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 ملخص الرسالة باللغة العربية

في محافظة خان يونس، وهدفت  آبار الشرب، ومياه الشرب المنزليةتناولت الدراسة خصائص مياه 
الكيمائية والفيزيائية والبيولوجية لمياه الشرب في محافظة خان يونس، لتعرف على الخصائص ل دراسةال

التعرف  افة إلى تقييم اإلجراءات المتبعة في نقل المياه المحالة المستخدمة في الشرب، أيضا  ضباإل
ر الصحة تقارير مختب ىوقد اعتمدت الدراسة عل في المحافظة. المنزلية على وسائل خزن مياه الشرب

مياه في تحليل ودراسة خصائص  ، وسلطة المياه الفلسطينيةبلدية خان يونسو  ،وزارة الصحة العامة في
 باإلضافة، ( بئر من مجموع آبار المحافظة71والتي بلغ عددها ) في محافظة خان يونسآبار الشرب 

حيث في محافظة خان يونس، المنزلية )المحالة( ( عينة من مياه الشرب 100جمع )ب قيام الباحث إلى
طقة مع ارفاق استبانة بكل تم تقسيم العينة على منطقة الدراسة بناء  على عدد المساكن في كل من

فراد العينة، ثم ادخال البيانات لعينات المياه واالستبانة على أ( استبانة على 100ذ تم توزيع )إعينة، 
جوفية آلبار المياه ال ن نوعيةأوتبين من خالل الدراسة  لتحليل النتائج. SPSSو  Excelبرنامج 
)العسر الكلي س من حيث تركيز بعض العناصر وهي جيدة بشكل عام في محافظة خان يون الشرب

TH ،غنيسيوم االمMG ،الكالسيوم Ca ،البوتاسيوم k واصفات القياسيةنها من ضمن المأ( حيث تبين 
التوصيل وأن قيم )، ووزارة الصحة الفلسطينية WHO منظمة الصحة العالمية التي سمحت بها

 طابقال تت (Na، والصوديوم CL، والكلوريد No3، والنترات TDS، واألجسام الصلبة E.Cالكهربائي 
 . ة لجودة مياه الشربالمعايير الفلسطينيو  WHOمع معايير 

شرب المنزلية )بلدية، شراء، فلتر منزلي، آبار في مياه ال ()العضوي وبالنسبة للتلوث الميكروبيولوجي
شارت الدراسة إلى وجود نسبة عالية من التلوث الميكروبيولوجي ببكتيريا الكوليفورم الكلي أفقد  خاصة(

(TC( والكوليفورم الغائظي )FCوالتي تجاوزت معايير ) منظمة الصحة العالمية WHO وقد أثبتت ،
من طريقة الحصول  وبين كال   الكلي والغائظيالدراسة وجود عالقة بين تلوث المياه ببكتيريا الكوليفورم 

لمياه الشرب  Caن عنصر وضحت الدراسة أوأ على المياه، وأداة التخزين، وفترة تنظيف الخزان.
بنسبة  Kوالمعايير الفلسطينية لجودة المياه، ويليه عنصر  WHOالمحالة ال يتطابق مع معايير 

من مياه الشرب المحالة والتي حيث تم إزالة هذه العناصر %( 71%(، وعنصر النترات بنسبة )71)
العناصر  كذلكتعتبر عناصر مهمة لصحة اإلنسان، ويعود ذلك إلى الكفاءة العالية لمحطات التحلية، و 

 (WHO( هي ضمن المواصفات القياسية العالمية )E.C ،TDS ،CL ،T.H ،Na ،Mgالكيميائية )
هتمام بتنظيف التي يجرها حصان، واإل من العرباتوقد أوصت الدراسة بعدم شراء المياه  والفلسطينية.

حفر آبار جديدة  الخزانات بشكل دوري ومنتظم، وضرورة تغيير الفالتر الداخلية للفالتر المنزلية، وكذلك
 .لهذه اآلبار قامة محطات تحليةا  و  خان يونس من محافظةفي المناطق الشرقية 
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Abstract 

This study dealt with the characteristics of water wells and drinking water in khan 

Younis governorate, it aims to identify the chemical, physical and biological 

characteristics, moreover, to evaluate the procedures which used for moving and 

storing the desalinated water. This study depended on report of public health 

laboratories in ministry of health, khan Younis municipality and Palestinian Water 

Authority to analyze and study the properties of drinking water for 17 wells from the 

Total ones in Khanyounis Governorate. A hundred of drinking water sample was 

collected by the researcher, especially desalinated water. The sample with 

questionnaire has distributed on study areas according to the number of housing. A 

hundred questionnaires has distributed. The researcher entered, analyzed data for 

each questionnaire by using Excel, SPSS programs.  

In general, the result  shows that the quality of groundwater in Khan Younis 

governorate is good by concentrate on some elements like (EC, TDS, NO3, TH, MG 

,NA), which is in permitted levels from WHO and Palestinian Health Organization, 

but the (Ca)  is not equal to WHO standards. But the (E.C, TDS, No3, CL, Na) don’t 

match the WHO criteria. 

For microbiological pollution in household drinking water whether from 

(municipality, purchased, Home filter, special wells), the study shows a high 

percentage of TC, FC which exceeded the WHO standards. Moreover there is a 

relation between water pollution of TC, Fc and the way for getting and storing it. 

Also a relation with the duration for cleaning the tanks.  

the study shows that the Calcium in the desalinated water don’t match with criteria of 

WHO and Palestinian health organization, followed with K with (18%) percentage, 

nitrate (15%)  percentage,  these preceded items are removed from desalinated water 

as a result of high quality of water desalination plants. (E.C, TDS, CL, T.H, Na, Mg) 

are in WHO and Palestinian Health Organization Standards. 

The study recommended not to purchase a water form a horse cart, to clean tanks 

periodically, to change homes filters, to digging wells and establish desalination 

plant in eastern area of khan Younis   
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 

مَ ﴿ نَزَل ِمَن ٱلسذ
َ
ِٓي أ  لذُكم  آءِ َمآء   ُهَو ٱَّلذ

اب   ِۡنُه ََشَ يُۢنبُِت  ١٠تُِسيُموَن  َوِمۡنُه َشَجر  فِيهِ  م 
ۡيُتوَن َوٱنلذخِ لَُكم  ۡرَع َوٱلزذ ۡعَنََٰب َوِمن بِهِ ٱلزذ

َ
يَل َوٱۡۡل

َٰلَِك ٓأَليَة   ُك ِ  َِٰتِۚ إِنذ ِِف َذ ُرونَ  ل َِقۡوم   ٱثلذَمَر   َيَتَفكذ

١١﴾ 

  
 11]-10النحل: [   
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 ْاإِلهَدْاء  

 

 إلى أمي الشمعة التي تحترق من أجلي

 إلى أبي الذي يحنو عليَّ من عمره

 وقفت بجانبي وتحملت عناء السهرإلى زوجتي التي 

 ستاذي الدكتور صبري حمدان رحمه اهللأروحه ما زالت ترفرف بالعلم حولي إلى من 

 خوتي وأخواتي أطال اهلل بأعمارهمإإلى 

    إلى حماي وحماتي... حفظهما اهلل 
 

  أو هدى بالجواب الصحيح حيرة سائليه إلي كل من أضاء بعلمه عقل غيره
 

  وبرحابته سماحة العارفين فأظهر بسماحته تواضع العلماء

 محمد دياب علوان
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 وتقديرٌ شكٌر 

أشكر اهلل عز وجل الذي منَّ عليَّ بإتمام هذا العمل المتواضع مع خالص دعائي أن يتقبله مني 
 دعمهما ومساندتهما لي ليل نهار. ىشكر والدّي الكريمين علأويجعله خالصا  لوجه الكريم، كما 

ذذَن َربُُّكۡم ﴿نطالقا من اآلية الكريمة إ
َ
زِيَدنذُكۡم  َولَئِن َكَفۡرُتۡم إِنذ َعَذاِِب ِإَوذۡ تَأ

َ
 لَئِن َشَكۡرُتۡم َۡل

يمانا  بمن ا   يشكر اهلل من ال يشكر الناس" و "الومن قول النبّي صل اهلل عليه وسلم: ﴾ ٧لََشِديد  
لثناء، ومن واصل العطاء استحق أسدى إلّى معروفا  فحقه الشكر، ومن قدم لي خيرا  فحقه ا

ان ستاذ الدكتور صبري محمد حمدر الجزيل والثناء العظيم لروح األتقدم بالشكأمتنان، فإني اإل
ثناء أومساعدته لي ووقوفه بجانبي حتى  لموضوعختياري لهذا اإ ىلما كان له الفضل الكبير عل
كتور نعيم سلمان بارود ستاذ الداأل ىنسأحترام والتقدير، أيضا  ال مرضه فلروحه الطاهرة كل اإل

خراج هذا إرشاد ساعد على ا  من رحب صدر ونصح و  يلتي وما منحنرسا ىشراف عللقبوله اإل
 الجزاء.العمل بهذه الصورة فأسأل اهلل أن يجزيه عني خير 

 كما وأتقدم بالشكل الجزيل ألستاذي الفاضلين:

 اهركامل أبو ضد.      يوسف أبو مايلة د.أ.

ن أدات فأسأل اهلل العلي القدير رشاثرائه بالنصائح واإلا  فضلهما بقبول مناقشة هذا البحث و ت ىعل
 يجزيهم كل خير ويجعل هذا في ميزان حسناتهم.

 خالد حسنأخي الحبيب ياسين دياب علوان، و  وأخص بالذكر كذلك كل من ساعدني وأشكر
وصديقي الغالي هاني عبد  وصديقي نور الغلبان، ،علواندرار مهند هناء أبو عودة، و و  صيام،
على  يضا موصول لموظفي مختبر الصحة العامة بوزارة الصحة الفلسطينيةأوالشكر  الوهاب،

صرار كل من وقف بجانبي ومنحني اإل وكذلك أشكر .ما بذلوه من جهد في تحليل عينات المياه
والعزيمة على تكملة مشواري حتى ترى هذه الرسالة والعمل المتواضع النور، فجزاهم اهلل عنا 

 .خير الجزاء

 الباحث

 محمد دياب علوان
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 :مقدمة .8

ِيٓ ٱ ُهوَ "﴿ تعالى قال نَزَل  َّلذ
َ
َمآءِ ٱ مِنَ  أ ِنۡ  لذُكم َمآء    لسذ اب   هُ م   بُِت يُۢن ١٠ تُِسيُمونَ  فِيهِ  َشَجر   هُ َومِنۡ  ََشَ

رۡ ٱ بِهِ  لَُكم يۡ ٱوَ  عَ لزذ  ٱوَ  نلذِخيَل ٱوَ  ُتونَ لزذ
َ
َِٰتِۚ ٱ ُك ِ  َومِن َنََٰب عۡ ۡۡل َٰلَِك  ِِف  إِنذ  ثلذَمَر ُرونَ  م  ل َِقوۡ  ٓأَليَة   َذ  ﴾١١ َيتََفكذ

(1) 

 كبيرة أهمية من له لما الماء بوجود ارتبط وبقاؤهم السكان حياة فإن الكريمة اآلية من انطالقا
 يطرأ تأثير أي وأن المختلفة، ونشاطاته اإلنسان متطلبات جميع عليه ترتكز أساسية مادة فالماء
 .اإلنسان وخاصة الحية الكائنات على سلبا   يؤثر العنصر هذا على

 األخيرة السنوات عبر الزيادة في آخذة مياه أزمة عام بشكل غزة محافظات مناطق تواجه
 على تعتمد التي والزراعية الصناعية والمشاريع السكان عدد في المستمر االزدياد بسبب وذلك
 الجوفي، الخزان تغذي التي األمطار مياه من الكافية غير الكمية كذلك رئيسي، بشكل المياه
 إلى البحر مياه تسرب إلى يؤدي بدوره والذي ة،الجوفي المياه منسوب هبوط استمرار وأيضا  
 لمياهها، اإلسرائيلي حتاللاإل سرقة إلى غزة محافظات مناطق تتعرض وكذلك الجوفي، الخزان
 لألنهار الطبوغرافية الخرائط حسب مصائد نصب المياه لسرقة حتاللاإل وسائل أهم ومن

 في وجودهم فترة خالل المياه سرقة أيضا   م،422 عمق على األرض باطن في الجارية
 الفلسطيني الداخل إلى أنابيب خالل من المياه نقل طريق عن غزة محافظات في المستوطنات

 .المياه نقص إلى أدى العشوائية اآلبار حفر وكذلك النقب، منطقة وخاصة

 المياه فتلوث غزة، محافظات في المائية الموارد تهدد التي األخطار أهم من المياه تلوث يعد
 وضع يونس خان محافظة في المياه تلوث طرق ومن الطبيعية، صفاته أو خواصه بتغير يكون
 محافظة في والمواصي األمل حي منطقة في العذبة المياه تجمعات فوق العادمة المياه برك
 آبار السكان حفر وكذلك م،2276 عام نهاية في األمل حي بركة دفن تم حيث يونس، خان

 لألسمدة المفرط االستخدام أيضا   األرض، باطن في المياه تلوث على عملت المجاري لتصريف
 .الحشرية والمبيدات الكيميائية

 المياه بتجمعات يسمى ما إلغاء منها المياه أزمة من للخروج حل وآلية تصور وضع يمكن
 الصحي للصرف شبكات عمل يونس، خان مواصي منطقة مثل العذبة المياه فوق العادمة

                                                           
 [10-11]النحل:  -1
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 يدخل االّ  بشرط ألرضبا للمياه حاقنة أحواض عمل أخرى، مرة العادمة المياه من ستفادةلإل
 .البحر مياه لتحلية تجاهاإل وكذلك العشوائية، رتوازيةاإل لآلبار حد وضع عادمة، مياه عليها

 : مشكلة الدراسة .2
 كبير بشكل السكان أعداد في تزايدا   وكذلك ،ملحوظا   واقتصاديا   حضاريا   تطورا   العالم يشهد
 زيادة إلى أدى بدوره وهذا والمحلي، واالقليمي العالمي المستوى على واألغنياء، الرفاهية وازدياد

 بشكل غزة محافظات في الوحيد المصدر تعتبر والتي الجوفية المياه لموارد السكان استهالك
 .اإلنسان نشاطات ولجميع للحياة واألساسي األول العمود المياه ألن كبير

 من كبيرة مياه أزمة يونس خان محافظة ومنها غزة محافظات تواجه المحلي المستوى فعلى
 مياه خصائص في واضح تدهور عنه نتج مما المياه، نوعية وتردي الجوفي الخزان شح حيث
 تقييم: خالل من الدراسة مشكلة برزت هنا من السكان، صحة على سلبا   ينعكس ما الشرب

 خالل من وذلك يونس، خان محافظة في المنزلية لشربمياه ا أو الجوفية سواء المياه صالحية
 كانت سواء نوعها اختالف مع للشرب السكان يستخدمها التي المياه عينات وتحليل دراسة
 عينات وتحليل دراسة إلى باإلضافة هذا ،خاص بئر أو بلدية أو منزلي فلتر أو مشتراه محالة
 .التحليلين نتائج بين المقارنة ثم ومن يونس خان محافظة تغذي التي الشرب آبار مياه
 : أهمية الدراسة .3

 مصادر بقاء مع المياه، على الطلب زيادة إلى غزة محافظات في المتزايد السكاني النمو أدى
 تملح إلى باإلضافة يونس خان محافظة في المياه نوعية تردي إلى أدى بدوره هذا ثابته، المياه
 أهمية تأتي هنا من القديمة اآلبار من كثير إغالق إلى أدى مما الزائد الضخ عن الناجمة المياه
 :الدراسة هذه
 المحافظة في الشرب مياه خصائص دراسة. 
 التحلية عملية وبعد قبل المياه خصائص دراسة خالل من المحالة الشرب مياه عينات تقييم. 
 المحافظة في الشرب المنزلية ومياه ،اآلبار مياه نوعية تردي أسباب معرفة. 
 مياه خصائص تغير إلى المؤدية األسباب حول القرار وأصحاب للمعنيين التوصيات تقديم 

 .المحافظة في الشرب
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 المياه فرع الطبيعية الجغرافيا في موضوع دراسة في الطالب رغبة. 
 :الدراسة أهداف .5

 :يلي فيما الدراسة أهداف تتلخص
 محافظة في المنزلية الشرب لمياه والبيولوجية والفيزيائية الكيمائية الخصائص على التعرف 

 .بها المسموح والفلسطينية العالمية القياسية بالمواصفات ومقارنتها يونس خان
 في محافظة خان يونس  الشرب آبارالكيميائية والفيزيائية لمياه  التعرف على الخصائص

 ( والفلسطينية المسموح بها.WHO) ها بالمواصفات القياسية العالميةومقارنت
 المحافظة في الشرب مياه خصائص تغير إلى تؤدى التي األسباب على التعرف . 
 الشرب في المستخدمة المحالة المياه نقل في المتبعة اإلجراءات تقييم. 
 المحافظة في الشرب مياه خزن وسائل على التعرف. 
 فرضيات الدراسة: .4
 .تعانى محافظة خان يونس من تغير خصائص مياه الشرب 
  أساليب خاطئة في نقل مياه الشرب. صحاب المحطاتأيتبع 
 ساليب خاطئة في نقل وتخزين مياه الشرب.أالسكان  يتبع 
  يعتبر السبب الحقيقي وراء تغير خصائص  (ةالمحال) الشرب المنزلية مياهسوء حفظ وتخزين

 .الميكروبولوجية مياه الشرب
  حياء محافظة خان يونس.أتوجد تباينات في خصائص مياه الشرب بين 
 اب اختيار الموضوع:سبأ  .6

 كانت أهم األسباب التي دفعت الباحث للكتابة في هذا الموضوع ما يلي:
  كونه يقطن منطقة خان يونس المنزلية شعور الطالب بمشكلة التغير الواضح في مياه الشرب

 ويعاني من المشكلة.
  السكان. ىوأخطارها المباشرة عل المنزلية مياه الشربتدهور خصائص 
  السكان في محافظة خان يونس بشكل واضح من تدهور خصائص مياه الشربمعاناة 

 .المنزلية
 بشكل واضح في المحافظة. المنزلية تلوث مياه الشرب 
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 منطقة الدراسة: .7
  والتي( 2كم 777) مساحتها والبالغ مساحة غزة محافظات أكبر يونس خان محافظة تعتبر

 م2273 عام سكانها عدد وبلغ غزة، محافظات مساحة إجمالي من%( 32) نسبته ما تمثل
 محافظة سكان عدد بلغ فقد م2276 عام نهاية في أما ،(1)نسمة( لفأ 327) حوالي

 سهيال، بني ونس،ي خان) وهي بلديات( 1) وتشمل ،(نسمة ألف 312) حوالي يونس خان 
 (األول الفصل في األول الشكل(.)الفخاري القرارة، خزاعة، الصغيرة، عبسان الكبيرة، عبسان

 
 يونس خان محافظة بلديات(: 8.8) شكل

 (م2276 يونس خان بلدية: المصدر)
 

                                                           
 (3.... )ص محمود، التقييم المائي لنوعية مياه آبار الشرب (1)
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 لدراسة: ل الحد الزمني .1

 منازل من المياه عينات وجمع الميداني بالعمل الباحث بقيام للدراسة الزمني الحد ارتبط
 الصحة لوزارة التابع العامة الصحة بمختبر وتحليلها م5102 عام يونس خان محافظة

 محافظة في الساحل بلديات مياه مصلحة لدى المتوفرة بالبيانات االستعانة وكذلك الفلسطينية،
 عامي الفترة هذه تحديد وتم الفلسطينية الصحة ووزارة الفلسطينية، المياه وسلطة يونس، خان
 (.م5102 -5102)
 عينة الدراسة: .9

 هما:العينات نوعان )مصدرين( 
 :عينات مياه الشرب المنزلية - أ

 يكون بحيث ، المحافظة وأحياء تجمعات مختلف من عمدية عشوائية عينة( 722) أخذ تم 
 ،البلدية ومياه زلية،المن ترالفال ومياه ،شراؤها يتم التي المحالة المياه من العينات هذه من جزء

 تحليل وعمل التحلية، عملية وبعد قبل المياه خصائص بين للمقارنة وذلك الخاصة، واآلبار
 خاص استبيان توزيع مع خصائصها على للتعرف وميكروبيولوجيا   وكيميائيا   فيزيائيا   للعينة كامل
 .حده على عينة بكل
 عينات مياه آبار المحافظة: -ب

، وذلك من مياه آبار محافظة خان يونسل الكيميائية تحاليلالنتائج الحصول على بيانات و تم 
سلطة المياه الفلسطينية، ومصلحة بلديات الساحل، ووزارة الصحة الفلسطينية، خالل عامي 

بئر، وهي موزعة وفقا للخريطة )الشكل الثاني في  71والبالغ عددها  م،2271 –م 2274
 الفصل األول(



   7 
 

 موقع اآلبار التي تم أخذ العينات منها في محافظة خان يونس(: 1.2شكل )
 (م2015عمل الباحث عام : المصدر)
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 الدراسات السابقة: .81

 :(م2015دراسة شرير) - أ

 خصائص مياه الشرب في محافظة شمال قطاع غزة

 دراسة الجودة إلى وهدفت غزة، محافظة شمال في الشرب مياه خصائص الدراسة تناولت
 تقييم اإلجراءات إلى باإلضافة الشمال محافظة في الشرب لمياه والكيميائية والفيزيائية الميكروبية
المنازل. وقد اعتمدت الدراسة على تقارير  في المحالة المياه وتخزين نقل في المتبعة واألساليب

مختبر الصحة العامة في وزارة الصحة في تحليل ودراسة خصائص المياه الجوفية آلبار الشرب 
( عينة من مياه الشرب 101( بئرا  باإلضافة لجمع )60في محافظة الشمال والتي عددها )

المحالة وتم تقسيم العينة علي منطقة الدراسة بناء علي عدد المساكن في كل منطقة مع إرفاق 
استبانة بكل عينة، وتبين من خالل الدراسة أن نوعية المياه الجوفية جيدة بشكل عام في 

 %(90(  حيث )CL ،TDS ،Ca ،Mg ،k)المحافظة من حيث تركيز بعض العناصر وهي 
، وبينت كذلك أن معظم آبار WHOمن اآلبار تتوافق مع معايير منظمة الصحة العالمية

 ،WHOمن اآلبار ال تتوافق مع  %(80)المحافظة ملوثة بعنصر النترات حيث أن 
ال تتوافق مع المعايير الفلسطينية، أما بالنسبة للتلوث الميكروبي فقد أشارت  %(65.7و)

( والكوليفورم الغائظي T.Cالتلوث ببكتيريا الكوليفورم الكلي ) الدراسة لوجود نسبة عالية من
(F.C والتي تتجاوز معايير )WHO كما أثبتت الدراسة وجود عالقة بين التلوث الميكروبي ،

وكل من طول مدة بقاء المياه في الخزان، مكان وضع الخزان، المادة المستخدمة في الخزان، 
  يفتنظ، و دوريشكل ب اهوتقييم يةحلالت محطات يف تجةالمن المياه قبةراموأوصت الدراسة 

 يةلعم ىلع صارمة رقابة فرضم، وكذلك ومنتظ دوري كلوبش بعناية ةالمحال المياه ناتخزا
 .لةو المسؤ  اتهالج بلق نم اآلبار حفر
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 (:م2013دراسة محمود) - ب

 - 2000) عام من يونس خان محافظة في الشرب آبار مياه لنوعية المائي التقييم 
 (م2012

( 26تناولت الدراسة تقييم نوعية مياه آبار الشرب في محافظة خان يونس، حيث تم تحليل )
خان يونس باإلضافة  ، موزعة على بلديات محافظة2012و 2011عينة من مياه اآلبار للعام 

دخالها على برنامج ، حيث تم إم2011-2000إلى بيانات وزارة الصحة لنفس اآلبار من عام 
( من آبار الدراسة ال %84.6لتحليل النتائج، وقد بينت النتائج أن ) GIS و ARCاإلكسل و

من آبار المحافظة %( 76.9تتوافق مع معايير منظمة الصحة العالمية في تركيز النترات، و)
ال تتوافق مع معايير منظمة الصحة العالمية في تركيز الكلوريد، كما توصلت الدراسة أن معظم 

كالسيوم، وأوضحت رتفاع عناصر عدة أهمها الصوديوم، الماغنيسيوم، التعاني من إاآلبار 
استكمال شبكات متصاصية، وعدم الدراسة أن سبب إرتفاع عنصر النترات هو الحفر اإل

رتفاع عنصر الكلوريد فيرجع سببه إلى الضخ الزائد، باإلضافة إلى الصرف الصحي، أما إ
ه، وتسرب مياه البحر. وجاءت أهم التوصيات بضرورة استكمال طبيعة التكوينات الحاملة للميا

غالق جميع الحفر اإلوصل جميع أنحاء المحافظة بشبكات ال متصاصية، صرف الصحي، وا 
 وزيادة الوعي البيئي.

 مELRamlawi (2183:)دراسة  - ت

Assessment of the Desalinated Water Used in Household facilities 
in Gaza Strip. 

