمارسها    

،  البيئية لمشروع تنموي   باآلثار محاوالت التنبؤ    أو اءاتإجر البيئية   اآلثارويمثل تقيم   ، الحضاري
وترتبط هذه العملية بثالثـة خطـوات       ،  المعاكسة التأثيرات نشاط اقتصادي محدد بهدف تقليل       أو

  .)1( البيئية السلبيةاآلثاروعرض ، باألثروالتنبؤ ، األثرتحديد  ،رئيسية هي

في ، ينها استراليا وكندا وهولندا واليابان    من الدول التي اتخذت دراسة البعد البيئي ضمن قوان        
بريطانيا لم تلتـزم    و، 1985في عام    المشتركة   األوروبيةالسوق  و، القرن الماضي السبعينات من   
  .)2(  عشر سنةثالثة بعد إالبهذا المشروع 

                                                
، )رسالة ماجستير غير منشورة(، تقييم اآلثار البيئية للصناعة في مدينة صنعاء ،)1995(، محمد صالح احمد، الحاج - 1

  .2 ص، عمان:الجامعة األردنية
رسـالة  (، آلثار البيئية للمشاريع الصناعية في مدينة عمـان الكبـرى  تقييم ا، )1996(، نعيم سلمان محمد،  بارود- 2

  .17-16ص،  الخرطوم:جامعة الخرطوم، ) غير منشورةدكتوراة
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وكـل مـا   ،  البيئية للصناعات القائمةلآلثار عملية تشخيصية أيةلدول العربية فلم تتم بها  ا أما
 أو الـصلبة  أوالك هو عبارة عن عمليات عامة مثل التعرف على تركيب المخلفـات الـسائلة     هن

 يكون هناك تشخيص مفصل لكـل وحـدة     أن مجموعة من الصناعات دون      أوالغازية لصناعات   
   .)1(من وحدات الصناعة الواحدة

ر والتبلور   البيئي حديث حيث بدا بالظهو     األثر على مستوى فلسطين فيعتبر موضوع تقييم        أما
 البيئـي   األثر تقييم   إلى اإلشارة حيث تمت    ،بعد استالم السلطة الوطنية الفلسطينية لمقاليد السلطة      

وضع سياسة التقييم البيئـي الفلـسطينية فـي         بع ذلك   تو، 1999لسنة   مرة في قانون البيئة      ألول
  .2000نيسان عام 

  تعريفات تقييم األثر البيئي -1

 االقتـصادية   واألنـشطة نظرا لتنـوع المـشاريع       ، البيئي األثر  لتقييم اتظهرت عدة تعريف  
   -:وفيما يلي توضيح ألهم التعريفات في هذا المجالواالجتماعية 

  Larry W.Canter تعريف: أوال

ـ        التأثيرات تقييم   هو اإلجـراءات   أو ،رامجـ المحتملة من المشاريع المقترحة والخطـط والب
االجتماعية واالقتـصادية والثقافيـة والحيويـة والطبيعـة         كونات  ـالتشريعية المنسوبة إلى الم   

  .)2(الكيميائية للبيئة الكلية

  تعريف الدمنهوري: ثانيا

 أو ومخرجـات نـشاط      تمـدخال  الحالي للعالقات المتبادلة بين      أوالتحليل الشامل المسبق    "
 انـات عدة بي وتكوين قا ،  الحالية والمتوقعة  أثارهمشروع معيين في بيئة معينة بقصد الكشف عن         

 وتعزيـز   ، البيئية الـسلبية   اآلثار تقليل   أو لتكون مدخال لصانعي القرار سعيا لتجنب        ؛ومعلومات

                                                
  .19ص، نفس المرجع - 1

2- larry W .Canter,(1996), Environmental Impact Assessment ,New York&London: McGraw-
Hill, Inc, p2. 
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  .)1(" بيئية سليمة حفاظا على تنمية مستدامةإدارة االيجابية للوصول إلى اآلثار

 ، البيئية هو ضمان حماية البيئة والمـوارد الطبيعيـة         اآلثار من تقييم    األساسييعتبر الغرض   
 التنمية التي تفقد الـسيطرة  آثار من اإلنسانوالحفاظ عليها بما في ذلك الجوانب المرتبطة بصحة         

 المدى لهذا التقييم هو ضمان تنمية اقتصادية متواصـلة تلبـي حاجـات              بعيد الهدف   وأما، عليها
 قيـيم ويعد ت ،  القادمة على تلبية حاجاتها الخاصة     األجيالالوقت الحاضر دون االنتقاص من قدرة       

ت والمـشروعات   آ للمنـش  إجراؤه يتعين البيئية المتكاملة    اإلدارة ألسلوب هامة    أداة  البيئية اآلثار
     .)2(  التوسعات والتجديدات الخاصة بالمنشات القائمةأوالجديدة 

وخاصة المنظمـات الدوليـة     ،  هذا المجال يحظى باهتمام متزايد على الصعيد العالمي        أصبح
منظمة الصحة العالمية   و، (UNEP) المتحدة للتنمية    األمممثل برامج هيئة    ، ة المتحد لألممالتابعة  

(WHO) ،األمريكيـة الوكالـة   ك،  التي تهتم بهذه الدراسـات     األمريكيةالمنظمات والمؤسسات   و 
توصي جميع هذه المنظمات والوكاالت باستخدام دراسـات تقيـيم          و. (USAID) للتنمية الدولية 

 وهي سياسة تنمويـة تـضم        تنمية مستدامة  ألجلوذلك  ، لتنمية المختلفة  البيئي في مشاريع ا    األثر
 يلحق ضـررا فـي   أندون  مدخال جديدا للتقدم االقتصادي واالجتماعي يلبي احتياجات الحاضر         

  . )3( المقبلةلألجيال عليها والحفاظالموارد البيئية 

ومنار في يد   ، ادية الطبيعية  البيئي كعنصر فعال للبيئة االقتص     األثر تقييم   أهميةومن هنا تبرز    
 لـم  إذ،  تستند عليها عملية التنميةوأسسمن اجل وضع تصورات   ،  القرار وأصحاب، المخططين

 فأصـبحت ،  الصناعية فحسب بل امتد ليشمل جميع مناحي الحياةاألنشطةيقتصر استخدامها على  
 فـي   ،لمدن وخارجهـا   وتصميم الطرق داخل ا    إنشاء البيئي تساعد في عملية      األثردراسات تقييم   

ولـضمان تنميـة   . عملية مكافحة التلوث البحري عن تسرب الزيوت من ناقالت النفط وغيرهـا  
بحيث ال  ، فان من األهمية وضع معايير بتقييم األثر البيئي للمشاريع الصناعية         ، صناعية مستدامة 

                                                
تقييم األثر البيئي لبعض مواقع طرح النفايات الصلبة في مدن إقليم الوسط في  ،)2003(، يدمحمد سع،  الدمنهوري- 1

  .2ص، عمان، الجامعة األردنية، )رسالة دكتوراة غير منشورة(، األردن
  .22-21ص  ،مرجع سابق، )2003(، وإيمان محمود العزيزى، صالح محمود،  الحجار- 2
  .2ص، مرجع سابق ،)1995(، محمد صالح احمد،  الحاج- 3
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لتـأثيرات  حينها فقط يمكـن الحـد مـن ا   ، تؤثر على عناصر البيئة سواء من قريب أو من بعيد       
  .)1(الضارة للتنمية الصناعية

   البيئياألثر سياسة تقييم أهداف وأهمية -2

 لكن من الضروري الوقـوف      ، سلبية أو بيئية قد تكون ايجابية      أثار نشاط   أومشروع  أن ألي   
وذلـك بتقيـيم   ، واستمرارها آثارها وحجم السلبيات للحد من   ،على حجم تلك االيجابيات لتغطيتها    

   -:)2(أهمها  بيئيةأبعادية لما تشمله هذه العملية من  البيئاآلثار

 البيئة  أو المتوقعة في بيئة المشروع      واألضرار البيئي وذلك بالتعرف على الفوائد       األمانحجم   -أ
  . المحيطة

معرفة طاقة التحمل للعناصر البيئية في بيئة المشروع ومقدرتها على اسـتيعاب مخرجاتـه               -ب
  . دهور العناصر البيئية في بيئة المشروع للحيلولة دون توفضالته

  .  الحصول عليهاوإمكانيةتحديد الموارد والطاقات التي يتطلبها المشروع وكلفتها  -ج

 االيجابية للمشروع في استمرارية التطور االقتصادي واالجتماعي مـع          اآلثارمدى مساهمة    -د
  . الحرص على حفظ التوازن البيئي

   -:)3(أهمها األهدافبيئي العديد من  الاألثر لسياسة تقييم إن

 والقـيم   األساسـية  االحتياجـات    تـأثر  وعدم   ،ضمان نوعية الحياة المالئمة بمختلف جوانبها      -أ
  .  بشكل سلبي نتيجة النشاطات التطويريةللمواطنيناالجتماعية والثقافية والتاريخية 

على تخلـيص نفـسها مـن       وذلك بضمان قدرة الطبيعة     ، على العمليات الطبيعية  المحافظة   -ب
  . المؤثرات السلبية فيها

  . االستخدام المستدام للمصادر الطبيعية و على التنوع الحيوي والطبيعة الجماليةالحفاظ -ج

                                                
  .2ص، مرجع سابق ،)1996(، نعيم سلمان محمد،  بارود-1
  .3-2ص، نفس المرجع -2

  .4ص، رام اهللا، سياسة التقييم البيئي ،)2000(،  وزارة شؤون البيئة- 3
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 البيئية الدائمـة الناجمـة      األضرار ومنع   ، غير الدائمة  األضرارالعمل على تقليص وتخفيض      -د
  . عن النشاطات التطويرية

  لسياسة التقييم البيئي األساسيةالمبادئ  -3

   -:)1(يئي وتتمثل هذه المبادئ فيما يليهناك العديد من المبادئ األساسية لسياسة تقييم األثر الب

  . هذه السياسة بشكل فعال وعادلوإدارةبحيث يتم تطبيق ،  البيئيةاألمور خلق تنمية تراعي -أ

  . ا ال منعهاتعزيز النشاطات التطويرية من خالل المساهمة في استدامته -ب

 للتخطيط  أداةوذلك العتبار التقييم البيئي     ، استخدام التقييم البيئي مع بداية أي نشاط تطويري        -ج
  . وتقييم النشاطات التطويرية خالل مراحل المشروع بما في ذلك مرحلة ما بعد التشغيل

 دراسـات   ادإعـد ويـتم   ،  النشاطات التطويرية تكاليف دراسات التقييم البيئي      أصحابتحميل   -د
  .  متخصصين ومؤهلين للقيام بذلكأشخاصوتقارير التقييم البيئي من قبل 

 والمراقبة البيئيـة خـالل      واإلدارة إليه التخفيف لكل اثر بيئي يتم التعرف        إجراءاتتحديد   -هـ
  . مراحل تنفيذ المشروع

  . م البيئي سلبا من النشاط التطويري من خالل التقييالمتأثرتحديد من المستفيد ومن  -و

 المطلوبة بموجب   واإلجراءاتاعتماد معايير مالئمة في دراسات التقييم البيئي وفق الشروط           -ز
  .  وذلك في حالة عدم وجود معايير بيئية فلسطينية،الموافقة البيئية للمشاريع

  .  في سياسة التقييم البيئيأساسياستشارة الجهات المشاركة ركن  -ح

  لبيئي  ااألثر تقييم عمليات -4

 تحليل  خطوات متسلسلة متعاقبة وهذه المراحل هي     ب مراحل   أربعةتجري هذه العملية على           
  :)2( وهي موضحة على النحو التالي، وإثبات وضبط وتقييم األثر البيئي

                                                
  .5ص، نفس المرجع - 1
  .5-4ص، مرجع سابق ،)2003 (،محمد سعيد،  الدمنهوري- 2
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   البيئياألثرتحليل  -أ

 انـات  بيدادإعوتهدف إلى ،  المتوقعةأو البيئية الناتجة    لآلثارهذه المرحلة تحليال شامال     تشمل  
 أيـضا وهنـا يـتم     ،  تنشا عن المشروع   أن البيئية التي يمكن     اآلثارومعلومات ضرورية لمعرفة    

 مـا  وإذا،  المتوقعة إلى جزيئاتها الفرعية وتحليل المؤشرات البيئية في بيئة المشروعاآلثارتحليل  
  . ة فيمكن االنتقال إلى المرحلة التالياآلثار بعض هذه أهميةتولدت قناعات حول 

   البيئي األثر إثبات -ب

 اآلثـار  ومدى استمرارية هـذه      وآثاره وأنشطتههي مرحلة تحليل شامل لمكونات المشروع       
والهدف مـن    ، االيجابية اآلثار تزيد من    آو السلبية   اآلثار تغير من حدة     أنوالخيارات التي يمكن    

المشروع وترتيبها حـسب   بأنشطة وطبيعتها وعالقتها   اآلثار هو تزويد صانعي القرار بحجم       ذلك
 في هذه المرحلة يتم تحليل كل من البيئـة الطبيعيـة والبيئـة             ، ومدى الحاجة إلى تقييمها    أهميتها

  .  البيئية والعوامل المؤثرة فيهالآلثارالحضارية إلى عناصرها الفرعية والعناصر المولدة 

   البيئياألثر ضبط أوتدقيق  -ج

 أو البيئية التي يتم اعتمادها للتقييم وفق معايير معدة مسبقا           اآلثارفي هذه المرحلة يتم تحديد        
 البيئية للوقوف على مدى تغيرها مع       لآلثاروبعد ذلك تجري عملية تدقيق وتفحص       ، معتمدة دوليا 

  .  فحص العيناتأومرور الوقت وقد يتم ذلك بالتحقق الميداني 

   البيئي األثرتقييم  -د

 القـائمين   إعداده تقرير يشارك في     إعدادعلومات ونتائج يتم     وم اناتبناء على ما يتوفر من بي     
   -:على عملية التقييم البيئي ويشمل التقرير ما يلي

  . اآلثار وأنواع البيئية وحجم وأثاره وعملياته وأنشطته،  المشروعأهداف حول اناتقاعدة بي -

 اتخـذ   وإذا ، االيجابية ثاراآل السلبية وتعظيم    اآلثارتقييم بعض االقتراحات والتوصيات لتخفيف       -
 جدواها فهنا نكون قد ارتفعنـا       وأثبتتصانعي القرار قرارا بتطبيق تلك االقتراحات والتوصيات        

 Environmental Evaluation  وهي التقويم البيئـي أال البيئي األثر من تقييم أعلىإلى مرتبة 
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   -:)1(الية عام يشمل الخطوات المتسلسلة التإطار من خالل  هذه المراحل تتم

  اختيار موقع المشروع -1

   ومكونات المشروع ألهدافاستعراض سريع -2

 أو ومدخالته ومخرجاته وبيئة المشروع ومالحظات ميدانية        أهداف نظرة عامة على     إلقاء يتم
  .  عامة للمشروعآثارومقابالت شخصية وبناء عليه يمكن افتراض ، أوليةاالطالع على تقارير 

  شروع والعالقات المتبادلة بينها تفحص مكونات الم-3

 ، المـشروع وبيئتـه  بأنشطة ومعلومات جديدة لها عالقة اناتهنا نسعى إلى الحصول على بي   
والتحليل الجغرافي وبناء عالقـات متبادلـة بـين         ، والتي يمكن الحصول عليها بالتحقق الميداني     

  . أخرىتمال وقوعها من جهة  البيئية التي يتزايد احواآلثار من جهة وأنشطتهمكونات المشروع 

   األوليالتقييم -4

 البيئية  اآلثار وبين   ،تجري عملية مقارنة وتفحص بين المؤشرات البيئية العامة لبيئة المشروع         
 ، غيـر هامـة    وآثار هامة   آثار البيئية إلى    اآلثار المتوقعة سعيا للوصول إلى تصنيف       أوالناجمة  

  .األهميةستبعاد القضايا قليلة بحيث يتم التركيز على القضايا الهامة وا

  التقييم التفصيلي -5

 واآلثـار حيث تجري عملية تحليل المؤشرات البيئية الطبيعية ومؤشرات البيئـة الحـضارية     
 ويـتم  ،األولـي  والتي تم اعتمادها في المرحلة السابقة والتقييم         ، المتوقعة أوالبيئية الهامة الناتجة    

 المتوقعة لبناء عالقات    أو البيئية الناتجة    اآلثارة السابقة وبين    بناء مصفوفات بين المؤشرات البيئي    
 ومـدى ارتبـاط هـذه العوامـل     اآلثـار  تلك   إحداث والتوصل إلى العوامل المساهمة في       ،بينها

  . بالمؤشرات البيئية

   السلبيةاآلثار اقتراحات لتخفيف حدة أواقتراح خيارات -6 

                                                
  .5ص، نفس المرجع - 1
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  تطبيق الخيارات واالقتراحات-7

   البيئية بعد تطبيق االقتراحات اآلثارمراقبة -8

   البيئيةاآلثار تدقيق وضبط أوتحري -9

   البيئياألثرمحتويات التقرير الكامل لعملية تقييم  -5

   -:)1( البيئي الجوانب التاليةاألثر تقييم إجراءتشمل 

  . تحديد الحاجة إلى المشروع من الناحية االقتصادية والقومية -أ

 تفصيلي لمكونات المشروع والعمليات الصناعية المختلفـة        اقترح وصف وصف المشروع الم   -ب
 من مواد خام    تالمدخال مع توضيح    أمكنمع االستعانة بالكتالوجات والرسومات التوضيحية كلما       

  .  وثانويةأوليةوالمخرجات من منتجات ، وطاقة ومياه

والتشريعية المعمول بها والتـي   يتم وصف القواعد التنظيمية : االعتبارات القانونية التشريعية   -ج
التي لهـا عالقـة      تنظم نوعية البيئة وحماية المناطق الحساسة وحماية الكائنات المهددة بالخطر         

   .القومية والمحليةتوضيح مدى توافق المشروع مع خطط التنمية و البيئي األثربدراسة تقييم 

 ابتداء مـن البيئـة الطبيعيـة     وصف شامل للبيئة المحيطة بالمشروع    :وصف البيئة المحيطة   -د
 إلى البيئة الحيويـة مـن       ، الجوية واألحوالومصادر المياه والتربة والجيولوجيا     ، وتشمل الهواء 
 ويعتبـر   ،إلى البيئة االجتماعية والثقافية لمنطقة المشروع والمناطق المجاورة       ، اناتنباتات وحيو 

 تظل كما هـو     أنراهن وهل متوقع    وصف البيئة المحيطة من الخطوات الهامة لتحديد الوضع ال        
  .  المشروعاتإنشاء ما تم إذافي المستقبل وما هي التغيرات المتوقعة 

،  البيئية المحتملة لكـل البـدائل الممكنـة        اآلثار  النظر إلى البدائل وتحديد       :دراسة البدائل  -هـ
،  البيئـي  ثـر األ تتم في عمليـة      أن الخطوات التي يجب     أولىوتعتبر دراسة البدائل المتاحة من      

  يـؤثر  أو يتـأثر حتـى ال    ( وبدائل الموقـع  ) غاز طبيعي -مازوت-سوالر( وتشمل بدائل الطاقة  
  .  وبدائل العملية التصنيعية وبدائل المواد الخام التي تنتج اقل مخلفات،) الموجودة حولهباألنشطة

                                                
  .31-30ص، مرجع سابق ،)2003 (،وإيمان محمود العزيزى،  صالح محمود، الحجار- 1
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 مـن اجـل   التـأثيرات ذه  وتحليل ه،) سلبيةأوايجابية ( البيئية التأثيراتلتحديد :  البيئية اآلثار -و
 وعنـد ،  على بيئة العمل والبيئة المحيطـة      تأثيرها البيئية ومدى    التأثيرات هذه   أهمالوصول إلى   

  طويلة المـدى   والتأثيرات،  السلبية وااليجابية  التأثيرات في االعتبار    األخذ البيئي يجب    األثرتقييم  
  . وغير المباشرة والمخاطر المحتملةوالتأثيرات المباشرة،  وقصيرة المدى ومقدار هذه التأثيرات

 إدخـال ويجـب   ،  البيئيـة الـسلبية    اآلثـار  التخفيف من    إلدارةيجب وضع خطة    : التخفيف -ز
 حتـى تتوافـق مـع       االنبعاث تدوير المخلفات وتقليل     إعادة وخاصة   ،األنظف اإلنتاجتكنولوجيا  

  . القوانين البيئية

   البيئي األثرالطرق المستخدمة في تقييم  -5

طريقـة القـوائم   ، وأهمهـا  البيئـي  األثـر ناك العديد من الطرق المستخدمة لتحديد وتقييم     ه
،  والنمـاذج  ،والـشبكات  ،ومصفوفة ليوبولـد   ،وطريقة الشفافيات  ،وطريقة الجداول ، اإلرشادية

  . وسيتم توضيح هذه الطرق في الفصل الخامس من هذه الدراسة، والطريقة المباشرة

  تهتم بحماية البيئة المؤسسات التي  3:14:1

هناك العديد من المؤسسات التي تهتم بحماية البيئة في فلسطين وبعـض هـذه المؤسـسات                
   -: المحلية والعالميةتوفيما يلي توضيح ألهم هذه المؤسسا، عالمية

   المؤسسات التي تهتم بحماية البيئة في فلسطين-1

  -:هي على النحو التاليفلسطين وهناك العديد من المؤسسات التي تهتم بحماية البيئة في 

   جودة البيئةسلطة -أ

،  الفلـسطينية األراضـي  تتولى جميع المسؤوليات البيئية في       اإلسرائيلية المدنية   اإلدارةكانت  
 أنـشئت  1996 الثاني   سلووأوفي اتفاق   ،  على عمليات التفتيش   إاليقتصر   وكان تأثيرها بسيط ال   

 عـين   1998 وفي،  مديرية التخطيط البيئي   تومسؤولياية   وال إليهاسلطة فلسطينية للبيئة ونقلت     
 أنـشأت ،  تم تعيين حكومة جديدة    2 المرسوم الرئاسي رقم   أعقابوفي  ، وزير دولة لشؤون البيئة   

،  سـلطة جـودة البيئـة   إنـشاء  تم 6في المرسوم الرئاسي رقم  و ،  لشؤون البيئة  ةفلسطينيوزارة  
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 مجلس الوزراء وقد نقلت جميع مهام ومسؤوليات        مأما ولةؤمسولسلطة جودة البيئة ميزاتها وهي      
  .)1(ما في ذلك كل ممتلكاتها وموظفيهاوسلطة الوزارة السابقة إلى سلطة جودة البيئة ب

  الوزارات القطاعية وسائر الهيئات المختصة في مجال البيئة في فلسطين  -ب

  -:)2(وهيالبيئية  تهتم ب إلى سلطة جودة البيئةباإلضافة ، كثيرةأخرىثمة هيئات هناك 

 عـن تخطـيط   المسؤوالنوهما :  للتخطيطاألعلىوالمجلس ، وزارة التخطيط والتعاون الدولي    §
 . اإلقليميةالتنمية و، ط طوارئ لحماية الموارد الطبيعيةعن وضع خطو، األراضيواستخدام 

قرى علـى  وتركز البلديات ومجالس ال،  النفايات الصلبةإدارةالتي تتولى : وزارة الحكم المحلي   §
 وتشغيل الالجئـين    إلغاثة المتحدة   األمم وكالة   تقومكما  ، جمع ونقل وتصريف النفايات البلدية    

 . مسؤولية هذه الخدمة في مخيمات الالجئينفي ) االونروا (األدنىين في الشرق يالفلسطين

 ومراقبـة   إدارةفـي   ،  لسالمة البيئـة   إدارتهاتشترك وزارة الصحة من خالل      : وزارة الصحة  §
  اآلفاتومكافحة ، والنفايات الصلبة، والمياه المستعملة، واألغذيةنوعية المياه و، لنفايات الطبيةا

، وإدارتـه تهتم وزارة الصناعة بالنفايات الخطيرة ومكافحة التلوث الصناعي         : وزارة الصناعة  §
 . مناطق الصناعي وتعيين الواألمن البيئية والموارد الصناعية بالمعايير اهتماماتوكذلك لها 

 البيئية في اسـتخدام المـواد       اإلدارةتضطلع وزارة الزراعة بالمسؤولية عن      : وزارة الزراعة  §
 . الكيماوية الزراعية وحماية الطبيعة والتنوع البيولوجي

 .  التراث الثقافيوإدارة على حماية واآلثارتركز وزارة السياحة : واآلثاروزارة السياحة  §

 .  القوانين البيئيةتنفيذ الداخلية في تشترك وزارة: وزارة الداخلية §

 .التحتيةية تهتم بالجوانب البيئية في تنظيم المرور والبن: وزارة النقل والمواصالت §

 

                                                
، سويسرا،  الفلسطينية المحتلةاألراضيدراسة مكتبية عن حالة البيئة في  ،)2003(،  المتحدة للبيئةاألمم برنامج - 1

  .113-112ص
  .113-112ص، نفس المرجع - 2
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   التي تهتم بالبيئة المنظمات العالمية -2

  -:وهيهنالك العديد من المنظمات الدولية العالمية التي تهتم بدراسة البيئة 

  ) ESCWA(أسيااللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي ،جتماعيالمجلس االقتصادي واال: أوال

، وتحاول تطويرها ، تهتم هذه المنظمة بالقضايا االجتماعية واالقتصادية في دول العالم الثالث         
   .)1( هذه القضايا التي تهتم بها هذه المنظمةأهموتعد البيئة من 

  ) UNEP( المتحدة للبيئةاألممبرنامج : ثانيا

 األوضاع وقد قام بعمل العديد من الدراسات عن         ، البرنامج بالقضايا البيئية في العالم     يهتم هذا 
،  دراسـة كميـة الميـاه      تمتحيث   ، المحتلة في الضفة الغربية وقطاع غزة      األراضيالبيئية في   

ـ  واإلدارة، والنفايات الخطيرة ، والنفايات الصلبة ، والمياه المستعملة ، نوعية المياه والتربة   ، ة البيئي
  .)2(والتنوع البيولوجي، األراضيواستخدام 

  منظمة الصحة العالمية : ثالثا

لها اهتمامات  و (CEHA) صحة البيئة    أنشطةمركز  ،  لشرق البحر المتوسط   اإلقليميالمكتب  
  .)3( الصحية الناجمة عن التلوث في الدول الناميةاآلثاروتركز على ، بالقضايا الصحية في العالم

  ماية البيئة ومدى صالحيتها وتطبيقهاقوانين ح 4:14:1

  .)4(1999لسنة ) 7(ادرة عن قانون رقم  الصالقوانين والتشريعات الخاصة بحماية الهواء

  -: وهي على النحو التالي)19(مادة : أوال

تحدد الوزارة بالتعاون مع الجهات المختصة المقاييس المتعلقة بضبط نسب ملوثات الهـواء              -أ 
  .  البيئةأو الرفاه االجتماعي أو والضرر للصحة العامة ىاألذالتي قد تسبب 

                                                
  .22ص، مرجع سابق ،)1996(، نعيم سلمان محمد،  بارود- 1
  .6ص،  سابقمرجع، )2003(،  المتحدة للبيئةاألمم برنامج - 2
  .22ص،  سابقمرجع ،)1996(، نعيم سلمان محمد،  بارود- 3
  . رام اهللا ،قانون البيئة الفلسطيني، )1998 (، وزارة شؤون البيئة- 4
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وعلـى المنـشات القائمـة تعـديل     ،  تلزم بهذه المقاييسأنعلى كل منشاة تقام في فلسطين       -ب
  .  بما يتفق وهذه المقاييس خالل فترة زمنية ال تزيد عن ثالثة سنواتأوضاعها

ية الالزمة للعاملين والمجاورين للمنـشاة      ة توفير سبل الحما   أعلى صاحب المنش  :)20( مادة: ثانيا
 ملوثات داخل مكان العمل     ألي انبعاث   أوتنفيذا لشروط السالمة والصحة المهنية ضد أي تسرب         

  .  خارجهأو

  .يحظر التدخين في وسائل النقل واألماكن العامة المغلقة :)21( مادة: ثالثا

ينتج عنهـا عـادم يخـالف        مركبات   أو محركات   أو آالتال يجوز استخدام     :)22( مادة: رابعا
  .  هذا القانونأحكامالمقاييس المحددة بموجب 

 األمـاكن  في   إال حرق القمامة والمخلفات الصلبة      أو معالجة   أو إلقاءيحظر   :)23( مادة: خامسا
  . المخصصة لذلك وفقا للشروط المحددة من قبل الوزارة بما يكفل حماية البيئة

 وفقا لما نصت عليـه      األوزونزارة على الحد من استنزاف طبقة       تعمل الو : )24( مادة: سادسا
 المناسبة فيما يتعلق باسـتيراد      اإلجراءاتالمعاهدات الدولية التي تلتزم بها فلسطين وذلك باتخاذ         

  .كيماوية تسبب ضررا لذلك مواد أية استعمال أو إنتاج أو

لهواء في المنطقة الفلـسطينية  ر وتقليل تلوث اظتعتبر هذه القوانين غير كافية بالغرض من ح      
  المترتبة على عدم كفاية التشريعات البيئية في مجال تلوث الهواء          اآلثار  من ذلك العديد عن   ونتج

 كانت تشريعات لها صـلة      وإنما، هذه التشريعات لم تتناول عناصر البيئة وحمايتها بشكل مباشر        
وحمايـة الغـالف    ، هواء من التلـوث   وما البيئة التي يتم التحدث عن حماية لل       ، بموضوع البيئة 

وكل هـذه  ،  التلوث وغيرهاأثار والمحافظة على صحة البشر من   األوزونوحماية طبقة   ، الجوي
  . عولجت بشكل سطحيأوبقيت دون معالجة تشريعية 

 بالنسبة للعقوبات التي نص عليها القانون فيما يختص بتلوث الهواء فكانت قليلة وعقوباتها              أما
فلم يحـدد عقوبـة بالنـسبة        الحبس لفترة صغير     أوجاوز الغرامة المالية المحدودة     محدودة ال تت  

          . على ذلك) 65(حيث نصت المادة)  23، 21,22(اد و للمإالللمواد المتعلقة بتلوث الهواء 
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يعاقب بغرامة ال تقـل     ، من هذا القانون  ) 23، 22، 21(كل من يخالف أحكام المواد      : )65 (مادة
وبالحبس ، دنانير أردنية وال تزيد عن مائة دينار او ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونيا            عن عشرة   

  .   هاتيين العقوبتينبإحدى أو، أسبوعمدة ال تقل عن يومين وال تزيد عن 
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  الثانيالفصل 

   والبشريةالبيئة الطبيعية

  

يتضمن هذا الفصل البيئة الطبيعية والبشرية لمنطقة الدراسة، ويهدف إلى توفير قاعدة بيانـات              
واشـتمل  ، عن بيئة منطقة الدراسة يتم االستفادة منها في تقييم األثر البيئي، وتحديد جوانب التأثير             

وضـع الطبـوغرافي    بـالموقع وال  ، هذا الفصل على دراسة البيئة الطبيعية بعناصـرها المتمثلـة         
والبيئة البشرية بعناصـرها المختلفـة والمتمثلـة        ، والجيولوجي والتربة وعناصر المناخ المختلفة    

  .بالسكان والمساكن والخصائص االقتصادية والخدمات والمرافق العامة

    البيئة الطبيعية1:2

نـسان أي  ولـيس لإل ، البيئة الطبيعية هي كل ما يحيط باإلنسان من ظاهرات حية وغير حيـة   
، وتتمثل هذه الظاهرات والمعطيات البيئية بالتضاريس والمناخ والنبات الطبيعي        ، دخل في وجودها  

وهي معطيات وان كانت تبدو مستقلة عن بعضها إال أنها ليست كذلك فـي            ، والتربة والحياة البرية  
ضمن نظـام   ، وحركة توافقية مع بعضها البعض    ، فهي في حركة ذاتية من ناحية     ، واقعها الوظيفي 

  -:وفيما يلي توضيح لهذه العناصر، )1(محدد وهو النظام البيئي

   والمساحة  الجغرافيالموقع 1:1:2

جنين يـصلها طريـق     مدينة   الجنوب الغربي من     إلىتقع منطقة يعبد في شمال الضفة الغربية        
مـا يتعلـق    أما في . )2( جنين لمحافظة، فيها مجلس بلدي محلي يتبع        نابلس -جنين طريقيتفرع عن   

  شـرق  "29'04°35-"36'11°35 خطـي طـول       فهي تقع بـين    لمنطقة الدراسة بالموقع الفلكي   
  . )3(  شماال "09'25°32-"58'28°32ودائرتي عرض 

                                                
  .11ص، القدس، جامعة القدس، قسم الجغرافية، البيئة علم محاضرات في ،)2001(، صالح حسين،  الطيطي- 1
األهالي للطباعة والنشر : ، دمشق3، القسم العام، جالموسوعة الفلسطينية ،)1984(،  هيئة الموسوعة الفلسطينية- 2

  . 631ص، .والتوزيع
3  -  Google Earth .  
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 ، ومن الجنوب فحمة وكفـر راعـي  ،كفيرت، ومن الشرق قرية    قرية عانين يحدها من الشمال    
 وتبلغ المساحة العمرانيـة للقريـة       ،ة ومن الشمال الشرقي قرية العرق     الغرب زبدة وبرطعة،   ومن

ويتخذ مخططها شكال طوليا مستطيل     ، اُ دونم 37800 ، وتبلغ مساحة أراضيها حوالي    اُ دونم 2300
  .)1(يمتد من الشمال إلى الجنوب

      والتضاريسيالوضع الطبوغرافي 2:1:2

 -300ن يتـراوح ارتفاعهـا بـي      تقع هذه البلدة على ربوة متوسطة االرتفاع عن سطح البحر         
حيث أن المناطق الشمالية من المنطقة تقـع        ،  وتنحدر أراضيها بشكل تدريجي نحو الغرب      م،360

 200وتبدأ باالنخفاض حتى تنطبق حدودها الغربية مع خـط كنتـور            ،  متر 400على خط كنتور    
 متر وتنتهي جنوبا بخـط  400فتبدأ شمال بخط كنتور    ، وتنحدر انحدار تدريجي نحو الجنوب    ، متر
مقطع ) 3(ويمثل الشكل رقم    ، يظهر طبوغرافية منطقة الدراسة   ) 2(والشكل رقم .  متر 200ر  كنتو

  .طبوغرافي للمنطقة

وأن ،  متـر 200فأكثر من  نصف مساحتها تقع على خط كنتور          ، تتميز يعبد بتنوع تضاريسها   
ـ  400وأما المساحات التي ترتفع   ،  متر 300أكثر من ثلث مساحتها  تقع على ارتفاع          أكثر  متـر ف

  . وهذا مؤشر على تنوع التضاريس المحلية في منطقة الدراسة،  متر فاقل كانت نسبتها قليلة100و

 نحـو   ومن ثم يتجـه    ،وادي النص الذي يتجه نحو الغرب     يمر إلى الجنوب من هذه المنطقة       
والى الشمال  ،  المفجر الذي يصب إلى الجنوب من قيسارية       واديحتى يصب في     الشمال الغربي 

   .خضيرةمن ال

، وأهم مظاهر السطح في منطقة الدراسة الـتالل    ، تتنوع مظاهر التضاريس في منطقة الدراسة     
  -:وفيما يلي توضيح ألهم هذه المظاهر وهي، واألودية، والسهول

   التالل-1

  : متر وهي موضحة على النحو التالي370تتميز هذه التالل بقلة ارتفاعها التي ال يزيد عن 

                                                
  .632ص،  مرجع سابق،)1984(،  هيئة الموسوعة الفلسطينية- 1
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  الذي يمثل خريطة منطقة الدراسة الطبوغرافية، )2(عداد الباحث باالعتماد على شكل رقم من إ: المصدر

   التالل الشرقية-أ

تتكون من جبل المصلى الذي يفصله عن المناطق السكنية طريق يصل يعبد بغيرهـا مـن                
ع ويزر،  مثل مدينة أم الفحم وكفر قرع وغيرها       1948المناطق  الشمالية داخل فلسطين المحتلة       

وأهم الصخور المتكشفة في هذا الجبل هي من صـخور الكلـس            ، )1(هذا الجبل بالزيتون واللوز   
  .والدلوميت التي تعود إلى عصور السينومانيان والتورنيان كما بينتها خريطة يعبد الجيولوجية

   التالل الجنوبية-ب

ألقرع وجبل   متر وأهمها جبل ا    300هي ذات ارتفاع قليل نسبيا فهي تقع على خطوط كتنور         
  -:الحرايق وفيما يلي توضيح لهذه التالل

                                                
  .ت الرسميةالسجال، 2006، بلدية يعبد، وزارة الحكم المحلي-1
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 متر ويفـصله    300ويبلغ ارتفاعه   ، يقع هذا الجبل إلى الجنوب من منطقة يعبد       :  جبل األقرع  -1
وأقامت عليه إسرائيل مستعمرة مابودوتان اليهودية في عـام      ، عن المناطق السكنية منطقة سهلية    

واهـم  ، )1(ر الحرجية باإلضافة إلى أشجار الزيتون     وتنمو على سفوح هذا الجبل األشجا     ، 1981
الصخور المتكشفة في هذا الجبل هي من صخور الكلس والدلوميت التي تعود إلى عصور أعلى               

  .وتغطيه تربة التيراروزا والكرموزول،  والتورنياننالسينومانيا

وتبلـغ  ، تـر  م300يقع إلى الغرب من جبل األقرع ويبلغ ارتفاعـه تقريبـا   :  جبل الحرايق -2
وتنمو عليه األشـجار البريـة   ، )2( متر يفصل بين هذين الجبلين وادي الجيز     720المسافة بينهما   

  .2001واستولى اليهود على مساحات منه إلقامة نقطة استيطانية في عام ، وأشجار الزيتون

   السهول-2 

 أبـو   –الـسماميق –اغلب سهول يعبد عبارة عن أحواض سهلية بسيطة وأهمها أم الطرفـان           
ففي حـين تـزرع     ،  وسهل يعبد عرابة   –بنات صبيح والغياضات    –الجزيرة  – البرانس   –الحنون

  .)3(الجبال بالزيتون، تزرع هذه السهول بالحبوب والخضار

   األودية-3

  :)4(تخترق منطقة يعبد بعض األودية وأهمها

يتفـرع إلـى    و، يقع هذا الوادي شرق بلدة يعبد عند أطراف جبل المـصلى          :  وادي العسكر  -أ
وهو من األودية الموسمية الذي ال يجـري فيـه          ، الشمال والجنوب إلى أن يتصل بوادي برقين      

  . الماء إال عند سقوط األمطار

يخترق سهل عرابة قادما من قباطية ثم يتجه غربا مـارا بأراضـي             ": سلحب" وادي الجيز    -ب
  . يصب في البحر المتوسطباقة الغربية بعد أن يكون قد مر بين جبلي األقرع والحرايق ل

                                                
 .مصدر سابق، ت الرسميةالسجال، 2006، بلدية يعبد، وزارة الحكم المحلي - 1
  . خريطة منطقة يعبد الطبوغرافيةحساب الباحث باالعتماد علىمن  - 2
  .مصدر سابق، ت الرسميةالسجال، 2006، بلدية يعبد، وزارة الحكم المحلي - 3

4 - Applied Research Institute-Jerusalem (1996), Environmental Profile for the West Bank, Jenin 
District, Vol.7   
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  . يقع بين يعبد والنزلة، ويتجه غربا ليتصل بوادي العسل ويصب البحر المتوسط:  وادي زيد-ج

    الخصائص الجيولوجية3:1:2  

  : تقسم الخصائص الجيولوجية إلى قسمين رئيسيين هما

   التكوين الجيولوجي لمنطقة الدراسة -1

من مجموعة من الصخور الرسوبية المختلفة التـي        تتكون أراضي منطقة الدراسة جيولوجيا      
  :)1(وهي مرتبة من األقدم إلى األحدث، تعود إلى فترات جيولوجية متباينة

   )بيت لحم ، الخليل، تقابل تكوين يطا(  Upper Cenomanian أعلى السينومانيان: أوال

وصـخور  الصخور الطباشيرية والصوان غيـر النقـي        تتمثل صخور أعلى السينومانيان ب    
  .من مساحة منطقة الدراسة% 23.60وغطت ما نسبته الحجر الجيري، 

  )تقابل تكوين القدس (Turonianالتورنيان : ثانيا

 وتعتبـر ، الطباشـيرية  الكلسية والدولوميتية والمـارل      الصخورتتمثل صخور هذه الحقبة ب    
الـصخور إلـى    وتتحول هذه   ، ومنطقة الدراسة خاصة  ، عامة المكون الرئيسي في منطقة جنين    

وهـي أحـافير   ، )nummulite )2لمستحاثات النميوليـت   الحامل  الجيري الكتليصخور الحجر 
وقـد  ، وتظهر بشكل كبير في مغر منطقة الدراسة، حلزونية الشكل تعود لهذا العصر الجيولوجي   

  .من مساحة منطقة الدراسة% 40.81غطت هذه التكوينات ما نسبته 

   Senonianالسينونيان : ثالثا

بنـسب   الـصخور    وتنتشر هـذه  ، الصخور الطباشيرية والصوان  تتمثل صخور هذه الحقبة ب    
مساحة منطقـة    من   %20.93متوسطة من منطقة الدراسة حيث غطت هذه التكوينات ما نسبته           

  .الدراسة
                                                

حسبت هذه النسب من قبل الباحث ، خريطة الضفة الغربية الجيولوجية، )1997(،  مجموعة الهيدرولوجيين الفلسطينيين- 1
  .GISباستخدام تقنية 

مجموعـة الهيـدرولوجيين    : ، القـدس   فلـسطين  جيولوجية ،)1999(،  عابد، عبد القادر، وصايل خضر الوشاحي      - 2
  .163ص، الفلسطينيين
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  Quaternaryالرواسب الرباعية :رابعا

 اليستوسين الحديثةتغطي األراضي السهلية في منطقة الدراسة والتي تعود إلى فترة الب
Pleistocene - recant  ، من مساحة منطقة الدراسة% 14.66وغطت ما نسبته.  

   التركيب الجيولوجي لمنطقة الدراسة -2

ويمكن تناولها من حيـث؛  ، يتمثل التركيب الجيولوجي بالصدوع المنتشرة في منطقة الدراسة      
  :اليوهي موضحة على النحو الت، كثافتها وأطوالها واتجاهاتها

  . ²كم/كم طول0.67فقد بلغت كثافة الصدوع في منطقة الدراسة :  الكثافة-أ

  أطوال الصدوع : ثانيا

 كم وتباينت هذه األطوال     25.27بلغت مجموع أطوال الصدوع التي تمر بمنطقة الدراسة ب        
  .  كم8كم إلى 0.5ما بين 

   االتجاه العام المتداد الصدوع -ب

ية هي أكثر الصدوع شيوعا في أواسط فلسطين مـن جنـوب            تعتبر الصدوع الشمالية الغرب   
وتتميـز منطقـة الدراسـة    ، )1( وهي واضحة في شرقي نهر األردن      لالبحر الميت وحتى الكرم   

  :باحتوائها على الصدوع التي تأخذ االتجاهات التالية

ـ            :  الصدع األول  -1 صبح يمتد باتجاه من الشمال الغربي إلى الجنوب الشرقي ثم يغير اتجاهه لي
  . بمحور شمالي جنوبي

   يمتد من الشمال الشرقي إلى الجنوب الغربي ثم يصبح بمحور شرقي غربي: الصدع الثاني-2

  .  يمتد من جنوب الجنوب الشرقي إلى شمال الشمال الغربي: الصدع الثالث-3

  .  يمتد من الشمال الشرقي إلى الجنوب الغربي: الصدع الرابع-4

مخترقا تكوينـات أعلـى     ، كم7.5جنوبي غربي بطول    -مالي شرقي  يمتد بمحور ش   : الفالق -5

                                                
  .192ص، مرجع سابق، )1999(،عبد القادر،  عابد- 1
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، السينومانيان في شمال المنطقة إلى تكوينات التورنيان األحدث فـي جنـوب غـرب المنطقـة              
فمعظمها تتالءم مع امتداد الصدوع التابعة لنظام الصدوع االريتري الذي يخترق طيات القـوس              

  .لوجية لمنطقة الدراسةيظهر الخصائص الجيو) 4(والشكل رقم. السوري

   التربة والحياة النباتية والحيوانية4:1:2

   التربة -1

 بسمك يتراوح بين بـضع      األرضالتربة هي الطبقة الرقيقة الهشة التي تغطي صخور قشرة          
وهي مزيج أو خليط معقد من المـواد المعدنيـة والعـضوية والهـواء       ، أمتارسنتيمترات وعدة   

ومنها يـستمد مقومـات حياتـه الالزمـة لبقائـه وتكـاثره            ،  جذوره وفيها يثبت النبات  ، والماء
  -:)2(وتتكون التربة الناضجة من ثالثة آفاق وهي، )1(وإنتاجه

، ويكون لمياه األمطار والثلـوج تـأثير كبيـر        ، يمثل الطبقة العلوية من مقطع التربة     :  أفق أ  -أ
 هذه الطبقة بقايا أوراق النباتات      وتتراكم في ، ويكون للنشاط الكيماوي والبكتيري دور كبير أيضا      

  .  المتحللة فيها إلى الطبقات السفلىةوتنتقل المواد المعدنية والعضوي، الساقطة والمواد العضوية

، والغروية المتسربة من النطـاق أ     ، وهي منطقة استقبال للمواد المعدنية والعضوية     :  أفق ب  -ب
  .اد من النطاق أويطلق عليها نطاق التركيز ألنها منطقة تجمع المو

يمثل هذا القطاع منطقة الصخور النخرة التي تنجم عن تجويف صـخور القاعـدة              :  أفق ج  -ج
  .وتدعى هذه الطبقة بالتربة التحتية، وهي التي تزود التربة بالمواد الصخرية الضرورية

يهـا   التي يطلق علتربة البحر المتوسط الحمراء،  أنواع الترب السائدة في منطقة الدارسة  أهم
 بشقيها الشاحبة والبنية وتربـة  )Rendzina (االرندزينوتربة ) Terra Rossa (تربة التيراروزا
  . يظهر الترب في منطقة الدراسة) 1(والجدول رقم  ،)crumusols(والكرموزول 

  
                                                

المكتبة : أبو ديس، المدخل إلى الجغرافيا الطبيعية والبشرية ،)2005(، وجابر الحالق، علي احميدان،  الشواورة- 1
  .286ص ، العلمية ودار الطيب للطباعة والنشر

  .35—33ص ،مكتبة دار الفكر: القدس، الحيوية والتربةالجغرافيا  ،)2003(، علي احميدان، شواورة ال- 2
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   الترب في منطقة الدراسةتوزع: )1(                جدول رقم

دونم/المساحة   نوع التربة ويةالنسبة المئ   
 40.84 15437,1 تيراروزا

 12.43 4698,3.95 تربة الريندزينا الشاحبة
 23.25 8788,4.22 كرموزول

 23.48 8876,5.77 تربة الريندزينا الشاحبة والبنية
 100.00 378005 المجموع

  . الترب في منطقة يعبدتوزعمن إعداد الباحث باالعتماد على خريطة :                المصدر

  ) Terra Rossa( الحمراء تيراروزاال تربة

الكالـسيوم   تذيب الميـاه كربونـات   فتتكون من تحلل الصخور الجيرية بفعل مياه األمطار،      
  .)1(لونها األحمر لمنيوم والسيليكا التي تعطي التربةألايتركز على حسابها أكاسيد الحديد وو

ويتفاوت سمكها من جهة إلى     ، ديدتوجد هذه التربة في المرتفعات والمناطق ذات االنحدار الش        
بسبب أن المناطق الجبلية    ، أخرى فهي تكون رقيقة في العادة في المرتفعات وسميكة في السهول          

تتميز هذه التربة بارتفاع نـسبة الرطوبـة        ، تتعرض دائما لالنجراف فيقل وجود هذه التربة فيها       
،  دونماُ 15437ي هذه التربة حوالي     وتغط، والمواد المعدنية فيها وانخفاض نسبة المواد العضوية      

  .من منطقة الدراسة% 40.84أي ما يعادل 

 )(brown rendzinas and pale rendzinas) الشاحبة والبنية(تربة الرندزينا 

 غير أنهـا تختلـف عـن التربـة     ، في مناطق تربة البحر المتوسط الحمراء  هذه التربة  تنشأ
لون البني والبني الفاتح، وهي أكثر سمكاً وغنـى          فيغلب عليها ال   ؛الحمراء في بعض خصائصها   

   .)2(بالمواد العضوية والجير عن التربة الحمراء

،  رمادي اللون غني بـالجير  Bواألوسط،  بالدبال Aالعلوي: يتميز مقطعها بثالثة مستويات

                                                
  .325ص، مرجع سابق، )1999(،  عابد، عبد القادر، وصايل خضر الوشاحي- 1
  .104-103صمنشورات جامعة القدس المفتوحة، : ، عمانجغرافية فلسطين، )1999(،  جامعة القدس المفتوحة- 2
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والـذي يتكـون مـن المـارل        ،  أو السفلي الذي يمر تدريجيا إلى الـصخر األم         Cوالمستوى  
ويتباين قطاع هذا النوع من التربة الرتباطه بتنوع ظروف السطح فهو يتراوح ما             ، )1(روالطباشي

وهـي تربـة غنيـة بـالمواد     ، متر في المناطق السهلية2 متر في المناطق الجبلية إلى     0.5بين  
  .)2(العضوية وتجود بها زراعة المحاصيل الحقلية كالقمح والشعير واألشجار المثمرة كالزيتون

من مساحة المنطقـة،  % 12.43 دونماُ أي ما نسبته 4698بة الريندزينا الشاحبة     وتغطي تر 
، وبالتالي فـان  %23.48 دونماُ أو ما نسبته 8876أما تربة الريندزينا البنية والشاحبة فقد غطت   

من % 35.9دونماُ، أي ما نسبته     13574مجموع ما غطته تربة الريندزينا في منطقة الدراسة           
  .دراسةمساحة منطقة ال

  )crumusols(تربة الكرموزول 

وتتميز بأنها تتوزع   ، هي اقل أنواع الترب انتشارا في فلسطين عامة ومنطقة الدراسة خاصة          
وهي في األصـل تتـشكل مـن التربـة          ، في ظروف تضاريس وطبوغرافية األرض المستوية     

وتشكل هـذه التربـة     ، )3(وهذا النوع من التربة بشكل عام يعتبر محددا لزراعة القمح         ، الغرينية
  . الترب في يعبدتوزعيظهر ) 5(والشكل رقم %. 23.25 دونماُ، أي ما نسبته 8788مساحة 

   الحياة الحيوانية-2

 اإلنـسان  احتياجاتعب الحيوانات البرية دوراً حيوياً في الحفاظ على التوازن البيئي وتلبية          تل
حياة البرية وفي الوقت نفسه الوقـوف  الضروري األخذ بيد جهود حماية ال   لذا كان من   ،المعيشية

  .ضد أي إخالل بتوازن النظام البيئي

وتنوع الحياة ، بالرغم من اختالف البيئات وتنوع المناخ والتراكيب الجيولوجية في فلسطين
  فان الحياة البرية التي تعيش في فلسطين ذات عدد محدود نسبيا، وتتميز بحساسيتها ، النباتية

                                                
 .32ص، مرجع سابق، )1999(، بد، عبد القادر، وصايل خضر الوشاحي عا- 1
رسالة ماجستير غير (، 2003-1981أنماط االستخدام الزراعي في محافظة جنين للفترة  ،)2003(، غالب، لخطيب ا- 1

  39ص، نابلس، ، جامعة النجاح الوطنية)منشورة
رسالة (، نمط استعمال األراضي الزراعية في محافظة جنينأثر المناخ على  ،)1999(، جمعة، سمير فريد عبد اهللا - 3

  .23ص، ، جامعة النجاح الوطنية، نابلس)ماجستير غير منشورة
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ويعود ذلك بشكل رئيـسي إلـى       ،  خاصة ما هو ناتج عن النشاط الحضاري       للتغيرات البيئية 
  .صغر مساحة المناطق الطبيعية فيها

 عائلـة مـن     65 عائلة من الثديات و    32تتميز فلسطين بتنوع حيواناتها البرية إذ يوجد فيها         
 ففي منطقة يعبد يعيش عدد كبير من الطيور والحيوانات المختلفة وهي موضحة علـى             ، الطيور

  -:النحو التالي

، كالعصافير بأنواعهـا المختلفـة والحمـام البـري        ،  يعيش عدد كبير من الطيور     :الطيور: أوال
  . والشنار، )الهدهد(وأبو النقر، والبوم، والغربان

،  فرصة البقاء لهذه المجموعات أكثر من غيرها إلمكانية اختفائها بين الصخور           :الزواحف: ثانيا
، طقة الدراسة على مجموعة كبيرة منها مثل الثعـابين واألفـاعي          وتحتوي من ، أو تحت األرض  

  . والسحالي، السالحف

باإلضافة إلى انتشار   ،  يعيش عدد من الثديات المختلفة األنواع مثل الثعالب البرية         :الثديات: ثالثا
  .والخفاش، والقنفذ، وكذلك تكثر حيوانات النيص، الغزالن واألرانب البرية

  ة الحياة النباتي-3

وأن ، للنباتات البرية دور كبير في السالسل الغذائية فتعتبر المنتج الوحيد في النظام البيئي
 فيتنمو ،  أو الدرجة الثانيةىبقية الكائنات تعتبر المستهلكات سواء مستهلكات من الدرجة األول

 1500 منها اُ نوع2500فلسطين مجموعات متنوعة من النباتات البرية يزيد عدد أنواعها عن 
 النباتات الوعائية  عدد أجناسأما ، خاصا بالبالد دون البالد المجاورة نوعا46ُ و متوطناً،نوعاُ

 جنسا لنحو 718 في فلسطين فتبلغ )وكاسيات البذور، عاريات البذور، الالزهريات الوعائية(
 ، السنسانمثل نبات النجيلية ،الطيون مثل أكثر العائالت انتشارا المركبةو عائلة نباتية 114

  الزنبقية، مثل القرنفلالقرنفلية، الزعيمة مثل  الشفوية، الصليبية، الخيمية، مثل الفويلةالقرنية
  .)1( وعلى هذا فان فلسطين من أكثر البلدان تنوعا في الحياة النباتية،مثل الزنبق

                                                
1 -www.pnic.gov.ps  

http://www.pnic.gov.ps
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ـ  األشجار الحرجية   أنواع مختلفة من   الدراسةوجد في منطقة     ، سرو مثل الصنوبر والبلوط وال
، والميرميـة ، والزعتـر البـري  ، برية مثل الزعتر الفارسـي النباتات باإلضافة إلى العديد من ال  
  . والشتيلة والبابونج والخبيزة

  المناخ   5:1:2  

) شبه الجـاف  (بتقع منطقة الدراسة مناخياً بين إقليم مناخ البحر المتوسط غرباً وإقليم السهو  
والقرب من المؤثرات البحرية القادمـة      الطبوغرافي  بالوضع   شرقاً، ويتأثر مناخ منطقة الدراسة    

أهـم  وللتعرف على الخصائص المناخية لمنطقة الدراسة، سـوف نتنـاول           ، من البحر المتوسط  
  .بشيء من التفصيل المناخية العناصر

 النسبي لإلمطار حـسب شـهور   التوزعتجدر اإلشارة هنا إلى أن البيانات المناخية المتمثلة ب      
وهو مـا ال يتـوفر فـي المحطـات     ، ومعدالت سرعة الرياح  ، ومعدالت درجة الحرارة  ، السنة

المذكورة فقد تم األخذ بالبيانات الصادرة عن محطة جنين وتعميمها على منطقة الدراسة بـسبب              
  .  كم تقريبا17وقوعها ضمن منطقة جنين وقربها النسبي منها بحدود 

   األمطار -1

 الـسنوية، أن هناك تباين في معدالت األمطار       ) 6(شكل رقم وال، )2(  رقم يتضح من الجدول  
وأعلـى معـدل    ،  1998/1999 وسنة   2000/2001عدل لألمطار سنة    ـى م ـل أدن ـفقد وص 

 النسبي لألمطـار حـسب أشـهر        التوزعيظهر  ) 7(والشكل رقم   . 1994/1995كانت في سنة    
ين أشهر السنة المختلفة فأكثرها     يتبين لنا من الشكل أن هناك تباينا في معدالت األمطار ب          . السنة

ولهذا ارتباط بالتلوث الجوي فاألمطار تؤدي إلـى        . واقلها في شهر أيار   ، في شهر كانون الثاني   
  .   بينما في فترات عدم سقوط األمطار يكون هناك تركز في الملوثات، غسل الجو من الملوثات

    النسبية الرطوبة -2

  ،)1(في معظم شـهور الـسنة      % 76 - % 50اوح من    تتر المناطق الرطوبة النسبية في     إن

                                                
  .السجالت الرسمية ،)2006(، جنين- الجويةاألرصاد دائرة - 1
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   المعدالت السنوية لسقوط األمطار):2(               جدول رقم 

  محطة عرابة  محطة يعبد  السنة
1994/1995  645.6  733.3  
1995/1996  476.8  521  
1996/1997  580.6  687.6  
1997/1998  650.2  605.2  
1998/1999  325.5  325.7  
1999/2000  500.7  575.8  
2000/2001  420.3  413  
2001/2002  629.1  619.5  

*2002/2003  --  --  
2003/2004  530.7  478.5  
2004/2005  566.3  568  
2005/2006  551.1  503.2  

 548.3 534.3  المعدل
  .2006، السجالت الرسمية، مديرية زراعة جنين، وزارة الزراعة:                  المصدر

  .مفقودة بسبب اإلجتياحات اإلسرائيلية، 2002/2003بيانات         *               

  المعدالت السنوية لسقوط األمطار:)6(شكل رقم      
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  2004-1997 النسبي لألمطار على أشهر السنة المختلفة بين عاميالتوزع ):7(شكل رقم

معدل االمط ار 
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الـسجالت  ، 2006،جنـين -ن إعداد الباحث باالعتماد على دائرة األرصاد الجويـة      م:  المصدر
  .  مصدر سابق، الرسمية

ونتيجة اقتران الرطوبة بانخفاض درجات الحرارة في أواخر الليل يتشكل النـدى بكميـات              
سـة  ويبلغ عدد الليالي التي يتكون فيها الندى في منطقـة الدرا          ، نسبياً في معظم أيام السنة     كبيرة
  .)1(ملم28 ليلة بواقع 100هي 

 درجة الحرارة  -3

م فـي  º30 في حين يبلغ أعلى معـدل لدرجـة الحـرارة    ،مº20 معدل الحرارة السنوي   بلغ
 ومـن النـادر أن      ،كـانون أول   شهر م في º10حرارة إلى   الشهري تموز وآب، وتصل درجة      

 درجـات   تـوزع معدل  يظهر  ) 3( والجدول رقم    .)2(الصفر المئوي تنخفض درجة الحرارة عن     
  . 2004-1997الحرارة في محطة جنين المناخية بين عامي 

يتبين لنا من الجدول أن هناك تباينا في درجات الحرارة في أشهر الـسنة المختلفـة ولهـذه                
فبوجود الملوثات مع انخفاض درجـات الحـرارة        ، درجات الحرارة ارتباط وثيق بالتلوث البيئي     

  .   يؤدي إلى انتشار الملوثاتةوأما ارتفاع درجات الحرار، اتيكون هناك تركز لهذه الملوث

                                                
  .43ص، مطبعة وافست النصر: بلسنا، حماية البيئة الفلسطينية  ،)1995(، وعلي خليل حمد، محمد سليم،  اشتية- 1
  .مصدر سابق، السجالت الرسمية ،)2006(، جنين- الجويةاألرصاد دائرة - 2
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  . 2004-1997 درجات الحرارة في محطة جنين المناخية بين عامي توزع ):3(جدول رقم 

كانون   الشهر

  الثاني

تشرين   أيلول  آب  تموز حزيران  أيار  نيسان  آذار  شباط

  األول

تشرين 

  الثاني

كانون 

  األول

  المعدل

  20.8  14.4  19  24  26.8  28.0  27.9  26.0  23.1  19.3  15.6  12.7  12.4  المعدل

السجالت  ،)2006(، جنين- الجويةاألرصاددائرة من إعداد الباحث باالعتماد على :   المصدر
  .مصدر سابق، الرسمية

  الرياح -4

حيث تقوم بنقـل األتربـة والمـواد        ،  تأثيرا على النظام البيئي    ختعتبر من أهم عناصر المنا    
  .)1(من مواقع الصناعة إلى أماكن أخرى تبعا التجاه وحركة الرياح، والغازات المختلفةالعالقة 

تتأثر منطقة الدراسة بأنواع مختلفة من الرياح، التي تهب على فلسطين ففي فـصل الـشتاء                
المرافقة للمنخفضات الجوية، أما في فصل الـصيف تهـب          تهب عليها الرياح الجنوبية الغربية      

لى شكل أنسمه بحرية، وتهب في هذا الفـصل أيـضا            الغربية والغربية ع   ةلشماليعليها الرياح ا  
يظهـر وردة   ) 8( والـشكل رقـم      .الشمالية الشرقية والشرقية وهي رياح حارة وجافة       الرياح  

، حيث يتبين لنا من وردة الرياح طبيعة االتجاهـات العامـة للريـاح   ، الرياح في منطقة الدراسة 
حيث نجد أن االتجاه السائد هو الرياح الشمالية الغربية والغربية ثـم            ، هاوالتي تتميز بعدم تجانس   

  .تأتي بعد ذلك الرياح الجنوبية الشرقية

يتبين من  ، 2004-1997يظهر سرعة الرياح في منطقة جنين بين عامي         ) 4(الجدول رقم   و
هر تمـوز   الجدول أن هناك تباين في سرعة الرياح فكان أكثر األشهر سرعة  للرياح هي في ش               

  . واقلها سرعة هي في شهري كانون الثاني وشباط، وحزيران

                                                
 .12ص، مرجع سابق، )1995(، محمد صالح احمد،  الحاج- 1
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  . 2004-1997 سرعة الرياح في محطة جنين المناخية بين عامي توزع ):4(جدول رقم  

كانون   الشهر

  الثاني

تشرين   أيلول  آب  تموز حزيران  أيار  نيسان  آذار  شباط

  األول

تشرين 

  الثاني

كانون 

  األول

  المعدل

  6.6  5.8  5.5  6.7  6.8  8.0  9.3  8.5  6.2  5.9  5.8  5.5  5.1  المعدل

الـسجالت   ،)2006(، جنين- الجوية األرصاددائرة  من إعداد الباحث باالعتماد على      : المصدر
  .مصدر سابق، الرسمية

   الموارد المائية  6:1:2

ـ   فيتعتمد التجمعات السكانية     وم  مواردها المائية بمنطقة الدراسة على مياه األمطار ولذلك يق
 المنزليـة   واالستعماالتجمع داخل منازلهم، وتستخدم مياهها للشرب        السكان في تجميعها بآبار   

 التي يعتمد عليها سكان المنطقة فمصدرها بئر عرابة باإلضافة           المياه الجوفية   ومصدر األخرى،
فـي  وترجع الطبقات الصخرية الحاملة للميـاه الجوفيـة         ، )1( إلى بئر يعبد الذي تم حفره حديثا      
.    )2( والتورنيـان ن ونسبة قليلة منها تعود إلى السينومانيايوسينألامحافظة جنين عامة إلى عصر      

بينما هذه الطبقات في منطقة الدراسة فإنها تعود إلى السينومانيان والتورنيان بنسبة كبيـرة وأن               
فـي منطقـة    يظهر الطبقات الحاملـة للميـاه       ) 9(والشكل رقم ، نسبة بسيطة تعود إلى االيوسين    

  .الدراسة

   البيئة البشرية2:2

    يقصد بها البيئة التي أوجدها اإلنسان في بيئته الطبيعية والتي تشمل اإلنـسان مـن حيـث                  
، والمرافـق العامـة   ، والخصائص االقتصادية والبنيـة التحتيـة     ، خصائصه السكانية والمساكن  

   -:وهي موضحة على النحو التالي، والخصائص اإلدارية
                                                

  .30/6/2006 بتاريخ أجريت مقابلة ،يوسف،  العطاطرة- 1
2 - Mustafa Nizar Ahmad (1998), Assessment of Water Resources of the Jenin area and 
development of An Optional design of the water distribution network of Jenin City. M.Sc. 
Thesis.p45. 



