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   فلسطين -مياه اآلبار الجوفية والينابيع وخصائصها في الضفة الغربية

   م  ٢٠١٠ - ٢٠٠٨للفترة من 
Ground water wells and springs and it's characteristics in The West 

bank of Palestine for the years of 2008-2010  

  ملخص البحث
 الـــضفة  فـــي وخصائـــصها الكيميائيـــة والطبيعيـــة والينـــابيع الجوفيـــة اآلبـــارميـــاه البحـــث يتنـــاول    

الجهـــاز المركـــزي لإلحـــصاء  ( ية مـــن الجهـــات الرســـملهـــا تـــوفرت اتآلخـــر إحـــصائي ً وفقـــاالغربيـــة
، وهـــي  م٢٠١٠ - ٢٠٠٨للفتـــرة مـــن ، ، وغيـــره مـــن المؤســـسات الفلـــسطينية الرســـمية)الفلـــسطيني
، قـسم البحـث إلـى   آلخـر ثـالث سـنوات الـصادرةالميـاهاعتمـدت علـى بيانـات  تطبيقيـة دراسة حالـة

بـار الميـاه والينـابيع مـن آأهداف البحث ووسائله، و تناول الثـاني :  موضوعات، تناول األولأربعة
فتناول الخـصائص الكيميائيـة والطبيعيـة : ، وأما الثالثها، وكمية المياه المستخدمة منهادحيث عد

ـــة ـــة فـــي الـــضفة الغربي ـــابيع كدراســـة مقارن ـــاه اآلبـــار والين ـــر. لمي  النتـــائج والمقترحـــات وتنـــاول األخي
لميــاه اآلبــار، يميائيــة والطبيعيــة عــدم تطــابق قــيم الخــصائص الكوالتوصــيات، وكانــت أبــرز النتــائج 

  .يحتاج إلى مقترحات وتوصيات تتناسب مع النتائجاألمر الذي ، ومياه الينابيع
Abstract  

The research studies water wells and springs and it's characteristics in the 
West Bank of Palestine for the period between 2008 - 2010, where data of 
this study were obtained completely from Palestinian central bureau of 
statistics and others for the mentioned period. The study is divided into 
four sections, In the first the objectives of the study were mentioned. The 
second deals with  the number of water wells and springs, and amounts of 
used water. The third tackles the Chemical and Physical characteristics of 
ground water ( wells and springs) . The final part summarizes the results, 
suggestions and recommendations. The important results show that water 
is bad for drinking and other usings  in some governorates , specially 

Jericho .                                                                                                   
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  الموضوع األول

  أهداف البحث ووسائله
  :مقدمة

ًنظـــرا ألبعادهـــا المختلفـــة،  المائيـــة فـــي الـــضفة الغربيـــة مـــن الدراســـات المهمـــة     تعتبـــر الدراســـات
الــذي يجعلهــا علــى قــدر كبيــر  ، األمــر ً كــذلك نظــرا لعواملهــا المتــشابكة، وةالــسياسية، واالقتــصادي

ً، تسلك هذه الدراسة مسلكا مختلفا عن دراسات كثيرة عملت عن الـضفة غربيـة، إذ أن من األهمية ً
 فقــد جــاءت هــذه الدراســة مركــزة علــى ميــاه  إلــى مناقــشة الموضــوع بنكهــة سياســية،معظمهــا يميــل

 آخــر اإلحــصاءات التــي ًومعتمــدا فيــه علــى م، ٢٠٠٨ ألحــدث البيانــات بعــد عــاماآلبــار والينــابيع 
 األمــــور المتعلقــــة معظـــمتـــوفرت فــــي الجهـــاز المركــــزي لإلحـــصاء الفلــــسطيني، و تتنـــاول الدراســــة 

 والطبيعيـة لميـاه اآلبـار والينـابيع، ةلى االختالفـات فـي الخـصائص الكيميائيـٕبالمياه، وانما ركزت ع
  .ًوفقا لالستخدامات المختلفةللوقوف على مدى مالءمتها 

      وتعتبر الضفة الغربية الجزء األكبر من أراضي السلطة الوطنية ، إضافة إلى قطاع غزة، 
ـــة  ـــاه فـــي الـــضفة الغربي ـــرغم مـــن تعـــدد مـــصادر المي ـــى ال ـــاه الجوفيـــة، ، وعل حيـــث األمطـــار، والمي

والينابيع، ومياه األنهار والجداول، إال أنها تعاني من نقص شديد في كميـات الميـاه التـي يحتاجهـا 
ًالــسكان، نظــرا لــسيطرة االحــتالل اإلســرائيلي علــى معظمهــا ، يــضاف إلــى ذلــك مــا اقتطعــه الجــدار 

  .خل أراضي الضفة الغربيةالفاصل ، وما تسيطر عليه المستعمرات اإلسرائيلية دا

 م، ٢٠٠٨ عــام ٣ مليــون م١٤٤.٤    بلغــت كميــة الميــاه التــي اســتخدمها ســكان الــضفة الغربيــة 

 ، لالســـتخدامين المنزلـــي والزراعـــي، ضـــخت مـــن  م٢٠١٠ عـــام ٣ مليـــون م١٥٣.٨ارتفعـــت إلـــى 

)    م٢٠١٠ ( ٣ مليون م٢٦.٨، ارتفعت إلى )  م٢٠٠٨( ٣ مليون م٢٥.٢ً بئرا، إضافة إلى ٣٢٥

كميــة الميــاه اآلتيــة مــن شــركة ميكــوروت اإلســرائيلية ، والتــي إضــافة إلــى  مــن تــصريف الينــابيع، ،
 ويقـل إجمـالي  ،)م ٢٠١٠ (٣ مليـون م٥٥.٤، ارتفعت إلـى ) م ٢٠٠٨ ( ٣ مليون م٥٢.٩بلغت 

ن ، على الرغم م ) ٣ مليون م١٨٠( يستخدمه قطاع غزة عماالمياه المستخدم في الضفة الغربية 

   .)١(اعتماد سكان قطاع غزة على المياه الجوفية فقط

                                                 

  : للمزيد عن هذا الموضوع انظر1

، إحـصاءات الميـاه فــي األراضـي الفلـسطينية، التقريــر  )٢٠٠٩: ( الجهـاز المركـزي لإلحـصاء الفلــسطيني -* 

  .١٩ ص ) ١٦( ، رام اهللا ، فلسطين ، الجدول ٢٠٠٨السنوي 

  .، نظام المعلومات المائية ، رام اهللا ، فلسطين ، نشرات مختلفة )٢٠١١: (  سلطة المياه الفلسطينية -* 

 *- Wate\Portal\ps.gov.pcbs.www   
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     ويــأتي نقــص الكميــة المــستخدمة فــي الــضفة الغربيــة عنهــا فــي قطــاع غــزة إلــى مجموعــة مــن 
العوامـــل أهمهـــا ســـيطرة االحـــتالل اإلســـرائيلي ومـــستعمراته علـــى مـــصادر الميـــاه، ووضـــعه لـــشروط 

 الكثيـر د إلـى اخـتالف نمـط الزراعـة، حيـث يعتمـ الفلـسطينيين للميـاه، إضـافةاستعمال أماممجحفة 
، إضـافة إلـى أن حفـر  المعتمدة علـى ميـاه األمطـاراألشجارمن سكان الضفة الغربية على زراعة 

  .ًيل ومعدات خاصة نظرا لعمق المياه الجوفيةواآلبار يحتاج إلى تم
  :منطقة الدراسة: ًأوال

 مـن فلـسطين بعـد حـرب وهو ما تبقـىهر األردن،  غرب نالضفة الغربية ذلك الجزء من فلسطين الواقع

نهــر األردن والبحــر ًيحــدها شــرقا  فلــسطين، شــرق وســط ً جغرافيــا تقــع الــضفة الغربيــة،  )١( م١٩٤٨

ــت  ــةالمي ــاقي الجهــات، ) )٢() األخــضرالخــط (،ويحــدها خــط الهدن  ٢ كــم٥٦٣٣تبلــغ مــساحتها  مــن ب

 بــين دائرتــي ً الــضفة الغربيـة فلكيــاتقــع.)٣(نفلــسطيل  الكليـةمــساحةالمــن % ٢٠.٨، أي بنــسبة ًتقريبـا

  تقــع. )٤(ْ  شــرقا٣٥َ  ٣٤,٥ْ  و ٣٤َ  ٥٢ طــول يًشــماال وبــين خطــ٣٢  33َ و 31ْ  ٢٠عــرض 

ً، وتتبــاين فيهــا العناصــر المناخيــة تباينــا واضــحا بــين ضــمن منــاخ شــرق البحــر المتوســط المعتــدل ً

ًة، وأقــل مطــرا، وقـد أثــر هـذا األمــر علــى  ، وتعتبـر الجهــات الــشرقية منهـا أكثــر حـرارشـرقها وغربهــا

حيــث  كــذلك تتبــاين فيهــا التــضاريس ، ففيهــا المنخفــضة عــن مــستوى ســطح البحــر ، زيــادة البخــر،

، وفيهــا المرتفعــة ألكثــر مــن )ًاألكثــر انخفاضــا فــي فلــسطين ( نجــدها فــي البحــر الميــت واألغــوار

 الهـضاب سـطحها صـفاتتظهر علـى   م فوق منسوب سطح األرض، نجدها في الوسط، ١٠٠٠

  م،١٠٠٠ً، تعلوها العديد من القمم الجبلية التي يتـراوح ارتفاعهـا نحـوا مـن في مناطق واسعة منها

                                                                                                                                            

 *- Palestinian water authority: ( March 2012 ), correcting inaccuracies 

COGAT,s fact sheet ( Water in the West Bank) .                                                         
  
 www.unrwa.org\arabic.php:  انظر- 1
 يفــصل بــين األراضــي التــي احتلتهــا و  م حــسب اتفاقيــة رودس،١٩٤٩خــط الهدنــة لعــام :  الخــط األخــضر - 2

 . والضفة الغربية ١٩٤٨إسرائيل عام 
، للمزيـد عـن  )٢ كـم٢٧٠٠٩( بالحدود الدولية والبحرين المتوسـط واألحمـر  وهي مساحة فلسطين المحددة- 3

  -:ذلك ارجع إلى

، رام اهللا ، فلـسطين، ١٩٩٩، كتـاب فلـسطين اإلحـصائي  )٢٠٠٠( الجهاز المركزي لإلحصاء الفلـسطيني -* 

   .١٢٥ص 

  .فلسطينية، محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة، السلطة الوطنية ال )١٩٩٥( أطلس فلسطين -* 
 Survey of Israel:(1990),Physical Map of Palestine (Israel), Scale:ً نقــال عــن- 4

1:25000                                                                                                                             
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تمتـــد جبالهـــا مـــن الـــشمال إلـــى و، ً شـــرقاًتنحـــدر جوانبهـــا بـــشدة شـــرقا ، حيـــث انهـــدام البحـــر الميـــت

،ارتبط بهـذا التبـاين المنـاخي  ، وبخـط عـام متعامـد مـع اتجـاه الريـاح الغربيـة المـاطرةًالجنوب تقريبـا

، وتبـاين خصائـصها الكيمائيـة والطبيعيـة ، والتـي تتـأثر والتضاريسي تباين توزيع المصادر المائيـة

 ، وال المناخيــة، والعناصــر الكيميائيــة فــي التربــة والــصخور، والــضخ المــائيحبــصفة خاصــة بــاأل

 يبلـغ عـدد الـسكان لمـصادر المائيـة فيهـا، أهـم ا األمطار ، والمياه الجارية، والمياه الجوفيـة،وتعتبر

   ، )١( نسمة٢٦٤٩٠٢٠فيها 

ًمركزا عمرانيا ١٥٠نحو يستفيد من مصادر المياه فيها   الخـرب  إلـىإضـافة،  )٢( )مدينة وقرية ( ً