الدراسة المياه المحالة المستخدمة في قطاع غزة، وهدفت الدراسة إلى تقييم نوعية  تناولت
المياه المستخدمة في قطاع غزة من خالل دراسة الخصائص الكيميائية والميكروبية لعينات 

( محطة تحلية موزعة على محافظات قطاع غزة، حيث تم دراسة هذه 11المياه من )
دمة في عملية التحلية )المياه الجوفية( والمياه المنتجة من عملية الخصائص للمياه المستخ

من خزانات المياه المحالة وفي سيارات توزيع المياه المحالة، وقد توصلت التحلية ودراسة المياه 
الدراسة إلى وجود تلوث ميكروبيولوجيا حيث بلغ نسبته في اليماه المستخدمة في التحلية )المياه 
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%( للمياه المحالة المنتجة، وهذا يتجاوز المبادئ التوجيهية 27.6%( وبنسبة )76.6الجوفية( )
(، وأن محطات تحلية المياه في قطاع غزة تعمل بدون أي خطط وبدون رقابة WHOل )

 وتحتاج إلى تطوير وأوصى بالتوجه لمشاريع تحلية مياه البحر. 
 (:م2012دراسة صيام) - ث

 غزة مدينة أحياء في المنزلية الشبكة لمياه الميكروبيولوجية للخصائص المكانية التباينات

ختالفات المكانية بين أحياء مدينة غزة لجودة المياه الميكروبيولوجية لت الدراسة اإلتناو 
 في ختالفاتاإل، و (FC) الغائطيبكتيريا الكوليفورم و  (TC) وخلوها من بكتيريا الكوليفورم الكلي

بين فصول ختالفات اإلو  (2011، 2010، 2009) بين سنوات الدراسة الكوليفورم نسب بكتيريا
والتي بلغ  نتائج تحليل عينات المياه من قبل بلدية غزة ىربعة، حيث اعتمدت علالسنة األ
 ةعين (120)باإلضافة لقيام الباحثة بجمع  عينة كمرحلة أولى للدراسة، (1876)مجموعها 

، وقد بينت النتائج أن هناك تباينات مكانية في ة ثانيةوزارة الصحة كمرحل ها في مختبرلوتحلي
فكانت منطقة الشاطئ والشاطئ الشمالي  بين أحياء مدينة غزة، ةميكروبيولوجيالجودة المياه 

تمثل الحد األعلى للتلوث بهذه البكتيريا نتيجة للكثافة السكانية العالية وقدم شبكة المياه، وكان 
الكوليفورم الكلي والغائظي في حي النصر والشيخ رضوان والشيخ  الحد األدنى للتلوث ببكتيريا
رتفاع المستوى اإلعجلين ألنها تتميز بكثاف كما  قتصادي،ة سكانية منخفضة وحداثة البناء وا 

ختالف بين فصول السنة، وأثبتت الدراسة أن هناك تطابق نسبي في إأنه يوجد  الدراسة وضحت
قامت الطالبة بجمعها  قامت بجمعها بلدية غزة والعينات التينتائج تحليل عينات المياه التي 

 .وتحليها

 (:م2010دراسة الزرقة) - ج

 اإلنسان صحة على تأثيراتها و الوسطى و الشمال محافظتي في المياه تلوث

غزة، وأثر  ي محافظتي الشمال والوسطي من محافظاتتناولت الدراسة تلوث المياه ف
عانى من مشكالت غزة ت محافظاتالصحة، حيث بينت الدراسة أن  استخدام تلك المياه على

قتصرت لسكان بالعديد من األمراض والتى إصابة اترتب عليها إ مائية نوعية وكمية خطيرة،
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وبائي أ(. لتهاب الكبد الالجارديا، إالدراسة على أربع أمراض منها )اإلسهال المدمي، األميبيا، 
وزارة الصحة الفلسطينية في تحديد المياه الملوثة نتائج  حيث اعتمدت الدراسة على

تقارير وزارة الصحة لتحديد  فيكل كوليفورم، واعتمدت علىميكروبيولوجيا ببكتيريا التوتل وال
اإلصابات باألمراض، إليجاد العالقة اإلحصائية بين التلوث الميكروبيولوجى واإلصابة 

د تلوث ميكروبيولوجي في محافظتي الدراسة باألمراض الخاصة بالدراسة. وأظهرت الدراسة وجو 
 – 2004 يفوق المعايير التي وضعتها منظمة الصحة العالمية لجميع سنوات الدراسة من

رتباطية واضحة بين تلوث المياه ببكتيريا التوتل وأظهرت الدراسة أيضا وجود عالقة إ، م 2008
اإلسهال المدمي في محافظتي الدراسة والفيكل كوليفورم واإلصابة ببعض األمراض منها مرض 

ظتي الدراسة، أيضا اإلصابة واإلصابة بمرض الجارديا في الشمال، واإلصابة باألميبيا في محاف
 في محافظتي الدراسة. Aلتهاب الكبد الوبائيبمرض إ

 مAbu Mayla, et, al (2119:) دراسة - ح
Evaluation of Common and Small Scale Brackish Water 
Desalination Plant for Drinking Purposes in Gaza Strip at 2009. 
تناولت الدراسة الخصائص الميكروبية والكيميائية لمياه الشرب في محطات التحلية في قطاع 

( عينة 11غزة، وهدفت الدراسة إلى تقييم كفاءة محطات التحلية في قطاع غزة، حيث تم جمع )
ة للفحص الميكروبي من المياه المستخدمة في التحلية والمياه ( عين12للفحص الكيميائي و )

المحالة المنتجة في هذه المحطات، وتوصلت الدراسة إلى وجود تباينات في نوعية المياه بين 
مناطق قطاع غزة وأن نوعية المياه المستخدمة للتحلية ال تلبي معايير منظمة الصحة العالمية 

حطات التحلية عملت على إزالة الكثير من العناصر بشكل مع ارتفاع معدل األمالح، وأن م
كبير والتي تعتبر مهمة لإلنسان، وأن التلوث الميكروبي في المياه المنتجة أعلى من المياه 
المستخدمة في التحلية، وأن أصحاب محطات التحلية يحتاجون المزيد من المعلومات حول 

 ع غزة.معايير مياه الشرب وحول مشكلة المياه في قطا
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 (:م2009دراسة الموسوي وحاتم وآخرون) - خ

 بابل محافظة في الشرب لمياه مختارة لمحطات والكيميائية الفيزيائية الخصائص بعض دراسة 

تمت دراسة الخصائص الفيزيائية والكيميائية لمياه الشرب في محافظة بابل للفترة من شهر 
اختيرت خمس محطات للدراسة وهي مشروع ، حيث 2009كانون الثاني ولغاية كانون األول 

المسيب والكفل الجديد الواقعين على نهر الفرات، ومشروع ماء السدة، الحلة الموحد الجديد، 
تجهت يدروجيني إومشروع الهاشمية الواقعة على شط الحلة، وأظهرت النتائج أن قيم األس اله

هر الملوثات األخرى خالل أشتباينت قيم في حين  (7.7 -6.5)نحو القاعدية وتراوحت بين
مياه  صفة العراقية المعتمدة في ذلك علىحد ما عن الموا السنة، ولكنها بقيت منخفضة إلى

ه األمطار والظروف البيئية األخرى عدا البكتيريات، حيث أظهرت زيادة عن الحد المسموح ب
قيم الملوثات متوافقة  رتفاع مستوى المياه الجوفية، أما فيما يخص المواصفة العالمية فكانتإل

معها عدا األمالح الذائبة الكلية والكالسيوم فإنها أظهرت زيادة عن الحد المسموح به، وتم 
 Multi) معالجة البيانات إحصائيا لجميع الملوثات ولكافة محطات مياه الشرب باستخدام

Regression Modelsستنتاج أن هذه الخصائص تقع ضمن الحدود يمكن اإل ( وعليه
 المسموح بها لمياه الشرب في العراق.

 (: م2008دراسة سالة ) - د

 م درمان ودور المجتمع في المحافظة عليهاأُ خصائص مياه الشرب بمنطقة 

م درمان من أ  تناولت هذه الدراسة خصائص مياه الشرب بنوعيها السطحي والجوفي بمنطقة 
الناحية الفيزيائية والكيميائية واألحيائية، حيث هدفت الدراسة لمعرفة خصائص مياه الشرب 

م درمان ودور المجتمع في المحافظة عليها، حيث شملت محاور الدراسة أخذ عينات أ  بمنطقة 
ة ألخذ بئرا( باإلضاف24 تمثل المياه السطحية )محطتي المقرن وبيت المال( والمياه الجوفية )

 70عينة من شبكة المدينة، وتم تصميم استبانة لعينة عشوائية طبقية من مجتمع الدراسة )
 جملة نتائج منها: فردا (، وخلصت الدراسة إلى
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المياه المنتجة من المصادر السطحية والجوفية بمنطقة الدراسة صالحة للشرب وفقا  للمعايير  -7
العالمية والسودانية، ما عدا نسبة العكارة كانت مرتفعة، أيضا  توصلت الدراسة إلي أن 

فأكثر( كقيمة عليا، و  180%( من هذه اآلبار بها مياه عسرة جدا  تتراوح ما بين )54)
 ( كقيمة دنيا.  180-120ه اآلبار بها مياه عسرة تتراوح ما بين )%( من هذ46)

بعض عينات المياه مأخوذة من شبكات التوزيع غير مطابقة للمواصفات العالمية   -2
والسودانية لمياه الشرب من الناحية األحيائية حيث بلغت بكتيريا الكوليفورم أعلى نسبة في 

 سبة في منطقة كرري.ن ىالريف وبكتيريا العدد الكلي كانت أعل
%( 36%( واإلسهاالت )50األمراض المنتشرة بمنطقة الدراسة هي المالريا بنسبة ) -3

 %( وهي أمراض مرتبطة بالمياه. 13وأمراض العيون )
 مياه الشرب سالبة. بمنطقة الدراسة نحو المحافظة على اتجاهات المجتمع -4

 : (م2006) .Yassin  et al دراسة - ذ
Assessment of microbiological water quality and its relation to 
human health in Gaza Governorate. 

اإلنسان صحة  يفورم وأثرها علىتوتل والفيكل كولتناولت الدراسة تقييم تلوث المياه  ببكتيريا ال
( 150تقارير وزارة الصحة الفلسطينية، وتم توزيع ) في مدينة غزة، حيث تم اإلعتماد على

 المياه في مدينة غزة تلوثقة الدراسة، وأظهرت الدراسة أن المواطنين في منط استبيان على
أيضا أن التلوث في  الدراسة أعلى من النسبة التي حددتها منظمة الصحة العالمية، وأظهرت

بينت الدراسة وجود عالقة واضحة بين تلوث كما يفوق التلوث في اآلبار،  المنزلية الشبكات
أن السكان   الدراسة هرتأظابة باألمراض، حيث واإلص بكتيريا التوتل والفيكل كوليفورمب المياه

كما توصلت الدراسة من غيرهم ،  باألمراض أكثر إصابةهم مياه البلدية  الذين يعتمدون على
 .المياه تلوثه العادمة ساهمت في زيادة نسبة أن المياإلى 
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 خالصة الدراسات السابقة:
الدراسات السابقة العديد من الموضوعات التي لها عالقة بمشكلة الدراسة ومن تناولت 

المباحث التي ناقشتها: خصائص مياه الشرب، والتقييم المائي لنوعية مياه آبار الشرب، 
حياء مدينة غزة، وتلوث بكة المنزلية في أالتباينات المكانية للخصائص الميكروبيولوجية لمياه الش

سباب ل والوسطى وتأثيراتها على صحة اإلنسان، حيث تناولت األظتي الشماالمياه في محاف
 المؤدية للمشكلة والحل األمثل لها.

ولخصت نتائج غالبية تلك الدراسات إلى أن سبب ارتفاع عنصر النترات في مياه اآلبار 
يعود إلى وجود الحفر االمتصاصية، وعدم استكمال شبكات الصرف الصحي، وكذلك استخدام 
المبيدات الحشرية والكيميائية بكثرة في المناطق الزراعية، وكذلك ارتفاع عنصر الكلوريد يرجع 

وجود عالقة ارتباطية بين  سببه إلى الضخ الزائد، وتسرب مياه البحر للمياه الجوفية، وأيضا  
 مراض.لفيكل كوليفورم واإلصابة ببعض األتلوث المياه ببكتيريا التوتل وا

 للدراسات السابقة:أبرز التوصيات 

 .مراقبة المياه المحالة بعناية وبشكل منتظم 
 .فرض رقابة صارمة على عملية حفر اآلبار من قبل الجهات المسؤولة 
  إغالق جميع الحفر االمتصاصية واستكمال وصل أنحاء محافظة خان يونس بشبكات

 الصرف الصحي.
 فة المياه وتعقيم الخزانات.نشر الوعي البيئي بين المواطنين بكيفية الحفاظ على نظا 
  جراء بعض توصية وزارة الصحة بضرورة تفعيل أقسام تقوم على متابعة العينات الملوثة وا 

الفحوصات للسكان في حال كان هناك تلوث ميكروبيولوجي، لضمان الكشف عن األمراض 
 قبل أن تصبح وباء.

 
 
 
 



   84 
 

 : الدراسة منهجية .88
 :في تتمثل والتي الدراسة تناسب التي المناهج بعض على عتماداإل تم
 وخاصة غزة محافظات في المياه مشكلة وصف في المنهج هذا استخدم :الوصفي المنهج. أ

 المحالة المياه أو اآلبار مياه سواء الشرب مياه خصائص على والتعرف يونس، خان محافظة
 .للمياه والمحلية الدولية القياسية بالمواصفات ومقارنتها الفلتر أو البلدية أو المشتراة

 عن واضحة بنتائج للخروج المختلفة بأقسامه التحليلي المنهج استخدم :التحليلي المنهج. ب
 المكاني التباين تحليل الباحث استخدم حيث يونس، خان محافظة في الشرب مياه خصائص

 مياه خصائص حيث من يونس خان محافظة مناطق بين واالختالف التشابه مدى إليجاد
 وتدهور المياه تلوث في المؤثرة واألسباب العوامل على للتعرف السببي المنهج واستخدم الشرب،

 سكان آراء الستطالع الشمولي المنهج واستخدم اإلنسان، صحة على تأثيرها ودرجة خصائصها،
 .اآلبار مياه وكذلك والفلتر والبلدية المشتراة المحالة الشرب مياه حول يونس خان محافظة

 تكون التي الظاهرة أو للواقعة المحددة للشروط ومضبوط متعمد تغير هو :التجريبي المنهج. ت
 .والظاهرة الواقع هذا في آثار من التغير هذا عن ينتج ما ومالحظة ، للدراسة موضوع
 .اإلنسان صحة على الشرب مياه تلوث أثر نتائج معرفة في المنهج هذا الباحث استخدم حيث
 جمع البيانات(:مصادر الدراسة )طرق  .82

 اعتمدت الدراسة على:
 العمل المكتبي: . أ

 جمع المعلومات: .8
تم جمع المادة العلمية المتعلقة بالدراسة من مصادر بحثية عدة، منها مكتبة الجامعة 

وجامعة األقصى،  ،اإلسالمية، باإلضافة إلى مكتبات الجامعات األخرى مثل جامعة األزهر
ومكتبة بلدية خان يونس، وكذلك مكتبات الجامعات على الشبكة العنكبوتية، والمقاالت والرسائل 
العلمية الموجودة في الجامعات والمنشورة على الشبكة، ومتابعة المنشورات الصادرة عن الجهات 

والبلديات  ،طينيوالجهاز المركزي الفلس ،ومنظمة الصحة العالمية ،المختصة كوزارة الصحة
 ومصلحة المياه.
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 زيارة الوزارات والمؤسسات: .2
هناك العديد من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية التي تهتم بموضوع المياه بشكل عام 

ووزارة الصحة من  ،ومصلحة بلديات الساحل ،ومياه الشرب بشكل خاص منها سلطة المياه
حيث تم الحصول منها على البيانات المتعلقة بنوعية المياه  ،خالل مختبر الصحة العامة

أيضا معلومات أخرى من بلديات المحافظة )بلدية خان يونس وبلدية القرارة لخاصة بالشرب، و ا
وبلدية بني سهيال وبلدية عبسان الكبيرة وبلدية الفخاري( ووزارة الزراعة والحكم المحلي والجهاز 

 .المركزي لإلحصاء الفلسطيني
 العمل الميداني: . ب

 اعتمدت الدراسة بشكل أساسي على العمل الميداني ويتمثل في :
 مرحلة جمع بيانات اآلبار: .7

تم الحصول على بيانات ونتائج التحاليل الكيميائية لمياه اآلبار لمحافظة خان يونس من 
م على شكل 2271-2274من عامي  ،ووزارة الصحة ،ومصلحة بلديات الساحل ،سلطة المياه

 ورقي، وملفات اكسل.
 :مرحلة جمع العينات وتحليلها .2

تم جمع العينات للفحص الميكروبيولوجي في قوارير زجاجية معقمة ومرقمة تم الحصول 
عليها من مختبر الصحة العامة التابع لوزارة الصحة، وعبوات من البولي ايثلين للفحص 

 مسبقا . الكيميائي أيضا  تم ترقيمها
جمع الباحث العينات من المياه المستخدمة للشرب سواء مياه محالة أو مياه بلدية أو فلتر أو 
مياه بئر من المساكن التي تم اختيارها في منطقة الدراسة، وقد تم إتباع اإلجراءات التالية أثناء 

 عملية جمع عينات المياه:
  ثانية ثم إغالقه. 30فتح صنبور المياه لمدة دقيقة أو 
 .تعقيم فوهة الصنبور باستعمال النار 
 .فتح الصنبور مرة أخرى لمدة دقيقة 
  نزع السدادة عن العبوة ومسكها باليد اليسرى في االتجاه األسفل لحمايتها من التلوث ونمسك

 القارورة باليد اليمنى أسفل ماء الصنبور لتعبئتها بالعينة.
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  القارورة لتسهيل مزج العينة عند الفحص في المختبر.ترك حيز صغير للهواء في 
 .تثبيت السدادة على القارورة الزجاجية والعبوة البالستيكية 
  (.العينة، رقم العينة، التاريخ....تدوين بعض المعلومات الخاصة بالعينة )موقع جمع 
 أداة الدراسة: .3

  تم إعداد استبانة حول خصائص مياه الشرب في محافظة خان يونس.
 تتكون االستبانة من ثالثة أقسام رئيسية:

الحالة  –الجنس  –العمر  –: بيانات شخصية عن المبحوث )منطقة السكن القسم األول . أ
 السكن(. -ملكية المبنى –نوع المبنى  –عدد أفراد العائلة  – االجتماعية

 : المستوى التعليمي والمعيشي للمبحوث.القسم الثاني  . ب
 المياه المستخدمة للشرب في المنزل وهي:: بيانات القسم الثالث  . ت
  فقرات خاصة بمستخدمي المياه المحالة التي يتم شراؤها )كمية المياه وجودتها وأساليب

 تخزينها(.
  فقرات خاصة بمستخدمي الفلتر )دوافع استخدام الفلتر وتأثيره على الصحة، وكمية المياه

 المنتجة وجودتها وكفايتها(.
  مياه البلديةفقرات خاصة بمستخدمي. 

 توزيع الستبانات: .5
تم توزيع االستبانات بالتزامن مع جمع عينات المياه حيث أ لحقت كل عينة باستبانة خاصة 
بها، وقد تم توزيعها على المناطق المختلفة من محافظة خان يونس وفق جدول زمني محدد تم 

أسابيع  5( عينة أسبوعيا  على مدار 20تحديده من قبل مختبر وزارة الصحة، حيث تم جمع )
عينة مياه كل أسبوع(، وذلك ابتداء من شهر مايو حتى منتصف شهر يوليو للعام  22)أي 

 .م2015
 مرحلة إدخال البيانات وتحليلها .4
  االستعانة ببرنامجArc Gis 9.10 .لالستفادة من امكاناته في عمل الخرائط وتحليلها 
  االستعانة ببرنامجMicrosoft Excel 2010 .لتوضيح بعض النتائج في الرسوم البيانية 
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 ( االستعانة ببرنامجSPSS ( لعمل تحليل احصائي لالستبانة الخاصة بالدراسة )خصائص
حصائية المناسبة بهدف ن يونس(، واستخدام االختبارات اإلمياه الشرب في محافظة خا

 قيمة ومؤشرات تدعم موضوع الدراسة.الوصول لدالالت ذات 
 تحليل عينات المياه في مختبرات وزارة الصحة الفلسطينية:  .6

تم تحليل عينات مياه الشرب في مختبر الصحة العامة التابع لوزارة الصحة الفلسطينية، حيث تم 
 إجراء عدة تحاليل لمعرفة خصائص مياه الشرب وهي:

 تحاليل مكروبيولوجية( وتشمل بكتيريا الكوليفورم الكلي :TC وبكتيريا ،) الكوليفورم الغائظي
(FC.) 
 ة : وتشمل درجة تركيز المواد الصلبتحاليل فيزيائية–TDS الموصلية الكهربائيةE.C– 

 .PHوالرقم الهيدروجيني 
 وتشمل العناصر )الكلوريد تحاليل كيميائية :CI النترات ،No3 الفلوريد ،F الصوديوم ،Na ،

 (.TH، العسر الكلي Mg، الماغنيسيوم Ca، الكالسيوم Kالبوتاسيوم 
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)فيزيائياا، كيميائياا،  الشرب مياهتلوث 
على صحة أثرها و  (ميكروبيولوجياا و 

 اإلنسان
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 :مقدمة
يعالج هذا الفصل المفاهيم المتعلقة بتلوث المياه )فيزيائيا وكيميائيا وميكروبيولوجيا( وأثرها 

مشكلة تلوث مياه الشرب من المشاكل  تعتبر صحة اإلنسان في محافظة خان يونس، حيث على
األكثر حتى التي تؤثر بشكل مباشر على صحة اإلنسان، والتي تعاني منها معظم دول العالم 

اعي التقدم الحضاري والتطور الصنو بسبب زيادة عدد السكان  والتي أصبحت األكثر تلوثا   تقدما  
ومدى خطورتها على صحة الشرب  هين البعض بمشكلة تلوث مياهولكن قد يستالكبير، 
بعض األمراض التي تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على اإلنسان  نتج عنهاي والتياإلنسان، 

لتهاب الكبد الوبائيومن هذه األمراض )إلتهاب الكلية ، والمالريا، والكوليرا، والنزالت A، وا 
من ال  بعض هذه األمراضو  (ي المزمن، والجارديا، واإلسهال، واألميبيا، والفشل الكلو المعوية

 اّل بعد مرور فترة زمنية طويلة.تظهر أعراضها بشكل مباشر إ
 :مفاهيم خاصة بالدراسة :أولا 
هو الماء الصالح للشرب، وبمعنى آخر هو الماء المناسب صحيا  الستعماالت مياه الشرب:  .7

 المالبس واألواني وصنع األغذية.اإلنسان األخرى مثل غسل 
وجود مادة أو مواد غريبة في أي مكون من مكونات البيئة يجعلها غير صالحة  التلوث: .2

 لالستعمال أو يحد من استعمالها.
: وهو تغير في الخواص الطبيعية، والكيميائية، والحيوية للماء مما يمنع أو يحد تلوث المياه .3

هو التغير في المواصفات والمعايير الفيزيائية أو  من استخدامه لألوجه المختلفة. أو
 الكيميائية أو البيولوجية للماء الصالح للشرب واالستعمال البشري.

هي عبارة عن بكتيريا تعيش في أمعاء  :Total Coliform الكلي الكوليفورم بكتيريا .4
عمليات الهضم اإلنسان والحيوان، وتنتشر في الطبيعة بشكل عام وهذه البكتيريا تساعد في 

 (1).وتمثيل الطعام، وتخرج مع الغائظ

                                                           
 (53)ص طى وتأثيراتها على صحة اإلنسانالزرقة، تلوث المياه في محافظتى الشمال والوس( 7)
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هي عبارة عن بكتيريا تعيش في أمعاء  :Feacal Coliform الغائظي الكوليفورم بكتيريا .1
اإلنسان والحيوان وال تنتشر في الطبيعة إال بصفة نادرة، وهذه البكتيريا تساعد في عمليات 

 (1)الهضم وتمثيل الطعام وتخرج مع الغائظ.

 أقسام تلوث المياه:ثانيا: 
تحتوي المياه الملوثة على مواد غريبة عن مكونها الطبيعي، قد تكون صلبة ذائبة أو عالقة، 

عضوية ذائبة، أو مواد دقيقية مثل البكتيريا أو الطحالب أو الطفيليات،  أو مواد عضوية أو غير
األحيائية، مما يجعل الماء غير مناسب مما يؤدي إلى تغيير خواصه الطبيعية أو الكيميائية أو 

 يمكنو ، للشرب أو االستهالك المنزلي، كذلك ال يصلح استخدامه في الزراعة أو الصناعة
 تقسيم تلوث المياه إلى عدة أنواع منها:

هو التلوث الذي يغير خصائص الماء الطبيعية ويجعله غير مستساغ التلوث الطبيعي:  .8
 لونه ومذاقه واكتسابه الرائحة الكريهة.لالستعمال اإلنساني لتغيير 

وهو التلوث الذي يصبح فيه الماء ساما، نتيجة وجود مواد كيميائية خطرة التلوث الكيميائي:  .2
 فيه مثل مركبات الرصاص والزئبق والزرنيخ والمبيدات الحشرية.

ة وهو وجود ميكروبات أو طفيليات في الماء أو وجود أحياء نباتيالتلوث البيولوجي:  .3
 كالطحالب بكميات كبيرة تسبب في تغير طبيعة المياه ونوعيتها.

لوجية والفيزيائية والكيميائية لمعرفة تأثير تلوث بو و كر يمعليه يمكن اجراء التحاليل ال وبناءا  
وارتفاع بعض العناصر الفيزيائية والكيميائية في المياه وتأثيرها على  ،الكوليفورم كتيرياببالمياه 

 .صحة اإلنسان

 

 

 

                                                           
 (53)ص طى وتأثيراتها على صحة اإلنسانوالوسالزرقة، تلوث المياه في محافظتى الشمال ( 7)
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 :اليل المخبريةالتحأنواع : ثالثا
 :ثالثة أنواع وهي إلى الشرب مياهالتحاليل المخبرية لمعرفة تلوث تنقسم 

 التحليل الميكروبيولوجي: -8

( وبكتيريا الكوليفورم T.Cوهو تحليل مخبري لمعرفة مدى تلوث المياه ببكتيريا الكوليفورم الكلي )
 .(F.C) الغائظي

 ميكروبيولوجيا:تلوث المياه  . أ
هو تلوث المياه باألحياء المجهرية الدقيقة والتي تسبب األمراض للسكان في بعض األحيان 
أو قد تكون غير ممرضة نتيجة لوجودها بصفة طبيعية في أمعاء اإلنسان مثل بكتيريا 

 (1)الكوليفورم ولكن وجودها في مياه الشرب يدل على تلوث المياه بمخلفات من أصل بشري.

سطينية معايير ومواصفات الفل وسلطة المياه (WHOلذلك وضعت منظمة الصحة العالمية )
 للتأكد من سالمتها أو تلوثها. الشرب مياهقياسية ل

فقد حددت منظمة الصحة العالمية نسبة التلوث المسموح بها في عينات المياه الملوثة 
العينة، أما بالنسبة لبكتيريا الفيكل ( مستعمرات بكتيرية في 1ببكتيريا التوتل كوليفورم وهي )

كوليفورم فلم تسمح منظمة الصحة العالمية بوجود أي مستعمرة بكتيرية وتعتبر عينة المياه ملوثة 
والجدول التالي يوضح الخصائص الميكروبيولوجية لمياه الشرب  إذا وجدت أي مستعمرة بكتيرية.

 (ثانيول في الفصل الحسب معايير سلطة المياه الفلسطينية. )الجدول األ

 

 

 

                                                           
 ( 31صيام، التباينات المكانية للخصائص الميكروبيولوجية لمياه الشبكة المنزلية ....)ص -1
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 الخصائص الميكروبيولوجية لمياه الشرب حسب معايير سلطة المياه الفلسطينية :(2.1جدول)

 مالحظات نوعية التأثير الحد األقصى وحدة القياس الخاصية
ملي لتر عند درجة حرارة  العدد الكلي للبكتيريا

 (مئوية22-31)
في المعدل 
 الطبيعي

عند الضرورة وعن  صحي
 طريق الترشيح

% من العينات 11 صحي 2.22 ملي/لتر 722 بكتيريا القولون الكلية
يجب أن تكون 

 نظيفة
بكتيريا القولون 

 الغائظية
 - صحي 2.22 ملي/لتر 722

بكتيريا السبحية 
 البرازية

 - صحي 2.22 ملي/لتر 722

 (م0202سلطة جودة البيئة، : المصدر)

 عالج التلوث الميكروبيولوجي: . ب

يجب الحفاظ على سالمة الماء الصالح للشرب والطهي والغسيل أثناء عملية الضخ والتخزين 
حتى وصوله للسكان، لذلك ال بد من إزالة مصدر التلوث أو التخفيف منه وكذلك عالج ما 

للحفاظ على  أحدثه التلوث، فيجب تعقيم الماء حتى يتم قتل البكتيريا واألحياء المجهرية الدقيقة
 ضافة الكلور الحر إلى المياه لتعقيمه ما يعرف بإسم )الكلورة(.نسان. ويمكن إصحة اإل

 التحليل الفيزيائي: .2
 :(PH) الرقم الهيدروجيني . أ

هو مقياس لدرجة تركيز أيون الهيدروجين في المحلول، وذلك لبيان ما إذا كان المحلول 
درجة التعادل، فما  (7)(، حيث يمثل العدد 14-0، ويتراوح مقداره ما بين )(1)أو قلويا   حامضيا  

 (2).فهو قلوي (7)فهو حامض، وأما ما يزيد عن  (7)ينقص عن 

                                                           
 (93)ص الحفيظ، أساسيات الكيمياء( 1)
 (222)ص الدرديري، الماء( 2)
 (31)ص شد الحقلي حول جودة مياه الشربالشنشوري، المر ( 7)
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 يؤدي نقص الرقم الهيدروجيني في مياه الشرب إلى تآكل ويسمى )شق حمضي( نقصه :
 ثنى عشرية.لمعدة، وتساهم في حدوث القرحة اإلاألسنان، وحموضة ا

 زيادة الرقم الهيدروجيني في مياه الشرب إلى عسر الهضم : يؤدي ويسمى )شق قلوي( زيادته
ذا تم تحليل البراز فإنه سوف  ألنها تعادل الحموضة في المعدة وهذا يؤدي إلى مغص، وا 

 يظهر البراز غير مهضوم.
 العكارة: . ب

تظهر العكارة في الماء بسبب ما يحتوي عليه من المواد الجسيمية مثل الطين، والمواد 
الكائنات الحية المجهرية، وتقاس العكارة في المياه بتقدير مقدرتها على تشتيت الغروية، وبعض 

 (7).أو امتصاص الضوء

 :اللون . ت

 الماء المطلق ال لون له غير أن اللون في المياه الطبيعية ينتج عن عدة جزيئات عضوية كبيرة.