 55

  



 56

   السكان1:2:2

بما أن الهدف الرئيسي لدراسة البيئة والتلوث البيئي هو توفير الفائدة لإلنـسان، لـذلك مـن        
  -: دراسة أهم الخصائص الديموغرافية للسكان وفيما يلي توضيح لهذه الخصائصالمفيد

     والنمو السكانيحجم السكان -1

ويوضـح  ، للنمو السكاني، وافدةيتعرض المجتمع بفعل الزيـادة الطبيعية والهجرة السكانية ال      
 .ومعدل النمو السنوي للسكان، منطقة الدراسةلسكان سكان العدد ال) 5 (جدول رقم

  .2006 – 1922 من يعبد بلدة لسكانعدد السكان ال تطور :)5 ( رقمجدول   

   السنويمعدل النمو  فترة النمو   العدد السكاني  السنة 
1922 (1) 1737     
1931 (1)  2383  1922-1931  3.51 
1945 (1)  3480  1931-1945  2.70 
1961 (1) 4709  1945-1961  1.89 
1967 (2)  4857  1961-1967  0.52 

 1980 (1) 7500  1967-1980  3.34 
1997 (3)   10766  1980-1997  2.13 
2006 (4)   14429  1997-2006  3.25 

  .632ص،  مرجع سابق،)1984(، هيئة الموسوعة الفلسطينية -1:   المصدر
  .دار المأمون: دمشق، 1ط، معجم بلدان فلسطين، )1984(، محمد، شراب-2           
  التعداد العام للسكان، )1999(،  المركزية الفلسطينيةاإلحصاء دائرة -3           

  .101ص، فلسطين. رام اهللا. محافظة جنين، 1997-والمساكن والمنشآت                 
  اإلسقاطات السكانية في. 2006، المركزي لإلحصاء الفلسطينيالجهاز -4           

  )بيانات غير منشورة. (فلسطين-رام اهللا. 2005تقديرات منقحة،            األراضي الفلسطينية

، 2000 نـسمة عـام      14500وارتفع هذا العدد إلى      نسمة،   1737 نحو   1922 بلغ عام    فقد
 ويعـود ذلـك إلـى نـزوح         1967-1961ي  ونالحظ انخفاض معدل النمو السكاني بين عـام       
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  .)1(الفلسطينيين من جميع األراضي الفلسطينية عقب االحتالل اإلسرائيلي لباقي أجزاء فلسطين

 في منطقة الدراسـة  األسرفقد بلغ المجموع العام لعدد الدراسة، أما بالنسبة لألسر في منطقة  
 وهذا،  فرداُ 6.2األسرة حوالي    أفراد   لعدد في حين بلغ المتوسط العام       ، في بلدة يعبد    أسرة 1737
لكن هذا الحجم كان    ، )2 ( فرداً 5.9 حجم األسرة في محافظة جنين والبالغة نحو          متوسط  من اكبر

  .)3( فردا6.4ُاقل من حجم األسرة لألراضي الفلسطينية في الضفة وقطاع غزة والبالغ  

،  الـسكاني لـديهم متـشابه      فقد  كان معدل النمـو     ) الخلجان وأم دار وزبدة   (وأما في قرى    
، يظهر الحجم والنمو السكاني وحجم األسرة في قرى زبدة وأم دار والخلجان           ) 6(والجدول رقم   

وأن معدل لنمو الـسكاني     ، حيث يتبين أن هذه القرى عبارة عن تجمعات سكانية صغيرة         ، ويعبد
 الطبيعي وانـه لـيس      لديهم متشابه بسبب أن هذه المجتمعات الصغيرة تتأثر فقط بالنمو السكاني          

  .للهجرة أي دور في نمو السكان لديهم

  .  الحجم والنمو السكاني في منطقة الدراسة):6(جدول رقم 

  حجم االسرة  معدل النمو السكاني  2006  1997  القرية
  6.2  3.27  *487  363  الخلجان
  6.3  3.25  *583  435  ام دار
  6.3  3.25  *831  620  زبدة
  6.2  3.25  *14500  10766  يعبد

  -دليل التجمعات السكانية، )2000 (،الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني:      المصدر
  .112-103ص.   فلسطين-رام اهللا. المجلد األول:           محافظة جنين

  اإلسقاطات السكانية في األراضي. 2006، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني         *
  )بيانات غير منشورة. (فلسطين-رام اهللا. 2005ات منقحةتقدير،           الفلسطينية

  

                                                
 .مصدر سابق، ت الرسميةالسجال، 2006، بلدية يعبد، وزارة الحكم المحلي - 1
 .94ص مصدر سابق ،محافظة جنين، 1999(،  المركزية الفلسطينيةاإلحصاء دائرة - 2
لمحة إحصائية  ، 1997- التعداد العام للسكان والمساكن و المنشآت      ،)1999 (، دائرة اإلحصاء المركزية الفلسطينية    - 3
  .12ص،  فلسطين–رام اهللا  .)ملخص نتائج التعداد(
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   التركيب العمري والنوعي -2

يمتاز المجتمع في منطقة الدراسة بأنه مجتمع فتي ففي بلدة يعبد تبلـغ نـسبة الـذين تقـل                   
من إجمالي عدد السكان، وتعد هذه الفئـة غيـر منتجـة             % 41.6نحو   سنة   15أعمارهم عن   

 % 53.7وهي تمثل السكان المنتجين، حيث بلغت نحو        ) 64 – 15(العمرية   أما الفئة    ،اقتصادياً
من إجمالي الـسكان    % 4.5فقد وصلت   )  سنة فأكثر  65(، أما فئة كبار السن      من إجمالي السكان  

أما بالنسبة للتركيب النوعي    ، %85.96وبذلك فان نسبة اإلعالة مرتفعة حيث بلغت نسبة اإلعالة          
، فـي حـين     %49.15 إلى   اإلناثبينما وصلت نسبة    ، %85.50 اليفقد بلغت نسبة الذكور حو    

  . )1 (فرد 103الدراسة في منطقة ) النوع(بلغت نسبة الجنس 

 % 49.2 سنة   15تبلغ نسبة الذين تقل أعمارهم عن       ) الخلجان وأم دار وزبدة   (وأما في قرى    
،  إجمالي الـسكان  من % 47حيث بلغت   ) 64 – 15(من إجمالي عدد السكان، أما الفئة العمرية        

وبذلك فان نسبة   ، من إجمالي السكان  % 3.8فقد وصلت إلى    )  سنة فأكثر  65(أما فئة كبار السن     
أي أن السكان المعالين اكبر من السكان       ، %114.4اإلعالة مرتفعة جدا حيث بلغت نسبة اإلعالة        

بينمـا   % 51 حوالي هذه القرىأما بالنسبة للتركيب النوعي فقد بلغت نسبة الذكور في   ، المعيلين
 103.7هـذه القـرى     في  ) النوع(، في حين بلغت نسبة الجنس        %49  إلى اإلناثوصلت نسبة   

  . )2 (فرداُ

    المساكن2:2:2

أما بالنسبة ألنمـاط    ، مسكنا1724 نحو 1997 في تعداد عام بلدة يعبدبلغ عدد المساكن في     
المـسكن  (رئيسية يمثـل نمـط الـدار         أنماط   خمسة فتتوزع إلى    بلدة يعبد المساكن السائدة في    

 ثم يأتي بعـد ذلـك       ، %61 .3  دار بنسبة بالغة     1056 سبة والتي وصلت إلى   نأعلى  ) المستقل
 الغرفة المـستقلة وتبلـغ      ومن ثم نمط   ، %36.95  شقة بنسبة مئوية   637نمط الشقة والبالغ نحو   

المـساكن  نسبة قليلة من    ، أما نمط الفيال فيمثل       %0.93نسبتها حوالي   غرفة مستقلة وكانت    16
                                                

  .54ص، مصدر سابق، محافظة جنين، )1999(،  المركزية الفلسطينيةاإلحصاء دائرة - 1
-103مصدر سابق ص  ،  محافظة جنين  -دليل التجمعات السكانية  ، )2000 (،لمركزي لإلحصاء الفلسطيني   الجهاز ا  - 2

112.   
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وأمـا اقـل   ، %)0.7( نحـو  فيال بنسبة مئوية مقدارها  12 إلى    حيث وصلت  منطقة الدراسة في  
  .)1(%0.2 براكيات بنسبة مئوية مقدارها 3األنماط فكان للبراكية البالغة 

، 242فقد بلغ عدد المساكن في هذه التجمعات هـو          ) الخلجان وأم دار وزبدة   (وأما في قرى    
  .)2 (64والخلجان ، 72 وأم دار 106أكبرها زبدة حيث بلغ عدد المساكن فيها هو وكانت 

   االقتصادية    الخصائص3:2:2

الدراسة، حيث تشمل العمل في الزراعـة والـصناعة          االقتصادية في منطقة     األنشطةتتنوع  
 منطقـة   ، وذلك لقرب  فلسطين المحتلة داخل  ويعمل العديد من السكان     ، والتجارة في منطقة يعبد   

 ولذلك يتأثر اقتصاد هذه التجمعات في األوضاع الحالية التي          1949خط الهدنة لعام    الدراسة من   
 سياسة اإلغالق والحصار وإنشاء الجدار الفاصل الذي يفصل محافظة          بإتباعيقوم فيها االحتالل    

 وتتمثل الخصائص االقتـصادية فـي منطقـة         .م1948األراضي المحتلة عام    جنين كاملة عن    
الدراسة في القطاع الزراعي والصناعي والتجاري، وفـي مـايلي توضـيح ألهـم القطاعـات         

    -:االقتصادية

  القطاع الزراعي : أوال

وقـد عرفهـا   ، تعتبر الزراعة من الحرف الكبرى التي يمارسها اإلنسان في األقاليم المختلفة    
، )3 (الخصبة ومياه األنهار الوفيرة   اإلنسان منذ القدم في البيئات الفيضية معتمدا بذلك على التربة           

حيـث أصـبح    ، ومع تزايد أعداد السكان اتجه اإلنسان إلى استغالل المساحات الزراعية الكبيرة          
  .والزراعة الكثيفة في المناطق كثيفة السكان، يتجه إلى الزراعة الواسعة في السهول الواسعة

 المهنـة فـي مختلـف المنـاطق         فتمارس هذه ، تعتبر عماد االقتصاد في القرية الفلسطينية     
 إلـى    ذلـك   في منطقة الدراسة أدى    وسقوط األمطار نظراً لتوفر األراضي السهلية     و، الفلسطينية

 فـي منطقـة      ويمكن تقسيم المحاصيل الزراعية    ،البعليةازدهار الزراعة فيها وخاصة الزراعة      
                                                

  .100 ص،مصدر سابق.محافظة جنين، )1999(،  المركزية الفلسطينيةاإلحصاء دائرة - 1
-103سابق صمصدر ،  محافظة جنين- دليل التجمعات السكانية، )2000 (، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني- 2

112. 
  .229ص، دار المعرفة الجامعية: اإلسكندرية، دراسات في الجغرافيا البشرية ،)1997(، فتحي محمد،  أبو عيانة- 3
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  .لية، والخضراوات المثمرة، المحاصيل الحقاألشجار : رئيسية هيأقسام إلى ثالثة الدراسة

   المثمرة   األشجار-1

بلغـت  ، رئيسي حيـث   المثمرة في منطقة الدراسة على الزيتون كمحصول         األشجارتقتصر  
وتـساوي المـساحة    ،  دونما 217واللوزياتدونما،  10000مساحة األراضي المزروعة زيتون     
زراعـي  دونمـا لكـل منهـا وذلـك فـي الموسـم ال      10المزروعة تينا وصبرا لتبلغ مساحتها    

  .)1( وان هذه المساحة مشابهة تقريبا للسنوات السابقة2004/2005

 ، والمتمثلة بالبيئة الجبلية  ، ويعود السبب في ذلك إلى ثبات المساحة المخصصة لهذه األشجار         
ويعـود ارتفـاع مـساحة األراضـي         ، المثمرة تعتمد على مياه األمطـار      األشجارومعظم هذه   

، بل في جميـع أنحـاء فلـسطين    ، ليس في يعبد فقط   ، هذه الشجرة المزروعة بالزيتون إلى قيمة     
  .ويعود السبب في ذلك إلى االستخدام الجيد لهذا المحصول الذي  تتعدد جوانب استخدامها

  المحاصيل الحقلية والبعلية     -2

   ،)حمـص، عـدس، فـول     ( والقطاني   ،)القمح، الشعير (تشتمل هذه المحاصيل على الحبوب      
 والمحاصـيل الطبيـة     ،)بـصل، ثـوم    (واألبـصال  ،)بيقا، برسيم، كرسنه  (لفية  والمحاصيل الع 

. ، والمحاصيل الزيتية التـي تتمثـل بالسمـسم      )، حلبه، يانسون، كمون   كزبرةقزحه،  (والعطرية  
، 2006-2001يبين توزيع المحاصيل الحقلية في منطقة الدراسة بين عـامي           ) 7(والجدول رقم 

  -:يظهر الجدول مايلي

، بسبب قيام صناعة فرم الـدخان     ،  مساحة األراضي المزروعة تبغا في هذه المنطقة        ارتفاع -1
، وكذلك حدوث طلب كبير على هذا المحـصول       ، فبذلك يتجه السكان إلى زراعة هذه المحاصيل      

  .الذي يذهب جزء كبير منه إلى مصانع الدخان، فزيادة الطلب تؤدي إلى زيادة اإلنتاج

حيث كانت اقـل المحاصـيل      ، ت قليلة كالثوم والفول والقزحة     بعض المحاصيل تزرع بكميا    -2
ويعود السبب في ذلك إلى عدم رغبة السكان في زراعتها حيث           ، التي زرعت في منطقة الدراسة    

                                                
  .ت الرسميةالسجال، 2006، مديرية زراعة جنين، وزارة الزراعة - 1
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بسبب ارتفاع أسعار هذا المنتج حيث يصل سـعر كيلـو الـدخان       ، أنهم يفضلون زراعة الدخان   
  . دنانير بسبب جودته المرتفعة10الواحد إلى

   2006-2001 توزيع مساحات المحاصيل الحقلية بالدونم في منطقة الدراسة بين عامي ):7(   جدول رقم 

   
   

   
ول 

حص
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سنة  
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ق

عير  
ش

ص  
حم

س  
عد

ول  
ف

سيم  بيقا  
بر

صل  
ب

حة  ثوم  
قز

سم  
سم

تبغ  
ال

  

2001/
2002  

300  150  290  30  5  100  50  60  15  3  80  1500  

2002/
2003  

400  200  300  40  5  100  50  60  15  3  80  1500  

2003/
2004  

500  200  300  30  10  20  300  350  15  -  80  2000  

2004/
2005  

300  100  220  30  10  20  300  300  10  -  85  3000  

2005/
2006  

350  120  190  30  10  50  30  30  15  -  30  3000  

المعدل 
  السنوي

370  154  190  32  8  58  146  160  14  3  71  2200  

  .مصدر سابق، السجالت الرسمية، 2006، مديرية زراعة جنين،  وزارة الزراعة:المصدر

وأنهـا  ،  نالحظ االرتفاع النسبي في زراعة القمح والشعير لسهولة زراعة هذه المحاصـيل            -3
فهي تتحـمل انخـفاض كل من درجات الحرارة وكميات        ، تزرع في أسوء الظـروف المناخية    

  .   األمطار

  الخضراوات   -3

فهي تكاد  مساحة األراضي المزروعة بالخضراوات المروية في منطقة الدراسة         ل ا بالنسبة   أم
حيث يفضل الـسكان زراعـة      ، بسبب عدم وجود أبار المياه في منطقة الدراسة       ، تكون معدومة 
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وفي حالة وجود بعض المساحات المزروعة خضارا فإنهـا  ، المحاصيل التي ال تعتمد على الري  
 البيـوت   داخـل الخضراوات المحمية والتي تتم زراعتها      ا   أم ،البامياء فقط تقتصر على زراعة    

  . دونمات4قليلة جدا ال تتجاوز البالستيكية فهي 

   المعدات الزراعية في منطقة يعبد-4

فنجـد أن    2006 في عام    توفرة في منطقة الدراسة   ـعدات الزراعية الم  ـأما فيما يتعلق بالم   
) العجل(كالجرار الزراعي   ، رة بشكل جيد في منطقة الدراسة     هناك بعض اآلالت الزراعية متوف    

 41(وتنكـات المـاء     ، )محراثا قالبا 46(والقالب  ، )محراثا87(والمحراث الحفار   ، )جرارا90(
ويعود السبب في توفرها ألهميتها في األعمال الزراعية وفـي صـناعة      . )1()49(والترلة  ، )تنكا

  .   الفحم

والفـرازة والبـذارة    ، )جـراران ( بقلة عددها كالجرار الجنزير    بعض اآلالت المتوفرة تتميز   
ويعود السبب في ذلك إلى عـدم       ، )2() دراساتان(والدراسة، )مكبسين(ومكبس القش ، )لكل منها 1(

  . الحاجة بشكل كبير لها فان توفر عدد قليل منها يفي بالغرض

مناطق األخرى وعند   ولكنها موجودة في بعض ال    ، بعض اآلالت غير متوفرة في منطقة يعبد      
، والجاروشة، مثال ذلك المشط والحصادة   ، الحاجة إليها فانه يتم استئجارها من المناطق المحيطة       

  .وآلة فتح االتالم، ولمامة القش

  الثروة الحيوانية : ثانيا

تقتصر الثروة الحيوانية في منطقة الدراسة على تربية أنواع محددة من الحيوانات وأهمهـا              
رغـم ذلـك ال تـشكل الثـروة         والنحل،  ) الالحم والبياض ( والدواجن   واألبقاراعز   والم األغنام

الحيوانية مورداً اقتصادياً رئيسياً في منطقة الدراسة بسبب اعتمادها بصورة كبيرة على اإلنتـاج             
يوضـح  ) 8(والجدول رقـم    . للزراعةالزراعي النباتي نتيجة مالئمة الظروف البيئية والطبيعية        

  .  ذلك
                                                

  .مصدر سابق، ت الرسميةالسجال، 2006، مديرية زراعة جنين، وزارة الزراعة - 1
 .فس املصدرن - 2
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  الثروة الحيوانية في منطقة الدراسة :)8(جدول رقم 

  .ر سابقمصد، السجالت الرسمية، 2006، مديرية زراعة جنين، وزارة الزراعة: المصدر

نجد في منطقة الدراسة ارتفاع أعداد الدواجن بشكل عام بسبب الحاجة المتزايدة مـن هـذه                
وكذلك تسويق الفائض عن حاجة     ، الطيور التي تتميز بانخفاض سعرها النسبي عن بقية المنتجات        

  .وبالنسبة للدجاج البياض تتميز بأعدادها القليلة، السكان إلى المناطق المحيطة

فاض أعداد األبقار بشكل كبير هو أن هذه األبقار تستخدم إلنتـاج الحليـب الـذي                 وأما انخ 
وأما األغنام والمـاعز فـنالحظ أن       ، وكذلك رغبة السكان بشراء الحليب المبستر     ، يستهلك محليا 

وتحتـوي منطقـة   ، يمتلكها بعض الـسكان ، وتنتشر على شكل مزارع بسيطة ، أعدادها متوسطة 
  . اليا النحل التي تستخدم لالستهالك المحليالدراسة كذلك على بعض خ

 عنهـا   2006نالحظ من الجدول أن هناك ارتفاع بسيطا في أعداد الثروة الحيوانية في عام              
  . باستثناء الدجاج البياض وخاليا النحل التي بقيت ثابتة بين هذين العامين، 2004في عام 

  والحرف الصناعة : ثالثا

تها التي كانت تحتـوي علـى األشـجار          بسبب طبيع  الفحم؛صناعة   ب تشتهر منطقة الدراسة  
وقربهـا مـن    ، الحرجية المحيطة بها التي كانت تشكل المادة الخام األساسية الالزمة للـصناعة           

، هـذا  والعادات المتوارثة في العمل في هـذه المهنـة    ، 1948أراضي فلسطين المحتلة في عام      
جارة نلبالط والطوب، ومشاغل الحدادة وال    ويتوفر في منطقة الدراسة صناعات وحرف أخرى كا       

يظهـر الحـرف   ) 9( والجـدول رقـم   .، ومعاصـر الزيتـون  واألفران، والمطاحن   واأللمنيوم
  .والصناعات المنتشرة في منطقة الدراسة

 مشاغل الحدادة والنجارة تحتل المرتبة وأن،  المفاحم تحتل المرتبة األولىيبين الجدول أن

   خلية/النحل   البياضةالدواجن  الدواجن الالحمة  األبقار  الماعز+األغنام   السنة

2003/2004  3368  50  105000  2000  174  

2005/2006  3450  75  105800  2000  174  
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الزيتون في المرتبة الثالثة ويعود السبب في ذلك إلى انتشار زراعة ثم تأتي معاصر ، الثانية
وأن هذه الزراعة تحتاج إلى معاصر ولتحقيق جدوى اقتصادية أفضل ، الزيتون في منطقة يعبد

، المخابز في المرتبة الثالثةثم تأتي ، يجب أن تقام المعاصر بالقرب من مناطق زراعة الزيتون
  .خبز ورغبة السكان في شراء الخبز وعدم صنعه منزليا كما كان سابقابسبب الحاجة المتزايدة لل

  : الحرف والصناعات في منطقة الدراسة:)9(جدول رقم 
معصرة   المفاحم

  زيتون
  مشغل
  خياطة

  معمل
  طوب

  مطحنة  محمص
  قمح

  مخبز  محددة  منجرة

75  6  3  2  2  2  6  11  4  

   .2006، الدراسة الميدانية:  المصدر

  التجارة : رابعا

و تجـارة   ، يقتصر موضوع التجارة في منطقة يعبد على دراسة الخدمات التجارية المتوفرة          
  -: توضيح لذلكيالفحم وفيما يل

   الخدمات التجارية-1

التجارية التي تزود السكان    تقتصر الخدمات التجارية في منطقة الدراسة على توفر المحالت          
 الوقود، ومراكز توزيع الغـاز، ومحـالت        محطاتب: بما يحتاجون إليه من بضائع والتي تتمثل      

 الكهربائيـة   األدواتمحـالت   (ت مواد البناء التي تشمل علـى        الالبقالة والمواد التموينية، ومح   
، محـالت بيـع الغـاز     ، محالت الدواجن ، المطاعم، )النوفوتيه( ومحالت المالبس    ،)والصحية

، ومحـالت األدوات المنزليـة    ، يـة والمواد الزراع ، مكاتب التكسي والتامين والمكاتب الهندسية    
  .)1(واألحذية

   تجارة الفحم-2 

والتـي تتمثـل بالتجـارة      ، تلعب تجارة الفحم دورا كبيرا في حركة التجارة في منطقة يعبد          
ويصدر جزء كبير من اإلنتـاج      ، في األراضي الفلسطينية  ، الداخلية في محافظات الضفة الغربية    
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  .ولها في الفصل الثالثوسيتم تنا، إلى داخل فلسطين المحتلة

  التحتية  البنية4:2:2

وفيمـا  ، والنفايات واالتصاالت ، المياه والكهرباء ، الطرق والمواصالت ، تشمل البنية التحتية  
  -: توضيح لذلكييل

   والمواصالت  الطرق-1

أما أطوال هذه الشوارع في البلدة فتـصل إلـى          ) دونما300ُ(تبلغ مساحة الشوارع في البلدة      
 وهي بذاتها مجموعة من الشوارع الفرعية التي تصل البلدة بعضها مع بعض وتصلها              ،)1(كم50

الـذي  ) 10(وتقسم الشوارع في منطقة يعبد إلى نوعين كما يبينهما شكل رقـم  ، بالقرى المجاورة 
   -:يمثل خريطة الطرق في منطقة الدراسة وفيما يلي توضيح لهذه الطرق

   طرق المواصالت الخارجية -أ

ق التي تصل بلدة  يعبد بالقرى والمناطق المحيطة بمدينة جنين والذي يتمثل بتفرع              هي الطر 
 نابلس والذي يصلها من جهة الشرق ويمتد ليصل إلى باقـة مـن جهـة وقـرى                 -شارع جنين 

  .الخلجان وأم دار وزبدة  وبرطعة من جهة أخرى

   طرق المواصالت الداخلية -ب

د بعـضها بـبعض وتتـصل طـرق المواصـالت      هي الطرق الفرعية التي تصل أنحاء البل  
وتتميـز هـذه   ، وظيفة هذه الطرق هو توصيل الخدمات لمختلف أنحاء البلدة        ، بالداخلية الخارجية

  .على طرق ذات كثافة عالية بسبب زيادة أطوالها وكبر مساحتها، المنطقة باحتوائها

  خدمات المياه   -2

وهذا ما جعلها عرضة بـشكل مـستمر        ، منطقة الدراسة في مياهها على بئر عرابة       اعتمدت
فخـط  ، لنقص في المياه العتماد المستعمرات ومنطقة عرابة ومنطقة يعبد على مياه نفس البئـر             

  الماء هذا يصل إلى المستعمرات قبل أن يصل إلى يعبد فيستغلون النصيب األكبر ويسمحون 
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ديد يستخدم لتزويد الـسكان فـي     وتم مؤخرا حفر بئر ماء ج     ، بالكميات القليلة بالوصول إلى يعبد    
والصهاريج وذلك لعـدم    منزلية،  ع مياه األمطار في آبار تجميع       ي تجم ويعتمد السكان على  ، المياه

  . )1(كفاية آبار الجمع

 مساكن متصلة بالشبكة العامة للمياه      1269وبالنسبة التصال المساكن بشبكات المياه فتبين أن        
وبنـسبة  ،  مسكن تعتمد على تمديدات خاصـة      409هناك  وأن  % 73.6في البلد بنسبة تصل إلى      

ال تعتمد على ذلـك وإنمـا       % 2.7 مسكنا بما نسبته     46وأن  ، من مجمل المساكن  % 23.7بالغة  
أو تجميع مياه األمطـار مـن خـالل آبـار           ، تلبي حاجتها من المياه إما عن طريق شراء المياه        

  ،)3(2000مشترك عام1400وارتفع العدد إلى ، )2(الجمع

فال يوجد بها شبكة عامة وإنما تلبي حاجتهـا مـن     ) والخلجان وأم دار  ، زبدة(وبالنسبة لقرى   
  . )4(المياه من آبار جمع مياه األمطار أو عن طريق شراء تنكات المياه

  خدمات الكهرباء   -3

الموتورات الكهربائية التابعة  عن طريق في منطقة الدراسة بخدمات الكهرباء السكان يتزود
لإلنارة وتتعرض هذه كمصدر رئيس ، والتي تزود السكان من خالل شبكة محلية، ية يعبدلبلد

الموتورات والمولدات في كثير من األحيان إلى األعطال كما أن خدمات الكهرباء في يعبد ليست 
نهارا ) 3-12(على مدار الساعة وإنما تختلف من وقت ألخر وتعتبر الفترة مابين الساعة 

 إنارة الشوارع الرئيسية تتوفرو،  صباحا فترة يتم فيها انقطاع التيار الكهربائي)4-1(والساعة 
  .)5 ( أما في حالة شبكات الكهرباء فهي تصنف بأنها ذات حالة جيدة،في منطقة الدراسة

 مسكناُ متصالُ بالشبكة العامـة      1677فتبين أن   ، وبالنسبة التصال المساكن بشبكات الكهرباء    
 مسكناُ تعتمد على مولـدات خاصـة وبنـسبة          13وأن هناك   ، %73.6 بنسبة   للكهرباء في البلد  

                                                
  .30/6/2006 مقابلة اجريت بتاريخ ،يوسف،  العطاطرة- 1
  .106ص،  مصدر سابق.محافظة جنين،  )1999(،  دائرة االحصاء المركزية الفلسطينية- 2
  .مصدر سابق، ت الرسميةالسجال، 2006، بلدية يعبد، لمحلي وزارة الحكم ا- 3
 .112-103ص، مصدر سابق، دليل التجمعات السكانية، )2000 (، الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني- 4
  .30/6/2006مقابلة اجريت بتاريخ : يوسف، العطاطرة - 5
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 مـسكنا  34وأن هناك نسبة قليلة ال تزود بالكهرباء وكـان عـددها   ، من مجمل المساكن % 0.8
  .)2( اشتراكا2200 لتبلغ 2001وارتفعت في عام، )1(من مجمل المساكن% 2.0بنسبة 

وإنما يتم توفير الكهرباء لهـذه      ، بها شبكة عامة  ال يوجد   ) والخلجان وأم دار  (وبالنسبة لقرى   
وتـشكل  ، بينما زبدة توجد بها شـبكة عامـة       ، التجمعات عن طريق استخدام المولدات الخاصة     

  . )3(المولدات الخاصة المصدر الرئيسي للكهرباء في قرية زبدة

  النفايات   -4

تصاصية في التخلص من    الما على الحفر    منطقة الدراسة تعتمد جميع التجمعات السكانية في      
وهذا بطبيعة الحال لـه آثـار     ،  )4( حفرة امتصاصية  1713وبلغ عدد هذه الحفر     ، السائلةالنفايات  

بيئية خطيرة جداً، وخاصة أن منطقة الدراسة تقع فوق الحوض المائي الـشمالي الـشرقي مـن     
ن طريق الـصخور    ولذلك  تترسب المياه العادمة على خزانات المياه الجوفية ع         الغربية،  الضفة  

المتصاصية يتم التخلص منهـا عـن طريـق صـهاريج            املء الحفر    وبعد، يةمالرسوبية المسا 
 وتصل منها  إلى األراضـي الزراعيـة         األوديةالعادمة، والتي تفرغ حمولتها في       خاصة بالمياه 

  . مما يشكل خطراً بيئياً آخر لهذا النوع من النفايات

ا من قبل البلدية بعد تجميعها داخل حاويات خاصة من قبـل            الصلبة، فيتم جمعه  أما النفايات   
ونجـد أن   ، السكان ويتم تجميعها والتخلص منها داخل المكبات المخصصة للتخلص من النفايات          

هناك نقص في عدد عمال التنظيف ونقص كذلك في عدد الجرارات المستخدمة وكانـت تجمـع              
 تم شراء سـيارة حديثـة لنقـل         2000 عام   النفايات باستخدام جرار واحد ال يفي بالغرض حتى       

  .النفايات مما أدى إلى التخفيف من حدة المشكلة

فإنها جميعها يتم التخلص من المياه العادمة في هذه         ) وأم دار ، زبدة والخلجان (وأما في قرى    

                                                
 .112ص، مصدر سابق، محافظة جنين،  )1999(،  المركزية الفلسطينيةاإلحصاء دائرة - 1
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ومن ثم يتم التخلص منها في األوديـة القريبـة مـن هـذه             ، القرى بواسطة الحفر االمتصاصية   
  .المناطق

    االتصاالت-5

 اشـتراكا فـي     68الدراسة مكتبا بريدياُ، وبلغ عدد الهواتف في بلدة يعبـد           يتوفر في منطقة    
وارتفعت أعداد المشتركين في خدمات الهاتف إلى أضعافا كثيرة نتيجـة تطـوير              ،)1(1988عام

 شركة االتصاالت لشبكة الهاتف ليس فقط في يعبد وإنما في مختلف األراضي الفلـسطينية فـي               
  .الضفة الغربية وقطاع غزة

   العامةالمرافق  5:2:2

، الخدمات الـصحية   :هي منطقة الدراسة من المرافق العامة الرئيسية والهامة التي تتوفر في         
 والخدمات االجتماعيـة التـي تـشتمل علـى          ،الخدمات التعليمية كالمدارس ورياض األطفال    و

 نوع من   الدراسة أي  وال يتوفر في منطقة      ،ضية الريا واألنديةالجمعيات الخيرية واللجان النسوية     
   .الخدمات الترفيهية كالحدائق والمتنزهات العامة والمكتبات العامة

  المرافق الصحية  -1

عيادة طبية  لطب العام والتي بلغت     اتقتصر المرافق الصحية في منطقة الدراسة على عيادات         
ة والطفولة بواقع مركز واحـد يمـارس        ومركز األموم ، واحدة تداوم يوميا عدا الجمعة والسبت     

، ومركز لتنظيم األسرة يمارس نشاطه بواقع يوم واحد في األسـبوع          ،  أيام في األسبوع   3أعماله  
ويوجد في البلدة عيادة نفـسية      ،  أيام في األسبوع   5ومختبر للتحاليل الطبية يمارس أعماله بواقع       

   .)2(احدة لطب األسنانوعيادة و، تقدم العالج النفسي بواقع يومين في الشهر

فكثيرا من التحاليـل    ، ويعاني مركز الصحة في يعبد من نقص في األجهزة والمعدات الطبية          
وعمليات الفحص كان يتوجب على المرضى التوجه إلى مدينة جنـين إلجرائهـا           ، الطبية الدقيقة 

كمـا ال  ، - وهو ملـك خـاص  -، م حيث تم إقامة مركز للتحاليل في هذه البلدة2001حتى عام   
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أمـا أنـواع األدويـة    ، يتوفر في صيدلية هذا المركز إال األدوية البسيطة والمضادات الحيويـة          
وما يتعذر وجـوده فـي هـذه    ، األخرى فيتوجب على المرضى شراؤها من الصيدليات الخاصة 

  .الصيدليات يتم شرائها من مدينة جنين

 كمـا ال    وخاصة الحكومية منها،  ويالحظ أيضا أن المرافق الصحية قليلة في منطقة الدراسة          
 ، ولهذا يمكن القول أن المرافق الصحية محدودة وقليلـة فـي             تتوافر سيارة إسعاف في المنطقة    

،  تم إنشاء مستوصف القسام التابع لجمعية أصدقاء المـريض         1994وفي بداية   . منطقة الدراسة 
.  الطبيـة الطارئـة  وتقدم هذه المستوصفات بعض الخـدمات ، ومستوصف تابع للجمعية الخيرية  

والتـي أهمهـا سـتة      ، وتحتوي بلدة يعبد على بعض العيادات الخاصة التي تقدم العالج للسكان          
وعيادة واحدة  ، وثالثة عيادات لطب األطفال   ، وخمسة عيادات لطب األسنان   ، عيادات للطب العام  

  . )1(وعيادة لطب العظام، وعيادتان نسائية وتوليدية، لطب العيون

  في منطقة الدراسة التعليم  -2

 متمثلة بثالثة   رسا مد 7 وبلغت   ، في منطقة الدراسة على المدارس     الخدمات التعليمية تقتصر  
 شعبة في هـذه     50مدارس للذكور مقسمة إلى مدرستين أساسيتين ومدرسة ثانوية للذكور بواقع           

، رس أساسية وأربع مدارس لإلناث متمثلة بثالثة مدا     ، طالبا1687المدارس حيث بلغ عدد طالبها      
ويتبـين  ،  طالبة 2012 شعبة وعدد الطالبات بلغ في هذه المدارس بلغ          59ومدرسة ثانوية بواقع    

بذلك ارتفاع أعداد الطالبات على أعداد الطالب والتي يعود السبب في ذلك إلى ارتفـاع أعـداد                 
ـ    ى أعـداد  اإلناث في الفئات العمرية الصغيرة وهذا انعكس بطبيعة الحال على أعداد الطالب عل

  .)2(اإلناث 

   اإلداريةالخصائص    6:2:2

وهي بذلك من العدد القليل مـن التجمعـات         ، تتميز بلدة يعبد بأنها تدار من قبل مجلس بلدي        
، يعبـد ،  قباطية والزبابـدة التي تحتوي على مجلس بلدي في محافظة جنين وهذه التجمعات هي     
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تكليـف  وتـم   ، دار من قبل مجـالس قرويـة  فإنها ت، وأما قرى زبدة والخلجان وأم دار     ، عرابة
ويتوفر مقر للمجلس البلـدي   عضواً، 12 الحكم المحلي وتم تعيين    قبل وزارة المجلس البلدي من    

 ويقدم المجلس البلدي العديد من الخدمات أهمها إصدار رخص بنـاء، الكهربـاء،              ،في بلدة يعبد  
 التطويريـة النسبة للمـشاريع    ب البلدة أما    المياه، النفايات، والقيام بعدة مشاريع تطورية أخرى في       

  -:)1(يلي التنفيذ فهي كما اآلخر قيدفي منطقة الدراسة التي نفذ بعضها والبعض 

  )تأهيل الشبكات الداخلية وربطها بالكهرباء القطرية( مشروع كهرباء قطرية -1

 ). تم االنتهاء من بناء البلدية( مشروع بناء بلدية ومجمع للخدمات-2

 . ء مدرسة للبنين بنا-3

 .  تعبيد الشوارع الداخلية-4

 ). الخلجان–يعبد ( فتح شوارع تربط البلدة بالقرى المجاورة منها طريق -5

 )قيد التنفيذ( إعداد مشروع مخطط هيكلي للبلدة -6

  )تم االنتهاء من إقامته( بئر ماء -7

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                

 .مصدر سابق ،ميةالسجالت الرس ،)2006(، بلدية يعبد، وزارة الحكم المحلي - 1



 72

   ملخص الفصل3:2

يعيـة بعناصـرها المتمثلـة بـالموقع والوضـع      البيئة الطب، تضمن هذا الفصل على دراسة   
والبيئة البشرية بعناصرها المختلفـة  ، الطبوغرافي والجيولوجي والتربة وعناصر المناخ المختلفة    

  . والمتمثلة بالسكان والمساكن والخصائص االقتصادية والخدمات والمرافق العامة

  : توصل هذا الفصل إلى النتائج التالية

حيث تشمل على التالل والسهول واألوديـة ومناسـيبها بـين           ،  تضاريسها  تتميز يعبد بتنوع   -1
  .  متر100-400

تتكون أراضي منطقة الدراسة من مجموعة من الصخور الرسوبية المختلفة التي تعود إلـى               -2
 . وتنتهي بالتكوينات الرباعية، أعلى السينومانيان تبدأ من فترات جيولوجية متباينة

 التـي   تربة البحر المتوسط الحمـراء    تتمثل ب  ،السائدة في منطقة الدارسة    أنواع الترب     واهم -3
 .  بشقيها الشاحبة والبنية وتربة والكرموزول االرندزين وتربة يطلق عليها تربة التيراروزا

) شبه الجاف  (بتقع منطقة الدراسة مناخياً بين إقليم مناخ البحر المتوسط غرباً وإقليم السهو            -4
والقرب من المؤثرات البحرية القادمـة      الطبوغرافي  بالوضع  ناخ منطقة الدراسة    شرقاً، ويتأثر م  

 ،من البحر المتوسط

يمتاز المجتمع في منطقة الدراسة بأنه مجتمع فتي ففي بلدة يعبد حيث تبلغ نسبة الذين تقـل                  -5
في ) النوع( بلغت نسبة الجنس     ومن إجمالي عدد السكان،      % 41.6نحو   سنة   15أعمارهم عن   

  .فرد 103الدراسة منطقة 

الدراسة، حيث تشمل العمل في الزراعـة والـصناعة       االقتصادية في منطقة     األنشطةتتنوع   -6
  .والتجارة
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  الفصل الثالث

  جغرافية صناعة الفحم في يعبد

  

واشتمل على مقومـات صـناعة   ، اعة الفحم في يعبد  يتضمن هذا الفصل دراسة جغرافية صن     
، والتوزيـع الجغرافـي لـصناعة الفحـم       ، والعوامل المؤثرة في اختيار الموقع الصناعي     ، الفحم

، ورأس المـال المـستخدم   ، والمواد الخام ومـصدرها   ، واإلنتاج واإلنتاجية في القطاع الصناعي    
  .  وتسويق إنتاج الفحم، طاع الصناعيوالعمالة في الق، والجدوى االقتصادية لصناعة الفحم

   مقدمة1:3 

تعني عملية التصنيع إنتاج السلع الجاهزة لالستهالك المحلي والتي تعوض عن االستيراد من             
وهذا يعني أن إتباع التصنيع سيؤدي إلى توفير العمالت الصعبة التـي مـن الممكـن                ، الخارج

  .استخدامها في مجاالت أكثر أهمية
  : إلى قسمين رئيسيين هماوتقسم الصناعة 

أو قطع األشجار من    ،  الصناعة االستخراجية التي تقوم على استخراج المعادن من األرض        
أو صيد األسماك وتستخدم منتجات هذه الصناعة بعد أن تمر بعمليات تـصنيع أخـرى         ، الغابات

  )1 (وهي في معظم الحاالت مواد خام لصناعات مختلفة تقوم عليها

ويتم هـذا   ، حويلية التي تتضمن تغيير وتحويل المادة الخام إلى منتجات مفيدة          والصناعة الت 
التحويل في مصانع متخصصة تحصل على المواد الخام من مصادرها األصلية المختلفة وتخرج             

  )2 (منها المنتجات الصناعية لتوزيعها على أسواق االستهالك المختلفة

   مقومات الصناعة 2:3

ى مقومات ال يمكن االستغناء عنها للقيام بعمليـة التـصنيع وتـشمل             تحتاج صناعة الفحم إل   

                                                
  .202صمنشورات جامعة القدس المفتوحة، : ، عمانالجغرافيا االقتصادية، )1999(،  جامعة القدس المفتوحة- 1
  .339ص، مرجع سابق ،)1997(،فتحي محمد،  أبو عيانة- 2
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ويـصعب  ، والمواصالت وسياسـة الدولـة    ، واألسواق والعمال ، والقوى المحركة ، المواد الخام 
وبالتالي فان كل منطقة قد تجذب إليهـا الـصناعة عوامـل         ، توفيرها في منطقة جغرافية واحدة    

وفيما يلي توضيح ألهم مقومات صناعة الفحم       ، )1(رىجذب تختلف عن غيرها من المناطق األخ      
  -:في منطقة يعبد

   المواد الخام-1

والعديد من المواد   ، تعتمد صناعة الفحم على مادة خام رئيسية وهي الخشب بأنواعه المختلفة          
ن وتتبـاي ، باإلضافة إلى المياه، الخام الثانوية والمتمثلة بالبالستيك واألكياس الورقية وباالت القش       

وقد لعبت المادة الخام الرئيسية والمتمثلة باألخـشاب   ، الكميات المستخدمة بناءا على كمية اإلنتاج     
حيث كانت منطقة الدراسة تعتبر مـن المنـاطق ذات الغابـات            ، المقوم األساسي لهذه الصناعة   

 السكان  وأدى هذا إلى جعل   ، الكثيفة والمحتوية على العديد من األنواع والمتمثلة بخشب السنديان        
  .يمارسون هذه المهنة

ومن المعروف انه   ،  دونما 10267وتوفر األشجار المثمرة بكميات كبيرة حيث تبلغ مساحتها         
أثناء عملية االستغالل لهذه األشجار في عملية جني المحصول ينتج عنها قطع العديد من أغصان              

 المـادة الخـام     مـن % 5وان هذا الفائض من األغصان يشكل جزء بسيطا يقـدر ب          ، األشجار
  .  المستخدمة في الصناعة

   الموقع الجغرافي -2

حيث أنها تقع على خطوط المواصالت الرئيـسية        ، تتمتع منطقة الدراسة بموقع جغرافي هام     
 نابلس الذي يربط شمال فلسطين بجنوبهـا فـي          -فهي تقع على تفرع شارع جنين     ، في المنطقة 

وانه باإلمكان االسـتفادة مـن هـذا    ، 1948 عام الضفة الغربية وقطاع غزة واألراضي المحتلة  
) 11(والـشكل رقـم     ، الموقع بنقل اإلنتاج الصناعي عبر الطرق الموصلة إلى أنحاء فلـسطين          

  . الدراسةةيظهر الطرق الرئيسية التي تمر بمنطق

                                                
ر الفكر دا: بيروت، 1ط ،"أسس جغرافية اإلنتاج" االقتصادي واإلنماء اإلنتاجمقومات  ،)1996(، علي،  وهب- 1

 .155ص، .اللبناني
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  األيدي العاملة وتوفرها-3

تلكون الخبرة الضرورية   الذين يم ، األيدي العاملة التي تحتاجها صناعة الفحم هي من الذكور        
وال يستطيع العامـل    ، للقيام بالعمل حيث أن هذه الصناعة تحتاج إلى متابعة بشكل مناسب وكبير           

 .غير المدرب القيام بهذه األعمال التي تتطلب درجة معينة من اإلتقان

 سنة لتبلـغ    64-15بالنسبة لمنطقة الدراسة فقد ارتفعت نسبة الشباب الذين تتراوح أعمارهم           
وان من بينهم من يتميـزون  ، الذين يشكلون العنصر األساسي في عملية اإلنتاج والعمل     % 53.7

بالخبرة الكبيرة في هذا المجال بحكم توارث هذه الصنعة من األجداد إلى اآلباء ومن اآلباء إلـى              
  .يبةواذا نقص عدد  العمال في منطقة يعبد فانه يمكن االستفادة من سكان المناطق القر، األبناء

نتيجة لسياسة إغالق أسواق العمل التي اتبعتها إسرائيل تجـاه الـشعب الفلـسطيني عقـب                
وأن ازدياد عرض األيدي العاملـة  ، انتفاضة األقصى ترتب عليها زيادة في أعداد األيدي العاملة   

فكان متوسط أجرة العامل في صـناعة       ، مع قلة في الطلب عليها أدى إلى انخفاض أجرة العمال         
 ديناراُ في اليوم    20 ديناراُ ليوم العمل الواحد للعمال الدائمين و       16.66 هو   2000 قبل عام    الفحم

 ديناراُ في اليوم للعمـال      11.42 بلغ معدل هذا األجر هو       2006بينما في عام    ، للعمال المؤقتين 
لمحتلـة  وأن عدم توفر العمل في فلسطين ا ، )1( ديناراُ في اليوم للعمال المؤقتين     13.75الدائمين و 

من العمال وأصـحاب    % 100وتبين أن   ، دفعهم للقبول  في أي عمل متوفر مهما كانت األجرة         
المفاحم يقيمون في منطقة الدراسة وانهم ينتقلون من المسكن إلى مواقـع العمـل سـيرا علـى                

  .األقدام

   العوامل المؤثرة في اختيار الموقع الصناعي في منطقة التصنيع3:3

وتتمثل بملكيـة  ، وامل تؤثر في اختيار الموقع الصناعي لصناعة الفحم  يوجد مجموعة من الع   
، والقرب مـن سـكن المـستثمر      ، والقرب من طرق المواصالت   ، والقرب من السوق  ، األرض

  -:والعامل السياسي واألمني وفيما لهذه يلي توضيح العوامل

                                                
  ). 2006(،  الدراسة الميدانية- 1
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   ملكية األرض-1

مـن  % 16.7 شكل هـذا العامـل       حيث، لعامل الملكية دور قليل في اختيار موقع الصناعة       
باإلضـافة إلـى   ، ويعود انخفاض تأثير هذا العامل إلى انخفاض أجـرة األرض ، مجمل العوامل 

وإن هـذه الـصناعة ال   ، توفر المساحات الكبيرة من األرض غير المستغلة التي يمكن استغاللها     
هـذه المفـاحم   ويتم في حالة وجود قطعة ارض رخيصة بنقـل          ، تحتاج إلى إقامة منشات عليها    

مع العلم انه عامل مهم في الصناعة حيث بلغ معدل مساحة األرض المستخدمة فـي كـل         . إليها
 وبلغ معدل أجرتها السنوية     ت دونما 6 -0.5 دونمات تباينت مساحة هذه المواقع ما بين         3موقع  
  .)1(مات ديناراُ للستة دون1200 ديناراُ أجرة لنصف الدونم و150 ديناراُ إذ تراوحت بين 600

   القرب من السوق-2

بينمـا اثـر   ، %11.1حيث شكل ، يتبين أن تأثير عامل القرب من السوق يشكل نسبة بسيطة  
من مجموع  % 16.1هذا العامل على الصناعة في محافظة جنين بنسبة اكبر حيث شكل ما نسبته            

ا العامـل فـي    ويعود زيادة تـأثير هـذ     ، )2(العوامل المؤثرة في اختيار موقع المنشاة الصناعية        
محافظة جنين الى انه اعتمد على جميع أنواع الصناعات والذي تشكل الصناعات التـي تحتـاج      

  . إلى قرب من السوق كصناعة الخبز والمأكوالت

وقد أفاد أصحاب المفاحم أن عامل السوق كان في السابق يلعب الدور األكبـر فـي إقامـة                  
التي تأثرت بـشكل كبيـر      ، ا أساسيا لمنتجاتهم  الصناعة في هذه المنطقة حينما كانت تشكل سوق       

حيث انه كان في السابق يأتي التجار إلى هذه المنطقـة ويقومـون بعمليـة               ، بالعوامل السياسية 
 .  الشراء من أسواق الفحم هذه

   القرب من طرق المواصالت -3

 ،تشرف منطقة الدراسة على بعض الطرق الرئيسية المهمة التي تشكل حلقة وصل واتـصال   

                                                
  ).2006(،  الدراسة الميدانية- 1
، )رسالة ماجستير غير منشورة(، جغرافية  دراسة–الصناعة في محافظة جنين ، )1997(،  غانم، مصطفى عثمان- 2

  .34ص، نابلس: جامعة النجاح الوطنية
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وسـبب  ، وهي نسبة صغيرة، %5.6وتبين أن عامل القرب من طرق المواصالت لم يشكل سوى   
ومـع  ، انخفاض هذا العامل هو توفر وسائل جيدة وحديثة للنقل والمواصالت سهلت عملية النقل            

ذلك فان منطقة السهل جنوب بلدة يعبد تشكل حلقة مواصالت واتصاالت بين منـاطق فلـسطين        
حيث كانت تتم عملية شراء كميات محددة من البضائع عن          ، الضفة الغربية  و 1948المحتلة عام   

  ). 11(كما بينه الشكل رقم ، طريق مرور وسائل النقل على خط المواصالت هذا

   القرب من سكن المستثمر-4

مـن مجمـوع العوامـل    % 27.8تبين أن عامل القرب من سكن المستثمر شكل ما نـسبته      
بينما عامل القرب من سكن المستثمر شكل دور اقل في          ، صناعة الفحم المؤثرة في اختيار مواقع     

ويعود السبب في هذا التباين هو       ،)1(%15تحديد مواقع الصناعة في محافظة جنين والبالغ نسبته         
، وال يحتـاج أصـحابها للتنقـل لمـسافات بعيـدة     ، أن صناعة الفحم تقع اغلبها في منطقة يعبد       

  .هذه الصناعةباإلضافة إلى الصغر النسبي ل

 مـع دور   -التي تعتبر من الصناعات الصغيرة    -وبمقارنة دور هذا العامل في صناعة الفحم        
هذا العامل في الصناعات الصغيرة في محافظة جنين والمتمثلة بالمحادد والمنـاجر لوجـدنا أن               

% 67.9صناعة الفحم شكلت نسبة اقل من هذه الصناعات الـصغيرة فـي المحافظـة والبـالغ         
   .الن أغلب هذه المنشات تقام أسفل البيوت ويتم السكن في الطابق الثاني ،)2(اعات الصغيرةللصن

   العامل السياسي واألمني-5

وكان هدف هذه السياسات إضعاف     ، للسياسة اإلسرائيلية دور كبير في الصناعات الفلسطينية      
 بكافـة شـؤون     وتطورت هذه السياسة إلى أن وصلت إلى حـد التـدخل          ، الصناعة الفلسطينية 
  .االقتصاد الفلسطيني

فقد كانت المفـاحم جميعهـا      ، يتعرض صانعي الفحم في منطقة يعبد للمضايقات اإلسرائيلية       
وشـكلت  . تتركز في منطقة السهل ذات األثر البيئي األقل على صـحة الـسكان وممتلكـاتهم               