 ، و )الجــئ ٨٩٥٧٠٣(  مخيمــات الالجئــين الفلــسطينيينإضــافة إلــىوالقــرى الــصغيرة والمتباعــدة، 

ـــاه )٣()ً مـــستعمرا٥٣٦٩٣٢( سكانها بـــ مـــستعمرة إســـرائيلية١١٤ ، إال أن النـــصيب األكبـــر مـــن المي

، ة محافظـة فلـسطيني١١يتواجـد فيـه  المستخدمة يكون من نصيب المحتـل اإلسـرائيلي بمـستعمراته،

 وأصـغرها مــساحة ،  ) نـسمة٦٤١٧١٠ ، ٢ كـم١٠١٤.٩( محافظـة الخليـل ًأكبرهـا مـساحة وسـكانا 

تنتـــشر فيهـــا أشـــجار الزيتـــون واللوزيـــات فـــي ، )نـــسمة ٦٤٦١٥ ، ٢ كـــم٢٠٤.٩(محافظـــة ســـلفيت 

المـــــوز والنخيـــــل إضـــــافة إلـــــى ، ، وتعتمـــــد علـــــى ميـــــاه األمطـــــار فـــــي معظمهـــــاالمنـــــاطق المرتفعـــــة

، كمــا تــشتهر بوجــود بعــض األشــجار ، وتعتمــد علــى الــري فــي معظمهــاوالخــضروات فــي األغــوار

هذا وتوضح الخريطتان .مية، والزعتر النباتات الطبية مثل الميريو مثل الخروب،  المعمرةالطبيعية

  .موقع منطقة الدراسة ، ومحافظاتها ) ٢ ، ١( 

  
  
  

                                                 
  : ا نظر- 1

 ، ١٩٩٧، التعداد العام للـسكان والمـساكن والمنـشآت،  )٢٠٠٠: ( اء الفلسطيني الجهاز المركزي لإلحص-* 

، ص  )٦١(النتائج النهائية، تقرير المساكن، األراضي الفلسطينية، الجزء الثـاني، سلـسلة التقـارير اإلحـصائية 

٧٨  

 ، رام ١٣ ، رقــم ٢٠١٢، كتــاب فلــسطين اإلحــصائي،  )٢٠١٢: (  الجهــاز المركــزي لإلحــصاء الفلــسطيني-* 

  ٤٦اهللا ، فلسطين ، ص 
ــسطيني - 2 التع;;داد الع;;ام لل;;سكان والم;;ساكن والمن;;شآت، المفك;;رة،  ) ١٩٩٧: (الجهــاز المركــزي لإلحــصاء الفل

  .صفحات متعددة
، المستعمرات اإلسرائيلية في األراضي الفلسطينية ، التقرير  ) ٢٠١٢: (  الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني - 3

    .١٧ ، رام اهللا فلسطين، ص ٢٠٧وي اإلحصائي السن
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  موقع منطقة الدراسة ):١( خريطة رقم 

  
  -:ًنقال عن: المصدر

، كتاب فلسطين                                                  )٢٠١٣: (  الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني -  ١
   .٣ ، رام اهللا ، فلسطين ، ص ١٣ ، رقم ٢٠١٢ السنوي اإلحصائي   

                                              ،أطلس فلسطين، محافظات الضفة)١٩٩٥:(السلطة الوطنية الفلسطينية -  ٢
  .الغربية وقطاع غزة
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                      محافظات الضفة الغربية حسب تقسيم السلطة ): ٢( خريطة رقم 
  الوطنية الفلسطينية 

  
  -:ًنقال عن: المصدر

، كتاب فلسطين                                                  )٢٠١٣: (  الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني -  ١

   .٣ ، رام اهللا ، فلسطين ، ص ١٣ ، رقم ٢٠١٢اإلحصائي    السنوي 
                                              لسطين، محافظات الضفة،أطلس ف)١٩٩٥:(السلطة الوطنية الفلسطينية -  ٢

  .الغربية وقطاع غزة
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    -:مجال البحث وحدوده: ًثانيا
ـــــةويـــــرتبط ب األول مكـــــاني، يتكـــــون البحـــــث مـــــن مجـــــالين،   : مجـــــال البحـــــث–أ   الـــــضفة الغربي

ويـــرتبط  والثـــاني موضـــوعي، ،ً تحديـــدا بآبـــار الميـــاه الجوفيـــة وينـــابيع الميـــاهويتعلـــق ، ومحافظاتهـــا
  في يقع ، وهو موضوعبمقارنة الخصائص الكيميائية والطبيعية لمياه اآلبار الجوفية وينابيع المياه

  . الجغرافية الطبيعية التطبيقيةضمن علم الهيدرولوجيا
موضـوع البحـث، و يخـص  و علمـي، :األول ، فـي بعـدين حـدود الدراسـة تقـع : حدود البحـث–ب 

تعــرف علــى الفروقــات فــي الخــصائص الكيميائيــة والطبيعيــة لميــاه أبــار الميــاه الجوفيــة وفيــه يــتم ال
 م ، ٢٠١٠ – ٢٠٠٨شـملت األعـوام مـن  بمدة الدراسة والتي يتعلق زمني، و: الثاني و، والينابيع

  . أحدث البيانات المائية التي تم الحصول عليها تتوفرحيث
  -:األهداف: ًثالثا

  :حقيق األهداف اآلتية    تهدف الدراسة إلى ت
الخـــصائص الكيميائيـــة والطبيعيـــة لميـــاه كـــل مـــن آبـــار الميـــاه الجوفيـــة وينـــابيع  التعـــرف علـــى – ١

  . كانت هذه الخصائص في حدود المسموح به لالستخدام البشري، وما إذا المياه
يع الفروقــات فــي الخــصائص الكيميائيــة والطبيعيــة لكــل مــن ميــاه اآلبــار وينــاب التعــرف علــى – ٢

  . السكان في منطقة الدراسةمأفضل الستخداالمياه ، وأيهما 
  .المتعلقة باالستخدامات المائية األفضل إلى وضع المقترحات والتوصيات كذلك تهدف – ٣

  -: الدراسةأسئلة-:ًرابعاً◌

  -:  تحاول الدراسة اإلجابة عن األسئلة اآلتية
ئيـة لكـل مـن ميـاه اآلبـار الجوفيـة وميـاه فـي قـيم الخـصائص الطبيعيـة والكيميا هل يوجد تغير – ١

  .؟ينابيع المياه في الضفة الغربية
  ؟ًيكون التغير واحدا في محافظات الضفة الغربية، أم يوجد تفاوت في هذه الخصائص هل – ٢
  . ؟تقع الخصائص الكيميائية لمياه اآلبار والينابيع في حدود المسوح به هل – ٣

  .لتساؤالت من خالل النتائج التي يتم الوصول إليها اسوف تجيب الدراسة على هذه    
  :منهج وأسلوب البحث: ًخامسا 

بالدراســات التطبيقيــة التــي تتنــاول بيانــات إحــصائية رســمية تتعلــق بالميــاه موضــوع البحــث يــرتبط   
 الحقـائق جلـذلك تـم تحليلهـا ، واسـتنتا المستخدمة لالستخدام المنزلي والزراعي فـي الـضفة الغربيـة،

   :من أجل ذلك تم االعتماد على منهجين، همامها،لقي
 البيانـات الكميـة المرتبطـة واستخدم فـي تحليـل : Analytic Approach المنهج التحليلي -أ 

  .بموضوع الدراسة
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 النتـائج مـن القـيم جبواسطته اسـتنتاتم و : Deductive Approach المنهج االستنتاجي -ب 
  .كيميائية والطبيعية للمياهمن قيم الخصائص ال التي تم تحليلها

   -:وجاء مع استخدام المنهجين السابقين جوانب مختلفة ، تمثلت في اآلتي    هذا، 
، الجـزء  الضفة الغربيـة  منطقة جغرافية تمثلت فيىوفيه تم التطبيق عل :تطبيقي : الجانب األول

ينــابيع ، ودراســة الة ، ودراســة عــدد آبــار الميــاه الجوفيــ  فيهــا فلــسطين ، وتــمالــشمالي واألكبــر مــن
يعتبر موضوع و وجاء التطبيق بصورة جغرافية طبيعية ،، الخصائص الكيميائية والطبيعية لمياهها

 ، وًنظرا لظروف االحتالل اإلسرائيليالمياه في الضفة الغربية من المواضيع المعقدة في دراستها، 
 مــــن أمــــور مجحفــــة فــــي حــــق نييمــــا احتوتــــه اتفاقــــات أوســــلو بــــين الفلــــسطينيين واإلســــرائيلكــــذلك 

، والمنـاخ  الموقـع والتـضاريسالفلسطينيين، وتعتبر الضفة الغربية من المناطق التي لها أهميـة فـي
  . بصورة واضحة على المياه فيها ها، والتي انعكست خصائص

بعـدد آبـار الميـاه،  اإلحـصائية الخاصـة تجمـع البيانـاب ارتـبط هـذا الجانـب :نظـري: الثانيالجانب 
 مــن األمــور ويعتبــر هــذا الجانــب، ابيع الميــاه، وقــيم الخــصائص الكيميائيــة والطبيعيــة لمياههــاوينــ

 بـــين مـــا يـــصدره الجانبـــان  المـــصادردتتبـــاين وتتعـــد بالنـــسبة لهـــذا البحـــث، إذ  والحـــساسةالـــصعبة
 إضافة لتلـك المعلومـات التـي تـصدرها مؤسـسات أخـرى، ،الفلسطيني واإلسرائيلي من بيانات مائية

ـــسطينيين،مثـــل  ـــين الفل ـــة تـــشغيل الالجئ ـــك  مؤســـسة حقـــوق اإلنـــسان، ووكال ـــى تل ـــم االعتمـــاد عل وت
ــــصادرة عــــن  ــــسطينية أهمهــــا الجهــــاز المركــــزي البيانــــات ال ــــة الفل ــــسلطة الوطني مؤســــسات تابعــــة لل
ــــسطيني، ــــسطينية فــــي رام اهللالإلحــــصاء الفل ــــاه الفل ــــب  وســــلطة المي ، ويزيــــد مــــن أهميــــة هــــذا الجان

  .انات النهائية للبحث وجدولتها ، ودراستها، وتحليلهااالستقرار على البي
البيانــات المائيــة،  التــي توضــح  المناســبة األشــكال البيانيــةإنــشاء وتــم فيــه :عملــي: الثالــثالجانــب 

 واسـتخدم فـي إنـشائها الحاسـوب بواســطة، لعـدد اآلبـار والينـابيع، والخـصائص الكيميائيـة والطبيعيـة
االرتبــاط بــين بعــض المتغيــرات  لحــساب معامــل SPSSرنــامج  ، كمــا اســتخدم ب Excelبرنــامج 

   .الواردة في الدراسة
  :إجراءات الدراسة: ًسادسا

  -: إجراءات الدراسة في األمور اآلتيةتمثلت    
 المؤســــسات وجــــاءت فــــي معظمهــــا مــــن المناســــبة والــــصحيحة،  البيانــــات اإلحــــصائيةتجميـــع – ١

وسـلطة  الجهـاز المركـزي لإلحـصاء الفلـسطيني، درة عنفكانت البيانات الصاالفلسطينية الرسمية، 
  .المياه الفلسطينية برام اهللا النصيب األكبر في هذا البحث

، وعــدد أبــار الميــاه  موقــع منطقــة الدراســة ومحافظاتهــاخــرائط مناســبة توضــحالحــصول علــى  – ٢
أجــل إخراجهــا وموقعهــا، وتــم تعــديل بعــض الجوانــب الفنيــة لهــذه الخــرائط باســتخدام الحاســوب، مــن 