 :الرائحة . ث

النيتروجينية والفسفورية والكبريتية انبثاق الرائحة من المياه ربما كان بسبب تفسخ المركبات 
العضوية وغير العضوية أو موت الطحالب واألحياء المجهرية وتفتتها أو إنتاج بعض الغازات 
أو المواد مثل األمونيا والكلور والكبريتات، ومن أهم مخاطر استمرار الروائح الكريهة: اإلحباط 

 اغ، األرق، صعوبة التنفس.ستفر هاد النفسي، الصداع، اإلغماء، اإلالنفسي، اإلج

 :الطعم . ج

وضة، يؤثر الطعم في ماء ما تدركه حاسة الذوق من طعام وشراب كالحالوة والمرارة والحم
االستساغة والقبول من الجمهور المستهلك، وينتج الطعم بسبب وجود مواد عضوية  الشرب على

 أو غير عضوية في المياه.
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 (1).لرائحة والطعممن مواصفات الماء العذب انعدام اللون وا

 :(E.C) التوصيل الكهربائي . ح

ولجميع المياه خاصية التوصيل  ،(2)هو قابلية المحلول المائي لحمل تيار كهربائي
، وتفيد درجة التوصيل الكهربائي في تقدير درجة الملوحة الكلية في الماء، حيث أن (3)الكهربائي

 كيميائيا  الماء النقي له توصيل كهربائي ضعيف ويعتبر عازال   ،(4)األمالح موصل جيد للكهرباء
على مدى وجود أمالح ذائبة في المياه، فهناك عالقة  ويعتبر التوصيل الكهربائي دليال   ،(5)جيدا  

 Microيووحدة قياس التوصيل الكهربائ طردية بين التوصيل الكهربائي وملوحة مياه الشرب،
Mho /Cm (.ثانيفي الفصل ال ا. )الجدول الثانيحسب مواصفاته ويمكن تقسيم المياه 

 ( تصنيف المياه حسب قيمة التوصيل الكهربائي2.2جدول)
 الوصف Ms/cmالتصنيف/ 
 جيد جدا 250أقل من 

 جيد 750 – 250
 مياه يمكن استعمالها 2000 – 750
 مياه مشبوهة 3000 – 2000

 ال تستعمل 3000أكثر من 
 (1988:400 درادكة،: المصدر)

ويتم تقديره في المياه بطريقة األقطاب الكهربائية، وتعتمد هذه الطريقة على درجة حرارة المياه، 
 .Conductivity meterودرجة تركيز األمالح، وذلك بواسطة جهاز 

 

 
                                                           

 (75)ص العربي الماء "الذهب األزرق" في الوطنالزواوي، ( 7)
 (203)ص الدرديري، الماء  (2)
 (400)ص كة، هيدرولوجية المياه الجوفيةدراد  (3)
 (35)ص ار الشرب في محافظة خان يونسمحمود، التقييم المائي لنوعية مياه آب  (4)
 (83)ص خليل، المياه الجوفية واآلبار السيد  (1)
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 :(TDS) مجموع المواد الصلبة الذائبة . خ

 -العضوية )الكالسيوم( بشكل أساسي من األمالح غير TDSتتكون المواد الصلبة الذائبة )
والكبريتات( وكميات صغيرة  -الكلوريدات -البيكربونات -الصوديوم -البوتاسيوم -المغنيسيوم

 لمواد العضوية المذابة في المياه، وهي مقياس لملوحة المياه.من ا

اطق الجيولوجية المختلفة بسبب في الماء تختلف إلى حد كبير في المن (TDS)تركيزات 
وتستخدم المواد الصلبة الذائبة كمقياس أو مؤشر  (1).درجات ذوبان المعادنختالف في اإل

لملوحة المياه، ويتم قياسه بواسطة الجهاز نفسه المستخدم لتقدير التوصيل الكهربائي، ومن حيث 
 (.ثانيل المن الفص لى ستة أنواع )الجدول الثالثكلية الذائبة يمكن تصنيف المياه إاألمالح ال

 أنواع المياه حسب محتواها من األمالح الذائبة( 2.3جدول )

 (م2008، السروى: المصدر)

 تحليل العناصر الكيميائية: .3
 :(T.H) العسر الكلي . أ

، (2)أمالح الحديد والقصدير واأللومنيوم هو عبارة عن أمالح الكالسيوم والماغنسيوم وأحيانا  
تكون هذه األمالح رواسب مع الصابون )بالميتات وأوليات الكالسيوم( هذه الرواسب تحول دون 
تكون الرغوة المطلوبة للنظافة، مما يؤدي إلى استهالك كمية كبيرة من الصابون، ويمكن تعريفه 

                                                           
 م2011منظمة الصحة العالمية   (7)
 (169)ص الكيمياء الصناعية خضير،  (5)

 نسبة األمالح الذائبة ملغم / لتر نوع المياه
  2 – 1 مياه مقطرة
  1500 – 50 مياه عذبة

 10000 – 1500 مياه قليلة الملوحة
  25000 – 10000 مياه متوسطة الملوحة

  50000 – 25000 مياه مالحة
  50000أكثر من  مياه شديدة الملوحة
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والماغنيسيوم حيث أن أمالح الكالسيوم  (1)بأنه عدم مقدرة المياه على تكوين رغوة من الصابون.
ات نسان، ألنهما من المكونبيعية، ولهما أهمية خاصة لجسم اإلهما أهم مصادر عسر المياه الط

  (2)سنان.الرئيسية للخاليا والعظام واأل

رتفاع وا زيادة اإلصابة بأمراض القلب الوعائية عسر الكلي في مياه الشرب تؤدي إلىزيادة ال
صحة اإلنسان والتي تصيبه باألمراض الفتاكة مثل  الدم. وهي تمثل خطورة كبيرة على ضغط

 رابع)الجدول ال(3)ارتفاع ضغط الدم واألزمات القلبية وترسب األمالح في الجسم وتصلب الشراين
 (ثانيمن الفصل ال

 تصنيف درجة عسر الماء وفقا لقيمته :(2.4جدول )
 درجة العسر عسر الماء )ملجم / لتر(

 يسر 70 -صفر 
 معتدل اليسر 150 - 76
 معتدل العسر 175 - 151
 عسر 300 - 176

 شديد العسر 300اكثر من 
 (2001:225الدرديري، : المصدر)

 :(CI) الكلوريد . ب
يعد أيون الكلوريد من أكثر العناصر شيوعا في الطبيعة، ويكون الشق األيوني السالب لكلوريد 

القشرة األرضية، وتعد مياه البحار ر تقريبا في جميع صخور نتش( والذي يNaclالصوديوم )
، والمحيطات بمثابة مخزون هائل له، ومعظم مركبات الكلوريد لها قابلية كبيرة للذوبان في الماء

 ،(4)نتشار الواسع في جميع أنواع المياه السطحية والجوفيةويؤدي ذلك بطبيعة الحال إلي اإل

                                                           
 (224)ص الدرديري، الماء  (7)
 (731)ص المياه العذبة مصادرها وجودتهاالمنهراوى، (2)
 (109مدوخ، مرضى الفشل الكلوي المزمن في محافظات غزة )ص( 3)

 (161)ص المياه العذبة مصادرها وجودتهاالمنهراوى، ( 4)
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في المناطق الساحلية من أهم مصادر  ويعتبر زحف المياه المالحة على المياه الجوفية خاصة
 (2).وكلما ابتعدنا عن الشاطئ يأخذ الكلوريد في المياه الجوفية بالتناقص ،(1)الكلور

  وجود الكلوريد في مياه الشرب مؤشر على الملوحة ألنه يرتبط بالدرجة األولى مع الصوديوم
(Na( والبوتاسيوم )K.بالدرجة الثانية ) 
  لى األنابيب الكلوريد في المياه أنه يعطي طعم غير مستساغ، كما يؤثر عزيادته: يؤدي زيادة

 مما يؤدي إلى ؤثر على وظائف الكلىكما وي رتفاع ضغط الدم.المعدنية ويؤدي إلى ا
 (3)اإلصابة بالفشل الكلوي.

 :(No3) النترات . ت
، والنترات ليست مثل (4)تعد النترات من الصور الطبيعية لمركبات النيتروجين في الطبيعة

األمالح المعدنية األخرى في المياه الجوفية والتي مصدرها الصخور المكونة للخزان الجوفي. 
عن طريق طريق السماد والمياه العادمة، فوجود المياه الجوفية ولكن النترات تدخل المياه الجوفية 

ذا مخاطر على صحة اإلنسان إزيادة النترات فيها وله  مناطق سكنية وزراعية أدى بدوره إلى في
 ( في مياه الشرب.ppm 12تجاوز الحد المسموح به )أكثر من 

 شهور، وقد تؤدي إلى (6)لدى األطفال الرضع أقل من  (5)ميثهيموجلوبينيا : تؤدي إلىزيادته
وكذلك يكمن خطر النترات في جسم اإلنسان عندما يتحول  خلل في الدماغ في الحاالت الحادة.

                                                           
 (223الدرديري، الماء )ص (1)
 (421درادكة، هيدرولوجية المياه الجوفية )ص (2)
 (11مدوخ، مرضى الفشل الكلوي المزمن في محافظات غزة )ص (3)
 (721المنهراوى، المياه العذبة مصادرها وجودتها )ص (4)
: عنصر النتريت ينتج عن طريق اختزال عنصر النترات في المياه الجوفية، وبالتالي فإن ميثهيموجلوبينيا (5)

يؤكسد الحديد الموجود في مادة الهيموجلوبين المكونة لكريات الدم الحمراء وتحويلها إلى مادة  النترات
الميتوجلوبين التي تعمل على الحد من قدرة كريات الدم الحمراء على حمل األكسجين محدثة بذلك مشكلة 

هذا صحية تعرف بإسم الطفل المزرق واألطفال فوق ثالثة أشهر هم أكثر عرضة لإلصابة ب
 (2010،62المرض)الزرقة:
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زيادة النترات في وكذلك  (1)مركبات آزوتية فهي ضارة جدا تؤدي إلى تعطل عمل الكلى.إلى 
 (2)مرض فقر الدم "األنيميا" لدى األطفال المياه يؤدي إلى

 :Ca)) الكالسيوم . ث
يعتبر الكالسيوم من أهم األيونات األساسية الموجبة الشحنة )الكاتيونات( الموجودة في المياه 

 (3).الجوفية
  :لين العظام عند األطفال، وهشاشة العظام  إلى الشرب مياهيؤدي نقص الكالسيوم في نقصه

 عند كبار السن، وتسوس األسنان بصفة عامة.
  زيادته: تؤدي زيادة الكالسيوم في مياه الشرب إلى ترسبات كلسية حول المفاصل، تساعد

 على تكوين الحصاوي ويؤدي إلى مشاكل في الجهاز البولي.
أليون الكالسيوم أهمية كبيرة في المياه بسبب اعتماد العسرة ونوعية المياه على تركيزه يعتبر 

فيها، ويعد من العناصر المهمة للجسم فهو ضروري لمراحل النمو الجنيني والحمل والرضاعة 
 (4)فضال عن أهميته في تكوين العظام واألسنان وتخثر الدم وعمل الجهاز العصبي.

 :(Mg) الماغنيسيوم . ج
يأتي الماغنيسيوم بعد الكالسيوم من حيث كونه من أهم األيونات األساسية الموجبة الموجودة 

 (5).في المياه الجوفية
ي عد ذوبان الصخور الجيرية المصدر األساسي له في الماء، وهو من العناصر الضرورية 

ماض النووية ورد لنمو النبات ويلعب دورا مهما في التفاعالت األنزيمية وبناء البروتين واألح

                                                           
 (90)صالكلوي المزمن في محافظات غزة  مدوخ، مرضى الفشل  (7)
أبو نصر، العالقة بين تلوث المياه الجوفية بالنترات ومستوى الهيموجلوبين عند الرضع في غزة وجباليا   (2)

 وخان يونس

 (402)ص كة، هيدرولوجية المياه الجوفيةدراد( 3)
ليا بعض الخصائص الفيزيوكيميائية والمايكروببية للمياه المعبأة والمنتجة محرزوقي والراوي، دراسة ( 4)

 (84)ص والمستوردة في مدينة بغداد
 (403)ص( درادكة، هيدرولوجية المياه الجوفية 1)
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( يعتبر زيادة ppm 12ذا زاد الحد المسموح به )ا  و ( 1)الفعل العصبي العضلي والتقلص العضلي.
 .نساناه الشرب ضار لإليسيوم في ميتركيز الماغن

 :(F) الفلوريد . ح
عنصر الفلوريد من العناصر الشائعة في الطبيعة، حيث يتواجد على هيئة أيون الفلوريد في 

كثيرة، لذا من الطبيعي أن يتواجد عنصر الفلوريد في جميع أنواع المياه الجوفية، معادن طبيعية 
 .(2)وبتركيزات تتناسب مع نوعية وتركيز المعادن المتالمسة معها

. تتوقف الحدود المقترحة لتركيز الفلوريد في الماء (3)حيث يوجد في المياه الجوفية بكمية قليلة
 .(4)لمنطقة، ألن استهالك المياه أكبر في المناطق الحارةعلى درجات الحرارة السائدة في ا

 .نقصه: يؤدي نقصه إلى تسوس األسنان ومن الممكن أن يؤدي إلى هشاشة العظام 
  زيادته: مرض فلوروسويز يبدأ بفقدان األسنان لشفافيتها ثم يأخذ اللون الطباشيري ثم األصفر

 تفشي مرض الفشل الكلوي.ثم التبقع البنى في الحاالت الحادة، ويساهم في 
 جزء في المليون يسبب 1.2 – (0.7لوريد عن المعدل الطبيعي ما بين إرتفاع التلوث بالف )

تبقع وتآكل األسنان خاصة عند األطفال وتسبب أمراض لين العظام، أما إذا قلت نسبة 
 (5)( جزء في المليون يؤدي ذلك إلى تسوس األسنان.0.5الفلوريد عن )

 :(Na) الصوديوم . خ
يحتل الصوديوم سادس مرتبة ببين المعادن بالنسبة لتواجده، حيث يتواجد في معظم المياه 
الطبيعية، ويتواجد بتركيز عال في المياه المالحة والمياه العسرة التي تتم معالجتها باستخدام 

 (7)وتعتبر مياه البحار من أكثر المياه احتواء على الصوديوم. ،(6)محلول كلوريد الصوديوم

                                                           
رزوقي والراوي، دراسة بعض الخصائص الفيزيوكيميائية والمايكروببية للمياه المعبأة والمنتجة محليا ( 1)

 (11في مدينة بغداد )ص والمستوردة
 (723المنهراوي، المياه العذبة مصادرها وجودتها )ص( 2)
 (426درادكة، هيدرولوجية المياه الجوفية )ص( 3)
 (12الزواوي، الماء "الذهب األزرق" في الوطن العربي )ص( 4)
 (64الزرقة، تلوث المياه في محافظتي الشمال والوسطى وتأثيراتها على صحة اإلنسان )( 5)
 (41)ص في محافظة شمال قطاع غزة الشرب خصائص مياه،  شرير( 6)
 (422درادكة، هيدرولوجية المياه الجوفية )ص( 7)
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  يادته: تؤدي زيادة الصوديومز ( 222في مياه الشرب أكثر منppmإلى ا ) رتفاع ضغط
 .في القلب، واضطرابات الدم

 :(K) البوتاسيوم . د
يحتل البوتاسيوم المرتبة السابعة بين المعادن بالنسبة لتواجده، لذلك فإن تركيز البوتاسيوم في 

، ويوجد في ألنه قليل الذوبان في المياه (1)المياه الجوفية يكون أقل من تركيز الصوديوم.
 الصخور النارية والرسوبية.

  دور هام في عمل الغدد الصماء، ويدخل في تركيب  لهالبوتاسيومFibrinogen(2) 
 .تجلط الدم المسئولين على

  المساهمة في زيادة سيولة الدم. يادته: تؤدي زيادة البوتاسيوم إلىز 

 استنتاج:

ا  وكيميائيا  وميكروبولوجيا  وجود فيزيائي تلوث مياه الشرب دراسةمن خالل يالحظ الباحث 
 ومن هذه األمراض: بعض األمراض التي تصيب اإلنسان

 مرض الفشل الكلوي المزمن: -7
فراد عينة الدراسة في محافظة خان يونس كانوا أل الدراسة تبين أن هناك بعض من من خال

يعتمدون على مياه البلدية، ومياه اآلبار الخاصة في الشرب، حيث اتضح من خالل تقييم المياه 
 صراعنبعض الارتفاع  من خاللالجوفية )اآلبار( ومياه الشرب المنزلية وجود تلوث كيميائي 
 عن الحد المسموح به عالميا  وفلسطينيا ، ومن هذه العناصر:

الكلوريد: ارتفاع نسبة الملوحة في المياه لها عالقة بارتفاع نسبة الصوديوم في الدم، حيث  - أ
 يعد الصوديوم المسؤول عن تكوين حصى الكلى.

 تؤدي إلى هالك وتعطل عمل الكلى.كيميائية خطيرة في المياه  وجود مواد
النترات: تناول اإلنسان للماء الملوث بالنترات يسبب ارتفاع الهيموجلوبين المؤكسد في الدم  - ب

على توصيل األكسجين ألنسجة الجسم، ومن أخطر الذي يؤدي إلى عدم قدرة الهيموجلوبين 
                                                           

 (41)صخصائص مياه الشرب في محافظة شمال قطاع غزة ، ( شرير7)
(3 )Fibrinogen :هو ضروري لتختر الدم، ونقصه ي سمى فقد فبرينوجين. 
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آثار مركبات النيتريت أنها تتفاعل مع المواد األمينية الموجودة في مياه الشرب أو الطعام 
إلى مادة سامة يطلق عليها اسم نيتروزامين وتسبب هذه المادة إصابات في الكبد والرئة لتتحول 

 (1)والجهاز الهضمي.
خطيرة على صحة اإلنسان حيث تصيبه  TDS(: تعتبر TDSمجموع المواد الذائبة ) -ج

باألمراض منها )الفشل الكلوي، ارتفاع ضغط الدم، األزمات القلبية، تصلب الشرايين، أمراض 
الغدد والكبد، السرطان، وغيرها(، إن األوبئة الناتجة عن التلوث الميكروبولوجي تظهر بسرعة 

الكيميائي نجد هناك صعوبة في  ووضوح بينما األمراض المزمنة والتي تكون مرتبطة بالتلوث
 (2)عمليات كشفها ومالحظتها وتشخيصها إاّل بعد فترة من اإلصابة بها كمرض الفشل الكلوي.

وجود أمراض تصيب اإلنسان من خالل الطفيليات والبكتيريا بنوعيها )الكوليفورم الكلي  -2
وية حيث تنتقل مباشرة إلى والكوليفورم الغائظي( الموجودة في المياه والتي سببها الملوثات العض

اإلنسان عند شرب الماء أو استخدامه في إعداد الطعام، ومن هذه األمراض الشائعة في 
 محافظة خان يونس:

مسببات هذا المرض الطفيليات المرضية، وهي من الحيوانات األولية التي توجد في األميبيا:  - أ
 ادر مياه الشرب بمياه المجاري.الطعام أو الشراب الملوث، ومن أسباب هذا المرض تلوث مص

مرض اإلسهال: هناك مجموعة مختلفة من المسببات المرضية تكون مسؤولة عن حدوث  - ب
فطريات( والتي توجد في براز اإلنسان المصاب وتنتقل  –فيروس  –منها )بكتيريا هذا المرض 

إلى اإلنسان السليم من خالل المياه والغذاء الملوث وهذا المرض موجود على مستوى العالم. 
ويعتبر اإلسهال دليل على اإلصابة بالكثير من األمراض مثل إلتهاب الكبد الوبائي واألميبيا 

 ال عند المريض.والجارديا تكون من أعراضهم وجود اإلسه
تعتبر من األمراض التي تسببها الطفيليات، ويسبب مرض الجارديا طفيل الجارديا الجارديا:  - ت

المبليا والذي قد يصيب الجهاز الهضمي للمريض بدون حدوث أعراض وتبدأ األعراض 
بالظهور بعد أسبوع أو أسبوعين من ظهور المرض، ولكن في األطفال قد تسبب إسهاال  مزمنا  

 (3)سوء امتصاص للغذاء مع آالم بالبطن)مغص( واإلحساس بالضعف واإلجهاد. أو

 
                                                           

 (731اإلنسان والبيئة )صعطية والسعود وآخرون،  (1)
 (4تايه، الكلور وتقييم مياه الشرب )ص (2)
 (32ارناؤوط، التلوث البيئي وأثره على صحة اإلنسان )ص (3)



   33 
 

 

 

 

 
 

 

 

 لثثاالفصل ال

 تقييم مياه آبار الشرب في محافظة

 خان يونس
 

 

 

 

 

 

 



   35 
 

 مقدمة:
- 2274يتناول هذا الفصل تقييم مياه آبار الشرب في محافظة خان يونس خالل عامي 

وذلك من أجل التأكد من مدى مطابقة مياه اآلبار للمواصفات القياسية الفلسطينية  م2271
الباحث بالحصول على نتائج ومدى صالحية المياه لالستخدام اآلدمي، لذلك قام والعالمية، 
للوقوف على جودة مياه  ،ووزارة الصحة وسلطة المياه الفلسطينية ،من بلدية خان يونس التحاليل

 اآلبار. الشرب في هذه

حصل على و وسلطة المياه(  -ووزارة الصحة -حيث توجه الباحث إلى )بلدية خان يونس
 (.ثالثاألول في الفصل ال جدول)ال( بئر 71)وهي نتائج التحليل لبعض اآلبار 

جسام الصلبة ، مجموع األE.Cوقد تم تحليل العينات للفحوصات )التوصيل الكهربائي 
TDS النترات ،No3 الكلورايد ،CL العسر الكلي ،T.H الكالسيوم ،Ca الماغنيسيوم ،Mg ،

(، حيث قام الباحث بحساب المتوسط الحسابي لكل عنصر من Na، الصوديوم Kالبوتاسيوم 
ة والعالمي ةالفلسطيني ومقارنتها بالمواصفات القياسية 2271و 2274مي هذه العناصر خالل عا

(WHO) ى صالحيتها للشرب واإلستخدام األدمي. للتعرف على جودة المياه ومد 

 

 

 

 

 

 

 



   34 
 

 وسنة التشغيل لآلبار التي تم أخذ العينات منها اآلبار موقع(: إحداثيات 3.1جدول )
 (1)حداثيات موقع اآلبارإ سنة التشغيل الموقع اسم البئر الرقم

X Y 
 82692.82 81831.69 م2223 قيزان أبو رشوان بئر التحدي 8
منطقة أبو سته  األحراشبئر  2

 )المعسكر(
 83934.98 82851.54 م7112

بئر اإلغاثة  3
 السالمية

 81291.98 82553.86 م2221 قيزان النجار

 81977.16 83462.39 م2221 قيزان النجار بئر المركز الثقافي 5
 81000.06 82469.45 م2272 قيزان النجار بئر الوالدين 4
 85592.75 82360.58 م2273 الوكالةاسكان  3بئر الوكالة  6
 85080.42 82679.50 م7111 حي األمل بئر األمل الجديد 7
 89128.87 86616.95  القرارة بئر المطاحن 1
 83461.45 83063.19 م2274 البطن السمين بئر عيا 9
 83276.44 82187.21 م7112 منطقة المقابر بئر الشاعر 81
 87091.16 84183.03 م2221 السطر الغربي 8بئر السطر  88
 87437.40 84008.46 م2221 السطر الغربي 2بئر السطر  82
 85776.41 81150.95 م2221 المواصي بئر المواصي 83
 83071.47 85664.44 م7162 الشيخ ناصر بئر التحلية 85
اسكان الوكالة  بئر الوكالة الجنوبي 84

 الجديد
 86149.89 82887.85 م2221

اسكان الوكالة  الوكالة الشماليبئر  86
 الجديد

 85914.45 82679.74 م2221

 85455.32 80875.99 م2221 المواصي بئر األقصى 87
 (م2015عمل الباحث عام : المصدر)

                                                           

وخطوط   Latitude رضيه ويتم تحديده بخطوط العرضهي الموقع على الكرة األ مالحظة: تعريف اإلحداثيات: :  ((1
 Longitude . الطول

Xخطوط الطول لخط اإلستواء شرق أو غرب خط غرينتش. : هي مقدار ما تقطعه 

Y.هي مقدار ما تقطعه دوائر العرض لخط غرينتش شمال أو جنوب خط اإلستواء : 

 وحدات القياس تختلف حسب نظام الحداثيات سواء كانت باألمتار أو بالدرجات
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وتعتمد خان يونس على موارد المياه الجوفية المتمثلة في اآلبار التي تستخدم مياهها 
ستغالل المياه الجوفية عن طريق حفر المنزلية، حيث يتم إرب، واألغراض ألغراض الري، والش

)الشكل األول  اآلبار التي تختلف في األعماق حسب مستوى المياه الموجودة في الخزان الجوفي
 (في الفصل الثالث

 
 موقع اآلبار التي تم أخذ العينات منها في محافظة خان يونس(: 3.1شكل )

 (م2015عمل الباحث عام : المصدر)
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 الخاصة بالدراسة:بعض المصطلحات أول: 
: وهي تغير في الخواص الطبيعية، والكيميائية، والحيوية للماء مما يمنع أو يحد تلوث المياه* 

المواصفات والمعايير الفيزيائية أو الكيميائية من استخدامه لألوجه المختلفة. أو هو التغير في 
 ال البشري.و البيولوجية للماء الصالح للشرب واالستعمأ

وتظهر المياه الجوفية الخزان الجوفي،  ي المياه المترشحة عبر التربة إلىه: المياه الجوفية*
و عن طريق حفر آبار، ويالحظ أن المياه الجوفية على سطح األرض إما على شكل ينابيع، أ

 أقل عرضة للتلوث من المياه السطحية بسبب خاصية الترشيح الطبيعي للتربة.