                                                
  .35ص،  سابقمرجع، )1997(،  غانم، مصطفى عثمان- 1
  .35ص،  نفس المرجع- 2
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، يار مواقع المفاحم  من مجموع العوامل المؤثرة في اخت     % 38.9المضايقات اإلسرائيلية ما نسبته     
مـن أصـحاب   % 85.7فقد أفاد ما نـسبته      ، وكان هناك تباينا بين تأثر المفاحم تجاه هذا العامل        

، المفاحم في منطقة شارع زبدة أن سبب انتقالهم إلى هذه المنطقة هو المـضايقات اإلسـرائيلية               
اشر هو المـضايقات    من الذين تقع مفاحمهم في زبدة أن سبب انتقالهم المب         % 50وأفاد ما نسبته    

وتبين أن القسم المتبقي من أصحاب المفاحم الذين يتواجدون في منطقة السهل أنهـم        ، اإلسرائيلية
  . يتعرضون بشكل كبير للمضايقات اإلسرائيلية

   تطور صناعة الفحم في يعبد 4:3

تـرة  اشتهرت صناعة الفحم النباتي في منطقة يعبد منذ أيام الدولة العثمانية وامتـدت إلـى ف              
وظهرت في هذه المنطقة ألنها كانت مكسوة بالغابات الكثيفة التي تـستخدم            ، االنتداب البريطاني 

وكانت تتم عملية تسويق  فحم يعبد في المدن الفلسطينية الرئيسية           ، كمادة أولية في صناعة الفحم    
وكوقـود  واهم استخدامات الفحم في تلك الفتـرة هـو للتدفئـة            . مثل يافا وحيفا والقدس ونابلس    

وتوقفت صناعة الفحم فـي عهـد الحكومـة         ، للصناعة، خاصة في صناعة الصابون والحلويات     
األردنية منذ بداية الخمسينيات لمنع الحكومة األردنية  قطع األشجار حفاظاً على البيئة وإلعـادة               

 ،)1(المنطقة حرجية كما كانت في الماضي، ووظفت العديد من الطواقم للمحافظة على األحـراش         
وعادت هذه الصناعة بالظهور في بداية السبعينيات من القرن الماضي، بعيد االحتالل اإلسرائيلي             

  -:)2(بفعل عاملين رئيسيين هما، للضفة الغربية

 وجود فائض كبير من األخشاب داخل فلسطين المحتلة ناتج عن قطع بيارات الحمـضيات               :أوال
  . وإعادة زراعة األرض بأشجار جديدةوغيرها من األشجار، فيتم قطع األشجار القديمة

 عدم توفر فرص عمل كافية بسبب انخفاض أعداد العاملين في الزراعـة والتـي بـدأت                 :ثانيا 
 العمل في فلـسطين  إلىبسبب اتجاه قسم كبير من العمال ، تضمحل مع بداية االحتالل اإلسرائيلي  

  . ي الفلسطينية في الضفة الغربيةقياسا مع األجر المنخفض في األراض، المحتلة الرتفاع األجور
                                                

جمعيـة  : نابلس، يعبد الجوانب الصحية واالقتصادية للمفاحم في منطقة   ، )2001(، ومحمد التفكجي ، سليمان،  عبادي - 1
  1ص، الخاص مركز تطوير القطاع- الفلسطينييناألعمالرجال 

   1ص،  نفس المرجع- 2
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فتبين أن عامل التوريـث  ،  هي بذلك تعتبر من الحرف القديمة المتوارثة عن اآلباء واألجداد    
الذي دفعهم للعمـل هـو    % 22.2وان  ، من أصحاب المفاحم  % 38.8كان سببا رئيسيا في عمل      

ان لعامل عدم تـوافر     ك% 27.8وان  ، كان لعامل الخبرة والمهارة   % 11.1وان  ، ارتفاع المربح 
  .فرص العمل في غيرها من األعمال

   التوزيع الجغرافي للمفاحم 5:3

المدخل الغربي  (تتوزع صناعة الفحم في يعبد ضمن ثالثة مناطق جغرافية وهي شارع زبدة             
وتقع هذه الصناعة جميعها بشكل شريطي خطي حيـث         ، منطقة زبدة ، منطقة السهل ، )لبلدة يعبد 

يظهـر  ) 12(والـشكل رقـم     ، نيع تنتشر بشكل خطي على جوانب الـشوارع       نجد المفاحم التص  
ومـدى  ، التوزيع المكاني لصناعة الفحم في منطقة يعبد وسيتم دراسة التوزيع الجغرافي للمفاحم           

  .الرضى عنها والمواقع السابقة لها وفيما يلي توضيح لذلك

  التوزيع المكاني لصناعة الفحم: أوال

   منطقة شارع زبدة -1

وتتميـز  ، في شارع يعبد زبدة في منطقة يعبد، ع هذه المنطقة في المدخل الغربي لبلدة يعبد    تق
% 61هذه المنطقة بأنها المنطقة الرئيسية لصناعة الفحم في منطقة الدراسة حيث امتلكت أكثـر               

حيث ، ويعود السبب الرئيسي في تركز الصناعة فيها إلى عامل السياسة االسرائيلية          ، من المفاحم 
ن هذه المنطقة تبعد عن الشارع العسكري الذي تسلكه قوات االحتالل اإلسرائيلي فـي عمليـة                ا

حيث شكل هذا العامل األمني لوحـده فـي   ، التنقل بين المستعمرات المقامة على ارض هذه البلد   
من مجمل العوامل المؤثرة في وجود هذه الصناعة فـي منطقـة            % 54.5هذه المنطقة ما نسبته     

 العامل الثاني الذي اثر على تركز الصناعة فيها هو القرب من سكن المستثمر حيث               وكان، زبدة
مـن  % 9وأما عامل القرب من السوق فقد اثـر بنـسبة           ، من مجمل العوامل  % 36.4اثر بنسبة 

وملكية األرض فلم تـؤثر فـي تركـز         ، أما عامل القرب من المواصالت    ، مجمل هذه العوامل  
وتتميز هذه المنطقة بأنهـا األكثـر       ، بل أثرت في منطقة السهل    الصناعة في منطقة شارع زبدة      

  . من مجمل اإلنتاج السنوي% 48.3حيث أنتجت ما نسبته ، إنتاجا للفحم
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تواجه منطقة شارع زبدة العديد من المشاكل والمتمثلة بتركز المفاحم فيها بشكل كبير ضيق              
تكررة للسكان من مضايقة هذه المفـاحم       الشكوى الم ، ووعورة المنطقة نسبيا  ، هذه المواقع نسبيا  

 . لهم لممارسة أنشطتهم المختلفة

   منطقة السهل -2

وتتميز هذه المنطقـة  ، تقع هذه المنطقة في الجهة الجنوبية لمنطقة الدراسة جنوب بلدة يعبد    
ويعـود  ، من المفاحم % 28حيث امتلكت   ، بأنها المنطقة الثانية لصناعة الفحم في منطقة الدراسة       

حيث شكل عامل الملكية مـا      ، لسبب الرئيسي في تركز الصناعة فيها إلى عامل ملكية األرض         ا
وكان العامل  ، من مجمل العوامل المؤثرة في توطن صناعة الفحم في منطقة السهل          % 40نسبته  

الثاني الذي اثر على تركز الصناعة فيها هو القرب من السكن والـسوق وعامـل المواصـالت       
 واالمني فيها بسبب أن االحتالل اإلسرائيلي ال        يولم يؤثر العامل السياس   ، نهالكل م % 20بنسبة  

وتتميز هذه المنطقة بأنهـا     ، يرغب بتواجد السكان فيها فهو على العكس يعتبر عامل منفر ومبعد          
  .من مجمل اإلنتاج السنوي في منطقة يعبد% 33.3حيث أنتجت ما نسبته ، ذات إنتاجية متوسطة

فتعتبر هذه  ، رع السهل العديد من المشاكل والمتمثلة بالمضايقات اإلسرائيلية       تواجه منطقة شا  
، وصعوبة إيـصال المـواد الخـام إليهـا        ، المنطقة منطقة عسكرية تصل المستعمرات ببعضها     

  . والصعوبة في إخراج المواد المصنعة منها

   منطقة زبدة-3

ر هذه المنطقة من اقـل المنـاطق   تعتب، تقع هذه المنطقة في شارع زبدة يعبد في منطقة زبدة 
من المفاحم وهي تتبـع اغلبهـا فـي        % 11حيث امتلكت   ، التي تقع فيها المفاحم في منطقة يعبد      

ويعود السبب الرئيسي لتركز الصناعة فيها إلى المـضايقة اإلسـرائيلية          ، ملكيتها إلى سكان يعبد   
لغت نسبة تأثير كـل منهـا       حيث ب ، وملكية األرض مناصفة  ) انتقال أصحابها من منطقة السهل    (

مـن  % 18.35حيث أنتجت   ، وتتميز بأنها ذات إنتاجية قليلة مقارنة مع المناطق األخرى        ، 50%
  .مجمل اإلنتاج
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  والرغبة بنقلها واألماكن السابقة لها، الرضى عن المواقع: ثانيا

  الرضى عن الموقع -1

بـانهم  % 61 حين ابدى   في، من المستطلعة آراؤهم غير راضين عن المواقع      % 39تبين أن   
يظهر لنا التبـاين بين مواقع المفاحم من حيث رضى المـصنعين           ) 10(والجدول رقم   ، راضين

ونالحظ أن مصنعي الفحم في منطقة السهل لديهم رضى عن          ، وعـدم رضاهم عن هذه المواقع    
ح بسبب  أنها منطقة ذات سط     ، هم راضون عن موقع المفاحم    % 100المواقع بشكل كبير بنسبة     

  .وهي منطقة متسعة وهي غير مزعجة للسكان، مستوي

  الرضى عن موقع المفحمة : )10(           جدول رقم    
  غير راضي عن موقع المفحمة  راضي عن موقع المفحمة  الموقع

  %63.6  %36.4  شارع زبدة
  %0  %100  السهل 

  %0  %100  زبدة

  2006، الدراسة الميدانية:               المصدر

أما غير  ، %63.6 في منطقة شارع زبدة كانت نسبة غير الراضين مرتفعة حيث بلغت             وأما
، ويعود سبب عدم الرضا أنها منطقة ذات طبيعة متضرسة        ، %36.4الراضين فقد بلغت نسبتهم     

، وعدم شعور المصنعين بالراحة عند القيام بالصناعة بسبب اكتظـاظ عـدد المفـاحم      ، وصغيرة
وأما الراضين عن موقعها في هذه المنطقة فيبررون ذلك لقربها من           . نوتأثيرها كبير على السكا   

  . واعتيادهم على هذه المنطقة، مناطق سكنهم

وأما بالنسبة لموقع زبدة فان جميع أصحاب المفاحم في هذا الموقع هم راضون عن موقعهم؛               

  .رىمن جهة أخ، بسبب قلة عددهم من جهة وبعدها النسبي عن المضايقات اإلسرائيلية

   الرغبة بنقل المفاحم -2

وتساوت ، تبين من الدراسة الميدانية أن هناك رغبة عند أصحاب المفاحم بنقلها من أماكنها              
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  . ال يرغبون بنقل المفاحم% 50و، يرغبون بنقل المفاحم% 50رغبتهم حيث تبين أن 

% 27.3وان  ، %72.7بالنسبة لمنطقة شارع زبدة كانت نسبة من يرغبون بنقـل مـواقعهم             
غير راغبين بنقل موقعهم؛ ويعود السبب في ارتفاع الراغبين بنقل مواقعهم إلـى العديـد مـن                 

  .وضيق األرض ووعورتها في منطقة التصنيع، العوامل المتمثلة بتأثير المفاحم على السكان

ويعود ذلـك  ، %100وبالنسبة لمنطقة السهل فتبين أنهم ال يريدون نقل مواقع التصنيع بنسبة      
. والمتمثلة باتساع المنطقة واستوائها ووقوعها علـى شـارع رئيـسي          ، وعة من األسباب  لمجم

وبالنسبة لموقع زبدة فتبين تساوي نسبة الراغبين وغير الراغبين بنقل مـواقعهم حيـث بلغـت                
  .لكل منها%  50النسبة للراغبين وغير الراغبين 

   تغيير مواقع التصنيع-3

 بالفعل بنقل مفاحمهم من أماكنهـا  ان أصحاب المفاحم قاموتبين من الدراسة أن نسبة كبيرة م   
وتباينت هذه النـسب  ،  بنقلهاالم يقومو% 22.2وان ، %77.8 بنقلها احيث بلغت نسبة الذين قامو   

فكانت أكثر المناطق التـي     ، يظهر هذا التباين  ) 11(والجدول رقم   ، بين مناطق الدراسة المختلفة   
  . ومن ثم منطقة شارع زبدة ومن ثم منطقة السهل،تم تغير المواقع هي منطقة زبدة

  تغيير مواقع التصنيع: )11(جدول رقم         

  المجموع  زبدة  السهل  شارع زبدة  
  %77.8  %100  %60.0  %81.8  تم التغيير

  %22.2  %0.0  %40.0  %18.2  لم يتم التغيير 
  %100  %100  %100  %100  المجموع

  . 2006، الدراسة الميدانية:          المصدر

فأصحاب المفاحم في منطقة السهل قاموا بنقـل        ،  للمواقع السابقة فقد كانت متعاكسة     ةوبالنسب
، وأما المفاحم التي في السهل فقد كانت سابقا في منطقة شـارع زبـدة        ، مواقعهم إلى منطقة زبدة   

ل هـو  وقد بين أصحاب المفاحم في شارع زبدة أن السبب الذي جعلهم يتركون مواقعهم في السه            
وأما بالنسبة ألصحاب المفـاحم فـي    ،  بالقوة على تركها   إجبارهمالمضايقات اإلسرائيلية حيث تم     
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 أن السبب في نقل مواقعهم في السابق قبل المضايقة اإلسرائيلية هو تـأثير     امنطقة السهل فقد بينو   
  . وضيق األراضي في منطقة شارع زبدة، هذه المفاحم سلبيا على سكان يعبد

  ع السابقة للمفاحمالمواق-4

وان ، من المفاحم كانت تقع في منطقة السهل لألسباب التي تم ذكرها سـابقا   % 78.6تبين أن   
يظهر العوامل المؤثرة في انتقال     ) 12(والجدول رقم ، كانت سابقا في منطقة شارع زبدة     % 21.4

  . المفاحم

    العوامل المؤثرة في انتقال المفاحم):12(جدول رقم    

  السهل  رع زبدةشا  العامل
  %100  %0.0  السياسة اإلسرائيلية
  %0.0  %33.3  مضايقة السكان

  %0.0  %33.3  وقلة مضايقة السكان، اتساع المنطقة
  %0.0  %33.3  وقوع المنطقة على شارع رئيسي

  %100  %100  المجموع

  . 2006، الدراسة الميدانية:    المصدر

 اثر في نقل المفاحم هو العامل السياسي وانـه          يتبين لنا من الجدول أن العامل الرئيسي الذي       
من منطقة السهل إلى منطقة شـارع       ، من انتقال مجمل أسباب المفاحم    % 100لوحده شكل نسبة    

  .ولكنه لم يؤثر في انتقال المواقع من شارع زبدة تجاه السهل، زبدة

لعـدم تعـرض   ، هـا وأما انتقال المواقع باتجاه السهل فلم يؤثر عامل المضايقة اإلسرائيلية في     
وقد أثرت مجموعة من العوامل في انتقال المواقع تجـاه الـسهل            ، منطقة شارع زبدة  للمضايقة    

وقوع المنطقـة علـى شـارع رئيـسي لحلقـة النقـل             ، اتساع المنطقة ، تتمثل بمضايقة السكان  
  .لكل منها، %33.3والمواصالت  بنسبة 

   اإلنتاج واإلنتاجية في قطاع صناعة الفحم6:3

،  ديناراُ سنويا  5740387   قيمة اإلنتاج السنوي للقطاع الصناعي في صناعة الفحم بِ         بلغت
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  -:لإلنتاجيةوفيما يلي توضيح ،  ديناراُ سنويا للموقع الواحد76538بمعدل إنتاجية مقداره 

والتي تعني قيمة اإلنتاج السنوي على عدد العمال حيـث          :  إنتاجية العامل في صناعة الفحم     -1
 15514وبلغ معـدل إنتاجيـة العامـل        ، اجية العامل طرديا مع رأس المال المستثمر      تتناسب إنت 

وقد زادت اإلنتاجية في صناعة الفحم مع اإلنتاجية بشكل عام في الصناعات الصغيرة في              ، دينار
ولكن إنتاجيتها ارتفعت مقابل إنتاجيـة      ،  ديناراُ 13214محافظة جنين والتي بلغت اإلنتاجية فيها       

 3642محادد وااللومنيوم والصناعات الخشبية والتي بلغت اإلنتاجية فيها على التوالي التحف وال

  . )1( دينارا6547ُ ديناراُ و5066ديناراُ و

تبين أن معدل إنتاجية رأس المال في صناعة الفحـم      :  إنتاجية رأس المال في صناعة الفحم      -2
وكان معدل  ،  ديناراُ سنويا  1.46 أنتج    ديناراُ أي أن كل دينار استثمر في صناعة الفحم         1.46بلغ  

حيث ، إنتاجية الفحم اكبر من معدل اإلنتاجية في الصناعات الصغيرة والكبيرة في محافظة جنين            
والـصناعات  ،  دينـاراُ  1.2بلغ إنتاجية رأس المال في الصناعات الصغيرة في محافظة جنـين            

ـ         ،  ديناراُ 1.03الكبيرة   شاغل الخياطـة والـصناعات     ولكن هذا المعدل كان اقـل لـصناعة م
  .)2( ديناراُ على التوالي3.47و،  دينارا3.44ُ والبالغة ةالبالستيكي

 ديناراُ أي أن كل دينار      8.92بلغ معدل إنتاجية  األجور      :  إنتاجية األجور في صناعة الفحم     -3
 فـي   وكانت هذه النسبة أكثر من إنتاجية الصناعات الصغيرة       ، )3( دنانير 8.92ينفق كأجور ينتج    

وكانت اقل من إنتاجية الصناعات البالسـتيكية والبالغـة      ،  ديناراُ 4.6محافظة جنين والتي بلغت     
 12.5والـصناعات الكيماويـة والبالغـة       ،  ديناراُ 18.5 ديناراُ ومعاصر الزيتون والبالغة      31.9
لعمال فـي   ويعود االرتفاع النسبي لهذه الصناعات إلى استخدام اآلالت بشكل كبير وقلة ا           ، ديناراُ

ويعود ارتفاع هذا المعدل بالنسبة لصناعة الفحم في يعبد إلى قلة عدد العمال نسبيا              ، منطقة جنين 
أي أن العامل في الفحم ينتج ضعف العامل في         ، والى زيادة حجم اإلنتاج للفحم في هذه الصناعة       

  .الصناعات الصغيرة
                                                

  .87ص، مرجع سابق، )1997(، غانم، مصطفى عثمان -1
  .87ص،  نفس المرجع- 2
  ).2006(،  الدراسة الميدانية- 3
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ظة جنين حيث بلـغ هـذا       وانخفضت عن إنتاجية األجور لبعض أنواع الصناعات في محاف        
؛ ويعـود   )1( دينـاراُ  1.2 ديناراُ والخياطة    2.2 ديناراُ والمناجر    2.4المعدل لصناعة المخابز ب     

واعتماد هذه الصناعات على األيدي العاملة بشكل       ، السبب في ذلك إلى قلة رأس المال المستثمر       
  .رئيسي

ـ :  كلفة فرصة العمل الواحدة في صناعة الفحـم  -4 ة فرصـة العمـل الواحـدة    بلغ معدل كلف
وكانت هذه النسبة اقل من فرصة العمل في مختلف أنواع الصناعات في            ،  ديناراُ أردنيا  10.592

 11091حيث بلغ المعدل العام لكلفة فرصة العمل الواحدة في محافظـة جنـين              ، محافظة جنين 
يزيـد عـدد    الصناعات التـي    ( في الصناعات الكبيرة   15967و، ديناراُ في الصناعات الصغيرة   

ويعود السبب  ، )2( ديناراُ في الصناعات المتوسطة    12622و، )عمال10العاملين في المصنع عن     
في ذلك إلى عدم اعتماد صناعة الفحم على اآلالت وإنما اعتمادها على الجهـد العـضلي فيهـا         

 وفي حالة الحاجـة إلـى     ، لكونها صناعة يدوية ال تحتاج إلى اآلالت إال ما ندر         ، %100بنسبة  
  .فانه يتم استئجارها) كالتركتور أو الجرافة(بعض اآلالت 

ـ  -5 أي انه يستمر لفترة زمنية محددة حيث تبين ، يعتبر إنتاج الفحم إنتاج شبه دائم: م إنتاج الفح
والتي تمتد من أواسط    ، أن موسم اإلنتاج هو طوال العام باستثناء الفترة التي تتساقط بها األمطار           

،  أشـهر 8 يوم عمل أي ما يعادل 185أوائل نيسان بمعدل عمل مقداره  شهر تشرين األول حتى     
وأما بالنسبة لإلنتاج فبلـغ     ،  أشهر في السنة   10-5 يوم أي بين     250-120وكانت تتباين ما بين     

 طنـاُ   400-20 طن من الفحم سنويا وتباينت هذه الكمية بـين           148معدل إنتاج موقع التصنيع     
  .)3( طناُ سنويا13ُ طناُ سنوياُ أي أن هناك فائض مقداره 135عة وبلغ معدل الكمية المبا، سنويا

 يرتبط اإلنتاج الصناعي بشكل عام بالسوق من حيث الزيادة أو النقصان            : تطور إنتاج الفحم   -6
، ويعود ذلك لعامل العرض والطلب الذي يرتبط بأعداد السكان وباحتياجـاتهم         ، في البيع والشراء  

والفحـم كغيره من الصناعات يرتبط بذلك والجـدول رقـم          ، سياسيةوكذلك يتأثر باألوضـاع ال   
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  .2006-1999يظهر تغير معدل إنتاج الفحم من عام ) 13(والشكل رقم) 13(

  تغير معدل إنتاج الفحم): 13(                        جدول رقم   

 موقع/طن/متوسط كمية اإلنتاج السنة 
1999 207 
2000 175 
2001 167 
2002 154 
2003 141 
2004 137 
2005 129 
2006 148 

  .2006، الدراسة الميدانية:                        المصدر

  .2006-1999 تغير معدل إنتاج الفحم بين عام ):13(     شكل رقم
ENTAJ

20062005200420032002200120001999

220

200

180

160

140

120

  
  . 2006، الدراسة الميدانية:         المصدر

بسبب قيـام انتفاضـة   ، 1999بعد عام يتبين أن إنتاج الفحم في منطقة يعبد ابتدأ باالنخفاض      
حيث يتبين لنا أن لهذه االنتفاضة اثر كبير في هذا االنخفاض؛ ويرجع السبب في ذلـك        ، األقصى

  .إلى سياسة االغالقات الكبيرة التي تعرضت لها األراضي الفلسطينية عقب بداية االنتفاضة
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تعود هذه الزيادة في االنخفاض     و، نالحظ استمرار االنخفاض في إنتاج الفحم بعد هذا التاريخ        
والتي من ضمنها تشديد االغالقـات      ، إلى تصعيد اإلجراءات اإلسرائيلية على الشعب الفلسطيني      

والمتمثلة ، وكذلك زيادة الممارسة اإلسرائيلية تجاه الفلسطينيين واالقتصاد الفلسطيني       ، بشكل اكبر 
  .بإقامة الجدار العازل

 يعود إلى الزيادة البسيطة     2006 اإلنتاج السنوي في عام      نالحظ انه حدث ارتفاع بسيط على     
وباعتبار أن الكمية المنتجة في العام السابق قد نفذت جميعها وشعور هؤالء            ، في استهالك الفحم  

ولكن الواقع عكس ذلك فنالحظ أن قسم من البضائع التي أنتجت بـشكل             ، التجار بتحسن السوق  
  . طناُ من الفحم في المتوسط13يق ومقدارها إضافي قد أضيفت إلى المخازن دون تسو

   زيادة تكلفة إنتاج الفحم-7

، تبين من الدراسة أن هناك زيادة في تكلفة اإلنتاج في عملية صناعة الفحم في منطقة يعبـد                
وهذا متقارب مع الصناعة في ، من المنتجين أن هناك زيادة في تكلفة اإلنتاج% 88.9بين  حيث

وتتنوع أسـباب  ، )1(من المنتجين أن هناك زيادة في تكلفة اإلنتاج% 85.5منطقة جنين حيث بين     
  ). 14(زيادة تكلفة اإلنتاج إلى العديد من األسباب التي يوضحها الجدول رقم

  أسباب زيادة تكلفة اإلنتاج : )14(جدول رقم            

  التوزيع النسبي  أسباب ارتفاع تكاليف اإلنتاج
  %75.00  م وارتفاع تكاليف النقل ارتفاع أسعار المواد الخا
  %18.75  ارتفاع أسعار المواد الخام

  %6.25  ارتفاع تكاليف النقل
  %100  المجموع

  . 2006، الدراسة الميدانية:             المصدر

يتبين أن ارتفاع أسعار المواد الخام وارتفاع كلفة النقل هي السبب الرئيـسي لزيـادة تكلفـة          
 هم يذهبون ويقومون    ا التكلفة هو أن أصحاب المفاحم في السابق كانو        هاع هذ ويعود ارتف ، اإلنتاج
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، ويرافق ذلك انخفاض أجرة العمـال     ، بعملية قطع األخشاب من خالل عمال من الضفة الغربية        
  . وفي الوقت الحالي فان العمال من إسرائيل ويأخذون أضعاف أجرة العمال من الضفة الغربية

 نقل مـن    تد كان أصحاب المفاحم في السابق يقومون باستئجار سيارا        بالنسبة لكلفة النقل فق   
وأما اآلن فإنهم يأخذون سيارات إسرائيلية ذات كلفة عالية إلـى          ، الضفة الغربية بأسعار رخيصة   

  . وتكمل عملية النقل سيارات من الضفة الغربية مما يؤدي إلى ارتفاع األسعار، منطقة المعابر

   الطاقة اإلنتاجية -8

عاني صناعة الفحم في يعبد من انخفاض اإلنتاجية فيها حيث تبين أن هناك عـدم اسـتغالل    ت
، %62.2وبلغ متوسط الطاقة اإلنتاجية المـستخدمة  ، كامل للطاقات المتاحة في القطاع الصناعي 

وكانت هذه النسبة أكثر مـن محافظـة جنـين البالغـة        ، )1(من مجموع الطاقة اإلنتاجية الممكنة    
   -:يعود السبب في ذلك إلى العديد من العوامل والتي أهمهاو، )2(54%

   العوامل السياسية والمتمثلة بإغالق الحدود وانتفاضة األقصى والجدار الفاصل -أ

% 33.4للعوامل السياسية دور كبير في تقليل اإلنتاجية حيث أثرت هـذه العوامـل بنـسبة                
لنسبة فـي محافظـة جنـين حيـث بلغـت      وتشابهت هذه النسبة مع ا ، لمجمل العوامل السياسية  

ولكن هذه العوامـل    ، ولكن كانت هذه النسبة من تأثير إغالق الحدود والمعابر لوحدها         ، 33.2%
  -:)3(تباينت فيما بينها وفيما يلي توضيح لذلك

   إغالق الحدود والمعابر-

خرى غير  ألسباب مبررة وأ  ، تتبع السلطات اإلسرائيلية سياسة االغالقات بين الحين واألخر       
وقد كان تأثير إغالق الحدود والمعابر مع       ، وكذلك تشديدها على المعابر لسيطرتها عليها     ، مبررة

والمتمثلة بالخشب التي تـدخل إلـى       ، فلسطين المحتلة هو انخفاض كميات المواد الخام الرئيسية       
متمثلـة  وال، وانخفاض كميات البضائع المصنعة التي تدخل إلى فلـسطين المحتلـة          ، منطقة يعبد 
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وتعتبر المصدر الرئيسي للخـشب     ، بالفحم حيث أن فلسطين المحتلة تعتبر السوق الرئيسية للفحم        
من مجمـل العوامـل     % 16.7واثر هذا العامل على انخفاض اإلنتاجية بنسبة        ، إلى منطقة يعبد  

  .المؤثرة

   انتفاضة األقصى-

مـن  ، %5.6نسبة التـأثير  حيث بلغت ، هناك تأثير النتفاضة األقصى في انخفاض اإلنتاجية    
بسبب السياسات التي اتبعتها إسرائيل جراء هـذه        ، مجمل العوامل المؤثرة في انخفاض اإلنتاجية     

 . االنتفاضة

   الجدار العازل-

حيث كان لهذا الجدار تأثير في انخفـاض اإلنتاجيـة          ، هناك تأثير للجدار العازل في اإلنتاج     
  .من مجمل العوامل% 11.1وحيث اثر هذا العامل لوحده بنسبة

   ضيق السوق -ب

لكن هذا الـسوق ال يـستوعب إال   ، يعتبر سوق جنين من اقرب األسواق إلى منطقة الدراسة    
، نظرا لصغر عدد السكان التي يخدمهم هذا السوق في الوقت الحالي          ، كميات قليلة من المنتجات   

من البـضاعة  % 54.2ة تبين أن السوق الرئيسي للبضائع هو السوق اإلسرائيلي حيث كانت نسب         
وقد تبين أن عامل ضيق السوق من أكثـر العوامـل تـأثيرا فـي               ، تسوق إلى فلسطين المحتلة   

من مجموع العوامل المـؤثرة فـي       % 38.9انخفاض اإلنتاجية حيث شكل هذا العامل ما نسبته         
  .انخفاض اإلنتاجية

   قلة المواد الخام-ج

انه كما بينا سابقا فان مـصدر المـواد الخـام          حيث  ، ترتبط قلة المواد الخام بعامل اإلغالق     
فان عملية اإلغالق تؤدي إلى عدم السماح بدخول المواد الخام إلى           ، الرئيسة من فلسطين المحتلة   

يقومون بتقليل اإلنتاجية   % 27.8منطقة الدراسة وبالتالي تؤدي إلى حيث بين انخفاض اإلنتاجية          
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  ).1(صناعةفي حالة عدم توفر المواد الخام الالزمة لل

ويعود التباين بين منطقة الدراسـة      ، )2(%14.5بينما اثر هذا العامل في محافظة جنين بنسبة         
باإلضـافة  ، ومحافظة جنين هو أن السياسة اإلسرائيلية المتمثلة بإغالق الحدود أثرت على ذلـك    

ح مـن  حيث انه من خالل الجـدار العـازل أصـب     ، إلى التأثير الكبير الذي خلفه الجدار العازل      
بينما في الـسابق كـان يـتم       ، الصعوبة بمكان إدخال المواد الخام إال من خالل المعابر المحددة         

  . إدخالها من العديد من المداخل غير المراقبة

   آلية إنتاج الفحم -9

تتم عملية إنتاج الفحم من خالل مجموعة من الخطوات المتتالية والمرتبة وتتم من خالل مـا                
الن طريقة اإلنتاج المـستخدمة     ، وفق خطوات موحدة لدى مختلف المواقع     ، يشبه خطوط اإلنتاج  

  . وهي موضحة على النحو التالي، واحدة وال يوجد تنويع أو تحديث في طريقة اإلنتاج

ويتم تنظيفها حتى يكون    ، تنظيف أرضية المفاحم من الحجارة وأوراق النباتات ومن األوساخ         -1
  يط األخشابهناك سهولة في عملية بناء مخار

 بوضع جذوع على شكل دائري ثم طبقـة  حيث يتم وضع جذوع النباتات على شكل مخروط        -2
ومن ثم وضـع    .  توضح ذلك  )1(والصورة رقم    ،أخرى وأخرى حتى يتكون الشكل المخروطي     

ثم ترش بالماء بشكل رشات بـسيطة       ، ؛ ثم وضع طبقة من التراب     فوق المخروط الخشبي  القش  
  .يكون الحرق بالتدريج وليس مرة واحدةل، مع القشحتى يتماسك التراب 

  إلى قش مبلـول باإلضافةيتم فتح  رأس المفحمة من  أعلى ويتم وضع فحم طازج محروق        -3
 وتراب وذلك حتى تحترق بالكامل من الداخل بالتدريج ويستمر وضع القش والفحم كل يوم  لمدة               

  .مة لخروج الدخان منهايتم وضع ثقوب عبر جوانب كل مفح، يوما ) 20 – 10( 

يبدأ بعض الفحم بالنضج لذلك يحتاج العامـل ليخفـف الحـرارة الداخليـة              ) 20-10(بعد   -4
ثـم يـتم      )التربة حرارة   الرتفاع(يتم رشها بالماء    فوالخارجية خوفا من االحتراق الكامل للفحم       
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إلـى الـداخل     وذلك ليمنع وصول األكـسجين       ،وضع طبقة من البالستيك حول المفحمة الواحدة      
  .توضح ذلك) 2(والصورة رقم، وبالتالي تمنع عملية االحتراق المستمرة

   ترتيب األخشاب بشكل مخروطي ):1(صورة رقم              

  

  .15/10/2006تم التقاطها من قبل الباحث بتاريخ:               المصدر

  حمة  وضع طبقة من البالستيك على المف):2(صورة رقم              

                 
  .15/10/2006تم التقاطها من قبل الباحث بتاريخ:              المصدر

 ويـتم فـرد     ، البالستيك عنها  إزالة أجزاء ويتم    إلىأيام يتم تقسيم المفحمة      ) 10 – 5( بعد     -5
راب بـالت   ورش المكان الذي أخذ منه الفحم      ، البالستيك إرجاعالفحم الطازج من قسم واحد ويتم       

يتم وضع الفحم الطازج في األكيـاس         و. حتى تنتهي األقسام جميعها ويكون الفحم حول المفحمة       
   .توضح ذلك) 3(والصورة رقم ، دائريالمعروفة ووضعها حول المفاحم  بشكل 
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   الفحمأكياس مظهر عملية تغليف ):3(صورة رقم          

  
  .15/10/2006اريختم التقاطها من قبل الباحث بت:          المصدر

   الجدوى االقتصادية لصناعة الفحم 7:3

وعنـد دراسـة الجـدوى      ، إن لدراسة الجدوى االقتصادية أهمية كبيرة في دراسة الصناعة        
االقتصادية يجب التعرف على مدخالت ومخرجات عملية اإلنتاج وهي موضحة علـى النحـو              

  -:التالي

   مدخالت عملية اإلنتاج -1

وبلـغ متوسـط    ، 2006 موقع تصنيع عام     75واقع في منطقة يعبد نحو      لقد بلغ عدد هذه الم    
، وتساوى عدد المفاحم مع عدد مرات اإلنتاج في الـسنة         ،  مفحمة 8.2عدد المفاحم في كل موقع      

والكمية المنتجة من الفحم سـنويا      ،  طناُ 148.3وبلغ معدل كمية اإلنتاج السنوي في هذه المواقع         
  . طنا11122ُفي هذه المواقع هو 

   احتياجات اإلنتاج -أ

فكمية الخشب التي يـتم حرقهـا فـي         ،  أطنان من الخشب   4.5يحتاج طن الفحم المنتج إلى      
  . وتختلف أسعار هذه األخشاب من وقت آلخر،  ألف طن50.049منطقة يعبد هي بحدود 

ويمكن االفتراض بحسب معدالت األسعار الحالية بـأن سـعر طـن خـشب الحمـضيات                
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% 70 ديناراُ لباقي األصناف بمعدل سعر الطن على أسـاس اسـتخدام           50و،  ديناراُ 83.33هو
 دينـاراُ للطـن     73.33أشجار مختلطة بمعدل سعر الطن الواحـد        % 30و، أخشاب حمضيات 

  .  دينارا3670333.33ُوبذلك فإن مجموع تكاليف األخشاب هو حوالي ،  الواحد

 0.65فاحم، حيث تحتاج كـل طـن   أما المستلزمات األخرى فتشمل القش الذي تغطى به الم       
 168666.66 ديناراُ ، أي أن مجموع ثمن القش هو حوالي           23.33بالة ذات حجم كبير  ثمنها       

 متراُ مكعباُ من المياه للموقع الواحـد        49ديناراُ كما تحتاج إلى ماء إلطفاء النيران وذلك بمعدل          
  .  ديناراُ بالسنة10166.66 ديناراُ لكل متر، أي أن تكلفة المياه هي 2.77بسعر 

أي أنهـا تحتـاج إلـى       ،  دينار لكل طن إنتـاج     1وتحتاج أيضاً إلى بالستيك للتغطية بمعدل     
 0.125 كيساُ لكل طن إنتاج سعر الكيس الواحـد          100 ديناراُ، وأكياس للتعبئة بمعدل      11120

ديناراُ،  139000 ديناراُ ثمن أكياس فيصبح المجموع       12.5أي أن الطن الواحد يحتاج      ، ديناراُ
 5560أي تحتـاج    ،   ديناراُ للطـن   0.5وجرافة لتغطية المفحمة بالتراب يكون متوسط أجرتها        

  . ديناراُ سنويا45000وتحتاج إلى أجرة ارض بلغ مقدارها ،  ديناراُ

فان مجموع التكلفة التي يحتاجها اإلنتاج السنوي للفحم دون القوى البشرية في منطقة  يعبـد                
وبهذا فان تكلفة الطن الواحد من الفحم       ،  ديناراُ 4049773.33إلنتاج هو   من خالل مستلزمات ا   

  .  ديناراُ من خالل مستلزمات اإلنتاج364.16هو

   احتياجات اإلنتاج من العمال -ب

ولحساب كلفـة   ، للعمال دور في عملية اإلنتاج حيث أنهم من يقوموا بمختلف عمليات اإلنتاج           
ن نبين أعداد العمال ومتوسط األجرة التي يحصلون عليهـا          هذه الصناعة من الفحم يجب علينا أ      
 . ومتوسط أعداد األيام التي يعملون بها

ويحصلون على  ) = 185(عدد أيام العمل    ×)11.42( أجرة العامل  × عامالُ بصورة دائمة   283
  . دينار597894.1

ـ (عدد أيام العمل   ×)  ديناراُ 13.75( أجرة العمال  × عامالُ بصورة مؤقتة     87  يـوم   56دل  بمع
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وبذلك يحصل جميع هـؤالء العمـال علـى        ،  ديناراُ 66990ويحصلون على   )= عمل في السنة  
وبهذا فـان  ،  دينارا664884.17ُوبهذا فان كلفة اإلنتاج من العمال هي        ،  ديناراُ 664884.17

 دينـاراُ   4714657.5والكلفة اإلجمالية للكميات المنتجة هي    ،  ديناراُ 59.66تكلفة الطن الواحد    
  .  العمالأجرةمع ،  دينارا423.83ُوبذلك فان كلفة إنتاج الطن الواحد من الفحم هي 

   مخرجات عملية اإلنتاج-2

 ديناراُ للطن الواحد وبذلك فان قيمة البيع لهذه المنتجات تبلـغ            533.33يتم بيع الفحم بمعدل     
،  دينـاراُ 1217075.83وبلغ صافي األرباح السنوية إلنتاج الفحم هو      ،  ديناراُ 5931733.33

وصافي االرباح الشهري للموقع    ،  ديناراُ 16227.68وبذلك يكون صافي األرباح للموقع الواحد       
  . دينارا1352.31ُيكون 

   رأس المال المستخدم في صناعة الفحم 8:3

وهـذه اآلالت  ، عادتا ما  تحتاج الصناعات الحديثة إلى اآلالت والمعدات المعقدة غالية الثمن        
األرض والمواد الخام ومصادر الطاقة والعمالة كلها تستدعي ضرورة توافر رؤوس           والمعدات و 

  . )1 (األموال الكافية

، تبين أن صناعة الفحم تحتاج إلى رأس مال قليل نسبيا مقارنة مـع الـصناعات األخـرى                
  . يبين التوزيع النسبي لفئات رأس المال المستثمر في صناعة الفحم) 15(والجدول رقم

ك تباين بين رأس المال المستخدم في صناعة الفحم مع العلم أنها متشابهة في جميع               فكان هنا 
، والذي يحدد رأس المال المستخدم هو مساحة المواقع وعدد المفاحم الموجـودة     ، عمليات إنتاجها 

،   ألف دينار هي أكثـر الفئـات  29.9 - 25فنجد أن فئة رأس المال   ، وكمية اإلنتاج المستخدمة  
ب في ذلك إلى أن هذه الصناعة حتى تنتج إنتاجا جيدا يجب أن يتوفر هذا الحد مـن                  ويعود السب 
  . ألف دينار فأكثر30،  ألف دينار10وتساوت الفئتين اقل من ، رأس المال

  

                                                
  .61- 60ص، دار الفكر العربي :القاهرة، 1ط، جغرافية الصناعة ،)2002(، علي احمد،  هارون- 1
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  فئات رأس المال المستخدمة في صناعة الفحم: )15(جدول رقم               
  التوزيع النسبي   المال بالديناررأس

  %22.2  10000اقل من 
15000-19999  5.6%  
20000-24999  16.7%  
25000-29999  33.3%  
30000   %22.2  من أكثر

  %100 المجموع

  .2006، الدراسة الميدانية:               المصدر

  مصادر التمويل    

 عمال لكـل منـشاة      5حيث يعمل بها اقل من      ، تعتبر صناعة الفحم من الصناعات الصغيرة     
وبالتالي فإنها  ، وتستخدم الطاقة العضلية في عمليات اإلنتاج     ،  من اآلالت البسيطة   وتستخدم القليل 

، وقد تبين من الدراسة أن المصدر الرئيسي للتمويل هو بشكل فـردي  ، ال تتطلب رأس مال كبير    
  .يظهر مصادر التمويل في صناعة الفحم) 16(والجدول رقم 

  ستخدمة في صناعة الفحم مصادر التمويل الم):16(             جدول رقم

  التوزيع النسبي  التمويل
  %77.8  تمويل شخصي

  %16.7  قرض من األصدقاء
  %100  المجموع

  . 2006، الدراسة الميدانية: المصدر                 

ويعود الـسبب إلـى االنخفـاض       ، يتبين أن  مصدر التمويل الرئيسي هو التمويل الشخصي        
وعدم استخدام آالت ذات تكلفة عالية في عملية        ،  عملية اإلنتاج  النسبي لرأس المال المستثمر في    

وكان المـصدر   ، وفي حالة الحاجة إلى بعض اآلالت فانه يتم استئجارها لفترات بسيطة          ، اإلنتاج
  .التمويل الثاني في صناعة الفحم في يعبد فهو القرض من األصدقاء



 99

في صناعة الفحم في منطقة يعبـد       وأما التمويل عن طريق االقتراض من البنوك فلم يستخدم          
وكذلك تتطلب البنـوك    ، فانه يعود إلى ارتفاع الفائدة التي تتطلبها البنوك نتيجة عملية االقتراض          

ضمانات مادية لعملية االقتراض وهذا غير متوفر في صناعة الفحم الن راس المـال الرئيـسي                
  . المستخدم هو مادة خام تصنع

  اعة الفحم المواد الخام ومصدرها لصن9:3

فان المواقع الصناعية تحـصل     ، نتيجة لتوزع معظم المواد الخام بشكل مشتت وغير منتظم        
وتختلف درجة جذب المواد الخام للمواقع الصناعية حسب المادة الخـام           ، عليها بتكاليف متفاوتة  

وحسب الوسيلة التي يمكن اسـتعمالها فـي        ، وحسب العمليات التصنيعية التي تستخدمها    ، نفسها
والمـشاكل  ، سيتم دراسة المواد الخام الالزمة لصناعة الفحـم ، )1(استغالل المادة الخام وتوزيعها  

  :والترابطات الصناعية وهي موضحة على النحو التالي، المرتبطة بها

  المواد الخام الالزمة لصناعة الفحم:أوال

اء بطريقة مباشرة    تعتمد صناعة الفحم على المواد الخام المستوردة من فلسطين المحتلة سو          
   -:)2(ويتم ذلك على النحو التالي، أو غير مباشرة

   األخشاب-1

% 90 تعتمد صناعة الفحم على األخشاب بشكل أساسي فقد تبين من الدراسة الميدانيـة أن               
مع أن البعض يستخدم بعض األخشاب      ، من الكمية المستخدمة يتم استيرادها من فلسطين المحتلة       

وإنما تمثل جـزء بـسيط مـن المـواد          ، تشكل مصدر أساسي لهذه الصناعة    المحلية ولكنها ال    
  .من مجمل األخشاب% 10المستخدمة ال تشكل أكثر من 

   المواد الخام المكملة-2

   -: تعتمد على العديد من المواد المكملة لإلنتاج وتتمثل بما يلي
                                                

، دار الشروق للنشر والتوزيع: عمان، 1ط،  الصناعةمدخل الى جغرافية ،)1985(، حسن عبد القادر،  صالح- 1
  .236ص

 ).2006(،  الدراسة الميدانية- 2
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 وتحديدا مـن منطقـة      بينت الدراسة أن مصدر باالت القش هو الضفة الغربية        :  باالت القش  -أ
من باالت القش هي من الـضفة       % 94.4حيث تبين أن    ، جنين؛ ألنها ال تحتمل تكلفة نقل كبيرة      

  . من باالت القش هي من فلسطين المحتلة% 5.6وان ، الغربية

، يعتبر مصدرها من الضفة الغربية وتحديدا من السوق المحلـي :  قطع البالستيك المستخدمة -ب
الغربية إال أن مصدرها األساسي هو من فلسطين المحتلـة عـن طريـق              ومع أنها من الضفة     

من الضفة الغربية   % 88.9وكانت نسبة المواد الخام من الضفة الغربية تشكل         ، وسطاء تجاريين 
  . من القطع البالستيكية مصدرها من فلسطين المحتلة% 11.1وان 

صلون على أكياس التسويق من     يحـ% 60تبين من الـدراسة الميدانية أن      :  أكياس التجميع  -ج
  . يحصلون عليها من الضفة الغربية% 40وان ، فلسطين المحتلة

% 10وان  ، من المواد الخام الرئيسية المستخدمة مصدرها من إسرائيل       % 90وبالتالي فان     
من هذه المواد مصدرها الضفة     %40وأما المواد الخام المكملة فان      ، مصدرها من الضفة الغربية   

  )1(.من هذه المواد مصدرها من إسرائيل% 60وان ، الغربية

  المياه-3

وذلـك الن هـذه الميـاه       ، لدراسة المياه أهمية كبيرة في الدراسات البيئية وتقيم األثر البيئي         
حيث أنها قد تصرف وتتجه إلـى خزانـات الميـاه           ، يصعب تصريفها بسهولة دون أي تأثيرات     

نه تتجه إلى خزانات المياه السطحية وبالتالي تـؤثر         فا، وفي حالة تصريفها في األودية    ، الجوفية
  .في تلويثها

وان عمليـة   ، بينت الدراسة أن مصدر المياه المستخدمة في عملية التصنيع هو من بئر يعبد            
والتي يتم تفريغها إمـا  ، الحصول على هذه المياه يتم من خالل نقلها بواسطة التنكات إلى المفاحم  

وكانت هذه الكمية متباينة ما بـين الكميـة         ، ي صهاريج لجمع المياه   في البراميل الموجودة أو ف    
القليلة إلى الكمية الكبيرة وتتناسب كمية اإلنتاج تناسبا طرديا مع كمية المياه المستخدمة حيث بلغ               

                                                
  ).2006(،  الدراسة الميدانية- 1
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، فهناك عالقة طردية بينهمـا    + 0.24معدل ارتباط بيرسون بين كمية اإلنتاج وكمية االستهالك         
  .ظهر الكميات المستخدمة في صناعة الفحمي) 17(والجدول رقم

  كميات المياه وأسعارها : )17(جدول رقم           

  التوزيع النسبي  فئات كميات المياه المستخدمة بالمتر مكعب
50- 99  13.3%  

100- 149  40%  
150- 199     26.7%  
  %20   فأكثر200

  %100  المجموع

  . 2006، الدراسة الميدانية:          المصدر

ويتبين أن هناك تنـوع فـي       ، يظهر المواد الخام المستخدمة ومصدرها    ) 18(والجدول رقم   
  وهناك تنوع في مناطق تواجدها فنجد أن المادة الخام الرئيسية ، المواد الخام الالزمة للصناعة

  مصدر المواد الخام وأسعارها: )18( جدول رقم
 سعر الطن من   مصدر المواد الخام  المادة الخام

  دينار /المادة الخام
الكمية المحتاجة النتاج 

  طن من الفحم1
      %الضفة الغربية  %فلسطين المحتلة  الخشب

  5  83.33  %0  %100  خشب الحمضيات
  4.5  50  %100  %0  خشب اللوزيات
  4.5  50  %100  %0  خشب الزيتون

  4.5  86.66  %100  0  األشجار الحرجية
   قطعة  33.33  %88.9=جنين  %11.1  البالستك 
   كيس100  0.133  %40=جنين  %60  الكياس
  لتر من الماء100  8.33  %100=يعبد  %0  المياه
من   %0  التراب

  %100=الموقع
----  ----  

  بالة  2  بالة/ دينار 33.33  %94.4  %5.6  القش

  .2006، الدراسة الميدانية:  المصدر
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سعـار هـذه األخـشاب     والمتمثلة بالخشب ذات أسعـار مرتفعة وان هناك تباين أل        ، المستخدمة
فنجد ارتفـاع أسـعار     ، بفعل مجموعة من العوامل والمتمثلة؛ بأنواعها ومصدر الحصول عليها        

الحمضيات أكثر من غيرها ألنها أفضل األنواع المستخدمة وبعد مصدرها فهي تحتاج إلى كلفـة   
الغربيـة؛  وأما ارتفاع قيمة األشجار الحرجية مع أن مصدرها من الضفة           ، نقل أكثر من غيرها   

وبالنسبة لباالت القش فان مصدرها الرئيسي      ، فهو عائد إلى أنها ذات نوعية جيدة وتوافرها قليل        
، هو منطقة جنين والذي يحدد مصدرها من منطقة جنين هو أن هذه السلعة ال تتحمل كلفة نقـل                 

ويتم الحصول على المواد الخام عـن طريـق المعـابر           .لكبر حجمها وانخفاض سعرها النسبي    
وان عملية الحصول عليها عملية شاقة نظرا للصعوبات المتمثلة بـإغالق المعـابر             ، اإلسرائيلية

  .وكذلك نظرا لجدار الفصل الذي زاد األمر صعوبة في الحصول على المواد الخام، والحدود

  المشاكل المرتبطة بالمواد الخام: ثانيا

د الخام من إسرائيل قـد سـبب لهـا         نتيجة لالعتماد الكبير لهذه الصناعة على استيراد الموا       
وهـذا  ، %55.6والمتمثلة في التوقف عن العمل حيث شكلت هذه النـسبة           ، العديد من المشاكل  

ومن المشاكل األخرى هـو تقليـل       ، بدوره يؤدي إلى حدوث العديد من المشاكل لمواقع التصنيع        
  .يقومون بتقليل اإلنتاج% 27.8اإلنتاج حيث تبين أن 

، كل العديد من المشاكل المرتبطة بها؛ كتقليل أعداد العمـال فـي المفـاحم             ويتبع هذه المشا  
. من مجمل العوامـل   % 11.1وزيادة البطالة للعاملين في هذه الصناعة حيث شكلت هذه النسبة           

  . يبين البدائل المرتبطة بمشاكل المواد الخام)  14(والشكل رقم

  الترابط الصناعي : ثالثا

 والترابطـات  Forward Linkageالترابطـات األماميـة   تتميز صناعة الفحـم بـضعف   
وان مراحـل التـصنيع محـدودة وال    ،  ألنها صناعة استهالكيةBackward Linkageالخلفية

تحتاج إلى مواد نصف مصنعة وان المواد األولية األساسية المستخدمة فيها ليست متـوفرة فـي      
  .وإنما من فلسطين المحتلة، مناطق الضفة الغربية
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  .  البدائل المرتبطة بمشاكل المواد الخام):14(شكل رقم                    

  
  .2006، الدراسة الميدانية:                 المصدر

   تأثير إغالق المعابر والحدود على الصناعة 10:3

يتـأثرون  % 94.4حيـث تبـين أن   ، تبين أن هناك تبعية كبيرة لصناعة الفحم على إسرائيل     
ال يتأثرون بإغالق المعابر والحدود     % 5.6وان  ، ق المعابر والحدود مع إسرائيل    سلبا جراء إغال  

  -:وفيما يلي توضيح لآلثار الناتج عن إغالق المعابر والحدود مع إسرائيل، )1 (مع إسرائيل

   زيادة كلفة النقل -1

 يؤدي إغالق المعابر والحدود مع إسرائيل إلى زيادة كلفة نقل البضائع حيـث تـأثر بهـذا                
ويعود السبب في ارتفاع هذه الكلفة هو االتجـاه إلـى طـرق بديلـة           ، %17.6العامل ما نسبته    

  . وطويلة للحصول على هذه المواد

   تقليل اإلنتاج-2

مـن مجمـل    % 5.9حيث بين   ، يؤدي إغالق المعابر والحدود مع إسرائيل إلى تقليل اإلنتاج        
بـسب أن   ، ى تقليل إنتاجهم بنسب كبيـرة     أصحاب المفاحم أن إغالق الحدود والمعابر يدفعهم إل       

وبالتالي فان إغالق الحدود والمعابر يؤدي في إلى عدم         ، إسرائيل تعتبر المستورد لهذه المنتجات    
وأما انخفاض تأثرهم بهذا العامل فانه في فترة اإلغالق كان يـتم            ، وصول البضائع إلى إسرائيل   

                                                
  .101ص، مرجع سابق، )1997(، غانم، مصطفى عثمان - 1
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  . ود والمعابرتجميع المنتجات وتوصيلها في حالة عدم إغالق الحد

   صعوبة التسويق وصعوبة الحصول على المواد الخام معا-3

وصـعوبة فـي تـسويق    ، لسياسة اإلغالق اثر كبير في عملية الحصول على المواد الخـام     
ويعود الـسبب  ، من مجمل أصحاب المفاحم% 58.9وقد تأثر بذلك ما نسبته ، المنتجات المصنعة 

فإغالق المعابر والحدود يـؤدي  ، د الخام هو من إسرائيل  في ذلك إلى أن المصدر األساسي للموا      
 . تؤدي كذلك إلى تقليل التسويق، إلى تقليل دخول هذه المواد

  صعوبة النقل والتنقل-4

من مجمل أصحاب المفاحم    % 17.6لسياسة اإلغالق اثر في صعوبة النقل والتنقل حيث بين          
 في السابق يتنقلون بكل     اقل حيث أنهم كانو   أنهم يواجهون الصعوبات الجمة في عملية النقل والتن       

، وكذلك توصيل الفحم إلى مواقع البيع بكـل سـهولة         ، سهولة للوصول إلى مصدر المواد الخام     
  .ولكن سياسة اإلغالق منعت هذه العملية

   العمالة في القطاع الصناعي 11:3 

لتصنيع الفحـم   موقع 75 هو   2006بلغ مجموع مواقع تصنيع الفحم في منطقة يعبد في عام           
 6وبـذلك فـان مجمـوعهم يـصبح         ،  أفراد  بدون صاحب العمل     5يعمل فيها بمعدل    ، النباتي

وبالتالي فان الذين يعملون بشكل مباشر في صناعة الفحم هـم           ، أشخاص في كل موقع للتصنيع    
 تاجرا يعمل لـدى كـل       50وهناك من يقومون بتجارة الفحم والذين يبلغ عددهم         ،  شخص 456

هـذا  ،  شخص يعملون في عمليـة التجـارة       100وبذلك فان هناك    ، ل شخص مساعد  تاجر بمعد 
 مـن منطقـة   اباإلضافة الى العدد الذي كان يقوم بعملية قطع األخشاب من إسرائيل والذين كانو         

  .   48والذين تم استبدالهم مؤخرا بأعداد من فلسطيني ال، يعبد

والتي تتمثـل   ،  بصورة غير مباشرة   هناك بعض األعداد من الذين يعملون في هذه الصناعة        
 الذين يعملون على اآلالت التي يتم استخدامها في         صواألشخا، بالتجار الذين يبيعون المواد الخام    

والذين يقومون بنقـل الميـاه مـن    ، وسيارات النقل، والجرافات، والمتمثلة بالتركتورات ، اإلنتاج
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  . في األسواق إلى ان تصل الى المستهلكوكذلك األشخاص الذين يقومون ببيعها ، خالل التنكات

   العمال الدائمون والمؤقتون-1

وذلك للقيام بعمليات اإلنتاج    ، تعتبر صناعة الفحم من الصناعات التي تحتاج إلى أيدي عاملة         
وتعتمد هذه الصناعة علـى  ، حيث أنها من الصناعات اليدوية التي ال تعتمد على استخدام اآلالت      

ويعود السبب في ذلك ألنها ال تحتاج في بعض األوقات إلـى            ، عمال المؤقتين  وال نالعمال الدائمي 
عمال وهي فترة االنتظار حتى نضوج الفحم وبلغت نسبة العمال الدائمون بما فـيهم أصـحاب                

هـم مـؤقتين    % 23.6وأن  ، من أعداد العمـال   % 76.4المواقع الذين يمارسون العمل بأنفسهم      
  .ج لهميمارسون العمل في فترة االحتيا

   مصدر األيدي العاملة -2

ويعود السبب في   % 100بالنسبة لمصدر األيدي العاملة فان مصدرها هو منطقة يعبد بنسبة           
  -:ذلك إلى مجموعة من األسباب والتي أهمها

  . القرب النسبي للعمال من مكان العمل حيث أن العمال من يعبد والعمل في يعبد-1

بها سكان يعبد في العمل في المفاحم حيث أن هذه المهنة تنتـشر     الخبرة والمهارة التي يتمتع      -2
  . بشكل أساسي في منطقة يعبد بالنسبة للضفة الغربية وقطاع غزة

 توفير أجور المواصالت حيث أن اغلب العمال الذين يعملون في هذه المهنة يـذهبون إلـى                 -3
  . مناطق العمل سيرا على األقدام

د بكميات كبيرة عقب سياسة اإلغالق المشدد التي اتبعتها إسرائيل           توفر العمال في منطقة يعب     -4
  . عقب انتفاضة األقصى