  .بشكل فني مناسب، وبما يتناسب مع طبيعة الدراسة
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  .، ويتناسب معها بموضوع الدراسة عالقةا منبما له،  الكتب والمصادر والمراجع العلمية– ٣
  -:مشكالت البحث: ًسابعا

  -: الدراسة في اآلتيتتلخص أهم المشكالت التي واجهت
 فيمـا يتعلـق بآبـار الميـاه الجوفيـة، وينـابيع الميـاه، عدم اكتمال البيانات لعدد من المحافظات، – ١

وتــــم الحــــصول علــــى أكبــــر كــــم مــــن هــــذه المعلومــــات مــــن بيانــــات الجهــــاز المركــــزي لإلحــــصاء 
  .ةالفلسطيني، وسلطة المياه الفلسطيني

دمــج بيانــات ضــخ الميــاه لــبعض المحافظــات، كمــا حــدث بــين محــافظتي بيــت لحــم والخليــل  – ٢
   .  م٢٠٠٨هما حسب نسبة الضخ للعام ، وتم فصل٢٠١٠للعام م

في البيانات المائية بين تلك الصادرة عن الجهـات الفلـسطينية الرسـمية ، وغيـر  وجود تباين  – ٣
ســــمية ، واإلعالميــــة، وتــــم االعتمــــاد علــــى البيانــــات الرســــمية الــــصادرة عــــن مؤســــسات الــــسلطة رال

  .الفلسطينية
  -:اختيار وسيلة التمثيل الكرتوجرافي: ًثامنا

ًلعــدم اكتمــال البيانــات لـبعض المحافظــات، ســواء مــا يتعلـق بميــاه اآلبــار الجوفيــة، وينــابيع  ً   نظـرا
بيانيـة وصـفية ، اسـتخدمت فيهـا األعمـدة البيانيـة  التمثيل الكرتوجرافي تـم فـي أشـكال فإن، المياه، 

  .الوصفية ، البسيطة ، والمقارنة
  -:المالحق: ًتاسعا 

التـي تـم تحليلهـا فـي هـذا لبيانـات ل الرئيـسة، وهي الجـداول البحثيس من المالحق جزء رئتعتبر   
ًها في مالحـق نظـرا ألن األشـكال ، ، ومنها تم رسم األشكال البيانية لهذا البحث، وتم وضعالبحث

   . بطريقة أسهل وأسرع من تتبع قيمها في الجداول اإلحصائيةالبيانية تبين التغيرات في الظاهرة 
  -:ات وردت في الدراسةمصطلح: ًعاشرا

 فــوق تقــع ميــاه تتجمــع فــي طبقــات صــخرية مــسامية  :Aquifer water الميــاه الجوفيــة – ١
  .صخور صماء أسفل سطح األرض

فتحـات صـناعية عـادة مـا تكـون أسـطوانية تـصل بـين سـطح  : Wells آبار الميـاه الجوفيـة – ٢
  .ااألرض والزان المائي الجوفي ، يتم ضخ المياه الجوفية منه

 فتحـات طبيعيـة فـي الـصخر تتـدفق منهـا الميـاه الجوفيـة عنـدما يرتفـع  : Springs الينابيع - ٣
  .منسوبها إليها، لتجري مع االنحدار العام على سطح األرض

 طبقــات صــخرية مــسامية تقــع فــوق طبقــات صــخرية  : Aquifer الخــزان المــائي الجــوفي – ٤
ًألرض إليهـــا ، ويكـــون الخـــزان الجـــوفي حـــرا، أي صــماء تتجمـــع فيهـــا الميـــاه المتـــسربة مـــن ســـطح ا

ًتتحرك فيه المياه، وقد يكـون محـصورا ، أي ال تتحـرك فيـه الميـاه، وتنـسب األحـواض الجوفيـة فـي 
  ) .الحر( الضفة الغربية للنوع األول 
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هــي مقيــاس لألمــالح الذائبــة فــي  : Electrical conductivity الموصــلية الكهربائيــة - ٥
  ْ، وبزيادتها تزداد الملوحة، ويصبح التوصيل الكهربائي ردي) غير العضوية ( المياه الجوفية

 Power ofهـي تركيـز أيـون الهيـدروجين   : Acidity (Ph) حموضـة الميـاه الجوفيـة – ٦

Hydrogen( درجـة ، تكـون متعادلـة عنـد الدرجـة  ) ١٤( ، وتحدد بالدرجات، وعددها  في المياه
  .، وقلوية المذاق  فوقها ) ٧( حت الدرجة ، وتكون حمضية المذاق ت ) ٧

  الموضوع الثاني

  آبار المياه وعيون المياه
الـــضفة الغربيـــة (  بـــالرغم مـــن أن الـــضفة الغربيـــة تمثـــل الجـــزء األكبـــر مـــن مـــساحة فلـــسطين      

، وبـــالرغم مـــن تعـــدد المـــصادر المائيـــة بالنـــسبة لقطـــاع غـــزة، حيـــث الميـــاه الجوفيـــة، )وقطـــاع غـــزة 
شائك في ارتباطاته بـين لمياه، والمياه الجارية، إضافة إلى األمطار ، فإن الوضع المائي وينابيع ا

ـــسطينيين،  ـــه اتفاقيـــة أوســـلو المجحفـــة بحـــق الفل الفلـــسطينيين واإلســـرائيليين بحـــسب مـــا نـــصت علي
 الظلـــم  مـــدى م ، أوضـــح٢٠٠٩ويبـــدو أن تقريـــر أمنـــستي لحقـــوق اإلنـــسان للعـــام . والظـــالم بحقهـــم

 مستعمرة إسـرائيلية ٢٠٠ حيث يتواجد على أرض الضفة الغربية اقع على الفلسطينيين ،المائي الو
 نقطـــة تفتـــيش عـــسكرية إســـرائيلية ، تقطـــع ٥٥٠، ونقطـــة تجمـــع إســـرائيلية عـــشوائية، إضـــافة إلـــى 
ً كــم امتــدادا للجــدار الفاصــل ، والواقــع منــه ٧٠٩أوصــال الــضفة الغربيــة، هــذا إذا أضــفنا إلــى ذلــك 

 تقـع يضاف إلى ذلك أن مصادر الميـاه فـي محافظـة القـدس، )١(راضي الفلسطينيةفوق األ % ٨٠

تحــت الـــسيطرة اإلســرائيلية الكاملـــة، وال توجــد بيانـــات توضــح حجـــم الــسرقة المائيـــة منهــا مـــن قبـــل 
  .اإلسرائيليين

  -:عدد آبار المياه وينابيع المياه

صـــــصة لالســـــتخدامين المنزلـــــي عـــــدد آبـــــار الميـــــاه الجوفيـــــة المخ ) ١(     يظهـــــر الجـــــدول رقـــــم 
ً بئــرا مائيــا، و ٣٢٠والزراعــي، إضــافة إلــى عــدد ينــابيع الميــاه، فيوجــد فيهــا  ً ينبوعــا، ويعتبــر ١١٧ً

ًعدد آبـار الميـاه قلـيال إذا قـورن بمـساحة الـضفة الغربيـة، ويعـود ذلـك لمجموعـة مـن األسـباب منهـا 
ار عـن سـطح األرض، ثـم تـ مئـات األمارتفاع تكلفة حفر اآلبار، حيث يبعد الخزان المائي الجـوفي

القرارات اإلسرائيلية المجحفة بحق الفلسطينيين ، والتي تقضي بمنـع مـنح التـصاريح الالزمـة لحفـر 
، وســيطرة المــستعمرات اإلســرائيلية علــى الكثيــر منهــا، لــذلك يعتمــد ، وهــدم وتجريــف بعــضهااآلبــار

                                                 

  :المصدر
1 -AMNESTY international : ( 2009 ),Troubled water – Palestinians denied fair 
access to water, Israel –occupied Palestinian Territories , International 
publication , P. 20                                                                                                             
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وعلــى ميــاه األمطــار والينــابيع فــي الكثيــر مــن ســكان الــضفة علــى تجميــع ميــاه األمطــار للــشرب، 
  .الزراعة

ً    أمــا ينــابيع الميــاه فــال تلبــي احتياجــات الــسكان أيــضا، إذ يعتمــد تــدفقها علــى منــسوب مــستوى 
 تــدفقها إذا انخفــض منــسوب ســطح لالميــاه الجوفيــة ، والمــرتبط بكميــة األمطــار الــساقطة، وقــد يقــ

فإن تدفقها متذبذب من عام ألخر، ومـن شـهر الخزان المائي الجوفي عن منسوب الينابيع ، لذلك 
، كـــذلك ال توجـــد ينـــابيع فـــي كـــل المحافظـــات الفلـــسطينية، فـــال توجـــد ينـــابيع فـــي محـــافظتي ألخـــر

ًطولكرم وقلقيلية، األمر الـذي يجعـل سـكانهما يعتمـدون كليـا علـى ميـاه اآلبـار ، أو الميـاه المـشتراة 
  .من شركة ميكوروت اإلسرائيلية

 م ٢٠١٠ع المائي الصعب في الـضفة الغربيـة فـإن العجـز المـائي وصـل عـام     وفي ظل الوض
 مـــن الميـــاه مـــن شـــركة ميكـــوروت ٣ مليـــون م٥٧.٨، فـــي المقابـــل تـــم شـــراء ٣ مليـــون م٦٤.٣إلـــى 

ويظهـر الـشكل رقـم . )١(٢٠١٠ عـام ٣ م٦٠.٣ م، ارتفعت هذه الكمية إلى ٢٠٠٨اإلسرائيلية عام 
  :ويبدو منه اآلتي. يع على محافظات الضفة الغربيةتوزيع آبار المياه واليناب ) ١( 

الضفة                                 متوسط عدد أبار المياه والينابيع في  ): ١( جدول رقم 
  . م ٢٠١٠ - ٢٠٠٨لفترة من الغربية  ل

  الينابيععدد   عدد اآلبار  المحافظات
  ٥  ٦٦  جنين

  ١٠  ٩  طوباس

  .....  ٦٤  طولكرم

  ٣٢  ٢٠  نابلس

  .....  ٧٠  قلقيلية

  ٥  ١  سلفيت

  ٢٧  ٦  رام اهللا والبيرة

  ٧  ٧٠  أريحا واألغوار

  ١٥  ١١  بيت لحم

  ١٢  ٨  الخليل

  ١١٧  ٣٢٥  المجموع

   ).١( انظر ملحق رقم : المصدر 

                                                 

، نظام المعلومات المائية، رام اهللا ، فلسطين ، مؤشرات مختارة  )٢٠١١: (  سلطة المياه الفلسطينية - 1

 .. م٢٠١٠ – ٢٠٠٤إحصاءات المياه في األراضي الفلسطينية من 
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شكل رقم ( ١ ): عدد آبار المياه والينابيع المائية في الضفة الغربية 
للعامين للفترة من ٢٠٠٨ - ٢٠١٠م
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عدد اBبار   عدد ينابيع المياه
   ).١( ًمن إنشاء الباحث اعتمادا على بيانات الجدول رقم : المصدر

ميــاه فــي المحافظــات القريبــة مــن الــسهول والمنــاطق  يزيــد عــدد آبــار الميــاه عــن عــدد ينــابيع ال– ١

المنخفـــضة ، والتـــي ال يوجـــد فيهـــا ينـــابيع ميـــاه ، والمحافظـــات هـــي جنـــين ،وأريحـــا واألغـــوار، ثـــم 

  ).ال يوجد فيها ينابيع( طولكرم قلقيلية 

 يقل عدد آبار المياه عن عدد ينـابيع الميـاه فـي المحافظـات التـي يـسود فيهـا المظهـر الجبلـي – ٢

  .كثر ، وهي طوباس، ورام اهللا والبيرة، وبيت لحم ، والخليلأ

ً يظهر أيضا توزيع أبار المياه ،أنها تتركـز علـى شـمال الحوضـين الـشمالي الـشرقي، والغربـي – ٣

، الســيما المنــاطق القريبــة مــن ســهل مــرج بــن عــامر، والــسهل الــساحلي الفلــسطيني ، إضــافة إلــى 

 أسـهل رض الشرقي ، وهي المناطق التي يكون فيهـا حفـرا آلبـاالمناطق الشمالية الشرقية من الحو

توزيـع اآلبـار  ) ٣( وتوضـح خريطـة رقـم   . ً، ويشكل هذا األمر ضغطا على الضخ المائي منهـا

  . على أحواض المياه الجوفية
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  ) ٣( خريطة رقم 

 
  :مع بعض التعديالت الفنية عن عن ًنقال :المصدر

Palestinian Environment Quality Authority: (December 2002 ), Geographic 
projection competed by UNEP\ Geneva, ArcWord UN. Cartographic section. 