بشكل عام، ووضعت ( معايير لمياه الشرب WHOمنظمة الصحة العالمية )وقد وضعت 
وزارة الصحة الفلسطينية معايير خاصة لمياه الشرب تختلف في بعضها عن منظمة الصحة 

 (الثاني في الفصل الثالث جدولالالعالمية بسبب الوضع الخاص للمياه في فلسطين )

 حسب منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة الفلسطينية المواصفات القياسية لمياه الشرب(: 3.2جدول )
 منظمة الصحة العالمية صراالعن

(PPM) 
 وزارة الصحة الفلسطينية

(PPM) 
 PH 6.1 – 1.1 6.1 – 1.1الرقم الهيدروجيني 
 E.C 7222 7122التوصيل الكهربائي 
 TDS 722 - 7222 7122مجموع المواد الذائبة 

 CL 212 622الكلورايد 
 NO3 12 12النترات 

 Na 222 222الصوديوم 
 Ca 32 - 222 722 - 222الكالسيوم 
 Mg 72 - 12 712الماغنيسيوم 
 K 72 72(1)البوتاسيوم 

 (منظمة الصحة العالمية، وسلطة جودة البيئة الفلسطينية: المصدر)

                                                           
 .وزارة الصحة الفلسطينية نتائج التحاليل الكيميائية لدى ( حسب ما هو موجود فيKمعيار البوتاسيوم ) (1)
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 والعالمية:ثانيا: مدى تطابق مياه اآلبار مع المواصفات القياسية الفلسطينية 
من أجل معرفة مدى صالحية مياه آبار محافظة خان يونس للشرب واالستخدام األدمي تمت 

 مطابقة نتائج التحاليل مع المواصفة القياسية الفلسطينية والعالمية على النحو التالي:

( في مياه أبار محافظة خان يونس مع E.Cمدى تطابق قيمة التوصيل الكهربائي ) .8
 ( ؟E.Cللتوصيل الكهربائي ) WHOمواصفات و  ينيالمعيار الفلسط

تم حساب متوسط قيمة التوصيل الكهربائي في مياه اآلبار وفقا لنتائج التحليل الكيميائي التي 
 71تم فحصها من قبل بلدية خان يونس ووزارة الصحة الفلسطينية وسلطة المياه الفلسطينية ل 

م، ومقارنتها بمواصفات منظمة 2271م، 2274بئر من آبار محافظة خان يونس خالل عامي 
ة )الجدول الثالث في الفصل الصحة الفلسطينية ومنظمة الصحة العالمية والنتائج موضح

 (الثالث

 (Micro mho / cm( في مياه اآلبار )E.C(: المتوسط الحسابي لقيمة التوصيل الكهربائي )3.3جدول)

 تحليل
المعيار 
 الفلسطيني

WHO 
2014 2015 2185 2184 

E.C E.C الحالة الحالة 
 ال تتطابق ال تتطابق 3274.16 2121.21 8111 1500 بلدية خان يونس
 ال تتطابق ال تتطابق 3274.16 2121.21 7222 1500 وزارة الصحة
 ال تتطابق ال تتطابق 3776.21 2121.21 7222 1500 سلطة المياه

 ال تتطابق تتطابقال  3041.62 2974.11 7222 1500 متوسط التحاليل
             التطابق أم ال وفقا للمتوسط  *يتم التعرف على حالة   (422، ص7111*تم التصنيف وفقا)لدرادكة، 

  Max value 7222** المعيار العالمي   Max value 1500لمستوى التوصيل الكهربائي  المعيار الفلسطيني **

التوصيل الكهربائي في مياه اآلبار وفقا لنتائج ( أن متوسط قيمة 3.3يتبين من الجدول )
التحليل الكيميائي التي تم الحصول عليها من قبل بلدية خان يونس، ووزارة الصحة الفلسطينية، 

م كانت ال تتطابق وفقا لمواصفات 2271، 2274وسلطة المياه الفلسطينية، خالل عامي 
 .صحة العالميةمنظمة الصحة الفلسطينية ومنظمة ال
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( في مياه أبار محافظة خان يونس مع TDSاألجسام الصلبة ) نسبةدى تطابق م .2
 (؟TDSاألجسام الصلبة ) نسبةل WHOومواصفات  المعيار الفلسطيني

( في مياه اآلبار وفقا لنتائج التحليل TDSاألجسام الصلبة ) نسبةتم حساب متوسط 
ووزارة الصحة الفلسطينية، وسلطة الكيميائي التي تم الحصول عليها من قبل بلدية خان يونس، 

م، ومقارنتها 2271م، 2274بئر من آبار محافظة خان يونس خالل عامي  71المياه ل 
)الجدول الرابع والنتائج موضحة بمواصفات منظمة الصحة الفلسطينية ومنظمة الصحة العالمية

  (ثالثفي الفصل ال

 ( في مياه اآلبار )ملجم/لتر(TDSاألجسام الصلبة ) نسبة(: المتوسط الحسابي ل3.4جدول )

 *يتم التعرف على حالة التطابق أم ال وفقا للمتوسط        (  2221*التصنيف كما ورد عند ) السروي، 

 Max value 1000 (:TDS) نسبةل WHO* معيار    Max value 1000األجسام الصلبة  نسبةل المعيار الفلسطيني **

( في مياه اآلبار وفقا TDSاألجسام الصلبة ) نسبةأن متوسط  (3.4)يتبين من الجدول 
ووزارة الصحة  خان يونس، من قبل بلدية تي تم الحصول عليهالنتائج التحليل الكيميائي ال

م كانت ال تتطابق وفقا 2271، 2274وسلطة المياه الفلسطينية خالل عامي  ،الفلسطينية
 .منظمة الصحة الفلسطينية ومنظمة الصحة العالمية لمواصفات

 

 

 

 تحليل
المعيار 
 الفلسطيني

WHO 
2014 2015 2185 2184 

TDS TDS الحالة الحالة 
 ال تتطابق ال تتطابق 1141.11 1823.77 8111 1000 بلدية خان يونس
 ال تتطابق ال تتطابق 1141.11 1823.77 7222 1000 وزارة الصحة
 ال تتطابق ال تتطابق 1144.12 1174 7222 1000 سلطة المياه

 ال تتطابق ال تتطابق 1812.13 1826.11 7222 1000 متوسط التحاليل
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( في مياه آبار محافظة خان يونس مع المعيار No3النترات ) نسبةمدى تطابق  .3
 (؟No3النترات ) نسبةل WHOومواصفات  الفلسطيني

 تم التي الكيميائي التحليل لنتائج وفقا اآلبار مياه في( No3) النترات نسبة متوسط حساب تم
 بئر 71 ل المياه وسلطة الفلسطينية، الصحة ووزارة يونس، خان بلدية قبل من عليها الحصول

 منظمة بمواصفات ومقارنتها م،2271 م،2274 عامي خالل يونس خان محافظة آبار من
)الجدول الخامس في الفصل  موضحة والنتائج العالمية، الصحة ومنظمة الفلسطينية الصحة
 (الثالث

 ( في مياه اآلبار )ملجم/لتر(No3النترات ) نسبة(: المتوسط الحسابي ل3.5جدول )

 التحليل
المعيار 
 الفلسطيني

المعيار 
 العالمي

2014 2015 2014 2015 
No3 No3 الحالة الحالة 

 ال تتطابق ال تتطابق 111.42 184.26 41 70 خان يونس بلدية
 ال تتطابق ال تتطابق 189.42 184.26 41 70 الصحةوزارة 

 ال تتطابق ال تتطابق 181.17 113.11 41 70 سلطة المياه
 ال تتطابق ال تتطابق 118.12 183.11 41 70 متوسط التحاليل

  mg/L Max value 70( Nitrateالنترات )  لنسبة المعيار الفلسطيني **يتم التعرف على حالة التطابق أم ال وفقا للمتوسط     *   
 Max value 50 mg/Lالنترات  لنسبة WHOمعيار **

وفقا لنتائج التحليل ( في مياه اآلبار No3النترات ) نسبةمتوسط أن  (3.5)يتبين من الجدول 
وسلطة  ،ووزارة الصحة الفلسطينية خان يونس، من قبل بلدية تي تم الحصول عليهاالكيميائي ال

منظمة  م كانت ال تتطابق وفقا لمواصفات2271، 2274المياه الفلسطينية خالل عامي 
 فلسطينية ومنظمة الصحة العالمية.الصحة ال
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( في مياه أبار محافظة خان يونس مع المعيار CLالكلوريد ) نسبةمدى تطابق  .5
 (؟CLالكلوريد ) نسبةل WHOومواصفات  الفلسطيني

 تم التي الكيميائي التحليل لنتائج وفقا اآلبار مياه في( CL) الكلوريد نسبة متوسط حساب تم
 بئر 71 ل المياه وسلطة الفلسطينية، الصحة ووزارة يونس، خان بلدية قبل من عليها الحصول

 منظمة بمواصفات ومقارنتها م،2271 م،2274 عامي خالل يونس خان محافظة آبار من
السادس في الفصل  الجدول) موضحة والنتائج العالمية الصحة ومنظمة الفلسطينية الصحة
 (الثالث

 ( في مياه اآلبار )ملجم/لتر(CLالكلوريد ) نسبة(: المتوسط الحسابي ل3.6جدول)
 

 تحليل
المعيار 
 الفلسطيني

WHO 
2014 2015 2014 2015 
CL CL الحالة الحالة 

 ال تتطابق ال تتطابق 621.12 627.41 250 600 خان يونس بلدية
 ال تتطابق ال تتطابق 621.12 627.41 250 600 الصحةوزارة 

 ال تتطابق ال تتطابق 641.14 621.72 250 600 سلطة المياه
 ال تتطابق ال تتطابق 633.6 624.22 250 600 متوسط التحاليل

  Max value 600 mg/L ( ( Chlorideالكلوريد )  لنسبة المعيار الفلسطيني **يتم التعرف على حالة التطابق أم ال وفقا للمتوسط     *  
 Max value 250 mg/Lالكلوريد:  لنسبة WHO** معيار   

وفقا بئر(  71( في مياه اآلبار )CLالكلوريد ) نسبةمتوسط أن  (3.6)يتبين من الجدول 
 ووزارة الصحة الفلسطينية خان يونس من قبل بلدية تي تم فحصهالنتائج التحليل الكيميائي ال

منظمة الصحة  م كانت ال تتطابق وفقا لمواصفات2271، 2274خالل عامي  وسلطة المياه
 .الفلسطينية ومنظمة الصحة العالمية

في مياه أبار محافظة خان يونس مع المعيار  (TH)العسر الكلي  مدى تطابق نسبة .4
 (؟THلعسر الكلي )نسبة ال WHOومواصفات  الفلسطيني

( في مياه اآلبار وفقا لنتائج التحليل الكيميائي T.Hالعسر الكلي ) نسبة تم حساب متوسط
 71التي تم الحصول عليها من قبل بلدية خان يونس ووزارة الصحة الفلسطينية وسلطة المياه ل 

م، ومقارنتها بمواصفات منظمة 2271م، 2274ئر من آبار محافظة خان يونس خالل عامي ب
الجدول السابع في الفصل ( الصحة الفلسطينية ومنظمة الصحة العالمية، والنتائج موضحة

 (ثالثال
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 ( في مياه اآلبار )ملجم/لتر(T.Hالعسر الكلي ) نسبة(: المتوسط الحسابي ل3.7جدول )
 تحليل

 
المعيار 
 الفلسطيني

WHO 
2014 2015 2014 2015 
T.H T.H الحالة الحالة 

 تتطابق تتطابق 511.17 531.13 500 600 خان يونس بلدية
 تتطابق تتطابق 511.17 531.13 500 600 الصحةوزارة 

 تتطابق تتطابق 111.14 131.51 500 600 سلطة المياه
 تتطابق تتطابق 111.44 531.27 500 600 متوسط التحاليل

        Max value 600 mg/L( T.Hالعسر الكلي ) لنسبة المعيار الفلسطيني **يتم التعرف على حالة التطابق أم ال وفقا للمتوسط     *    
  T.H: 500 mg/L لنسبة العسر الكلي WHO** معيار     

وفقا لنتائج ( في مياه اآلبار T.Hالعسر الكلي )نسبة متوسط أن  (3.7)يتبين من الجدول 
ووزارة الصحة الفلسطينية  خان يونس من قبل بلدية تي تم الحصول عليهاالتحليل الكيميائي ال

مواصفات المع  متطابقةم كانت 2271، 2274وسلطة المياه الفلسطينية خالل عامي 
 ولكنها كانت مرتفعة عن المواصفات القياسية لمنظمة الصحة العالمية.الفلسطينية، 

في مياه أبار محافظة خان يونس مع المعيار  (Ca)الكالسيوم  نسبةمدى تطابق  .6
 (؟Ca) لكالسيومنسبة ال WHOومواصفات  الفلسطيني

( في مياه اآلبار وفقا لنتائج التحليل الكيميائي التي Caالكالسيوم )نسبة تم حساب متوسط 
 71وسلطة المياه ل تم الحصول عليها من قبل بلدية خان يونس، ووزارة الصحة الفلسطينية، 

م، ومقارنتها بمواصفات منظمة 2271م، 2274بئر من آبار محافظة خان يونس خالل عامي 
الثامن في الفصل  الجدول) الصحة الفلسطينية ومنظمة الصحة العالمية، والنتائج موضحة

 (الثالث

 ( في مياه اآلبار )ملجم/لتر(Caالكالسيوم ) نسبة(: المتوسط الحسابي ل3.8جدول )

المعيار  التحليل
 WHO الفلسطيني

2014 2015 2014 2015 
Ca Ca الحالة الحالة 

 يتطابق يتطابق 721.41 11 211-31 211-811 خان يونس بلدية
 يتطابق يتطابق 721.41 11 222-32 222-722 الصحةوزارة 

 يتطابق يتطابق 12.11 11.7 222-32 222-722 سلطة المياه
 يتطابق  يتطابق 727.71 11.1 222-32 222-722 متوسط التحاليل

 Max value 100-200( Caالكالسيوم ) لنسبة المعيار الفلسطيني **  *يتم التعرف على حالة التطابق أم ال وفقا للمتوسط           
 Max value 222-32الكالسيوم:  لنسبة WHO**معيار        
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وفقا لنتائج في مياه اآلبار  (Caالكالسيوم ) متوسط نسبةأن  (3.8)يتبين من الجدول 
 ،ووزارة الصحة الفلسطينية خان يونس، من قبل بلدية تي تم الحصول عليهاالتحليل الكيميائي ال

مع  متطابقة كانتم ولجميع التحاليل 2271م و2274 عاميوسلطة المياه الفلسطينية خالل 
باستثناء بئر واحد وهو بئر  العالمية.لفلسطينية ومنظمة الصحة منظمة الصحة امواصفات 

التحدي حيث كانت نسبة الكالسيوم فيه أعلى من المعيار العالمي والفلسطيني، حيث بلغت 
 ( ملجم/لتر.231 – 213م حوالي )2271 –م 2274خالل عامي 

في مياه أبار محافظة خان يونس مع المعيار  (Mg)الماغنيسيوم  مدى تطابق نسبة .7
 ؟(Mg)لماغنيسيوم نسبة ال WHOومواصفات  الفلسطيني

( في مياه اآلبار وفقا لنتائج التحليل الكيميائي التي Mgالماغنيسيوم ) نسبة تم حساب متوسط
 71تم الحصول عليها من قبل بلدية خان يونس، ووزارة الصحة الفلسطينية، وسلطة المياه ل 

م، ومقارنتها بمواصفات منظمة 2271م، 2274بئر من آبار محافظة خان يونس خالل عامي 
التاسع في الفصل  الجدول(الصحة الفلسطينية ومنظمة الصحة العالمية، والنتائج موضحة

 (الثالث

 ( في مياه اآلبار )ملجم/ لتر(Mgالماغنيسيوم ) نسبة(: المتوسط الحسابي ل3.9جدول )

 تحليل
المعيار 
 الفلسطيني

WHO 
2014 2015 2014 2015 
Mg Mg الحالة الحالة 

 يتطابق يتطابق 77.71 71.41 41-81 150 خان يونس بلدية
 يتطابق يتطابق 77.71 77.47 12-72 150 الصحةوزارة 

 يتطابق يتطابق 13.16 17.72 12-72 150 سلطة المياه
 يتطابق يتطابق 71.42 77.37 12-72 150 متوسط التحاليل

  Max value 150( Mgالماغنيسيوم ) لنسبة المعيار الفلسطيني **   *يتم التعرف على حالة التطابق أم ال وفقا للمتوسط         
  72 - 12Max value( Mgالماغنيسيوم ) لنسبة WHOمعيار  **      

وفقا لنتائج ( في مياه اآلبار Mgالماغنيسيوم )نسبة متوسط أن  (3.9)يتبين من الجدول 
 ،ووزارة الصحة الفلسطينية بلدية خان يونس،من قبل  تي تم الحصول عليهاالتحليل الكيميائي ال

مواصفات المعيار مع  متطابقةم كانت 2271، 2274وسلطة المياه الفلسطينية خالل عامي 
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نها كانت اسية لمنظمة الصحة العالمية حيث أ، ولكنها ال تتطابق مع المواصفات القيالفلسطيني
 نسان. مما يضر بصحة اإل WHOة قليال عن مواصفات مرتفع

في مياه أبار محافظة خان يونس مع المعيار  (K)البوتاسيوم  مدى تطابق نسبة .1
 ؟(K)لبوتاسيوم نسبة ال WHOومواصفات  الفلسطيني

( في مياه اآلبار وفقا لنتائج التحليل الكيميائي التي تم Kالبوتاسيوم ) نسبة تم حساب متوسط
بئر من  71عليها من قبل بلدية خان يونس ووزارة الصحة الفلسطينية وسلطة المياه ل الحصول 

م، ومقارنتها بمواصفات منظمة الصحة 2271م، 2274آبار محافظة خان يونس خالل عامي 
 (العاشر في الفصل الثالث الجدول) الفلسطينية ومنظمة الصحة العالمية، والنتائج موضحة

 ( في مياه اآلبار )ملجم/لتر(Kالبوتاسيوم ) نسبةلحسابي ل(: المتوسط ا3.10جدول )

 تحليل
المعيار 
(1)الفلسطيني  

WHO 
2014 2015 2014 2015 

K K الحالة الحالة 
 يتطابق يتطابق 4.11 4.42 12 12 خان يونس بلدية

 يتطابق يتطابق 4.11 4.42 12 12 الصحةوزارة 

 يتطابق يتطابق 4.16 4.12 12 12 سلطة المياه

 يتطابق يتطابق 4.11 4.41 12 12 متوسط التحاليل
   Max value 12(Kالبوتاسيوم ) لنسبة المعيار الفلسطيني **     *يتم التعرف على حالة التطابق أم ال وفقا للمتوسط       
   Max value 12     (Kالبوتاسيوم ) لنسبة WHOمعيار **      

وفقا لنتائج ( في مياه اآلبار Kالبوتاسيوم ) نسبة متوسطأن  (3.10)يتبين من الجدول 
 ،ووزارة الصحة الفلسطينية خان يونس، من قبل بلدية تي تم الحصول عليهاالتحليل الكيميائي ال

العالمي  المعيارمع  متطابقة م كانت2271، 2274ينية خالل عامي وسلطة المياه الفلسط
(WHO)  م 2271م و2274سطيني، حيث بلغ متوسط القيمة الحسابية لعامي الفلوالمعيار

 ملجم / لتر(. 4.11 –ملجم/ لتر  4.41على التوالي )

                                                           
زارة الصحة نتائج التحاليل الكيميائية للمياه لدى و ( حسب ما هو موجود في Kمعيار البوتاسيوم )مالحظة :  1

 م.2271لعام  الفلسطينية

 



   54 
 

في مياه أبار محافظة خان يونس مع المعيار  (Na)الصوديوم  مدى تطابق نسبة. 9
 ؟(Na)لصوديوم نسبة ال WHOومواصفات  الفلسطيني

نتائج التحليل الكيميائي التي مياه اآلبار وفقا ل( في Naالصوديوم )نسبة تم حساب متوسط 
بئر  71من قبل بلدية خان يونس ووزارة الصحة الفلسطينية وسلطة المياه ل  تم الحصول عليها

م، ومقارنتها بمواصفات وزارة 2271م، 2274 عامي من آبار محافظة خان يونس خالل
الحادي عشر في  الجدول(والنتائج موضحة  ة ومنظمة الصحة العالمية،طينيالفلس الصحة

 (ثالثالفصل ال

 ( في مياه اآلبار )ملجم/لتر(Naالصوديوم ) نسبة(: المتوسط الحسابي ل3.11جدول )
 

 تحليل
المعيار 
 الفلسطيني

WHO 
2014 2015 2014 2015 
Na Na الحالة الحالة 

 يتطابقال  ال يتطابق 312.71 388.94 200 200 خان يونس بلدية
 ال يتطابق ال يتطابق 312.71 311.14 200 200 الصحةوزارة 

 ال يتطابق ال يتطابق 442.11 313.21 200 200 سلطة المياه
 ال يتطابق ال يتطابق 421.21 312.4 200 200 متوسط التحاليل

   Max value 200 :(Naالصوديوم ) لنسبة WHOومعيار  المعيار الفلسطيني **    *يتم التعرف على حالة التطابق أم ال وفقا للمتوسط      

وفقا لنتائج ( في مياه اآلبار Naالصوديوم )نسبة متوسط أن  (3.11)يتبين من الجدول 
 ،ووزارة الصحة الفلسطينية خان يونس، لديةبمن قبل  تي تم الحصول عليهاالتحليل الكيميائي ال

مواصفات مع  غير متطابقةم كانت 2271، 2274وسلطة المياه الفلسطينية خالل عامي 
 .WHOومواصفات  المعيار الفلسطيني
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 ثالثا: مناقشة النتائج:
 في محافظة خان يونساآلبار لمياه  الفيزيائية )الكيميائية( المياه تحليل جودةيتضح من نتائج  

 71والتي تم الحصول عليها من بلدية خان يونس، ووزارة الصحة الفلسطينية، وسلطة المياه ل 
الثاني  م كما هو موضح )الجدول2271م، 2274بئر من آبار محافظة خان يونس خالل 

 (، كانت على النحو التالي: عشر في الفصل الثالث

 (:E.Cالتوصيل الكهربائي ) -8
 (1)للتيار الكهربائي. تعرف بأنها قابلية نقل الماء

وهو ال يتطابق مع معايير  ،في مياه آبار محافظة خان يونس عالي جدا   E.Cيعتبر مؤشر 
WHO ،م على 2271و 2274متوسط القيمة الحسابية لعامي حيث بلغ  والمعايير الفلسطينية

 Micro (734وهو ال يتجاوز ) Micro mho/cm( 3241.62 – 2114.11التوالي )
mho/cm  م ارتفعت قيمة التوصيل الكهربائي عن العام 2271حيث يتضح أنه في عام
إذا من المتوقع أن تكون زيادة بنفس المقدار أو أكثر أو أقل وهذا يعتبر مؤشر على السابق، 

في مياه اآلبار، مما  E.Cازدياد قيمة التوصيل الكهربائي بين سنة وأخرى، وهذا يدل على زيادة 
الواقع في اسكان الوكالة  3باستثناء بئر واحد وهو بئر الوكالة  ثة مائية.سيؤدي إلى حدوث كار 

م 2274الجديد حيث تبين أنه يتوافق مع المعايير العالمية والفلسطينية حيث كانت النسبة عام 
 Micro (473م حوالي )2271في حين كانت عام  Micro mho/cm (112حوالي )
mho/cm فالتوصيل  وهذا يعود لحداثة البئر وقلة الضخ.وهي نسبة أقل من العام السابق
مشبوهة ، لذلك تعتبر المياه ضمن المياه الي تذبذب من سنة ألخرىكما نالحظ أنه فالكهربائي 

نسان، ويعرض السكان لإلصابة باألمراض المختلفة. وقد تناولت على صحة اإل مما يؤثر سلبا  
الشرب في محافظة خان يونس من عام التقييم المائي لنوعية مياه آبار )دراسة محمود 

م 2226، حيث تبين أن الموصلية الكهربية لآلبار كانت قبل عام (م(2222-2272)
، وهذا Micro mho/cm( 1272منخفضة، ثم بدأت باالرتفاع المفاجئ إلى أن وصلت إلى )

 دة عناصر من أهمها موقع البئر، وعمقه، وسمك الطبقات المنتجة.عيعتمد على 

                                                           
 (24أبو عواد، المرجع السهل في علوم األرض والبيئة )ص (1)



   57 
 

 (:TDSالصلبة ) جسامألامجموع  -2
 تشمل جميع األمالح الذائبة في المياه وهي مقياس لملوحة المياه.

وهو ال يتطابق مع ، خان يونس محافظةفي مياه آبار  عالي جدا   (TDSيعتبر مؤشر )
م 2271و 2274حيث بلغ متوسط القيمة الحسابية لعامي  والمعايير الفلسطينية، WHOمعايير 

( 14.21ملجم/لتر( أي ال يتجاوز ) 7112.13 –ملجم/لتر 7126.11على التوالي )
ملجم/لتر، والسبب الرئيسي الرتفاع نسبة الملوحة هو الضخ الجائر الذي أدى إلى فقدان التوازن 

آبار كانت نسبة  6الملوحة ألعلى، باستثناء في الطبقات الحاملة للمياه، وهذا بدوره أدى الرتفاع 
TDS  لها تتطابق مع المعايير العالمية والفلسطينية، حيث بلغ المتوسط الحسابي لهذه اآلبار
( ملجم/لتر على التوالي وهذه اآلبار هي )بئر الوكالة 631 – 611م )2271م و 2274عامي 

ة الجنوبي، بئر الوكالة الشمالي( وهذا ، بئر المواصي، بئر الوكال2، بئر السطر7، بئر السطر3
يدل على قلة الضخ، وارتفاع المنسوب، وحداثة اآلبار، ومن المتوقع أن تكون زيادة بنفس 

جسام الصلبة، وهذا مؤشر على لنسبة لآلبار التي ترتفع فيها األالمقدار في السنوات القادمة با
صحة اإلنسان، ومع تزايد األمالح  على أخرى، مما ينعكس سلبا  ازدياد النسبة من سنة إلى 

 نسان يعرض الكلية إلى الفشل الكلوي.الذائبة في جسم اإل

التقييم المائي لنوعية مياه آبار الشرب في محافظة خان يونس )وقد تناولت دراسة محمود 
م 2226، حيث تبين أن الموصلية الكهربية لآلبار كانت قبل عام (م(2272-2222من عام )

، ويرجع السبب ppm( 1222منخفضة، ثم بدأت باالرتفاع المفاجئ إلى أن وصلت إلى )
الرئيس الرتفاع نسبة الملوحة فيها هو الضخ الجائر، الذي أدى إلى فقدان التوازن في الطبقات 

لذلك  الملوحة إلى األعلى، إضافة إلى تكوينات التربة. الحاملة للمياه، مما أعطى فرصة الندفاع
يمكن القول بأن نسبة الملوحة في المياه تختلف من منطقة ألخرى بحسب نوع التربة، ونوع 
الصخور، وبحسب كمية المياه في كل منطقة، وكذلك نسبة الملوحة في المياه الجوفية القريبة 

 ه البحر إلى المياه الجوفية.من البحر يمكنها أن ترتفع بسبب تغلغل ميا
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 (:No3النترات ) -3
النترات هي نواتج أكسدة النيتروجين العضوي بالجراثيم الموجودة في التربة والماء، حيثما وجد 

وتوجد النترات في السماد والمياه العادمة، حيث يعتبر وجود المياه  (1)قدر كافي من االكسجين.
ضافة إلى مخاطر زراعية ملوثة بعنصر النترات، باإلوال مناطق السكنيةقريبة من الوالالجوفية 

 وفلسطينيا . نسان إذا تجاوز الحد المسموح به عالميا  العنصر على صحة اإل هذا
، لمياه آبار محافظة خان يونس تعتبر نسبة النترات أضعاف المواصفات الفلسطينية والعالمية

 713.11م على التوالي )2271و 2274حيث بلغت قيمة متوسط التحاليل الحسابية لعامي 
( ملجم/لتر، ومن المتوقع أن ترتفع هذه 1.24ملجم/لتر( أي ال يتجاوز ) 711.12 –ملجم/لتر 

النسبة في السنوات القادمة، وهذا مؤشر على ازدياد النسبة بين سنة وأخرى، باستثناء بئر 
( ملجم/لتر 61 -61م حوالي )2271 – 2274لذي بلغت نسبة النترات فيه عامي وا 3الوكالة 

م حوالي 2271 –م 2274على التوالي، وكذلك بئر التحلية حيث بلغت نسبة النترات لعامي 
( ملجم/لتر على التوالي، وهي أعلى بقليل من المعيار العالمي وأقل من المعيار 11 – 11)

 الفلسطيني.

المبيدات و  استخدام األسمدة الزراعية إلى ع النترات في مياه اآلبارويعود سبب ارتفا 
متصاصية، وكذلك تسرب المياه العادمة إلى المياه الجوفية، ووجود رية، ووجود الحفر االالحش

بئر قريب من المقبرة والتي قد تكون سبب في زيادة النترات، ووجود بعض اآلبار في مناطق 
 سكنية مكتظة بالسكان.

يعتبر مؤشر على تلوث عضوي وهذا يدل على  (اآلبار) الجوفية مياهالاع النترات في ارتف
 نسان، حيث يسبب العديد من األمراض منها لما له من تأثير سلبي على صحة اإلالخطورة 

( شهور، وكذلك تؤدي إلى خلل في الدماغ 6الميثهيموجلوبينيا لدى األطفال الرضع أقل من )
وكذلك يكمن خطر النترات في جسم اإلنسان عندما يتحول إلى مركبات في الحاالت الحادة. 
 زيادة النترات في المياه يؤدي إلىتؤدي إلى تعطل عمل الكلى. وكذلك  آزوتية فهي ضارة جدا  

 مرض فقر الدم "األنيميا" لدى األطفال.
                                                           

 (767منظمة الصحة العالمية، دالئل جودة مياه الشرب )ص (1)
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 (:CLالكلوريد ) -4
المياه الجوفية القريبة من البحر توجد تعتبر مياه البحر المالحة أهم مصادر الكلور، وعليه فإن 

بها تراكيز عالية من الكلور، وكذلك نوعية الصخور لها دور بالنسبة الرتفاع الكلور في المياه 
 الجوفية.

 خان يونس محافظةم في مياه آبار 2271و 2274عامي حيث بلغ متوسط القيمة الحسابية ل
( ملجم/لتر، 1.11ي، أي ال يتجاوز )ملجم/لتر( على التوال 633.6 –ملجم/لتر  624.22)

وهذا مؤشر على ازدياد النسبة بين سنة وأخرى، والسبب في ذلك يعود إلى الضخ الزائد من مياه 
اآلبار، أيضا تداخل مياه البحر على المياه الجوفية في المناطق الساحلية، وهذا يعود إلى 

ة الجيولوجية الطبيع ظة، وكذلك إلىفاالستهالك الكبير الناجم عن ارتفاع عدد السكان في المحا
ذا استمرت بهذه الزيادة فإنه من المتوقع تزداد الملوحة كلما اتجهنا شرقا  وعمق كل بئر، حيث  ، وا 

التابع لوكالة الغوث حيث بلغت نسبة الكلوريد  3أن تحدث كارثة مائية. باستثناء بئر الوكالة 
جم/لتر على التوالي وهذه النسبة أقل (مل11 – 11م حوالي )2271-م 2274فيه خالل عامي 

من مواصفات منظمة الصحة العالمية بكثير وهذا يدل على قلة الضخ، وهناك آبار كانت نسبة 
الكلوريد فيها أقل من المعيار العالمي والفلسطيني وهي بئر الوكالة الشمالي، وبئر المواصي، 

 مناطق قليلة السكان.، ويرجع سبب ذلك لوقوعها في 2، وبئر السطر7وبئر السطر 

زيادة الكلوريد في المياه تعطي طعم غير مستساغ، كما تؤثر على األنابيب المعدنية وتعمل 
كما وتؤثر على وظائف الكلى مما يؤدي إلى اإلصابة بالفشل  على ارتفاع ضغط الدم.

 (1)الكلوي.