  . انخفاض أجرة العمال في منطقة يعبد-5

   التخصص في العمل-3

تعتبر صناعة الفحم من الصناعات التي تتطلب المهارة العضلية والفكرية والمتابعة الحثيثـة             
وقد بينت الدراسـة    ، طلب هذه الصناعة بعض التخصص    وتت، حتى تتمكن من اإلنتاج بشكل جيد     
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 بان العمال يقومـون بجميـع األعمـال لجميـع     امن أصحاب المفاحم بينو% 55.6الميدانية أن   
وان الـذين لـديهم تخـصص       ، بأنها تحتاج إلى تخصص في العمل     % 44.4بينما بين   ، العمال

شبه خطوط في اإلنتـاج والتـي       للعمال في العمل هم أصحاب المفاحم الكبيرة حتى يكون هناك           
    -:ويقوم العمال باألعمال التالية، بدورها تساعد على زيادة التخصص

   عمال صف األخشاب-أ

وتعتبـر مـن العمليـات    ،   هم العمال الذين يقع على عاتقهم تشكيل الشكل الهرمي للمفحمة     
يار في بنية المفحمة وما     الن الخلل في هذا العمل يصاحبه انه      ، الشاقة والتي تتطلب الجهد الكبير    

  .وتتطلب هذه العملية في العادة عاملين يقومون بهذه األعمال، يتابعها من عواقب

   عمال وضع القش والتراب-ب

،  يقوم هؤالء العمال بوضع القش ومن ثم التراب على أكوام الخشب المرتبة بشكل هرمـي              
  . وفي العادة تتطلب هذه العملية عامل واحد

  ئة والتغليف  عمال التعب-ج

ويقومون بإخراجه وتعبئتـه فـي      ، هم العمال الذين يقومون بإخراج الفحم بعد عملية النضج        
، وتتطلب هذه العملية في العادة عاملين     ، األكياس وعملية التوزين وعملية الترتيب لهذه المنتجات      

 غير مخمدة   الن بعض قطع الفحم قد تكون     ، وهذه العملية تتطلب اخذ الحيطة والحذر بشكل كبير       
بالشكل المناسب وما يتبعها من عواقب وخيمة تتمثل في اشتعال الحرائـق واشـتعال              ) مطفئة( 

  . الفحم وما ينتج عنها من خسائر كبيرة

   عمال التحميل والتنزيل-د

ووظيفتهم تحميل هـذه المنتجـات علـى        ، يعملون لدى التجار وليس لدى أصحاب المفاحم      
  . سليم لتصبح بذلك جاهزة للتوزيع إلى األسواق المختلفةالشاحنات وترتيبها بالشكل ال

   تسويق المنتجات 12:3

في األسواق المحلية والمتمثلـة بالـضفة الغربيـة فـي       ) الفحم(يتم تسويق البضائع المنتجة     
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وكذلك يسوق جزء من البضاعة إلى إسـرائيل        ، محافظات الضفة الغربية من شمالها إلى جنوبها      
 جزء من البضاعة إلى قطاع غزة وحاليا توقف وذلك؛ بـسبب إغـالق              وكان في السابق يسوق   

وسنتناول في هذا المجال األماكن التي يـسوق       ، الحدود والمعابر بين الضفة الغربية وقطاع غزة      
  .والمشاكل المتعلقة بالتسويق، لها الفحم

  أماكن التسويق :أوال

   التسويق في أسواق الضفة الغربية-أ

ويعود انخفاض  ، وهي نسبة اقل من إسرائيل    % 45.8ي الضفة الغربية    بلغت نسبة التسويق ف   
  . التسويق فيها إلى قلة الطلب على هذه البضائع

   التسويق في أسواق إسرائيل-ب  

ويعود السبب في   ، أعلى من الضفة الغربية   % 54.2بلغت نسبة التسويق في أسواق إسرائيل       
لمكاسب التي يحـصل عليهـا المنتجـين جـراء          ارتباط هذه التسويق في إسرائيل إلى ارتفاع ا       

وقد بين العديد من أصحاب المفاحم انه في السابق قبل حـدوث            ، تسويقهم للبضائع إلى  إسرائيل    
من هذه المنتجات كانت تسوق     % 90وقبل إقامة الجدار العازل فانه أكثر من        ، انتفاضة األقصى 

بق كانت منطقة يعبـد تحتـوي علـى    وقد بين بعض أصحاب المفاحم انه في السا       ، إلى إسرائيل 
، وذلك بدفع أثمانهـا مـسبقا  ،  يقومون بحجز البضاعة قبل تصنيعهااالعديد من التجار الذين كانو  

  . من الحصول على بضائعاليتمكنو

   التسويق إلى قطاع غزة -ج

بينما كانت  ، ال يوجد تسويق للبضائع في أسواق غزة حاليا وبفعل سياسة اإلغالق اإلسرائيلية           
  .تذهب نسبة ال باس بها إلى غزة سابقا

  المشاكل المتعلقة بتسويق المنتج: ثانيا

، تعتمد صناعة الفحم في يعبد في تسويقها على أسواق إسرائيل بالدرجة األولى كما بينا سابقا              
وان هذا االعتماد الكبير قد سبب لها العديد من المشاكل المرتبطة بتوصيل هذه المنتجـات إلـى             
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يواجهون مشاكل في تـسويق  % 77.8وقد تبين أن هناك،  كل التحديات التي تواجههاإسرائيل مع 
  -:)1(منتجاتهم وفيما يلي توضيح ألهم هذه المشاكل

   ضيق السوق -أ

وفي العادة يكون ضيق    ، يعتبر ضيق السوق من أهم المشكالت التي تواجه تسويق المنتجات         
وقد اثـر هـذا   ، رضها وبالتالي تقليل تسويقهاالسوق ناتج عن قلة الطلب على البضائع وزيادة ع   

من مجمل التأثيرات وهي نسبة كبيرة وناتجة بشكل غير مباشـر عـن             % 50العامل بما نسبته    
حيث انه في السابق قبل الممارسات اإلسرائيلية ذو اتساع كبير أثـرت بـه         ، السياسة اإلسرائيلية 

  .رهاوغي، عوامل مختلفة والمتمثلة بالتأثير بعوامل النقل

   عدم دفع أثمان البضائع في أوقاتها-ب

يعتبر عدم دفع األموال في أوقاتها والمماطلة في دفعها من أهم المشاكل التي تواجهها عملية               
حيث المماطلة تجبر المصنعين على االحتفاظ ببضائعهم في المخازن على عـدم            ، تسويق الفحم 

مـن  % 14.3مشاكل في التسويق بما نـسبته     وقد اثر هذا العامل في إحداث       ، بيعها بهذه الطريقة  
  . مجمل أسباب ضعف التسويق

   إغالق الحدود والمعابر-ج

والتـي  ، يعتبر إغالق الحدود والمعابر من مجمل المشاكل التي تواجه حركة تسويق البضائع       
% 14.3واثر هذا العامل بمـا نـسبته   ، يكمن دورها في صعوبة توصيل البضائع بطريقة صعبة  

  .اب التأثيرمن مجمل أسب

  )سياسة اإلغالق الداخلي للضفة الغربية( صعوبة الطرق -د

يتبع االحتالل اإلسرائيلي سياسة االغالقات المتكررة لألراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة           
ولهـذه الـسياسات    ، الغربية وقطاع غزة في اغلب األوقات ألسباب مبررة وأخرى غير مبررة          

جراء عدم تمكن التجار من الوصول إلى منطقـة         ، سويق المنتجات اإلسرائيلية اثر في صعوبة ت    

                                                
  ).2006(،  الدراسة الميدانية- 1
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وعدم تمكين أصحاب المفاحم مـن إيـصال البـضائع          ، اإلنتاج لشراء البضائع التي يحتاجونها    
  . من مجمل العوامل% 21.4وقد اثر هذا العامل بما نسبته، بأنفسهم

   انعكاسات إغالق سوق العمل على عدد العمال-2

اق العمل في إسرائيل عقب انتفاضة األقصى وإقامة الجدار العازل زيادة           نتج عن إغالق أسو   
وفيمـا  ، حيث أصبحت هذه األيدي العاملة بال عمل      ، وارتفاع في نسبة البطالة   ، في أعداد العمال  

  -:يلي أهم هذه االنعكاسات على صناعة الفحم في منطقة يعبد

   توفر أعداد كبيرة من العمال -أ

مـن مجمـل   % 33.3 في أعداد العمال جراء سياسة اإلغالق حيث بين        تبين أن هناك زيادة   
  .أصحاب المفاحم أنهم يالحظون ارتفاع أعداد العمال جراء هذه السياسة

   توفر األيدي العاملة المحلية-ب

توفر األيدي العاملة المحلية جراء سياسة اإلغالق حيث أن العمال من منطقة يعبـد أصـبح               
% 22.2حيـث بـين   ، ي العاملة في منطقة الضفة الغربية وقطاع غزةحالهم كحال مختلف األيد  

أنهم يالحظون توفر األيدي العاملة في منطقة يعبـد جـراء هـذه             ، من مجمل أصحاب المفاحم   
  األوضاع السياسية 

   انخفاض أجرة العمال-ج

وفرها نتج عن سياسة اإلغالق باإلضافة إلى توفر األيدي العاملة في المنطقة باإلضافة إلى ت             
وهذه ، من مجمل أصحاب المفاحم   % 44.4هو انخفاض أجرة العمال حيث بين       ، في منطقة يعبد  

حيث أن زيادة األيدي العاملة في المنطقة       ، هي النتيجة الحتمية إلغالق أسواق العمل في إسرائيل       
ا وهذ، يؤدي إلى حدوث تنافس بين هؤالء العمال على فرص العمل المتوفرة          ، الجغرافية المحدد 

  بدوره يؤدي إلى عمل هؤالء العمال باجر بسيط 

   استخدامات األرض في مواقع تصنيع الفحم13:3

، تتعدد استخدامات األرض في مواقع المفاحم فيخصص جزء من هذه المواقع للمواد الخـام             
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وبلـغ متوسـط مـساحة الموقـع        ، وجزء أخر لعملية اإلنتاج وجزء ثالث للمنتجات المـصنعة        
وتتنـوع اسـتخدامات    . يظهر مخطط ألحد مواقع تـصنيع الفحـم       ) 15( رقم والشكل، دونمات3

  .األرض في مواقع تصنيع الفحم وهي موضحة على النحو التالي

  
   المساحات المخصصة للمواد الخام-أ

تحتوي مواقع تصنيع الفحم على مساحات مخصصة للمواد الخام المستخدمة فـي صـناعة              
  -:الفحم وهي

 التي تعتبـر المـادة      لألخشابع تصنيع الفحم على مساحات مخصصة       تحتوي مواق :  األخشاب -
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ويحتاج هذا النوع من المواد الخام الرئيسية الى نسبة مـن االرض قـد تـصل                ، الخام الرئيسية 
  . من مجمل مساحة الموقع% 10

تتطلب باالت القش تحديد مساحة محددة من مواقع تـصنيع الفحـم قـد تـصل                :  باالت القش  -
  .مجمل مساحة الموقعمن % 2نسبتها

وهي في العـادة تكـون      ، تحتوي مواقع تصنيع الفحم على أوعية خاصة بالمياه       :  أوعية المياه  -
  ، برميل30-15والتي قد يصل عددها الى ،  لتر ماء200براميل ذات األحجام المتوسطة سعة 

تطلـب  وهذه األوعية قـد ت    ، متر مكعب 3وتحتوي بعض المواقع على صهاريج من الماء سعتها         
  .من مجمل مساحة الموقع% 3.5 إلىمساحة من األرض تصل 

    المساحات المخصصة لعملية اإلنتاج-ب

وهـي مـساحة   % 20تتطلب عملية اإلنتاج مساحات كبيرة من األرض بنسبة تـصل إلـى             
-2 مفاحم في الموقع والتي تتبـاين        8والتي يبلغ معدلها    ، مخاريط الفحم التي تكون تحت العمل     

حول هـذه المفـاحم لكـي    % 15وباإلضافة إلى مساحة قد تصل   ، ي الموقع الواحد   مفحمة ف  20
مـن  % 35وبهذا فان المساحة قد تـصل إلـى         ، يتمكن العمال من ممارسة أعمالهم بكل سهولة      

  . مجمل مساحة الموقع

   المساحة المخصصة للمنتجات الجاهزة -ج

، لوضع أكياس الفحم بعد تصنيعها    بعد إنتاجه إلى مساحات     ) الفحم(تتطلب المنتجات الجاهزة    
من مجمل مساحة الموقع ويتم في هذه المساحة وضع األكياس          % 2 مساحة تصل إلى     بوقد تتطل 

وتكون هـذه  ، أو وضع األكياس المعدة للتخزين المؤقت في هذه المواقع  ، الجاهزة لعملية التسويق  
  .المساحات قريبة من المساحة المخصصة للتحميل والتنزيل

  )التسويق(احة المخصصة لعملة التحميل والتنزيل والطرق  المس-د

ولتحميـل  ،  عملية التحميل والتنزيل مساحة من األرض وهي معدة لتنزيل المواد الخام بتتطل
المنتجات وتكون حرة الحركة مع الطرق الرئيسية من خالل طريق ترابي يصلها إلى الموقع وال               
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وال تكـون   ، وإنما تكون ممهدة بشكل بسيط    ، ا الغرض تكون هذه الساحات معدة بالشكل الجيد لهذ      
من مساحة مواقـع    % 5وقد تتطلب هذه المساحة مساحة من األرض قد تصل نسبتها الى          ، معبدة

  .تصنيع الفحم

  . المساحة المخصصة لمتابعة العمليات اإلنتاجية -هـ

، الموقعمن مساحة   % 3-1.3تتطلب عملية المتابعة مساحة صغيرة من األرض تتراوح بين          
 وتكون لعمليـة المبـادالت    ، وتكون هذه المساحة في العادة إما عشه أو غرفة من ألواح الزينكو           

ويـتم  ، واالجتماعات باإلضافة الستخدامها في عملية الحراسة واالنتظار حتى نضوج المفـاحم          
وان تكـون   ، اختيار موقعها بشكل جيد حيث يراعا أن تكون مشرفة على جميع مساحات الموقع            

  . تظهر ذلك) 4(والصورة رقم، ي منطقة ال تؤثر عليها الرياح اال تكون مع اتجاه الرياحف

   اإلنتاجيةاحد عشش المستخدمة لمتابعة العمليات : )4(صورة رقم         

  

  .15/10/2006تم التقاطها من قبل الباحث بتاريخ: المصدر  

   المساحات الفراغ-و

مـن  % 40ة فراغ قد تصل في بعض المواقـع إلـى   تحتوي مواقع تصنيع الفحم على مساح 
ولتسهيل تنقل العمال في أثناء عمليات التـصنيع  ، وتستخدم عادة إلعمال التوسيع، مجمل المساحة 

  . والتحميل والتنزيل
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   ملخص الفصل 14:3

، واشتمل على مقومات صناعة الفحـم  ، تضمن هذا الفصل صناعة الفحم من منظور جغرافي       

والتوزيـع الجغرافـي   ، وتطور صـناعة الفحـم   ،  في اختيار الموقع الصناعي    والعوامل المؤثرة 

ورأس المال  ، والمواد الخام ومصدرها  ، واإلنتاج واإلنتاجية في القطاع الصناعي    ، لصناعة الفحم 

وتـسويق إنتـاج    ، والعمالة في القطاع الصناعي   ، والجدوى االقتصادية لصناعة الفحم   ، المستخدم

  . الفحم

   -:تائج التاليةوتوصل إلى الن

   دينـاراًَ سـنويا   5740387 بلغت قيمة اإلنتاج السنوي للقطاع الصناعي في صناعة الفحم ب    -1
  . ديناراً سنويا للموقع الواحد76538بمعدل إنتاجية مقداره 

وأن معدل إنتاجية رأس المال في صـناعة        ،  ديناراً 15514 بلغ معدل إنتاجية العامل الواحد       -2
  .  دينارا8.92ًيناراً لكل دينار وبلغ معدل إنتاجية األجور نحو  د1.46الفحم بلغ 

-20وتباينت هذه الكميـة بـين       ،  طناُ من الفحم سنويا    148 بلغ معدل إنتاج موقع التصنيع       -3
 1217075.83بلغ صافي األرباح السنوية إلنتاج الفحـم هـو   ،  طناُ سنويا للموقع الواحد    400
وصافي األرباح الشهرية   ،  ديناراُ 16227.68ح للموقع الواحد    وبذلك يكون صافي األربا   ، ديناراُ

  . دينارا1352.31ُللموقع يكون 
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   الرابعالفصل

  األثر البيئي لصناعة الفحم

  

واشتمل على الملوثات الناتجة    ، يتناول هذا الفصل األثر البيئي لصناعة الفحم في منطقة يعبد         
باإلضـافة إلـى    ، والنباتـات ، والممتلكات، لى صحة السكان  واألثر البيئي ع  ، عن صناعة الفحم  

  .تأثيرها على مياه األمطار والمياه الجوفية والتربة

   مقدمة1:4

هـو النـشاط    : "  بأنـه  1974يقصد بالتلوث البيئي حسب القانون الدولي لألمم المتحدة عام          
ى البيئة حيث تعمل هـذه     اإلنساني الذي يؤدي بالضرورة لزيادة أو إضافة مواد أو طاقة جديدة إل           

الطاقة أو المواد إلى تعريض حياة اإلنسان أو صحته أو معايشته أو رفاهيته أو مصادره الطبيعة                
  .)1(" للخطر سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر

وأحيانـا  (يعتبر تلوث الهواء من أكثر أنواع التلوث وضوحا إذ يمكن رؤيتـه أو اشـتمامه                
، ثير من الحاالت التي يمكن اإلحساس بها من مسافات بعيدة عـن مـصدره             وهناك الك ، )بسهولة

  . )2( ولذلك فقد جلب تلوث الهواء االنتباه العام أكثر من غيره من التلوث

ويكون االتجاه عموديا بارتفـاع الملوثـات       ، تنتشر الملوثات الجوية باتجاهين عمودي وافقي     
واالنعكاسـات  ، ة أو عدم اسـتقرارية الهـواء      ويتحدد ذلك؛ باستقراري  ، راسيا عن سطح األرض   

وترتبط هذه العوامـل بمعـدل تنـاقص    ، الحرارية ودرجة تهيج الهواء وسمك الطبقات المتهيجة      
ويتمثـل االتجـاه األفقـي      ، )3(∗ومقارنة ذلك بمعدل التناقص الذاتي الجاف     ، درجة حرارة الهواء  

                                                
  .55ص، دار الميسرة للنشر والتوزيع والطباعة :عمان، البيئة الداء والدواء  ،)1997(، احمد الفرج، العطيات - 1
  .111ص، دار الفرقان للنشر والتوزيع: عمان، تلوث البيئة ،)1999(، محمد شفيق،  يونس- 2
   م ارتفاع100/ م0.98°هو تناقص درجة حرارة الهواء الجاف أثناء ارتفاعه لألعلى ويقدر ب :  الجافي التناقص الذات  ∗
تقييم بعض اآلثار البيئية الناجمة عن التلوث الجوي بغبار االسمنت في مدينـة              ،)1989(، محمد سعيد ،  الدمنهوري -3

رسالة ماجـستير غيـر     (، الفحيص في مجاالت صحة اإلنسان وراحته وبعض ممتلكاته وأوراق بعض األشجار المثمرة           
  .4-3ص، عمان ،الجامعة األردنية، )منشورة
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  .يطةبانتقال الملوثات من الحيز الجغرافي إلى المناطق المح

وتـشمل العوامـل المناخيـة      ، تفاعل مجموعة من العوامل لتساهم في انتـشار الملوثـات         ت
، همـا التهـيج الحـراري     ،وتشمل درجة تهيج الهواء الذي يقسم إلى نوعين       ، واألرضية المختلفة 

والتهاطل الذي يعمل على تنقية الجـو مـن         ، والتهيج الميكانيكي وكذلك باتجاه الرياح وسرعتها     
  . ولموقع منطقة مصدر التلوث دورا مهما في درجة تمركز الملوثات،الملوثات

فنجد كثافة ، لدرجة القرب أو البعد من مصادر التلوث تأثيرا كبيرا على مدى تركز الملوثات
وبالتالي فان  ، الملوثات الجوية تتناسب تناسبا عكسيا مع درجة البعد عن مصدر التلوث

 من مصادر التلوث تكون اشد في األجواء القريبة من الملوثات النوعية الخاصة بكل مصدر
  .فالمناطق القريبة من المفاحم يكون فيها التلوث كبيرا ،)1(مصادرها

   الفصول واألوقات التي يتأثر بها السكان من المفاحم2:4

   الفصول التي يتأثر السكان بها من المفاحم فيها نشاط الرياح 

تأثر بها السكان من الملوثات فنجد أكثر الفـصول التـي          يوجد هناك تباين في الفصول التي ي      
ويعود السبب في ذلك إلى أن هذين الفصلين هما         ، يتأثر بها السكان هي فصلي الخريف والصيف      

أكثر الفصول التي تمارس فيها هذه المهنة؛ بسبب أنها مهنة تحتاج إلى مـساحات مفتوحـة وان                 
  .فصل الشتاء يكون غير مواتي لإلنتاج

%) 45.8(وان ، من المستطلعة آرائهم أن التأثير اكبر في فـصل الـصيف        %) 43.2(أجاب  
ويعود ارتفاع التأثير في فصل الخريف عن الصيف هـو أن اإلنتـاج فـي               ، في فصل الخريف  

واقـل  ، القتراب فصل الشتاء الذي يحتاج كميات اكبر مـن الفحـم          ، الخريف يكون بشكل كثيف   
%) 4.2(وحده حيث كانت نسبة الذين أجابوا بـذلك هـي           الفصول فكانت هي في فصل الربيع ل      

  .ةيظهر التوزيع النسبي للفصول التي يتأثر بها السكان في منطقة الدراس) 16(والشكل رقم

  
                                                

  .74ص، دار الفكر: دمشق، يالتلوث الجو ،)1996(، علي حسن ، موسى- 1
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  الفصول التي يتأثر بها السكان: )16(شكل رقم                    

  
  . 2007، الدراسة الميدانية:                   المصدر

ففي بلدة يعبد بلغ التأثير في      ، طق الدراسة من حيث الفصول التي يتأثر بها السكان        تباينت منا 
%).  5(واقل الفصول هي فصل الربيـع بنـسبة         ، %)45(والخريف  ، %)41.5(فصل الصيف   

وفي  فـصل الـصيف      ، %)56.3(وأما في قرية زبدة فقد تأثر السكان في فصل الخريف بنسبة            
 الخلجان وأم دار مع زبدة حيث بلغت فـي فـصل الخريـف              وتشابهت قريتي ، %)43.8(بنسبة  

  .عفي فصلي الشتاء والربي%) 3.1(و، في فصل الصيف%) 40.6(وان ، %)53.1(

  األوقات التي تنبعث منها الملوثات 

فقـد كانـت أكثـر    ، تباينت األوقات التي ينبعث فيها الملوثات ما بين ساعات النهار المختلفة      
حيث بلغـت نـسبتها     ،  الملوثات في اليوم هي في أوقات الصباح الباكر        األوقات التي ينبعث منها   

واقـل  ، %)12.9(وأما المرتبة الثانية كانت في األوقات المتأخرة من الليـل بنـسبة     ، %)79.5(
  %). 1.1(األوقات هي في أوقات الغروب حيث بلغت نسبتها لوحدها 

يظهر ) 19(سة المختلفة والجدول رقم     تباينت األوقات التي يتأثر بها السكان في مناطق الدرا        
فقد كانت نسبة الصباح الباكر هـي       ، التوزيع النسبي لألوقات التي يتأثر بها السكان من المفاحم          

واقـل  ، %)13.5(وأما المرتبة الثانية فقد كانت في األوقات المتأخرة من الليل بنسبة        ، %)77.5(
  %).1(حدها األوقات هي في أوقات الغروب حيث بلغت نسبتها لو
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  من دخان المفاحم أكثر األوقات التي يتأثر بها السكان): 19(               جدول رقم 

  النسبة المئوية  الوقت
  %79.5  الصباح الباكر 

  %3  الظهر
  %3.4  العصر
  %1.1  المغرب

  %12.9  لأوقات متأخرة من اللي
  %100  المجموع

  .2007 ،الدراسة الميدانية:                المصدر

حيث كانت أكثر الفترات هي فـي فتـرة الـصباح     ، بالنسبة لقرية زبدة تشابهت مع بلدة يعبد      
، لكـل منهمـا   %) 3.7(وتساوت في األوقات العصر والمغرب بنـسبة        ، %)78.1(الباكر بنسبة   

وأما في قريتي الخلجان وأم دار فقد اختلفـت         ، في األوقات المتأخرة من الليل    %) 15.6(وكانت  
  .في أوقات متأخرة من الليل%) 6.3(وان ، %)93.8(يث كانت في الصباح الباكر بنسبة قليال ح

يعود السبب في ذلك إلى انخفاض درجة الحرارة وما يصاحبها من ارتفاع كثافـة الملوثـات             
وزيادة ، بفعل انخفاض درجات الحرارة   ، وزيادة ثقلها وبالتالي تركزها بالقرب من سطح األرض       

  .بالتالي بقائها متركزة بالقرب من سطح األرضكثافة الملوثات و

   الملوثات الناتجة عن صناعة الفحم3:4 

وتتباين ما بين المـواد الـصلبة   ، تتنوع الملوثات التي تنتج عن صناعة الفحم في منطقة يعبد     
ـ   ، تظهر االنبعاثات من المفـاحم    ) 5(والصورة رقم   ، الصغيرة إلى الغازات المختلفة     يوفيمـا يل

  -:ذه الملوثات المنبعثة من المفاحمتوضيح له

 المواد الصلبة الصغيرة: أوال

،  إلى قسمين أساسيين هما غبار التربة      تصنف المواد الصلبة الدقيقة الناتجة عن صناعة الفحم       
  -:والمواد الصلبة الدقيقة الكربون وهما موضحان على النحو التالي
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  .غازية من المفاحماالنبعاثات ال): 5(                     صورة رقم

  
  . 15/10/2006تم التقاطها من قبل لباحث بتاريخ: المصدر                    

   غبار التربة-1

وتتكون هـذه الـذرات   ، هي الذرات الترابية الدقيقة جدا والقابلة للتعلق في الهواء أو التساقط         
، ة من أكوام الفحم بعد التصنيع     وإزالة هذه الترب  ، بفعل عمليات تغطية أكوام تصنيع الفحم بالتراب      

  .وكذلك من حركة المركبات المستخدمة في التصنيع والنقل المرتبطة بصناعة الفحم

   المواد الصلبة الكربونية-2

ميكرون 10-0.1ويتراوح قطرها ، هي أجسام صغيرة ناتجة بشكل مباشر من صناعة الفحم
 .)1( طناُ سنويا8760ُتاج السنوي للفحم بوتبلغ الكمية الناتجة عن اإلن، وهي مكونة من الكربون

يعتمد هذا على كمية اإلنتاج حيث أن هناك عالقة طردية بين كمية اإلنتاج وكمية الدقائق 
  . والعكس صحيح ، فكلما زادت كمية اإلنتاج زادت كمية الدقائق، الصغيرة الناتجة

  الغازات: ثانيا

  :)2(غازات التاليةتتنوع الغازات الناتجة عن صناعة الفحم لتشمل ال

   أكاسيد الكربون -1

  .طناُ سنويا1314ُتبلغ الكمية الناتجة عن صناعة الفحم ب
                                                

  .4ص، رام اهللا: وزارة الصناعة،  الواقع والحلول-المشاكل البيئية لمشاحر الفحم في يعبد، 1999، هاني،  عويضة- 1
  .4ص،  نفس المرجع- 2
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   ثاني أكسيد الكبريت-2

  .طناُ سنويا1665ُتبلغ الكمية الناتجة عن صناعة الفحم في يعبد سنويا ب

   أكاسيد النيتروجين-3

  . طناُ سنويا8760تبلغ الكمية الناتجة عن صناعة الفحم 

  لهيدروكربونات ا-4

  . طناُ سنوياُ من غاز الميثان438ينتج عن صناعة الفحم ما مقداره  

   األثر البيئي لصناعة الفحم 4:4

تتنوع اآلثار البيئية للمفاحم على الجوانب المختلفة والتي تشمل األثـر البيئـي علـى صـحة                 
وعلـى أشـجار    ، حديقةوعلى نباتات الزينة وال   ، وعلى السيارات ، وعلى ممتلكات السكان  ، السكان
وعلى الحيـاة البريـة    ، وعلى مياه األمطار وعلى التربة    ، وعلى المياه الجوفية والسطحية   ، الزيتون

  .وفيما يلي توضيح لذلك

   األثر البيئي للمفاحم على صحة السكان 1:4:4

تختلف بشكل يصعب   ، داخلية ووراثية وخارجية بيئية   ، تخضع صحة اإلنسان لعوامل مختلفة    
ولكن المؤشرات في الوقت الحاضر تتجه نحو أهمية العامل         ، معه أي العاملين أكثر أهمية    القول  

 ،البيئية وبالتالي ازدادت تأثيراتها، الثاني بسبب العناصر الجديدة التي زادت في الوقت الحاضر

واألنفلـونزا  ، وسـرطان الرئـة   ، وأدت إلى ظهور أمراض عديدة مثل أمراض الجهاز التنفسي        
حيـث توجـد عالقـة      . )1(وقد وصلت معدالت التلوث في مناطق كثيرة درجة خطرة        ، وغيرها

وبذلك فان تلوث الهواء يمثل خطورة كبيـرة  ، ارتباطيه بين التلوث الهوائي واإلصابة باألمراض     
  .)2(وذلك الرتفاع معدالت وفيات الشيوخ واألطفال ، على صحة اإلنسان

                                                
  .286ص،  مرجع سابق،)1996(، نعيم سلمان محمد،  بارود- 1
رسالة (، لفوسفات في مدينة العقبة واثره على السكانتلوث الهواء بغبار ا، )1995(، هشام شعبان، الجندي - 2

  .6ص، عمان: الجامعة األردنية ،)ماجستير غير منشورة
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وذلـك الرتفـاع    ،  صحة السكان في منطقة يعبد     مما الشك فيه بان هناك تأثير للمفاحم على       
وحاالت الوفاة بين بلدات أعدادها مشابهة ألعـداد سـكان          ، معدالت اإلصابة باألمراض التنفسية   

 1/1/2000(أعداد الوفيات وعدد مراجعي األمراض التنفسية        يظهر) 20(والجدول رقم ، بلدة يعبد 

– 31/3/2001( .  

  مراجعي أمراض الجهاز التنفسينسب الوفاة و): 20(    جدول رقم 
  قباطية  اليامون  يعبد   

  14684  12383  10756  )2000نهاية سنة (عدد السكان 

  73  68  70 الوفيات 

  5.0  5.5  6.5 ) لأللف( النسبة -    

  858  540  805 عدد مراجعي األمراض التنفسية 

  58  44  75 ) لأللف( النسبة -    

  642  232  574 ي أمراض تنفسية مزمنة منهم مراجع

  43  19  53 ) لأللف( النسبة -    

  . 11ص،  مرجع سابق،)2001(، ومحمد التفكجي، سليمان، عبادي:     المرجع

انه من الواضح بأن نسبة حدوث هذه المشكالت الصحية في يعبد هـي أعلـى بـشكل                 نجد  
إذ يتـضح مـن البيانـات    ،  يوجد بها مفـاحم ملموس من التجمعات السكنية المجاورة، والتي ال    

المتوفرة عن الوفيات وعدد حاالت مراجعي األمراض التنفسية الحـادة والمزمنـة بـأن هـذه                
كما يالحظ من الجدول بـأن      ،  هي أعلى بكثير منها في اليامون وقباطية       المعدالت في بلدة يعبد   

ا في بلدة قباطية، والتي تعـاني هـي   نسبة اإلصابة باألمراض التنفسية هي أيضاً مرتفعة نوعا م   
وكانـت هـذه   ، األخرى من مشكالت بيئية حادة ناجمة عن االنتشار الواسع للصناعات الحجرية         

  . النسبة اقل من اليامون

   االنتشار المكاني لألمراض في بلدة يعبد-1

نها وهـي  والبلدات القريبة م(تم توزيع استبانه على عينة عشوائية طبقية من سكان بلدة يعبد          
وقرية زبدة الواقعة إلى الغـرب مـن        ، الواقعتان في الشمال الغربي من يعبد     ، الخلجان وأم دار  
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  . وذلك للتعرف على انتشار األمراض الناتجة عن التلوث الناتجة عن صناعة الفحم، )يعبد

يعاني بعضهم مـن    ) فردا1822(بواقع  )  أسرة 264(قد بلغ عدد األفراد الذين شملتهم العينة        
واألمراض ، نواللوزتي، والعيون، بعض األمراض التي يسببها التلوث كأمراض الجهاز التنفسي       

 من مجتمع العينة )%13.7(شخصا بما نسبته  250 ففي منطقة يعبد أظهرت النتائج أن، الجلدية
وكان هناك تباين بين مناطق الدراسة المختلفة والجـدول رقـم           ، يعانون من مثل هذه األمراض    

هر نسبة اإلصابة في األمراض في مناطق الدراسة المختلفة  حيـث نجـد أن  أكثـر                  يظ) 21(
واقلها الخلجان ففـي بلـدة يعبـد أظهـرت النتـائج            ، المناطق انتشارا لألمراض هي بلدة يعبد     

وكانت هذه النسبة اقل في قريـة       ،  من مجتمع العينة يعانون من مثل هذه األمراض        )%15.6(أن
بينما انخفضت هذه النسبة في     ، )%(9هم مصابين بمثل هذه األمراض      زبدة حيث تبلغ نسبة من      

  .)%1.9(قريتي الخلجان وأم دار لتبلغ

  التباين المكاني في انتشار األمراض في منطقة يعبد ): 21(جدول رقم 

  اإلصابةنسبة  عدد األشخاص المصابين عدد أفراد العينة اسم المنطقة

 %15.6 230 1472 بلدة يعبد

 % 9.0 17  189 بدةقرية ز

 %1.9 3 161 قريتي الخلجان وأم دار

 %13.7 250 1822 مجموع منطقة الدراسة

  .2007،الدراسة الميدانية: المصدر

كانت نسبة اإلصابة في بلدة يعبد قريبة من نسبة اإلصابة باألمراض في مدينة العقبة بفعـل                
 واقل من نسبة اإلصابة باألمراض فـي  ،)1()%14.5(التلوث البيئي بفعل غبار الفوسفات والبالغة    

  .)2( )%19 (غبار االسمنت والبالغة، مدينة الفحيص بفعل التلوث البيئي بفعل

كان هناك تباين بين األحياء السكانية في بلدة يعبد من حيث نـسبة اإلصـابة بمثـل هـذه                   
ـ  ، واقلها في حي وسط البلـد ، فكانت أعالها في الحي الشمالي    ، األمراض ) 22(م والجـدول رق

                                                
  .49ص، نفس المرجع- 1
  .105ص،  مرجع سابق،)1989(، محمد سعيد،  الدمنهوري- 2
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 . خريطة  التباينات في نسبة اإلصابة باألمراضريظه) 17(والشكل  رقم 

  التباين المكاني في انتشار األمراض في بلدة يعبد): 22(     جدول رقم  

  نسبة اإلصابة   عدد األشخاص المصابين   عدد أفراد العينة   اسم المنطقة
  %17  41  241  الشرقية
  %15.3  67  436  الغربية
  %18.1  71  393  الشمالية
  %14  32  229  الجنوبية
  %11  19  173  وسط البلد
  %15.6  250  1472  المجموع

  .  2007، الدراسة الميدانية:       المصدر

فكانت أكثر المناطق ترتفع فيها اإلصابة      ، يتبين أن هناك تباينا مكانيا واضحا بين أحياء البلدة        
ويعود سبب ارتفاع النسبة في المنطقـة الـشمالية   ،  الشرقية وتليها المنطقة ، هي المنطقة الشمالية  

وأما احتالل المنطقة الشرقية المرتبة الثانية من       ، هو أنها واقعة في مهب الرياح الجنوبية الغربية       
حيث التأثير؛ هو أن هذه المنطقة تعاني من انخفاض في المستوى المعيشي واالجتماعي حيـث                

ومع ذلك فالنسبة مرتفعة في مختلف أحياء البلـد         ، طابع البداوة أن جزء من سكانها يغلب عليهم       
وهذه األمـراض ناتجـة عـن       . مقارنة مع القرى التابعة ليعبد كقريتي الخلجان وأم دار وزبدة         

التعرض لتركيز منخفض جدا من ثاني أكسيد النيتروجين لمدة طويلة مما يعنـي أن لـه آثـار                  
  .)1(لمدى البعيدخطيرة على صحة اإلنسان والحيوان على ا

   األمراض المنتشرة في منطقة الدراسة-2

 التي تشكل خطرا علـى  ضتتنوع هذه األمراض ما بين بعض األمراض البسيطة إلى األمرا  
والتـي تتمثـل باألزمـة      ، ومن أهم هذه األمراض هي أمراض الجهاز التنفسي       ، صحة اإلنسان 

  ، وتمتد لتشمل حساسية العيون والجلد، فيةوالجيوب األن، والتهابات القصبات الهوائية، الصدرية
                                                

، ة صحة البيئةدراسة علمية حول مشكلة التلوث وحماي-تلوث البيئة مشكلة العصر، )2003(، محمد أمين ، عامر- 1
  .160ص،  دار الكتاب الحديث: القاهرة، 2ط
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  .يظهر أنواع األمراض المنتشرة في منطقة الدراسة) 23(والجدول رقم 

  يظهر التوزيع النسبي لألمراض المنتشرة في منطقة الدراسة): 23(جدول رقم

  المصابين /ابةنسبة اإلص  للسكان /نسبة اإلصابة  عدد المصابين   نوع المرض
  %22.4  %3.2  56  الجيوب األنفية

  %11.2  %1.6  28  التهابات اللوزتين
  %15.2  %2.2  38  حساسية الجلد
  %23.2  %3.3  58  حساسية العيون
  %27.6  %4.0  69  الجهاز التنفسي

  %0.4  %0.1  1  السرطان
  %100  %14.4  250  المجموع

  . 2007، الدراسة الميدانية: المصدر

فكانت أكثر األمـراض    ، تباينا بين أنواع األمراض التي تنتشر في منطقة يعبد        نجد أن هناك    
مـن مجمـل   ) % 27.6( المرتبطة بالجهاز التنفسي حيث بلغت نـسبتها  ضانتشارا هي األمرا

فقد كان هناك تباينا واضحا في نسبة اإلصابة بمختلف األمراض من منطقة ألخـرى            ، األمراض
ل اإلصابة بأمراض الجهاز التنفسي في المنطقـة الغربيـة التـي            إذ يرتفع معد  ، داخل بلدة يعبد  

وذلـك الرتبـاط هـذه      ، والمنطقة الجنوبية التي احتلت المرتبة الثانيـة      ، احتلت المرتبة األولى  
، )والغـازات المختلفـة  ، بفعل المواد الصلبة الكربونية  (األمراض بشكل مباشرا بالتلوث الهوائي      

ويعود سبب ارتفاع هذه النسبة عـن النـسبة         ، شمالية والشرقية وتنخفض اإلصابة في المنطقة ال    
بينما األرقام الـواردة    ، هو أنه تختص فقط في العيادات الحكومية      ) 20(الواردة في الجداول رقم   

  .تعتمد على األشخاص الذين يذهبون وكذلك الذين ال يذهبون إلى العيادات الحكومية

والتي تعتبر جـزء مـن حـساسية    ، والجيوب األنفيةأما المرتبة الثانية فهي حساسية العيون   
، SO4وترتبط هذه األمراض بالملوثات الغازيـة والمتمثلـة ب          ، جسم اإلنسان للملوثات الهوائية   

NO3 ،        وبالتالي تسبب هذه الملوثات    ، والتي تتفاعل مع سوائل الجسم وتتحول إلى حمض مخفف
فع فيها نسبة اإلصابة بأمراض العيون هـي  فقد كانت أكثر المناطق التي ترت    ، مثل هذه األمراض  
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وأما أمراض الجيوب األنفية فقـد      ،  واقل المناطق كانت هي المناطق الشمالية     ، المنطقة الجنوبية 
واقل المناطق كانت وسط البلد والمنطقـة       ، كانت أكثر المناطق انتشارا فيها هي المنطقة الشرقية       

  .   الجنوبية

وكانت منطقة وسط   ، ساسية الجلد فقد كانت نسبها متوسطة     وح، أما أمراض التهاب اللوزتين   
.  واقل المناطق كانت الجنوبية والغربيـة ، البلد هي أكثر المناطق التي تأثرت بمثل هذه األمراض  

 من مجمل الـسكان  )%0.1(وكانت األمراض السرطانية التي كانت نسبتها منخفضة حيث بلغت  
والـشكل رقـم    ) 24(والجدول رقـم    . بة باألمراض  من مجمل حاالت اإلصا    )%0.4(بما يقابلها 

  .يظهر خريطة االنتشار المكاني ألنواع األمراض في أحياء يعبد المختلفة) 18(

  االنتشار المكاني لألمراض في بلدة يعبد): 24(جدول رقم 
الجيوب   المنطقة

  األنفية
حساسية   اللوزتين

  الجلد
  المجموع  الجهاز التنفسي  السرطان  حساسية العيون 

  %100  %26.90  %0  %19.5  %12.2  %14.6  %26.8  الشرقية
  %100  %36.40  %0  %18.2  %9.1  %13.6  %22.7  الغربية
  %100  %22.00  %1.4  %25  %18.1  %8.3  %25  الشمالية
  %100  %28.10  %0  %31.3  %15.6  %9.4  %15.6  الجنوبية
  %100  %26.20  %0  %21.1  %21.1  %15.8  %15.8  وسط البلد
  %100  %28.80  %0  %22.6  %14.3  %11.7  %22.6  المجموع

  . 2007 ،الدراسة الميدانية: المصدر

   األثر البيئي للمفاحم على ممتلكات السكان2:4:4

إن لصناعة الفحم تأثير على ممتلكات السكان وذلك من خالل تأثيرها على أكثر من جانـب                
نازل وتـؤثر الـدقائق     ومحتويات هذه الم  ، من ممتلكاتهم حيث أن لها تأثير على مساكن السكان        

، والمواد الصلبة الدقيقة المختلفة واألكسيد الحمضية على األثاث واألدوات الدقيقـة والكهربائيـة   
  . وتعمل على تشقق المواد المطاطية والجلدية وإتالفها

  األثر البيئي للمفاحم على المساكن

  اد الـصلبة الكربونيـة    ويتمثل هذا التأثير بترسـب المـو      ، إن لصناعة الفحم آثار على المساكن     
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   -:والتأثير على نوافذ المسكن وفيما يلي توضيح لذلك، على الجدران الخارجية للمسكن

   اتساخ الجدران الخارجية للمنازل بفعل ترسب الكربون-أ

ـ                ون نتيجة لصناعة الفحم فإنها تؤدي إلى خروج كميات كبيرة من ذرات الكربـون ذات الل
ميكرون فإنها تترسـب بعـد أن   10-0.1ونتيجة لحجمها البالغ بين، األسود وخروجها مع الرياح 

وتبين من الدراسة   ، نتيجة الرتطامها بالمنازل وتؤدي إلى اتساخ المنازل      ، تضعف سرعة الرياح  
من السكان بشكل كبيـر  %) 21.6(فقد تأثر ، أن هذه الذرات تؤدي إلى اتساخ الجدران الخارجية   

 وان  )%14.4(وكانت نسبة من تأثروا بشكل متوسـط هـي          ، بدرجة كبيرة %) 12.1( وان   اجد
 من مجمـل  )%27.3(وكانت نسبة من لم يتأثروا هي      ،  من السكان تأثروا بشكل قليل     )24.6%(

  . السكان

 من السكان بـشكل     )%23(كان هناك تباينا بين مناطق الدراسة المختلفة ففي بلدة يعبد تأثر            
، )%17.5(وكانت نسبة من تأثروا بشكل متوسـط هـي   ، بشكل كبير %) 12.5(وان  ، اكبير جد 

وأمـا  . )%27.5(وكانت نسبة من لم يتأثروا هي      ،  من السكان تأثروا بشكل قليل     )%19.5(وان  
وان ،  بـشكل كبيـر جـدا   )%25(في قرية زبدة كانت نسبة من تأثروا من ترسـب الكربـون        

بينمـا  ،  لم يتأثروا من ذلـك     )%25(وان  ، شكل قليل  ب )%37.5 (وان  ،  بشكل كبير  )12.5%(
 وكبير ومتوسـط  اانخفضت في قريتي الخلجان وأم دار حيث بلغت نسبة من تأثر بشكل كبير جد   

 بينمـا  )%43.8(وكانت نسبة من تأثروا بشكل قليل لتبلغ    ،  لكل منهما  )%9.4(حيث كانت النسبة  
  .)%28.1(من لم يتأثروا كانت نسبتهم

فاع النسبة في قرية زبدة رغم وقوعها غرب المفاحم هـو تأثرهـا بالريـاح               يعود سبب ارت  
حيث أن ابعـد مـسافة عـن        ، وصغر مساحة البلد نسبيا   ، الشرقية في فصلي الخريف والصيف    

ووجـود بعـض المفـاحم      ، م1000-50المفاحم لم تزيد عن ألف متر فجميع البلدة تبعد بـين            
  . الصغيرة الحجم بالقرب من بعض البيوت

   التأثير على نظافة المسكن -ب 

وقـد تـأثرت    ، لم يقتصر التأثير على الجدران الخارجية بل امتد ليؤثر على نظافة المسكن           
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، من المنازل تأثرت بشكل كبيـر     %) 11.4(وان  ، منازل السكان بشكل كبير جدا    %) 14(نظافة  
 وكانت نسبة   ،%)27.7(وبلغت نسبة من تأثرت منازلهم بشكل قليل        ، بشكل متوسط %) 18.6(و

  . من مجمل المساكن%) 28.4(المساكن التي لم تتأثر 

كان هناك تباينا في مدى تأثر نظافة المنازل في مناطق الدراسة المختلفة ففـي بلـدة يعبـد                  
من المنازل تأثرت بـشكل     %) 10.5(وان  ، منازل السكان بشكل كبير جدا    %) 15(تأثرت نظافة   

ت نسبة مـن تـأثرت منـازلهم بـشكل قليـل هـي              وبلغ، بشكل متوسط %) 20.5(وان  ، كبير
، أما قرية زبـدة   . من مجمل المساكن  %) 25.5(وكانت نسبة المساكن التي لم تتأثر       ، %)28.5(

مـن المنـازل تـأثرت    %) 25(وان ، بشكل كبير جدا%) 12.5(قد تأثرت نظافة المسكن بنسبة  
لهم بـشكل قليـل     وبلغت نسبة مـن تـأثرت منـاز       ، بشكل متوسط %) 12.5(وان  ، بشكل كبير 

  . من مجمل المساكن%) 34.4(وكانت نسبة المساكن التي لم تتأثر ، %)15.6(

بينما في قريتي الخلجان وأم دار فقد كانت نسبة التأثر قليلة حيث بلغت نـسبة مـن تـأثرت        
بـشكل  %) 31.3(وان  ، بشكل كبيـر  %) 21.9(وان  ، %)6.3 (انظافة منازلهم بشكل كبير جد    

  .بسبب العوامل التي تم توضيحها سابقا%) 40.6( لم يتأثروا فقد بلغت نسبتهم بينما الذين، قليل

   التأثير على نوافذ المساكن-ج

من نوافـذ المنـازل تعـرض       %) 7.6(امتد تأثير الملوثات على نوافذ المنازل فقد تبين أن          
بينمـا  ، تأثر مطـاط نوافـذهم بـشكل كبيـر        %) 10.2(وان  ، مطاطها للتشقق بشكل كبير جدا    

،  تأثر مطاط نوافذهم بـشكل قليـل       )%28.8(وان، تأثر مطاط نوافذهم بشكل متوسط    %) 17.4(
  .)%36(بينما كانت نسبة النوافذ التي لم تتأثر من ذلك هي

مـن  %) 9.5(تباينت هذه النسب أيضا بين مناطق الدراسة المختلفة ففي بلدة يعبد تبـين أن               
تأثر مطـاط نوافـذهم     %) 11.5(وان  ،  جدا نوافذ  المنازل تعرض مطاطها للتشقق بشكل كبير       

 تـأثر مطـاط     )%28(وان  ، تأثر مطاط نوافذهم بـشكل متوسـط      %) 18.5(بينما  ، بشكل كبير 
  .)%32.5(بينما كانت نسبة النوافذ التي لم تتأثر من ذلك هي ، نوافذهم بشكل قليل

يـث بلغـت   أما في قرية زبدة فقد انخفضت نسبة من تأثروا بشكل كبير من تشقق المطاط ح         
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، بشكل متوسـط %) 12.5(وان ، بشكل كبير%) 9.4(وان ، بشكل كبير جدا%) 3.1(هذه النسبة  
بينما في قريتي الخلجـان وأم دار       . لم يتأثروا نهائيا  %) 46.9(وان  ، بشكل قليل %) 28.1(وان  

%) 31.3(وان ، بشكل متوسـط %) 21.9(وان ، %)6.3(فقد كانت نسبة التأثر بشكل كبير لتبلغ   
  .لم يتأثروا%) 40.6(وان ، ل قليلبشك

مـن  %) 14.4(حيـث تبـين أن      ، مناخل الشبابيك ) وإغالق(امتد التأثير ليؤدي إلى تقطيع      
من النوافـذ  %) 20.1(بينما ، بشكل كبير%) 10.2(وان ، االنوافذ تأثرت من ذلك بشكل كبير جد 

من %) 24.6(ها قليل هي    وكانت نسبة المنازل التي كان تأثر     ، تأثرت في هذا المجال بشكل قليل     
  %).30.7(وأما مجمل المنازل التي لم تتأثر فقد كانت نسبتها ، مجمل المنازل

%) 17.5(تباينت هذه النسب أيضا بين مناطق الدراسة المختلفة ففي بلدة يعبد فقد تبـين أن                
مـن  %) 22(بينمـا   ، بشكل كبيـر  %) 10.5(وان  ، امن النوافذ تأثرت من ذلك بشكل كبير جد       

وكانت نسبة المنازل التي كـان تأثرهـا قليـل هـي            ، وافذ تأثرت في هذا المجال بشكل قليل      الن
  %).25.5(وأما مجمل المنازل التي لم تتأثر فقد كانت نسبتها، من مجمل المنازل%) 24.5(

%) 3.1(أما قرية زبدة فقد كان مقدار من تأثرت مناخل نوافذهم من وجـود المفـاحم هـي       
وان ، بشكل متوسـط لكـل منهمـا      %) 12.5(وان  ، بشكل كبير %) 9.4(وان  ، بشكل كبير جدا  

وأما في قريتي الخلجـان     %). 46.9(وأما نسبة من لم تتأثر منازلهم هي        ، بشكل قليل %) 28.1(
وان ، بـشكل متوسـط  %) 15.6(وان ، بـشكل كبيـر  %) 6.3(وأم دار فقد كانت هذه النـسبة        

  %).46.9 (وكانت نسبة من لم يتأثروا، بشكل قليل%) 31.3(

   التباين المكاني لألثر البيئي على المساكن في بلدة يعبد-3

كان هناك تباين في مدى التأثر على المساكن في بلدة يعبد ونتيجة لذلك تـم تقـسيم منطقـة          
والـشكل  ، )25(والجـدول رقـم   ، الدراسة إلى خمسة أقسام رئيسية إلعطاء الصورة التفصيلية       

  .ي التأثيريظهر خريطة التباين ف)  19(رقم

 فنجد أن هناك تباينا في مقدار التأثير بين مناطق الدراسة المختلفة؛ ويعود ذلك إلى مجموعة              
  .من العوامل المتـعلقة بالقرب أو البـعد عن مواقع الـتصنيع وتأثير الرياح السائدة
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  األثر البيئي للمفاحم على المسكن): 25(جدول رقم
  المجموع  اليوجد   قليل   متوسط  كبير  كبير جدا  الموقع 

  %100  %35.5  %51.6  %3.2  %6.5  %3.5  اتساخ الجدران الخارجي
  %100  %25.8  %58.1  %12.9  %3.5  %0  نظافة المسكن
  %100  %41.9  %41.9  %12.9  %3.2  %0  تشقق المطاط

قية  %100  %38.7  %38.7  %16.1  %3.2  %3.2  تلف مناخل الشبابيك
شر

ة ال
طق

لمن
ا

  %100  %35.48  %47.58  %11.28  %4.10  %1.68  معدل التاثير   

  %100  %12.3  %12.3  %15.8  %14.0  %45.6  اتساخ الجدران الخارجي
  %100  %12.3  %15.8  %19.3  %22.8  %29.8  نظافة المسكن
  %100  %17.5  %22.8  %22.8  %15.8  %21.1  تشقق المطاط

  %100  %21.1  %10.5  %28.1  %15.8  %24.6  تلف مناخل الشبابيك

بية
غر

ة ال
طق

لمن
ا

  

  %100  %15.80  %15.35  %21.50  %17.10  %30.28  معدل التاثير 
  %100  %34.5  %18.2  %25.5  %12.7  %9.1  اتساخ الجدران الخارجي

  %100  %32.7  %34.5  %23.6  %5.5  %3.6  نظافة المسكن
  %100  %41.8  %21.8  %25.5  %9.1  %1.8  تشقق المطاط

الية  %100  %27.3  %29.1  %27.3  %5.5  %10.9  تلف مناخل الشبابيك
شم

ة ال
طق

لمن
ا

  

  %100  %34.08  %25.90  %25.48  %8.20  %6.35  معدل التاثير 

  %100  %23.3  %3.3  %26.7  %13.3  %33.3  اتساخ الجدران الخارجي
  %100  %23.3  %10.0  %26.7  %10.0  %30.0  نظافة المسكن
  %100  %33.3  %30.0  %10.0  %13.3  %13.3  تشقق المطاط

بية  %100  %23.3  %26.7  %10.0  %16.7  %23.0  تلف مناخل الشبابيك
جنو

ة ال
طق

لمن
ا

  

  %100  %25.80  %17.50  %18.35  %13.33  %24.90  معدل التاثير 

  %100  %40.7  %18.5  %11.1  %14.8  %14.8  اتساخ الجدران الخارجي
  %100  %40.7  %29.6  %18.5  %3.7  %7.4  نظافة المسكن
  %100  %33.3  %33.3  %11.1  %14.8  %7.4  تشقق المطاط

لبلد  %100  %18.5  %25.9  %18.5  %11.1  %25.9  تلف مناخل الشبابيك
ط ا

وس
  

  %100  %33.30  %26.83  %14.80  %11.10  %13.88  معدل التاثير 

  %100  %27.5  %19.5  %17.5  %12.5  %23.0  اتساخ الجدران الخارجي
  %100  %25.5  %28.5  %20.5  %10.5  %15.0  نظافة المسكن

عبد
ة ي

بلد
  %100  %32.5  %28.0  %18.5  %11.5  %19.5  لمطاطتشقق ا  
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  %100  %25.5  %24.5  %22.0  %10.5  %17.5  تلف مناخل الشبابيك
  %100  %25.75  %25.13  %19.63  %11.25  %18.75  معدل التاثير 

  .2007، الدراسة الميدانية: المصدر

ومـن ثـم   ، ولـى فأكثر المناطق تأثرا بالمفاحم هي المنطقة الغربية التي احتلت المرتبـة األ         
المنطقة الغربية تقع بشكل     ويعود السبب في ذلك أن    ، المنطقة الجنوبية التي احتلت المرتبة الثاني     

والريـاح الـشمالية    ، مباشر بالقرب من مصادر الملوثات وأنها تقع في مهب الريـاح الغربيـة            
شكل خطي بمـوازاة  والذي يزيد من تأثيرها هو أن المفاحم الغربية في شارع زبدة تقع ب     ، الغربية

واحتلت المنطقة الجنوبية المرتبـة الثانيـة بفعـل         ، الرياح الغربية فيكون تأثير الرياح مضاعف     
والذي قلل تأثيرها عن المنطقة الغربية هو عامـل         ، المفاحم الموجودة في  منطقة السهل الجنوبية      

طق الـسكنية أكثـر مـن       البعد النسبي للمفاحم عن المواقع السكنية فهذه المفاحم تبعد عن المنـا           
  .وعدم مواجهتها للرياح السائدة في منطقة الدراسة. المناطق الغربية

 وأما اقل المناطق التي تتعرض لذلك هي المناطق الشرقية والشمالية من البلد ذلك لبعـدهما               
  .النسبي عـن مواقع التصنيع حيث كانت اقـل المناطق تأثرا هي الشرقية

ربون على الجدران الخارجية فقد كانت المنطقة الغربية هي األكثر           بالنسبة لترسب دقائق الك   
وعدم التأثر فيها بلـغ     ، %)59.6(حيث بلغ مقدار التأثير عليها بشكل كبير جدا وكبير هو           ، تأثرا

واقل المناطق فقد كانت المنطقة الشرقية بواقع تأثر بشكل كبير جدا وكبيـر بنـسبة               ، %)12.3(
  %).  87.1(لتأثر فيها والتأثير بشكل قليل هي وكانت نسبة عدم ا، %)10(

 أما نظافة المسكن فقد كانت المناطق الغربية هي أكثر المناطق تأثرا بواقع تأثر بشكل كبير               
واقـل  ، %)28.1(وكان نسبة التأثر بشكل قليل وعـدم التـأثر هـو    ، %)52.6(جدا وكبير هو   

وكانـت  ، %)3.5(كبير جدا وكبير بنـسبة  المناطق كانت هي للمنطقة الشرقية بواقع تأثر بشكل      
وامتد تأثير الملوثات  ليـؤثر علـى مطـاط    ، %)83.9(نسبة التأثر بشكل قليل وعدم التأثر هي    