 يــؤدي اعتمــاد الــسكان علــى ميــاه الينــابيع إلــى تركــزهم فــي منــاطق الينــابيع واألوديــة المرتبطــة – ٤
  محددة دون مناطقًبها، ويبقي معها االستخدام الزراعي متركزا في مناطق 

  :كمية مياه أبار المياه والينابيع

 م، ٢٠٠٨ عــام ٣ مليــون م٦٦.٢٦٨ كميــة الميــاه المــضخوخة مــن آبــار الميــاه الجوفيــة    بلغــت

 ٣٢.٥٦٦ م، أمـا بالنـسبة لتـدفق ميـاه الينـابيع فقـد بلـغ  ٢٠١٠ عـام ٣ مليون م٧١.٦ارتفعت إلى 
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ا ، وقد تـم ١، ه)١( م٢٠١٠ عام   ٣ون  م ملي٢٦.٧٦٧ م ، انخفض إلى ٢٠٠٨ عام ٣م مليون

 ، ٢٠٠٨حساب متوسطة كمية المياه المضخوخة من آبار الميـاه، والمتدفقـة مـن الينـابيع للعـامين 
  :، ومنهما نجد )٢( ، والشكل رقم  )٢(  ، ويوضحها الجدول رقم  م٢٠١٠

مياه              متوسط ضخ المياه وتدفقها من اآلبار الجوفية وينابيع ال ) : ٢(جدول رقم 
   م٢٠١٠ - ٢٠٠٨للفترة من في الضفة الغربية 

متوسط ضخ اآلبار        المحافظات

   )٣ م١٠٠٠( 

   متوسط تدفق الينابيع 

   )٣ م١٠٠٠( 

  ٢٥٣.٤  ٦٣٦١.٤٥  جنين

  ١٥٤٢.٦  ٥٩٣٩.٢  طوباس

  .....  ١٣٤٣١.٤  طولكرم

  ٤٢٥٩.١٥  ٨٤١٣.١  نابلس

  .....  ١٠٥٨٠.٨٥  قلقيلية

  ١٦٣.٢٥  .....  سلفيت

  ٨٤١.٣  ٣٥٢١.٠  رام اهللا والبيرة

  ٢٠٩٤٢.٨٥  ٧٥٢١.٠  أريحا واألغوار

  ١٢٣٨.٠٥  ٧٩٥٧.٥٥  بيت لحم

  ٤٢٥.٩٥  ٥٠٧٧.٣  الخليل

   ).١( ًالمتوسطات من حساب الباحث ، اعتمادا على بيانات الملحق رقم : المصدر
شكل رقم ( ٢ ): متوسط ضخ المياه من اBبار والجوفية وينابيع المياه في 

الضفة الغربية للفترة من ٢٠٠٨ - ٢٠١٠ م، ( ١٠٠٠ م٣ )
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متوسط ضخ اBبار      ( ١٠٠٠ م٣ )   متوسط تدفق الينابيع  ( ١٠٠٠ م٣ )
  . )١( ًمن إنشاء الباحث اعتمادا على بيانات الجدول رقم : المصدر

                                                 

  ).١(  انظر ملحق رقم - 1
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، اين كميــات الــضخ مــن أبــار الميــاه ، والتــدفق مــن الينــابيع بــين محافظــات الــضفة الغربيــة تتبــ– ١

 ١٠.٥٨( ، وقلقيليــة ) ٣مليــون  م ١٣.٤(ًويكــون الــضخ مــن اآلبــار كبيــرا فــي محــافظتي طــولكرم 

  .، ويعود ذلك لعدم وجود ينابيع فيهما )٣مليون  م

لميـاه الجوفيــة عـن كميـة التـدفق مـن الينـابيع فـي كــل  تزيـد كميـة الميـاه المـضخوخة مـن أبـار ا– ٢
المحافظات، ما عدا محافظـة أريحـا، ويعنـي ذلـك اعتمـاد معظـم الـسكان علـى ميـاه اآلبـار الجوفيـة 

  .بصورة أساسية
 مليــون  ٢٠.٩٤(ً تعتبــر محافظــة أريحــا أكثــر محافظــات الــضفة الغربيــة تــدفقا لميــاه الينــابيع – ٣

ًر الينابيع فيها، في المقابل تعتبر محافظة جنين أقل المحافظـات تـدفقا ، ويعود ذلك لوجود أكب)٣م

ً، وبـذلك تعتمـد اعتمـادا رئيـسا علـى ميـاه اآلبـار )٣ مليـون  م٠.٢٥( في مياه الينـابيع  مليـون  ٦.٣(ً

  ).٣م

 تبقـــى الـــصفة الرئيـــسة فـــي ضـــخ الميـــاه مـــن اآلبـــار، وتـــدفق الميـــاه مـــن الينـــابيع التذبـــذب فـــي – ٤

ً، ويـــرتبط هـــذا أساســا بكميـــات األمطـــار الـــساقطة، والظـــروف الطبيعيـــة )١( عـــام آلخـــركمياتهــا مـــن
واسـتخدامه، إضـافة للقيـود اإلسـرائيلية علـى ضـخ الميـاه مــن والبـشرية المتحكمـة فـي الـضخ المـائي 

  .اآلبار
  -:التقسيم المائي بين إسرائيل وفلسطين

 اإلسرائيليين والفلسطينيين مـن ل من ك، نصيب ) ٣( ، والشكل رقم  ) ٢( الملحق رقم يظهر    
  -:أحواض المياه الجوفية في الضفة الغربية، ومنهما نجد

 على أحواض المياه الجوفية، وليس عدد أبـار الميـاه الجوفيـة، باعتبارهـا قية أوسلوااتف ركزت – ١
ار المــصدر األساســي للميــاه ، وبــذلك يــضمن اإلســرائيليون بقــاء المخــزون المــائي الجــوفي واســتقر

  . ضخها من آبار المياه الجوفية علىالضخ من اآلبار لو كثرت حسب الكميات المتفق
ً تزيــد حـــصة اإلســـرائيليين فـــي ميـــاه الحوضـــين المــائيين الغربـــي والـــشمالي الـــشرقي كثيـــرا عـــن – ٢

 ٦١ فـي الحـوض الغربـي، و ٣مليـون  م ٣١٨: حصة الفلـسطينيين المائيـة، وكـون الزيـادة كالتـالي

 لــصالح إســرائيل، وبهــذا ضــمنت إســرائيل األمــن المــائي ٢ي الحــوض الــشمالي الــشرقي فــ٣مليــون  م

  ).السهل الساحل وسهل مرج بن عامر( للمستعمرات اإلسرائيلية في القلب اإلسرائيلي 

 ٣ مليـــون  م١٣٢ تزيـــد حـــصة الفلـــسطينيين عـــن حـــصة اإلســـرائيليين فـــي الحـــوض الـــشرقي، – ٣

ئيل بهذه الزيادة المائيـة مـن فـراغ، فـالجزء الـشرقي مـن الـضفة لصالح الفلسطينيين، ولم تسمح إسرا

                                                 

   ).١( نات الملحق رقم  انظر بيا- 1

   ).٢(  انظر بيانات الملحق رقم - 2
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ًالغربية األقل سكانا، واألكثر في المياه الجارية، حيث يتواجد نهـر األردن والينـابيع الكبيـرة، وبـذلك 
، أضـف تبقى إسرائيل مطمئنة ببقـاء المخـزون المـائي الجـوفي فـي هـذا الحـوض مـن دون اسـتنفاذه

  .أي يعتبر أكثر ملوحة( مالح المذابة في الحوض الشرقي إلى ذلك ترتفع نسبة األ
شكل رقم ( ٣ ) : نصيب إسرائيل وفلسطين من أحواض المياه الجوفية 

في الضفة الغربية حسب اتفاقية أوسلو
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حصة إسرائيل   حصة فلسطين
   ).٢( ًمن إنشاء الباحث اعتمادا على بيانات الملحق رقم : المصدر        

  الموضوع الثالث

   للمياه والكيميائيةالخصائص الطبيعية
ً    تتباين أيضا المياه الجوفية في خصائصها الطبيعية ، وتحدد هذه الخصائص أيضا صـال حية ً

المياه للشرب، وتعتبر درجة الحرارة، والمواد العالقة، والعكارة، ودرجـة الحموضـة، والـصالدة، أكثـر 
العناصر التي يتم فحصها لتحديد ما إذا كانـت الميـاه الجوفيـة صـالحة للـشرب أم ال ، وتـم اعتمـاد 

وهــي الموصــلية ثالثــة عناصــر طبيعيــة لميــاه اآلبــار الجوفيــة والينــابيع ، حــسب مــا نــشر رســميا ، 
  .الكهربائية، ودرجة الحرارة ، والحموضة

باين المياه الجوفية في تراكيبها الكيميائي  من منطقة ألخرى، ومن وقت آلخر، وتكتـسب تت     و
هذه المياه خصائصها الكيميائية من بداية تسربها من سطح األرض نحو الخـزان المـائي الجـوفي، 

، كـذلك تكتـسب بعـض الخـصائص )  Co3(ي أكسيد الكربون فتأخذ بعضها من التربة السيما ثان
، وتبــــين كيميــــاء الميــــاه الجوفيــــة ســــلوكها خــــالل الكيميائيــــة مــــن صــــخور الخــــزان المــــائي الجــــوفي

، وفـــي الـــضفة الغربيـــة تكثـــر الـــصخور الجيريـــة، لـــذلك فـــإن أكثـــر التكوينـــات الجيولوجيـــة المختلفـــة
، والبيكربونـــات ) Ca( الجوفيـــة هـــي الكالـــسيوم العناصـــر الكيميائيـــة المحتمـــل وجودهـــا فـــي الميـــاه

)Hco3(  وتختلـــف معــــايير الميـــاه الجوفيــــة المـــستخدمة فــــي الـــشرب عــــن تلـــك المــــستخدمة فــــي ،
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ً، إذ أن جسم اإلنسان يتحمل حـدودا قـصوى مـن هـذه األمـالح )١(الزراعة أو االستخدامات األخرى
 البحــث اعتمــاد المكونــات الكيمائيــة ، وتــم فــي هــذاوالعناصــر الكيميائيــة، يــصاب بعــدها بــاألمراض

 الكلـورين ، (Cl) الجوفيـة ، وميـاه الينـابيع، وهـي اآلبـارالتالية كأساس للخصائص الكيمائية لمياه 
 وهي العناصر التي نشرت الكبريتات،) (So4  ، والنيترات (No3) ، و ت البيكربونا(Hco3)و 

           .ي لإلحصاء الفلسطينينتائجها رسميا ضمن المنشورات السنوية للجهاز المركز
  -:الخصائص الطبيعية: ًأوال

 درســـت قـــيم ثالثـــة عناصـــر للميـــاه الجوفيـــة والينـــابيع فـــي منطقـــة الدراســـة ، حـــسب البيانـــات التـــي 
الموصلية الكهربائية، ودرجة الحرارة المياه، ودرجة الحموضة، ويبين : توفرت، وهذه العناصر هي