 (:T Hالعسر الكلي ) -1
بيعية، ولهما أهمية خاصة عسر المياه الطتعتبر أمالح الكالسيوم والماغنيسيوم هي أهم مصادر 

ويساعد الماء العسر  (2)سنان.ات الرئيسية للخاليا والعظام واألنسان، ألنهما من المكونلجسم اإل
 (3)في نمو وتكلس األسنان والعظام ويشتبه أن الماء اليسر له عالقة بأمراض القلب والشرايين.

                                                           
 (77)صالكلوي المزمن في محافظات غزة  مدوخ، مرضى الفشل (0)
 (731المنهرواي، المياه العذبة مصادرها وجودتها )ص (2)
 (221الدرديري، الماء )ص (3)
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الفلسطينية، وهذا مواصفات مع ال متطابق العسر الكلي في آبار محافظة خان يونس كانحيث 
يعود لموقع البئر وحداثته، ولكنها كانت مرتفعة عن المواصفات القياسية لمنظمة الصحة 

 العالمية.
 (:Ca) الكالسيوم -6

يعتبر الكالسيوم من أهم األيونات األساسية الموجبة الشحنة )الكاتيونات( الموجودة في المياه 
الجوفية، ويعتبر أليون الكالسيوم أهمية كبيرة في المياه بسبب اعتماد العسرة ونوعية المياه على 

كبار تركيزه فيها، ويعد من العناصر المهمة للجسم، فنقصه يؤدى إلى هشاشة العظام عند ال
سنان، أما زيادته فتؤدي إلى ترسبات كلسية حول المفاصل ولين العظام عند الصغار وتسوس األ

 وتكوين الحصاوي.
حيث أن آبار محافظة خان يونس كانت متطابقة مع المواصفات العالمية والفلسطينية 

د إلى موقع للكالسيوم، باستثناء بئر التحدي كانت فيه نسبة الكالسيوم مرتفعة قليال وذلك يعو 
م 2222حيث أن آبار محافظة خان يونس منذ عام  البئر ونوعية الصخور في باطن األرض.

م كانت نسبة الكالسيوم مرتفعة فيها هذا ما أكدته دراسة محمود والتي تناولت 2272وحتى 
م(، 2272-2222التقييم المائي لنوعية مياه آبار الشرب في محافظة خان يونس من عام)

نه ال يوجد ارتفاع في م اتضح أ2271 – 2274حليل مياه اآلبار خالل عامي ولكن عند ت
 نسبة الكالسيوم، وكانت متطابقة مع المواصفات العالمية والفلسطينية.

 (Mg)الماغنيسيوم  -1
 في الموجودة الموجبة األساسية األيونات أهم من كونه حيث من الكالسيوم بعد الماغنيسيوم يأتي
 الماء. في له األساسي المصدر الجيرية الصخور ذوبان وي عد .الجوفية المياه

مواصفات المعيار مع  متطابقة كانت خان يونس محافظةنسبة الماغنيسيوم في مياه آبار 
نها كانت اسية لمنظمة الصحة العالمية حيث أ، ولكنها ال تتطابق مع المواصفات القيالفلسطيني

 مما يضر بصحة اإلنسان.  WHOمرتفعة قليال عن مواصفات 
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 (:K)البوتاسيوم  -1
 المياه، في الذوبان قليل ألنه. الصوديوم تركيز من أقل الجوفية المياه في البوتاسيوم ي عد تركيز

 .والرسوبية النارية الصخور في ويوجد
 (WHO) معيارمع  متطابقة كانتخان يونس محافظة نسبة البوتاسيوم في مياه آبار 

 م على التوالي 2271م و2274سطيني، حيث بلغ متوسط القيمة الحسابية لعامي الفلوالمعيار 

ملجم / لتر( حيث تعتبر هذه النسبة أقل من المعيار العالمي  4.11 –ملجم/ لتر  4.41)
 ملجم/لتر(. 72والفلسطيني )

 (:Na)الصوديوم  -1

المياه المالحة والمياه يتواجد الصوديوم في معظم المياه الطبيعية، ويتواجد بتركيز عال في 
 العسرة التي تتم معالجتها باستخدام محلول كلوريد الصوديوم، وتعتبر مياه البحار من أكثر المياه

 حتواء على الصوديوم.إ

مواصفات المعيار مع  غير متطابقةكانت  خان يونس محافظةنسبة الصوديوم في مياه آبار 
م عن 2271الصوديوم في مياه اآلبار عام . حيث يتضح ارتفاع WHOومواصفات  الفلسطيني

ملجم/لتر(، ويعود  421.21العام السابق، فقد بلغت قيمة المتوسط الحسابي لنسبة الصوديوم )
سبب ارتفاع الصوديوم في مياه اآلبار إلى نوع التربة وتعد التربة الطينية مصدر الرتفاع 

ارتفاع ضغط الدم  ا يسبب لإلنسانالصوديوم وكذلك المياه العادمة والمخلفات الصناعية، مم
 ستعداد الوراثي، واضطرابات عصبية.عند ذوي اإل

، 7، والسطر3آبار كانت أقل من المعيار الفلسطيني والعالمي وهي )بئر الوكالة  6باستثناء 
، والمواصي، والوكالة الجنوبي، والوكالة الشمالي( وهذا يعود لحداثة هذه اآلبار وقلة 2والسطر
 الضخ. 
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 الخالصة:

 (Kوالبوتاسيوم ) ،(Ca)والكالسيوم ، (Mgغنيسيوم )االم، و (T.Hالعسر الكلي ). أن خاصية 7
. وهذا (WHO) ومنظمة الصحة العالمية اآلبار كانت متطابقة مع المعيار الفلسطيني ياهلم

 يدلل على أن المياه في محافظة خان يونس فيما يتعلق بهذه العناصر ذات جودة عالية تتطابق
 .WHOومنظمة الصحة العالمية والمواصفات القياسية الفلسطينية

 ،(No3النترات )، و (TDSاألجسام الصلبة )، و (E.Cالتوصيل الكهربائي ). أن خاصية 2
 اآلبار كانت غير متطابقة مع المعيار الفلسطيني لمياه (Naالصوديوم )و ، (CLالكلوريد )و 

الذي يجعل المياه مشكوك في استخدامها  مراأل .WHOومواصفات منظمة الصحة العالمية 
وهذا يتطلب من )البلدية والوكالة وسلطة المياه( البحث عن بدائل لمياه الشرب أو  ،للشرب

 العمل على أن تكون هذه القياسات ذات مواصفات قياسية مناسبة لالستخدام األدمي.

نية ومنظمة الصحة العالمية تتطابق مع المواصفات القياسية الفلسطي 3. أن مياه بئر الوكالة 3
(WHO في كافة العناصر الفيزيائية والكيميائية، ويعزي الباحث ذلك لحداثة البئر وموقع البئر )

 المناسب وقلة الضخ من البئر.
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 لمياه اآلبار في محافظة خان يونس بناءا الجودة الفيزيائية والكيميائية  ليلاملخص لنتائج تح :(3.12)جدول
 بئر 87التي تم إجرائها من قبل البلدية ووزارة الصحة الفلسطينية وسلطة المياه ل  التحاليلعلى متوسط 

 التحليل الفيزيائي
المعيار  نتائج تحليل سنة

 WHO الفلسطيني
 الحالة الحالة

2014 2015 2014 2015 
التوصيل الكهربائي 

(E.C) 
 تتطابقال  ال تتطابق 1000 1500 3041.62 2974.11

األجسام الصلبة 
(TDS) 

 ال تتطابق ال تتطابق 1000 1000 1812.14 1826.11

 ال تتطابق ال تتطابق 183.11 118.12 70 50 (No3النترات )
 ال تتطابق ال تتطابق 624.22 633.6 600 250 (CLالكلوريد )

 تتطابق تتطابق 531.27 511.44 600 500 (T.Hالعسر الكلي )
91.1 727.71 100-200 31-211 (Caالكالسيوم )  تتطابق تطابقت  
77.37 71.42 150 81-41 (Mgالمغنيسيوم )  تطابقت تطابقت 
 تطابقت  تطابقت  4.41 4.11 12 12 (Kالبوتاسيوم )
 تطابقال ت تطابق تال 312.4 421.21 200 200 (Naالصوديوم )

 (م2015عمل الباحث عام : المصدر)
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 رابعالفصل ال

 تقييم مياه )الشرب المنزلية( في محافظة خان يونس

 :مقدمة

تنقسم إلى عدة  المنزلية يتناول هذا الفصل تقييم مياه الشرب المنزلية، حيث أن مياه الشرب
البلدية، مياه الفلتر المنزلي، مياه اآلبار الخاصة( ، مياه مياه المحالة المشتراةمصادر وهي )ال

وذلك من أجل التأكد من مدى مطابقة مياه الشرب المنزلية بمصادرها المتعددة للمواصفات 
 011ستخدام اآلدمي، لذلك قام الباحث بجمع نية، وكذلك مدى صالحيتها لإلالعالمية والفلسطي

 ب مصادرها كالتالي:، وهي مقسمة حسعينة من مياه الشرب المنزلية

حيث بلغ مجموع وهي المياه التي يتم شراؤها من محطات التحلية، مياه الشرب المشتراة:  .7
 عينة. (33)العينات التي تم جمعها من المياه التي يتم شراؤها 

 أو وكالة الغوث مياه البلدية: وهي المياه التي يتم ضخها من اآلبار التابعة لبلدية خان يونس .2
( 00)عبر الشبكات المنزلية، حيث بلغ عدد العينات التي تم الحصول عليها من مياه البلدية 

 عينة.

مياه بلدية يتم فلترتها داخل المنزل عن طريق جهاز  عن مياه الفلتر المنزلي: وهي عبارة .3
 ( عينة.03عدد العينات التي تم الحصول عليها من الفلتر المنزلي بلغت )بلغ الفلتر، 

اآلبار الخاصة: وهي اآلبار التي يستخدمها المزارعين دون علم بلدية خان يونس بها،  مياه .4
 عينات منها. (3حيث تم جمع )

في مختبر  جراء الفحوصات الميكروبيولوجية والكيميائية والفيزيائية لهامن ثم قام الباحث بإو 
 النحو التالي:على النتائج ، وكانت الصحة العامة التابع لوزارة الصحة الفلسطينية
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في محافظة  نزليةيكروبيولوجية لمياه الشرب المأول: نتائج تحاليل الجودة الم
 خان يونس 

( 100من أجل التأكد من فرضيات الدراسة قام الباحث بأخذ عينات من المياه المحالة بلغت ) 
جراء تحليل  (100)عينة تم الحصول عليها من  منزل من منازل محافظة خان يونس وا 

 ميكروبيولوجي لهذه العينات في مختبر الصحة العامة التابع لوزارة الصحة الفلسطينية.

 محافظة خان يونس ببكتيريا الكوليفورم الكلي: تلوث مياه الشرب المنزلية في .8
درجة التلوث ببكتيريا قام الباحث بعمل تصنيف للتحاليل الميكروبيولوجية وصنف الباحث 

الكوليفورم الكلي إلى خمسة مستويات، وتم حساب التكرارات والنسب المئوية لعينات المياه في 
 (لي.)الجدول األول في الفصل الرابعمنطقة الدراسة كما هو موضح في الجدول التا

 في منطقة الدراسة ةم الكلي لعينات مياه الشرب المنزلي(: نسبة التلوث ببكتيريا الكوليفور 4.1جدول )
 النسبة% التكرار /ميكروب T.Cم الكليور درجة التلوث ببكتيريا الكوليف
0 41 41 

20-1 21 21 
40-21 5 5 
60-41 2 2 
 31 31 61أكثر من

 100 100 اإلجمالي
 (م2015عمل الباحث عام : المصدر)

في منطقة الدراسة  مياه الشرب المنزلية( أن أكثر من نصف عينات 4.1يتضح من الجدول )
%( من عينات (41ملوثة ميكروبيولوجيا ببكتيريا الكلوليفيروم الكلي، حيث يتضح أن ما نسبته 

المياه في منطقة الدراسة كانت مياه نظيفة )غير ملوثة بهذه البكتيريا( وهذا يعود إلى المداومة 
%( من 59ما نسبته )على تنظيف خزان المياه باستمرار، واستهالك المياه بشكل سريع، وأن 

منطقة الدراسة كانت المياه المستخدمة فيها للشرب ملوثة بهذه البكتيريا ولكن  عينات المياه في
بنسب متفاوتة، فقد حددت منظمة الصحة العالمية نسبة التلوث المسموح بها في العينات الملوثة 

مستعمرات بكتيرية في العينة، حيث يتضح من الجدول أن  (5)ببكتيريا التوتل كوليفورم وهي 
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أقل من  T.Cببكتيريا  د عينة الدراسة كانت درجة تلوث مياه الشرب المنزلية%( من أفرا(21
 ن عينة الدراسة كانت درجة تلوث مياه الشرب المنزلية%( م(5( ميكروب، وأن ما نسبته 20)

ن عينة الدراسة كانت درجة %( م2وب، مقابل )ميكر  40)-(21تتراوح من  T.Cفيها ببكتيريا 
ميكروب، وأن ما نسبته  60)-41تتراوح من ) T.Cلديهم ببكتيريا  لشرب المنزليةمياه اتلوث 
( (61فيها ملوثة بهذه البكتيريا بأكثر من  %( من عينة الدراسة كانت مياه الشرب المنزلية(31

افة خزانات المياه بشكل دوري ومستمر، ، والسبب في التلوث اهمال السكان لنظT.Cميكروب 
وعدم إحكام غلق خزانات المياه مما يعرضها للغبار أو األتربة وغيرها من الملوثات التي تتفاعل 

 مع المياه الراكدة في الخزان ومع الحرارة المرتفعة مما يؤدي إلى تنشيط البكتيريا في المياه.

بين المناطق فإن أكبر نسبة تلوث ببكتيريا الكوليفورم أما نسبة التلوث ببكتيريا الكوليفورم الكلي 
%( من عدد العينات التي تم الحصول عليها، تليها 100الكلي كانت في منطقة خزاعة بنسبة )

%( من عدد العينات التي تم الحصول عليها، (89منطقتي عبسان الكبيرة والقرارة بنسبة تلوث 
بالبكتيريا حيث يرى الباحث أن  المنزلية اه الشربفمنطقة السكن لها تأثير واضح على تلوث مي

لى ما خلفته  ذلك يعود إلى عمر شبكات المياه والصرف الصحي في بعض المناطق السكنية، وا 
    الحرب اإلسرائيلية من دمار وتجريف لألراضي خاصة في المناطق الشرقية من محافظة 

م، مثل منطقة خزاعة وعبسان 7141خان يونس والقريبة من الحد الفاصل مع أراضي عام 
متصاصية في بعض تحتية، واستخدام السكان الحفر اإلالكبيرة والقرارة، وكذلك دمار البنية ال

مناطق محافظة خان يونس والتي تعمل على تلوث المياه الجوفية. وكذلك أيضا عدم اهتمام 
لم تسجل أيَّ عينة من  سكان المنطقة بنظافة الخزانات الخاصة بالمياه، بينما منطقة الفخاري

العينات التي تم الحصول عليها أي نسبة تلوث وبالتالي هي المنطقة الوحيدة من مناطق 
محافظة خان يونس ال يوجد بها تلوت مائي ببكتيريا الكوليفورم الكلي، ويرجح الباحث أن السبب 

لنظافة  في ذلك يعود لحداثة المنطقة واستخدام شبكات الصرف الصحي ومتابعة السكان
أيضا قلة و  الخزانات بشكل دائم وذلك الرتفاع المستوى المعيشي والمستوى التعليمي للسكان،

عدد السكان. ومن الدراسات التي تناولت هذا الموضوع واتفقت مع هذه النتيجة دراسة شرير 
%( من 52.48حيث يتضح من نتائج التحليل الميكروبي لعينة الدراسة أن ما نسبته ) ،م2015
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عينات المياه في منطقة الدراسة كانت ملوثة بكتيريا الكوليفورم الكلي، وأن هناك ارتفاع بشكل 
كبير جدا وخطير في نسبة التلوث في منطقة بيت الهيا فكانت نسبة العينات الملوثة فيها 

%( من عينات المياه في منطقتي بيت حانون وجباليا كانت أيضا 50%(، وما نسبته )65.22)
هذه البكتيريا، وأن مياه القرية البدوية)أم النصر( ال يوجد بها أي تلوث ميكروبي ببكتيريا ملوثة ب

T.C (.الشكل األول في الفصل الرابع) 

 
 : نسبة التلوث ببكتيريا الكوليفورم الكلي وفقا للمناطق(4.1شكل )

 (م2015عمل الباحث عام : المصدر)

 أما بالنسبة لمصادر المياه:

: تعتبر أقل مياه العينة تلوثا ببكتيريا الكوليفورم الكلي، ألنه يتم اآلبار الخاصةأول: مياه 
 استخدامها بشكل مباشر من اآلبار وتعبئتها في جالونات صغيرة خاصة بالشرب.

كانت أكثر مياه العينة تلوثا  ببكتيريا الكوليفورم الكلي، والسبب في ذلك  ثانيا: المياه المفلترة:
تر الداخلية للفلتر المنزلي أو طول مدة تغيرها يعمل على عدم تنقية المياه بشكل عدم تغير الفال

 (.رابعالشكل الثاني في الفصل السليم. )
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 نسبة التلوث ببكتيريا الكوليفورم الكلي وفقا لمصدر المياه(: 4.2شكل )

 (م2015عمل الباحث عام : المصدر)

 (:4.2يتضح من الشكل )

كانت أقل المياه من حيث نسبة التلوث ببكتيريا الكوليفورم الكلي  الخاصة:أول: مياه اآلبار 
 %( من عدد العينات التي تم الحصول عليها.(33حيث بلغت نسبة التلوث 

%( من عدد العينات التي تم الحصول عليها من (45بلغت نسبة التلوث  ثانياا: مياه البلدية:
المياه بشكل مستمر، وسوء شبكات الصرف  مياه البلدية، وذلك بسبب عدم صيانة شبكات

الصحي، وتعرض الخزان الجوفي للمياه العادمة، وأيضا عدم تنظيف خزان المياه، ومن 
حيث تناولت  م2008الدراسات التي تناولت هذا الموضوع دراسة ماجد ياسين وسالم أبو عمر 

ورم لسبع سنوات في محافظة خان الدراسة مراقبة تقييم تلوث المياه ببكتيريا التوتل والفيكل كوليف
يونس، حيث أظهرت الدراسة أن التلوث بالتوتل والفيكل كوليفورم أعلى من النسب التي حددتها 
منظمة الصحة العالمية، كما أظهرت أن نسبة التلوث في الشبكات أعلى منها في اآلبار، كما 

ة في الشبكات واإلصابة أظهرت الدراسة وجود عالقة بين تلوث المياه الميكروبيولوجي خاص
 بمرض اإلسهال.
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حيث بلغت نسبة التلوث ببكتيريا الكوليفورم الكلي من عينات المياه التي  ثالثا: المياه المشتراة:
%( حيث كانت أغلب هذه العينات من المياه التي يتم 60يتم شراؤها في منطقة الدراسة )

م البائع بجودة المياه وعدم وعيه شراؤها من عربة يجرها حصان، وهذا يدل على عدم اهتما
بأهمية المياه على صحة السكان، ألنه ال يقوم بتنظيف خزان المياه الذي يكون على العربة التي 

 يجرها الحصان ويتم بيعها، وترك هذا الخزان بالمكان المخصص للحصان.

سة التي تم %( من عينات المياه في منطقة الدرا69أن ما نسبته ) رابعا: المياه المفلترة:
الحصول عليها من المياه المفلترة كانت ملوثة ببكتيريا الكوليفورم الكلي، وذلك يعود إلى طول 

 مدة تغير الفالتر الداخلية للفلتر المنزلي. 

 محافظة خان يونس ببكتيريا الكوليفورم الغائطي: تلوث مياه الشرب المنزلية في .2
الميكروبيولوجية وصنف الباحث درجة التلوث ببكتيريا قام الباحث بعمل تصنيف للتحاليل 

 مياهتكرارات والنسب المئوية لعينات الكوليفورم الغائظي إلى خمسة مستويات، وتم حساب ال
اني في الفصل في منطقة الدراسة كما هو موضح في الجدول التالي )الجدول الث الشرب المنزلية

 (.الرابع

 في منطقة الدراسة ت مياه الشرب المنزليةيا الكوليفورم الغائطي لعينا(: نسبة التلوث ببكتير 4.2جدول )
 %النسبة التكرار /ميكروبF.Cم الغائطي ور درجة التلوث ببكتيريا الكوليف
0 49 49 

20-1 19 19 
40-21 1 1 
60-41 3 3 
 28 28 61اكثر من

 100 100 الجمالي
المياه في منطقة الدراسة كانت ملوثة ( أن حوالي نصف عينات 4.2يتضح من الجدول )

ميكروبيولوجيا ببكتيريا الكلوليفيروم الغائطي، وقدد حددت منظمة الصحة العالمية نسبة التلوث 
ببكتيريا الفيكل كوليفورم فلم تسمح بوجود أي مستعمرة بكتيرية وتعتبر العينة ملوثة إذا وجدت أي 

 مياه في منطقة الدراسة كانت مياه نظيفة )غيرمستعمرة بكتيرية، حيث يتضح أن نسبة عينات ال
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%(، وهذا يدل على اهتمام أغلبية السكان بالمياه وبأداة تخزينها 49ملوثة بهذه البكتيريا( بلغت )
المياه في منطقة الدراسة كانت مياه  %( من عينات(51وهو مؤشر جيد لصحة السكان، مقابل 

من عينات المياه  (%(19بنسب متفاوتة: )حيث أن ملوثة بهذه البكتيريا ولكن  المنزلية لشربا
%( (1، وأن نسبة F.Cميكروب  (20)في منطقة الدراسة كانت درجة تلوث المياه فيها أقل من 

، مقابل F.C( ميكروب 40-(21من عينة الدراسة كانت درجة تلوث المياه فيها تتراوح من 
( 60-(41%( من عينات المياه في منطقة الدراسة كانت درجة تلوث المياه فيها تتراوح من 3)

%( من عينات المياه في منطقة الدراسة كانت المياه ملوثة 28، وأن ما نسبته )F.Cميكروب 
عدم وعي السكان بمخاطر هذه  مما يدلل على(، F.C( ميكروب(60بهذه البكتيريا بأكثر من 

 مراض الناجمة عنها، وعدم اإلهتمام بنظافة المياه أو أداة تخزينها.البكتيريا واأل

أما نسبة التلوث ببكتيريا الكوليفورم الغائظي بين المناطق فإن أكبر نسبة تلوث ببكتيريا  
%( من عدد العينات (89الكوليفورم الغائظي كانت في منطقتي عبسان الكبيرة والقرارة بنسبة 

%( من عدد العينات التي 75نهما، تليها منطقة خزاعة بنسبة تلوث )التي تم الحصول عليها م
، ويرجع سبب ذلك إلى تدمير البنية التحتية من قبل المنزلية تم الحصول عليها من مياه الشرب

م على قطاع غزة، عدم وجود شبكات 2014اإلحتالل اإلسرائيلي في عدوانه األخير عام 
صاصية، بينما منطقة الفخاري لم تسجل أي عينة من للصرف الصحي، واستخدام الحفر االمت

أي نسبة تلوث، ويرجح الباحث سبب  المنزلية العينات التي تم الحصول عليها من مياه الشرب
ذلك حداثة المنطقة واستخدام شبكات الصرف الصحي ومتابعة المحافظة على نظافة خزانات 

يمي للسكان، وألن مدة بقاء المياه في الخزان المياه بشكل دائم، وارتفاع المستوى المعيشي والتعل
، وبالتالي هي المنطقة الوحيدة من مناطق محافظة خان يونس ال يوجد بها تلوت قصيرة جدا  

مائي ببكتيريا الكوليفورم الغائظي. ومن الدراسات التي تناولت هذا الموضوع واتفقت مع هذه 
والتي تناولت فيها خصائص مياه الشرب في محافظة شمال غزة،  2015النتيجة دراسة شرير 

%( من عينات المياه في (85.1حيث يتضح من نتائج التحليل الميكروبي لعينة الدراسة أن 
منطقة الدراسة خالية من بكتيريا الكوليفورم الغائظي، وأن النسبة األكبر من العينات الملوثة هي 

( ميكروب، ويتضح أيضا أن منطقة بيت الهيا هي أكثر 24 – 0%( كانت ملوثة من )(10.9
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منطقة  %( تليها39.13مناطق محافظة شمال غزة تلوثا ببكتيريا الكوليفورم الغائظي بنسبة )
%( وأن مياه كل من القرية البدوية)أم النصر( وبيت حانون ال يوجد بها أي 10جباليا بنسبة )

 (الثالث في الفصل الرابعالشكل تلوث ببكتيريا الكوليفورم الغائظي.)

 
 نسبة التلوث ببكتيريا الكوليفورم الغائظي(: 4.3شكل )

 (م2015عمل الباحث عام : المصدر)

 :بالنسبة لمصادر مياه الشرب

تعتبر اآلبار أقل المياه تلوثا  ببكتيريا الكوليفورم الغائظي، وذلك بسبب  :اآلبار الخاصة  -7
 الخاصة وتعبئة المياه بشكل سليم. الحفاظ على اآلبار من قبل أصحاب اآلبار

تعتبر المياه المفلترة أكثر مياه العينة تلوثا ببكتيريا الكوليفورم الغائظي،  :المياه المفلترة  -2
التر الداخلية للفلتر المنزلي أو طول مدة تغيرها فتعمل على عدم ويرجع ذلك لعدم تغير الف

 سليم وهذا يؤثر على صحة السكان.تنقية المياه بشكل 
تلوث المياه في محافظتي الشمال والوسطى وتأثيراتها  م2010وقد تناولت دراسة الزرقة  -3

على صحة اإلنسان حيث اتضح وجود عالقة بين تغير مصافي الفلتر وقلة اإلصابة 
باألمراض ذات األصل الكيميائي، وكذلك وجود عالقة بين سنوات استخدام الفلتر وقلة 

مرضى الفشل  م2013اإلصابة باألمراض الميكروبيولوجية. أيضا تناولت دراسة مدوخ 
الكلوى المزمن في محافظات غزة ، حيث يتضح من الدراسة أن عدد المصابين بمرض 
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( 110( حالة مرضية، وبلغ عدد الوفيات )420الفشل الكلوي في جميع محافظات غزة بلغ )
الشكل الرابع في م(. )2012 –م2008حالة وفاة، ويرجع ذلك إلى التلوث الملحوظ ما بين )

 (بعالفصل الرا

 
 : نسبة التلوث ببكتيريا الكوليفورم الغائطي وفقا لمصدر المياه(4.4شكل )

 (م2015عمل الباحث عام : المصدر)

( أن مياه اآلبار الخاصة كانت أقل المياه من حيث نسبة التلوث 4.4يتضح من الشكل )
التي تم الحصول %( من عدد العينات (33ببكتيريا الكوليفورم الغائطي حيث بلغت نسبة التلوث 

%( من عدد العينات التي تم الحصول عليها من مياه البلدية، 36عليها من مياه اآلبار، مقابل )
ويعود ذلك لسوء شبكات المياه الواصلة للمنازل، وتلوث الخزان الجوفي بالمياه العادمة، في حين 

تي يتم شراؤها بلغت نسبة التلوث من عدد العينات التي تم الحصول عليها من المياه ال
 %( من المياه المفلترة. (69%(، مقابل 51)
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( بين درجة تلوث مياه α=0.05هل توجد عالقة ذات دللة إحصائية عند مستوى دللة ) .3
وبين مناطق  محافظة خان يونس ببكتيريا الكوليفورم الكلي والغائطي في شرب المنزليةال

 محافظة خان يونس؟
 شرب المنزليةمياه الالفرضية الصفرية: ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين درجة تلوث 

 ببكتيريا الكوليفورم الكلي والغائطي ومناطق محافظة خان يونس.