  .ومناخل النوافذ
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يزداد تشقق مطاط النوافذ واألبواب في المنطقة الغربية فكانت نسبة من تـأثروا مـن ذلـك          
وأما التأثر بـشكل قليـل وعـدم التـأثر فقـد كانـت       ،  وكبيرابشكل كبير جد%) 36.9(بنسبة  
واقل المناطق تأثرا في ذلك هي المنطقة الشرقية حيث كانت نسبة التأثر بشكل             ، %)40.3(نسبته

وأما نسبة التأثر بـشكل قليـل وعـدم التـأثر فقـد كانـت نـسبته              ، %)3.2(كبير جدا وكبير    
  %). 83.8(هي

 وكبير كانت من نصيب المنطقـة  الشبابيك فكانت نسبة التأثر بشكل كبير جد     أما تلف مناخل ا   
للمنطقـة  %) 40.3(الغربية والمنطقة الجنوبية التي تقاربت النسبة بينهما حيث بلغ مقدار التأثر            

%) 31.6(ونسبة عدم التأثر في هذه المنطقـة هـي          ، للمنطقة الجنوبية %) 39.7(وان  ، الغربية
وأما اقل المناطق تأثر في ذلك فقد كانـت هـي           ، للمنطقة الجنوبية %) 50(ن  للمنطقة الغربية وا  

  .بشكل قليل وعدم التأثر%) 77.4(وان ، بشكل كبير جدا وكبير%) 6.4(المنطقة الشرقية بنسبة 

   األثر البيئي للمفاحم على المسكن تبعا لعامل المسافة-4

عبد تبعا لعامل المسافة ونتيجة لـذلك       كان هناك تباين في مدى التأثر على المساكن في بلدة ي          
والجـدول  ، تم تقسيم منطقة الدراسة إلى خمسة حلقات رئيسية إلعطـاء الـصورة التفـصيلية             

  .يظهر خريطة التباين في التأثير)  20(والشكل رقم، )26(رقم

  األثر البيئي للمفاحم على المسكن حسب عامل المسافة ): 26(جدول رقم
  المجموع  اليوجد   قليل   توسطم  كبير  كبير جدا  الموقع 

  %100  %5.1  %5.1  %10.3  %23.1  %56.4  اتساخ الجدران الخارجي
  %100  %2.6  %%10.3  %17.9  %23.1  %46.2  نظافة المسكن
  %100  %15.4  %20.5  %17.9  %15.4  %30.8  تشقق المطاط

  %100  %20.5  %10.3  %25.6  %12.8  %30.8  تلف مناخل الشبابيك

)0-
10

00
(  

  %100 %10.90 %11.97 %17.93 %18.60 %41.05  تاثير معدل ال
  %100  %14.8  %7.4  %25.9  %7.4  %44.4  اتساخ الجدران الخارجي

  %100  %11.1  %14.8  %22.2  %18.5  %33.3  نظافة المسكن
  %100  %7.4  %37.0  %14.8  %25.9  %14.8  تشقق المطاط

  %100  %11.1  %22.2  %14.8  %14.8  %37.0  تلف مناخل الشبابيك

)
10

00
-

14
99

  %100 %11.10 %20.35 %19.43 %16.65 %32.38  معدل التاثير   )
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  %100  %47.5  %15.0  %18.3  %16.7  %15.0  اتساخ الجدران الخارجي
  %100  %25.0  %31.7  %30.0  %8.3  %5.0  نظافة المسكن
  %100  %33.3  %28.3  %23.3  %11.7  %3.3  تشقق المطاط

  %100  %26.7  %20.0  %25.0  %13.3  %15.0  تلف مناخل الشبابيك

)
15

00
-

19
99

  %100 %33.13 %23.75 %24.15 %12.50 %9.58  معدل التاثير   )
  %100  %47.5  %15.0  %22.5  %10  %5.0  اتساخ الجدران الخارجي

  %100  %52.5  %32.5  %12.5  %2.5  %0.00  نظافة المسكن
  %100  %47.5  %22.5  %22.5  %5.0  %2.5  تشقق المطاط

  %100  %27.5  %32.5  %20.0  %10.0  %10.0  لف مناخل الشبابيكت

)
20

00
-

24
99

  %100 %43.75 %25.63 %19.38 %7 %4.38  معدل التاثير   )
  %100  %39.4  %45.5  %12.1  %0.00  %3.0  اتساخ الجدران الخارجي

  %100  %33.3  %48.5  %15.2  %3.0  %0.00  نظافة المسكن
  %100  %51.5  %36.4  %9.1  %3.0  %0.00  تشقق المطاط

  %100  %36.4  %42.4  %21.2  %0.00  %0.00  تلف مناخل الشبابيك

)
25

00
-

29
99

  %100 %40.15 %43.20 %14.40 %1.50 %0.75  معدل التاثير   )
  %100  %0.00  %100  %0.00  %0.00  %0.00  اتساخ الجدران الخارجي

  %100  %0.00  %100  %0.00  %0.00  %0.00  نظافة المسكن
  %100  %100  %0.00  %0.00  %0.00  %0.00  تشقق المطاط

  %100  %100  %0.00  %0.00  %0.00  %0.00  تلف مناخل الشبابيك

)
25

00
-

29
99

  %100 %50.00 %50 %0 %0 %0  معدل التاثير   )

  .2007، الدراسة الميدانية: المصدر

فنجد أن هناك تباينا في مقدار التأثير بين نطاقات منطقة الدراسة تبعا لعامل المسافة فـأكثر                
والتـأثير علـى    ، والتأثير على نظافة المسكن   ، ق تأثرا بالمفاحم من حيث ترسيب الكربون      المناط

لوقوعهـا بـالقرب مـن     ، )1000-0(والذي يعبر عن مـسافة    ، النوافذ كانت في النطاق األولى    
وأما اقل المناطق التي تتعـرض لـذلك هـي النطـاق األخيـر والتـي تعبـر عـن               ، المفاحم
  .النسبي عـن مواقع تصنيع الفحملبعدهما ) فأكثر-3000(مسافة

ففي  النطاق   ، فكلما ابتعدنا عن مواقع التصنيع يقل األثر حتى ينتهي بتاتا في النطاق األخيرة            
  ، وفي الحلقات الوسطى يبد التأثير باالنخفاض ليصبح متوسط، األول التأثير كبير جدا واضح
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  .  اق المتوسطة يقل هذا التأثير كثيرا حتى ينعدم في النطاق األخيروفي الحلقات ما بعد النط

   األثر البيئي للمفاحم على السيارات 3:4:4

، تؤدي الملوثات إلى العديد من اآلثار على السيارات التي يمتلكها المواطنين في منطقـة يعبـد               
  -:ا يلي توضيح لذلكوتتمثل هذه اآلثار باتساخ السيارات وتشويه الدهان وتشقق المطاط وفيم

   اتساخ السيارة-1

%) 17.1(وقد بـين    ، تؤدي الغازات والمواد الصلبة المنبعثة من المفاحم إلى اتساخ السيارة         
وان ، من الذين يمتلكون السيارات أن لهذه الملوثات تأثير على اتساخ السيارة بنسبة كبيـرة جـدا     

أن هـذا   %) 26(وبـين   ، أثرهم متوسط كان ت %) 17.1(وان  ، كان التأثير لديهم كبير   %) 14.6(
  %).25.2(وكانت نسبة من لم يتأثروا من ذلك ، التأثير قليل

   تشويه دهان السيارة -2

، تؤدي الغازات والمواد الصلبة المنبعثة من المفاحم إلى تشويه الدهان الخارجي للـسيارات            
لدهان بـشكل كبيـر     ممن يمتلكون السيارات أن الملوثات أثرت على تشويه ا        %) 6.5(وقد بين   

وكانت نسبة من تأثروا بـشكل متوسـط هـي          ، تأثروا من ذلك بشكل كبير    %) 8.9(وان  ، جدا
وكانت نسبة من لـم يتـأثروا مـن ذلـك           ، كانت نسبة تأثرهم قليلة   %) 28.5(وان  ، %)18.7(
)37.4.(%  

   تشقق مطاط نوافذ السيارة-3

وقد بـين   ،  تشقق مطاط نوافذ السيارة    تؤدي الغازات والمواد الصلبة المنبعثة من المفاحم إلى       
%) 15.8(وان  ، أن لهذه الملوثات اثر في تشقق مطاط نوافذ السيارات بنـسبة كبيـرة            %) 3.3(

  %).45.5(وكانت نسبة من لم يتأثروا ، أن هذا التأثير قليل%) 35.8(وبين ، بشكل متوسط

   األثر البيئي للمفاحم على نباتات الزينة والحديقة4:4:4 

، ونقص في المحاصيل وتغير في لـون النبـات        ، ر التلوث على النباتات قصور النمو     من آثا 
نقص كمية الضوء التي تصل إلى النبات من جـراء وجـود            : وينتج ذلك عن عـدة عوامل مثل     
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وقـد تغيـر الملوثـات مجـرى تكـون مـادة            ، األتربة في الجو لترسبها على أوراق النبـات       
  .)1(الكلوروفيل

ومـن  ،  إلى أنسجة الورقة عن طريق الثغور فإنها تلحق أضرار بالنبات          عند دخول الملوثات  
هذه األضرار تلف أطراف األوراق أو فقدان لونها واصفرار الورق وظهور بقع مختلفة األشكال              

كما يمكن أن يؤدي تعرض أوراق النباتات للملوثات إلى تحطم الطبقة الشمعية المحيطـة              ، عليها
ومقاومتهـا  ،  فاعلية هذه الطبقة في حماية األنسجة الداخليـة للورقـة       ببشرة الورقة مما يقلل من    

للجفاف والصقيع واآلفات والى التقليل من كفاءة الورقة في القيام بعملية التمثيل الضوئي وكفـاءة      
ويؤدي وجود ملوثات هوائية معينة في بعض البيئات إلـى          ، النبات في امتصاص المواد الغذائية    

تظهر تأثر بعض أوراق األشـجار      ) 6(والصورة رقم . )2(لنباتات البرية منها  اختفاء بعض أنواع ا   
  . المثمرة من ذلك

  )االسكيدنيا(األثر البيئي للمفاحم على األشجار المثمرة ): 6(صورة رقم

  
  .1/5/2007التقطت من قبل الباحث بتاريخ: المصدر

إذ يـؤدي  ، مو النباتات وانتاج الثمار   إن للمواد الصلبة الملوثة للهواء تأثيرات ضارة بالغة على ن         

                                                
  .101ص، مرجع سابق، )1997(، احمد الفرج،  العطيات- 1
  .141-140ص،  مرجع سابق ،)1995(، وعلي خليل حمد، محمد سليم،  اشتية- 2
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، CO2تراكم المواد الصلبة الدقيقة على أوراق النباتات إلى غلق الثغور والتقليل من امتـصاص               
كمـا  ، األمر الذي يؤدي إلى تثبيط عملية التمثيل الضوئي وإعاقة عمليات التبادل الغازي المنـتج   

زهار وتقليل كفاءة عمليات اإلخـصاب إلـى        يؤدي تراكم المواد الصلبة الكربونية على مياسم األ       
ومن أمثلة ذلك انخفاض إنتاج ثمار الزيتـون فـي الكـروم المتاخمـة              ، )1(تخفيض إنتاج الثمار  

  . للمفاحم

   ذبول أوراق نباتات الزينة-1

، تبين من الدراسة أن أوراق نباتات الزينة لدى السكان يحدث لها ذبول بفعل هذه الملوثـات               
%) 15.2(وان  ،  ذلك بشكل كبير جدا    نمن السكان نباتاتهم تتأثر م    %) 18.9(ه  حيث بين ما نسبت   

تتـأثر  %) 22.7(وان  ، تتأثر نباتاتهم بـشكل متوسـط     %) 23.5(تتأثر نباتاتهم بشكل كبير وان      
  %).   19.7(وان الذين لم تتأثر نباتاتهم كانت نسبتهم ، نباتاتهم بشكل قليل

مـن  %) 22.5(ة المختلفة ففي بلدة يعبد بين ما نـسبته        تباينت هذه النسب بين مناطق الدراس     
وان ، تتأثر نباتاتهم بشكل كبير   %) 15.5(وان  ، السكان أن نباتاتهم تتأثر من ذلك بشكل كبير جدا        

%) 14.5(وان  ، تتأثر نباتاتهم بشكل قليـل    %) 24(وان  ، تتأثر نباتاتهم بشكل متوسط   %) 23.5(
  .  ال تتأثر نباتاتهم

من السكان أن نباتاتهم تتأثر من ذلك بشكل كبير         %) 15.6(زبدة بين ما نسبته      قريةبينما في   
، %)43.8(وكانت نسبة من لم تتـأثر نباتـاتهم   ، بشكل قليل%) 9.4(وان ، جدا وكبير ومتوسطة  

وان ، بـان نباتـاتهم تتـأثر بـشكل كبيـر         %) 12.5(وأما في قريتي الخلجان وأم دار فقد بين         
لكـل  %) 28.1(ما تساوت بين التأثير بشكل قليل وعدم التأثير لتبلغ         بين، بشكل متوسط %) 31.3(

  .منهما

ففي الدراسة الميدانية تبين انه حتـى       ، لم يقتصر األثر البيئي على ذبول أوراق نباتات الزينة        
 فـي النطاقـان األول   انبات الدخان والمحاصيل الحقلية كانت تتعرض للذبول بشكل كبيـر جـد    

 .   متر من مركز المفاحم750أي حتى دائرة نصف قطرها ، طاقات التأثير ننوالثاني والثالث م

                                                
  .143ص،  نفس المرجع- 1
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   ذبول أوراق األشجار المثمرة وتغير لونها-2

تبين من الدراسة أن أوراق األشجار المثمرة لدى السكان يحدث لها ذبول بفعل هذه الملوثات               
لها ذبول وتغير فـي   أوراق األشجار المثمرة يحدث أنمن السكان %) 18.6(حيث بين ما نسبته    

وان ، كانت أوراق النبات لديها تتأثر من ذلك بشكل كبيـر    %) 15.9(وان  ، اللون بشكل كبير جدا   
وكانت نسبة من تأثرت أوراق نباتـاتهم بـشكل قليـل           ، كان تأثر نباتاتهم بشكل متوسط    %) 22(

  %).18.2(وأما الذين لم تتأثر أوراق األشجار لديهم هي، %)25.4(هي

من السكان  %) 22(باين بين مناطق الدراسة المختلفة ففي بلدة يعبد بين ما نسبته            كان هناك ت  
%) 18(وان ، وتغير في اللون بـشكل كبيـر جـدا     ، أن أوراق األشجار المثمرة يحدث لها ذبول      

كـان تـأثر نباتـاتهم بـشكل        %) 20(وان  ، كانت أوراق النبات لديها تتأثر من ذلك بشكل كبير        
وكانت نسبة عدم التأثر    ، %)27( تأثرت أوراق نباتاتهم بشكل قليل هي        وكانت نسبة من  ، متوسط

من السكان أن نباتاتهم تتـأثر مـن   %) 15.6( زبدة فقد بين ما نسبته  قريةوأما في   %). 13(هي  
بشكل %) 12.5(وان  ، بشكل متوسطة %) 21.9(وان  ، كبير%) 9.4(وان  ، ذلك بشكل كبير جدا   

%) 9.4(وأما في الخلجـان فكانـت النـسبة         ، %)40.6(باتاتهم  وكانت نسبة من لم تتأثر ن     ، قليل
وتساوت بين التـأثير بـشكل قليـل وعـدم التـأثر            ، بشكل متوسط %) 34.4(وان  ، بشكل كبير 

  %).28.1(لتبلغ

   بطء نمو النبات -3

حيـث بـين مـا نـسبته        ، تؤدي الملوثات إلى بطء نمو النباتات بفعل تراكم الذرات عليهـا          
%) 12.9(وان ،  أن النباتات لديهم تتعرض لضعف النمو بشكل كبير جـدا       من السكان %) 15.9(

كان لديها ضـعف بـشكل      %) 24.6(وان  ، تتعرض النباتات لديهم لضعف في النمو بشكل كبير       
وأما من لم تتأثر النباتات لديهم للضعف كانـت         ، كان التأثر بشكل قليل   %) 23.9(وان  ، متوسطة
  %).22.7(نسبتها

من السكان  %) 19(ين مناطق الدراسة المختلفة ففي بلدة يعبد بين ما نسبته           كان هناك تباين ب   
تتعرض النباتات لديهم لـبطء     %) 14(وان  ، أن النباتات لديهم تتعرض لبطء نمو بشكل كبير جدا        
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%) 24.5(وان  ، كان لديها بطء في النمو بنسبة متوسـطة       %) 23.5(وان  ، في النمو بشكل كبير   
  %).19(وأما من لم تتأثر األشجار لديهم للضعف فكانت نسبتها ، كان التأثر بشكل قليل

من السكان أن النباتات لديهم تتعرض لـبطء     %) 12.5( زبدة  فقد بين ما نسبته        لقريةبالنسبة  
وان ، تتعرض النباتات لديهم لبطء في النمو بشكل كبيـر %) 9.4(وان ، في النمو بشكل كبير جدا 

وأما ، كان التأثر بشكل قليل   %) 9.4(وان  ،  بنسبة متوسطة  كان لديها ضعف في النمو    %) 28.1(
بينما في قريتي الخلجـان وأم دار       %). 40.6(من لم تتأثر األشجار لديهم للضعف فكانت نسبتها         

%) 34.4(وان  ، بـشكل متوسـط   %) 28.1(وان  ، %)9.4(فكانت نسبة التأثر بشكل كبير لتبلغ       
  .لم يتأثروا نهائيا%) 28.1(وان ، بشكل قليل

   إلحاق األضرار بأزهار النبات-4  

تبين من الدراسة أن أزهار النباتات لدى السكان يحدث لها أضرار جراء تراكم هذه الملوثات               
من السكان أن أزهار النباتات لديهم تتأثر من ذلك بـشكل كبيـر     %) 17(عليها فقد بين ما نسبته      

، تتأثر األزهار لديهم بشكل متوسـط ) %22.3(وان ، تتأثر نباتاتهم بشكل كبير   %) 14(وان  ، جدا
وأما نـسبة الـسكان   ، %)24.6(وكانت نسبة السكان الذين تأثرت أزهار نباتاتهم بشكل قليل هي        

  %).22(الذين لم تتأثر أزهار النباتات لديهم هي 

مـن  %) 20.5(تباينت هذه التأثيرات بين مناطق الدراسة المختلفة في بلدة يعبد بين ما نسبته              
تتأثر أزهـار نباتـاتهم     %) 14.5(وان  ، أن النباتات لديهم تتأثر من ذلك بشكل كبير جدا        السكان  

وكانت نسبة تأثر أألزهـار بـشكل   ، تتأثر األزهار لديهم بشكل متوسط    %) 22(وان  ، بشكل كبير 
  %).16(وأما نسبة السكان الذين لم تتأثر أزهار النباتات لديهم هي ، %)27(قليل هي 

من السكان أن النباتات لديهم تتأثر مـن ذلـك    %) 12.5( فقد بين ما نسبته       زبدة قريةبالنسبة  
تتأثر األزهـار  %) 21.9(وان  ، تتأثر أزهار نباتاتهم بشكل كبير    %) 15.6(وان  ، بشكل كبير جدا  

وأما نسبة السكان الذين لم تتأثر أزهار النباتـات         ، بشكل قليل %) 9.4(وان  ، لديهم بشكل متوسط  
بـأنهم  %) 9.4( بينما في قريتي الخلجان وأم دار انخفضت النسبة لتبلـغ            %).40.6(لديهم هي   

%) 28.1(وان  ، بشكل قليـل  %) 34.4(وان  ، بشكل متوسط %) 28.1(وان  ، يتأثروا بشكل كبير  
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  . لم يتأثروا

   تباين األثر البيئي للمفاحم حسب البعد عن موقع المفاحم-5  

 ) 21(والشكل رقم ، )27(والجدول رقم ، لدة يعبد كان هناك تباين في التأثر على النباتات في ب        
 فأكثر المناطق تأثرا بالملوثات على نباتات الزينة هي المنطقـة           ،يظهر خريطة التباين في التأثير    

  .الغربية لمجموعة من األسباب تم ذكرها سابقا

  تباين التأثير للمفاحم حسب البعد عن موقع المفاحم على النباتات): 27(جدول رقم
  المجموع  اليوجد   قليل   متوسط  كبير  كبير جدا  ع الموق

  %100  %32.3  %54.8  %9.7  %3.2  %0  ذبول أوراق نبات الزينة
  %100  %22.6  %67.7  %6.5  %3.2  %0  ذبول أوراق األشجار المثمرة

  %100  %29  %54.8  %16.1  %0  %0  إضعاف النمو
  %100  %29  %58.1  %9.7  %0 %3.2  اإلضرار باإلزهار

قية
شر

ة ال
طق

لمن
ا

  

  %100 %28 %58.85 %10.5 %2 %0.8  معدل التأثير على النباتات
  %100  %3.5  %8.8  %17.5  %28.1  %42.1  ذبول أوراق نبات الزينة

  %100  %7  %7  %12.3  %28.1  %45.6  ذبول أوراق األشجار المثمرة
  %100  %7  %10.5  %19.3  %28.1  %35.1  إضعاف النمو
  %100  %5.3  %12.3  %12.3  %29.8  %40.4  هاراإلضرار باألز

بية
غر

ة ال
طق

لمن
ا

  

  %100 %5.70 %9.65 %15.35 %28.53 %40.80  معدل التأثير على النباتات
  %100  %12.7  %21.8  %40  %10.9  %14.5  ذبول أوراق نبات الزينة

  %100  %12.7  %23.6  %41.8  %14.5  %7.3  ذبول أوراق األشجار المثمرة
  %100  %18  %30.9  %32.7  %7.3  %10.9  ف النموإضعا

  %100  %18.4  %25.5  %28.2  %7.3  %10.9  اإلضرار باألزهار

ـة
قـ

منط
ال

الية
شم

ــ
 ال

 
الية

شم
ال

  

  %100 %15.45 %25.45 %35.68 %10 %10.90  معدل التأثير على النباتات
  %100  %13.3  %20  %20  %23.3  %23.3  ذبول أوراق نبات الزينة

  %100  %13.3  %16.7  %20  %23.3  %26.7  رةذبول أوراق األشجار المثم
  %100  %23.3  %10  %23.3  %20  %23.3  إضعاف النمو

بية  %100  %20.0  %16.7  %16.7  %23.3  %23.3  اإلضرار باألزهار
جنو

ة ال
طق

لمن
ا

  

  %100 %17.48 %15.85 %20 %22.48 %24.15  معدل التأثير على النباتات
  %100  %13  %27  %20  %18  %22  ذبول أوراق نبات الزينة

لبلد  %100  %14.8  %40.7  %7.4  %14.8  %22.2  ذبول أوراق األشجار المثمرة
ط ا

وس
  

عبد
ي

  

  %100  %29.6  %22.2  %22.2  %7.4  %18.5  إضعاف النمو
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  %100  %14.8  %37  %29.6  %3.7  %14.8  اإلضرار باألزهار
  %100 %18.05 %32 %19.80 %10.98 %19.38  معدل التأثير على النباتات

  %100  %13  %27  %20  %18  %22   نبات الزينةذبول أوراق
  %100  %13  %27  %20  %18  %22  ذبول أوراق األشجار المثمرة

  %100  %19  %24.5  %23.5  %14  %19  إضعاف النمو
عبد  %100  %16  %27  %23.10  %14.5  %20.5  اإلضرار باألزهار

ة ي
بلد

  

  %100 %15 %26 %22 %16 %21  معدل التأثير على النباتات

  .2007، الميدانيةالدراسة : المصدر

ـ     فـي  ىبالنسبة لمعدل التأثير على النباتات نجد أن المنطقة الغربية قد احتلت المرتبـة األول
وأما عدم التأثر   ، %)69(فقد بلغ معدل التأثير بشكل كبير جدا وكبير في هذه المنطقة هو             ، التأثر

لـت المرتبـة الثانيـة      واحت، بشكل قليل وبعدم تأثر   %) 15.3(في هذه المنطقة فقد كانت نسبته       
وأما التـأثر   ، %)44.6(حيث بلغ معدل التأثر فيها بشكل كبير جدا وكبير هو           ، المنطقة الجنوبية 

وأما اقل المناطق فكانت المنطقة الـشرقية  ، %)33.2(بشكل قليل أو عدم التأثر فقد بلغت نسبتها       
لتأثر بشكل قليـل وعـدم      وأما ا ، %)2.8(حيث كانت نسبة التأثر بها بشكل كبير جدا وكبير هو           

  %).86.8(التأثر فقد كانت نسبته 

بالنسبة لذبول أوراق نباتات الزينة فكانت المنطقة الغربية هي أكثر المنـاطق تـأثرا بـشكل     
وكانت نسبة التأثر بشكل قليل وعدم التأثر فـي هـذه المنطقـة         ، %)70(كبير جدا وكبير بنسبة     

لمنطقة الجنوبية لألسباب السابقة حيث كانـت نـسبة         وكانت المنطقة التي تليها هي ا     ، %)12.3(
وكانت نسبة التأثر بشكل قليل وعـدم التـأثر فقـد          ، %)46.6(التأثر بشكل كبير جدا وكبير هو       

وأما اقل المناطق التي تـأثرت فكانـت المنطقـة          ، %)33.3(كانت نسبتها في هذه المنطقة هي       
وكانت نسبة التأثر بـشكل قليـل     ، %)3.2(ير  الشرقية فقد كانت نسبة التأثر بشكل كبير جدا وكب        

  %). 87.1(وعدم التأثر فيها 

بالنسبة لذبول أوراق األشجار المثمرة فكانت نسبة المنطقة الغربية هي أكثر المناطق تـأثرا              
  وكانت نسبة التأثر بشكل قليل ، %)73.7(بشكل كبير جدا وكبير بواقع نسبة مئوية مقدارها 
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والمنطقة التي احتلت المرتبة الثانية من حيـث        ، %)14(وعدم التأثر في هذه المنطقة فكانت       
، %)50(التأثر فقد كانت المنطقة الجنوبية حيث بلغ معدل التأثر بها بشكل كبير جدا وكبير هـو                 

حيـث بلغـت   وكانت نسبة  التأثر بشكل قليل وعدم التأثر فقد كانت نسبتها  في المنطقة الشرقية          
وأما اقل المناطق التي تأثرت فكانت المنطقة الشرقية فقد كانت نسبة التأثر            ، %)30(هذه  النسبة    

  %).90(وكانت نسبة التأثر بشكل قليل وعدم التأثر ، %)3.2(بشكل كبير جدا وكبير هي 

كبيـر  بالنسبة إلضعاف النمو كانت المنطقة الغربية هي أكثر المناطق تأثرا بشكل كبير جـدا و              
واحتلت المرتبة الثانية المنطقـة الجنوبيـة       ، %)17.5(وكانت نسبة عدم التأثر فيها      ، %)63.2(

وكانت نسبة التأثر بشكل قليل وعـدم       ، %)43.3(حيث بلغ التأثر بها بشكل كبير جدا وكبير هو          
ثر واقل المناطق كانت المنطقة الشرقية بنسبة تأثر بشكل قليل وعـدم تـأ       ، %)33.3(هي   التأثير

  %).83.8(هو 

بالنسبة إللحاق األضرار باألزهار فينطبق الحال فيها على المنطقة الغربية التي كانت نـسبة              
وكانت نسبة التـأثر بـشكل قليـل        ، %)70.2( وكبير في هذه المنطقة هو       االتأثر بشكل كبير جد   

ة التي كانت نسبة    وأما المنطقة الثانية فقد كانت المنطقة الجنوبي      ، %)17.6(وعدم التأثر فيها هي     
وأمـا  ، %)36.7(وكانت نسبة عدم التأثر بها هـي  ، %)46.6( وكبير هي االتأثر بشكل كبير جد 

اقل المناطق التي تأثرت هي من نصيب المنطقة الشرقية بنسبة تأثر بشكل كبيـر جـدا وكبيـر                  
  %).87.1(وكانت نسبة التأثر بشكل قليل وعدم التأثر في هذه المنطقة هي ، %)3.2(

   األثر البيئي للمفاحم على نباتات الزينة والحديقة تبعا لعامل المسافة-6  

ونتيجة لـذلك   ، كان هناك تباين في مدى التأثر على المساكن في بلدة يعبد تبعا لعامل المسافة             
والجـدول  ، تم تقسيم منطقة الدراسة إلى خمسة حلقات رئيـسية إلعطـاء الـصورة التفـصيلية       

  .يظهر خريطة التباين في التأثير)  22(والشكل رقم، )28(رقم

فـأكثر  ، فنجد أن هناك تباينا في مقدار التأثير بين نطاقات منطقة الدراسة تبعا لعامـل المـسافة            
لوقوعها بـالقرب  ، )1000-0(المناطق تأثرا بالمفاحم هي النطاق األولى والتي تعبر عن مسافة           

وإضـعاف النمـو    ، وراق األشجار المثمرة   ذبول أ  و، وان ذبول أوراق نبات الزينة    ، من المفاحم 
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وأما اقل المنـاطق التـي   ، كان تأثرها في هذا النطاق اكبر ما يكون     ، واإلضرار بأزهار النباتات  
لبعدهما النسبي عـن   ، )فأكثر-3000(تتعرض لذلك هي النطاق األخيرة والتي تعبر عن مسافة          

  . مواقع التصنيع

  لى النباتات تبعا لعامل المسافةاألثر البيئي للمفاحم ع): 28(جدول رقم
  المجموع  اليوجد   قليل   متوسط  كبير  كبير جدا  قع والم

  %100  %0  %2.6  %17.9  %28.2  %51.3  ذبول أوراق نبات الزينة
  %100  %0  %2.6  %7.7  %30.8  %59.0  ذبول أوراق األشجار المثمرة

  %100  %0.0  %7.7  %15.4  %30.8  %46.2  إضعاف النمو
  %100  %0.0  %7.7  %12.8  %28.2  %51.3  ضرار باألزهاراإل

)0-
10

00
(  

51.95  معدل التأثير على النباتات
% 

29.50% 13.45% 5.15% 0% 100%  

  %100  %7.4  %14.8  %14.8  %29.6  %33.3  ذبول أوراق نبات الزينة
  %100  %14.8  %11.1  %11.1  %29.6  %33.3  ذبول أوراق األشجار المثمرة

  %100  %14.8  %7.4  %25.9  %25.9  %25.9  وإضعاف النم
  %100  %7.4  %18.5  %18.5  %22.2  %33.3  اإلضرار باألزهار

)
10

00
-

14
99

31.45  معدل التأثير على النباتات  )
% 

26.83% 17.58% 12.95% 11.10
% 

100%  

  %100  %16.7  %25.0  %25.0  %10.0  %23.3  ذبول أوراق نبات الزينة
  %100  %13.3  %33.3  %26.7  %15.0  %11.7  ذبول أوراق األشجار المثمرة

  %100  %16.7  %33.3  %25.0  %8.3  %16.7  إضعاف النمو
  %100  %20.0  %28.3  %26.7  %10.0  %15.0  األضرار باألزهار

)
15

00
-

19
99

16.68  معدل التأثير على النباتات  )
% 

10.83% 25.85% 29.98% 16.68
% 

100%  

  %100  %22.5  %25.0  %35  %12.5  %5.0  ذبول أوراق نبات الزينة
  %100  %20.0  %27.5  %30.0  %12.5  %10.0  ذبول أوراق األشجار المثمرة

  %100  %37.5  %17.5  %32.5  %7.5  %5.0  إضعاف النمو
  %100  %22.5  %30.0  %32.5  %12.5  %2.5  اإلضرار باألزهار

)
20

00
-

24
99

25.63 %25.00 %33 %11.25 %5.63  معدل التأثير على النباتات  )
% 

100%  

  %100  24.2  %54.5  %18.2  %3.0  %0.0  ذبول أوراق نبات الزينة
  %100  %18.2  %57.6  %15.2  %6.1  %3.0  ذبول أوراق األشجار المثمرة

  %100  %27.3  %51.5  %15.2  %3.0  %3.0  إضعاف النمو

)
25

00
-

29
99

(  
)

-
كثر

فأ
  %100  %27.3  %51.5  %12.1  %3.0  %6.1  اإلضرار باألزهار  )
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  %100 6.232 %53.78 %15.18 %3.78 %3  تاتمعدل التأثير على النبا
  %100  %50 %50 %0 %0 %0  ذبول أوراق نبات الزينة

  %100  %50 %50 %0 %0 %0  ذبول أوراق األشجار المثمرة
  %100  %50 %50 %0 %0 %0  إضعاف النمو

  %100  %50 %50 %0 %0 %0  اإلضرار باألزهار

)
30

00
-

كثر
فأ

(  
  

  %100 %100 %50 %0 %0 %0  معدل التأثير على النباتات

  .2007، الدراسة الميدانية: المصدر

   األثر البيئي للمفاحم على أشجار الزيتون5:4:4   

والـتي تغطي مساحات كبيرة مـن منطقـة        ، ألشجار الزيتون أهمية كبيرة فـي منطقة يعبد      
البيئـي  واشتمل هـذا األثـر      ، الدراسة لذلك تم تحديد بند خاص في هذه الدراسة لهذا الموضوع          

وتغير طعم الثمار وهي على     ، وإضعاف النمو ، وتأثر األزهار ، ليؤثر على ألوان أوراق األشجار    
  -:النحو التالي

    تغير ألوان أوراق أشجار الزيتون  -1

من السكان  %) 25.1(تبين أن أوراق أشجار الزيتون لدى السكان تتغير ألوانها بين ما نسبته             
%) 12(وان ، يتـأثرون بـشكل كبيـر   %) 12.6(وان ، ر جـدا أنهم يتأثرون من ذلك بشكل كبي 

وان ، بـشكل قليـل   %) 16(بينمـا   ، يتأثرون بشكل متوسط  %) 12(يتأثرون بشكل متوسط وان     
تظهر تأثير الملوثات السلبي على أشجار الزيتون في        ) 7(والصورة رقم   ، ال يتأثرون %) 34.3(

  .منطقة يعبد

   تغير طعم ثمار الزيتون-2

وقد دلت الدراسة انه ما ، غير في طعم ثمار الزيتون وزيتها بفعل الملوثاتتبين حدوث ت
بينوا انه %) 13.7(وان ، من السكان ان طعم هذه الثمار يتغير بشكل كبير جدا%) 20.6(نسبته 

ال %) 31.4(وان ، بشكل قليل%) 20(وان ، بشكل متوسط%) 14.3(و، يحدث تغير بشكل كبير
  .يحدث تغير لطعم ثمارها
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   تأثير الملوثات الناتجة عن صناعة الفحم على أشجار الزيتون):(7صورة رقم                   

  
  .15/10/2006تم التقاطها من قبل الباحث بتاريخ: المصدر

   إضعاف نمو النبات-3

هذه الملوثات حيث   تبين مـن الدراسة أن أشجار الزيتون يحـدث لها ضعف في النمو بفعل             
وان ، من السكان حدوث ضعف لنمـو أشـجارهم بـشكل كبيـر جـدا         %) 18.9(بين ما نسبته    

حـدث لهـا إضـعاف بـشكل        %) 13.1(وان  ، حدث ضعف ألشجارهم بشكل كبير    %) 16.6(
لم يحـدث   %) 30.9(وان  ، كان هناك ضعف لنمو أشجارهم بشكل قليل      %) 20.6(وان  ، متوسط

  .أي إضعاف لنمو أشجارهم

   إلحاق األضرار بأزهار النبات-4

%) 17.7(تبين أن أزهار أشجار الزيتون تتأثر من تراكم الملوثات عليها حيث بين ما نسبته 
وان ، انه حدث ضرر ألزهار األشجار لديهم بشكل كبير جدا وكبير لكل منهما، من السكان

،  لديهم بشكل قليلكان تأثر األشجار%) 17.7(بينما ، تأثرت أشجارهم بشكل متوسط%) 15.4(
  .تظهر ذلك) 8(والصورة رقم .لم يحدث أي اثر ألزهار األشجار%) 31.4(وان 

   تباين األثر البيئي للمفاحم حسب البعد عن موقع المفاحم-5

وهي القسم ، تم تصنيف مواقع الزيتون حسب قربها من مواقع تصنيع الفحم إلى أربعة أقسام
  والقسم الثاني المفاحم التي تقع في، مفاحم  شارع زبدةاألول الزيتون الذي يقع بالقرب من 
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  تأثير ملوثات المفاحم على تغيير لون أوراق أشجار الزيتون): 8(صورة رقم             

  
  .15/10/2006تم التقاطها من قبل الباحث بتاريخ: المصدر              

والقسم الرابع للـذي    ، ن المذكورين والقسم الثالث للذين ال يمتلكون في الموقعي      ، منطقة السهل 
وقد تباين التأثير بين هذه المواقع ويعود الـسبب لمجموعـة مـن             ، يمتلكون في موقعي التصنيع   

واالرتفـاع واالنخفـاض    ، ومدى تأثير الرياح  ، العوامل والـتي تتمثل بالقرب من مصدر التأثير      
  .يظهر هذا التباين في التأثير) 29(عن سطح األرض والجدول رقم

، نجد أن هناك تباين في األثر البيئي على أشجار الزيتون حسب البعد عـن موقـع المفـاحم              
حيث انه كانت نسبة التأثير والتي تتمثل       ، فالتأثير كان كبيرا في المناطق التي تتركز فيها المفاحم        

حيث بلغ التأثير في منطقة شارع زبدة أكثر مـن          ، بوقوعها في شارع زبدة أو في منطقة السهل       
وقد بلـغ   ، منطقة السهل؛ وهذا راجع إلى كون هذه المنطقة تحتل المرتبة األولى في إنتاج الفحم             

 وكبيـر مـا نـسبته       امعدل التأثير على أشجار الزيتون في منطقة شارع زبدة بشكل كبير جـد            
 %). 32.6(وكانت نسبة التأثر بشكل قليل وعدم التأثر في هذه المنطقة قد بلغت ، %)54.7(

فقد كانت نسبة تأثر الزيتون في هذه المنطقـة    ، لمنطقة السهل الواقعة جنوب بلدة يعبد     بالنسبة  
وكان معدل التأثر بشكل قليل او عدم التأثر في هذه المنطقة           ، %)43(بشكل كبير جدا وكبير هي      

  %).37.2(قد بلغ ما نسبته 

ق فقد تبين للباحث مـن         هذا ينسجم مع الزيارات الميدانية التي قام بها الباحث لهذه المناط          
وان المناطق المنخفـضة  ، خالل هذه الزيارات الميدانية ان المناطق المرتفعة ال يكاد يذكر تأثرها     
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 تأثر أشجار الزيتون في هـذه المنـاطق يتـأثر           أنويعود السبب في ذلك     ، تعاني من هذا التأثير   
المنبعثـة مـن المفـاحم     وكذلك يتأثر ببعض أنـواع الغـازات        ، بالمواد الصلبة بشكل كبير جدا    

كاسـيد المتمثلـة بأكاسـيد      بينمـا األ  ، وأكاسيد النيتروجين ، والـمتمثلة بغازات أكاسيد الكبريت   
، لم تكن عوامل معيقة بل كان لها تأثير فـي زيـادة النمـو             ) أول وثاني أكسيد الكربون   (الكربون

 سـلبي علـى أشـجار    رتـأثي وان للحرارة المنبعثة من المفاحم  ، وتنشيط عملية التمثيل الضوئي   
  . بسب ارتفاعها، الزيتون

   البيئي للمفاحم حسب البعد عن موقع المفاحم على أشجار الزيتوناألثرتباين ): 29(جدول رقم
  المجموع  اليوجد   قليل   متوسط  كبير  كبير جدا  الموقع 

  %100  %23.2  %8.7  %11.6  %15.9  %40.6  ذبول األوراق
  %100  %23.2  %10.1  %14.5  %17.4  %34.8  تغير الطعم

  %100  %23.2  %10.1  %13  %18.8  %34.8   النموأضعاف
  %100  %24.6  %7.2  %11.6  %24.6  %31.9  باألزهار اإلضرار

دة 
 زب

رع
شا

  

  %100 %23.55 %9.03 %12.68 %19.18 %35.53  األثرمتوسط 
  %100  %29.3  %7.3  %17.1  %17.1  %29.3  ذبول األوراق

  %100  %22  %19.5  %17.1  %22  %19.5  تغير الطعم
  %100  %26.8  %9.8  %19.5  %24.4  %19.5   النموإضعاف
  %100  %26.8  %7.3  %24.4  %24.4  %17.1  باألزهار اإلضرار

هل
الس

قة 
منط

  
  %100 %26.23 %10.98 %19.53 %21.98 %21.35  األثرمتوسط 

  %100  %47.2  %34.0  %11.3  %5.7  %1.9  ذبول األوراق
  %100  %45.3  %34  %13.2  %5.7  %1.9  تغير الطعم

  %100  %415  %41.5  %7.5  %9.4  %0   النموإضعاف
  %100  %41.5  %37.7  %13.2  %5.7  %1.9  باألزهار اإلضرار

ق 
ناط

م
رى

أخ
  

  %100 %43.88 %36.80 %11.30 %6.63 %1.43  األثرمتوسط 
  %100  %54.5  %9.1  %0  %9.1  %27.3  ذبول األوراق

  %100  %45.5  %18.2  %9.1  %0  %27.3  تغير الطعم
  %100  %36.4  %27.3  %18.2  %9.1  %9.1   النموإضعاف
  %100  %36.4  %27.3  %18.2  %9.1  %9.1  باألزهار اإلضرار

ي 
طقت

 من
في

تاج
اإلن

  %100 %43.20 %20.48 %11 %6.83 %18.20  األثرمتوسط    
  %100  %33.9  %16.1  %12.1  %12.6  %25.3  ذبول األوراق

ي 
ــ

فـ
قة 

منط

  %100  %31.0  %20.1  %14.4  %13.8  %20.7  تغير الطعم
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  %100  %30.5  %20.7  %13.2  %16.7  %19  اضعاف النمو
  %100  %31  %17.8  %15.5  %17.8  %17.8  االضرار باالزهار

  %100 %31.60 %18.68 %13.80 %15.23 %20.70  متوسط االثر

  .2007، الدراسة الميدانية: المصدر

حيث تأثرت هذه المناطق    ، ن تأثير المفاحم عليها قليل    وأما المناطق البعيدة عن المفاحم فقد كا      
وكانت نسبة التأثر بشكل قليل وعدم التـأثر مـا نـسبته       ، %)8(بشكل كبير جدا وكبير ما نسبته       

وأما الذين يمتلكون زيتون في منطقتي التصنيع فقد ارتفع تأثرهم بالمفاحم حيث تأثر              ، %)81.2(
  %).63.6( وكانت نسبة عدم التأثر هي ،بشكل كبير جدا وكبير%) 25(ما نسبته 

   األثر البيئي للمفاحم على إنتاجية الزيتون-6

فنالحظ ان اإلنتاجية في    ، امتد تأثير المفاحم وما ترتب عنها من ملوثات على إنتاجية الزيتون          
ويعود الـسبب فـي ذلـك إلـى المفـاحم           ، بلدة يعبد تنخفض عن بـاقي مناطق محافظة جنين       

يظهر إنتاجية الزيتون في مناطق محافظة جنين بمـا       ) 30(جة عنها والجدول رقم     والملوثات النات 
  .فيها يعبد

 في إنتاجية الزيتون في منطقة يعبد عن غيرها من المناطق حيث            ضيتبين لنا أن هناك انخفا    
وكانت أعلـى المنـاطق فـي       ، كغم لكل دونم  39بلغ معدل اإلنتاجية الزيتون في محافظة جنين        

واقل المناطق هي   ، كغم لكل دونم  70حيث بلغت  اإلنتاجية فيها      ، هي منطقة مسلية  محافظة جنين   
  .دونم/كغم25منطقة يعبد حيث بلغ 

  والسطحية،  األثر البيئي للمفاحم على المياه الجوفية6:4:4

حيث ان المنطقـة تقـع      ، هناك تأثير للملوثات الناتجة عن صناعة الفحم على المياه السطحية         
إلى المـسطحات المائيـة الـسطحية       ، األودية التي تتسرب المياه من خاللها     على مجاري بعض    

فمنطقة المفاحم في بشارع زبدة تصرف مياهها إما إلى المياه الجوفية           ، والمتمثلة بالبحر المتوسط  
 والـصورة . والمياه السطحية وبالتالي فقد يكون لمثل هذه الملوثات تاثير على الميـاه الجوفيـة             

ومن ثم تتسرب إلـى الميـاه       ، ض البرك الصغيرة التي تتجمع بها مياه األمطار       تظهر بع ) 9(رقم
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وأما المياه التي ال تتجمع فإنها تتجه مع األودية لتصب بالبحر المتوسط بما تحمله مـن                ، الجوفية
 .ملوثات وما إلى ذلك من تأثير على الجوانب البيئية

  نين الزيتون في مناطق محافظة جإنتاجية ):30(جدول رقم 

  االنتاج االجمالي كغم  كغم/معدل انتاج الدونم  دونم/المساحة   البلد
  42000  30  1400  دير ابو ضعيف

  904000  40  22600  قباطية
  441000  70  6300  مسلية
  195000  30  6500  ميثلون
  265000  50  5300  صانور

  480000  30  16000  كفر راعي
  616000  70  8800  سيريس
  183000  30  6100  عرابة
  250000  25  10000  يعبد

  227500  35  6500  اليامون
  225750  35  6450  سيلة الحارثية

  246000  30  8200  برقين
  4075250  39  104150  المجموع

  .مصدر سبق، السجالت الرسمية، 2006، مديرية زراعة جنين، وزارة الزراعة: المصدر

  اقع تصنيع الفحم البرك التي تتكون بفعل األمطار في مو:)9(صورة رقم       

  
  .15/10/2006تم التقاطها من قبل الباحث بتاريخ: المصدر
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وقريتي رابا  ،  االرتوازية في منطقة يعبد    اآلباريظهر نتائج فحوصات مياه     ) 31(الجدول رقم   
وتم اختيارهما بشكل عشوائي أحداهما تمثل قرية رابا الواقعـة         ، والجلمة لعمل مقارنة بين النتائج    

وهذه اآلبار تتغذى مـن الحـوض       ، وقرية الجلمة التي تقع شمال مدينة جنين      ، نينشرق مدينة ج  
والصخور الحاملة للمياه في هذه األحواض ترجع إلـى عـصر        ، الشمالي الشرقي للضفة الغربية   

وثانيها هو بئر   ،  متر 500فأكثرها عمقا هو بئر يعبد ليبلغ       ، وأعماق هذه اآلبار متباينة   ، االيوسين
يظهر مواقع  ) 23(والشكل رقم   ،  مترا 80واقلها عمقا هو بئر الجلمة ليبلغ       ،  مترا 180رابا ليبلغ   
  .هذه اآلبار

   نتائج فحص عينات مياه اآلبار الجوفية)31(جدول رقم    

  بئر الجلمة  بئر رابا  بئر يعبد  *المصرح بها unit  نوع الفحص
 PH    6.5-8.5  7.72  7.54  7.76  
 TDS (Salinity)  ppm 1000  83.1  329  534  

 Conductivity  us **  137.8  548  889  
SO4

2-  ppm 300  9.2236  32.604  27.307  
PO4

3-  (Total) ppm **  0.4198  0.3659  0.2360  
PO4

3-  (organic) ppm **  0.2795  0.3126  0.1598  
PO4

3-  (inorganic) ppm **  0.1402  0.0532  0.0762  
NO3

- ppm 50  0.4787  0.0134  0.92508  
NO2

- ppm **  0.10125  0.016125  0.0528625  
NH4

+ ppm **  0.718  0.3530  0.733  
 (CaCO3) 
Alkalinity 

ppm 500  255  250  224  

Organic nitrogen ppm **  57.8  63.14  41.2  
، وتم تحليلها في مركز التحاليـل الكيماويـة والبيولوجيـة         ، 2007، الدراسة الميدانية : المصدر

  .جامعة النجاح الوطنية:  نابلس،والرقابة الدوائية
  . 8-4ص، نابلس، مياه الشرب، )1997(،  موسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية-*

  .  لم تحدد مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية قيم مصرح بها لهذه الفحوصات-**
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  -:وفيما يلي توضيح لهذه النتائج

 - 0 وهو يتـدرج مـن       PHس يعرف بالرقم     تقاس الحموضة بمقيا   ،(PH) درجة الحموضة  -1
 فانه يمثـل    7وإذا زاد عن    ،  فانه يمثل الحموضة   7وإذا قل عن    ،  هو رقم التعادل   7والرقم  ، 14

وهـذه األرقـام ال   ،  درجة الحموضة متقاربة بين جميع آبار المياه في المنطقةأن نالحظ   .القلوية
  . تمثل قلويةوإنماتمثل حموضة 

الذائبـة فـي    الكلية األمالح نالحظ انخفاض نسبة TDS (Salinity)ذائبة  األمالح الكلية ال-2
  .منطقة بئر مياه يعبد

  .ر يعبد وارتفاعها في اآلبار األخرىئنالحظ انخفاضها في ب) Conductivity( الموصلية -3

SO4) الكبريتات -4
  .وارتفاعه في اآلبار األخرى،  نالحظ انخفاض نسبته في منطقة يعبد(-2

  -:وسفات بأنواعه المختلفة الف-5

 PO4
3-  (Total)           PO4

3-  (organic)          PO4
3-  (inorganic)  

  .وانخفاضها في العينات األخرى، نالحظ ارتفاع هذه النسب في بئر منطقة يعبد

NO3) النيترات   -6
وانخفاض ،  نالحظ ارتفاع نسبته في منطقة الجلمة ومن ثم في منطقة يعبد           (-

  . لنسبة في منطقة راباهذه ا

NO2) النيتريت -7
  . فنالحظ ارتفاعه في منطقة يعبد أكثر من غيرها من المناطق(-

NH4) االمونيا -8
  . وتنخفض في قرية رابا، وفي الجلمة،   حيث ترتفع بشكل كبير في يعبد(+

9-  Alkalinityارنة مـع  والتي تعبر عن عسر الماء  نالحظ ارتفاعها الكبير في منطقة يعبد مق
  . المناطق األخرى

   . النيتروجين العضوي يرتفع في منطقة الجلمة ومنطقة يعبد وانخفاضه في منطقة رابا-10

ويعـود  ، نالحظ أن هذه المياه غير ملوثة إلى الحدود التي تشكل خطرا على الصحة العامـة            
ميق نسبيا حيث يبلغ    بل انه بئر ع   ، السبب في ذلك هو أن بئر يعبد ال يجمع المياه في منطقة يعبد            
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وبالتالي فان مـساحة هـذه      ،  مترا كما بينا سابقا ويأخذ من المياه الجوفية من األرض          500عمقه
وبالتالي وصول المياه إلى هذه المساحات تكون قد اختلطت مع ميـاه هـذا              ، الحوض كبيرة جدا  

  .  الحوض وبالتالي تقلل الملوثات

 مطار األثر البيئي للمفاحم على مياه األ7:4:4

 وأكاسيد (SO2)يعزى سبب األمطار الحمضية إلى تلوث الجو بغازات أكاسيد الكبريت 
تتحول االكاسيد عند ،  الناتجة من احتراق الوقود الحفري وبخاصة الفحم(NO2)النيتروجين 

تسقط مرة أخرى إلى سطح ) كبريتيك ونيتريك(اتحادها مع بخار الماء في الجو إلى أحماض 
  .)1( األمطار أو الثلج أو الضباباألرض مع مياه

نظرا للوجود الطبيعي لبعض الغازات المكونة      ، يميل ماء المطر الطبيعي قليال إلى الحموضة      
 PH 5.6وتعتبـر درجـة   ،  بالجو مثل غاز ثاني أكسيد الكربون وأكاسيد النيتروجينلألحماض

 فهـي  4.6والـرقم  ، ذلـك أما إذا قل رقم الحموضة عن ، بالنسبة لماء األمطار حموضة طبيعية    
يظهر نتائج فحوصات مياه األمطار فـي منطقـة         ) 32(والجدول رقم   . )2(تعتبر أمطار حامضية  

  .يعبد ومدينة جنين ذلك لعمل مقارنة بين هاتين المنطقتين

   نتائج فحص عينات مياه األمطار):32(جدول رقم 

   شتوةخرأجنين    شتوةأخريعبد    شتوةأولجنين    شتوةأوليعبد   نوع الفحص
  5.91  5.84  6.09  6.54 (PH)درجة الحموضة

ــلية  الموصــــــ
(Conductivity) 

58  26.5  67.3  139.3  

، وتم تحليلها في مركز التحاليـل الكيماويـة والبيولوجيـة         ، 2007، الدراسة الميدانية : المصدر
  .جامعة النجاح الوطنية: نابلس، والرقابة الدوائية

 األمطار في منطقتي جنين ويعبد سواء فـي الـشتوة           حيث يتبين انه هناك حموضة في مياه      
ومع ذلك فان هذه القـيم  ، وان هذه النسب كانت متقاربة بين المنطقتين      ، األولى أو الشتوة األخيرة   

                                                
  .137ص، مرجع سابق، )1995(، وعلي خليل حمد، محمد سليم،  اشتية- 1
  .166ص، .مكتبة المعارف الحديثة:  اإلسكندرية،تلوث البيئة وملوثاتها، )2000(، حسن،  العروسى- 2



 158

  . 4.6الن األمطار الحمضية تتكون عندما يكون درجة الحموضة ، ال تعبر عن أمطارا حمضية

هو أن صناعة الفحم تتوقـف فـي موسـم          ويعزى عدم ارتفاع الحموضة في عينات المطر        
وانه عند جمع العينة األولى من المياه كانت هناك قسم من أصحاب المفاحم قـد توقفـوا                 ، الشتاء

ويعود ،  الموصلية في منطقة جنين أعلى من منطقة يعبد        أنبالنسبة للموصلية نالحظ    . عن العمل 
ينة يكثـر بهـا النـشاط البـشري     سبب ارتفاع الموصلية في منطقة جنين هو أن مدينة جنين مد     

حيث انه فـي هـذه      ، ونشاطات صناعية مختلفة  ، وإقامة شوارع ، بأشكاله المختلفة من بناء وهدم    
وهذا يؤدي إلى زيادة كمية األمالح وبالتالي تـؤدي إلـى          ، المدينة تتركز منطقة صناعية رئيسية    

  .زيادة الموصلية

   األثر البيئي على التربة8:4:4

تم اخذ مجموعـة مـن      ،  المفاحم على  خصائص التربة في منطقة الدراسة        للتعرف على اثر  
يظهـر نتـائج    ) 33(والجدول رقم   ، العينات تمثل منطقة الدراسة وتم إجراء الفحوصات الالزمة       

حيث تم اختيارها بان تحتوي على أكثـر مـن منطقـة    ، فحوصات عينات التربة في منطقة يعبد     
 وأربع عينات تمثل الجهات األربعة الـشمالية والجنوبيـة          ،حيث أخذت عينة تمثل مركز المفاحم     

  .يظهر موقع العينات التي تم فحصها) 24(والشكل رقم ، والشرقية والغربية

  -:أن هناك تباينا في بعض أنواع الفحوصات وفيما يلي توضيح لذلك نالحظ من الجدول 

  Ph درجة الحموضة -1

  و كانت درجـة الحموضـة      )1(9-3ربة بين    الموجودة بشكل طبيعي في الت     PHتتراوح قيم   
 18حيث كانت أعلى قيمة لها فـي عينـة رقـم        ، متقاربة بين المناطق التي تم اخذ العينات منها       

وان اقل المناطق تـنخفض فيهـا       ،  متر باتجاه الشرق من المفاحم     2000والتي تعبر عن مسافة     
باتجاه الجنوب مـن مركـز       متر   1000 والتي تعبر عن مسافة      4نسبة الحموضة هي عينة رقم      

   وكان معامل االرتباط بين المسافة ودرجة 7.71حيث بلغت درجة الحموضة فيها هي ، المفاحم

                                                
  .38ص، منهجية اخذ عينات التربة وفحصها، 2007،  وزارة الزراعة- 1



 159

  نتائج فحص عينات التربة في منطقة يعبد: )33(جدول رقم 
  4رقم  34رقم  24رقم  18رقم  14رقم  11رقم  0رقم unit  نوع الفحص

  1000  1000  1000  2000  1000  250  0  -- المسافة 
  الجنوب  الشمال  الغرب  الشرق  الشرق  الشرق  مركز  -- االتجاه
 PH  --  8.46  8.53  7.91  8.71  8.31  8.54  7.71  
Conductivity  us 111  62.3  106.1  42.2  70  52.6  44.3  

TDS Salinity ppm 66.6  37.6  63.5  25.5  41.9  31.5  26.6  
SO4

2-  ppm 602.3  256.088  465.3  224.75  122.38  139.99  507.76  
PO4

3-  (Total) ppm 58.226  35.242  152.306  355.48  64.355  55.16  88.9  
PO4

3-  
(organic) 

ppm 55.292  32.6784  146.735  348.895  63.8114  53.403  87.733  

PO4
3-  

(inorganic) 
ppm 2.9340  2.5636  5.5706  6.585  0.5436  1.757  1.167  

NO3
-  ppm 5.419  4.288  7.3  0.313  15.11  0.554  1.539  

NO2
- ppm 1.0034  2.424  3.3337  2.9989  3.494  3.0977  3.314  

NH4
+ ppm 20.59  27.05  23.95  43.01  28.47  88.70  38.56  

Organic 
nitrogen 

ppm 4500  3540  5290  3295  2715  3930  3997  

، جيـة وتم تحليلها في مركز التحاليـل الكيماويـة والبيولو        ، 2007، الدراسة الميدانية : المصدر
  .جامعة النجاح الوطنية: نابلس، والرقابة الدوائية

حيث بلغ معامل ارتباط بيرسون بين المسافة والقيمة هـي          ، الحموضة عالقة ايجابية ضعيفة   
  . وهي عالقة ضعيفة0.06

كان هناك عالقة عكسية بين درجة الحموضة والملوحة فكلما زادت الملوحة انخفضت قيمـة           
يظهـر  ) 34(و الجدول رقم    ، وحة انخفضت القلوية وزادت الحموضة     أي كلما زادت المل    phأل  