، وتعتبـــر الميـــاه الجوفيـــة صـــالحة  )٣( ، الجـــدول رقـــم  ) ٢(م بيانـــات هـــذه العناصـــر الملحـــق رقـــ
للــشرب مــن ناحيــة طبيعيــة إذا كانــت عديمــة اللــون والطعــم والرائحــة، وال تزيــد درجــة حرارتهــا عــن 

لتـر، /  ملجـم ١٢لتر، وال تزيد عكارتها عـن /  ملجم ٣٠ْ  ، وال يزيد تركيز المواد العالقة عن ٢٥
 ١٥ – ١٢ً ، وأخيــــرا تتــــراوح درجــــات الــــصالدة فيهــــا بــــين ٨ – ٦وتتــــراوح درجــــة حموضــــتها بــــين 

  .)٢(درجة

  - :Electrical conductivity الموصلية الكهربائية – ١

، وتــساعد فــي تحديــد مــصدر ) غيــر العــضوية(    تعتبــر مقيــاس مباشــر لكميــة األمــالح الذائبــة 

ســم ، /  ســيمنز ٢٥٠-١١٠مــن : ، ويمكــن تقــسيم درجــات الموصــلية الكهربائيــة كــاآلتي)٣(الميــاه 

ســــم ، ويكــــون /  ســــيمنز ٧٥٠ – ٢٥٠ويكــــون توصــــيلها مــــنخفض، وحالــــة الميــــاه ممتــــازة، ومــــن 
سـم ، وحالـة الميـاه حـسنة، أمـا إذا /  سـيمنز ٢٢٥٠ -٧٥٠توصيلها وسط ، وحالتها جيـدة، ومـن 

 Brackishســم فــإن حالــة الميــاه رديئــة، وتعتبــر الميــاه قليلــة الملوحــة /  ســيمنز ٢٢٥٠زاد عــن 

water ـــين ـــة ب ســـم ، وتكـــون الميـــاه /  ســـيمنز ٤٨٠٠ – ١٦٠٠ إذا تراوحـــت الموصـــلية الكهربائي

                                                 

  : للمزيد عن صالحية المياه لالستخدامات المختلفة انظر- 1

، التقيــيم الهيــدروكيميائي للخــزان الجــوفي لمدينــة أربيــل شــمال  )٢٠٠٩: ( مهنــد جعفــر القزوينــي وآخــرون 

 ٣٣٣ - ٣٠٩ ص – ، ض ١٠  ، العدد٢٧العراق، مجلة الهندسة والتكنولوجيا، المجلد 

، صفات المياه الطبيعية والمعايير العالمية لمياه الشرب والمياه الصناعية،  )٢٠١٠: (  سلوى حجار- 2

 .قسم البيئة ، جامعة دمشق ، سوريا ، صفحات متعددة

ــة - 3 ــاه الجوفي ــسودانيين ، قــسم المي ــوجيين ال -sudangeo1.ahlamontada.com/t638 منتــدى الجيول
topic  
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سم ، أمـا إذا وصـلت /  سيمنز ٤٨٠٠ إذا زادت الموصلية الكهربائية عن Saline waterمالحة 
   .)١( Sea waterسم ، فإنها تصبح مياه بحر /  سيمنز ٥١٠٠إلى 

 سـيمنز ١١٧٤.٤ للموصلية الكهربائيـة لميـاه اآلبـار الجوفيـة     وفي منطقة الدراسة بلغ المتوسط
سـم ، وبـذلك تكـون /  سـيمنز ٦٨١.٦سم، في حـين جـاء المتوسـط لميـاه الينـابيع أقـل حيـث بلـغ / 

  .مياه الينابيع أفضل من حيث الجودة ، والتوصيل الكهربائي
الموصــلية الكهربائيــة  ) ٨( يبــين الــشكل رقــم  :  الموصــلية الكهربائيــة لميــاه اآلبــار الجوفيــة–أ 

، نجــد أن الموصــلية الكهربائيــة  )٤( لميــاه اآلبــار الجوفيــة وميــاه الينــابيع، منــه ومــن الملحــق رقــم 
ـــين  ةلكـــل ميـــاه اآلبـــار الجوفيـــة فـــي كـــل المحافظـــات، مـــا عـــدا محافظـــ  أريحـــا واألغـــوار تتـــراوح ب

محافظــــة جنــــين، (  ســــم /ســــيمنز  ٩٧١.١ –) محافظــــة رام اهللا والبيــــرة( ســــم /   ســــيمنز ٤٢٧.٩
وبذلك تكون حالة المياه الجوفية فيها حسنة وجيدة ، وتوصيلها الكهربائي وسـط، أمـا فـي محافظـة 

ســم ، وبــذلك يكـون توصــيلها الكهربــائي رديء، والميــاه /   سـيمنز ٤١٢٥.٠أريحـا واألغــوار فتبلــغ 
  .مالحة

شكل رقم( ٨ ): الموصلية الكھربائية لمياه اBبار والعيون في الضفة الغربي;;ة 
للفترة من ٢٠٠٨ - ٢٠١٠م.
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  ). ٤ (ًمن إنشاء الباحث اعتمادا على بيانات الملحق رقم : المصدر

 تتـــراوح قـــيم الموصـــلية الكهربائيـــة لميـــاه الينـــابيع لكـــل :الينـــابيعالموصـــلية الكهربائيـــة لميـــاه –ب 
ـــين  ـــرة ب ـــابلس ( ســـم /  ســـيمنز ٥٥٠.٧المحافظـــات مـــا عـــدا محافظـــة رام اهللا والبي  –) محافظـــة ن

فـع ً، وبذلك يكـون توصـيلها وسـطا، وحالتهـا جيـدة، وترت) محافظة طوباس( سم /  سيمنز ٦٤٥.٥

                                                 

 :  للمزيد عن هذا الموضوع ارجع إلى- 1
www.waterwatch.org.au/publications/module4/electrical.html      

(Physical and Chemical parameters: July 2002 , Environment Australia) 
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ســـم فــي محافظـــة رام اهللا والبيــرة، وتكـــون حالــة الميـــاه /  ســيمنز ١٠١٨الموصــلية الكهربائيــة إلـــى 
حـــسنة، وبــــذلك تكــــون ميـــاه الينــــابيع فــــي كـــل المحافظــــات صــــالحة للـــشرب مــــن حيــــث الموصــــلية 

  .الكهربائية
    - :Temperature درجة الحرارة  – ٢

الح والغــازات الموجــودة فيهــا، إضــافة إلــى طبيعــة يــة األمــتتــأثر درجــة حــرارة الميــاه الجوفيــة بكم   
ًالمنطقة تكتونيا، وعمق الخزان المائي الجوفي، وبارتفاع درجة حـرارة الميـاه الجوفيـة يـزداد محتـوى 

ـــ ـــورا ي ـــاقص درجـــة ذوبـــان الكبريتـــات، وتعتبـــر درجـــة حـــرارة الميـــاه دكل ـــات الـــصوديوم، وتتن  وكربون
ْ ، ٣٧ًْ ، وتعتبـر سـاخنة وسـاخنة جـدا إذا ارتفعـت عـن ٣٧الجوفية باردة ودافئة إذا كانـت أقـل مـن 

ْ ، كـذلك فـإن ١٥ –ْ  ٩وتعتبر درجة حرارة المياه الجوفية مثلى الستخدام اإلنسان إذا تراوحـت بـين

  .)١(ًارتفاع درجة حرارة المياه الجوفية يتناسب عكسيا مع ذوبان األكسجين فيها

ـــابيع ، فيبلـــغ متوســـطها لآلبـــار  ـــة، وميـــاه الين ـــاه اآلبـــار الجوفي     تتقـــارب درجـــات الحـــرارة فـــي مي
ْٕ ، وهـي درجـات حـرارة مقبولـة ، وان كـان متوسـط درجـات ٢١.٦ْ  ، ولمياه الينـابيع ٢٣.٥الجوفية 

يــاه درجــات الحــرارة للم ) ٩( هــذا ويوضــح الــشكل رقــم . الحــرارة لميــاه الينــابيع أقــل بنحــو درجتــين
  .الجوفية في منطقة الدراسة، وتبدو فيه درجات الحرارة متقاربة لكل من مياه اآلبار ومياه الينابيع

شكل رقم ( ٩ ): درجة حرارة مياه اBبار والعيون في الض;;فة الغربي;;ة 
للفترة من ٢٠٠٨ - ٢٠١٠ م.

0

5

10

15

20

25

30

رام 8سلفيتقلقيليةنابلسطولكرمطوباسجنين
والبيره

أريحا
وا=غوار

الخليلبيت لحم

ية
ئو
 م
جة

در

مياه ا�بار مياه لعيون
 

  ). ٤( ًمن إنشاء الباحث اعتمادا على بيانات الملحق رقم : المصدر

، ) ْ  ٢٦.٨(  بلغـت أقـصاها فـي محافظـة أريحـا واألغـوار : درجة حرارة ميـاه اآلبـار الجوفيـة–أ 
  .، وهي درجات حرارة مقبولة) ْ ٢٢( ناها في محافظة رام اهللا والبيرة وبلغت أد

 تراوحــت درجــات حــرارة الميــاه الجوفيــة فــي كــل المحافظــات بــين : درجــة حــرارة ميــاه الينــابيع–ب 
  .ًْ  ، وهي درجات حرارة مقبولة أيضا١٨ْ  و ٢٤

                                                 
   ).٥(  للمزيد انظر الملحق رقم - 1
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  - :Acidity (Ph) حموضة المياه الجوفية – ٣

(  فـي الميـاه ، وتكـون درجـة الحموضـة Power of Hydrogenدروجين    هي تركيز أيون الهي
ْ  ، وتكـون الميـاه حمـضية إذا قـل الـرقم ٢٥عنـد درجـة حـرارة ) متعادلـة( إذا كانت المياه نقية  ) ٧

ٕ، واذا زاد عنه تعتبر قلوية ) ٧( الهيدروجيني عن 
 ١٤هذا ، وتنقـسم درجـات الحموضـة إلـى . )١(

  .)٢(درجة لكل منها داللته

    ( ٧.٣ تتراوح درجة الحموضة في مياه اآلبـار الجوفيـة بـين : حموضة مياه اآلبار الجوفية–أ 
، وبذلك تكون قريبة من االعتدال، مـع ) محافظة رام اهللا والبيرة ( ٧.٤ –محافظة أريحا واألغوار 

  .ميلها نحو القلوية
 –) محافظـة رام اهللا والبيـرة ( ٧.٦ تتـراوح قيمهـا لآلبـار الجوفيـة بـين : حموضة مياه الينابيع–ب 
  .ً، وتكون أيضا قريبة من االعتدال، وميلها نحو القلوية) محافظة طوباس ( ٧

  -:الخصائص الكيميائية: ًثانيا
  -:Chlorine (Cl) الكلور – ١

   يرتبط كلور المياه الجوفية بالمتبخرات، وبمجاورة مياه البحر للخزانات الجوفية، وبمياه األمطار 
لتــر، ويقــل تركيــز كلــور الميــاه الجوفيــة فــي المنــاطق األكثــر مطــرا، /  ملجــم ١تــي تحتــوي علــى ال

ويزيد في المناطق الجافة ، وتكون المياه صالحة لالستخدام البشري إذا كـان تركيـز كلورهـا يتـراوح 
  .لتر/  ملجم ٦٠٠ – ٢٠٠بين 

  :، اآلتي ) ٤( والشكل رقم  ) ٣(  ويبدوا من دراسة بيانات الملحق رقم 
يتــراوح تركيــز الكلــور فــي ميــاه اآلبــار الجوفيــة فــي الــضفة الغربيــة بــين :  ميــاه اآلبــار الجوفيــة–أ 

لتــر فـــي محافظــة بيــت لحـــم ، /  ملجــم ٣٤لتــر فـــي محافظــة أريحــا واألغـــوار، و /  ملجــم ١٠١٦
ظـة لتـر فـي محاف/  ملجـم ١٠٧وتراوح في جميع المحافظات ما عدا محافظة أريحا واألغـوار بـين 