ببكتيريا  شرب المنزليةمياه الالفرضية البديلة: توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين درجة تلوث 
 ومناطق محافظة خان يونس. الكوليفورم الكلي والغائظي

لإلجابة على هذا التساؤل تم استخدام اختبار مربع كاي للتعرف على وجود عالقة بين 
 (.ة )الجدول الثالث في الفصل الرابعالمتغيرات والنتائج موضح

 (: العالقة بين درجة التلوث ببكتيريا الكوليفورم الكلي والغائطي ومناطق محافظة خان يونس4.3جدول )
 القرار Sigالقيمة الحتمالية ختبارقيمة اإل درجات الحرية البيان
T.C 28 35.877 0.146 غير دالة إحصائيا 
F.C 28 33.894 0.204 غير دالة إحصائيا 

 41.34=  0.05عند مستوى داللة  28القيمة الحرجة لمربع كاي لدرجات حرية   

أن قيمة مستوى الداللة للعالقة بين درجة التلوث ببكتيريا الكوليفورم  (4.3) يتبين من الجدول
الكلي والغائطي وبين مناطق محافظة خان يونس كانت أكبر من مستوى الداللة المقبول في 

إلى  ن هذا يشيرإمن قيمتها الجدولية( لذا ف <قيمة مربع كاي المحسوبة  (0.05))الدراسة وهو 
محافظة خان يونس ببكتيريا الكوليفورم  في شرب المنزليةمياه البين درجة تلوث  عالقةال أن

داللة إحصائية عند مستوى داللة  الكلي والغائظي ومناطق محافظة خان يونس ليس لها
(α=0.05مما سبق يمكن قبول الفرضية الصفرية ،) والتي تقول بأنه ال توجد عالقة ذات داللة ،

ببكتيريا الكوليفورم الكلي والغائطي ومناطق  شرب المنزليةمياه ال إحصائية بين درجة تلوث
هتمامهم بمياه الشرب من منطقة  محافظة خان يونس. والسبب في ذلك اختالف وعي السكان وا 
إلى أخرى، كذلك يوجد في بعض المناطق شبكات صرف صحي وفقدها في مناطق أخرى، 
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ى المعيشة لدى السكان وضعفها يؤثر على رتفاع مستو باإلضافة إلى العامل اإلقتصادي وا
 نوعية المياه من منطقة ألخرى وكل هذه األسباب تؤثر على صحة السكان.

درجة تلوث مياه ( بين α=0.05هل توجد عالقة ذات دللة إحصائية عند مستوى دللة ) .5
 محافظة خان يونس ببكتيريا الكوليفورم الكلي والغائطي وبين مصدرفي  شرب المنزليةال

 تلك المياه )البلدية، مشتراه، بئر خاص، فلتر(؟
 شرب المنزليةمياه الالفرضية الصفرية: ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين درجة تلوث 

 ببكتيريا الكوليفورم الكلي والغائطي ومصدر تلك المياه )البلدية، مشتراه، بئر خاص، فلتر(.

ببكتيريا  شرب المنزليةمياه الائية بين درجة تلوث الفرضية البديلة: توجد عالقة ذات داللة إحص
 الكوليفورم الكلي والغائطي وبين مصدر تلك المياه )البلدية، المشتراة، بئر خاص، فلتر(.

لإلجابة على هذا التساؤل تم استخدام مربع كاي للتعرف على وجود عالقة بين المتغيرات 
 (.ة )الجدول الرابع في الفصل الرابعوالنتائج موضح

 (: العالقة بين درجة التلوث ببكتيريا الكوليفورم الكلي والغائطي ومصدر تلك المياه4.4جدول )
 القرار Sigالقيمة الحتمالية ختبارقيمة اإل درجات الحرية البيان

الكوليفورم الكلي 
T.C 12 14.827 0.251 غير دالة إحصائيا 

الكوليفورم الغائظي 
F.C 12 8.344 0.758  إحصائياغير دالة 

 21.03=  0.05 داللة مستوى عند 12 حرية لدرجات كاي لمربع الحرجة القيمة 

( أن قيمة مستوى الداللة كانت أكبر من مستوى الداللة المقبول في 4.4يتبين من الجدول )
من قيمتها الجدولية( لذا فإن هذا يشير إلى  <)قيمة مربع كاي المحسوبة  0.05الدراسة وهو 

محافظة خان يونس ببكتيريا الكوليفورم في  شرب المنزليةمياه الأن العالقة بين درجة تلوث 
الكلي والغائطي ومصدر تلك المياه )البلدية، المشتراة، بئر خاص، فلتر( ليس لها داللة 

(، مما سبق يمكن قبول الفرضية الصفرية والتي تقول α=0.05إحصائية عند مستوى داللة )
ببكتيريا الكوليفورم  شرب المنزليةمياه البأنه ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين درجة تلوث 
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الكلي والغائطي ومصدر تلك المياه )البلدية، مشتراه، بئر خاص، فلتر(. ومن الدراسات التي 
%( 60حيث اتضح من خالل الدراسة أن ) Abu Amar 2005تناولت هذا الموضوع دراسة 

من األمراض في محافظات غزة هي من مستخدمي مياه التحلية ومياه الفالتر المنزلية. ويرجع 
السبب في ذلك إلى اختالف اعتماد السكان على مصادر المياه من منطقة ألخرى، وأن نسبة 

 قتصادي المتردي لها.تعتمد على مياه البلدية وذلك بسبب الوضع اال قليلة جدا  

( بين درجة تلوث مياه α=0.05هل توجد عالقة ذات دللة إحصائية عند مستوى دللة ) .4
محافظة خان يونس ببكتيريا الكوليفورم الكلي والغائطي وبين طريقة في  شرب المنزليةال

 (؟مياه بلدية، صانالحصول عليها )سيارة بيع مياه، المحال التجارية، عربة يجرها ح
 شرب المنزليةمياه الالفرضية الصفرية: ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين درجة تلوث 

ببكتيريا الكوليفورم الكلي والغائطي وطريقة الحصول عليها )سيارة بيع مياه، المحال التجارية، 
 عربة يجرها حصان، مياه بلدية(.

ببكتيريا  شرب المنزليةمياه الالفرضية البديلة: توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين درجة تلوث 
الكوليفورم الكلي والغائطي وبين طريقة الحصول عليها )سيارة بيع مياه، المحال التجارية، عربة 

 يجرها حصان، مياه بلدية(.

ى وجـــود عالقـــة بـــين المتغيـــرات لإلجابـــة علـــى هـــذا التســـاؤل تـــم اســـتخدام مربـــع كـــاي للتعـــرف علـــ
 (.ة )الجدول الخامس في الفصل الرابعوالنتائج موضح

 (: العالقة بين درجة التلوث ببكتيريا الكوليفورم الكلي والغائطي وطريقة الحصول عليها4.5جدول )
 القرار Sigالقيمة الحتمالية ختبارقيمة اإل درجات الحرية البيان
T.C 12 21.680 0.041  إحصائيادالة 
F.C 12 22.126 0.036 دالة إحصائيا 

 21.03=  0.05عند مستوى داللة  12القيمة الحرجة لمربع كاي لدرجات حرية  

( أن قيمة مستوى الداللة كانت أقل من مستوى الداللة المقبول في 4.5يتبين من الجدول )
من قيمتها الجدولية( لذا فإن هذا يشير إلى  >( قيمة مربع كاي المحسوبة 0.05الدراسة وهو ))

شرب مياه ال( بين درجة تلوث α=0.05وجود عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )
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محافظة خان يونس ببكتيريا الكوليفورم الكلي والغائطي وبين طريقة الحصول على  في المنزلية
تلك المياه )سيارة بيع مياه، المحال التجارية، عربة يجرها حصان، مياه بلدية(، مما سبق يمكن 

مياه قبول الفرضية البديلة والتي تقول بأنه توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين درجة تلوث 
الكوليفورم الكلي والغائطي وبين طريقة الحصول عليها )سيارة بيع مياه،  ببكتيريا زليةشرب المنال

 :وذلك يعود لعدة أسباب منهاالمحال التجارية، عربة يجرها حصان، مياه بلدية(، 

 Abuملوثة ببكتيريا الكوليفورم الكلي والغائظي، وقد أكدت دراسة  شرب المنزليةال أن مياه .7
Mayla et.al (2009:220) ( محطة تحلية للمياه في 22حيث أظهرت النتائج ل )

%( ملوثة 31.8، وأن ) TC%( من المياه المنتجة ملوثة ببكتيريا 45.5محافظات غزة أن )
 .FCببكتيريا 

غياب مراقبة مياه الشرب المحالة من قبل الجهات الرسمية والحكومية أدى إلى ارتفاع نسبة  .2
في دراسته لخزانات المياه المحالة في المدارس أن  Haneya (2012)التلوث، وقد بين 

ضعف برنامج مراقبة مياه الشرب المحالة يؤدي إلى ارتفاع نسبة التلوث، وأن الصيانة 
 الجيدة لمحطات المياه تؤدي إلى الحفاظ على سالمة المنتج وقبوله.

يارات بيع تلوث خراطيم المياه المستخدمة سواء في محطات التحلية أو الموجودة على س .3
 المياه المحالة.

اعتماد بعض السكان على أكثر من مصدر للحصول على مياه الشرب مما قد يؤدي إلى  .4
 تلوث خزان المياه أو المياه نفسها.

  تعتبر المياه التي يتم الحصول عليها من خالل العربة التي يجرها حصان، والتي ت باع في
ببكتيريا الكوليفورم الكلي وبكتيريا الكوليفورم  المحالت التجارية من أسوأ المياه وهي ملوثة

الغائظي، يعود سبب تلوث المياه التي ت نقل من خالل العربة التي يجرها حصان إلى تلوث 
الخزان ببقايا مخلفات الحصان، وعدم اهتمام البائع بتنظيف الخزان، وأيضا ألن الخزان عبارة 

إلى وجود طحالب خضراء أو مادة عن بالستيك شفاف معرض ألشعة الشمس مما يؤدي 
 لزجة في قاع الخزان.
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  أما نوعية المياه التي تباع في المحال التجارية فهي أيضا  ملوثة ويعود سبب تلوثها إلى عدم
تنظيف الخزان المصنوع من النيكل، وانتقال الميكروبات إلى داخل الخزان عن طريق خرطوم 

 (. )الجدول السادس في الفصل الرابعالمياه، فيؤدي إلى تلوث المياه في الخزان

 عليها الحصول كيفية على بناء F.Cوبكتيريا T.C ببكتيريا التلوث تصنيف(: 5.6) جدول
T.C اإلجمالي عربة يجرها حصان محال تجارية سيارة بيع مياه مياه بلدية 

0 
 

 41 4 0 25 12 العدد
 100.00 9.7 0.00 61.00 29.30 %النسبة

20-1 
 

 21 7 1 11 2 العدد
 100.00 33.30 4.80 52.40 9.50 النسبة%

40-21 
 

 5 0 1 1 3 العدد
 100.00 0.00 20.00 20.00 60.00 %النسبة

60-41 
 

 2 1 0 1 0 العدد
 100.00 50.00 0.00 50.00 0.00 %النسبة

 61 أكثر من
 

 31 4 4 13 10 العدد
 100.00 12.90 12.90 41.90 32.30 %النسبة

 ككل العينة
 100 16 6 51 27 العدد
 100.00 16.00 6.00 51.00 27.00 %النسبة

 

F.C اإلجمالي عربة يجرها حصان محال تجارية سيارة بيع مياه مياه بلدية 
0 
 

 49 5 0 31 13 العدد
 100.00 10.20 0.00 63.30 26.50 %النسبة

20-1 
 

 19 6 2 7 4 العدد
 100.00 31.60 10.50 36.80 21.10 %النسبة

40-21 
 

 1 1 0 0 0 العدد
 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 %النسبة

60-41 
 

 3 1 0 2 0 العدد
 100.00 33.30 0.00 66.70 0.00 %النسبة

 61أكثر من 
 

 28 3 4 11 10 العدد
 100.00 10.70 14.30 39.30 35.70 %النسبة

 العينة ككل
 100 16 6 51 27 العدد
 100.00 16.00 6.00 51.00 27.00 %النسبة

 (م2015عمل الباحث لعام : المصدر)
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( أن المياه التي يتم شراؤها من خالل سيارات بيع المياه تعتبر أفضل 4.6يتضح من الجدول )
%( من (61( ما نسبته T.C، حيث كانت العينات النظيفة )غير الملوثة ببكتيريا شربمياه ال

بالنسبة لعينات المياه الملوثة التي ت شتري من سيارات بيع المياه العينات الخالية من التلوث، أما 
-EL%( وهي نسبة مرتفعة، فقد توافقت هذه النتيجة مع دراسة 39نسبته ) فقد بلغت ما

Ramlawi 2013  حيث وجد ارتفاع نسبة التلوث الميكروبي في سيارات نقل المياه المحالة من
من سيارات نقل المياه المحالة في شمال غزة، حيث  ( عينة من المياه المحالة16دراسته ل)

%( على التوالي وقد عزا ارتفاع 18.8%( و)25) F.Cو  T.Cبلغت نسبة التلوث ببكتيريا 
التلوث الميكروبي في سيارات نقل المياه لعدم تنظيف خزانات السيارات باستمرار، وعدم استخدام 
عملية التطهير للمياه في السيارات واستدل على ذلك بعدم وجود بقايا مطهرات في سيارات نقل 

لتي ال تشتري مياه )تعتمد على مياه %( من العينات ا(29.3وتوزيع المياه المحالة. وما نسبته 
%( للمياه التي تباع (9.7، وكذلك ما نسبته TCالبلدية أو فلتر منزلي( كانت خالية من بكتيريا 

 من خالل عربة يجرها حصان.

في حين كانت المياه التي ت باع من خالل عربة يجرها حصان، والمياه المباعة في المحالت  
%( من عينات الدراسة وهي 100 -% 90.3على التوالي بنسبة ) T.Cالتجارية ملوثة ببكتيريا 

أكبر نسبة تلوث، كما كانت المياه التي ت باع من خالل عربة يجرها حصان، والمياه المباعة في 
%( من عينات 100 -% 89.8على التوالي بنسبة ) F.Cالمحالت التجارية ملوثة ببكتيريا 

أن   AL-Khatib (2011)باب موضحة سابقا( فقد بين الدراسة وهي أكبر نسبة تلوث. )األس
 طرائق توزيع المياه المحالة في محافظات غزة غير صحيحة.

( بين درجة تلوث مياه α=0.05هل توجد عالقة ذات دللة إحصائية عند مستوى دللة ) .6
محافظة خان يونس ببكتيريا الكوليفورم الكلي والغائطي وبين أداة  في شرب المنزليةال

 يخزنون(؟ التخزين )خزان، جالون صغير، ل
 شرب المنزليةمياه الال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين درجة تلوث  الفرضية الصفرية:

 ببكتيريا الكوليفورم الكلي والغائطي وأداة التخزين )خزان، جالون صغير، ال يخزنون(.
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ببكتيريا  شرب المنزليةمياه التلوث  الفرضية البديلة: توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين درجة
 الكوليفورم الكلي والغائطي وأداة التخزين ) خزان، جالون صغير، ال يخزنون(.

لإلجابة على هذا التساؤل تم استخدام مربع كاي  للتعرف على وجود عالقة بين المتغيرات 
 (.رابعوالنتائج موضحة )الجدول السابع في الفصل ال

 بين درجة التلوث ببكتيريا الكوليفورم الكلي والغائطي وطريقة التخزين(: العالقة 4.7جدول )
 القرار Sigالقيمة الحتمالية ختبارقيمة اإل درجات الحرية البيان
T.C 8 28.589 0.000 دالة إحصائيا 
F.C 8 21.019 0.007 دالة إحصائيا 

 15.51=  0.05 داللة مستوى عند 8 حرية لدرجات كاي لمربع الحرجة القيمة 

( أن قيمة مستوى الداللة كانت أقل من مستوى الداللة المقبول في 4.7يتبين من الجدول )
من قيمتها الجدولية( لذا فإن هذا يشير إلى  >( قيمة مربع كاي المحسوبة 0.05الدراسة وهو ))

شرب مياه ال( بين نسبة تلوث α=0.05وجود عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )
ببكتيريا الكوليفورم الكلي والغائطي وأداة التخزين )خزان مياه، جالون صغير، ال  المنزلية

يخزنون(، ومما سبق يمكن قبول الفرضية البديلة والتي تقول بأنه توجد عالقة ذات داللة 
 ببكتيريا الكوليفورم الكلي والغائطي وأداة التخزين شرب المنزليةمياه الإحصائية بين درجة تلوث 

 )خزان، جالون صغير، ال يخزنون(.

ويرجع الباحث ذلك إلى وجود خزانات المياه في أماكن غير نظيفة، فمن خالل الدراسة الميدانية 
وعملية جمع العينات شاهد الباحث بعض السكان يضعون خزانات المياه في أماكن غير نظيفة 

حظيرة دواجن، أماكن لعب )مثال وجود الخزان تحت الشجر أو بين الشجر، وبالقرب من 
األطفال( باإلضافة إلى ذلك عدم إغالق خزان المياه جيدا  مما ي عرض المياه إلى التلوث، أيضا  

لنشاط  لوثها ألنها تبقى راكدة وهذا يؤديطول مدة بقاء المياه في خزان المياه يؤدى إلى ت
وحة بعد استخدام المياه في البكتيريا في المياه، وكذلك ترك األطفال الجالونات الصغيرة مفت

( عينة من العينات التي تم الحصول عليها 17الشرب وهذا يعرض المياه للتلوث، فقد تبين أن )
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( عينة من نفس العينات ملوثة ببكتيريا 16وأن ) T.Cمن الجالونات الصغيرة ملوثة ببكتيريا 
F.C الجدول الثامن في الفصل الرابع(.) 

 بناء على أداة التخزين F.Cوبكتيريا T.Cببكتيريا  (: تصنيف التلوث4.8جدول )

T.C 
 أداة تخزين المياه

 اإلجمالي
 صغير جالون خزان ل يخزنون

0 
 41 0 29 12 العدد

 100.00 0.00 70.70 29.30 %النسبة

20-1 
 21 6 13 2 العدد

 100.00 28.60 61.90 9.50 %النسبة

40-21 
 

 5 1 1 3 العدد

 100.00 20.00 20.00 60.00 %النسبة

60-41 
 2 2 0 0 العدد

 100.00 100.00 0.00 0.00 %النسبة

 61أكثر من 
 31 8 13 10 العدد

 100.00 25.80 41.90 32.30 %النسبة

 العينة ككل
 100 17 56 27 العدد

 100.00 17.00 56.00 27.00 %النسبة
 

F.C اإلجمالي صغير جالون خزان ل يخزنون 

0 
 

 49 1 35 13 العدد

 100.00 2.00 71.40 26.50 %النسبة

20-1 
 

 19 7 8 4 العدد

 100.00 36.80 42.10 21.10 %النسبة

 1 0 1 0 العدد 40-21
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 100.00 0.00 100.00 0.00 %النسبة 

60-41 
 

 3 1 2 0 العدد

 100.00 33.30 66.70 0.00 %النسبة

 61أكثر من 
 

 28 8 10 10 العدد

 100.00 28.60 35.70 35.70 %النسبة

 العينة ككل
 100 17 56 27 العدد

 100.00 17.00 56.00 27.00 %النسبة

 (م2015عمل الباحث عام : المصدر)

(  بين درجة تلوث مياه α=0.05هل توجد عالقة ذات دللة إحصائية عند مستوى دللة ) .7
محافظة خان يونس ببكتيريا الكوليفورم الكلي والغائطي وبين فترة في  شرب المنزليةال

 التخزين؟ أداةتنظيف 
 شرب المنزليةمياه الالفرضية الصفرية: ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين درجة تلوث 

 ببكتيريا الكوليفورم الكلي والغائطي وفترة تنظيف أداة التخزين.

ببكتيريا  شرب المنزليةمياه الالفرضية البديلة: توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين درجة تلوث 
 الكوليفورم الكلي والغائطي وفترة تنظيف أداة التخزين.

لإلجابة على هذا التساؤل تم استخدام مربع كاي للتعرف على وجود عالقة بين المتغيرات 
 (.فصل الرابعة )الجدول التاسع في الوالنتائج موضح

 ( العالقة بين درجة التلوث ببكتيريا الكوليفورم الكلي والغائطي وفترة تنظيف أداة التخزين4.9جدول )
 القرار Sigالقيمة الحتمالية ختبارقيمة اإل درجات الحرية البيان
T.C 16 26.638 0.046 دالة إحصائيا 
F.C 16 23.038 0.113  غير دالة إحصائيا 

 26.30=  0.05 عند مستوى داللة 16 الحرجة لمربع كاي لدرجات حريةالقيمة  

 



   73 
 

 (:4.9يتبين من الجدول )

 :حيث أن قيمة مستوى  العالقة بين التلوث ببكتيريا الكوليفورم الكلي وفترة تنظيف الخزان
الداللة لعالقة الكوليفورم الكلي وبين فترة تنظيف الخزان كانت أقل من مستوى الداللة 

من قيمتها الجدولية( لذا فإن  >( قيمة مربع كاي المحسوبة 0.05المقبول في الدراسة وهو ))
تلوث  ( بين نسبةα=0.05هذا يشير لوجود عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )

محافظة خان يونس ببكتيريا الكوليفورم الكلي وبين فترة تنظيف في  شرب المنزليةمياه ال
الخزان، مما سبق يمكن قبول الفرضية البديلة بالنسبة لبكتيريا الكوليفورم الكلي والتي تقول 

الكوليفورم ببكتيريا  شرب المنزليةمياه البأنه توجد عالقة ذات داللة احصائية بين درجة تلوث 
 الكلي وفترة تنظيف أداة تخزين المياه، وتعود أسباب التلوث إلى:

 منطقة في وخاصة مستمر بشكل المياه خزانات تنظيف المناطق بعض في السكان إهمال -7
 أهمية حول السكان لدى الوعي مستوى تدني على يدل وهذا الكبيرة، وعبسان والقرارة خزاعة
 أن حيث المناطق هذه سكان لطبيعة يرجع وذلك دوري، وبشكل باستمرار المياه خزانات تنظيف
 .المزارعين من أغلبيتهم

 كبير، بشكل للملوثات المياه تعرض من يزيد مما محكم بشكل المياه خزان إغالق عدم -2
 أو الطبيعي بالسماد للتلوث يعرضها مما الزراعية األراضي من بالقرب الخزانات وجود وكذلك
 . المناطق بعض في الحيوانات مخلفات ببقايا

 وغيرها، المنزل وحوش المطبخ مثل ملوثة أماكن من بالقرب الشرب مياه صنبور وجود -3
 من المياه عينة على للحصول أدخل كنت فعندما الميدانية الدراسة خالل من ذلك الحظت حيث

 .نظيف غير الصنبور فيه يتواجد الذي المكان أن أ الحظ كنت الصنبور

 يؤدي بقائها الخزان قاع في لزجة طبقة تكون إلى يؤدي الخزان في المياه بقاء مدة طول -4
 .المياه تلوث إلى
 الجدول من يتبين كما: الخزان تنظيف وفترة الغائظي الكوليفورم ببكتيريا التلوث بين العالقة 

 أكبر كانت الخزان تنظيف وفترة الغائطي الكوليفورم بين للعالقة الداللة مستوى قيمة أن السابق
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 قيمتها من<  المحسوبة كاي مربع قيمة( 2.21)) وهو الدراسة في المقبول الداللة مستوى من
 محافظةفي  شرب المنزليةمياه ال تلوث نسبة بين العالقة أن إلى يشير هذا فإن لذا( الجدولية

 .إحصائية داللة لها ليس الخزان تنظيف وفترة الغائطي الكوليفورم ببكتيريا يونس خان

 توجد ال تقول التي الغائطي الكوليفورم لبكتيريا بالنسبة الصفرية الفرضية قبول يمكن سبق مما
 الغائطي الكوليفورم ببكتيريا شرب المنزليةمياه ال تلوث درجة بين إحصائية داللة ذات عالقة
 . التخزين أداة تنظيف وفترة

 المياه كانت المياه يخزنون ال والذين المياه يخزنون الذين من%( 47) نسبته ما أن يتبين كما 
 ببكتيريا ملوثة المياه كانت%( 11) نسبته وما الكلي، الكوليفورم ببكتيريا التلوث من خالية لديهم

 (رابعال الفصل في العاشر الجدول. )الكلي الكوليفورم

 الخزان تنظيف فترة على بناء T.C ببكتيريا التلوث تصنيف(: 5.81) الجدول
 فترة تنظيف الخزان

العينة 
 يوم1-15 ل يخزنون T.C ككل

30-
 يوم16

45-
 يوم31

أكثر من 
 يوم45

0 
 

 41 11 2 11 5 12 العدد
 100 26.80 4.90 26.80 12.20 29.30 %النسبة

20-1 
 

 21 6 0 6 7 2 العدد
 100 28.60 0.00 28.60 33.30 9.50 %النسبة

40-21 
 

 5 0 0 1 1 3 العدد
 100 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 %النسبة

60-41 
 

 2 0 0 0 2 0 العدد
 100 0.00 0.00 0.00 100 0.00 %النسبة

 61أكثر من 
 

 31 2 0 5 14 10 العدد
 100 6.50 0.00 16.10 45.20 32.30 %النسبة

 العين ككل
 

 100 19 2 23 29 27 العدد

 100 19.00 2.00 23.00 29.00 27.00 %النسبة
 (م2015عمل الباحث عام : المصدر)
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( بين درجة تلوث مياه α=0.05هل توجد عالقة ذات دللة إحصائية عند مستوى دللة ) .1
محافظة خان يونس ببكتيريا الكوليفورم الكلي والغائطي وبين مادة  في شرب المنزليةال

 تنظيف الخزان؟
 شرب المنزليةمياه الالفرضية الصفرية: ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين درجة تلوث 

 ببكتيريا الكوليفورم الكلي والغائطي ومادة تنظيف الخزان.

ببكتيريا  شرب المنزليةمياه الالفرضية البديلة: توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين درجة تلوث 
 دة تنظيف الخزان.الكوليفورم الكلي والغائطي وما

لإلجابة على هذا التساؤل تم استخدام مربع كاي للتعرف على وجود عالقة بين المتغيرات 
 (.لجدول الحادي عشر في الفصل الرابعوالنتائج موضحة )ا

 : العالقة بين درجة التلوث ببكتيريا الكوليفورم الكلي والغائطي ومادة تنظيف الخزان(4.11) جدول
 القرار Sigالقيمة االحتمالية ختبارقيمة اإل الحريةدرجات  البيان
T.C 20 40.665 0.004 دالة إحصائيا 
F.C 20 30.211 0.067 غير دالة إحصائيا 

 30.41=  0.05 عند مستوى داللة 20 القيمة الحرجة لمربع كاي لدرجات حرية 

 ( أن قيمة مستوى الداللة للعالقة بين 4.11يتبين من الجدول ) الكوليفورم الكلي ومادة
( قيمة مربع كاي 0.05تنظيف الخزان كانت أقل من مستوى الداللة المقبول في الدراسة وهو ))

مياه من قيمتها الجدولية( لذا فإن هذا يشير إلى وجود عالقة بين نسبة تلوث  >المحسوبة 
لة إحصائية عند مستوى ببكتيريا الكوليفورم الكلي ومادة تنظيف الخزان ذات دال شرب المنزليةال

(، مما سبق يمكن قبول الفرضية البديلة بالنسبة لبكتيريا الكوليفورم الكلي، α=0.05داللة )
ويعود ذلك لوجود بقايا من الصابون في الخزان لعدم تنظيفه الجيد مما يؤدي إلى تراكم البكتيريا 

ك نستنتج أنه من األفضل داخل خزان المياه، ويزيد نشاطها مع ارتفاع الحرارة. من خالل ذل
استخدام المياه والكلور في  تنظيف خزانات المياه وسبب ذلك أن الكلور ي عد مادة مطهرة للخزان 

 وللمياه معا ويعمل على قتل البكتيريا.
 ( أن قيمة مستوى الداللة للعالقة بين الكوليفورم الغائطي ومادة 4.11كما يتبين من الجدول )

( قيمة مربع كاي 0.05ر من مستوى الداللة المقبول في الدراسة وهو ))تنظيف الخزان كانت أكب
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شرب مياه المن قيمتها الجدولية( لذا فإن هذا يشير إلى أن العالقة بين نسبة تلوث  <المحسوبة 
ببكتيريا الكوليفورم الغائطي ومادة تنظيف الخزان ليس لها داللة إحصائية عند مستوى  المنزلية
(، مما سبق يمكن قبول الفرضية الصفرية بالنسبة لبكتيريا الكوليفورم الغائطي α=0.05داللة )

ببكتيريا  شرب المنزليةمياه الوالتي تقول ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين درجة تلوث 
 (لجدول الثاني عشر في الفصل الرابعالكوليفورم الغائطي ومادة تنظيف الخزان. )ا

 الخزان تنظيف مادة على بناء T.C ببكتيريا لوثالت تصنيف(: 5.82) جدول

 
 مادة التنظيف

T.C 
 

 41-60 21-40 1-20 0 اإلجمالي
 أكثر من

61 

 المياه فقط
 

 44 12 0 1 10 21 العدد
النسبة
% 47.70 22.70 2.30 0.00 27.30 100.00 

 مياه وكلور
 

 23 9 1 0 7 6 العدد
النسبة
% 26.10 30.40 0.00 4.30 39.10 

100.00
% 

كلور وصابون 
 ومياه
 

 2 0 0 0 0 2 العدد
النسبة
% 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 

 سائل جلى وماء
 

 3 0 1 1 1 0 العدد
النسبة
% 0.00 33.30 33.30 33.30 0.00 100.00 

 صابون وماء
 

 1 0 0 0 1 0 العدد
النسبة
% 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 

 المياهال يشترون 
 

 27 10 0 3 2 12 العدد
النسبة
% 44.40 7.40 11.10 

0.00
% 37.00 100.00 

 العينة ككل

 100 31 2 5 21 41 العدد

 النسبة
41.00

% 
21.00

% 
5.00
% 

2.00
% 31.00% 

100.00
% 

 (م2015عمل الباحث عام : المصدر)
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 مناقشة النتائج:

 وبولوجي في خزانات التلوث الميكر  تبين من خالل الدراسة أن هناك ارتفاع كبير في نسبة
المنزلية في محافظة خان يونس، حيث بلغت نسبة التلوث ببكتيريا الكوليفورم  حفظ مياه الشرب

 %(.51بلغت ) F.C%( ونسبة التلوث ببكتيريا الكوليفورم الغائظي 59) T.Cالكلي 
 وبكتيريا الكوليفورم  مياه اآلبار الخاصة أقل مياه العينة تلوثا ببكتيريا الكوليفورم الكلي

 الغائظي. )األسباب موضحة سابقا(
  ،المياه المفلترة أكثر مياه العينة تلوثا  ببكتيريا الكوليفورم الكلي وكذلك بكتيريا الكوليفورم الكلي

وذلك لطول مدة تغير الفالتر الداخلية للفالتر المنزلية مما يؤدى إلى عدم تنقية المياه بشكل 
 سليم. 