  .  والعناصر التي تم فحصهاphقيم ارتباط بيرسون بين  

حيث عبـرت عـن     ، يتبين لنا أن هناك عالقات ارتباطيه بين العناصر المختلفة والحموضة         
، والنيتـرات ،  مع كل من الكبريتـات  ةوكانت العالقات العكسي  ، عالقات طردية وعالقات عكسية   

وهي عالقة عكسية انه كلما زادت تركزها انخفضت قيمة إل          ، والنيتروجين العضوي ، والنيتريت
PH ،    وان انخفاض إلPH  يعبر عن زيادة الحموضة مع زيادة تركـز هـذه العناصـر            7عن  ،

وهي الفسفور واالمونيا لتعبر عـن انـه كلمـا زاد    ، وكانت العالقة طردية مع العناصر األخرى 
  .    عن انخفاض الحموضة،  والتي تعبر بهذه الحالة عن القلويةphا زاد قيمة ال تركزه
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  )Salinity( األمالح الكلية الذائبة -2

حيـث كانـت   ، كان هناك تباينا واضحا في نسبة األمالح الذائبة بين مناطق الدراسة المختلفة   
،  والتي تقع في مركز المفـاحم      )zero(أكثر المناطق التي ترتفع بها نسبة الملوحة هي عينة رقم           

 وان اقل المناطق التي تنخفض فيها نسبة الملوحة هي العينـة     66.3حيث تبلغ نسبة الملوحة فيها      
 متر باتجاه الشرق حيث بلغـت نـسبة         2000والتي تعبر عن مسافة بعيدة تصل الى        ، )18(رقم  

حيث بلـغ معامـل ارتبـاط       وكان هناك ترابط بين المسافة ونسبة الملوحة        ، 25.5الملوحة فيها   
بيرسون بين درجة الملوحة والمسافة عن المفاحم هي عالقة سلبية حيث بلغت قيمة االرتباط هي               

وهذا ما  ، هو انه كلما ابتعدنا عن مركز المفاحم تنخفض الملوحة        ،  وتفسير هذا المعامل   0.582-
  . يفسره انخفاض الملوحة في العينة التي تبعد عن مركز المفاحم

عن عالقات ارتباطيه بين العناصر الكيميائية وزيادة الملوحة حيـث          ) 34(الجدول رقم   يعبر  
وتعبر هـذه   ، والنيتروجين، توالنيترا، الكبريتاتوهي  ، أثرت بعض العناصر في زيادة الملوحة     

العالقة الطردية على انه كلما زاد تركز هذه العناصر في التربة زادت نـسبة األمـالح الكليـة                  
، والعـضوي ، والمتمثلة بالفوسـفور الكلـي    ، ان العناصر المتبقية لم تؤثر في الملوحة      و، المذابة

  . حيث عبرت عن عالقات ارتباطيه سلبية، االمونيا، والنيتريت

  )Conductivity( الموصلية-3

علما بـان غـالل المحاصـيل    ، مناسبة لكل المحاصيل الزراعية) ds/m 0-2(تعتبر القيمة 
بينما ال تنمو فـوق هـذا المـستوى سـوى     ) ds/m 2-4(تكون القيم بين الحساسة تتأثر عندما 

، كان هناك تباينا واضحا في الموصلية للتربة بين مناطق الدراسة المختلفة          ، )1(المحاصيل القلوية 
والتي تقع في مركـز     ، )zero(حيث كانت أكثر المناطق التي ترتفع بها الموصلية هي عينة رقم            

وان اقل المناطق التـي تـنخفض فيهـا    ، ) 1.11ds/m(111لية فيها المفاحم حيث تبلغ الموص
،  متر باتجاه الشرق   2000والتي تعبر عن مسافة بعيدة تصل إلى        ) 18(الموصلية هي العينة رقم     

وكان هناك تـرابط بـين المـسافة ونـسبة     ، ) 0.422ds/m (42.2حيث بلغت الموصلية فيها  

                                                
  . 40 ص، مرجع سابق،2007، وزارة الزراعة - 1
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ين الموصلية والمسافة عن المفاحم عن عالقة سـلبية  الملوحة حيث عبر معامل ارتباط بيرسون ب      
وتفسير هذا المعامل هو انه كلما ابتعـدنا عـن مركـز     ، 0.580-حيث بلغت قيمة االرتباط هي      

وهذا ما يفسره انخفاض الموصلية في العينة التي تبعد عـن مركـز             ، المفاحم تنخفض الموصلية  
  . zeroوارتفاعها في العينة رقم ، المفاحم

  والموصلية  ،  معامل ارتباط بيرسون بين الحموضة والملوحة):34(قمجدول ر

   PH
  Salinity
  C

onductivity
 SO

4 2-
  PO

4 3-  (Total) 
  PO

4 3-  (organic)
  PO

4 3-  (inorganic)
  N

O
3 -

    N
O

2 -
   N

H
4 +

   O
rganic nitrogen

 
 P

H
  

1.00  0.153-  0.156-  0.528-  0.232  0.231  0.225  0.161-  0.381-  0.270  0.456-  

Sa
lin

ity
 

0.153-  1.00  1.00  0.565  0.280-  0.288-  0.166  0.455  0.517-  0.549-  0.644  

C
on

du
ct

iv
ity

 

0.156-  1.00  1.00  0.564  0.281-  0.289-  0.164  0.457  0.513-  0.546-  0.645  

  . نتائج فحوص عينات التربة، من إعداد الباحث باالعتماد على: المصدر

القات ارتباطيه بين العناصر الكيميائية الموصلية حيث لعبت        عن ع ) 34(ويعبر الجدول رقم    
وتعبـر هـذه    ، والنيتـروجين ، والنتـرات ، الكبريتاتوهي  ، بعض العناصر في زيادة الموصلية    

وان العناصر  ، العالقة الطردية على انه كلما زاد تركز هذه العناصر في التربة زادت الموصلية            
، واالمونيـا ، والنيتريت، والعضوي، تمثلة ب الفوسفور الكلي   والم، المتبقية لم تؤثر في الموصلية    

  .  حيث كان معامل االرتباط بينهما سلبي
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SO4) الكبريتات -4
2-)   

، )1(وذلك من حيث انه يكون جزء مـن مـادة البـروتين           ، إن وجوده في التربة مهم للنباتات     
SO4)نالحظ أن أكثر المناطق يتركز فيها       

يث بلغت فيها النسبة هي     ح) Zero( هي عينة رقم     (-2
 والتي تعبر عن مـسافة  24واقل العينات التي كانت فيها التركز منخفض هي عينة رقم      ، 602.3
 18واما بالنسبة للعينة رقـم      ، 122.38حيث بلغت نسبة التركز فيها      ،  متر باتجاه الغرب   1000

، 224.75ذلك لتبلـغ   متر باتجاه الشرق فقد انخفضت فيها النسبة ك      2000والتي تعبر عن مسافة     
SO4)و، ومع ذلك عبر معامل ارتباط بيرسون بين البعد عن مراكز المفـاحم           

 عـن عالقـة     (-2
 وهذا ما يفسر زيـادة      -0.435عكسية واضحة ولكن لم تبلغ النصف حيث بلغت هذه القيمة هي            

لرابعـة  وبالنسبة للعينات التي تمثل الحلقة ا     ، وانخفاض التركز في األطراف   ، تركزها في المركز  
SO4) متر فقد كانت أكثر العينات تحتوي على         1000التي تبعد   

 والعينـة   4 هي العينة رقـم      (-2
والعينـة رقـم   ، 507.76التي تعبر عن الجهة الجنوبية هـي  ) 4( حيث بلغت للعينة رقم  14رقم  

  .  حيث كانت متقاربة نوعا ما465.3التي تعبر عن المنطقة الشرقية هي ) 14(

  واعه المختلفة الفوسفات بأن-5
 PO4

3-  (Total)           PO4
3-  (organic)          PO4

3-  (inorganic)  

ولكنها لم ترتبط بعالقة سلبية بالبعد عـن        ، كان هناك تباينا في مقدار التركز لهذه الفحوصات       
التي تعبـر عـن     ) 18(حيث كانت أكثر المناطق ترتفع فيها هذه النسب هي العينة رقم            ، المفاحم

، 355.48هـي   ) للمجموع(حيث بلغت هذه القيمة     ،  متر باتجاه الشرق من المفاحم     2000سافة  م
 11 وان اقل المناطق كانت العينة رقـم         6.585ولغير العضوي هي    ، 348.895وللعضوي هي   

) للمجمـوع (حيث بلغت هذه القيمـة  ،  متر باتجاه الشرق من المفاحم250والتي تعبر عن مسافة     
ولم يكن هناك ارتبـاط  ، 5.5706ولغير العضوي هي  ، 32.6784وي هي   وللعض، 35.242هي  

وهذه النسب حيث بلغت قيمة معامل االرتباط بينهمـا هـي           ، سالب واضح بين البعد عن المفاحم     
، 0.458وأما غير العضوي فقد كانت معامل االرتباط هي         ،  للعضوي 0.830 للمجموع و  0.825

                                                
  .27ص، البصرةجامعة : البصرة، 2ط، جغرافية التربة، )1985(، علي حسين،  الشلش- 1
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، قة طردية كلما ابتعدنا عن المفاحم تزداد هـذه النـسب          وجميع هذه العالقات موجبة أي أن العال      
  . وبذلك ال يعبر عن اثر للمفاحم على التربة

   النيتروجين-6

ومركبـات  ، يقسم النيتروجين في التربة إلى قسمين أساسيين همـا النيتـروجين العـضوي            
   -:النيتروجين وفيما يلي توضيح لهذه األنواع

  النيتروجين العضوي: اوال

وقلته تـسبب فقـدان اللـون األخـضر       ، رة النيتروجين في التربة على نمو النبات      تساعد كث 
وبالتالي فان وجوده   ،  البروتين واصفرار في األوراق وتوقف نمو النبات       إنتاجونقص في   ، للنبات

  .)1( لنمو النبات وتكوين مادة البروتينأساسيةفي التربة يعتبر مادة 

 هي عينـة رقـم   (Organic nitrogen)جين العضوي أن أكثر المناطق يتركز فيها النيترو
 وتأتي  5290حيث بلغت فيها القيمة هي      ،  متر باتجاه الشرق   1000والتي تعبر عن مسافة     ) 14(

واقل العينات التي كانت فيها التركـز       ، 4500 في المرتبة الثانية بنسبة قريبة لتبلغ        (Zero)عينة  
 متر باتجاه الغرب حيث بلغـت نـسبة         1000 والتي تعبر عن مسافة      24منخفض هي عينة رقم     

والتـي تعبـر عـن مـسافة        ، )18(وتنخفض كذلك في العينة البعيدة رقم       ،  2715التركز فيها   
ومع ذلك عبر معامل ارتباط بيرسون بين البعد عن مراكـز المفـاحم             ، متر باتجاه الشرق  2000

  .-0.291هيبعالقة عكسية حيث بلغت قيمة االرتباط بين المسافة وهذه القيمة 

  النيتروجين غير العضوي: ثانيا

تحدث عمليات بيولوجية في التربة يتم فيه تحويل النيتروجين مـن صـورة عـضوية الـى        
NO2(صورة غير عضوية

-،NO3
-، NH4

بالتالي فـان  ، )2(صالحة لالمتصاص بواسطة النبات) +
 أن النباتات المزروعة    وجود هذه العناصر بتركزات كبيرا تأثيره يكون ايجابيا وليس سلبيا بسبب          

   -:األنواع جميع هذه العناصر وفيما يلي توضيح لهذه إلىبحاجة 
                                                

  . 24ص، مرجع سابق، )1985(، علي حسين،  الشلش- 1
  .81ص، المكتبة العصرية: االسكندرية، تلوث التربة، )2004(، السيد احمد،  الخطيب- 2



 165

NO3) النيترات -1
-)   

NO3)نالحظ أن أكثر المناطق يتركز فيها       
والتي تعبر عـن مـسافة     ، )24( هي عينة رقم     (-

يهـا  واقل العينات التـي كانـت ف      ، 15.11 متر باتجاه الغرب حيث بلغت فيها النسبة هي          1000
 متر باتجاه الغرب حيث بلغـت  2000والتي تعبر عن مسافة ، 18التركز منخفض هي عينة رقم   

وأما العينة رقم صفر فقد كانت النسبة فيها متوسـطة حيـث بلغـت              ، 0.313نسبة التركز فيها    
NO3)(ونسبة، ومع ذلك عبر معامل ارتباط بيرسون بين البعد عن مراكز المفاحم          ، 5.419

 عن  -
  .-0.231ية حيث بلغت حيث بلغت قيمة االرتباط بيهما هي عالقة عكس

NO2) النيتريت -2
-)   

NO2)نالحظ أن أكثر المناطق يتركز فيها       
والتي تعبر عـن مـسافة      ) 24( هي عينة رقم     (-

واقل العينات التي كانـت فيهـا       ، 3.494حيث بلغت فيها النسبة هي      ،  متر باتجاه الغرب   1000
، 1.0034 والتي تعبر عن مركز المفاحم متر حيث بلغـت           Zeroالتركز منخفض هي عينة رقم      

ولم يكن هناك ارتباط عكسي بين البعد عن المفاحم وهذه القيم حيث بلغت قيمة معامل االرتبـاط                 
وهي عالقة موجبة طردية تعبر هذه العالقة انه كلما ابتعدنا عـن المفـاحم              ، 0.681بينهما هي   

 هذه النسب في العينة البعيـدة وانخفاضـها فـي العينـات             وهذا يفسر ارتفاع  ، تزداد هذه النسب  
  . وبذلك ال يعبر عن اثر للمفاحم على التربة، القريبة

NH4)  االمونيا -3
+)   

NH4)نالحظ أن أكثر المناطق يتركز فيها       
والتي تعبر عـن مـسافة      ) 34( هي عينة رقم     (+

ل العينات التـي كانـت فيهـا     واق، 88.70 متر باتجاه الشمال حيث بلغت فيها النسبة هي          1000
 والتي تعبر عن مركز المفاحم حيث بلغت نـسبة التركـز            Zeroالتركز منخفض هي عينة رقم      

وهذه النسب حيث بلغت قيمـة   ، ولم يكن هناك ارتباط واضح بين البعد عن المفاحم        ، 20.59فيها  
رتباطها واضح  ولم يكن ا  ،  وهي عالقة موجبة طردية ضعيفة     0.343معامل االرتباط بينهما هي     

ووجود االمونيا في التربة حتى لو بتركزات كبيرة فانـه  ، حيث ان بعض المناطق البعيدة لم تتأثر 
  . يفيد في نمو المحاصيل الزراعية بمختلف أنواعها
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بمقارنة نتائج بعض الفحوصات للتربة في منطقتي قباطية والشهداء مع نتائج فحوص منطقة             
ا في نتائج هذه الفحوصات بين منطقة يعبـد ومنطقتـي قباطيـة             يعبد نجد أن هناك تباينا واضح     

ـ        ) 35(والجدول رقم   ، والشهداء  والـشهداء   ةيوضح نتائج فحوصات التربة في منطقتـي قباطي
  -:ومنطقة يعبد  يبين لنا الجدول مايلي

  .وانخفاضها في منطقتي قباطية والشهداء،  في يعبدPH إن هناك ارتفاع في قيم -1

بينمـا  ، 0.70تفاعا في قيم  الموصلية في  منطقة يعبد حيث بلغت في منطقة يعبد    إن هناك ار   -2
      . في الشهداء0.60و،  في قباطية0.44في انخفاضهما في قباطية والشهداء لتبلغ

   نتائج فحوصات عينات التربة في قباطية والشهداء ويعبد):35(           جدول رقم

  يعبد  +الشهداء  +قباطية unit  الفحص
 PH --  7.01  7.16  8.31 

Conductivity Mc/cm  0.44  0.60 0.70 

PO4
3-  (Total) ppm 38.97  16.4  115.67 

NO3
- ppm 4.39  2.7  5.02 

  .بيانات غير منشورة، 2007، المركز الوطني للبحوث الزراعية، وزارة الزراعة: +المصدر

  ).33(متوسط نتائج الفحوصات باالعتماد على جدول رقم          * 

 أن هناك ارتفاعا في قيم الفوسفات في منطقة يعبد بشكل كبير مقارنة مع منطقتـي الـشهداء        -3
  . حيث بلغت هذه القيم أكثر من النصف، وقباطية

  .  بالنسبة للنيترات نالحظ ارتفاعها أيضا في منطقة يعبد مقارنة مع المناطق األخرى-4

، والمناطق األخرى ،  الفحوصات بين منطقة يعبد    نستنتج مما سبق أن هناك فعال تباينا في قيم        
وهذا إن دل على شيء فانه يدل على أن وجود المفاحم في منطقة يعبد هو السبب الرئيسي فـي                   

  . تغيير خصائص التربة في منطقة الدراسة

  ) النباتية والحيوانية( األثر البيئي على الحياة البرية9:4:4

 سلبية تنعكس علـى النظـام الحيـوي بـشقيه النبـاتي      يرافق قيام المشاريع الصناعية نتائج 



 167

، وطويلة المدى ، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة ولفترات زمنية قصيرة المدى         ، والحيواني
  -:وفيما يلي توضيح لذلك، وتتلخص في تدمير أو انقراض أنواع نباتية أو حيوانية

   الحياة الحيوانية-1

وتحديدا المناطق الجبلية واألودية حيـث      ،  غير المأهولة  تتوزع الحيوانات البرية في المناطق    
والتي تتميـز باحتوائهـا علـى       ، تبين من الدراسة أن منطقة الدراسة تتنوع مظاهر السطح فيها         

وتم توضيح أصناف الحيوانات البرية المنتـشرة فـي منطقـة           ، األشجار البرية بمختلف أنواعها   
 ومما الشك فيه أن قيام المفاحم يؤثر علـى الحيـاة            ،الدراسة في الفصل الثاني من هذه الدراسة      

  -:البرية الحيوانية بالطرق التالية

، حركة اإلنسان في هذه المناطق الغنية بالحيوانات البرية ينفر هذه الحيوانات عن منطقتهـا            : أوال
  . وبالتالي يؤدي إلى قلة وجودها في هذه المنطقة

  . يصاحبه من حركة سيارات ووسائل نقل يؤثر كذلك في هذه المنطقة ومامإقامة المفاح: ثانيا

التأثير بالطريقة غير المباشرة والتي تتم في إزالة مـساحات مـن الغطـاء النبـاتي ومـا              : ثالثا
وقد تعرضت منطقة الدراسة سـابقا      ، يصاحبها من تدمير لهذه المنظومة البيئية في هذه المناطق        

  .قبل االحتالل اإلسرائيليإلى تدمير مساحات كبيرة من الغطاء النباتي 

والمتباينة ما بين المواد الصلبة الدقيقـة إلـى   ، التأثيرات السلبية من قبل الملوثات المختلفة  : رابعا
والتي تؤثر على هذه الحيوانات بشكل اكبـر مـن اإلنـسان لتعـرض هـذه                ، الغازات المختلفة 

  .الحيوانات لتركزات هذه الغازات بكميات كبيرة ولفترات طويلة

تبين لدى الباحث من خالل الزيارات الميدانية انعدام وجود الحيوانات البرية في مناطق إقامة              
مع العلم ان هذه المنطقة جبلية وكانت سابقا تعج بالحياة          ، حيث يالحظ ذلك بشكل واضح    ، المفاحم

ففـي  ، ةوباالبتعاد عن المفاحم وجدت بعض من هذه الحيوانات بالمناطق الجبلي         ، الحيوانية البرية 
لوحظت بعض الزواحف والسالحف في المناطق التي تبعد أكثـر مـن       ، أثناء الدراسات الميدانية  

وانعدامها باتجاه الشرق والغرب لوجـود      ،  متر من مركز المفاحم باتجاه الجنوب والشمال       2000
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  .   التجمعات السكانية المتمثلة ببلدة يعبد وقرية زبدة

   الحياة النباتية-2

فاحم في هذه المنطقة يمكن أن يؤثر بشكل أو بأخر على الحياة النباتيـة  فيهـا                 إن وجود الم  
  -: على النحو التاليكبطريقة مباشرة أو غير مباشرة وذل

وإزالـة مـساحات    ، الطريقة المباشرة تتمثل بإزالة هذه النباتات إلقامة المفاحم في أماكنها         : أوال
في صناعة الخشب كما كان سابقا حيـث أن سـبب      الستخدام أخشابها   ، كبيرة من الغطاء النباتي   

قيام هذه الصناعة سابقا هو وجود الحراج الكثيف التي أزيل مساحات كبيرة منها الستخدامها في               
وهذا كان سائدا بشكل كبير أيام الحكم البريطاني لفلسطين فلم يكن هنـاك رقابـة       ، صناعة الفحم 

وبقي الحال كما هو عليه حتى      ، حات كبيرة منها  والتي تم تدمير مسا   ، على هذه الحراج والغابات   
ووضـع  ، فترة االحتالل اإلسرائيلي للضفة الغربية وما صاحبه من منع اجتثاث هـذه الغابـات             

  .حراسات مشددة عليها

الطريقة غير المباشرة تتمثل بتأثير الدقائق الكربونية الصغيرة والغازات المختلفة على هذه            : ثانيا
  .وكذلك تراكم ذرات الكربون، سابقا من خالل التأثير بدخان هذه المفاحمكما بينا ، النباتات

هو انعدام الحياة النباتية الطبيعية بأنواعهـا       ، وقد الحظ الباحث من خالل الزيارات الميدانية      
وتعرض المناطق األخرى للتأثير الذي يبدأ شديدا جدا        ، المختلفة في المناطق القريبة من المفاحم     

وثم يبدأ باالنخفاض إلى أن     ، ريبة من المفاحم والذي قد يكون في حالة تدمير شامل         في مناطق الق  
  .ينعدم بعد مسافة طويلة من مراكز المفاحم
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   ملخص الفصل5:4

واشتمل على الملوثات الناتجـة  ، تناول هذا الفصل األثر البيئي لصناعة الفحم في منطقة يعبد     
باإلضـافة إلـى    ، والنباتـات ، والممتلكات، حة السكان واألثر البيئي على ص   ، عن صناعة الفحم  

  . تأثيرها على مياه األمطار والمياه الجوفية والتربة

   -:وتوصل هذا الفصل إلى النتائج التالية

وأكثـر  ،  أكثر الفصول التي يتأثر بها السكان من ملوثات صناعة الفحم هي فصل الخريـف              -1
  . وأوقات متأخرة من الليل، وقات الصباح الباكراألوقات التي يتأثر بها السكان كانت في أ

وتتباين ما بين المواد الـصلبة      ،  تتنوع الملوثات التي تنتج عن صناعة الفحم في منطقة يعبد          -2
وأكسيد ، وأكسيد النيتروجين ، الدقيقة إلى الغازات المختلفة والتي تشمل أول وثاني أكسيد الكربون         

  .والهيدروكربونات، الكبيريت

ت الدراسة أن بعض السكان يعانون من بعض األمراض التي يسببها التلوث كـأمراض               أكد -3
 من مجمـل العينـة      )%13.7(فكان  ، واألمراض الجلدية ، نواللوزتي، والعيون، الجهاز التنفسي 

وأظهرت الدراسة أن هناك تباينا في أنواع األمراض المنتـشرة          ، يعانون من مثل هذه األمراض    
  .المنتشرة هي أمراض الجهاز التنفسيفكانت أكثر األمراض 

من خـالل اتـساخ الجـدران       ،  بينت الدراسة أن صناعة الفحم تؤثر على ممتلكات السكان         -4
  .  والسيارات، والتأثير على نظافة البيوت، الخارجية للمساكن

 أكثر المناطق تأثرا بالمفاحم هي المنطقة الغربية التي تقع بشكل مباشر بالقرب من مـصادر              -5
والذي يزيد من تأثيرهـا     ، والرياح الشمالية الغربية  ،  تقع في مهب الرياح الغربية     وأنهاالملوثات  

هو أن المفاحم الغربية في شارع زبدة تقع بشكل طولي بموازاة الرياح الغربيـة فيكـون تـأثير          
 واحتلت المنطقة الجنوبية المرتبة الثانية لوجود المفاحم فـي منطقـة الـسهل            ، الرياح مضاعف 

  .الجنوبية

 تؤدي الغازات والمواد الصلبة المنبعثة من المفاحم إلى ذبول أوراق نباتات الزينة واألشجار              -6
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  .وحدوث بطء في النمو والتأثير على أزهارها، المثمرة

 تبين أن المياه الجوفية في منطقة الدراسة غير ملوثة إلى الحدود التي تشكل خطرا على -7
  . اآلبار المستخدمة الستخراجهاوذلك لعمق، الصحة العامة

وان هذا التأثير الحادث    ،  تبين أن صناعة الفحم تؤثر في خصائص التربة في منطقة الدراسة           -8
فالنباتات تحتـاج   ، فزيادة هذه العناصر هي ايجابية للنبات وليست سلبية       ، للتربة هو تأثير ايجابي   

  .إلى كميات كبيرة من هذه العناصر ألنها تساعد في النمو
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  الفصل الخامس

  تقييم األثر البيئي

  

            طرق تقييم األثر البيئي1:5

            تطبيق طرق تقييم األثر البيئي في منطقة الدراسة2:5

         استخدام طريقة القوائم في تقييم األثر البيئي  1:2:5

  بيئي         استخدام الطريقة المباشرة في تقييم األثر ال2:2:5

         استخدام مصفوفة ليبولد في تقييم األثر البيئي  3:2:5

         استخدام طريقة المشاركة الشعبية في تقييم األثر البيئي  4:2:5

           اإلجراءات الحكومية تجاه البيئة3:5

             ملخص الفصل الخامس4:5
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  الفصل الخامس

  تقييم األثر البيئي

  

عديد من الطرق المستخدمة في تقييم األثر البيئي منهـا طريقـة القـوائم اإلرشـادية        هناك ال 
وفـي هـذه    . والشفافيات، والطريقة المباشرة ، والنماذج، والشبكة، ومصفوفة ليوبولد ، والجداول

حيـث سـيتم اسـتخدام القـوائم        ، الدراسة سيتم تطبيق أهم الطرق المالئمة لمثل تلك الدراسات        
  -:وهي موضحة على النحو التالي، والطريقة المباشرة، ومصفوفة ليوبولد، جداولوال، اإلرشادية

   طرق تقييم األثر البيئي1:5

   طريقة القوائم اإلرشادية -1  

يستخدم أسلوب القوائم لتحديد األنشطة أو التداخل في الوسط البيئي والعناصر البيئية المـؤثرة     
وقائمـة  ، د قائمـة باألنـشطة التنمويـة المختلفـة        ويقوم هذا األسلوب على إعدا    ، على كل منها  

بالعناصر البيئية بحيث تتقاطع القائمتان في مصفوفة لتبين العالقة أو األثر بين أنـشطة محـددة                
 مقابل كل نشاط تنموي له اثر سلبي على أي عنصر من            xوتوقيع عالمة   ، وعناصر بيئية محددة  
  .)1(عناصر البيئة المختلفة

   الجداول -2

، إذ يتم تقسيم الجدول إلى خطوط عموديه وأفقية       ،  هذه الطريقة من أكثر الطرق المتبعة      تعتبر
وبهذه الطريقة يتم تحديد    ، والتأثيرات البيئية عموديا  ، بحيث تمثل المراحل المختلفة للمشروع أفقيا     
)2(تأثير كل مرحلة في عناصر البيئة المختلفة

.
   

  

                                                
رسـالة ماجـستير غيـر    (، تقييم اآلثار البيئية للتنمية في مدينة العقبـة    ،)1995(، نسرين عبد المهدي  ،  العطيوي - 1

  .98ص،  عمان:عة األردنيةالجام، )منشورة
  .17ص،  مرجع سابق،)1996(، نعيم سلمان محمد،  بارود- 2
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   مصفوفة ليوبولد -3

وقائمة تضم المكونات أو العناصر     ، لد من قائمة تضم األنشطة التنموية     تتكون مصفوفة ليوبو  
وتعد هـذه المـصفوفة   ، في حين أن الثانية مرتبة بشكل راسي     ، األولى مرتبة بشكل أفقي   ، البيئية

ويقوم الباحث بتحديد أو تعريف الخاليا      ، حيث أن الخاليا تكون فارغة    " الخلية المفتوحة "من نوع   
أو عناصر بيئية من المحتمل أن يكون       ، وأثره على عنصر  ، اط تنموي معيين  من خالل تفاعل نش   

أو ، حيـث توضـح الـدرجات     ، ولكنها منصفة بخط قطري   ، وتمثل كل خلية أثرا بيئيا    ، لها اثر 
والجزء األيمـن األسـفل علـى       ، وأهمية األثر في الجزء األعلى األيسر     ، العالمات للحجم القوة  

،  وقوتـه  "Magnitude"ويعتبر الحجم مقياسا لدرجة فعالية األثر       ، التوالي لكل خلية من الخاليا    
يقـاس كـل مـن القـوة     ،  هي للداللة على أهمية اثر مـا "Importance"في حين أن األهمية  

تمثل اقل حجمـا    ) 1(إذ أن درجة  ) 10(و، )1(واألهمية من ناحية كمية على مقياس يتراوح بين         
وال تحكم هذه المصفوفة قوانين صارمة بل يمكن        ، هميةأعلى حجما أو أ   ) 10(والدرجة، أو أهمية 

)1(أو تقديرية تعتمد على تقييم الباحث نفسه، واألهمية بطريقة معيارية، تطبيق الحجم
.  

   الشبكة -4 

ثم تتفرع إلـى خيـوط   ، وتأثيراتها البيئية األولية، تبدأ الشبكة بقائمة تشمل نشاطات المشروع     
إال أن هذه الطريقة معقـدة نوعـا        ، البيئية من الدرجة الثانية والثالثة    إذ تبين التأثيرات    ، عنكبوتيه

  .)2(وغير عملية عندما تتداخل الخيوط مع بعضها البعض، ما

   النماذج -5 

وخالل السنوات األخيرة تم عمل كثيـر       ، نماذج لتمثيل الوضع الحقيقي قدر اإلمكان     التستخدم  
إذ يمكـن إدخـال     ، ثـر الوسـائل المـستخدمة     من النماذج باستخدام الحاسوب وأصبحت من أك      

المعلومات والحصول على النتائج والرسوم البيئية بكفاءة عالية نظرا للتقدم التكنولوجي في علـم              

                                                
  .102-101ص،  مرجع سابق،)1995(، نسرين عبد المهدي،  العطيوي- 1
  .17ص،  مرجع سابق،)1996(، نعيم سلمان محمد،  بارود- 2
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  .)1(الحاسوب

   الطريقة المباشرة -6 

 حيث تزود الباحث بدليل لتقيـيم اآلثـار  ، هي إحدى الطرق المعروفة في تقييم األثر البيئي

جانب ما تحويه من التـأثيرات المحتملـة للمـشروع والطبيعـة العامـة لهـذه                إلى  ، اإلجمالية
وتحديد اآلثـار   ، فمن خاللها يتم تحديد العناصر البيئية     ، تمتاز هذه الطريقة بالسهولة   ، )2(التأثيرات

، )3(كما يتم تحديد اآلثار وتفسيرها إما باألسـلوب النـوعي أو الكمـي         ، البيئية المحتملة بطبيعتها  
واسطة األسلوب المباشر تحضير جدول بسيط يسرد اآلثار البيئية المتوقعة ويصفها مـن           ويمكن ب 

  .)4(ر باالعتماد على الخبرات الذاتيةحيث تأثيرها بطريقة تمكن من تقييم األثر البيئي بشكل مباش

  المشاركة الشعبية -7

وهـي إحـدى    ، يعكس الدور الجماهيري صورة عن المشاركة الشعبية في تقييم األثر البيئي          
وعلـى  ، وسائل تقييم أو تحليل اآلثار البيئية وذلك باعتبار أن الجمهور هو غاية التنمية وأساسها             

 بالجمهور لمعرفة رد فعله تجاه المشروعات التي قد تحدث خطرا           لهذا األساس البد من االتصا    
ل عديدة أهمهـا    وحيث أن عرض اآلثار البيئية المحتملة للمشروع يجنب المستثمرين مشاك         ، بيئيا

والبد هنا من إبراز دور فاعلية االستبيان الجماهيري خاصة قبـل إنـشاء             ، المشاكل االجتماعية 
ولكن بعد إنشاء المشاريع يبقى الدور الجماهيري ثانويا كعملية تخفيف اآلثار البيئيـة             ، المشروع

حلول إلى تغيير الموقـع     وقد تصل ال  ، أو إدخال الحلول التقنية وكيفية التخلص من اآلثار الجانبية        
 . )5(الصناعي تحت ضغط  الجماهير

،  استشاراتهم في المشاريع التي يمكن أن تؤثر عليهم        الديمقراطيةيتوقع الناس في المجتمعات     

                                                
  .18ص، نفس المرجع- 1
  .18ص، نفس المرجع- 2
  .403ص، دار الشروق: عمان، الطبعة الثانية، المدخل الى العلوم البيئية، )1996(، انويحيى الفرح، سامح، غرايبة-3
تطوير منهجية لتقييم االثر البيئي بما يتالئم مع حاجة المجتمع الفلسطيني ، )2006(، رياض حامد يوسف، عامر-4

  .21 ص،نابلس: جامعة النجاح الوطنية، )رسالة ماجستير غير منشورة(، التنموية والبيئية
  .59-58ص،  مرجع سابق،)1995(، محمد صالح احمد،  الحاج- 5
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وفي حالة عدم استشارتهم يمكن أن يؤدي ذلك إلى مشاكل سياسية للحكومة وتأخير في المشاريع               
ينعدم في خطط التنمية في المنطقة العربية عامـة     ) جماهيريال(ولكن الدور الشعبي    . )1(المقترحة

  . وفي فلسطين خاصة  على المستوى الحكومي أو القطاع الخاص

  -:)2 (هناك مجموعة من األسباب التي تجعل الجمهور يشاركون وهي

فالناس في المجتمع الديمقراطي يتمتعون بحريـة الـرأي فـي أي مجـال              :  األسباب األدبية  -1
  .يريدون

  . وهي أن المتبرعين يطلبون مشاركة الجمهور:  األسباب العقالنية-2

حيث أن المشاركة تساهم في تحسين المشروع ونوعيته من حيث التـصميم  :  األسباب العملية -3
  .واإلنشاء، والموقع

   الشفافيات-8

 تعتمد هذه الوسيلة على مجموعة من الخرائط التوضيحية للمشروع والمكان المنوي إقامتـه            
وترسم هذه الخرائط والمخططات على شفافيات يمكن وضعها فوق بعضها لتبين البـدائل             ، عليه

وتستخدم هذه الوسيلة عند شق الطرق فـي المنـاطق   ، المختلفة وتأثيراتها في البيئة على الطبيعة 
وحـديثا تـم   . )3(واألراضي الزراعية وغيرهـا   ، الحساسة بيئيا مثل الغابات والمحميات الطبيعية     

تخدام نظم المعلومات الجغرافية في تقييم األثر البيئي عندما تكون الظـاهرة المـراد تقييمهـا               اس
  .  التي تخترق المظاهر البيئية، ظاهرة خطية كتقييم األثر البيئي للطرق السريعة

   تطبيق أهم طرق تقييم األثر البيئي في منطقة الدراسة2:5

لطرق لتقييم األثر البيئي لـصناعة الفحـم فـي          قام الباحث في هذه الدراسة في تطبيق أهم ا        
وطريقـة المـشاركة    ، ومـصفوفة ليبولـد   ، والطريقة المباشرة ، طريقة القوائم : منطقة يعبد منها  

 .  الشعبية
                                                

1 - EL-Hamouz,2004-2005, Lectures in the Environmental Impact Assessment, –Najah National 
University, Nablus, Palestine. 

  .72-71ص، مرجع سابق، )2006(، رياض حامد يوسف،  عامر- 2
  .17ص،  مرجع سابق،)1996(، مدنعيم سلمان مح، بارود 3
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   استخدام طريقة القوائم في تقييم األثر البيئي  1:2:5

يـشـير  ، لبيئـي تطبيق طريقة القـوائم اإلرشادية فـي تقييم األثـر ا    ) 36(يظهر الجدول رقـم  

التظليل في المصفوفة إلى المنطقة التي يشتد فيها األثر ومن ثم يعني هذا أن العناصـر البيئيـة                  

ويتـضح مـن    ، وأنها تهدد نوعية البيئـة    ، تتأثر باألنشطة مما يترتب عليها ظهور مشاكل بيئية       

  اد الـصلبة  وتتمثـل بـالمو   ، والتي لها اثر على مكونـات البيئـة       ، المصفوفة أن أكثر الملوثات   

  طريقة القوائم اإلرشادية):36(جدول رقم

  
المواد الصلبة 

  الكربونية 

غازات 

co+co2 

غازات 

so4+no3 

  المخلفات السائلة

    x x  x  اإلنسان
  x  x x x  نوعية المياه
   x x x  نوعية الهواء

       x  المظهر الطبيعي
   x   x  النبات والتشجير

         التربة
   x x    الحياة الحيوانية

  2007، من إعداد الباحث باالعتماد على نتائج الدراسة الميدانية: المصدر

ــأتي فــي ، الكربونيــة الدرجــة الثانيــة الغــازات المنبعثــة مــن المفــاحم وتتمثــل ب وت
CO+CO2+SO4+NO3 ،           ويتبين من الجدول أن أكثر العناصر البيئية تأثرا باألنشطة التنمويـة

  . اتيةوالحياة النب، والهواء، هو اإلنسان

   استخدام الطريقة المباشرة 2:2:5

إن الطريقة المباشرة تعطي ، الطريقة المباشرة في تقييم األثر البيئي) 37(يظهر الجدول رقم 
صورة تتعلق بمستويات مختلفة من التأثيرات المحتملة كالتأثيرات طويلة المدى وقصيرة المدى 

لعناصر البيئية تداخال كان عنصر الصحة ويالحظ من الجدول أن أكثر ا، )سلبية أو ايجابية(
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والمياه ، واقلها أثرا كان لعناصر الجيومورفولوجيا، العامة واستخدامات األراضي الزراعية
ويحتاج إلى فترة ، وذلك بسبب أن هذه الصناعة ال تغير مظاهر السطح إال بشكل قليل، الباطنية
المفاحم لكي يتم من خاللها إضافة الفحم والذي يتمثل بإقامة الحفر التي يتم بها وضع ، طويلة

  .والقيام بالعملية اإلنتاجية

  الطريقة المباشرة في تقييم األثر البيئي: )37(جدول رقم 

        اآلثار البيئية المحتملة
  
 

  عناصر البيئة

جد
 يو

ال
لبي  
 س

ثير
تا

  

كل
مشا

  

سي
عك

ير 
تاث

  

وائد
ف

  

ابي
ايج

ير 
تاث

دى  
 الم

صير
ق

دى  
 الم

ويل
ط

  

حلي
م

 للت  
ابل

ق
ديل

ع
  

ديل
لتع

ل ل
 قاب

غير
  

يف
ضع

ير 
تاث

  

 x                     المياه الباطنية

         x         x x    نوعية المياه السطحية
       x            x x    النبات الطبيعي

        x          x x    األشجار
            x  x        x    طيور
         x x         x    زواحف+ثديات
        x       x          التربة

       x           x x    المنظر الطبيعي
           x x       x    نوعية الهواء

  استخدامات األرض 
  ) أراضي زراعية(

  x x       x   x       

       x             x    مناطق سكنية وتجارية
  منافع عامة (خدمات

  )كالمواصالت والمدارس
x                       

                    x    أراضي فضاء أو محجوزة
       x x          x x    الصحة العامة 

             x x        جتماعية القيمة االقتصادية واال
                       x  حدائق ومتنزهات عامة 

         x           x    الجيومورفولوجيا
 x                        )الهدوء(اإلزعاج 

  . 2007، من إعداد الباحث باالعتماد على نتائج الدراسة الميدانية: المصدر
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ولكن بعد إدخال   ، عامةوأن هناك عناصر قابلة للتعديل مثل نوعية الهواء واإلزعاج والصحة ال          
  .ودعم برامج الصحة العامة، البعد البيئي كاستخدام الوسائل التقنية للصناعة

   استخدام مصفوفة ليبولد 3:2:5

  .نموذجا من مصفوفة ليبولد لتوضيح القوة واألهمية) 38(يقدم الجدول رقم 

  .نموذجا من مصفوفة ليبولد لتوضيح القوة واألهمية): 38(   جدول رقم  
         األثر البیئي 

  
 المكون البیئي

 ج ب أ

1 8 
 
 

5 

 2  
 

                        
1 

  
 
 

 
2  
  

 

 4 
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3 

 
 

  
 
 

 3 
 

7 

وقد .    وحيث أكملت المصفوفة يتم إبداء االهتمام الخاص بالخاليا التي تشمل األرقام العالية           
، ولد على عناصر التلوث لتحليل آثارها البيئية وتحديـدها تم في هذه الدراسة تطبيق مصفوفة ليوب    

وقد استخدمت في مصفوفة ليبولد العناصر البيئية واألثر المترتب عن الصناعة نفسها التـي تـم           
يظهـر تطبيـق طريقـة    ) 39(والجدول رقـم  ، )36(استخدامها في مصفوفة القوائم جدول رقم    

  .مصفوفة ليبولد

، ارتفاع قيم األرقام لكل مـن قـوة األثـر         ، صة بمنطقة يعبد  يتضح من مصفوفة ليبولد الخا    
فعال آثرا بيئيا سـلبيا علـى المكونـات         ، مما يعني أن لهذه الصناعة    ، وأهميته في بعض الخاليا   

  علـى (NO3+SO4)وغـازات  ، اثر المواد الصلبة الكربونيـة ، البيئية المختلفة مثال على ذلك   
  تعرض، وهذا يفسر فعال.  القوة واألهمية لهذه اآلثاراإلنسان كان مرتفعا جدا مما يعني تزايد

2  
  
1  

 قوة األثر: 2

  أهمية األثر: 1
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   مصفوفة ليبولد لتوضيح القوة واألهمية للصناعة في منطقة يعبد):39(جدول رقم 
         األثر البیئي على الصناعة 

  
 المكون البیئي

المواد 
الصلبة 
 الكربونية

غازات 
co+co2 

غازات 
so4+no3 

المخلفات 
 السائلة

نقل ال
 والمركبات

 10 اإلنسان
 
 
            
         10 

 8  
 

                        
10 

 9 
 
 

10  

 3 
 
 

10 

 3 
 
 

10 
  نوعية المياه

  6 
 

9 

 3 
 

9 

 3 
 

9 

 4 
 

9   

 8  نوعية الهواء
 

10 

 7 
 

10 

 8 
 

10   

 5 
 

10 

 3  المظهر الطبيعي
 

4     

 4 
 

4 

 4 
 

4 
 8  النبات والتشجير

 
8   

 5 
 

7   

 3 
 

5 
 2  التربة

 
9        

 6 الحياة الحيوانية
 

4 

6 
 

4 

 5 
 

3 

 3 
 

2 

 3 
 

2 

  . 2007، من إعداد الباحث باالعتماد على نتائج الدراسة الميدانية: المصدر

والتي يعزى سـببها إلـى تعرضـهم        ، سكان منطقة يعبد للعديد من أمراض الجهاز التنفسي       
ويعـود  ، مثال أخر هو ارتفاع القيمة واألهمية في حالة التشجير        ، تالمستمر لهذه الذرات والغازا   

وهذا واضح جدا فـي منـاطق   ، السبب في ذلك إلى تراكم المواد الصلبة الكربونية على األوراق     
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 .    وكذلك أن إنتاجية الزيتون منخفضة بفعل المفاحم، وجود المفاحم في منطقة يعبد

  ية  استخدام طريقة المشاركة الشعب4:2:5

لمعرفة الدور الجماهيري عن صناعة الفحم القائمة في منطقة الدراسة المحددة فقد تـم فـي                
االستمارة تصميم جزء يتم من خالله التعرف على إدراك السكان لمشكلة التلوث بفعل صـناعة               

وفيما يلي توضيح للدور الجماهيري في      . الفحم واشتمل على استجابتهم وتكيفهم مع هذه الصناعة       
     -:يم األثر البيئيتقي

   إدراك سكان منطقة يعبد لمشكلة التلوث الجوي -أ

، وبمعرفة وتفسير األخطار البيئية الناجمة عنهـا  ، تهتم الدراسات الجغرافية بالمشكالت البيئية    
ووضـع  ، إذ أن ذلك يساعد في اتخاذ القرارات التي تتعلق بالمحافظة على عناصر النظام البيئي             

ولتحقيق أهداف السياسات البيئية البـد    . )1(امج للحد من خطورتها وحل بعضها     والبر، اإلجراءات
وبين فهم مكونـات المـشكلة      ، من تحقيق التوافق بين اإلدراك والشعور لدى الجمهور بالمشكلة        

  . البيئي

   اهتمام المواطنين بمشكلة التلوث-1

لسكان المقيمين في هـذه     لدى ا ، اوجد التلوث الناجم عن مناطق تصنيع الفحم في منطقة يعبد         
من السكان ابدوا اهتماما بدرجـة      %) 39.4(حيث تبين أن    ، المناطق اهتماما خاصا بهذه المشكلة    

وان ، من أفراد العينة قد ابدوا اهتماما بدرجـة كبيـرة         %) 24.2(وان  ، كبيرة جدا بهذه المشكلة   
%) (9.8و%) 10.6(م  والذين كان اهتمامهم قليل كانت نـسبته      ،  متوسط مكان اهتمامه %) 15.9(

  .ال يهتمون بذلك

ففـي  بلـدة     ، وكان هناك تباينا بين مناطق الدراسة المختلفة من حيث االهتمام بهذه المشكلة           
ابـدوا اهتمامـا    %) 23(و، أنهم يبدون اهتماما بدرجة كبيرة جدا بهذه المشكلة       %) 44(يعبد بين   

ال %) (7وان،  بـشكل قليـل    يهتمـون %)  9(وان،  كان اهتمامهم متوسط   )%17(و، بشكل كبير 

                                                
  .61ص،  مرجع سابق،)1995(، هشام شعبان،  الجندي- 1
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  .يهتمون نهائيا

يهتمون بـشكل  %) 25.0(و، يبدون اهتماما بشكل كبير جدا%) 28.1(أما في قرية زبدة كان  
ال %) 18.8(و، يهتمـون بـشكل قليـل     %) 15.6(و، كان اهتمامهم متوسـط   %) 12.5(و، كبير

ـ           . يهتمون بذلك  ون بالمـشاكل البيئيـة     بينما في قريتي الخلجان وأم دار فقد كانت نسبة من يهتم
%) 15.6(و، بشكل متوسط %) 12.5(و، بشكل كبير %) 31.3(و، بشكل كبير جدا  %) 21.9(هي

  . ال يهتمون بذلك%) 18.8(بشكل قليل و

ومدى االهتمام بها والجدول رقم     ، تبين أن هناك تباينا في وجهات النظر حول مشكلة التلوث         
  .لتلوث في منطقة الدراسةيظهر إدراك المواطنين وشعورهم بمشكلة ا) 40(

   اعتقاد المواطنين يان المفاحم تلحق أضرار بالممتلكات-2

مـن  %) 51(حيـث أن  ، يعتقد نسبة كبيرة من السكان بان المفاحم تلحق أضرارا بالممتلكات         
%) 29.7(وان، يعتقدون بان المفاحم تلحق أضرار بممتلكاتهم بشكل كبير جـدا وكبيـر            السكان

  .بشكل قليل  أو معدوميعتقدون بأنها تؤثر 

ففي بلدة يعبد كانت نسبة من يعتقدون بشكل        ، كانت هذه النسبة متباينة ما بين مناطق الدراسة       
يعتقدون أنهـا   %) 20(وان، يعتقدون ذلك بشكل كبير   %) 14.5(بينما  ، %)37.5(كبير جدا هي    

ن بـان لهـا     ال يعتقدو %) 7(وان  ، بشكل قليل %) 21(وان، تؤثر على ممتلكاتهم بشكل متوسط    
  .تأثير

بان المفاحم تلحق أضرارا علـى الممتلكـات   %) 28.1(أما في قرية زبدة فقد اعتقد ما نسبته   
بشكل %) 18.8(وان، بشكل متوسط %) 12.5(وأن  ، بشكل كبير %) 28.1(بشكل كبير جدا وان     

ـ     . ال يعتقدون بان لها دور في ذلك      %) 12.5(وأن، قليل د بينما في قريتـي الخلجـان وام دار فق
وان ، بشكل كبير جدا  %) 25(بلغت نسبة من يعتقدون بان المفاحم تلحق أضرارا بممتلكاتهم هي           

ال %) 9.4(وان  ، بـشكل قليـل   %) 12.5(و، بشكل متوسـط  %) 25(و، بشكل كبير %) 28.1(
  .يعتقدون بان لها دور
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  إدراك المواطنين وشعورهم بمشكلة التلوث في منطقة يعبد): 40(جدول رقم

  سفقرة القیا
  
  
  
  
 

 درجة االهتمام

تعتقد ان 
المفاحم 
تلحق 

اضرارا  
بالصحة 
 العامة

اعتقد ان 
المفاحم 
تلحق 

اضرارا 
بممتلكات 
 السكان

تعتقد ان 
المفاحم 
تلحق 

اضرارا 
 بالسيارة

يعتقدون 
ان المفاحم 

تلحق 
اضرارا 
على 
 النباتات

تعتبر 
المفاحم 
مصدر 
إزعاج 
 للسكان 

يشعرون 
بالروائح 
الكريهم 
المنبعثة 

من 
المفاحم 

ثناء ا
 النهار

يشعرون 
بالروائح 
الكريهم 
المنبعثة 

من 
المفاحم 
 اثناء الليل

يشعرون 
بضيق في 
التنفس 
عندما 

يعودون الى 
بيوتهم في 
المنطقة 

 الصناعية 

يشعرون 
ان هواء 
مدينة 
جنين 

يختلف من 
منطقة 
 يعبد

يتضايقون من 
الجلوس في 
باحة المسكن 
في الصيف 
 بسبب التلوث 

تؤثر الغازات 
د والموا

الصلبة 
الكربونية 

على المالبس 
اثناء نشرها 
على اسطح 

 المنازل

  %15.90 %12.10 %26.50 %13.60 %22.70 %21.60 %14 %33.30 %12.90 %35.10 %54.90 كبير جدا

 %16.30 %10.60 %21.60 %11.70 %13.60 %15.50 %11.40 %19.30 %13.70 %15.90 %20.80 كبير

 %13.60 %16.30 %18.60 %24.60 %20.50 %23.90 %18.60 %19.70 %19.40 %19.20 %14 وسطمت

 %28 %31.40 %21.20 %22.30 %20.50 %20.50 %27.70 %18.60 %23.40 %20.90 %7.60 قليل 

 %26.10 %29.50 %12.10 %27.70 %22.70 %22.70 %28.40 %9.10 %30.60 %8.80 %2.70 ال يؤثر

 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 المجموع

  .2007، الدراسة الميدانية :المصدر
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   اعتقاد المواطنين أن المفاحم تلحق أضرار بسيارات المواطنين-3

يعتقد الكثير من سكان منطقة يعبد أن الغازات والمواد الصلبة الكربونية المنبعثة من المفـاحم               
أنها تؤثر سلبا على السيارات بدرجـة كبيـرة         %) 12.9(حيث يعتقد ، تؤثر بال شك على السيارات    

، يعتقدون بان دورهـا متوسـط     %) 19.4(يعتقدون أنها تؤثر بشكل كبير وان     %) 13.7(وأن، جدا
بأنهم ال يعتقدون أن للملوثـات      %) 30.6(بينما بين   ، أنهم يعتقدون بان دورها قليل    %) 23.4(وبين

  . أي تأثير سلبي

  واطنين يأن المفاحم تلحق أضرار بالنباتات  اعتقاد الم-4

يعتقد الكثير من سكان منطقة يعبد أن الغازات والمواد الصلبة الكربونية المنبعثة من المفاحم              

أنها تؤثر سلبا على النباتـات بدرجـة كبيـرة    %) 33.3(حيث يعتقد، تؤثر بال شك على النباتات    

، يعتقدون بان دورها متوسـط    %) 19.7(وانيعتقدون أنها تؤثر بشكل كبير      %) 19.3(وأن، جدا

بأنهم ال يعتقدون أن للملوثـات    %) 9.1(بينما بين   ، أنهم يعتقدون بان دورها قليل    %) 18.6(وبين

  . أي تأثير سلبي

أن المفـاحم   %) 33(يعتقـد ، تشابهت هذه النسب بين مناطق الدراسة المختلفة ففي بلدة يعبد         
وان ، يعتقدون أنها تـؤثر بـشكل كبيـر   %) 17(وأن ، داتؤثر سلبا على النباتات بدرجة كبيرة ج 

%) 10(بينمـا يعتقـد  ، أن تأثيرها قليل%) 22.5(واعتقد  ، يعتقدون أنها تؤثر متوسطة   %) 17.5(
وأما في قرية زبدة فقد كانت نسبة من يعتقدون بأنها تؤثر سلبا على             . بان ليس لها أي تأثير يذكر     

وان ، يعتقدون أنها تـؤثر بـشكل كبيـر       %) 18.8(نوأ، %)40.6(النباتات بشكل كبير جدا هي    
بينمـا  ، أن تأثيرهـا قليـل    %) 9.4(وبـين   ، يعتقدون أنها تؤثر بدرجـة متوسـطة      %) 21.9(

%) 28.1(بينما في قريتي الخلجان وأم دار فـان       . بان ليس لها تأثير في هذا المجال      %) 9.4(بين
وان ، يعتقدون بان دورها كبيـر %) 34.4(وان ، من السكان يعتقدون بأنها تؤثر بشكل  كبير جدا  

يعتقدون بان دورها قليـل     ) 3.1(%وان  ، كان اعتقادهم بتأثيراتها السلبية كان متوسطا     %) 31.3(
  .وغير مؤثر لكل منها
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   اعتقاد المواطنين بأن المفاحم تؤثر على الصحة -5

، حة العامة من السكان بان المفاحم تؤثر بشكل كبير جدا على الص         %) 54.9(اعتقد ما نسبته    
يعتقدون أنهـا تـؤثر     %) 14(وان  ، يعتقدون بأنها تؤثر بشكل كبير على الصحة      %) 20.8(وان  

 بان ليس لهـا تـأثير فـي      ) %(2.7بينما بين   ، أن تأثيرها قليل  %) 7.6(وبين  ، بدرجة متوسطة 
  . مجال الصحة

أنها تؤثر علـى    %) 53(يعتقد  ،    تباينت هذه النسب بين مناطق الدراسة المختلفة ففي بلدة يعبد         
يعتقدون %) 16(وان  ، يعتقدون أنها تؤثر بشكل كبير    %) 21.5(وان  ، الصحة  بدرجة كبيرة جدا    
بان لـيس لهـا أي       %) 2.5(بينما بين   ، بأن تأثيرها قليل  %) 7(وبين  ، أنها تؤثر بدرجة متوسطة   

  . تأثير

 بشكل كبير جـدا هـي   أما في قرية زبدة فقد كانت نسبة من يعتقدون بأنها تؤثر على الصحة   
يعتقدون بان تأثيرها   %) 6.3(وان  ، يـعتقدون أنها تـؤثر بشكل كبير    %) 3.1(وأن  ، %)81.3(

. بان ليس لها تـأثير    %) 3.1(بينما بين   ، كان اعتقادهم بان تأثيرها قليل    %) 6.3(وان  ، متوسطة
حة بشكل كبير جدا    بينما في قريتي الخلجان وأم دار فقد كانت نسب من يعتقد أنها تؤثر على الص              

يعتقـدون بـان    %) 9.4(وان  ، يعتقدون أنها تؤثر بشكل كبيـر     %) 34.4(وان  ، %)40.6(هي  
  .  بأنها ال تؤثر%) 3.1(بينما بين ، بان تأثيرها قليل%) 12.5(وان ، تأثيرها متوسطة

  تشكل المفاحم مصدر إزعاج للسكان  -6 

وأن ، %)14( كبير جـدا لتبلـغ       انخفضت نسبة من تشكل المفاحم مصدر إزعاج لهم بشكل        
تشكل مصدر إزعاج لهم بشكل     %) 18.6(وان  ، تشكل مصدر إزعاج لهم بشكل كبير     %) 11.4(

ال تشكل مـصدر    %) 28.4(وان  ، تشكل مصدر إزعاج لهم بشكل قليل     %) 27.7(وان  ، متوسط
  . إزعاج لهم

ة من تشكل المفـاحم     تباينت هذه النسب بين مناطق الدراسة المختلفة ففي بلدة يعبد كانت نسب           
تشكل مـصدر إزعـاج لهـم       %) 10.5(وان  ، %)15(مصدر إزعاج لهم بشكل كبير جدا لتبلغ        

تـشكل  %) 28.5(وان  ، تشكل مصدر إزعاج لهم بـشكل متوسـط       %) 20.5(وان  ، بشكل كبير 
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  .ال تشكل مصدر إزعاج لهم%) 25.5(وان، مصدر إزعاج لهم بشكل قليل

 المفاحم مصدر إزعاج لهم بـشكل كبيـر جـدا هـي             وفي قرية زبدة كانت نسبة من تشكل      
تشكل مـصدر   %) 12.5(وان  ، تشكل مصدر إزعاج لهم بشكل كبير     %) 18.8(وان  ، %)12.5(

وبـين  ، بأنها تشكل مصدر إزعاج لهم بـشكل قليـل      %) 21.9(وبين  ، إزعاج لهم بشكل متوسط   
 فقد كانت نسبة مـن      بينما في قريتي الخلجان وأم دار     . ال تشكل مصدر إزعاج لديهم    %) 34.4(

تشكل مصدر إزعـاج    %) 9.4(وان  ، %)9.4(تشكل المفاحم مصدر إزعاج لهم بشكل كبير جدا         
تـشكل  %) 28.1(وان ، تشكل مصدر إزعاج لهم بشكل متوسط، %)12.5(وان ، لهم بشكل كبير 