 ١٦٧لتر في محافظة بيت لحم، أمـا متوسـط تركيـزه للـضفة الغربيـة فيبلـغ /  ملجم ٣٤جنين، إلى 
لتــر، وبــذلك تكــون كــل الميــاه الجوفيــة فــي الــضفة الغربيــة صــالحة للــشرب ، مــا عــدا تلــك / ملجــم 

  .المضخوخة في محافظة أريحا واألغوار

                                                 

  :  للمزيد عن قياسها وعن الخصائص األخرى ارجع إلى- 1

، دراسـة بعـض الخـصائص الفيزيائيـة  )٢٠١١: (  رياض عبـاس عبـد الجبـار و هـالل حمـود هـايس العبيـدي 

لعلـوم الـصرفة، والكيميائية للمياه الجوفية في قضاء الشرقاط ، محافظـة صـالح الـدين، العـراق ، مجلـة تكريـت ل

  ٨٢ ، ص ٣ ، العدد ١٦المجلد 

  ).٦(  انظر الملحق رقم - 2



 

- ٢٢ -

شكل رقم ( ٤ ): مقدار الكلورين في مياه اBبار وعيون المياه في الضفة 
الغربية لمتوسط للفترة من ٢٠٠٨ - ٢٠١٠م.
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رام 8سلفيتقلقيليةنابلسطولكرمطوباسجنين
والبيره

أريحا
وا=غوار

الخليلبيت لحم

تر
/  ل
م 
ملغ

مياه اBبار   مياه لعيون
   ).٣( ق رقم ًمن إنشاء الباحث اعتمادا على بيانات الملح: المصدر

لتــر فـي محافظــة رام /  ملجـم ١١٥ يتـراوح تركيــز الكلـور فــي ميـاه الينـابيع بــين  :ب ميـاه الينــابيع
لتــر فــي محافظــة أريحــا واألغــوار، ويقــل تركيــز الكلــور فــي كــل ميــاه / ملجــم  ٥٠اهللا والبيــرة إلــى 

ة التــي يزيــد فيهــا عــن لتــر ، مــا عــدا محافظــة رام اهللا والبيــر/  ملجــم ٦٢ينــابيع الــضفة الغربيــة عــن 
لتــر، وبــذلك تكــون كــل ميــاه /  ملجــم ٦٧لتــر ، وبلــغ متوســط تركيــزه للــضفة الغربيــة / ملجــم  ١١٥

  .الينابيع صالحة للشرب حسب نسب تركيز الكلور
 - :Bicarbonate (Hco3) البيكربونات – ٢

در للبيكربونـات    يعتبر ثاني أكسيد الكربون في الجو وذوبان المـواد الكربونيـة فـي الـصخور مـص
 ١٠والكربونات في المياه الجوفية، ويتراوح تركيز البيكربونات في المياه الجوفية بصفة عامـة بـين 

 ملجم ، لتر، وتكون المياه صالحة للشرب إذا ٥٠٠ً ملجم ، لتر، لكنه نادرا ما يصل إلى ٨٠٠ –
 ٥( ، والـشكل رقـم )  ٣(  ملجم ، لتر، ومن دراسـة بيانـات الملحـق رقـم ٥٠٠وصل تركيزها حتى 

  :، نجد اآلتي) 
لتـر /  ملجم ٢٤٣ يتراوح تركيز البيكربونات في مياه اآلبار الجوفية بين : مياه اآلبار الجوفية–أ 

  ١٩٩لتر فـي محافظـة أريحـا واألغـوار، وبمتوسـط تركيـز بلـغ /  ملجم ١٤١في محافظة قلقيلية و 
ً آبـار الميـاه الجوفيـة مناسـبا ألغـراض الـشرب لتر، وبذلك يكون تركيز البيكربونات في كـل/ ملجم 

  .والزراعة



 

- ٢٣ -

شكل رقم ( ٥ ): مقدار البيكربونات في مياه اBبار والعيون في الض;;فة 
الغربية للفترة من ٢٠٠٨ - ٢٠١٠م .
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تر
/  ل
م 
ملغ

مياه اBبار مياه لعيون
  

   ).٣( ًمن إنشاء الباحث اعتمادا على بيانات الملحق رقم : المصدر

لتر في محافظة /  ملجم ٢٣٦ يتباين تركيز البيكربونات في مياه الينابيع بين : مياه الينابيع–ب 
لتـر، /  ملجـم ١٩٠بمتوسط تركيـز بلـغ لتر في محافظة أريحا واألغوار، و/   ملجم ١٩٩جنين و 

ًوبذلك يكون تركيـز البيكربونـات فـي كـل ميـاه الينـابيع مناسـبا ألغـراض الـشرب والزراعـة، وبـالنظر 
إلــى متوســطي تركيــز البيكربونــات فــي ميــاه اآلبــار الجوفيــة والينــابيع نجــده أقــل فــي ميــاه الينــابيع، 

  .ب مع صحة اإلنسانلكننهما يبقيا في حدود المسموح بهما، وبما يتناس
   : Nitrate (No3) النيترات – ٣

   تـــأتي النيتـــرات للميـــاه الجوفيـــة مـــن االســـتخدام المفـــرط فـــي األســـمدة الكيميائيـــة الزراعيـــة، والتـــي 

، السـيما إذا كانـت ليـست عميقـة، أو مـن بقايـا )١(تتسرب من التربة نحو الخزانات المائيـة الجوفيـة

ي أثناء تسربها نحـو الخـزان المـائي الجـوفي، ويجـب أال يزيـد تركيـز الكائنات الحية والسماد الطبيع
ـــاه الجوفيـــة عـــن  ـــه تـــضر بـــصحة اإلنـــسان الســـيما /  ملجـــم ٢٥النيتـــرات فـــي المي لتـــر، ألن زيادت

 هـــذا ، وبـــالنظر إلـــى .)٢(، وتـــسمى زيادتهـــا تلـــوث الميـــاه الجوفيـــة بـــالنيتراتاألطفــال أقـــل مـــن ســـنة

  :، نجد اآلتي ) ٦( شكل رقم ، وال ) ٣( بيانات الملحق رقم 
تتراوح قيم تركيز النيترات في مياه اآلبار الجوفيـة فـي محافظـات الـضفة  : مياه اآلبار الجوفية–أ 

لتر في محافظـة /  ملجم ٢٥لتر ،  ويزيد تركيزها عن /   ملجم ٧لتر و /  ملجم ٤٤الغربية بين 

                                                 

المياه العادمة وأثرها علـى الخـزان الجـوفي فـي منطـق ديـر الـبلح، دراسـة  ): ٢٠٠٢: ( نعيم سلمان بارود  - 1

  ٤٥ - ١ ص –في جغرافية البيئة، مجلة الجامعة اإلسالمية بغزة، المجلد العاشر ، العدد األول، ص 
  
  : للمزيد عن هذا الموضوع انظر- 2

، تلـوث الميـاه الجوفيـة فـي حـوض دمـشق بـالنيترات،  )٢٠٠٩: ( محمود محمد حمود الحسين و سلوى حجار

  .١٤٩ – ١٣٥ ص – ، ص ٢٠٠٩ ، العدد األول ٢٥مجلة جامعة دمشق للعلوم الهندسية ، المجلد 



 

- ٢٤ -

 ملجـم ٤٠( ، ومحافظـة الخليـل ) لتـر/ ملجـم ٣٢( ، ومحافظـة قلقيليـة )لتر/  ملجم ٣٤( طولكرم 
لتـر، وتعنـي هـذه البيانـات أن الكثيـر / ملجم  ٢٥ ، كما بلغ متوسط تركيزها للضفة الغربية )لتر/ 

  .لتر/   ملجم ٢٥من مياه اآلبار غير صالحة للشرب حيث يزيد تركيز النيترات عن 

شكل رقم ( ٦ ): مقدار النيترات في مياه اBبار والعيون في الضفة الغربية 
للفترة من ٢٠٠٨ - ٢٠١٠م.
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مياه اBبار مياه لعيون

  
  ). ٣( ًمن إنشاء الباحث اعتمادا على بيانات الملحق رقم : المصدر

لتـر فـي محافظـة /   ملجـم ١٠٣ تتباين تركيزات النيترات في مياه الينابيع بين : مياه العيون–ب 
لتـر فـي /  ملجـم ٢٥لتـر فـي محافظـة طوبـاس، ويزيـد هـذا التركيـز عـن /  ملجـم ٧رام اهللا والبيـرة، 

( يحا ، ومحافظة أر)لتر/  ملجم ١٠٣( ، ومحافظة رام اهللا ) لتر/  ملجم ٣٨( محافظات سلفيت 
، وبــذلك تكــون ميــاه الينــابيع عاليــة التركيــز فــي النيتــرات، وهــو أمــر يجــب الحــذر )لتــر/  ملجــم ٣٨

  .منه في استخدام هذه المياه في الشرب
 - :Sulphate (So4)الكبريتات - ٤

 الكالــسيوم، وكبريتــات اتتــ مختلفــة فــي الميــاه الجوفيــة، فمنهــا كبريأشــكال  تتواجــد الكبريتــات فــي 
، وتتـراوح كميـة الكبريتـات بـشكل عـام فـي الميـاه ١ وكبريتـات المغنيـسيوم كأشـكال رئيـسةالصوديوم،

لتر، ووجودها يسبب العـسرة الدائمـة فـي الميـاه، خاصـة إذا كانـت /  ملجم ٢٠٠ – ٥الجوفية بين 
فـــي شـــكل كبريتــــات الكالـــسيوم، أو كبريتــــات الماغنيـــسيوم، كمــــا أنهـــا تــــسبب اإلســـهال إذا وجــــدت 

ً وفي شكل كبريتات الماغنيسيوم أو كبريتات الصوديوم، ويصبح طعم المياه مـرا إذا بكميات عالية
( ، والـشكل رقـم  ) ٣( هـذا ، وبـالنظر إلـى الملحـق رقـم .لتـر/  ملجـم ٢٥٠ارتفعت الكبريتات عـن 

  :، نجد اآلتي )٧

                                                 

  : في المياه الجوفية، انظر للتعرف على كيفية قياس الكبريتات والعناصر األخرى- 1

، دراسة تركيز بعض العناصر النزرة واأليونات الموجبة والسالبة في  )٢٠٠٧: ( مهند موسى كريم الحجامي

  ١٠٠ ، ص ١ ، العدد ١٤المجلد المياه الجوفية لمناطق مختارة من محافظة بابل، مجلة جامعة بابل ، 



 

- ٢٥ -

شكل رقم ( ٧ ): مقدار الكبريتات في مياه اBبار والعيون في الضفة 
الغربية للفترة من ٢٠٠٨ - ٢٠١٠ م.
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الخليلبيت لحم

تر
/  ل
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ملغ

مياه اBبار   مياه لعيون
   ).٣( ًمن إنشاء الباحث اعتمادا على بيانات الملحق رقم : المصدر

( لتر /  ملجم ٢٢١ يتراوح تركيز الكبريتات في مياه اآلبار الجوفية بين : الجوفية مياه اآلبار–أ 
، لكنـه يتـراوح فـي كـل المحافظـات )محافظـة رام اهللا( لتـر /  ملجـم ٩، و )محافظـة أريحـا واألغـوار

، أمـــا متوســـط )محافظـــة رام اهللا( لتـــر / ملجـــم  لتـــر ، و/  ملجـــم ٣٨مـــا عـــدا محافظـــة أريحـــا بـــين 
ًمحافظة رام اهللا ، وبناء على هذه البيانات فإن المياه الجوفية فـي ( لتر /  ملجم ٤٤يبلغ تركيزها ف