  يوجد تباين مكاني بين مناطق محافظة خان يونس من حيث نسبة التلوث حيث تبين أن
%T.C (100 )أعلى مستوى من التلوث كان في منطقة خزاعة فقد بلغت نسبة التلوث ببكتيريا 

%(، حيث الحظ الباحث أن ذلك يعود إلى انخفاض مستوى الوعي بأهمية تنظيف 75) F.Cو
يلة دون تنظيف، وكذلك سوء إجراءات حفظ المياه في هذه المنطقة، الخزانات، وتركه لفترات طو 

 .F.C%( 89و ) T.C%( 89تليها منطقة عبسان الكبيرة والقرارة بنسبة تلوث )
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  في محافظة  الشرب المنزلية لمياهة والكيميائية ثانيا: نتائج تحاليل الجودة الفيزيائي
 يونس خان

( عينة 100قام الباحث بأخذ عينات من المياه المحالة بلغت )من أجل تحقيق أهداف الدراسة 
جراء التحاليل الكيميائية 100تم الحصول عليها من ) ( منزل من منازل محافظة خان يونس، وا 

 والفيزيائية لهذه العينات في مختبر الصحة العامة التابع  لوزارة الصحة الفلسطينية.

    محافظة ( في مياه الشرب المنزلية في E.Cمدى تطابق قيمة التوصيل الكهربائي ) .8
 ( ؟E.Cللتوصيل الكهربائي ) ومنظمة الصحة العالمية خان يونس مع المعيار الفلسطيني

وفقا لنتائج التحليل وسط قيمة التوصيل الكهربائي في مياه الشرب المنزلية تم حساب مت
الصحة الفلسطينية بالنسبة للعينة الكيميائي التي تمت في مختبر الصحة العامة التابع لوزارة 

ككل وبالنسبة لتصنيفها وفقا لمصدر الحصول عليها، كما تم تحديد عدد العينات التي لم 
تتطابق مواصفات المياه بها مع المواصفات القياسية الفلسطينية ومنظمة الصحة العالمية، 

 (.رابعوالنتائج موضحة )الجدول الثالث عشر في الفصل ال

ككل ولمصدر الحصول على ة للعينة التوصيل الكهربائي بالنسب(: المتوسط الحسابي لقيمة 4.13)جدول
 (Micro mho/cm/ )المياه

مصدر 
 المياه

متوسط 
E.C 

 العدد
أدنى 
 قيمة

أعلى 
 قيمة

عدد 
العينات 
غير 

 مطابقةال

 الحالة
بالنسبة 
 للمتوسط

التصنيف 
وفقا 

لمتوسط 
E.C 

 مياه مشبوهة تتطابقال  7 5290 99 11 2619 البلدية
 جيدا جدا تتطابق 2 1628 30 73 207 شراء

 جيدة تتطابق 0 1391 53 13 494 فلتر منزلي
 جيدة تتطابق 1 2300 58 3 843 آبار خاصة
 جيدة تتطابق 10 5290 30 100 529 العينة ككل

 722عدد العينات التي تم أخذها من كل مصدر/ xهي متوسط مصدر العينة  العينة ككل:* (422، ص7111*تم التصنيف وفقا)لدرادكة، 

 Max value 1500لمستوى التوصيل الكهربائي  المعيار الفلسطيني **يتم التعرف على حالة التطابق أم ال وفقا للمتوسط  *

 (م2015عمل الباحث عام : المصدر) 
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 ( النتائج التالية:4.13يتبين من الجدول )

 Micro mho/cm (5290 -99مياه البلدية ما بين )بلغت قيمة التوصيل الكهربائي في  - أ
 وهي بذلك ال تتطابق مع المعيار الفلسطينيMicro mho/cm ((2619بمتوسط عام 

(، وتعتبر مياه البلدية من أسوأ مياه عينة الدراسة من E.Cللتوصيل الكهربائي ) والعالمي
 (.E.Cحيث التوصيل الكهربائي )

من أقل أنواع المياه بها توصيل كهربائي حيث بلغت قيمة تعتبر المياه التي يتم شراؤها  - ب
 Micro ((207بمتوسط عام  Micro mho/cm (1628 -30التوصيل الكهربائي ما بين )

mho/cm ومواصفات منظمة الصحة  وهي بذلك تتطابق مع المعيار الفلسطيني
من أفضل مياه ( وت عد المياه التي يتم شراؤها E.Cللتوصيل الكهربائي ) (WHOالعالمية)

 (.E.Cعينة الدراسة من حيث التوصيل الكهربائي )
تعتبر المياه المفلترة ثاني أقل أنواع المياه بها توصيل كهربائي حيث بلغت قيمة التوصيل  - ت

 Micro mho/cm (494بمتوسط عام ) Micro mho/cm (1391 -53الكهربائي بها بين )
 (.E.Cللتوصيل الكهربائي ) (WHOومواصفات ) وهي بذلك تتطابق مع المعيار الفلسطيني

عينة(  13وتعتبر المياه المفلترة هي المياه الوحيدة التي لم تتجاوز أعلى قيمة من عيناتها )  - ث
 (.E.Cالمعيار الفلسطيني للتوصيل الكهربائي )

وهي  Micro mho/cm (529)بلغ المتوسط العام لقيمة التوصيل الكهربائي لعينات الدراسة  - ج
(، E.Cللتوصيل الكهربائي ) ومنظمة الصحة العالمية تتطابق مع المعيار الفلسطيني بذلك
 WHOو عينات فقط كانت غير مطابقة لمعيار التوصيل الكهربائي الفلسطيني (10)وأن 

منها كانت من مياه  7%( من عدد العينات: )(10عينة أي بنسبة  (100)من أصل 
الشكل الخامس في منها من المياه التي يتم شراؤها، وواحدة من مياه اآلبار(. ) 2البلدية، و
 (رابعالفصل ال
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 E.C : عدد العينات غير المطابقة لمعيار التوصيل الكهربائي الفلسطيني(4.5شكل )

 (م2015عمل الباحث عام : المصدر)

 WHOو للمعيار الفلسطيني( عينات من غير المطابقة (5( أن 4.5حيث يتبين من الشكل )
( في منطقة القرارة، (2للتوصيل الكهربائي كانت في خان يونس المدينة )البلد وضواحيها(، و

( في منطقة عبسان الكبيرة، وواحدة في منطقة عبسان الصغيرة، أما باقي المناطق فكانت (2و
 .E.C لقيمة WHOو  المياه بها مطابقة للمعيار الفلسطيني

      محافظةالشرب المنزلية في مياه ( في TDSاألجسام الصلبة ) نسبةمدى تطابق  .2
األجسام الصلبة  لنسبة ومنظمة الصحة العالمية خان يونس مع المعيار الفلسطيني

(TDS؟) 
وفقا لنتائج التحليل  ( في مياه الشرب المنزليةTDSاألجسام الصلبة ) تم حساب متوسط نسبة

الكيميائي التي تمت في مختبر الصحة العامة التابع لوزارة الصحة الفلسطينية بالنسبة للعينة 
ككل وبالنسبة لتصنيفها وفقا لمصدر الحصول عليها، كما تم تحديد عدد العينات التي لم 

صحة العالمية، تتطابق مواصفات المياه بها مع المواصفات القياسية الفلسطينية ومنظمة ال
 (.في الفصل الرابع والنتائج موضحة )الجدول الرابع عشر
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( بالنسبة للعينة ككل ولمصدر الحصول TDSألجسام الصلبة )نسبة ا(: المتوسط الحسابي ل4.14جدول)
 على المياه

 مصدر المياه
متوسط 
TDS العدد 

أدنى 
 قيمة

أعلى 
 قيمة

عدد 
العينات 
غير 

 مطابقةال

وفقا التصنيف  الحالة
 للمتوسط

 3280 61 11 1624 البلدية
6 

مياه قليلة  ال تتطابق
 الملوحة

 مياه عذبة تتطابق 1 1009 19 73 129 شراء
 مياه عذبة تتطابق 0 862 33 13 306 فلتر منزلي
 مياه عذبة تتطابق 1 1426 36 3 523 آبار خاصة
 مياه عذبة تتطابق 8 3280 19 100 328 العينة ككل

 *يتم التعرف على حالة التطابق أم ال وفقا للمتوسط                              ( 2221كما ورد عند ) السروي، *التصنيف 

 Max value 100 - 1000معيار منظمة الصحة العالمية *    Max value 1500األجسام الصلبة  لنسبة المعيار الفلسطيني *

 (م2015عمل الباحث عام : المصدر)

 ( النتائج التالية:4.14الجدول )يتبين من 

حيث  (TDSتعتبر مياه البلدية أكثر أنواع المياه التي ترتفع فيها نسبة األجسام الصلبة ) - أ
 (1624( ملجم/لتر بمتوسط عام ) 3280-21بلغت نسبة األجسام الصلبة بها بين )

لألجسام الصلبة  WHOملجم/لتر، وهي بذلك ال تتطابق مع المواصفات الفلسطينية و
(TDS( وتعتبر مياه البلدية من أسوأ مياه عينة الدراسة من حيث األجسام الصلبة )TDS.) 

حيث بلغت نسبة  (TDSتعتبر المياه التي يتم شراؤها أقل أنواع المياه بها أجسام صلبة ) - ب
( ملجم/لتر، وهي 129( ملجم/لتر بمتوسط عام ) 1009-19األجسام الصلبة بها بين )

(، وت عد أفضل TDSلألجسام الصلبة ) WHOتتطابق مع المواصفات الفلسطينية و بذلك
 (.TDSمياه عينة الدراسة من حيث نسبة األجسام الصلبة )

نسبة األجسام  المفلترة ومياه اآلبار الخاصة كانت( أن المياه 4.14يتضح من الجدول ) - ت
لألجسام الصلبة  WHOأقل من المواصفات الفلسطينية و ( الموجودة بهاTDSالصلبة )

(TDS.لذلك تتطابق مع المعيار وأيضا تعتبر من ضمن المياه العذبة ) 
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 أقل بها الموجودة( TDS) الصلبة األجسام نسبة يونس خان محافظة في ككل العينة مياه - ث
 المعيار مع تتطابق لذلك( TDS) الصلبة لألجسام WHOو الفلسطيني المعيار من

 غير كانت فقط عينات( 1) وأن العذبة، المياه ضمن من تعتبر وأيضا ،WHOو الفلسطيني
 عينة( 722) أصل من WHOو الفلسطيني للمعيار (TDS) الصلبة األجسام نسبةل مطابقة

 المياه من وواحدة البلدية، مياه من كانت منها 6: )العينات عدد من%( 1) بنسبة أي
 (رابعال الفصل في السادس الشكل( )اآلبار مياه من وواحدة المشتراة،

 
 (TDS) : عدد العينات غير المطابقة للمعيار الفلسطيني لألجسام الصلبة(4.6شكل )

 (م2015عمل الباحث عام : المصدر)

ومواصفات  ( عينات غير مطابقة للمعيار الفلسطيني5أن ) (4.6)حيث يتبين من الشكل 
WHO ( لألجسام الصلبةTDSويرجع سبب  (  كانت في خان يونس المدينة )البلد ،)وضواحيها

أدى إلى ملوحة المياه  ذلك لكثرة استهالك المياه الناتج عن زيادة عدد السكان، والذي بدوره
( في منطقة عبسان الكبيرة، أما (1( في منطقة القرارة و 2غالق بعض اآلبار، و)وعليه تم إ

 حة العالمية لنسبةيني ومنظمة الصباقي المناطق فكانت المياه بها مطابقة للمعيار الفلسط
 األجسام الصلبة.
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محافظة خان يونس مع  في مياه الشرب المنزلية( في No3النترات ) مدى تطابق نسبة .3
 (؟No3النترات ) لنسبة ومنظمة الصحة العالمية المعيار الفلسطيني

 وفقا لنتائج التحليل الكيميائي مياه الشرب المنزلية( في No3النترات ) تم حساب متوسط نسبة
التي تمت في مختبر الصحة العامة التابع لوزارة الصحة الفلسطينية بالنسبة للعينة ككل وبالنسبة 
لتصنيفها وفقا لمصدر الحصول عليها، كما تم تحديد عدد العينات التي لم تتطابق مواصفات 

(، والنتائج WHOالمياه بها مع المواصفات القياسية الفلسطينية ومنظمة الصحة العالمية )
 (لجدول الخامس عشر في الفصل الرابعوضحة )ام

 ( بالنسبة للعينة ككل ولمصدر الحصول على المياهNo3النترات ) ( المتوسط الحسابي لنسبة4.15جدول )

NO3  مصدر المياه عدد العينات غير  أعلى قيمة أدنى قيمة العدد   متوسط
 مطابقةال

 الحالة

 ال تتطابق 7 340 12 11 139 البلدية
 تتطابق 4 106 1 73 26 شراء

 تتطابق 3 125 1 13 49 فلتر منزلي
 تتطابق 1 73 5 3 31 آبار خاصة
 تتطابق 15 340 1 100 42 العينة ككل

 ملجم/لتر12(: NO3)ل WHOملجم/لتر * معيار  70( NO3)ل  المعيار الفلسطيني*يتم التعرف على حالة التطابق أم ال وفقا للمتوسط *

 (م2015عمل الباحث عام : المصدر)

 يتبين من الجدول السابق النتائج التالية:

حيث بلغت نسبة النترات بها ما  (No3تعتبر مياه البلدية أكثر أنواع المياه بها نسبة نترات ) - أ
ملجم/لتر، وهو أضعاف المعيار  (139)( ملجم/لتر، بمتوسط عام 340 -12بين )

نسبة ل( WHO) وهذا ال يتطابق مع المواصفات الفلسطينية والعالمية ،WHOالفلسطيني و
(، No3لنترات، وتعتبر مياه البلدية من أسوأ مياه عينة الدراسة من حيث نسبة النترات)ا

وجود الحفر االمتصاصية، وقدم شبكة الصرف الصحي، وكثرة استخدام وسبب ذلك 
 المبيدات الحشرية والكيميائية.

 نسبة بلغت حيث( No3) نترات نسبة بها المياه أنواع أقل شراؤها يتم التي المياه تعتبر - ب
 مع يتطابق وهذا لتر،/ملجم( 26) عام بمتوسط لتر/ملجم( 726-7) بين ما بها النترات
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 يتم التي المياه وتعتبر النترات، لنسبة (WHO) العالمية الصحة ومنظمة الفلسطيني المعيار
 (.No3) النترات نسبة حيث من الدراسة عينة مياه أفضل من شراؤها

 عام بمتوسط لتر/ملجم(  342-7) بين ما بها النترات نسبة بلغت ككل الدراسة عينة مياه - ت
 العالمية الصحة ومنظمة الفلسطيني المعيار مع تتطابق بذلك وهي لتر،/ملجم( 42)
(WHO) الفلسطيني للمعيار مطابقة غير كانت فقط عينة( 71) وأن النترات، لنسبة 

 أي عينة( 722) أصل من( No3) النترات لمستوى (WHO) العالمية الصحة ومنظمة
 المشتراة المياه من( 4)و البلدية مياه من كانت منها( 1: )العينات عدد من%( 71) بنسبة

 (لرابعا الفصل في السابع الشكل( )اآلبار مياه من وواحدة الفلتر مياه من( 3)و

 
 ( الفلسطينيNo3العينات غير المطابقة لمعيار النترات ): عدد (4.7شكل )

 (م2015عمل الباحث لعام : المصدر)
 مواصفاتو  ( عينات غير مطابقة للمعيار الفلسطيني(7( أن 4.7حيث يتبين من الشكل )

WHO نسبة ال( لنتراتNo3 وذلك بسبب ،)( كانت في خان يونس المدينة )البلد وضواحيها
االمتصاصية ووجود المياه العادمة وعدم وصل كافة مناطق المدينة بشبكات وجود الحفر 

وخزاعة، وواحدة في المعسكر  ( في كل من منطقة القرارة وعبسان الكبيرة2الصرف الصحي، و)
وفي عبسان الصغيرة، أما منطقة بني سهيال والفخاري فكانت المياه بها مطابقة للمعيار 

 ت.النترا لنسبة WHOالفلسطيني و

0

2

4

6

8

10

12

14

16

خان يونس 
 المدينة

عبسان  القرارة
 الكبيرة

عبسان  خزاعة
 الصغيرة

 العينة ككل الفخاري بني سهيال المعسكر

7 

2 2 2 
1 1 0 0 

15 



   14 
 

خان يونس مع  محافظة في مياه الشرب المنزلية( في CLمدى تطابق نسبة الكلوريد ) .5
 (؟CLلنسبة الكلوريد ) ومنظمة الصحة العالمية المعيار الفلسطيني

وفقا لنتائج التحليل الكيميائي  مياه الشرب المنزلية( في CLتم حساب متوسط نسبة الكلوريد )
التابع لوزارة الصحة الفلسطينية بالنسبة للعينة ككل وبالنسبة التي تمت في مختبر الصحة العامة 

لتصنيفها وفقا لمصدر الحصول عليها، كما تم تحديد عدد العينات التي لم تتطابق مواصفات 
لجدول السادس عشر في الفصل والنتائج موضحة )ا ،WHOالمياه بها مع المعيار الفلسطيني و

 (.الرابع

 ( بالنسبة للعينة ككل ولمصدر الحصول على المياهCLالكلوريد ) المتوسط الحسابي لنسبة (:4.16جدول )

 أعلى قيمة أدنى قيمة العدد CL متوسط مصدر المياه
عدد العينات غير 

 الحالة مطابقةال

 تتطابق 6 1190 21 11 586 البلدية
 تتطابق 0 323 6 73 39 شراء

 تتطابق 0 294 18 13 97 فلتر منزلي
 تتطابق 0 452 16 3 167 آبار خاصة
 تتطابق 6 1190 6 100 111 العينة ككل

 ملجم/لتر212(: CL)لمستوى  WHOملجم/لتر * معيار600  :(CL) لمستوى المعيار الفلسطيني **يتم التعرف على حالة التطابق أم ال وفقا للمتوسط  

 (م2015 عمل الباحث عام: المصدر)

 (:4.16يتبين من الجدول )

 ( أن متوسط نسبة الكلوريدCL لجميع مصادر المياه وللعينة ككل كان متطابق مع المعيار )
 لنسبة الكلوريد. (WHOومواصفات ) الفلسطيني

  ،كما يتبين أن مياه البلدية كانت أكبر أنواع مياه عينة الدراسة من حيث عنصر الكلوريد
ستهالك مع تزايد أعداد السكان في وسبب ذلك الضخ الزائد من اآلبار الذي ينتج عن كثرة اال

المحافظة، وبقاء مصادر المياه ثابته، وكذلك حفر آبار عشوائية، وتداخل مياه البحر إلى 
 المياه الجوفية.

 عملية إلى يعود وذلك الكلوريد، حيث من الدراسة عينة مياه أقل شراؤها يتم التي المياه وأن 
 .المياه تحلية
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 مواصفاتو  الفلسطينية للمواصفات مطابقة غير كانت فقط عينات( 6) وأن WHO نسبةل 
 من كانت جميعها العينات عدد من%( 6( بنسبة أي عينة( 722) أصل من( CL) الكلوريد

 لمعيار المطابقة غير العينات عدد يوضح( رابعال الفصل في الثامن الشكل.)البلدية مياه
 .المناطق حسب موزعة والعالمي الفلسطيني الكلوريد

 
 موزعة حسب المناطق والعالمي ( الفلسطينيCL: عدد العينات غير المطابقة لمعيار الكلوريد )(4.8شكل )

 (م2015عمل الباحث لعام : المصدر)

( الفلسطيني CL( عينات غير مطابقة لمعيار الكلوريد )5( أن )4.8حيث يتبين من الشكل )
وضواحيها(، وذلك الرتفاع عدد السكان مما ينتج والعالمي كانت في خان يونس المدينة )البلد 

عنه زيادة استهالك المياه، وواحدة في منطقة القرارة، أما باقي المناطق فكانت المياه بها مطابقة 
 .WHOو( الفلسطيني CLلمعيار الكلوريد )

محافظة خان يونس  في مياه الشرب المنزليةفي  (TH)مدى تطابق نسبة العسر الكلي  .4
 (؟TH)لعسر الكلي ا نسبةل ومنظمة الصحة العالمية مع المعيار الفلسطيني

وفقا لنتائج التحليل الكيميائي  مياه الشرب المنزلية( في T.Hتم حساب متوسط العسر الكلي )
التي تمت في مختبر الصحة العامة التابع لوزارة الصحة الفلسطينية بالنسبة للعينة ككل وبالنسبة 
لتصنيفها وفقا لمصدر الحصول عليها، كما تم تحديد عدد العينات التي لم تتطابق مواصفات 
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(، والنتائج whoحة العالمية )المياه بها مع المواصفات القياسية الفلسطينية ومنظمة الص
 (.لجدول السابع عشر في الفصل الرابعموضحة )ا

 ( بالنسبة للعينة ككل ولمصدر الحصول على المياهT.Hلعسر الكلي )( المتوسط الحسابي ل4.17جدول )
 الحالة مطابقةالعدد العينات غير  أعلى قيمة أدنى قيمة العدد T.H متوسط مصدر المياه

 تتطابق 3 751 12 11 394 البلدية
 تتطابق 0 317 6 73 29 شراء

 تتطابق 0 258 10 13 69 فلتر منزلي
 تتطابق 0 341 6 3 119 آبار خاصة
 تتطابق 0 751 6 100 77 العينة ككل

 ملجم/لتر 122(: T.H) لنسبة WHOملجم/لتر *معيار  600( T.H) لنسبة المعيار الفلسطيني**يتم التعرف على حالة التطابق أم ال وفقا للمتوسط 

 (م2015عمل الباحث لعام : المصدر)

  :(4.17يتبين من الجدول )

 نسبة أن متوسط ( العسر الكليT.H لجميع مصادر المياه وللعينة ككل كان متطابق مع )
 لنسبة العسر الكلي. WHOمواصفات المعيار الفلسطيني و 

  الدراسة من حيث عنصر العسر الكلي.كما يتبين أن مياه البلدية كانت أكبر أنواع مياه عينة 
 .وأن المياه التي يتم شراؤها أقل انواع مياه عينة الدراسة من حيث العسر الكلي 
 ( عينات فقط كانت غير مطابقة لمعيار العسر الكلي الفلسطيني و 3وأن ) مواصفاتWHO 

دية. %( من عدد العينات، جميعها كانت من مياه البل(3( عينة أي بنسبة (100من أصل 
 (الشكل التاسع في الفصل الرابع)
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 : عدد العينات غير المطابقة لمعيار العسر الكلي الفلسطيني موزعة حسب المناطق(4.9شكل )

 (م2015عمل الباحث لعام : المصدر)

( أن عينتان من العينات غير مطابقة لمعيار العسر الكلي 4.9حيث يتبين من الشكل )
كانت في خان يونس المدينة )البلد وضواحيها(، وعينة واحدة ( WHOومواصفات ) الفلسطيني

 في منطقة القرارة، أما باقي المناطق فكانت المياه بها مطابقة لمعيار العسر الكلي.

محافظة خان يونس مع في  مياه الشرب المنزليةفي  (Ca)مدى تطابق نسبة الكالسيوم  .6
 (؟Ca) للكالسيوم ومنظمة الصحة العالمية المعيار الفلسطيني

وفقا لنتائج التحليل الكيميائي  مياه الشرب المنزلية( في Caالكالسيوم ) نسبة تم حساب متوسط
التي تم فحصها في مختبر الصحة العامة التابع لوزارة الصحة الفلسطينية بالنسبة للعينة ككل 

العينات التي لم تتطابق وبالنسبة لتصنيفها وفقا لمصدر الحصول عليها، كما تم تحديد عدد 
(، WHOمواصفات المياه بها مع المواصفات القياسية الفلسطينية ومنظمة الصحة العالمية )

 (.لجدول الثامن عشر في الفصل الرابعوالنتائج موضحة )ا
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 ( بالنسبة للعينة ككل ولمصدر الحصول على المياهCaالكالسيوم ) ( المتوسط الحسابي لنسبة4.18جدول )

 أعلى قيمة أدنى قيمة العدد Ca متوسط المياه مصدر
عدد العينات غير 

 الحالة مطابقة
 ال يتطابق 8 129 1 11 65 البلدية
 ال يتطابق 73 71 0 73 5 شراء

 ال يتطابق 13 52 1 13 12 فلتر منزلي
 ال يتطابق 3 51 1 3 18 آبار خاصة
 ال يتطابق 97 129 0 100 13 العينة ككل

ملجم/لتر                            100-200(  Caالكالسيوم )  لنسبة المعيار الفلسطيني *على حالة التطابق أم ال وفقا للمتوسط     **يتم التعرف 
 ملجم/لتر 32-222(: Ca) ( لنسبةwho** معيار )

 (م2015عمل الباحث لعام : المصدر)

 (:4.18يتبين من الجدول )

 ( أن متوسط نسبة الكالسيومCa)  لجميع مصادر المياه وللعينة ككل كان غير متطابق مع
 .(Caالمعيار الفلسطيني لنسبة الكالسيوم )

   في المياه المحالة  تشير نتائج الدراسة إلى انخفاض تركيز عنصر الكالسيوم بشكل كبير جدا
 (5التي يتم شراؤها والمفلترة في المنازل حيث بلغ متوسط الكالسيوم من المياه المشتراة )

( ملجم/لتر، وهذا يدل على 18( ملجم/لتر، واآلبار الخاصة )12ملجم/لتر، والفلتر المنزلي )
 إزالة عنصر الكالسيوم بشكل كبير من المياه أثناء عملية التحلية في المحطات.