  .ال تشكل مصدر إزعاج لديهم) 40.6(%وان ، مصدر إزعاج لهم بشكل  قليل

  المنبعثة ما بين الليل والنهار الشعور بالروائح -7

فشعور الـسكان مـن روائـح    ، تباين شعور السكان تجاه روائح المفاحم ما بين الليل والنهار  
فكانت نسبة من يشعرون بروائحها في الليل بشكل كبيـر          ، المفاحم كان في الليل أكثر من النهار      

، ل ومتوسط لكل منهـا بشكل قلي%) 20.5(وان ، بشكل كبير%) 13.6(وان ، %)22.7(جدا هي   
  .ال يشعرون بها%) 22.7(وان 

أي %) 21.6(وأما في النهار كانت نسبة من يشعرون بروائح المفاحم بشكل كبير جدا هـي               
وان ، يـشعرون بـشكل متوسـط   %) 23.9(وان ، بـشكل كبيـر  %) 15.5(وان ، اقل من الليل  

يشعرون بهـذه الـروائح     ال  %) 18.6(وان  ، يشعرون بهذه الروائح نهارا بشكل قليل     %) 20.5(
  .  نهارا

تباينت هذه النسب بين مناطق الدراسة المختلفة ففي بلدة يعبد كانـت نـسبة مـن يـشعرون          
وان ، يشعرون بشكل كبيـر   %) 12(وان  ، %)24.5(بروائح المفاحم نهارا بشكل كبير جدا هي        

عرون ال يـش %) 21.5(وان ، يشعرون بشكل قليل%) 22(وان ، يشعرون بشكل متوسط  %) 20(
  .  بها نهارا

وأما في قرية زبدة كانت نسبة من يشعرون بروائح المفاحم نهارا بـشكل كبيـر جـدا هـي       
وان ، يشعرون بـشكل متوسـط    %)15.6(وان، يشعرون بشكل كبير  %) 18.8(وان  ، %)21.9(
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بينما في قريتي الخلجـان   . ال يشعرون بها نهائيا   %) 31.3(وان  ، يشعرون بشكل قليل  %) 21.5(
وان ، %)12.5( كانت نسبة من يشعرون بروائح المفاحم نهارا بشكل كبيـر جـدا هـي       وأم دار 

%) 18.8(وان  ، يـشعرون بـشكل متوسـط     %) 28.1(وان  ، يشعرون بشكل كبيـر   %) 18.8(
  .ال يشعرون بها نهائيا%) 21.9(وان ، يشعرون بشكل قليل

لدة يعبد كانت نسبة مـن      ففي ب ، أما في الليل تباينت هذه النسب بين مناطق الدراسة المختلفة         
، يشعرون بشكل كبير  %) 17.5(وان  ، %)23(يشعرون بروائح المفاحم ليال بشكل كبير جدا هي         

ال %) 16(وان  ، يـشعرون بـشكل قليـل     %) 19(وان  ، يشعرون بشكل متوسط  %) 24.5(وان  
  .  يشعرون بها

جـدا هـي    أما في قرية زبدة كانت نسبة من يشعرون بروائح المفاحم لـيال بـشكل كبيـر                 
وان ، يــشعرون بــشكل متوســطة%) 21.9(وان ، بــشكل كبيــر%) 12.5(وان ، %)18.8(
بينما في قريتي الخلجـان     . ال يشعرون بها نهائيا   %) 28.1(وان، يشعرون بشكل قليل  %) 18.8(

وان ، %)15.6(وأم دار كانت نسبة من يشعرون بروائح المفاحم ليال بشكل كبيـر جـدا هـي                 
يشعرون %) 31.3(وان  ، يشعرون بشكل متوسط  %) 21.9(وان  ، يريشعرون بشكل كب  %) 6.3(

  .ال يشعرون بها نهائيا%) 25(وان ، بشكل قليل

   الشعور بضيق في التنفس عند عودتهم إلى منطقة يعبد-8

فقـد كانـت نـسبة مـن        ، يشعر السكان بضيق في التنفس في حالة عودتهم إلى منطقة يعبد          
، يشعرون بضيق بشكل كبيـر    %) 11.7(وأن  ، %)13.6(يتضايقون من ذلك بشكل كبير جدا هي      

كانوا يـشعرون   %) 22.3(وأن  ، %)24.6(وكانت نسبة من يشعرون بضيق بشكل متوسط هي         
  .ال يشعرون بالضيق%) 27.7(وان ، بضيق بشكل قليل

ففي بلدة يعبد كانت نسبة من يشعرون فـي         ، تباينت هذه النسب بين مناطق الدراسة المختلفة      
%) 28(وان  ، يـشعرون بـشكل كبيـر     %) 12(وان  ، %)15.5(كبير جدا هـي     الضيق بشكل   

  .  ال يشعرون بها%) 23.5(وأن ، يشعرون بشكل قليل%) 21(وبين ، يشعرون بشكل متوسط

%) 12.5(وأن  ، %)9.4(أما في قرية زبدة كانت نسبة من يشعرون بشكل كبير جـدا هـي               
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يـشعرون بـشكل   %) 21.9(وان  ، طيشعرون بشكل متوس  %) 15.6(وان  ، يشعرون بشكل كبير  
بينما في قريتي الخلجان وام دار انخفضت نسبة من         . ال يشعرون بها نهائيا   %) 40.6(وان  ، قليل

%) 12.5(وان  ، يشعرون بـشكل كبيـر    %) 9.4(وان  ، %)6.3(يشعرون بشكل كبير جدا لتبلغ      
رون بهـا   ال يـشع  %) 40.6(وان  ، يشعرون بشكل قليل  %) 31.3(وأن  ، يشعرون بشكل متوسط  

  .نهائيا

   يشعرون بوجود تباين بين هواء منطقتهم والمناطق األخرى-9

حيث يشعر بـذلك    ، يشعر السكان أن هواء جنين أو المناطق األخرى يختلف عن هواء يعبد           
بـشكل  %) 18.6(وان  ، يشعرون بشكل كبيـر   %) 21.6(وان  ، %)26.5(بشكل كبير ما نسبته     

  %).12.1(ا نسبة من لم يشعروا بذلك فكانت وأم، بشكل قليل%) 21.2(وان ، متوسط

ففي بلدة يعبد كانت نسبة مـن يـشعرون         ، تشابهت هذه النسب بين مناطق الدراسة المختلفة      
، %)30.5(بشكل كبير جدا أن هواء جنين أو المناطق األخرى يختلف عن هواء منطقة يعبد هي                

كـان  %) 22(وان ، وسطةيشعرون بدرجة مت%) 19.5(وان ، يشعرون بشكل كبير  %) 21(وان  
  . ال يشعرون بذلك%) 7(بينما ، شعورهم قليل

وأما في قرية زبدة فقد كانت نسب من يشعرون باختالف الهواء بين هذه المناطق بشكل كبير                
%) 12.5(وان  ، يشعرون باختالف الهـواء بـشكل كبيـر       %) 18.8(وأن  ، %)28.1(جدا هي   

 دال يشعرون بوجو  %) 25(بينما  ، بشكل قليل %) 15.6(وأن  ، يشعرون من ذلك بدرجة متوسطة    
بينما في قريتي الخلجان وأم دار فقد كانت نسب من يشعرون باختالف الهواء بـين             . أي اختالف 

بـأنهم  %) 21.9(وان  ، بشكل متوسـط  %) 18.8(وان  ، %)28.1(هذه المناطق بشكل كبير هي      
  . بأنهم ال يشعرون بذلك%) 31.3(وان ، يشعرون بشكل قليل

  جنب الجلوس في باحات المسكن صيفا ت10

حيـث بلغـت    ، يتجنب السكان الجلوس في ساحة المسكن صيفا بسبب ملوثات صناعة الفحم          
%) 10.6(وان ، بشكل كبير جـدا %) 12.1(نسبة من يتجنبون الجلوس في باحات المسكن صيفا     

أما من ال   و، بشكل قليل %) 26.9(وان  ، بشكل متوسط %) 16.3(وان  ، يتجنبون ذلك بشكل كبير   
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  %).34.1(يتجنبوا الجلوس فكانت نسبتهم 

في بلدة يعبد بلغت نسبة من يتجنبون الجلـوس فـي   ، تقاربت هذه النسب بين مناطق الدراسة    
وان ، يتجنبون ذلـك بـشكل كبيـر      %) 11(وان  ، بشكل كبير جدا  %) 14(باحات المسكن صيفا    

نبوا الجلوس فقد كانت نـسبتهم      وأما من ال يتج   ، بشكل قليل %) 27(وان  ، بشكل متوسط %) 17(
)31.(%  

بشكل %) 9.4(وأما في قرية زبدة بلغت نسبة من يتجنبون الجلوس في باحات المسكن صيفا              
وان ، بـشكل متوسـط  %) 6.3(وان ، يتجنبون ذلـك بـشكل كبيـر    %)  12.5(وان  ، كبير جدا 

 بينما في قريتي    %).34.4(وأما من ال يتجنبوا الجلوس فقد كانت نسبتهم         ، بشكل قليل %) 37.5(
بشكل كبير  %) 3.1(الخلجان وأم دار بلغت نسبة من يتجنبون الجلوس في باحات المسكن صيفا             

%) 15.6(وان  ، بـشكل متوسـط   %) 21.9(وان  ، يتجنبون ذلك بشكل كبير   %) 6.3(وان  ، جدا
  .  ال يتجنبون الجلوس في باحات المساكن صيفا%) 53.1(وان ، بشكل قليل

  أثناء نشرها على أسطح المنازل اتساخ المالبس 11

أن المالبس  %) 15.9(فقد بين   ، تتعرض المالبس لالتساخ  أثناء نشرها على أسطح المنازل        
تتعرض المالبس لديهم لالتساخ بـشكل      %) 16.3(وان  ، تتعرض لديهم لالتساخ بشكل كبير جدا     

أثر المالبس لديهم   وأما الذين لم تت   ، بشكل قليل %) 28(وان  ، بشكل متوسط %) 13.6(وان  ، كبير
  %). 26.1(باالتساخ من ذلك فقد كانت نسبتهم هي 

أن المالبـس  %) 18(ففي بلدة يعبد فقد بـين  ،    تباينت هذه النسب بين مناطق الدراسة المختلفة 
تتعرض المالبس لـديهم لالتـساخ بـشكل        %) 18(وان، تتعرض لديهم لالتساخ بشكل كبير جدا     

وأما الذين لم تتأثر المالبس لديهم      ، بشكل قليل %) 22.5(ان  و، بشكل متوسط %) 16(وان  ، كبير
  %).25.5(باالتساخ من ذلك فقد كانت نسبتهم هي 

وأن ، أن المالبس تتعرض لديهم لالتساخ بشكل كبير جـدا %) 12.5(وفي قرية زبدة فقد بين   
وأن ، بـشكل متوسـط   %) 6.3(وأن  ، تتعرض المالبس لديهم لالتساخ بـشكل كبيـر       %) 9.4(
وأما الذين لم تتأثر المالبس لديهم لالتـساخ فقـد كانـت نـسبتهم هـي                ، بشكل قليل %) 37.5(
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أن المالبـس تتعـرض لـديهم      %) 6.3(بينما في قريتي الخلجان وأم دار فقد بـين          %). 34.4(
وان ، تتعرض المالبس لديهم لالتـساخ بـشكل كبيـر        %) 12.5(وان  ، لالتساخ بشكل كبير جدا   

وأما الذين لم تتأثر المالبس لديهم باالتـساخ    ، بشكل قليل %) 53.1(وان  ، بشكل متوسط %) 6.3(
  %).21.9(من ذلك فقد كانت نسبتهم هي 

   مدى استجابة المواطنين للمشكلة -ب

حيث تتفاوت درجـات االسـتجابات      ، يبدي سكان يعبد استجابات مختلفة إزاء مشكلة التلوث       
وكانت هذه االستجابات لمختلـف الجوانـب       ، ووسائلها من منطقة ألخرى تبعا لتأثرهم بالمشكلة      

وتجاه السيارة وفيما يلي توضـيح      ، وتجاه نباتات الزينة  ، والمتمثلة باستجابة السكان تجاه المساكن    
  -:لهذه الجوانب

   اإلجراءات التي يتخذها السكان للتقليل من تأثير المفاحم على المساكن-1

، فتشمل إغـالق النوافـذ    ، د من الجوانب  تنوعت استجابة السكان تجاه المساكن لتشمل العدي      
والرغبة بنقل المفاحم وهي موضحة علـى النحـو         ، الرغبة بنقل بيوتهم  ،تنظيف األثاث والستائر  

  -:التالي

   إغالق نوافذ المساكن-

فقد كانـت مـا     ، يحرص السكان على إغالق نوافذ المسكن في النهار لمنع تسرب الملوثات          
وان ، يقومون بذلك بـشكل كبيـر  %) 9.5(وان ،  كبير جدا  يقومون بذلك بشكل  %) 12.5(نسبته  

  .ال يقومون بذلك%) 33(بشكل قليل وأن %) 24.6(وان ، بشكل متوسط%) 20.5(

ففي بلدة يعبد كانت ما     ، واختلفت مع الخلجان  ، تشابهت هذه النسب بين بلدة يعبد وقرية زبدة       
وان ، ومون بذلك بـشكل كبيـر  يق%) 9.5(وان ، يقومون بذلك بشكل كبير جدا    %) 14.5(نسبته  

  .ال يقومون بذلك%) 30(وأن ، بشكل قليل%) 26(وان ، بشكل متوسط%) 20.0(

%) 12.5(وان  ، يقومون بذلك بشكل كبير جدا    %) 12.5(وأما في قرية زبدة فكانت ما نسبته        
وأن ، بـشكل قليـل   %) 9.4(وان  ، بـشكل متوسـط   %) 25(وان  ، يقومون بذلك بشكل كبيـر    



 190

يقومـون  %) 6.3(بينما في قريتي الخلجان وأم دار كانت ما نسبته          . ومون بذلك ال يق %) 40.6(
ال %) 43.8(وأن  ، بشكل قليـل  %) 31.3(وان  ، بشكل متوسط %) 18.8(وان  ، بذلك بشكل كبير  

  .يقومون بذلك

%) 14.4(بالنسبة للذين يحرصون على إغالق نوافذ المنازل ليال فقد كانـت نـسبتهم هـي                
( وان  ، يقومون بذلك بشكل متوسـط    %) 17(وان  ، بشكل كبير %) 10.6 (وان، بشكل كبير جدا  

، %)35.6(وأما من ال يقومون بذلك فقـد كانـت نـسبتهم            ، يقومون بذلك بشكل قليل   %) 22.3
  .  أكثر من النهارلوبالتالي فإنهم يحرصون على إغالقها في اللي

بشكل كبير  %) 16.5( يعبد   يعبد وقرية زبدة حيث بلغت في بلدة      بلدة  تشابهت هذه النسب بين     
%) 22.5(وان  ، بـشكل متوسـط   %) 18(وان  ، يقومون بذلك بشكل كبيـر    %) 9.5(وان  ، جدا

%) 15.6(وفي قرية زبدة فقد كانـت مـا نـسبته        .ال يقومون بذلك  %) 33.5(وأن  ، بشكل قليل 
بـشكل  %) 12.5(وان  ، يقومون بذلك بشكل كبير   %) 18.8(وان  ، يقومون بذلك بشكل كبير جدا    

بينما في قريتـي الخلجـان      ، ال يقومون بذلك  %) 43.8(وأن  ، بشكل قليل %) 9.4(وان  ، توسطم
وان ، يقومـون بـذلك بـشكل كبيـر       %) 9.4(وأم دار انخفضت عن ذلك فقد كانت ما نـسبته           

  .ال يقومون بذلك%) 40.6(بشكل قليل وأن %) 34.4(وان ، بشكل متوسط%) 15.6(

  ن الملوثات  يهتمون بتنظيف األثاث والستائر م-

نتيجة التساخ المساكن بملوثات صناعة الفحم فإنهم يبذلون وقتا طويال فـي تنظيـف أثـاث                
وان ، من السكان بأنهم يقومون بالتنظيف بشكل كبير جـدا        %) 18.6(وقد بين   ، وستائر المساكن 

وان ، يقومـون بـذلك بـشكل متوسـط       %) 23.9(وان  ، يقومون بذلك بشكل كبيـر    %) 20.1(
  . ال يقومون بذلك من جراء المفاحم%) 15.6(وان ، مون بذلك بشكل كبيريقو%) 21.6(

%) 23(لتبلـغ  ، تباينت هذه النسب بين مناطق الدراسة المختلفة حيث ارتفعت في بلدة يعبـد         
يقومون بـذلك بـشكل     %) 25.5(وان  ، يقومون بذلك بشكل كبير   %) 22(وان  ، بشكل كبير جدا  

  .ال يقومون بذلك%) 8 (وأن، بشكل قليل%) 21.5(وان ، متوسط

%) 25(وان  ، يقومون بذلك بشكل كبير جدا    %) 9.4(وأما في قرية زبدة فقد كانت ما نسبته         
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وأن ، بـشكل قليـل   %) 12.5(وان  ، بشكل متوسـط  %) 15.6(وان  ، يقومون بذلك بشكل كبير   
%) 3.1(بينما في قريتي الخلجان وام دار فقد كانـت مـا نـسبته              . ال يقومون بذلك  %) 37.5(

وأن ، بـشكل قليـل   %) 31.3(وان  ، بشكل متوسـط  %) 21.9(وان  ، يقومون بذلك بشكل كبير   
  .ال يقومون بذلك%) 43.8(

   الرغبة بنقل منازلهم-

جراء هذه المشكلة البيئية فان السكان كان لديهم رغبة في نقل منازلهم من منطقة يعبد الـى                 
ان لديهم رغبة كبيـرة جـدا بنقـل         من السكان ب  %) 22.1(حيث بين   ، منطقة ال يوجد بها مفاحم    

وان ، بـشكل متوسـط  %) 14.4(يفضلون ذلك بـشكل كبيـر وان   %) 6.8(وان  ، أماكن سكنهم 
  %).37.3(وأما نسبة من لم يرغبوا بذلك هي ، يفضلون بشكل قليل%) 19.4(

%) 27.6(ففي بلدة يعبد كانت مـا نـسبته         ، تباينت هذه النسب بين مناطق الدراسة المختلفة      
بـشكل  %) 17.1(وان  ، يرغبون بذلك بشكل كبيـر    %) 7(وان  ، بذلك بشكل كبير جدا   يرغبون  
  .ال يرغبون بذلك%) 29.1(وأن ، بشكل قليل%) 19.1(وان ، متوسط

وان ، يرغبون بـذلك بـشكل كبيـر جـدا        %) 9.4(وأما في قرية زبدة فقد كانت ما نسبته         
، بشكل قليـل  %) 12.5(ن  وا، بشكل متوسط %) 6.3(وان  ، يرغبون بذلك بشكل كبير   %) 6.3(

%) 6.3(بينما في قريتي الخلجان وأم دار فقد كانت ما نـسبته       . ال يرغبون بذلك  %) 65.6(وأن  
وأن ، بـشكل قليـل   %) 28.1(وان  ، بـشكل متوسـط   %) 6.3(وان  ، يرغبون بذلك بشكل كبير   

  .ال يرغبون بذلك%) 59.4(

  الرغبة بنقل المفاحم إلى أماكن أخرى -

رة من السكان بنقل المفاحم من أماكنها إلى أماكن بعيدة عـن المنـاطق              كان هناك رغبة كبي   
%) 12.5(وان  ، من السكان بأنهم يرغبـون بـذلك بـشكل كبيـر          %) 71.2(وقد بين   ، السكنية

وان ، يفضلون ذلك بشكل قليـل    %) 5.7(وان  ، بشكل متوسط %) 4.5(وان  ، يرغبون بشكل كبير  
  .ال يرغبون بنقلها نهائيا%) 6.1(
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ففي بلدة  ،  يعبد وقرية زبدة واختلفت عن قريتي الخلجان وأم دار         بلدة هذه النسب بين     تشابهت
، بيربشكل ك %) 12(وان  ، يرغبون بنقل المفاحم بشكل كبير جدا     %) 74.5(يعبد كانت ما نسبته     

  . بذلكيرغبونال %) 4(وأن، بشكل قليل%) 4(وان، بشكل متوسط%) 5.5(وان

وان ، يرغبون بـذلك بـشكل كبيـر جـدا    %) 71.9( نسبته وأما في قرية زبدة فقد كانت ما    
ال %) 12.5(وأن  ، يرغبـون بـشكل قليـل     %) 9.4(وان  ، يرغبون بذلك بشكل كبير   %) 6.3(

يرغبون بذلك بشكل   %) 50(بينما في قريتي الخلجان وأم دار فقد كانت ما نسبته           . يرغبون بذلك 
وان ، بـشكل متوسـط   %) 3.1(وان  ، يرغبون بذلك بـشكل كبيـر     %) 21.9(وان  ، كبير جدا 

  .ال يقومون بذلك%) 12.5(وأن ، بشكل قليل%) 12.5(

    اإلجراءات التي يتخذها السكان للتقليل من تأثير المفاحم على السيارات -2

وبالتـالي  ، يتطلب وجود اثر بيئي على السيارات من السكان عناية خاصة في هذا المجـال             
  -: من هذا التأثير وهي كما يليفإنهم يلجئون إلى بعض اإلجراءات للتقليل

   االهتمام الزائد بتنظيف السيارات -أ

نتيجة التساخ السيارات بفعل المفاحم اذ يتطلب ذلك تنظيـف زائـد للـسيارات وقـد بـين               
%) 16.3(وان  ، أن ذلك يتطلب منهم القيام بتنظيف الـسيارات بـشكل كبيـر جـدا             %) 27.6(

وبـين  ،  من الـسكان يقومـون بـشكل متوسـط         %)15.4(وان  ، ينظفون سياراتهم بشكل كبير   
  %).17.9(وكانت نسبة من لم يقوموا بذلك ، أنهم يقومون بالتنظيف بشكل قليل%) 22.8(

وكانت متباينـة بـين     ،  مرة في األسبوع   2.26وقد بلغ معدل تنظيف السيارات من األوساخ        
مـرة فـي    1.63النسبة  وفي قرية زبدة كانت     ، 2.35مناطق الدراسة ففي بلدة يعبد بلغت النسبة        

  . وانخفضت هذه النسبية في قريتي الخلجان وأم دار لتبلغ مرة واحدة في األسبوع، األسبوع

وكانت هذه النسب متباينة بين أحياء بلدة يعبد نفسها حيث كانت المنطقة الغربية هـي أكثـر             
ت اقل المنـاطق  وكان،  مرة في األسبوع  2.8المناطق التي ينظف فيها المواطنين سياراتهم بواقع        

 مرة تنظيف فـي     1.6التي ينخفض فيها معدل تنظيف السيارات هو في منطقة وسط البلد بواقع             
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وفي الجنوبيـة  ،  مرة2.18وفي الشمالية  ،  مرة2.37وأما في المنطقة الشرقية كانت     ، األسبوع
  .      مرة2.4

   تغطية السيارات لحمايتها من الملوثات-ب

فقـد بـين    ، تقليل من األثر إلى تغطية السيارات في بعض األحيـان         اتجه السكان لمحاولة ال   
 إلـى ذلـك     اأنهم اتجهو %) 20.3(وان  ، أنهم يقومون بتغطية السيارة بشكل كبير جدا      %) 15.4(

%) 29.3(وبـين   ، من السكان يقومون بذلك بشكل متوسط     %) 15.4(وان ما نسبته    ، بشكل كبير 
  %).19.5(ة من لم يقوموا بذلك نهائيا وكانت نسب، أنهم يقومون بذلك بشكل قليل

   اإلجراءات التي يتخذها السكان تجاه نباتات الزينة-3

فقـد  ، يقضي السكان وقتا طويال في عملية تنظيف نباتات الحديقة المنزلية من هذه الملوثات            
من السكان يقضون وقتا طويال بشكل كبيـرة جـدا  فـي عمليـة               %) 13.3(تبين أن ما نسبته     

، بشكل قليل   %) 28.4(وان  ، بشكل متوسط %) 19.3(وان  ، بشكل كبير %) 9.5(وان  ، التنظيف
  .  أنهم ال يقومون بذلك%) 29.5(وبين 

من السكان يقضون وقتا طـويال بـشكل        %) 15.5(وبالنسبة لبلدة يعبد فقد تبين أن ما نسبته         
وان ، متوسطةبشكل  %) 18.5(وان  ، بشكل كبيرة %) 9.5(وان  ، كبيرة جدا  في عملية التنظيف     

  .أنهم ال ينظفونها من هذه الملوثات%) 26(وبين ، بشكل قليلة%)  30.5(

يقومون بـذلك بـشكل كبيـر جـدا وان          %) 12.5(وأما في قرية زبدة فقد كانت ما نسبته         
بـشكل قليـل    %) 9.4(وان  ، بشكل متوسط %) 18.8(وان  ، يقومون بذلك بشكل كبير   %) 6.3(

%) 12.5(ينما في قريتي الخلجان وأم دار فقد كانت ما نسبته           ب. ال يقومون بذلك  %) 53.1(وأن  
بـشكل قليـل وأن     %) 34.4(وان  ، بـشكل متوسـط   %) 25(وان  ، يقومون بذلك بشكل كبيـر    

  .ال يقومون بذلك%) 28.1(

   التقدم بشكوى للجهات المعنية-4

ن بالشكاوي  فقد تقدم قسم من هؤالء السكا     ، نتيجة لتأثر السكان بصناعة الفحم في منطقة يعبد       
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وكانت هذه النسب متفاوتة بين     ، %14.4 بالشكاوي هي    اوكانت نسبة من تقدمو   ، للجهات المعنية 
، %17.0مناطق الدراسة المختلفة حيث كانت أعلى المناطق هي بلدة يعبد حيث بلغت النسبة فيها             

بينما % 3.1وان الخلجان كانت اقل تلك المناطق حيث بلغت نسبة من تقدموا بالشكاوي فيها هي               
  %.9.4في زبدة بلغت نسبة من تقدموا بالشكاوي 

فكانت أكثر األحيـاء التـي تقـدم سـكانها          ، تباينت هذه النسب بين أحياء بلدة يعبد المختلفة       
والمنطقة الجنوبية تأتي في المرتبة الثانية حيـث        ، %28.1بالشكاوي هي المنطقة الغربية بنسبة      

، في المنطقـة الـشمالية    % 14.5اء فقد كانت نسبتهم هي      وأما بقية األحي  ، %23.3بلغت نسبتها   
  . لمنطقة وسط البلد% 3.7وان ، للمنطقة الشرقية% 6.5وان 

   اإلجراءات الحكومية تجاه البيئة3:5

بل الوضع بقـي    ، لم يحدث تحسن في الوضع البيئي لبلدة يعبد بعد مجيء السلطة الفلسطينية           
أي تغيير يذكر في الوضـع البيئـي بعـد مجـيء           انه لم يحدث    %) 60.2(على حاله حيث بين     

أن التغيير فـي الوضـع      %) 11(وبين  ، انه لم يحدث إال بشكل قليل جدا      %) 25(وبين  ، السلطة
بينـوا  %) 1.5(وان ، %)2.3(وأما الذين بينوا أن التحسين كان كبيرا فقد بلغت نسبتهم      ، متوسطا

  . ان التغيير كان كبيرا جدا هي كذلك

انه لـم يحـدث أي      %) 55(ففي بلدة يعبد بين     ، ا بين مناطق الدراسة المختلفة    كان هناك تباين  
، انه لم يحدث إال بشكل قليل جدا      %) 28(وبين  ، تغيير يذكر في الوضع البيئي بعد مجيء السلطة       

وأما الذين بينوا أن التحسين كـان كبيـرا فقـد         ، أن التغيير في الوضع متوسطا    %) 12.5(وبين  
  . بينوا أن التغيير كان كبيرا جدا هي كذلك%) 2(وان ، %)2.5(بلغت نسبتهم 

انه لم يحدث أي تغيير يذكر في الوضع البيئي بعد مجيء           %) 78.1(وأما في قرية زبدة بين      
أن التغيير في الوضع    %) 6.3(وبين  ، انه لم يحدث إال بشكل قليل جدا      %) 15.6(وبين  ،  السلطة
انه لم يحدث أي تغيير يذكر في الوضـع    %) 75(ر بين   بينما في قريتي الخلجان وأم دا     ، متوسطا

أن %) 6.3(وبـين   ، انه لم يحدث إال بشكل قليل جدا      %) 15.6(وبين  ، البيئي بعد مجيء السلطة   
،   %)3.1(وأما الذين بينوا أن التحسين كان كبيرا فقد بلغت نـسبتهم            ، التغيير في الوضع متوسطا   
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 النسب في كل من قريتي الخلجان وأم دار مقارنة مـع            ويعود السبب في االرتفاع الكبير في هذه      
هو أن هاتين المنطقتين هما عبارة عن تجمعات قرى صغيرة مقارنة مع يعبد ذات المساحة               ، يعبد

  .وبذلك فان االهتمام عادة يكون في التجمعات الكبيرة اكتر من التجمعات الصغيرة، الكبيرة

  رضى السكان عن اإلجراءات الحكومية  -1

%) 63.6(ن هناك عدم رضا من السكان من اإلجراءات الحكومية تجاه البيئة حيـث بـين    كا
أنهـم  %) 25(وبـين  ، انهم غير راضين بشكل كبير جدا عن إسهامات السلطة في المجال البيئي        

أنهم راضـين   %) 5.7(وبينما  ، غير راضين بشكل كبير عن إسهامات السلطة في المجال البيئي         
يرضـون  %) 1.9(وان ، %)3.8( أن رضاهم كبير كانت نسبتهم       اذين بينو وأما ال ، بشكل متوسط 

  . من اإلسهامات بشكل كبير جدا

انهـم غيـر   %) 60.5(ففي بلدة يعبد بـين  ، وتباين عدم الرضا بين مناطق الدراسة المختلفة   
انهـم غيـر    %) 26.5(وبـين   ، راضين بشكل كبير جدا عن إسهامات السلطة في المجال البيئي         

أنهم راضين بـشكل  %) 5.5(وبينما ، كل كبير عن إسهامات السلطة في المجال البيئي  راضين بش 
يرضـون مـن    %) 2.5(وان  ، %)5( أن رضاهم كبير كانت نـسبتهم        اوأما الذين بينو  ، متوسط

  . اإلسهامات بشكل كبير جدا

انهم غير راضين بشكل كبير جدا عن إسهامات الـسلطة          %) 81.3(وأما في قرية زبدة بين      
أنهم غير راضين بشكل كبير عن إسـهامات الـسلطة فـي            %) 15.6(وبين  ، المجال البيئي في  

بينما في قريتي الخلجان وأم     . أنهم راضين بشكل متوسط من ذلك     %) 3.1(وبينما  ، المجال البيئي 
، انهم غير راضين بشكل كبير جدا عن إسهامات السلطة في المجال البيئـي            %) 65.6(دار بين   

وبينمـا  ،  غير راضين بشكل كبير عن إسهامات السلطة في المجـال البيئـي            أنهم%) 25(وبين  
  .أنهم راضين بشكل متوسط من ذلك%) 9.4(

   التخطيط السليم لتحديد المواقع السكنية-2

، تبين من الدراسة انه لم يحدث تخطيط سليم لتحديد المواقع السكنية بالنسبة ألخطار التلـوث              
انه قد حدث ولكـن بـشكل   %) 27.3(وبين ،  تخطيط يذكر أن لم يحدث أي   %) 59.8(حيث بين   
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وأما الذين بينوا انه حـدث تغييـر فـي          ، انه حدث تخطيط بشكل متوسط    %) 10.6(وبين  ، قليل
انـه حـدث    %) 0.4(وبـين   ، %)1.9(الوضع البيئي بشكل كبير كانت نسبتهم قليلة حيث بلغت          

  .تخطيط بشكل كبير جدا

انـه  %) 31(وبين  ، أن لم يحدث أي تخطيط يذكر     %) 54(بين  تباينت هذه النسب ففي بلدة يعبد       
وأما الذين بينوا انه    ، انه حدث تخطيط بشكل متوسط    %) 12.5(وبين  ، قد حدث ولكن بشكل قليل    

أنهـا قامـت   %) 0.5(وبين ، %)2(حدث تغيير في الوضع البيئي كانت نسبتهم قليلة حيث بلغت     
  . بشكل كبير

انـه  %) 15.6(وبين ، أن لم يحدث أي تخطيط يذكر %) 81.3(وأما في قرية زبدة حيث بين       
بينمـا فـي قريتـي      ، انه حدث تخطيط بشكل متوسط    %) 3.1(وبين  ، قد حدث ولكن بشكل قليل    

انه قد حدث   %) 15.6(وبين  ، أن لم يحدث أي تخطيط يذكر     %) 75(الخلجان وأم دار حيث بين      
وأما الذين بينـوا انـه حـدث    ، انه حدث تخطيط بشكل متوسط%) 6.3(وبين ، ولكن بشكل قليل  

  %). 3.1(تخطيط بشكل كبير كانت نسبتهم قليلة حيث بلغت 

   تحسين المنظر الطبيعي للمدينة عن طريق زراعة األشجار وسن القوانين-3

حيـث بـين   ، تبين من الدراسة انه لم يحدث تحسين للمناظر الطبيعية في منطقـة الدراسـة          
وبـين  ، انه قد حدث ولكن بشكل قليل     %) 30.7( وبين   ،أن لم يحدث أي تحسين يذكر     %) 48.9(
وأما الذين بينوا انه حدث تغيير بشكل كبيـر وكبيـر   ، انه حدث تحسين بشكل متوسط    %) 14.8(

  . بشكل كبير جدا%) 2.3(وان ، بشكل كبير%) 3.2(جدا فقد كانت نسبتهم قليلة حيث بلغت 

وبـين  ، يحـدث أي تحـسين يـذكر   أن لـم  %) 42.5(تباينت هذه النسب ففي بلدة يعبد بين   
وأمـا  ، انه حدث تحسين بشكل متوسط%) 17.5(وبين ، انه قد حدث ولكن بشكل قليل %) 34.5(

وان ، بـشكل كبيـر   %) 3(الذين بينوا انه حدث تحسين بشكل كبير وكبير جدا كانـت نـسبتهم              
  . بشكل كبير جدا%) 2.5(

انـه قـد    %) 12.5(وبين  ، ذكرأن لم يحدث أي تحسين ي     %) 71.9(وأما في قرية زبدة بين      
وأما الـذين بينـوا انـه    ، انه حدث تحسين بشكل متوسط    %) 6.3(وبين  ، حدث ولكن بشكل قليل   
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، بـشكل كبيـر   %) 6.3(حيث بلغت   ، حدث تحسين بشكل كبير وكبير جدا فقد كانت نسبتهم قليلة         
لم يحدث أي   أن  %) 65.6(بينما في قريتي الخلجان وأم دار بين        . بشكل كبير جدا  %) 3.1(وان  

انـه حـدث تحـسين    %) 6.3(وبين ، انه قد حدث ولكن بشكل قليل     %) 25(وبين  ، تحسين يذكر 
  . بشكل كبير%) 3.1(وأما الذين بينوا انه حدث تحسين بشكل كبير كانت نسبتهم ، بشكل متوسط

   اختيار الموقع المناسب للمفاحم-4

جهـات المعنيـة حيـث بـين        تبين من الدراسة بعدم حدوث اختيار مناسب للمفاحم مـن ال          
وبـين  ، انه قد حدث ولكن بشكل قليل     %) 21.6(وبين  ، أنه لم يحدث أي اختيار يذكر     %) 68.2(
وأما الذين بينوا انه حدث اختيار بشكل كبيـر وكبيـر           ، انه حدث اختيار بشكل متوسط    %) 7.2(

  .على التوالي لكل منهما%) 0.8(و%) 2.3(جدا فقد كانت نسبتهم قليلة حيث بلغت 

%) 23.5(وبين  ، أنه لم يحدث أي اختيار يذكر     %) 65(تباينت هذه النسب ففي بلدة يعبد بين        
وأما الذين بينـوا    ، انه حدث اختيار بشكل متوسط    %) 7.5(وبين  ، انه قد حدث ولكن بشكل قليل     

علـى  % )1(و%) 3(انه حدث اختيار بشكل كبير وكبير جدا فقد كانت نسبتهم قليلة حيث بلغت              
  .التوالي

انـه قـد    %) 15.6(وبين  ، أنه لم يحدث أي اختيار يذكر     %) 81.3(وأما في قرية زبدة بين      
بينما في قريتي الخلجـان  ، انه حدث اختيار بشكل متوسط%) 3.1(وبين  ، حدث ولكن بشكل قليل   

انه قد حدث ولكـن بـشكل     %) 15.6(وبين  ، أنه لم يحدث أي اختيار يذكر     %) 75(وأم دار بين    
  .انه حدث اختيار بشكل متوسط) %9.4(وبين ، قليل

   تقوم السلطة بإرسال جهات مختصة تتحقق من الصحة العامة-5

تبين من الدراسة انه لم يحدث أن قامت السلطة بإرسال جهات مختصة لتتحقق من الـصحة                
وبـين  ، أن لم يحدث أن أرسـلت لجـان خاصـة         %) 61(حيث بين   ، العامة إال بشكل قليل جدا    

وأما الذين  ، انه حدث بشكل متوسط   %) 9.5(وبين  ، ولكن بشكل قليل جدا   انه قد حدث    %) 25.8(
على %) 1.5(و%) 2.3(بينوا أن السلطة أرسلت لجان خاصة فقد كانت نسبتهم قليلة حيث بلغت             

  .التوالي لكل منهما
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ان لم يحدث   %) 60(كانت هذه النسب مختلفة بين مناطق الدراسة المختلفة ففي بلدة يعبد بين             
انـه  %) 9.5(وبـين   ، انه قد حدث ولكن بشكل قليل جدا      %) 25(وبين  ،  لجان خاصة  ان أرسلت 

بـشكل  %) 3(وأما الذين بينوا أن السلطة أرسلت لجان خاصة بلغت نسبتهم ، حدث بشكل متوسط 
  .  بشكل كبير جدا%) 1.5(و، كبير

وبـين  ، أن لم يحـدث أن أرسـلت لجـان خاصـة    %) 68.8(وأما في قرية زبدة حيث بين  
وأما الذين  ، انه حدث بشكل متوسط   %) 9.4(وبين  ، انه قد حدث ولكن بشكل قليل جدا      %) 18.8(

بينما في قريتي الخلجان    %). 1.5(بينوا أن السلطة قامت بإرسال لجان بشكل كبير كانت نسبتهم           
انه قد حدث ولكن    %) 37.5(وبين  ، انه لم يحدث أن أرسلت لجان خاصة      %) 53.1(وأم دار بين    
  .انه حدث بشكل متوسط%) 9.4(وبين ، دابشكل قليل ج

ولكن في الواقع هذه اللجان التي قدمت اغلبها ليست تابعة لوزارة الصحة فبعضها قامت بـه                
وبعضها األخر قام به بعض طـالب الجامعـات         ، وزارة االقتصاد والجهاز المركزي لإلحصاء    

ان التابعة لوزارة الصحة كانت     وبالنسبة لهذ اللج  ، إلجراء بعض األبحاث المتعلقة بالصحة العامة     
  .فقط لجان تقيميه بدون فوائد تذكر كما بين السكان

   مدى صالحية اإلجراءات والقوانين-6

%) 63.6(حيث بـين    ، تبين من الدراسة أن هناك ضعف في صالحية اإلجراءات والقوانين         
ـ %) 4.9(وبين  ، أنها ذات فائدة قليلة   %) 27.7(وبين  ، أنها عديمة الفائدة   ا صـالحة بـشكل     أنه

%) 2.7( وكبير فقد كانت نسبتهم قليلـة لتبلـغ     اوالذين بينوا أنها صالحة بشكل كبير جد      ، متوسط
  . على التوالي لكليهما%) 1.1(و

أنهـا غيـر   %) 62(ففي يعبـد بـين    ، كان هناك تباينا واضحا بين مناطق الدراسة المختلفة       
، أنها صالحة بشكل متوسط   %) 4.5(بين  و، أنها ذات صالحية قليلة   %) 28.5(بينما بين   ، صالحة

%) 3.5(وأما الذين بينوا أنها صالحة وصالحة بشكل كبير فقـد كانـت نـسبتهم قليلـة لتبلـغ                   
  .  على التوالي لكل منهما%) 1.5(و

أنهـا ذات   %) 15.6(بينمـا بـين     ، أنها غير صـالحة   %) 78.1(وفي قرية زبدة حيث بين      
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بينما في قريتـي الخلجـان وأم       . صالحة بشكل متوسط  أنها  %) 6.3(وبين  ، صالحية بشكل كبير  
وبـين  ، أنها ذات صالحية قليلة   %) 34.4(بينما بين   ، أنها غير صالحة  %) 59.4(دار حيث بين    

  . أنها صالحة بشكل متوسط%) 6.3(

وتنطبق هذه النتائج مع المقابلة الشخصية التي قام بها الباحث مع الجهات الحكوميـة التـي                
 حيث تبين أن هناك استهتار كبير من قبل الجهات المختصة فـي             2007-2006تمت بين عامي    

وان هناك تقصير كبير جدا في هذا المجال وينسجم كذلك مع المقابلة التي تمت مـع         ، هذا المجال 
المهندس المسؤول في سلطة جودة البيئة التي بينت انه ليس هناك تدخل من قبل الـسلطات فـي               

ة التي أجريت مع مدير بلدية يعبد السيد يوسف عطاطرة الذي بين انه             وكذلك المقابل ، هذا المجال 
، وان إقامة هذه المفاحم ال يتطلب أي ترخيص من أي جهة رسمية           ، من يشاء يمارس هذه المهنة    

وكذلك ينطبق مع مناقـشة قـانون البيئـة الفلـسطينية     . وبالتالي فان السلطات ال تتدخل في ذلك  
  .الدراسةالواردة في الفصل األول من 
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   ملخص الفصل 4:5

   تناول هذا الفصل الطرق المستخدمة في تقييم األثر البيئي منها طريقـة القـوائم اإلرشـادية                
وفـي هـذه    . والشفافيات، والطريقة المباشرة ، والنماذج، والشبكة، ومصفوفة ليوبولد ، والجداول

، حيث تم استخدام القوائم اإلرشـادية     ، ساتالدراسة تم تطبيق أهم الطرق المالئمة لمثل تلك الدرا        
  . والطريقة المباشرة، ومصفوفة ليوبولد، والجداول

  -:   وتوصل هذا الفصل إلى النتائج التالية

  . اوجد التلوث الناجم عن تصنيع الفحم في منطقة يعبد اهتماما خاصا لدى السكان بهذه المشكلة-1

، م تلحق أضرارا بالممتلكـات والـسيارات والنباتـات    يعتقد نسبة كبيرة من السكان بأن المفاح       -2
  . وتسبب العديد من األمراض، وأنها تؤثر على الصحة العامة

 تباين شعور السكان تجاه روائح المفاحم ما بين الليل والنهار فشعور السكان من روائح المفاحم                -3
  . كان في الليل أكثر

ويـشعرون بوجـود    ، تهم إلى منطقة يعبـد     يشعر سكان يعبد بضيق في التنفس في حالة عود         -4
  . اختالف بين هواء جنين والمناطق األخرى مقارنة مع هواء يعبد

يبذل السكان جهدا ووقتا    ، ففي مجال السكن  ،  تباينت استجابات السكان تجاه األثر البيئي للمفاحم       -5
يتطلب ذلك تنظيـف    ونتيجة التساخ السيارات بفعل المفاحم إذ       ، طويال في تنظيف األثاث والستائر    

وتغطية الـسيارة  ،  مرة في األسبوع2.26زائد للسيارات وبلغ معدل تنظيف السيارات من األوساخ    
  . ويقضي السكان وقتا طويال في عملية تنظيف نباتات الحديقة من هذه الملوثات، في بعض األحيان

وكـان هنـاك   ، سطينية لم يطرأ أي تحسن في الوضع البيئي لبلدة يعبد بعد مجيء السلطة الفل  -6
مع غياب تخطـيط سـليم لتحديـد        ، عدم رضا من السكان تجاه اإلجراءات الحكومية نحو البيئة        

ولم يحدث تحسين للمناظر الطبيعية في هذه المنطقة ولم          ، المواقع السكنية بالنسبة إلخطار التلوث    
إرسال جهات مختـصة    يكن هناك اختيار مناسب لمواقع المفاحم من قبل الجهات المعنية ولم يتم             

  . لتتحقق من الصحة العامة لدى السكان إال بشكل قليل جدا
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  السادسالفصل 

  النتائج والتوصيات    

  النتائج           1:7

  التوصيات           2:7

  



 202

  السادسالفصل 

  النتائج 1:7

  -:يليهي كما مجموعات، يمكن تصنيف النتائج التي توصلت إليها الدراسة إلى ثالثة 

  النتائج المتعلقة بصناعة الفحم: اوال

حيـث أن عامـل     ،  تعتبر صناعة الفحم من الحرف القديمة المتوارثة عن اآلباء واألجـداد           -1
الـذي دفعهـم    % 22.2وان  ، من أصحاب المفاحم  % 38.8الوراثة كان سببا رئيسيا في اشتغال       

كـان لعامـل   % 27.8وان ، كان لعامل الخبرة والمهارة% 11.1وان ، للعمل هو ارتفاع المربح   
  .عدم توافر فرص العمل في غيرها من األعمال

حيـث اثـر هـذا العامـل بنـسبة          ،  لعامل الملكية دوراُ محدودا في اختيار موقع الصناعة        -2
والقرب من سكن المستثمر اثر بنسبه      ، %)11.1(وان عامل القرب من السوق شكل       ، %)16.7(
من مجمـوع عوامـل اختيـار مواقـع         %) 38.9(وان السياسات االسرئيلية شكلت     ، %)27.8(

  .الصناعة

تتركز صناعات الفحم في ثالثة مناطق رئيسية هي؛ منطقة شارع زبدة حيث تركـز فيهـا                 -3
وقرية زبدة حيث تركز    ، من المفاحم %) 28(ومنطقة السهل حيث تركز فيها      ، %)61(أكثر من   

  . من المفاحم%) 11(فيها 

وان هناك رضـى    %) 39(بنسبة  ، ا عن مواقع المفاحم    الدراسة  أن هناك عدم رض      أظهرت -4
  %).61(بنسبة 

حيث بلغت نـسبة    ،  بنقل مفاحمهم من أماكنها    ا تبين أن نسبة كبيرة من أصحاب المفاحم قامو        -5
  . بنقلهاالم يقومو%) 22.2(وان ، %)77.8( بنقلها االذين قامو

من المفاحم كانـت   %) 78.6(ن حيث ا،  اغلب المفاحم في السابق كانت تقع في منطقة السهل   -6
  . كانت مفاحهم السابقة في منطقة شارع زبدة%) 21.4(وان ، في السهل

 ديناراُ سنوياُ   5.740.387  بلغت قيمة اإلنتاج السنوي للقطاع الصناعي في صناعة الفحم ب          -7
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  . ديناراُ سنويا للموقع الواحد76.538بمعدل إنتاجية مقداره 

وأن معدل انتاجية راس المال في صـناعة        ،  ديناراُ 15514مل الواحد    بلغ معدل إنتاجية العا    -8
  .  دينارا8.92ُوبلغ معدل إنتاجية األجور نحو ، دينارا1.46ُالفحم بلغ 

  . ديناراُ أردنيا10592ُ بلغ معدل كلفة فرصة العمل الواحدة -9

-20الكميـة بـين      طناُ من الفحم سنوياُ وتباينت هذه        148 بلغ معدل إنتاج موقع التصنيع       -10
  . طناُ سنوياُ للموقع الواحد400

 تعاني صناعة الفحم في يعبد من انخفاض اإلنتاجية فيها فبلغ متوسـط الطاقـة اإلنتاجيـة                 -11
  %.62.2المستخدمة 

وبذلك يكون صافي ،  دينارا1217075.83ُ بلغ صافي االرباح السنوية إلنتاج الفحم هو -12
 1352.31وصافي االرباح الشهرية للموقع يكون ،  دينارا16227.68ُاألرباح للموقع الواحد 

  .ديناراُ

من %) 90( تعتمد صناعة الفحم على المواد الخام المستوردة من إسرائيل بنسبة تصل الى              -13
مـن  %) 60(وأن ، من القطـع البالسـتيكية   %) 11.1(و، من باالت القش  %) 5.6(و، االخشاب

، واد الخام الرئيسية المستخدمة مصدرها من إسـرائيل   من الم %) 90(وتبين أن   ، أكياس التسويق 
مـن  %)40(فان ) الوسيطية(وأما المواد الخام المكملة   ، مصدرها من الضفة الغربية   %) 10(وان  

  .من هذه المواد مصدرها من إسرائيل%) 60(وان ، هذه المواد مصدرها الضفة الغربية

زيادة كلفة نقل البضائع بما     :  نتائج منها   يؤدي إغالق المعابر والحدود مع إسرائيل إلى عدة        -14
وصعوبة في تسويق المنتجـات المـصنعة     ، %)5.9(وتقليل اإلنتاج بما نسبته     ، %)17.6(نسبته  

  %).17.6(وصعوبة النقل والتنقل بما نسبته ، %)58.9(بما نسبته 

  ).%54.2(وفي أسواق إسرائيل ، %)45.8(بلغت نسبة التسويق في الضفة الغربية  -15

  -:باالثر البيئي لصناعة الفحمالنتائج التي تتعلق  -انياث

 اكثر الفصول التي يتاثر بها السكان من ملوثات صناعة الفحم هي فـصل الخريـف بنـسبة             -1
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فـي   %)6.8(و، في فصل الربيـع   %) 4.2(و، %)43.2(و في فصل الصيف بنسبة    ، %)45.8(
  .فصل الشتاء

، ن الملوثات في اليوم هي في أوقات الـصباح البـاكر           أكثر األوقات التي يتاثر بها السكان م       -2
وأما المرتبة الثانية كانت في األوقات المتأخرة من الليـل بنـسبة            ، %)79.5(حيث بلغت نسبتها    

ثم اوقات الغـروب بنـسبة      ، %)3( ثم الظهر بنسبة    ، %)3.4(واقلها العصر بنسبة    ، %)12.9(
)1.1.(%  

وتتباين ما بين المواد الـصلبة      ، ة الفحم في منطقة يعبد     تتنوع الملوثات التي تنتج عن صناع      -3
، وتشمل المواد الصلبة الدقيقة بشقيها دقائق التراب ودقائق الكربون        ، الدقيقة إلى الغازات المختلفة   

واكـسيد  ، واكـسيد النيتـروجين  ، والغازات المتنوعة والتي تشمل اول وثاني اكـسيد الكربـون   
  .والهيدروكربونات، الكبيريت

اكدت الدراسة ان بعض السكان يعانون من بعض األمراض التي يسببها التلوث كـأمراض               -4
 من مجمـل العينـة      )%13.7(فكان  ، واألمراض الجلدية ، نواللوزتي، والعيون، الجهاز التنفسي 

وأظهرت الدراسة أن هناك تباينا في أنواع األمراض المنتـشرة          . يعانون من مثل هذه األمراض    
  .اض المنتشرة هي أمراض الجهاز التنفسيفكانت أكثر األمر

من %) 21.6(فقد تأثر   ،  بينت الدراسة ان صناعة الفحم تؤدي إلى اتساخ الجدران الخارجية          -5
وكانت نسبة من تأثروا بشكل متوسط هي       ، بدرجة كبير %) 12.1(وان  ، االسكان بشكل كبير جد   

نـسبة مـن لـم يتـأثروا        وكانـت   ،  من السكان تأثروا بشكل قليـل      )%24.6(وان، )14.4%(
  .  من مجمل السكان)%27.3(هي

منازل الـسكان بـشكل     %) 14(وقد تأثرت نظافة    ،  تؤثر صناعة الفحم على نظافة المسكن      -6
وبلغـت  ، بشكل متوسـط %) 18.6(و، من المنازل تأثرت بشكل كبير   %) 11.4(وان  ، كبير جدا 

المساكن التي لـم تتـأثر هـي    وكانت نسبة ، %)27.7(نسبة من تأثرت منازلهم بشكل قليل هي   
  . من مجمل المساكن%) 28.4(

مـن نوافـذ المنـازل      %) 7.6(فقد تبين ان    ،  تؤثر صناعة الفحم على مطاط نوافذ المساكن       -7
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بينمـا  ، تأثر مطاط نوافذهم بشكل كبير    %) 10.2(وان  ، تعرض مطاطها للتشقق بشكل كبير جدا     
،  تأثر مطاط نوافذهم بشكل قليـل      )%28.8 (وان، تأثر مطاط نوافذهم بشكل متوسط    %) 17.4(

  .)%36(بينما كانت نسبة النوافذ التي لم تتأثر من ذلك هي

مـن النوافـذ    %) 14.4(حيـث تبـين أن   ،  تؤدي صناعة الفحم على تقطيع مناخل الشبابيك -8
من النوافذ تـأثرت  %) 20.1(بينما ، بشكل كبير%) 10.2(وان ، اتأثرت من ذلك بشكل كبير جد  

من مجمل  %) 24.6(وكانت نسبة المنازل التي كان تأثرها قليل هي         ، المجال بشكل قليل  في هذا   
  %).30.7(وأما مجمل المنازل التي لم تتأثر فقد كانت نسبتها، المنازل

 أكثر المناطق تأثرا بالمفاحم هي المنطقة الغربية التي تقع بشكل مباشر بالقرب من مـصادر              -9
والذي يزيد من تأثيرهـا     ، والرياح الشمالية الغربية  ، رياح الغربية الملوثات وأنها تقع في مهب ال     

هو أن المفاحم الغربية في شارع زبدة تقع بشكل طولي بموازاة الرياح الغربيـة فيكـون تـأثير          
واحتلت المنطقة الجنوبية المرتبة الثانية لوجود المفاحم فـي منطقـة الـسهل             ، الرياح مضاعف 

  .الجنوبية

وقـد بـين    ، والمواد الصلبة الدقيقة المنبعثة من المفاحم إلى اتساخ السيارة         تؤدي الغازات    -10
من الذين يمتلكون السيارات ان لهذه الملوثات تأثير على اتساخ السيارة بنسبة كبيـرة              %) 17.1(

كـان تـأثرهم   %) 17.1(وان مـا   ، كان التأثير لديهم كبير في هذا المجال      %) 14.6(وان  ، جدا
  %).25.2(وكانت نسبة من لم يتأثروا من ذلك ، ن هذا التأثير قليلا%) 26(متوسط وبين 

 تؤدي الغازات والمواد الصلبة الدقيقة المنبعثة من المفاحم إلى تشويه الـدهان الخـارجي               -11
ممن يمتلكون السيارات ان الملوثات أثرت علـى تـشويه الـدهان            %) 6.5(وقد بين   ، للسيارات

وكانت نسبة مـن تـأثروا بـشكل        ، روا من ذلك بشكل كبير    تأث%) 8.9(وان  ،  بشكل كبير جدا  
وكانت نسبة من لم يتأثروا من      ، كانت نسبة تأثرهم قليلة   %) 28.5(وان  ، %)18.7(متوسط هي   

  %).  37.4(ذلك 

 تؤدي الغازات و المواد الصلبة الدقيقة المنبعثة من المفاحم إلـى تـشقق مطـاط نوافـذ                  -12 
، ذه الملوثات اثر في تشقق مطاط نوافذ السيارات بنسبة كبيـرة          أن له %) 3.3(وقد بين   ، السيارة
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وكانت نسبة من لم يتـأثروا      ،  هذا التأثير قليل   أن%) 35.8(وان  ، بشكل متوسط %) 15.8(وان  
)45.5.(%  

حيث بين ما   ،  تبين أن أوراق نباتات الزينة لدى السكان يحدث لها ذبول بفعل هذه الملوثات             -13
تتأثر نباتاتهم  %) 15.2(وان  ،  ذلك بشكل كبير جدا    نن نباتاتهم تتأثر م   من السكا %) 19.2(نسبته

تتأثر نباتـاتهم بـشكل     %) 22.7(وان  ، تتأثر نباتاتهم بشكل متوسط   %) 23.5(وان  ، بشكل كبير 
  %).   19.7(وان الذين لم تتأثر نباتاتهم كانت نسبتهم ، قليل

حيث بين   ، لها ذبول بفعل هذه الملوثات     تبين أن أوراق األشجار المثمرة لدى السكان يحدث          -14
من السكان ان أوراق األشجار المثمرة يحدث لها ذبول وتغير فـي اللـون              ، %)18.6(ما نسبته   

وان ، كانت أوراق النبات لديها تتأثر مـن ذلـك بـشكل كبيـر       %) 15.9(وان  ، بشكل كبير جدا  
راق نباتـاتهم بـشكل قليـل       وكانت نسبة من تأثرت أو    ، كان تأثر نباتاتهم بشكل متوسط    %) 22(

  %).18.2(وأما الذين لم تتأثر أوراق األشجار لديهم هي، %)25.4(هي

مـن الـسكان ان     %) 15.9(حيث بين مـا نـسبته       ،  تؤدي الملوثات إلى بطء نمو النباتات      -15
تتعرض النباتـات لـديهم     %) 12.9(وان  ، النباتات لديهم تتعرض لضعف النمو بشكل كبير جدا       

%) 23.9(وان ، كان لديها ضعف بشكل متوسـطة %) 24.6(وان  ،  بشكل كبير  لضعف في النمو  
  %).22.7(وأما من لم تتأثر النباتات لديهم للضعف كانت نسبتها ، كان التأثر بشكل قليل

فقـد  ،  تبين أن أزهار النباتات لدى السكان يحدث لها أضرار جراء تراكم الملوثات عليهـا              -16
وان ،  أزهار النباتات لديهم تتأثر من ذلك بشكل كبيـر جـدا  أن من السكان%) 17(بين ما نسبته   

وكانـت  ، تتأثر األزهار لديهم بشكل متوسـط     %) 22.3(وان  ، تتأثر نباتاتهم بشكل كبير   %) 14(
وأما نسبة السكان الذين لـم      ، %)24.6(نسبة السكان الذين تأثرت أزهار نباتاتهم بشكل قليل هي          