ًمحافظــة أريحــا واألغــوار غيــر صــالحة للــشرب مــن حيــث تركيــز الكبريتــات، ألنهــا تزيــد كثيــرا عــن 
  ).لتر /  ملجم ٢٥٠( الحد األعلى المسموح به 

محافظـة رام (  لتـر/  ملجـم ٤٨ مياه الينابيع بـين  يتراوح تركيز الكبريتات في: مياه الينابيع –ب 
لتــر، ويعتبــر /  ملجــم ٣٢محافظــة جنــين، أمــا متوســط تركيزهــا فيبلــغ ( لتــر /  ملجــم ٢٣، و) اهللا 

تركيز الكبريتات في مياه الينابيع أقل منه فـي ميـاه اآلبـار الجوفيـة مـن حيـث المتوسـط ، وال توجـد 
  .مشكلة كبريتات في مياه العيون

  وع الرابعالموض

  صياتوالنتائج والمقترحات والت
ٕ   ال تتواجــد الميــاه الجوفيــة فــي حالــة نقيــة، وانمــا تحتــوي علــى مــواد عالقــة بنــسب متفاوتــة، وعلــى 
أنواع مختلفة من تركيزات األمالح ، وتعتبر المواد المختلفـة الموجـودة فـي الميـاه شـوائب وملوثـات 

ً واذا زادت كثيـــرا فـــإن الميـــاه الجوفيـــة تـــصبح غيـــر كيميائيـــة وطبيعيـــة، تغيـــر مـــن طعمهـــا ولونهـــا، ٕ
صــالحة للــشرب أو للزراعــة، وتــأتي هــذه المــواد للخــزان المــائي الجــوفي مــن الملوثــات الــسطحية ، 
األســمدة الكيمائيـــة أو ميــاه الـــصرف الــصحي، أو تـــأتي مــن صـــخور التكــوين الجيولـــوجي الحامـــل 

، هذا ، فإذا زادت تركيزات المواد  قوط األمطارللمياه الجوفية، أو قد تأتي من ملوثات الجو مع س
الكيميائيــــة فــــي الميــــاه الجوفيــــة عــــن الحــــد المــــسوح ، فــــإن مــــذاقها يــــصبح غيــــر مقبــــول ، وتــــسبب 

  .األمراض اإلنسان



 

- ٢٦ -

  -: نتائج البحث- ١

  :   تم من خالل البحث الوصول إلى النتائج اآلتية
 مياه الشرب، ومياه الزراعة ، بالرغم  تعاني كل محافظات الضفة الغربية من عجز مائي في– ١

ًمن كثرة المصادر المائية عددا، وكما  مليـون ٦٤.٣، إذ تعاني الضفة الغربية من عجز مائي بلغ ً
ـــــشراء الميـــــاه الفلـــــسطينية مـــــن شـــــركة ميكـــــوروت )١(متـــــر مكعـــــب  ، وتـــــضطر الـــــسلطة الوطنيـــــة ل

  .ًاإلسرائيلية، لتغطية هذا العجز نسبيا
ًلميــاه الجوفيــة توزيعــا عــادال بــين محافظــات الــضفة الغربيــة، ويكــون النــصيب  ال تتــوزع أبــار ا– ٢ ً

( األكبــر منهــا لمحافظــات جنــين، طــولكرم ، أريحــا واألغــوار ، قلقيليــة، وأريحــا واألغــوار          
، وال يتناســب هــذا التوزيــع مــع عــدد الــسكان، وال اســتخدامات ) مــن عــدد اآلبــار الجوفيــة % ٨٣.١

  سوى)  ألف نسمة ٦٠٠نحو ( ً يوجد محافظة الخليل األكبر سكانا الزراعية، إذ ال
  .ثمانية أبار مياه

ً كــذلك ال تتـــوزع ميـــاه الينـــابيع توزيعــا عـــادال علـــى محافظـــات الــضفة الغربيـــة، فـــال توجـــد فـــي – ٣ ً
ًبعض المحافظات، إال أن توزيعهـا يـأتي طبيعيـا بحـسب مواصـفات الطبوغرافيـا، ومـستويات الميـاه 

  .، ويبقى للسكان حسن استغالها في مناطقهاالجوفية
 متباينـة  تشير الخصائص الكيميائيـة والطبيعيـة لميـاه اآلبـار الجوفيـة وميـاه الينـابيع علـى أنهـا– ٤

ـــــشري،ملالســـــتخدا صـــــالحة فـــــي قيمهـــــا، ولكنهـــــا ـــــة مطمئنـــــة تمامـــــا لكـــــل  الب  لكـــــن ال تكـــــون الحال
  :الخصائص، وفي هذا الصدد نذكر اآلتي

، وتكـون الميـاه )لتـر /  ملجـم ١٠١٦(ًزداد تركيزه كثيرا في محافظـة أريحـا واألغـوار  ي:الكلور –أ 
  .من ناحيته غير صالحة

لتـر ، وفـي ميـاه الينـابيع /  ملجـم ٢٤٢.٦ ترتفع في مياه اآلبار في قلقيلية إلى : البيكربونات–ب 
  .حةلتر في محافظة جنين، وتكون المياه من ناحيتها غير صال/  ملجم ٢٣٥.٥إلى 
 ٢٥( ً العنـصر األخطـر وجـودا فـي الميـاه الجوفيـة،يرتفع تركيـزه عـن الحـد المـسموح :النيترات-ج 

 – ٣١.٦ – ٣٤.٤( فـــي محافظـــات طـــولكرم ، قلقيليـــة، أريحـــا واألغـــوار، والخليـــل ) لتـــر/ ملجـــم 
رام ً، ويزيد تركيزه أيضا في مياه الينابيع في محافظتي ) لتر على التوالي/  ملجم ٤٠.٠ – ٤٤.٠

، وتبقــى الميــاه فيهــا غيــر صــالحة للــشرب ) لتــر/  ملجــم ٣٨.٠ – ١٠٢.٨( اهللا والبيــرة، وســلفيت 
  .من ناحيته

لتر في محافظة أريحا واألغوار ، وهـو تركيـز /  ملجم ٢٢٠.٦يصل تركيزها إلى :  الكبريتات–د 
  .أعلى من المقبول للشرب ، والمياه به غير صالحة
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سم ، وبذلك /  سيمنز ٤١٢٥ ترتفع في محافظة أريحا واألغوار إلى : الموصلية الكهربائية -هـ 
  .تكون فيها المياه رديئة التوصيل الكهربائي ، ومالحة ، وغير صالحة للشرب

) للمحافظـات التـي لـم تـذكر فـي البنـود الـسابقة( تعتبر بـاقي الخـصائص الكيميائيـة والطبيعيـة – ٥
  .بولة ، وبها تبقى المياه صالحة للشرب لكل من مياه اآلبار الجوفية والينابيع مق

   من سرد النتائج السابقة تعتبر محافظة أريحا واألغوار أكثر المحافظات الفلسطينية التي تعاني 
  .من رداءة وتلوث المياه الجوفية فيها

  : المقترحات والتوصيات- ٢

اتفاقيــة أوســلو التــي  يجــب علــى المــسئولين فــي الــسلطة الوطنيــة الفلــسطينية إعــادة النظــر فــي – ١
، والتـــي حـــددت نـــصيب الفلـــسطينيين مـــن ميـــاههم ، فـــي أحواضـــهم المائيـــة داخـــل الـــضفة الغربيـــة

مـن الحـوض الـشمالي  % ٢٩مـن الحـوض الغربـي، و  % ٦.١تقضي بأن يـستخدم الفلـسطينيون 

   .، وهي كميات مجحفة بحق الفلسطينيين)١( من الحوض الشرق٣١.٤الشرقي، و 

وزيــع أبـــار الميــاه الجوفيـــة علــى محافظـــات الــضفة الغربيـــة ، بمــا يتناســـب مـــع  العمــل علـــى ت– ٢
ًعددهم، واستخداماتهم، فال يعقل أن يكون في محافظة سلفيت مثال بئرا جوفيا واحدا للمياه، كذلك  ً ً ً
يجب العمـل علـى إتبـاع سـلوك مـائي جيـد فـي اسـتغالل ميـاه الينـابيع فـي المحافظـات التـي تتواجـد 

  .فيها
ٕبحــث عــن األســباب التــي أدت إلــى ارتفــاع تركيــز بعــض العناصــر فــي الميــاه الجوفيــة، واذا  ال– ٣

 ، أمـــا إذا كانـــت مـــن فعـــل الطبيعـــة ، كخـــصائص  يمكـــن التغلـــب عليهـــانكانـــت مـــن فعـــل اإلنـــسا
ًالــصخور مــثال، فإنــه يمكــن العمــل علــى عــدم اســتنزاف الخــزان المــائي الجــوفي، وترشــيد اســتهالك 

  .يعاني من الجفاف وقلة األمطار) الشرقي( جزء كبير من الصفة الغربية المياه، السيما وأن 
 البحــث عــن أضــرار مكبــات النفايــات الــصلبة والــسائلة ، الســيما التــي يلقيهــا اإلســرائيليون فــي – ٤

  .الضفة الغربية، ومنع تسربها ألسفل نحو الخزان المائي الجوفي

  المراجع
، إحـــــصاءات الميـــــاه فـــــي األراضـــــي  )٢٠٠٩: ( ي  الجهـــــاز المركـــــزي لإلحـــــصاء الفلـــــسطين- ١

  . ) ١٦( ، رام اهللا ، فلسطين ، الجدول ٢٠٠٨الفلسطينية، التقرير السنوي 
ــــــــــــــــــسطيني - ٢ ــــــــــــــــــاب فلــــــــــــــــــسطين                                                  )٢٠١٣: (  الجهــــــــــــــــــاز المركــــــــــــــــــزي لإلحــــــــــــــــــصاء الفل ، كت

  .اهللا ، فلسطين ، رام ١٣ ، رقم ٢٠١٢اإلحصائي    السنوي 
الجدار العازل في الضفة الغربية، مركز الزيتونة  ):٢٠١٠: ( حسن ابخيص وخالد عياد - ٣

 للدراسات واالستشارات ، بيروت ، لبنان ، صفحات متعددة

                                                 
  ).٢(  انظر بيانات ملحق رقم - 1



 

- ٢٨ -

، نظام المعلومات المائية ، رام اهللا ، فلسطين ، نـشرات  )٢٠١١: (  سلطة المياه الفلسطينية -٤
  .مختلفة

ـــــــــــــسلطة - ٥ ـــــــــــــسطينية ال ـــــــــــــة الفل ـــــــــــــضفة)١٩٩٥:(الوطني ـــــــــــــسطين، محافظـــــــــــــات ال ـــــــــــــس فل                                               ،أطل

  .الغربية وقطاع غزة
، صفات المياه الطبيعية والمعايير العالمية لمياه الشرب والمياه  )٢٠١٠: (  سلوى حجار-٦

 .ةالصناعية، قسم البيئة ، جامعة دمشق ، سوريا ، صفحات متعدد

، دراسة بعض  )٢٠١١: ( رياض عباس عبد الجبار و هالل حمود هايس العبيدي - ٧
الخصائص الفيزيائية والكيميائية للمياه الجوفية في قضاء الشرقاط ، محافظة صالح الدين، 

  . ٣ ، العدد ١٦العراق ، مجلة تكريت للعلوم الصرفة، المجلد 
، تلــوث الميــاه الجوفيــة فــي حــوض  )٢٠٠٩: ( محمــود محمــد حمــود الحــسين و ســلوى حجــار- ٨

 . ٢٠٠٩ ، العدد األول ٢٥دمشق بالنيترات، مجلة جامعة دمشق للعلوم الهندسية ، المجلد 

، التقيــيم الهيــدروكيميائي للخــزان الجــوفي لمدينــة  )٢٠٠٩: ( مهنــد جعفــر القزوينــي وآخــرون - ٩
  . ١٠، العدد  ٢٧أربيل شمال العراق، مجلة الهندسة والتكنولوجيا، المجلد 

، دراسة تركيز بعض العناصر النزرة واأليونات  )٢٠٠٧: ( مهند موسى كريم الحجامي-  ١٠
الموجبة والسالبة في المياه الجوفية لمناطق مختارة من محافظة بابل، مجلة جامعة بابل ، المجلد 

  . ١ ، العدد ١٤
الخـزان الجـوفي فـي منطـق ديـر المياه العادمة وأثرها على  ): ٢٠٠٢: ( نعيم سلمان بارود - ١١

   .البلح، دراسة في جغرافية البيئة، مجلة الجامعة اإلسالمية بغزة، المجلد العاشر ، العدد األول
wiki/org.wikipedia.ar- 1 

2 -AMNESTY international : ( 2009 ),Troubled water – Palestinians 
denied fair access to water, Israel –occupied Palestinian Territories , 

                                                    .2. map No, International publication 
 ictop-638t/com.ahlamontada.1sudangeo – 3  

4- Palestinian Environment Quality Authority: (December 2002 ), 
Geographic projection competed by UNEP\ Geneva, ArcWord UN. 
Cartographic section.                                                                                                  

  5 -Palestinian water authority: ( March 2012 ), correcting inaccuracies   
COGAT,s fact sheet ( Water in the West Bank) .                                      

html.electrical/4module/publications/au.org.waterwatch.www - 6   
(Physical and Chemical parameters: July 2002 , Environment  

Australia).                                                                                                
7- www.pwa.ps (Palestinian water Authority 2008- 2010).   
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للفترة من عدد أبار المياه وعيون المياه وكمية الضخ والتدفق منهما في الضفة الغربية  ):١( ملحق رقم 

  . م٢٠١٠ – ٢٠٠٨

كمية الضخ   عدد اآلبار  المحافظة

٢٠٠٨ )        

   )٣ م١٠٠٠

كمية الضخ 

٢٠١٠      

   )٣ م١٠٠٠    ( 

عدد عيون 

  المياه

كمية 

       ٢٠٠٨التدفق

   )٣ م١٠٠٠( 

       ٢٠١٠كمية التدفق

   )٣ م١٠٠٠( 

  ٣٥٤.٠  ١٥٢.٨  ٥  ٧٦٠٠.٠  ٥١٢٢.٩  ٦٦  جنين

  ٦٢٧.٠  ٢٤٥٨.٢  ١٠  ٩١٠٠.٠  ٢٧٧٨.٤  ٩  طوباس

  .....  .....  .....  ١٣٧٠٠.٠  ١٣١٦٢.٨  ٦٤  طولكرم

  ٦١٣٦.٠  ٢٣٨٢.٣  ٣٢  ٨٢٠٠.٠  ٨٦٢٦.٢  ٢٠  نابلس

  .....  .....  .....  ١٠٩٠٠.٠  ١٠٢٦١.٧  ٧٠  قلقيلية

  ١٧٤.٠  ١٥٢.٥  ٥  .....  .....  ١  سلفيت

  ٦٩٨.٠  ٩٨٤.٦  ٢٧  ٣٦٠٠.٥  ٣٤٤١.٥  ٦  رام اهللا والبيرة

  ١٧٢٨٥.٠  ٢٤٦٠٠.٧  ٧  ٧٧٠٠.٠  ٨٢١٥.١  ٧٠  أريحا واألغوار

  ١٠٠٠.٠  ١٤٧٦.١  ١٥  ٣٢٠٠.٠  ١٢١٠٥.١  ١١  بيت لحم

  ٤٩٣.٠  ٣٥٨.٩  ١٢  ٧٦٠٠.٠  ٢٥٥٤.٦  ٨  الخليل

  ٢٦٧٦٧.٠  ٣٢٥٦٦.١  ١١٧  ٧١٦٠٠.٥  ٦٦٢٦٨.٣  ٣٢٥  المجموع

  : المصدر
، إحــصاءات الميــاه فــي األراضــي الفلــسطينية، التقريــر الــسنوي  )٢٠٠٩: (  الجهــاز المركــزي لإلحــصاء الفلــسطيني- ١

  ٤١  ،٤٠ص ص  ) ٤، ٣(  ، رام اهللا ، فلسطين ، الجدوالن ٢٠٠٨
  فلسطين، نظام المعلومات المائي ، رام اهللا ،  )٢٠١١: (  سلطة المياه الفلسطينية – ٢

  تقسيم المياه بين اإلسرائيليين والفلسطينيين حسب اتفاقية أوسلو ): ٢( ملحق رقم 

م ( الكمية المقدرة               اسم الحوض الجوفي

   )٣م

  حصة إسرائيل

   )٣م م( 

  حصة فلسطين

   )٣م م( 

  ٢٢  ٣٤٠  ٣٦٢  الحوض الغربي

  ٤٢  ١٠٣  ١٤٥  الحوض الشمالي لشرقي

  )١( ٧٨ + ٥٤  ٤٠  ١٧٢  الحوض الشرقي

    ٤٨٣  ٦٧٩  المجموع

 :المصدر

AMNESTY international : ( 2009 ),Troubled water – Palestinians denied fair access to 
water, Israel –occupied Palestinian Territories , International publication , P. 20              

                                                                                             

  
  
 

للفترة من في الضفة الغربية ) لتر / ملغم ( الخصائص الكيميائية لمياه اآلبار ومياه العيون ): ٣( ملحق رقم 

  . م٢٠١٠ – ٢٠٠٨

  المحافظة
CHLORINE (CL)  BICARBONATE NITRATE (NO3) SULPHATE (SO4) 
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 (HCO3)  الكلورين
  بيكربونات

  كبريتات  اتنيتر

  مياه لعيون  مياه اآلبار  مياه عيون  مياه اآلبار  مياه لعيون  مياه اآلبار  مياه لعيون  مياه اآلبار
  ٢٢.٧  ٢٩.٢  ٢٤.٠  ٢٢.٣  ٢٣٥.٥  ٢١١.٥  ٥٨.٧  ١٠٧.١  جنين

  ٢٥.٧  ٢٤.٨  ١٧.١  ١٤.١  ١٦٢.٦  ١٦٤.٩  ٦١.٤  ٤٧.١  طوباس

  .....  ١٦.٣  .....  ٣٤.٤  .....  ٢٢٣.١  .....  ٧٢.٧  طولكرم

  ٢٤.٧  ٢٢.٣  ٢١.٣  ١٣.٦  ١٦١.٩  ١٨٣.١  ٥٨.٦  ٥٢.٠  نابلس

  .....  ١١.٤  .....  ٣١.٦  .....  ٢٤٢.٦  .....  ٦٩.٧  قلقيلية

  ٤٥.٩  .....  ٣٨.٠  .....  ١٤٨.٩  .....  ٥٦.٧  .....  سلفيت

  ٤٨.٤  ٨.٨  ١٠٢.٨  ١٥.٥  ٢٣١.٢  ١٨٦.١  ١١٥.٢  ٣٨.٧  رام اهللا والبيره

  ٢٥.٢  ٢٢٠.٦  ٢٦.٠  ٤٤.٠  ١٩٨.٥  ١٤٠.٨  ٤٩.٦  ١٠١٦.٢  أريحا واألغوار

  .....  ٢١.٤  .....  ٧.٣  .....  ٢٢٢.٦  .....  ٣٤.٠  بيت لحم

  .....  ٣٧.٨  .....  ٤٠.٠  .....  ٢١٣.٧  .....  ٦٣.٠  الخليل

  ٣٢.١  ٤٣.٦  ٣٨.٢  ٢٤.٧  ١٨٩.٨  ١٩٨.٧  ٦٦.٧  ١٦٦.٧  المتوسط

ات الميـاه فـي األراضـي الفلـسطينية، التقريـر ، إحصاء )٢٠٠٩: (   الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني- ١: المصدر
 ٤٧ ، ٤٦ص ص   ) ١٠، ٩(  ، رام اهللا ، فلسطين ، الجدوالن ٢٠٠٨السنوي 

  . متوسط تدفق مياه العيون من حساب الباحث– ٢
 .ال تتوفر بيانات، أو ال يوجد عيون مياه .....  – ٣

 . م٢٠٠٨ون في الضفة الغربية       لعام الخصائص الطبيعية لمياه اآلبار ومياه العي ): ٤( ملحق رقم 

 ELECTRICAL  المحافظة
CONDUCTIVITY 

S\CM سم/ سيمنز  

  الموصلية الكهربائية

TEMPERATURE  
(CENTIGRADE)   

  )مئوية(درجة الحرارة 

ACIDITY (PH)  
  درجة الحموضة

  مياه لعيون  مياه اآلبار  مياه لعيون  مياه اآلبار  مياه لعيون  مياه اآلبار  

  ٧.٥  ٧.٣  ١٨.٠  ٢٢.٣  ٦١٤.٥  ٩٧١.١  نجني

  ٧.٠  ٧.٣  ٢٤.٠  ٢٤.٠  ٦٤٥.٥  ٦١٢.٠  طوباس

  .....  ٧.٣  ٢٣.٦  ٢٣.٠  .....  ٧٣٩.٦  طولكرم

  ٧.٤  ٧.٢  ٢١.٠  ٢٣.١  ٥٥٠.٧  ٥٩٧.١  نابلس

  .....  ٧.٢  .....  ٢٣.٤  .....  ٧٤٧.٩  قلقيلية

  .....  .....  .....  .....  .....  .....  سلفيت

  ٧.٦  ٧.٤  ٢١.٠  ٢٢.٠  ١٠١٨.٠  ٤٢٧.٩  رام اهللا والبيره

  ٧.٤  ٧.٤  ٢١.٧  ٢٦.٨  ٥٧٩.٥  ٤١٢٥.٠  أريحا واألغوار

  .....  .....  .....  ٢٣.٨  .....  .....  بيت لحم

  .....  .....  .....  ٢٢.٧  .....  .....  الخليل

  ٧.٣٨  ٧.٣  ٢١.٦  ٢٣.٥  ٦٨١.٦  ١١٧٤.٤  المتوسط

 

ت الميـاه فـي األراضـي الفلـسطينية، التقريـر الـسنوي ، إحـصاءا )٢٠٠٩: (   الجهاز المركزي لإلحـصاء الفلـسطيني- ١
 ٤٨ص   ) ١١(  ، رام اهللا ، فلسطين ، الجدول رقم  ٢٠٠٨



 

- ٣١ -

  . المتوسطات من حساب الباحث– ٢

  .عالقة درجة حرارة المياه الجوفية بذوبان األكسجين فيها ): ٥( ملحق رقم 
  )لتر/ ملجم ( ذوبان األكسجين   )مئوية( درجة الحرارة 

١٤.٦  ٠  

١٢.٧  ٥  

١١.٣  ١٠  

١٠.١  ١٥  

٩.١  ٢٠  

٨.٣  ٢٥  

٧.٥  ٣٠  
 

 درجات حموضة المياه الجوفية ) : ٦( ملحق رقم 

 (ا}س الھيدروجيني)

 أس ھيدروجيني المادة

 1.0- م10 ,حمض كلور الماء

 0.5 البطارية الكھربائية أحماض

 2.0 – 1.5 أحماض المعدة

 2.4 عصير الليمون

� 2.5 الكو

 2.9 الخل

 4.5 بيرة

 5.0> مطر حمضي

 5.0 قھوة

 5.5 صحية (جلد) بشرة أو شاي

 6.5 حليب

 7.0 ماء مقطر

 7.4 – 6.5 سليم إنسان لعاب

 7.45 – 7.34 دم

 8.3 – 7.7 ماء البحر

 10.0 – 9.0 صابون يد

 11.5 أمونياك

ِّمبيض الم�بس َ ُ  12.5 

 13.5-13 ھيدروكسيد الصوديوم

 http://www.marefa.org/index.php: صدرالم

    
  
 

 