  %).22(تتأثر أزهار النباتات لديهم هي 

مـن  %) 25.1(بين مـا نـسبته      ،   تبين أن أوراق أشجار الزيتون لدى السكان تتغير ألوانها         -17
%) 12(وان  ، يتأثرون بشكل كبيـر   %) 12.6(وان  ، السكان أنهم يتأثرون من ذلك بشكل كبير جدا       

  .ال يتأثرون%) 34.3(وان ، بشكل قليل%) 16(بينما ، يتأثرون بشكل متوسط
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وقد دلت الدراسة انه مـا نـسبته        ، ير في طعم ثمار الزيتون بفعل الملوثات       تبين حدوث تغ   -18
بينوا انه يحدث   %) 13.7(وان  ،  طعم هذه الثمار يتغير بشكل كبير جدا       أنمن السكان   %) 20.6(

ال %) 31.4(وان  ، بـشكل قليـل   %) 20(وان  ، بشكل متوسط %) 14.3(وان  ، تغير بشكل كبير  
  .يحدث تغير لطعم ثمارها

حيث بـين مـا     ، ين ان أشجار الزيتون يحـدث لها ضعف في النمو بفعل هذه الملوثات            تب -19
%) 16.6(وان  ، من السكان حدوث ضعف لنمو أشجارهم بـشكل كبيـر جـدا           %) 18.9(نسبته  

وان ، حدث لها إضـعاف بـشكل متوسـط       %) 13.1(وان  ، حدث ضعف ألشجارهم بشكل كبير    
لم يحـدث أي إضـعاف      %) 30.9(ليل وان   كان هناك ضعف لنمو أشجارهم بشكل ق      %) 20.6(

  .لنمو أشجارهم

حيث بين ما نسبته ،  تبين أن أزهار أشجار الزيتون تتأثر من تراكم الملوثات عليها-20
، من السكان انه حدث ضرر ألزهار األشجار لديهم بشكل كبير جدا وكبير لكل منهم%) 17.7(

كان تأثر األشجار لديهم بشكل %) 17.7(بينما ، تأثرت أشجارهم بشكل متوسط%) 15.4(وان 
  .لم يحدث أي اثر ألزهار األشجار%) 31.4(وان ، قليل

 اإلنتاجية أنفنالحظ ،  امتد تأثير المفاحم وما ترتب عنها من ملوثات على إنتاجية الزيتون-21
 في محافظة اإلنتاجيةحيث بلغ معدل ، في بلدة يعبد تنخفض عن بـاقي مناطق محافظة جنين

  . دونم/ كغم25بينما في منطقة يعبد بلغت ، دونم/ كغم 39جنين 

 الحدود التي تشكل خطرا على إلى  المياه الجوفية في منطقة الدراسة غير ملوثة  أن تبين -22
  . الصحة العامة

 في منطقة الدراسة تمتاز بحموضة طبيعية حيث بلغـت قيمـة هـذه          األمطار مياه   أن تبين   -23
  . األمطار عن حموضة طبيعية بالنسبة لمياه األرقامعبر هذه وت، 6.54-5.84الحموضة بين

وان هـذا التـأثير     ،  تبين أن صناعة الفحم تؤثر في خصائص التربة في منطقة الدراسـة            -24
فالنباتـات  ، فزيادة هذه العناصر هي ايجابية للنبات وليست سلبية     ، الحادث للتربة هو تأثير ايجابي    

  .لعناصر ألنها تساعد في النموتحتاج إلى كميات كبيرة من هذه ا
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   -:بادراك السكان لمشكلة التلوث واستجابتهم لها النتائج التي تتعلق ثالثا  

حيث ،  اوجد التلوث الناجم عن المفاحم في منطقة يعبد لدى السكان اهتماما خاصا بهذه المشكلة              -1
وان ،  جدا بهذه المـشكلة    من السكان ابدوا اهتماما بدرجة كبيرة     %) 39.4(بينت نتائج الدراسة أن     

،  متوسـط  مكان اهتمامه %) 15.9(وان  ، من أفراد العينة قد ابدوا اهتماما بدرجة كبيرة       %) 24.2(
وتساوت هذه النسبة للذين اهتموا بشكل قليل والذين لم يهتموا فيها حيث كانـت نـسبتهم متـساوية       

  .ال يهتمون بذلك%) (9.8بشكل قليل وان %) 10.6(بواقع 

من %) 35.10(حيث أن   ، نسبة كبيرة من السكان بان المفاحم تلحق أضرارا بالممتلكات         يعتقد   -2
يعتقـدون  %) 15.9(وان  ، يعتقدون بان المفاحم تلحق أضرار بممتلكاتهم بشكل كبير جـدا          السكان

يعتقدون ذلك بـشكل  %) 20.9(وان  ، يعتقدون ذلك بشكل متوسط   %) 19.2(وان  ، ذلك بشكل كبير  
  . ال يعتقدون بذلك%)8.8(وان ، قليل

 المنبعثة مـن المفـاحم      المواد الصلبة الدقيقة   يعتقد الكثير من سكان منطقة يعبد أن الغازات و         -3
وأن ، أنها تؤثر سلبا على السيارات بدرجة كبيرة جـدا %) 12.9(حيث يعتقد   ، تؤثر على السيارات  

وان ، كل كبيـر  يعتقدون بان المفاحم تلحق أضـرار علـى الـسيارة بـش            من السكان %) 13.7(
%) 30.6(وان  ، يعتقدون ذلك بشكل قليل   %) 23.40(وان  ، يعتقدون ذلك بشكل متوسط   %) 19.4(

  .ال يعتقدون بذلك

 المنبعثة مـن المفـاحم       المواد الصلبة الدقيقة    يعتقد الكثير من سكان منطقة يعبد أن الغازات و         -4
وأن ، النباتات بدرجة كبيـرة جـدا     أنها تؤثر سلبا على     %) 33.3(حيث يعتقد   ، تؤثر على النباتات  

وان ، يعتقدون بان المفاحم تلحق أضـرار علـى النباتـات بـشكل كبيـر              من السكان %) 19.3(
%) 9.10(وان  ، يعتقدون ذلك بشكل قليل   %) 18.60(وان  ، يعتقدون ذلك بشكل متوسط   %) 19.7(

  . ال يعتقدون بذلك

، ر بشكل كبير جدا على الصحة العامـة       من السكان بان المفاحم تؤث    %) 54.9( اعتقد ما نسبته     -5
،  تؤثر بـشكل متوسـط     بأنهايعتقدون  %) 14(وان  ،  تؤثر بشكل كبير   أنهايعتقدون  %) 20.8(وان  
  . تأثيرال يعتقدون بان لها %) 2.7(وان ،  تؤثر بشكل قليلأنهايعتقدون %) 7.60(وان 
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 بـشكل   إزعـاج مصدر  حيث بلغت نسبة من تشكل لهم       ،  تشكل المفاحم مصدر إزعاج للسكان     -6
وان ، بـشكل متوسـط   %) 18.6(وان  ، بـشكل كبيـر   %) 11.40(وان  ، %)14(كبير جدا لتبلغ    

  .ال ينزعجون من ذلك نهائيا%) 28.4(وان ، ينزعجون بشكل قليل%) 27.70(

فشعور السكان من روائح المفاحم     ،  تباين شعور السكان من روائح المفاحم ما بين الليل والنهار          -7
وان ، %)22.70(حيث يشعرون بروائحها في الليل بشكل كبير جدا         ، يل أكثر من النهار   كان في الل  

كـذلك  %) 20.5(وان  ، يشعرون بشكل متوسط  %) 20.50(وان  ، يشعرون بشكل كبير  %) 13.6(
%) 21.60( في النهار فبلغت نحـو       وأما، ال يشعرون بذلك  %) 22.70(وان  ، يشعرون بشكل قليل  

، يشعرون بشكل متوسـط   %) 23.90(وان  ، يشعرون بشكل كبير  %) 15.5(وان  ، بشكل كبير جدا  
  . ال يشعرون بذلك%) 22.70(وان ، يشعرون بشكل قليل%) 20.5(وان 

فقد كانت نسبة من يشعرون     ،  يشعر السكان بضيق في التنفس في حالة عودتهم إلى منطقة يعبد           -8
%) 24.60(وان  ، بيـر يشعرون بشكل ك  %) 11.7(وان  ، %)13.6(من ذلك بشكل كبير جدا هي       

ال يـشعرون   %) 27.70(وان  ، كذلك يشعرون بشكل قليل   %) 22.3(وان  ، يشعرون بشكل متوسط  
  . بذلك

حيث يـشعر بـذلك     ،  يشعر السكان أن هواء جنين أو المناطق األخرى يختلف عن هواء يعبد            -9
%) 18.60(وان  ، يشعرون بـشكل كبيـر    %) 21.60(وان  ، %)26.50(بشكل كبير جدا ما نسبته      

  . ال يشعرون بذلك%) 12.10(وان ، يشعرون بشكل قليل%) 21.2(وان ، يشعرون بشكل متوسط

،  وروائح الفحـم المواد الصلبة الدقيقة  يتجنب السكان الجلوس في ساحة المسكن صيفا بسبب       -10
، بشكل كبير جدا  %) 12.10(حيث بلغت نسبة من يتجنبون الجلوس في باحات المسكن صيفا لتبلغ            

وان ، يتجنبون ذلك بشكل متوسط   %) 16.30(وان  ، يتجنبون ذلك بشكل كبير   %) 10.60(ان  وان و 
  . ال يتجنبون ذلك%) 29.50(وان ، يتجنبون ذلك بشكل قليل%) 31.4(

أن المالبـس   %) 15.9( المنازل فقد بين     أسطح تتعرض المالبس لالتساخ  أثناء نشرها على         -11
، تتعرض المالبس لديهم ذلك بشكل كبير     %) 16.30(ان  و، تتعرض لديهم لالتساخ بشكل كبير جدا     

تتعرض المالبـس لـيهم     %) 28.0(وان  ، تتعرض المالبس لديهم بشكل متوسط    %) 13.60(وان  
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  .  ال تتعرض مالبسهم لالتساخ بشكل نهائي%) 26.10(وان ، لالتساخ بشكل قليل

فقد كانت مـا  ، ملوثات يحرص السكان على إغالق نوافذ المسكن في النهار؛ لمنع تسرب ال          -12
وان ، يقومون بذلك بـشكل كبيـر     %) 9.5(وان  ، يقومون بذلك بشكل كبير جدا    %) 12.5(نسبته

  .ال يقومون بذلك%) 33(وأن ، بشكل قليل%) 24.6(وان ، بشكل متوسط%) 20.5(

 فإنهم يبذلون وقتا طويال فـي     ) ذرات الكربون  (المواد الصلبة الدقيقة   نتيجة التساخ المساكن ب    -13
من السكان بأنهم يقومون بالتنظيف بشكل كبيـر        %) 18.6(وقد بين   ، تنظيف أثاث وستائر المساكن   

وان ، يقومون بذلك بشكل متوسـط    %) 23.9(وان  ، يقومون بذلك بشكل كبير   %) 20.1(وان  ، جدا
  . ال يقومون بذلك من جراء المفاحم%) 15.6(وان ، يقومون بذلك بشكل قليل%) 21.6(

لمشكلة البيئية فان السكان كان لديهم رغبة في نقل منازلهم من منطقة يعبد الى               جراء هذه ا   -14
من السكان بان لديهم رغبة كبيـرة جـدا بنقـل           %) 22.1(حيث بين   ، منطقة ال يوجد بها مفاحم    

وان ، بـشكل متوسـط   %) 14.4(وان  ، يفضلون ذلك بشكل كبيـر    %) 6.8(وان  ، أماكن سكنهم 
  %).37.3(كانت نسبة من لم يرغبوا بذلك هي و، يفضلون بشكل قليل%) 19.4(

 يوجد رغبة كبيرة من السكان بنقل المفاحم من أماكنها إلى أمـاكن بعيـدة عـن المنـاطق       -15
%) 12.5(وان  ، من السكان بأنهم يرغبـون بـذلك بـشكل كبيـر          %) 71.2(وقد بين   ، السكنية

%) 6.1(و، كل قليـل  يفضلون ذلك بش  %) 5.7(و، بشكل متوسط %) 4.5(و، يرغبون بشكل كبير  
  .ال يرغبون بنقلها نهائيا

وقـد بـين   ،  نتيجة التساخ السيارات بفعل المفاحم فان ذلك يتطلب تنظيف زائد للـسيارات  -16
%) 16.3(وان  ، أن ذلك يتطلب منهم القيام بتنظيف الـسيارات بـشكل كبيـر جـدا             %) 27.6(

وبين ، ن يقومون بشكل متوسط   من السكا %) 15.4(وان ما نسبته    ، ينظفون سياراتهم بشكل كبير   
و بلغ  ، %)17.9(وكانت نسبة من لم يقوموا بذلك       ، أنهم يقومون بالتنظيف بشكل قليل    %) 22.8(

  .  مرة في األسبوع2.26معدل تنظيف السيارات من األوساخ 

فقـد بـين    ،  إلى تغطية السيارات في بعض األحيان      األثر اتجه السكان لمحاولة التقليل من       -17
 إلـى ذلـك     اأنهم اتجهو %) 20.3(وان  ، نهم يقومون بتغطية السيارة بشكل كبير جدا      أ%) 15.4(



 211

أنهـم  %) 29.3(وبـين   ، من السكان يقومون بذلك بشكل متوسـط      %) 15.4(وان  ، بشكل كبير 
  %).19.5(وكانت نسبة من لم يقوموا بذلك نهائيا، يقومون بذلك بشكل قليل

فقد ،  نباتات الحديقة المنزلية من هذه الملوثات       يقضي السكان وقتا طويال في عملية تنظيف       -18
من السكان يقضون وقتا طويال بشكل كبيـرة جـدا  فـي عمليـة               %) 13.3(تبين أن ما نسبته     

بنـسبة  %) 28.4(وان  ، بنـسبة متوسـطة   %) 19.3(وان  ، بنسبة كبيرة %) 9.5(وان  ، التنظيف
  . أنهم ال يقومون بذلك%) 29.5(وبين ، قليلة

فقد تقدم قـسم مـن هـؤالء الـسكان          ،  السكان بصناعة الفحم في منطقة يعبد      رلتأث نتيجة   -19
  %).  14.4( بالشكاوي هي اوكانت نسبة من تقدمو، بالشكاوي للجهات المعنية

 لم يحدث تحسن في الوضع البيئي لبلدة يعبد بعد مجيء السلطة الفلسطينية بل الوضع بقـي           -20
 أي تغيير يذكر في الوضع البيئـي بعـد مجـيء            انه لم يحدث  %) 60.2(حيث بين   ، على حاله 

 التغيير فـي الوضـع      أن%) 11(وبين  ، انه لم يحدث إال بشكل قليل جدا      %) 25(وبين  ، السلطة
وان التغييـر كـان     ، %)2.3( التحسين كان كبيرا فقد بلغت نسبتهم        أن الذين بينوا    وأما، متوسطا

  %). 1.5(كبيرا جدا هي 

%) 63.6(حيث بين   ، كان من اإلجراءات الحكومية تجاه البيئة      كان هناك عدم رضا من الس      -21
 أنهـم %) 25(وبـين  ،  غير راضين بشكل كبير جدا عن إسهامات السلطة في المجال البيئي        أنهم

أنهـم راضـين   %) 5.7(وبين ، غير راضين بشكل كبير عن إسهامات السلطة في المجال البيئي         
%) 1.9(وان  ، %)3.8(اهم كبير كانت نـسبتهم       أن رض  اوأما الذين بينو  ، بشكل متوسط من ذلك   

  . يرضون من اإلسهامات بشكل كبير جدا

،  تبين من الدراسة انه لم يحدث تخطيط سليم لتحديد المواقع السكنية بالنسبة ألخطار التلوث              -22
انه قد حدث ولكـن بـشكل   %) 27.3(وبين ، أن لم يحدث أي تخطيط يذكر    %) 59.8(حيث بين   

وأما الذين بينوا انه حـدث تغييـر فـي          ، انه حدث تخطيط بشكل متوسط    %) 10.6(وبين  ، قليل
  %).0.4(وأنها قامت بشكل كبير بين ، %)1.9(الوضع البيئي كانت نسبتهم قليلة حيث بلغت 

حيـث بـين   ،  تبين من الدراسة انه لم يحدث تحسين للمناظر الطبيعية في منطقة الدراسـة          -23
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وبـين  ، انه قد حدث ولكن بشكل قليل     %) 30.7(وبين  ، رأن لم يحدث أي تحسين يذك     %) 48.9(
وأما الذين بينوا انه حدث تغيير بشكل كبيـر وكبيـر   ، انه حدث تحسين بشكل متوسط    %) 14.8(

  . بشكل كبير جدا%) 2.3(وان ، بشكل كبير%) 3.2(جدا فقد كانت نسبتهم قليلة حيث بلغت 

حيـث بـين    ، احم من الجهـات المعنيـة      تبين من الدراسة بعدم حدوث اختيار مناسب للمف        -24
وبـين  ، انه قد حدث ولكن بشكل قليل     %) 21.6(وبين  ، أنه لم يحدث أي اختيار يذكر     %) 68.2(
وأما الذين بينوا انه حدث اختيار بشكل كبيـر وكبيـر           ، انه حدث اختيار بشكل متوسط    %) 7.2(

  .لكل منهماعلى التوالي %) 0.8(، %)2.3(جدا فقد كانت نسبتهم قليلة حيث بلغت 

 تبين من الدراسة انه لم يحدث أن قامت السلطة بإرسال جهات مختصة لتتحقق من الصحة                -25
وبـين  ،  لجـان خاصـة    أرسـلت  أن لم يحدث    هان%) 61(حيث بين   ،  بشكل قليل جدا   إالالعامة  

 الذين  وأما، انه حدث بشكل متوسط   %) 9.5(وبين  ، انه قد حدث ولكن بشكل قليل جدا      %) 25.8(
على %) 1.5(، %)2.3( لجان خاصة فقد كانت نسبتهم قليلة حيث بلغت          أرسلت السلطة   أن بينوا

  .التوالي لكل منهما

%) 63.6(حيث بين   ،  تبين من الدراسة ان هناك ضعف في صالحية اإلجراءات والقوانين          -26
ة بـشكل   أنها صالح %) 4.9(وبين  ، أنها ذات فائدة قليلة   %) 27.7(بينما بين   ، أنها عديمة الفائدة  

، %)2.7( وكبير فقد كانت نسبتهم قليلة لتبلـغ         اوالذين بينوا أنها صالحة بشكل كبير جد      ، متوسط
  .على التوالي لكليهما%) 1.1(

  التوصيات 7:2 

حيث قسمت تبعا لطبيعة الدراسة آلـي  التالية، من خالل الدراسة ونتائجها يمكن وضع التوصيات   
  -:  التاليةاألقسام

،  الفحـم  إنتاجعن طريق استخدام الطرق الحديثة في       ، بة االنبعاثات الغازية   التقليل من نس   -1
  ).4(كما يوضحها الملحق رقم،  خاصة بذلكأفرانكما هو الحال في بانكوك حيث يتم استخدام 

وذلك للعمل على تقليـل   ،  الحرجية باألشجار العمل على تشجير المناطق المحيطة بالمفاحم        -2
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  . الكربونأكسيد الكربونية وزيادة امتصاص غازات ثاني يقةالمواد الصلبة الدقنقل 

  . وعلى جوانب الطرق والشوارع،  العمل على تشجير المناطق المختلفة في يعبد-3

 هناك تقصير كبير من قبل الجهـات        أنحيث  ،  قيام سلطة جودة البيئة بواجباتها تجاه البيئة       -4
  . المسؤولة في وزارة البيئة

 هناك تقصير كبير تجاه البيئـة  أنحيث نجد ،  وجهأكملحة بواجباتها على  قيام وزارة الص  -5
  .من قبل وزارة الصحة

 تحديد ادوار الجهات الرسمية والمختصة في عملية السيطرة على تلـوث الهـواء منعـا                -6
  . لالزدواجية

لة  هذه المنشات مـن الـسهو      أنحيث  ،  يقل فيها السكان   أماكن إلى أماكنها نقل المفاحم من     -7
  .  الشرق من المناطق السكنيةإلى تكون تقع أنعلى ، أخرى أماكن تجاه أماكنهابمكان نقلها من 

ويتم ذلك من خالل التنسيق بين البلدية       ،  رفع مستوى الوعي البيئي لدى سكان منطقة يعبد        -8
  . األهليةوسلطة جودة البيئة والمؤسسات 

  .احم التشويهات الناتجة عن المفإزالة العمل على -9

 إال التراخيص الالزمـة  إعطاءوعدم ،  صناعات الفحم للترخيص   إخضاع من الضروري    -10
  . البيئياألثر دراسات تقييم إجراءبعد 

 مسوحات شاملة من قبل سلطة جودة البيئة لقياس تركزات الملوثات فـي         إجراء ضرورة   -11
  .األخرى الفترة إلىالجو من الفترة 

  ب العالمين الحمد اهللا رأنوآخر دعوانا 
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  المصادر والمراجع 

  :المراجع العربية: أوالً

دار : اإلسكندرية، دراسات في الجغرافيا البشرية ،)1997(، فتحي محمد، أبو عيانة -1
  .المعرفة الجامعية

مطبعة : بلسنا، حماية البيئة الفلسطينية ،)1995(، وعلي خليل حمد، محمد سليم، اشتية -2
  .وافست النصر

دراسة مكتبية عن حالة البيئة في االراضي  ،)2003(،  المتحدة للبيئةاألممبرنامج  -3
  .سويسرا، الفلسطينية المحتلة

منشورات جامعة القدس : ، عمانالجغرافيا االقتصادية، )1999(، جامعة القدس المفتوحة -4
  .المفتوحة

منشورات جامعة القدس : ، عمانغرافية فلسطينج، )1999(، جامعة القدس المفتوحة -5
  .المفتوحة

األثر البيئي أسس  تقييم ،)2003(، وإيمان محمود العزيزى، صالح محمود، الحجار -6
  .دار الفكر العربي: القاهرة، 1ط، ودراسات

 .المكتبة العصرية: االسكندرية، تلوث التربة، )2004(، السيد احمد،  الخطيب-7

  .دار الطليعة: ، بيروت2، ط5، جبالدنا فلسطين ،)1988(،  مرادالدباغ، مصطفى -8

 .دار المأمون: دمشق، 1ط، معجم بلدان فلسطين، )1984(، محمد، شراب -9

  .جامعة البصرة: البصرة، 2ط، جغرافية التربة، )1985(، علي حسين،  الشلش-10

 .مكتبة دار الفكر: القدس، الحيوية والتربةالجغرافيا  ،)2003(، علي احميدان، الشواورة -11

المدخل إلى الجغرافيا الطبيعية  ،)2005(، وجابر الحالق، علي احميدان ،الشواورة -12
 .المكتبة العلمية ودار الطيب للطباعة والنشر: أبو ديس، والبشرية
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دار : عمان، 1ط، مدخل الى جغرافية الصناعة ،)1985(، حسن عبد القادر، صالح -13
   .وزيعالشروق للنشر والت

 :جامعة القدس، قسم الجغرافية، محاضرات في البيئة ،)2001(، صالح حسين، الطيطي -14
  .القدس

: ، القدسجيولوجية فلسطين ،)1999(، عابد، عبد القادر، وصايل خضر الوشاحي -15
 .مجموعة الهيدرولوجيين الفلسطينيين

سة علمية حول مشكلة درا-تلوث البيئة مشكلة العصر، )2003(، محمد امين ،عامر -16
  . دار الكتاب الحديث: القاهرة، 2ط، التلوث وحماية صحة البيئة

الجوانب الصحية واالقتصادية للمفاحم في ، )2001(، ومحمد التفكجي، سليمان،  عبادي-17
  .الخاص مركز تطوير القطاع-جمعية رجال االعمال الفلسطينيين: نابلس، يعبد منطقة

  .مكتبة المعارف الحديثة:  اإلسكندرية،تلوث البيئة وملوثاتها، )2000(، حسن، العروسى -18

أساسيات وتطبيقات –نظم المعلومات الجغرافية  ،)2004(، محمد الخزامي، عزيز -19
  .منشاة المعارف: االسكندرية ،الطبعة الثالثة، للجغرافيين

لميسرة للنشر دار ا :عمان، البيئة الداء والدواء ،)1997(، احمد الفرج، العطيات -20
  .والتوزيع والطباعة

أساسيات نظم المعلومات الجغرافية وتطبيقاتها في  ،)2005(، سميح احمد محمود، عودة -21
 .دار الميسرة للنشر والتوزيع والطباعة :عمان، 1ط، رؤية جغرافية

رة وزا،  الواقع والحلول-المشاكل البيئية لمشاحر الفحم في يعبد، )1999(، هاني،  عويضة-22
 ،رام اهللا: الصناعة

دار : عمان، 2ط، المدخل الى العلوم البيئية، )1996(، ويحيى الفرحان، سامح، غرايبة -23
  .الشروق
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، البيئة حمايتها وصيانتها، )2003(، ومحمد عطوة الهروط، وائل إبراهيم، الفاعوري -24
 .دار المناهج: عمان

 .مؤسسة الورق للنشر: عمان، 1ط، تلوث البيئة ،)2001(، صباح محمود، محمد -25

 .دار الفكر: دمشق، التلوث الجوي ،)1996(، علي حسن ،موسى -26

 .دار الفكر العربي :القاهرة، 1ط، جغرافية الصناعة ،)2002(، علي احمد، هارون -27

: ، دمشق3، القسم العام، جالموسوعة الفلسطينية ،)1984(، هيئة الموسوعة الفلسطينية -28
 .اعة والنشر والتوزيعاألهالي للطب

  .رام اهللا، سياسة التقييم البيئي، )2000(، وزارة شؤون البيئة -29

  .رام اهللا، قانون البيئة الفلسطيني ،)1998(، وزارة شؤون البيئة -30

 ،"أسس جغرافية اإلنتاج"مقومات االنتاج واالنماء االقتصادي  ،)1996(، علي، وهب -31
 . انيدار الفكر اللبن: بيروت، 1ط

  .دار الفرقان للنشر والتوزيع: عمان، تلوث البيئة ،)1999(، محمد شفيق، يونس -32

  -: الرسائل الجامعية-أ

اآلثار البيئية لالستخراج المنجمي للرمال  ،)2005(، وآخرون، أسماء علي،  حسينأبا -1
  .امعة الكويتج: الكويت، مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية، البحرية في مملكة البحرين

تقييم الجانب االقتصادي ألثار تلوث مياه سد الملك  ،)1997(، كريمة غانم داود، إبراهيم -2
رسالة ماجستير (، طالل على إنتاج بعض أنواع الحمضيات في الغور األوسط في وادي األردن

 .عمان: الجامعة األردنية ،)غير منشورة

م اآلثار البيئية للمشاريع الصناعية في مدينة تقيي ،)1996(، نعيم سلمان محمد، بارود -3
 . الخرطوم:جامعة الخرطوم، )رسالة دكتوراة غير منشورة(، عمان الكبرى
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أثر المناخ على نمط استعمال األراضي الزراعية في  ،)1999( ،جمعة، سمير فريد عبد اهللا -4
  . نابلس:، جامعة النجاح الوطنية)رسالة ماجستير غير منشورة(، محافظة جنين

تلوث الهواء بغبار الفوسفات في مدينة العقبة واثره ، )1995(، هشام شعبان، الجندي-5 
   .عمان: الجامعة األردنية ،)رسالة ماجستير غير منشورة(، على السكان

، تقييم اآلثار البيئية للصناعة في مدينة صنعاء، )1995(، محمد صالح احمد، الحاج -6
 .  عمان:الجامعة األردنية، )ةرسالة ماجستير غير منشور(

تلوث الهواء في مدينة الرصيفة بغبار الفوسفات   ،)1985(، حامد موسى عيسى، الخطيب -7
 .عمان: الجامعة األردنية، )رسالة ماجستير غير منشورة(، واثره على صحة السكان

-1981أنماط االستخدام الزراعي في محافظة جنين للفترة  ،)2003(، غالب، الخطيب -8
 .نابلس: ، جامعة النجاح الوطنية)رسالة ماجستير غير منشورة( 2003

تقييم بعض اآلثار البيئية الناجمة عن التلوث الجوي  ،)1989(، محمد سعيد، الدمنهوري -9
في مدينة الفحيص في مجاالت صحة اإلنسان وراحته وبعض ممتلكاته وأوراق ، بغبار االسمنت

 .عمان: الجامعة األردنية، )ماجستير غير منشورةرسالة (، بعض األشجار المثمرة

تقييم األثر البيئي لبعض مواقع طرح النفايات  ،)2003(، محمد سعيد، الدمنهوري -10
 :الجامعة األردنية، )رسالة دكتوراة غير منشورة(، الصلبة في مدن إقليم الوسط في األردن

 .عمان

اط التلوث اليومي والفصلي للهواء في أنم، )2001(، احمد عطا اهللا موسى، الذنيبات -11
   .عمان: الجامعة األردنية ،)رسالة ماجستير غير منشورة(، وسط مدينة عمان

رسالة ماجستير (، الوضع البيئي في محافظة جنين ،)2005(، وليد سعيد حسين ،صقر -12
  .نابلس: جامعة النجاح الوطنية، )غير منشورة

تطوير منهجية لتقييم االثر البيئي بما يتالئم مع  ،)2006(، رياض حامد يوسف، عامر -13
جامعة النجاح ، )رسالة ماجستير غير منشورة(، حاجة المجتمع الفلسطيني التنموية والبيئية
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 .نابلس: الوطنية

، تقييم اآلثار البيئية للتنمية في مدينة العقبة ،)1995(، نسرين عبد المهدي، العطيوي -14
  . عمان:الجامعة األردنية، )ةرسالة ماجستير غير منشور(

رسالة (، جغرافية  دراسة–الصناعة في محافظة جنين ، )1997(، غانم، مصطفى عثمان -15
  .نابلس: ، جامعة النجاح الوطنية)ماجستير غير منشورة

التقييم االقتصادي لآلثار البيئية لمدينة عمان  ،)2000(، شبيب جميل، مصاروة -16
 . عمان:الجامعة األردنية، ) غير منشورةرسالة ماجستير(، الصناعية

تقييم اآلثار البيئية االقتصادية للتحسينات األخيرة  ،)2001(، رهام محمد ديب، اليمن -17
رسالة ماجستير غير (، التي أجريت لرفع سوية األوضاع البيئية في مصنع اسمنت الفحيص

  .عمان: الجامعة األردنية، )منشورة

  والسجالت الرسمية، لصادرة عن الجهات الرسمية النشرات والتقارير ا-ب

 االسقاطات السكانية في االراضي ،)2006(، الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني -1
  )بيانات غير منشورة. (فلسطين-رام اهللا. 2005تقديرات منقحة، الفلسطينية

: افظة جنينمح-دليل التجمعات السكانية، )2000 (،الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني -2
  .  فلسطين-رام اهللا. المجلد االول

التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت ، )1999 (،دائرة االحصاء المركزية الفلسطينية -3
  . فلسطين- رام اهللا،محافظة جنين، )1997(

 . بيانات محطة األرصاد الجوية جنين ،)2006(، دائرة االرصاد الجوية -4

-التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت، )1999(، كزية الفلسطينيةدائرة اإلحصاء المر -5
  . فلسطين–رام اهللا ، )ملخص نتائج التعداد(لمحة إحصائية ، 1997

  .مياه الشرب، )1997(، سسة المواصفات والمقاييس الفلسطينيةؤم -6
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  .رسميةالسجالت ال ،)2006(، مديرية تربية جنين، وزارة التربية والتعليم العالي -7

 .السجالت الرسمية ،)2006(، بلدية يعبد، وزارة الحكم المحلي -8

  .السجالت الرسمية ،)2006(، مديرية زراعة جنين، وزارة الزراعة -9

  .بيانات غير منشورة، المركز الوطني للبحوث الزراعية، )2007(، وزارة الزراعة -10

  .ة وفحصهامنهجية اخذ عينات الترب، )2007(، وزارة الزراعة -11
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   مواقع تصنيع الفحمألصحاباستمارة ) 1(ملحق رقم 
  بسم اهللا الرحمن الرحیم 

  جامعة النجاح الوطنية 
  كلية الدراسات العليا 

  قسم الجغرافيا 
  

  حم في منطقة يعبداستبانه لعينة من أصحاب مواقع تصنيع الف
  . في بلدة يعبد......... أخي المواطن 

وان البيانات التـي سـيتم الحـصول    ، تهدف هذه االستبانة إلى جمع بيانات تتعلق بصناعة الفحم في منطقة يعبد      
، فال داعـي لكتابـة االسـم      ، عليها هي إلغراض البحث العلمي فقط ولن يطلع على تلك البيانات سوى الباحث            

جمع البيانات هو استكمال إجراءات الدراسة لنيل درجة الماجستير في الجغرافيا حول تقيـيم االثـر          والهدف من   
  . البيئي لصناعة الفحم في يعبد

  : أرجو التكرم باإلجابة على األسئلة التي يحتويها االستبيان 
  شاكرا حسن تعاونكم

  هشام محمد حماد : الباحث 
  القسم األول 

  :.................................اسم المنطقة-2:.............البلد-1
  :...........................مكان السكن-5:..................... العمر-4
  ):.....................حدد عدد السنوات(منذ متى وانت تمارس هذه المهنة-5
  (     ) غير ذلك حدد-4الخبرة والمهارة -3 ارتفاع األرباح -2الوراثة  -1: سبب اختيارك العمل في صناعة الفحم-6

  )الموقع(القسم الثاني
 -------): العنوان(موقع المفحمة-7

  )استئجار-4، مساهمة عامة-3،مساهمة خاصة-2، ملكية فردية-1(الكيان القانوني للموقع؟  -8
  (    ) غير ذلك حدد-3مستاجر -2ملك -1: ملكية ارض الموقع -9

  -----موقع؟ما هو عدد المالكين لل-10
 --------3--------2--------1:ما هي استخدامات االرض في الموقع-11

 -------:كم عدد المفاحم في الموقع الواحد-12

رخص االيدي العاملة -4القرب من السكن -3القرب من السوق -2ملكية االرض -1:اسباب اختيار الموقع -13
   (       )غير ذلك حدد- 6القرب من المواد الخام - 5وتوفرها 

  ال - 2نعم    - 1هل تم اختيار موقع المفحمة بناء على دراسة مسبقة ؟ -14
  ال - 2نعم    -1هل انت راضي عن موقع المفحمة ؟   -15
  ال - 2نعم - 1هل للسلطة او التنظيم االداري في البلدة دور في اختيار موقع المفحمة ؟ -16
  ال -2نعم  - 1 ؟ لو عرض عليك موقع اخر للمفحمة هل تقبل بنقله-17
  ال -2نعم    -1: هل حصل تغيير لموقع تصنيع الفحم -18
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  ------2-----1:وما هي االسباب التي ادت إلى نقله------: اذا كان نعم اين كان الموقع السابق-19
  ما نوع الطاقة المستخدمة في تشغيل اآلالت ؟ -20
  جهد عضلي -3مشتقات نفطية -2كهرباء -1

  .محرك خاص-3الشبكة المحلية -2الشبكة القطرية -1. طاقة الكهربائية المستخدمةما هو مصدر ال-21
  ______________ :ما هي قيمة الطاقة المستهلكة -22
  ما مصدر المياه المستخدمة في الصناعة ؟-23

  (     )غير ذلك حدد-4الشركة الكهربائية -3آبار الجمع -2الشبكة البلدية المحلية -1 
  _______________ ياه المستخدمة ؟ما قيمة الم-24

 )1الحظ الجدول(-25 
  الموقع) 1(جدول

  (  ) رقم الموقع (       ) اسم الموقع

  عدد المفاحم في الموقع 

  عدد مرات اإلنتاج في الموقع في السنة 

  ) طن(كمية اإلنتاج السنوية للمفحمة 

  ) طن(كمية اإلنتاج للموقع 

   ) سعر الطن الواحد

  قسم الثالث المواد الخامال
 ------------3-------------2------------1:المواد الخام الالزمة للصناعة -26

  :في حالة حدوث مشكلة في الحصول على  المواد الخام أقوم ب -27
  )---- ---- حدد(غير ذلك -4أتوقف عن العمل لفترة طويلة -3تقليل عدد العمال  -2تقليل اإلنتاج -1

  )3جدول(سعار المواد الخام الحظ مصدر وا-28
  المواد الخام) 3(جدول

مصدر المواد   المادة الخام
  الخام

الكمية المحتاجة   سعر المادة الخام 
طن من 1النتاج 

  الفحم

الكمية المحتاجة 
  سنويا

الكمية المنتجة  
  لديك سنويا

            الخشب
            خشب الحمضيات
            خشب الوزيات
            خشب الزيتون

            ب االبوكادوخش
            الخشب المخلوط
            االشجار الحرجية
أنواع اخرى من 

  االخشاب
          

1            
2            
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            الكياس+ البالستك 
            المياه

            الكهرباء
            التراب
            القش

            )النوع(الوقود 
            حدد:اخرى

  
  القسم الرابع راس المال

  ---- --- -- : المال المستثمر في االنتاجما هو حجم راس-29
  )--- حدد(غير ذلك -4قرض من االقارب  -3من البنوك   -2شخصي   -1ما هو مصدر رأس المال ؟ -30

  القسم الخامس االنتاج والتسويق
  مؤقت -2دائم    -1: هل انتاج المفحمة -31
-----------اسباب التوقف   (ال اذا حدث ذلك     -2نعم  -1هل حدث وان توقفت عن العمل في الموقع ؟        -32
-- (  
  هل تعاني من زيادة في تكلفة االنتاج ؟ نعم    ال -33
  اذا كانت االجابة على السؤال السابق بنعم فما هو السبب في هذه الزيادة؟ -34
 ------غير ذلك حدد-4ارتفاع تكاليف النقل    -3.  ارتفاع اسعار المواد الخام-2ارتفاع االجور    -1

  ---------كم عدد ايام العمل في السنة -36    -----رات االنتاج في السنةعدد م-35
  طن----------:كمية االنتاج السنوي بالطن -38           ---------:موسم االنتاج-37

  -----:الكمية المباعة-40دينار     -------------:ما قيمة االنتاج السنوي للمفحمة بالدينار -39
 ---:إلغراض اإلنتاج في للموقع الواحد) بالدونم(ة المستخدمةكم تبلغ المساح-41
 ------:إلغراض التخزين) بالمتر المربع(كم تبلغ المساحة المستخدمة -42

  :مكان تسويق  المنتجات-43
  ............%الضفة الغربية ونسبة التسويق-2...............% اسرائيل ونسبة التسويق -1
 ...........%دول اخرى اذكرها ونسبة التسويق -4.............% ققطاع غزة ونسبة التسوي-3

  ال-2نعم     -1:    هل تواجه مشاكل في تسويق المنتج-44
  : اذا كانت االجابة نعم فما هي المشاكل-45
  -----عوامل اخرى حددها -4.   المنافسة مع المصانع االخرى-3ضيق السوق -2بعد السوق  -1

  ال/ق المعابر او الحدود مع اسرائيل ؟ نعمهل يؤثر عليك اغال-46
  ---------------------------اذا كانت االجابة على السؤال السابق بنعم ما هو نوع التاثير؟-47
  ما هو تاثير انتفاضة االقصى على االنتاج ؟ -48
  ليس لها تاثير -4نقصان االنتاج -3زيادة االنتاج -2ثبات االنتاج -1

  جدار الفاصل على االنتاج ؟ ما هو تاثير ال-49
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  ليس لها تاثير -4نقصان االنتاج -3زيادة االنتاج -2ثبات االنتاج -1
  %--------ما هي نسبة الزيادة او النقصان في االنتاج نتيجة لهذه االوضاع السياسية؟-50
  ما هي انعكاسات اغالق سوق العمل في اسرائيل على عدد العمال في المصنع؟ -51
  )-حدد(غير ذلك -4 انخفاض اجرة العمال -3 توفر االيدي العاملة المحلية -2د كبيرة من العمال توفر اعدا-1

  --------2-----------1)الموقع(ما هي اهم المشاكل التي تواجه -52
  )4الحظ جدول(ما هي اهم االالت والمعدات الالزمة لالنتاج-53

  االالت المستخدمة في االنتاج) 4(جدول
  استخدام االلة   اآلالتعدد  نوع االلة

      جرافة
      سيارة نقل

      تركتور
      :الالت االخرى 

1-      
2-      
3-      

  
  :كيف تتم عملية االنتاج-54
1............................................................................................................  
2.............................................................................................................  
3.............................................................................................................  
4.............................................................................................................  
5.............................................................................................................  

  ال/  نعم     : هل هناك تحديث في طريقة االنتاج-55
  لية االنتاجاذا كانت نعم  فما هي التحديثات الحاصلة في عم-56

-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------  

  كمية االنتاج
  كمیة االنتاج  السنة   #
1  1999    
2  2000    
3  2001    
4  2002    
5  2003    
6  2004    
7  2005    
8  2006    
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  )العمال(القسم السادس

)      ---اجـرة العامـل   (----:مؤقتون) ---اجرة العامل (---:دائمون) : بدون صاحب العمل  (عدد العمال   -59
  )-----اجرة العامل(------:موسميون

  )-----------------حدد(غير ذلك -2يعبد   -1: مصدر العمال -60
  ال /   نعم    ): لكل عامل اعمال مخصصة له(هل هناك تخصص في العمل -61
  ) 5(اذا كان نعم ما هي االعمال التي يمارسها العمال الحظ الجدول-62

  العمال) 5(جدول 
  اجرة العمال  عدد العمال  نوع العمل

      
      
      
      
      
      
      
    

  ال /هل تؤثر المفاحم في تلويث البيئة ؟ نعم -63
  ---------------------------------------: اذا كان نعم كيف يتم ذلك -64
  

  ،،،،،،شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا
  الباحث هشام محمد حماد
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  استمارة مسح االثر البيئي على السكان) 2(ملحق رقم 
  بسم اهللا الرحمن الرحیم 

  جامعة النجاح الوطنية 
  كلية الدراسات العليا 

  قسم الجغرافيا 
  استبانه خاصة لعينه من سكان يعبد

  . أختي المواطنة في بلدة يعبد.........طن أخي الموا
وان البيانات التي سيتم الحصول عليها هي     ، تهدف هذه االستبانة إلى جمع بيانات تتعلق بأثر المفاحم على السكان          

والهدف من جمع البيانات هو استكمال إجراءات الدراسة لنيـل          ، فال داعي لكتابة االسم   ،إلغراض البحث العلمي  
  . ر في الجغرافيادرجة الماجستي

  : وتتضمن االستبانة مايلي 
  . جمع بيانات ومعلومات علمية تتعلق بعينة تتمثل ببعض األسر والمساكن في البلدة-:القسم األول 
  .   الكشف عن بعض األمراض الناجمة عن صناعة الفحم فارجوا أن تكون إجاباتها دقيقة-:القسم الثاني 

  .فراد اتجاه المشكلة وكيفية استجابتهم وتكيفهم معها معرفة سلوك األ-: القسم الثالث 
  : أرجو التكرم باإلجابة على األسئلة التي يحتويها االستبيان 

  شاكرا لكم حسن تعاونكم
  هشام محمد حماد أبو ذيب : الباحث 

  
  ) خاص برب األسرة(القسم األول

  وسط البلد -5الجنوبية   -4لشمالية     ا-3الغربية      -2 الشرقية     -1:     منطقة السكن في يعبد -1
  (      ). إناث(     ) ذكور ، )      (عدد أفراد األسرة -2
  ............... سبب ترك السكن................... إذا كان نعم حدد العنوان) ال/نعم(هل سكنت في مكان أخر في يعبد -3
  ...............) :......باألمتار( المسافة بين المسكن والمفاحم -4

  القسم الثاني
 تأثير صناعة الفحم على صحة السكان: أوال

  ال تؤثر  قليلة  متوسط  كبير  كبير جدا  األثر البيئي على صحة اإلنسان  

            تعتقد أن تلوث الهواء يؤثر على صحتك  1
            تعتقد أن تلوث الهواء في يعبد يؤدي إلى حدوث العديد من األمراض   2
            ث الهواء هنا على نشاطاتك اليومية يؤثر تلو  3

 
 أو  كأمراض الجهاز التنفـسي   ، هل هناك احد من أفراد األسرة مصاب بمرض مزمن أو أمراض تتكرر           : ثانيا  

أو ، أو حساسية الجلد  ، أو الجيوب األنفية  ، أو التهاب اللوزتين  ، التهاب القصبات المزمن  أو  ، األزمة الصدرية 
ارجوا اإلجابـة عـن     )  نعم أو ال  ( إذا كانت اإلجابة     أو أمراض أخرى  ، ض السرطان أمراأو  ، حساسية العيون 

  : األسئلة التالية 
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  العم                       ر  نوع المرض   األسرة المصابون وغیر المصابون في األفراد
   

  الج                                         نس
  

1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        

10        
  القسم الثالث

  ابل اإلجابة المناسبة واإلجابة بالمناسب في الفراغات مق) ×(الرجاء وضع إشارة 
  

  الدرجة  فقرة القياس  
    

جدا
ير 

كب
  

بير
ك

سط  
متو

  

يلة
قل

ؤثر  
ال ت

  

  الملوثات: أوال
            تقوم الرياح في نقل الغبار والغازات من المفاحم باتجاه مسكنكم   1
            وث في منطقة سكنكم تساهم الرياح الغربية والجنوبية الغربية على زيادة تركز التل  2
            تساهم الرياح الشمالية الغربية على زيادة تركز التلوث في منطقة سكنكم   3
  تساهم الرياح الشرقية على زيادة تركز التلوث في منطقة سكنكم   4
  ...................:..........ما هي أكثر الفصول التي يزداد فيها نشاط الرياح في نقل الغبار والغازات إلى مسكنكم   5
            تشعر بضيق في التنفس عند عودتي إلى بلدة يعبد  6
            تشعر أن هواء بلدة يعبد يختلف عن هواء مدينة جنين أو المناطق األخرى  7
            تشعر  بالروائح الكريهة المنبعثة من المفاحم أثناء النهار   8
             أثناء الليل تشعر  بالروائح الكريهة المنبعثة من المفاحم  9

  :.............................................ما هي أكثر األوقات التي تنبعث منها الروائح واألدخنة أثناء اليوم   10
            .تساهم الرياح بنقل روائح المفاحم إلى مسكنكم  11
            تساهم المفاحم في تلوث الهواء في المنطقة   12
            المفاحمتتضايق من موقع   13

  أضرار التلوث الجوي على المساكن: ثانيا 

            اعتقد بان المفاحم تلحق أضرارا بممتلكات السكان   14
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            على الجدران الخارجية للمسكن )الكربون(تتضايق من ترسب الغبار  15
            يؤثر الغبار والدخان على المالبس أثناء نشرها على أسطح المنازل   16
            يق من الجلوس في باحة المسكن صيفا بسبب الغبار والدخان تتضا  17
            يؤثر الغبار والدخان المتطاير من المفاحم على نظافة مسكنكم ويشكل مصدر إزعاج   18
            تقوم بإغالق األبواب والشبابيك نهارا لمنع تسرب الغبار والدخان إلى مسكنكم   19
            يك ليال لمنع تسرب الغبار والدخان إلى مسكنكمتقوم بإغالق األبواب والشباب  20
            تمضي وقتا طويال في تنظيف أثاث وستائر نوافذ المنزل   21
            الغبار المتطاير يؤدي إلى تشقق مطاط نوافذ االلومنيوم   22
            الغبار المتطاير يؤدي إلى تلف وتقطع منخل الشبابيك   23
            ن أخر في منطقة أخرى هل تترك هذا المسكن لو خيرت أن تسكن في مسك  24
       -2                        -1:اذكرها.... هل ترى أضرارا أخرى للغازات والغبار والرائحة على المسكن   25

  )اذا كنت تمتلك سيارة(أضرار تلوث الهواء على السيارات: ثالثا
            ر السلبية على السيارةتعتقد أن المفاحم في يعبد هي السبب في اآلثا  26
            تؤدي الغبار والغازات إلى تراكم الزيوت واتساخ السيارة   27
            تشوه الغازات والغبار دهان السيارة   28
            تشقق الغازات والغبار مطاط نوافذ السيارة  29
            تهتم بتنظيف السيارة من الملوثات   30
            تها من الغبار تحرص على تغطية سيارتك لحماي  31
  -------كم مرة أسبوعيا يتم تنظيف سيارتك من الغبار والدخان   32
       -2                        -1:اذكرها.... هل ترى أضرارا أخرى للغازات والغبار على السيارة   33

  أضرار تلوث الهواء على النباتات: رابعا
            . المنبعثة من المفاحم تؤثر سلبا على النباتاتتعتقد ان الغازات والغبار والرائحة   34
            تسبب الغازات والغبار ة ذبول أوراق نباتات الزينة وتغيير لونها وتحرق أطرافها   35
            .تسبب الغازات والغبار ذبول أوراق األشجار المثمرة وتغيير لونها  36
            .تضعف الغازات والغبار ة نمو النباتات  37
            .تلحق الغازات والغبار أضرارا بأزهار النباتات  38
            تمضي وقتا طويال في تنظيف نباتات الحديقة من الغاز والغبار   39
       -2                        -1:اذكرها.... هل ترى أضرارا أخرى للغازات والغبار والرائحة على النباتات   40

  جار الزيتونأضرار تلوث الهواء على أش: رابعا
  ال / هل تمتلك أشجار زيتون في منطقة يعبد؟     نعم    41
  ) حدد(غير ذلك -بالقرب من مفاحم منطقة السهل ج- بالقرب من مفاحم شارع زبدة  ب-أ: إذا كانت اإلجابة نعم ؟  أين تقع هذه األشجار  42
            . يتون التي تمتلكهاتؤثر الغازات والغبار المنبعثة من المفاحم سلبا على أشجار الز  43
            تسبب الغازات والغبار وتغيير لون أشجار الزيتون وتحرق أطرافها   44
            تسبب الغازات والغبار وتغير طعمها   45
            .تضعف الغازات والغبار ة نمو أشجار الزيتون  46
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            .تلحق الغازات والغبار أضرارا بأزهار الزيتون  47
  -2                          -1:اذكرها..... ارا أخرى للغازات والغبار والرائحة على الزيتون هل ترى أضر  48

  اإلجراءات الحكومية تجاه البيئة: خامسا
            تشعر بوجود تحسن في الوضع البيئي لبلدة يعبد بعد مجيء السلطة الفلسطينية   49
د المواقع السكنية بالنسبة ألخطار التلوث تعتقد بان السلطة قامت بالتخطيط السليم لتحدي  50

  بفعل صناعة الفحم
          

ساهمت السلطة بتحسين المنظر الطبيعي للمدينة عن طريق زراعة األشـجار وسـن          51
  القوانين المناسبة 

          

            هل قامت السلطة باختيار الموقع المناسب للمفاحم   52
من صحة السكان الذين يـسكنون بـالقرب مـن      تقوم السلطة بإرسال جهات مختصة لتتحقق         53

  المفاحم 
          

            تعتقد بان اإلجراءات والقوانين التي تتخذها السلطة كافية للحد من تلوث الهواء  54
            .تشعر بالرضا من إسهامات السلطة في التقليل من حدة تلوث الهواء  55

  مدى اهتمامك بمشكلة التلوث:سادسا
            حم من موقعها الحالي إلى موقع أخر بعيد عن السكنتفضل نقل المفا  56
            تهتم بمشكلة تلوث الهواء بمخلفات المفاحم في بلدة يعبد   57
  قمت بتقديم شكاوي للجهات المسئولة هنا بسبب تركز تلوث الهواء في منطقة سكنكم ؟          نعم   ال   58

  هل ترى أضرارا أخرى للمفاحم ؟ اذكرها 
......................................................................................................................  

......................................................................................................................  
  ك للحد أو التقليل من خطورة مشكلة تلوث الهواء بالغبار في البلدة؟ ما هي اإلجراءات في رأي

1.....................................................2......................................................  
3.....................................................4.....................................................  
  

  
  ،،،،،،شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا

                                                                                                         الباحث
     هشام محمد حماد أبو ذيب                                                                                   

  نابلس -جامعة النجاح الوطنية
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  احدى الشكاوي التي تقدم بها سكان بلدة يعبد) 3(ملحق رقم 
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  نتائج تحليل عينات التربة والمياه التي تم جمعها من منطقة الدراسة ) 4(ملحق رقم 
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  الحديثة التي تستخدم في صناعة الفحم احدى االفران ) 5(ملحق رقم 
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  بعض الصور للدراسات الميدانية التي قاب بها الباحث ) 6(ملحق رقم 

  

  
احدى البرك التي تتجمع به مياه االمطار مكـان مواقـع           

  المفاحم
احدى االجهزة التي يستخدمها بعـض  االشـخاص         
الذين يعانون من امراض الجهاز التنفسي بالقرب من 

  اقع تصنيع الفحممو

  
المنتـشرة فـي    ) السالحف(احدى الحيوانات البرية   االنبعاثات الغازية من مواقع تصنيع الفحم

  منطقة الدراسة
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Environmental Impact Assessment of Charcoal Industry of  Ya'bed Area  

Prepared by  

Hisham Mohammad Hammad Abu Thib 

Supervised By  

Dr. Ahmed Ra'fat Ghodieh  

Abstract 

Ya'bed has been suffering from environmental pollution as a result of 

charcoal industry because of the near location of charcoal industry to the 

town. This study aims at assessing Environmental Impact  for charcoal 

industry in Ya’bed area.  

It also aims at investigating the effect of charcoal industry on local 

environment where people live. It also studies charcoal as one of the 

economical products which the area produces. In addition, The study aims 

at investigating the effects of charcoal remains on the health of man, his 

restfulness and properties, to know the effect of charcoal industry on 

natural plants, fruitful trees, underground water and soil.  

           To achieve these aims the study is divided into six main chapters.  

Chapter One: introduces the problem of the study, its importance, aims, 

approach and literature view. 

Chapter Two: included a comprehensive study of the environment of the 

natural and human area. 

Chapter Three: includes the study of charcoal industry in a geographical 

and economic perspective. 

 Chapter Four: includes the study of environmental effect of charcoal 

industry on natural and human sides through studying the environmental 

effect on population, properties, plants, biodiversity and environmental 

effect on soil and underground water.  

Chapter Five: includes the Environmental Impact Assessment (E.I.A) for 

charcoal industry, through using a group of patterns for the (E.I.A), as the 
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direct method, charts, the views of people and Leopold matrix. 

 Chapter Six: includes results and recommendations. Results are divided 

into three parts: 

Part One: Results related to charcoal industry: 

1- The annual production of the economic sector of charcoal industry is JD 

5740387 “average of productivity” JD 76538 for each sector.  

2- The average productivity for each worker is JD 15514. The average of 

capital productivity in charcoal industry is JD 1.46 and the average of wage 

productivity is JD 8.92. 

3-The average of industrial location production is 148 tons of charcoal 

annually. This amount differs between 20-400 ton per year for each 

location. The net profit of producing charcoal is JD 1217075.83 in an 

annual average of JD 16227.68in a monthly average JD 1352.31. 

Part Two: Results related to environmental effect of charcoal industry: 

1- The season which has great effect on people through charcoal industry 

polluters is summer and the time is in the early morning and late night. 

2- Polluters which result from charcoal industry in Ya’bed area  vary from 

micro objects to different gases as Co and Co2, No, So2 and hydrocarbons. 

3- The study shows that some residents suffer from certain diseases which 

are caused by polluters as respiratory system diseases, eyes, tonsils and 

skin diseases 13.7% among the sample, are suffering from these diseases. 

The study showed there is a variationin in kinds of common spread 

diseases. The resparatory system diseases were the most common ones. 

4- The study showed that charcoal industry affects residents’ properties, 

through the dirtiness of walls, homes and cars. 

5- The Western area lying very near to pollution sources was the most 

affected area. This area is also highly affected by the western winds as well 

as the north-western winds. What’s more, the western charcoal industry 
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locations at Zabda street are in the face of the western winds and 

consequently a double effect was observed. Besides, the southern area was 

placed the second as a result of the charcoal industy locations in southern 

plain area.  

6- Gases and dust from charcoal locations lead to the shriveling and 

withering of plants and fruit leaves and slow in growth. 

7-It was noticed that the underground water in the study area was not so 

polluted that it formed a big danger on public health. This is due to the fact 

that the wells in this area were deep enough. 

8-It was noticed that charcoal industry affected the characteristics of the 

soil in the study area. This effect on soil was a positive one since the 

increase of these substances were positive to the plants rather than 

negative. Moreover, these plants need a great deal of these substances as 

they help much in the growth. 

Part Three: Results related to people’s awareness of pollution problem 

and their response to it: 

1- Pollution resulted from charcoal industry location in Ya’bed Area 

created a special concern in this problem. 

2-A large percentage of people believe that charcoal locations cause great 

damage in properties, cars, plants, affect public health and cause many 

diseases. 

3- People feel that strong smells of charcoal are much stronger at night. 

4- People feel that they have problems in respiration in Ya’bed area. They 

also feel that the air in Jenin and other areas differs from the air in Ya’bed. 

5- As a result of the environmental effects of charcoal locations, people 

show several responses towards these bad effects. For example, in the field 

of inhabitation, residents spend a great deal of time cleaning furniture and 

curtains. In addition, they keep on cleaning cars. It is said that the estimated 
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average of cleaning cars is 2.26 per week, and sometimes some people use 

special cloth to cover their cars. Besides, people spend a great deal of time 

cleaning their gardens and yards from these emissions. 

6- The environmental situation of Ya'bed town hasn’t witnessed any 

improvement after the arrival of Palestine National Authority. 

People aren’t satisfied with the government acts towards the environment. 

There has been no good planning and strategy to deal with the pollution 

problem and its increasing dangers. The government hasn’t done any effort 

to make nature look better in this area. The core of the problem is that the 

involved authorities haven’t chosen the suitable sites for charcoal industry; 

and they rarely checked the public health of neighboring residents.  

  

  

  