 ( ملجم/لتر وهي منخفضة مقارنة مع 65أن أكبر نسبة كانت في مياه البلدية حيث بلغت )
 (.WHO، ولكنها متطابقة مع مواصفات منظمة الصحة العالمية )المواصفات الفلسطينية

 ( عينة من العينة97كانت ) مواصفاتالفلسطيني و  ككل غير مطابقة للمعيار WHO  لنسبة
( من 73منها كانت من مياه البلدية، و) ((8%( من عدد العينات:)97أي بنسبة )الكالسيوم 

الشكل العاشر من ( من مياه اآلبار(. )3الفلتر، و)( من مياه 13المياه التي يتم شراؤها، و)
 (الفصل الرابع
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 عدد العينات غير المطابقة لمعيار الكالسيوم الفلسطيني (:4.10شكل )

 (م2015عمل الباحث عام : المصدر)

( عينة من العينات غير مطابقة لمعيار الكالسيوم (46( أن 4.10حيث يتبين من الشكل )
( عينات في منطقة (8كانت في خان يونس المدينة )البلد وضواحيها(، و WHOالفلسطيني و 

( عينات في كل من الفخاري (3( عينة في كل من المعسكر وبني سهيال، و (12القرارة، و
 ( عينات كانت في خزاعة.(4( عينات في عبسان الكبيرة و(9وعبسان الصغيرة، و

محافظة خان يونس  في ب المنزليةمياه الشر في  (Mg)مدى تطابق نسبة الماغنيسيوم  .7
 ؟(Mg)لماغنيسيوم نسبة ال ومنظمة الصحة العالمية مع المعيار الفلسطيني

وفقا لنتائج التحليل  مياه الشرب المنزلية( في Mgالماغنيسيوم ) نسبة تم حساب متوسط
بالنسبة الكيميائي التي تم فحصها في مختبر الصحة العامة التابع لوزارة الصحة الفلسطينية 

للعينة ككل وبالنسبة لتصنيفها وفقا لمصدر الحصول عليها، كما تم تحديد عدد العينات التي لم 
تتطابق مواصفات المياه بها مع المواصفات القياسية الفلسطينية ومنظمة الصحة العامة 

(WHOرابع(، والنتائج موضحة )الجدول التاسع عشر في الفصل ال.) 
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( بالنسبة للعينة ككل ولمصدر الحصول على Mgالحسابي لنسبة الماغنيسيوم )(: المتوسط 4.19)جدول 
 المياه

 الحالة أعلى قيمة أدنى قيمة العدد Mg متوسط مصدر المياه
 يتطابق 109 2 11 56 البلدية
 يتطابق 42 1 73 4 شراء

 يتطابق 31 1 13 9 فلتر منزلي
 يتطابق 52 1 3 18 آبار خاصة
 يتطابق 109 1 100 11 العينة ككل

 ملجم/لتر 150(  Mg) المغنيسيوم  لنسبة المعيار الفلسطيني **يتم التعرف على حالة التطابق أم ال وفقا للمتوسط     *    

 (م2015عمل الباحث عام : المصدر)

 (:4.19يتبين من الجدول )

 ( أن متوسط نسبة الماغنيسيومMg)  مع لجميع مصادر المياه وللعينة ككل كان متطابق
 (.Mgالمعيار الفلسطيني لنسبة الماغنيسيوم )

  والمياه التي يتم شراؤها أقل أنواع مياه عينة الدراسة من حيث الماغنيسيوم، فكان متوسط
 ( ملجم/ لتر.9( ملجم/لتر، وكذلك الفلتر المنزلي المتوسط له )4التركيز فيها )

  نسبة المعيار وهي متطابقة مع( ملجم/لتر (109كما يتبين أن أكبر قيمة في العينات كانت 
ي ال يوجد أية عينة غير مطابقة وبالتال ،(WHOلكنها مرتفعة عن معيار )الفلسطيني و 

 لنسبة الماغنيسيوم. والعالمي لمعيار الفلسطينيل
خان يونس مع  محافظةفي  مياه الشرب المنزليةفي  (K)مدى تطابق نسبة البوتاسيوم  .1

 ؟(K)لبوتاسيوم نسبة ال ومنظمة الصحة العالمية المعيار الفلسطيني
وفقا لنتائج التحليل الكيميائي  مياه الشرب المنزلية( في Kالبوتاسيوم )نسبة تم حساب متوسط 

التي تم فحصها في مختبرات وزارة الصحة الفلسطينية بالنسبة للعينة ككل وبالنسبة لتصنيفها 
عدد العينات التي لم تتطابق مواصفات المياه بها وفقا لمصدر الحصول عليها، كما تم تحديد 

 (.رابعمع المعيار الفلسطيني والنتائج موضحة )الجدول العشرين في الفصل ال
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 ( بالنسبة للعينة ككل ولمصدر الحصول على المياهK(: المتوسط الحسابي لنسبة البوتاسيوم )4.20جدول )
 *الحالة **عدد العينات غير مطابقة أعلى قيمة أدنى قيمة العدد kمتوسط  مصدر المياه

 يتطابق 9 9 0.4 11 4.2 البلدية
 يتطابق 4 3.2 0.2 73 0.5 شراء

 يتطابق 4 2.9 0.2 13 1.1 فلتر منزلي
 يتطابق 1 2.8 0.2 3 1.1 آبار خاصة
 يتطابق 18 9 0.2 100 1.0 العينة ككل

  Max value 12(K) لنسبة البوتاسيوم المعيار الفلسطيني **يتم التعرف على حالة التطابق أم ال وفقا للمتوسط     *

 (م2015عمل الباحث عام : المصدر)

ياه وللعينة ككل ( لجميع مصادر المK( أن متوسط نسبة البوتاسيوم )4.20يتبين من الجدول )
(، حيث كانت أعلى Kالفلسطيني لنسبة البوتاسيوم )والمعيار  (WHO) معياركان متطابق مع 

يوضح  (رابعالشكل الحادي عشر في الفصل ال) من مياه البلدية، وهي ،ملجم/لتر (9قيمة )
أما أدني قيمة كانت من المياه التي يتم  ( ملجم/لتر،1المناطق التي كانت نسبة البوتاسيوم بها )

( ملجم/لتر، تليها مياه اآلبار الخاصة والفلتر 0.5شراؤها حيث بلغت نسبة متوسط البوتاسيوم )
( ملجم/لتر، وهذه النسبة تشير إلى إزالة عنصر (1.1حيث بلغت نسبة المتوسط لها  المنزلي

 البوتاسيوم بشكل كبير من مياه الشرب في المحافظة.

 

 موزعة حسب المناطق ( ملجم/لتر1فيها ) لبوتاسيومنسبة ا التي كانتعدد العينات  (:4.11) شكل
 (م2015عمل الباحث لعام : المصدر)

0
2
4
6
8
10
12
14
16
18

9 

3 3 2 1 0 0 0 

18 



   93 
 

محافظة خان يونس مع في  مياه الشرب المنزليةفي  (Na)مدى تطابق نسبة الصوديوم  .9
 ؟(Na)لصوديوم نسبة ال ومنظمة الصحة العالمية المعيار الفلسطيني

وفقا لنتائج التحليل الكيميائي  مياه الشرب المنزلية( في Naالصوديوم ) نسبة تم حساب متوسط
الصحة الفلسطينية بالنسبة للعينة ككل وبالنسبة لتصنيفها التي تم فحصها في مختبرات وزارة 

وفقا لمصدر الحصول عليها، كما تم تحديد عدد العينات التي لم تتطابق مواصفات المياه بها 
 والنتائج موضحة )الجدول الواحد والعشرين في الفصل الرابع(. WHOو مع المعيار الفلسطيني

( بالنسبة للعينة ككل ولمصدر الحصول على Naالصوديوم )(: المتوسط الحسابي لنسبة 4.21جدول )
 المياه

 *الحالة **عدد العينات غير مطابقة أعلى قيمة أدنى قيمة العدد متوسط Na مصدر المياه
 ال يتطابق 6 960 12 11 400 البلدية
 يتطابق 0 200 3 73 31 شراء

 يتطابق 1 209 9 13 70 فلتر منزلي
 يتطابق 1 370 9 3 137 آبار خاصة
 يتطابق 8 960 3 100 80 العينة ككل

  Max value 200( Na)لنسبة الصوديوم  المعيار الفلسطيني **يتم التعرف على حالة التطابق أم ال وفقا للمتوسط     *

 (م2015عمل الباحث عام : المصدر)

المياه ( لجميع مصادر Naالصوديوم ) نسبة ( أن متوسط تركيز4.21يتبين من الجدول )
حيث بلغ متوسط تركيز  ،وللعينة ككل كان متطابق مع المعيار الفلسطيني لنسبة الصوديوم

الصوديوم بها أكبر من  نسبة ملجم/لتر، بإستثناء مياه البلدية كان متوسط ((80الصوديوم 
 8)، وأن )WHOو وهي بالتالي ال تتطابق مع المعيار الفلسطيني ،WHOو المعيار الفلسطيني

عينة أي  (100)من أصل  WHOو عينات كانت غير مطابقة لمعيار الصوديوم الفلسطيني
( منها كانت من مياه البلدية، وواحدة من مياه الفلتر، (6%( من حجم العينات: )8بنسبة )

 (.رابعالشكل الثاني عشر في الفصل الوواحدة من مياه اآلبار(، )
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 لصوديوم موزعة حسب المناطقنسبة اللمعيار الفلسطيني ل (: عدد العينات غير المطابقة4.12) شكل

 (م2015عمل الباحث لعام : المصدر)

 WHOو  ( من العينات غير مطابقة للمعيار الفلسطيني6( أن )4.12حيث يتبين من الشكل )
من العينات كانت في  (2)لصوديوم كانت في خان يونس المدينة )البلد وضواحيها(، ونسبة ال

 منطقة القرارة ، أما عينات باقي المناطق كانت مطابقة للمعيار الفلسطيني.

في  الشرب المنزلية مياهيميائي لعينات الدراسة يتضح أن مما سبق ووفقا لنتائج التحليل الك
%( من (97محافظة خان يونس تعاني من نقص شديد في عنصر الكالسيوم حيث كانت 

للجودة  WHOو سة عنصر الكالسيوم بها ال يتطابق مع المعيار الفلسطينيعينات الدرا
%(، (15%( من العينات وعنصر النترات بنسبة (18الكيميائية، ويليه عنصر البوتاسيوم بنسبة 

%( 6 -% (3بينما كانت جميع عينات الدراسة غنية بعنصر الماغنيسيوم والقليل منها بنسبة 
ر العسر الكلي والكلوريد ويمكن تلخيص نسبة العينات التي ال بعنص ةعلى التوالي غير غني

الشكل الثالث عشر في للمياه وفقا للتحليل الكيميائي. ) والعالمي تتطابق مع المعيار الفلسطيني
 (رابعالفصل ال
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 للجودة الكيميائية WHOو (: نسبة العينات غير المطابقة للمعيار الفلسطيني4.13) شكل

 (م2015عمل الباحث لعام : المصدر)
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مقارنة بين تركيز العناصر الكيميائية والفيزيائية في مياه الشرب التي يتم ثالثا: 
ومنظمة  يار الفلسطينيومياه اآلبار ومقارنتها بالمع من محطات التحلية، شراؤها

 (WHOالصحة العالمية)
بالمعيار اآلبار مياه و  بمياه الشرب المنزليةخاصة العناصر الكيميائية والفيزيائية ال عند مقارنة

 يتضح ما يلي:الفلسطيني ومواصفات منظمة الصحة العالمية 

7- E.Cالمنزلية الشرب مياه : بلغ المتوسط العام لقيمة التوصيل الكهربائي لعينات الدراسة في 
للتوصيل  والعالمي وهي بذلك تتطابق مع المعيار الفلسطينيMicro mho/cm (121) (المحالة)

 آبار أما مياه باستثناء مياه البلدية كانت ال تتطابق مع المعايير العالمية والفلسطينية، الكهربائي،
، فهي ال وهي نسبة عالية جدا  Micro mho/cm (2117.16فقد بلغ متوسط التحاليل ) الشرب

بر ضمن المياه ر تعتللتوصيل الكهربائي، فمياه اآلبا والعالمي تتطابق مع المعيار الفلسطيني
ستمر ارتفاع ذر إلى وقوع كارثة مائية إذا ما إمكانية التوصيل الكهربائي وهذا ينالمشبوهة في إ

 التوصيل الكهربائي في مياه اآلبار.

2- TDS :بلغ المتوسط العام لنسبة ( األجسام الصلبةTDS في مياه ) المنزلية الشرب

 لذلك تتطابق مع المعيار المعيار الفلسطيني،وهي نسبة أقل من  ،( ملجم/لتر321) (المحالة)
، أما باستثناء مياه البلدية كانت ال تتطابق مع المعايير العالمية والفلسطينية الفلسطيني،و  العالمي

وهي نسبة عالية  ،ملجم/لتر (1843.81)فقد بلغ متوسط التحاليل  الشرب آباربالنسبة لمياه 
غنية بأنواع متعددة  التي تكون التربة والصخور سبب ارتفاعها في مياه اآلبار إلى ، يعودجدا  

 ،وكذلك مخلفات المنازل والمصانع ،لمياه الجوفيةإلى امالح التي تذوب وتصل من األ
دة مالح المتواجن تصل بعض األأسمدة والمبيدات، ويمكن من األالمخلفات الزراعية الناتجة و 

على صحة  مما يؤثر سلبا  ، حواض الجوفية الساحليةلى بعض األإبتراكيز عالية في مياه البحر 
 لصلبة.األجسام ا والفلسطيني لنسبة العالمي اإلنسان ، لذلك ال تتطابق مع المعيار

3- NO3 : ( ملجم/لتر 42) (المحالة) المنزلية الشرببلغ المتوسط العام لنسبة النترات في مياه
فقد بلغ  الشرب آبارسطيني لنسبة النترات، أما مياه الفلالعالمي و وهي بذلك تتطابق مع المعيار 

( ملجم/لتر وهي ضعف المعيار الفلسطيني مرتين ونصف أي نسبة 186.35متوسط التحاليل )
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 العالمي فهي ال تتطابق مع المعيار وضعف المعيار العالمي بثالث مرات ونصف، ،عالية جدا  
الفلسطيني لنسبة النترات. ويعود سبب ارتفاع النترات في مياه اآلبار إلى وصول الملوثات و 

السطحية من مياه عادمة ومخلفات زراعية إلى الخزان الجوفي، حيث يؤثر ارتفاع النترات في 
( المرتبط NO2عندما يختزل ويتحول إلى النتريت ) ،على صحة اإلنسان مياه الشرب سلبا  

 ميتاهيموغلوبين الذي يسبب خلال   معطيا   سميا   كريات الدم الحمراء وتصل إلى الدم تسبب تأثيرا  ب
في الجسم البشري وخاصة لدى األطفال وكبار السن ويؤدي إلى انخفاض ضغط الدم  وظيفيا  

 وتباطؤ حركة القلب وضعف التنفس.
4- CL : ( ملجم/ 777) (المحالة) المنزلية الشرببلغ المتوسط العام لنسبة الكلورايد في مياه

آبار الكلورايد، أما بالنسبة لمياه  الفلسطيني لنسبةو  العالمي لتر وهي بذلك تتطابق مع المعيار

وهي  ،ملجم/لتر (628.81م حوالي )2271م و 2274فقد بلغ متوسط التحاليل لعامي الشرب 

نسبة مرتفعة ارتفاع بسيط عن المعيار الفلسطيني للكلورايد، والسبب في ذلك االستنزاف المتزايد 
لمياه العادمة مع المياه الجوفية، فهي ال تتطابق مع المعيار العالمي للمياه الجوفية وتداخل ا

 والفلسطيني.

1- T.H :ومياه اآلبار كان  ،(المحالة) المنزلية ه الشربالعسر الكلي لميا نسبة إن متوسط

متطابقا  مع المعيار الفلسطيني لنسبة العسر الكلي وهذا يدل على أن المياه ذات جودة عالية 
 تتطابق والمواصفات القياسية الفلسطينية.

6- Ca :الشراء، والفلتر المنزلي، واآلبار  المنزلية توسط نسبة الكالسيوم لمياه الشربإن م(

مع  ةغير متطابق وهذه النسبة ( ملجم/لتر،71 – 72 – 1الخاصة( بلغت على التوالي )
الشرب الفلسطيني للكالسيوم ويعود السبب في ذلك إلى إزالة الكالسيوم من مياه و  العالمي المعيار
كانت مطابقة  الشرب آبار، أما بالنسبة لمياه من محطات التحلية التي يتم شراؤها المحالة
م و 2274حيث بلغت نسبة المتوسط للكالسيوم لعامي  الفلسطيني للكالسيومالعالمي و للمعيار 
أن المياه ذات جودة  ىوهذا يدل عل ملجم/لتر( 231 –ملجم/لتر  213م على التوالي )2271
 عالية.
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1- Mg :كانت متطابقة مع معيار  ،المنزلية الشرب لمياه الماغنيسيوم نسبة متوسط إن

(WHO والمعيار الفلسطيني، أما )ت نسبة الماغنيسيوم بها متطابقة مع كان الشرب آبار مياه
حيث بلغ متوسط نسبة  (WHO) معيار المعيار الفلسطيني، ولكنها كانت مرتفعة قليال  عن

 وهذا( ملجم/لتر، 11.42 – 17.37م على التوالي )2271م و2274الماغنيسيوم خالل عامي 
 .فلسطينيةال القياسية والمواصفات تتطابق عالية جودة ذات المياه أن على يدل
1- K :اآلبار  -الفلتر المنزلي -الشراء) المنزلية الشرب لمياه نسبة البوتاسيوم متوسط إن

وهي نسبة منخفضة عن المعيار ملجم/لتر، ( 7.7 – 2.1الخاصة( بلغت على التوالي )
العالمي والفلسطيني ويعود سبب ذلك إلى إزالة عنصر البوتاسيوم من المياه المحالة التي يتم 

 ت نسبة البوتاسيوم بهاكان الشرب آبار مياه، أما شراؤها من محطات التحلية والفلتر المنزلي
حيث بلغ متوسط القيمة الحسابية  بوتاسيوم،ال لنسبة الفلسطينيو  العالمي المعيار مع ةمتطابق

 4.11 –ملجم/لتر  4.41م )2271م و 2274لنسبة البوتاسيوم في مياه اآلبار لعامي 
 القياسية والمواصفات تتطابق عالية جودة ذات المياه أن على يدل وهذا على التوالي، ملجم/لتر(
 .الفلسطينيةو  العالمية

1- Na :اآلبار  -الفلتر المنزلي -الشراء) المنزلية الشرب لمياه نسبة الصوديوم متوسط إن

 صوديومال لنسبة الفلسطينيو  العالمي المعيار مع ةمتطابق ت نسبة الصوديوم بهاكان الخاصة(
ما عدا مياه  ،الفلسطينية القياسية والمواصفات تتطابق عالية جودة ذات المياه أن على يدل وهذا

( ملجم/لتر، وهذه نسبة مرتفعة جدا  عن 422البلدية فقد بلغت نسبة متوسط الصوديوم بها )
فقد كانت غير  الشرب آبار أما مياهالمعيار العالمي والفلسطيني، مما يضر بصحة اإلنسان، 

حيث بلغ متوسط نسبة الصوديوم خالل الفلسطيني للصوديوم و  العالمي متطابقة مع المعيار
 ( ملجم /لتر، ويعود سبب ارتفاع421.1 – 312.4م على التوالي )2271م و2274عامي 

 التربة الطينية والمياه العادمة التي تصل للمياه الجوفية.عنصر الصوديوم 
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 مقدمة:
من محاور أداة الدراسة حيث يتمثل  ثالث محاور أساسية قام الباحث في هذا الفصل بعرض

المحور األول في وصف السمات الشخصية لعينة الدراسة والمتمثل في الجوانب المتعلقة في 
منطقة السكن والمستوى التعليمي لرب وربة األسرة، أما المحور الثاني يتعلق بتحليل فقرات 

بلدية، مياه فلتر منزلي، مياه  اص بمياه الشرب ومصادرها )مياه محالة مشتراة، مياهالمجال الخ
 آبار خاصة(، أما فيما يتعلق بالمحور الثالث فهو متمثل في نتائج تساؤالت االستبانة.

 المحور األول: وصف السمات الشخصية لعينة الدراسة
 وتتمثل في محافظة خان يونس الواقعة في جنوب محافظات غزة بمناطقها منطقة السكن :

 (ل: )الجدول األول في الفصل الخامسهات وتشمالمختلفة في كافة االتجا

 لمنطقة السكن توزيع منازل عينة الدراسة وفقاا  :(5.1جدول )
 %النسبة التكرار المنطقة
 12 12 المعسكر
 9 9 القرارة

 48 48 خانيونس المدينة
 12 12 بني سهيال

 3 3 عبسان الصغيرة
 9 9 عبسان الكبيرة

 4 4 خزاعة
 3 3 الفخاري
 100 100 اإلجمالي

 (م2015العمل الميداني عام : المصدر)

مقابل  ،عينة الدراسة كانت في معسكر خان يونس من (%12)( أن 5.1يتبين من الجدول )
وذلك بسبب قلة السكان مع وجود مساحات واسعة من األراضي  كانت في منطقة القرارة (9%)

الكثير من األحياء  وذلك إلحتوائها على في منطقة مدينة خانيونس (%48)و الزراعية فيها،
في منطقة بني  (%12)و السكنية وكذلك تمركز الخدمات واألسواق والشركات في وسط المدينة،
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في عبسان  (%9)و وذلك ألنها منطقة زراعية، في منطقة عبسان الصغيرة (%3)سهيال و
، أي أن حوالي في منطقة الفخاري (%3)كانت من منطقة خزاعة و (%4)الكبيرة بينما 

( حي 19والمعسكر ألنها تحتوى على ) عينة الدراسة كانت في مدينة خان يونس %( من60)
موزعة على المناطق  %( من عينة الدراسة كانت(40أن و  وهي مكتظة بالسكان والمساكن،

، ويرجع سبب قلة السكان فيها إلي أنها مناطق زراعية وكذلك مناطق حدودية مع خرىاأل
والتي  2013شقليه م. وقد اتفقت هذه النتيجة مع دراسة 1948راضي فلسطين المحتلة عام أ

 عينةفراد %( من أ60.5أن ) أعدتها عن مشاريع تحلية المياه في محافظات غزة حيث تبين
يعتبر األكبر من حيث المساحة  متمثلة في حى الشجاعية وهى أكبر نسبة ألن الحي الدراسة

يضا اتفقت مع دراسة %(، أ14.5%(، وحي الرمال )25مخيم الشاطئ )يليه ، و وعدد السكان
والتي أعدتها عن محافظة الشمال حول خصائص مياه الشرب في محافظة  2015شرير 

% وهذا 59.4أن غالبية أفراد عينة الدراسة يقطنون في منطقة جباليا بنسبة  الشمال، حيث تبين
 يرجع لكثافة السكان في المنطقة.

 المقصود بها عمر أب األسرة العمر والمستوى التعليمي ونوع العمل لرب األسرة صفات :
جامعي( وماهية  -ثانوي -إعدادي -ابتدائي -ومستواه التعليمي أي أنه متعلم أم ال )أمي

ل.)الجدول الثاني في الفصل عمله أي يعمل في قطاع خاص أم حكومي أم عاطل عن العم
 (الخامس
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 لصفات العمر والمستوى التعليمي ونوع العمل لرب األسرة توزيع عينة الدراسة وفقاا  :(5.2جدول )

 

 (م2015العمل الميداني عام : المصدر)

 (51)عمر رب األسرة بها  من عينة الدراسة (%42) ما نسبته أن (5.2)يتبين من الجدول 
%( كان رب األسرة بها عاطل عن 34الدراسة بنسبة ) عينة ، في حين كان أغلبسنة فما فوق

ذلك بسبب الحصار غزة متدهور و  قتصادي في محافظاتل على أن الوضع اإلالعمل، وهذا يد
وأن ، رتفاع البطالةوهذا ي عد مؤشر على ا م2006غزة منذ عام  المفروض على محافظات

يؤكد على %( من رب أسرة عينة الدراسة كان حاصال  على مؤهل جامعي فما فوق، وهذا 44)
هتم بالتعلم والتعليم غزة عالية، فالشعب الفلسطيني متعلم ي أن نسبة التعليم في محافظات

الدرجات العلمية وهذا واضح من نسبة الطالب والطالبات في الجامعات  والحصول على

 النسبة% التكرار العمر
 7 7 سنة30-20 
 20 20 سنة40-31 
 31 31 سنة50-41 

 42 42 سنة فما فوق 51
 100 100 اإلجمالي

 النسبة% التكرار العمل نوع
 19 19 موظف حكومي
 7 7 موظف وكالة
 17 17 موظف خاص

 23 23 عامل
 34 34 عاطل
 100 100 اإلجمالي
 النسبة% التكرار التعليم
 5 5 أمي

 7 7 ابتدائي
 16 16 إعدادي
 28 28 ثانوي
 44 44 جامعي
 100 100 اإلجمالي
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والتي تناولت مشاريع تحلية المياه  2013اتفقت هذه النتيجة مع دراسة شقليه  قدالفلسطينية، و 
 عينة%( من أفراد 51.5حيث اتضح من خالل الدراسة أن ما نسبته ) ،في محافظات غزة

مؤهلهم العلمي  الدراسة عينة%( من أفراد 4.5مؤهلهم العلمي بكالوريوس، وما نسبته ) الدراسة
 ماجستير ودكتوراه.

تغيرات مشكلة الدراسة ألنه الباحث لوجود عالقة بين المستوي التعليمي للسكان وم يعزىوقد 
 التخزين مما يؤدي إلى الحفاظ على داةك إهتمام بنظافة أرتفع المستوى التعليمي كان هناكلما ا

 صحة السكان. على و يحد من تلوث المياه وهذا يؤثر إيجابا  خصائص المياه من التلوث أ

 المقصود بها عمر ربة األسرة ر والمستوى التعليمي ونوع العمل لربة األسرةصفات العم :
جامعي( وماهية  -ثانوي -إعدادي -ابتدائي -ومستواها التعليمي أي أنها متعلمة أم ال )أمي

ل.)الجدول الثالث عملها أي تعمل في قطاع خاص أم حكومي أم وكالة أم عاملة أم ربة منز 
 (في الفصل الخامس
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 لصفات عمر والمستوى التعليمي ونوع العمل لربة البيت توزيع عينة الدراسة وفقاا  :(5.3جدول )

 
 (م2015العمل الميداني عام : المصدر)

يتراوح من عمر ربة األسرة بها  من عينة الدراسة %(33)أن  (5.3)يتبين من الجدول 
، وهي النسبة الحاصلة على المؤهل الجامعي والعاملة في الوظائف الحكومية أو سنة( 31-40)

ائف الوكالة وغيرها من الوظائف وهذا يدل على اتجاه اآلباء إلى تعليم اإلناث والتقديم للوظ
الدراسة بنسبة  منطقة عينة في حين كان أغلب قتصادي،وذلك لتحسين مستوى األسرة اإل

 النسبة% التكرار العمر
 1 1 20 أقل من

 13 13 سنة30-20 
 33 33 سنة40-31 
 29 29 سنة50-41 

 24 24 سنة فما فوق 51
 100 100 اإلجمالي
 النسبة% التكرار نوع العمل

 6 6 حكوميموظف 
 7 7 موظف وكالة
 3 3 موظف خاص

 1 1 عامل
 83 83 ربة منزل
 100 100 اإلجمالي
 النسبة% التكرار التعليم
 4 4 أمي
 7 7 ابتدائي
 19 19 إعدادي
 41 41 ثانوي
 29 29 جامعي
 100 100 اإلجمالي
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%( من (41%( كان عمل ربة األسرة بها ربة منزل وكان أيضا غالبيتهم متعلمين، وأن 83)
يدلل على حصول اإلناث ربة أسرة عينة الدراسة كانت حاصلة على مؤهل ثانوية عامة، مما 

والتي  2010دراسة دراسة الزرقة المؤهالت العلمية. ومن الدراسات التي اتفقت مع هذه ال على
حيث  نسان،ل والوسطى وتأثيراتها على صحة اإلتناول فيها تلوث المياه في محافظتي الشما

 (%15.9)من عينة الدراسة ال تعمل ربة المنزل خارج المنزل في حين  (%84.1)اتضح أن 
ن ما نسبته أ قتصادي لألسرة ، أيضا تبينى اإليعملن خارج المنزل وهذا ما يحسن المستو 

. وقد تعارضت هذه النتيجة مع (%25.5)تحمل مؤهل ثانوي، في حين الجامعي  (42.1%)
حيث والتي تناولت فيها خصائص مياه الشرب في محافظة شمال غزة،  2015دراسة شرير 

نها من ربات البيوت أعلى من أرتفاع نسبة األمية في منطقة الدراسة ومن المالحظ اتضح ا
، واتفقت  (%22.8)، والرجال (%26.7)الرجال حيث إن نسبة األمية لدى ربات البيوت بلغت 
  هذه الدراسة معها في أن غالبية النساء غير عامالت.

 لسطينية : ويقصد بها المستوى االقتصادي لألسرة الفصفات المستوى المعيشي لعينة الدراسة
 (.)الجدول الرابع في الفصل الخامسوالفقرمن حيث الغنى 

 للمستوى المعيشي لألسرة توزيع عينة الدراسة وفقاا  :(5.4جدول )
 النسبة% التكرار المعيشةمستوى 

 7 7 عالية
 73 73 متوسطة
 16 16 ضعيفة
 4 4 معدومة
 100 100 اإلجمالي

 (م2015العمل الميداني عام : المصدر)

 %( مستوى المعيشة بها كان73عينة الدراسة بنسبة ) أن أغلب( 5.4ن من الجدول )يتبي
غزة من حصار وأزمة رواتب الموظفين وكذلك  متوسط بسبب الوضع القائم في محافظات

%( كان ضعيفا وذلك بسبب قلة فرص 16، مقابل )تها محافظات غزةالحروب التي عايش
عالي من العمل في التجارة %( مستوى المعيشة بها عالي بسبب مصدر دخلهم ال7العمل، و)
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%( مستوى المعيشة بها معدوم بسبب عدم وجود أي مصدر دخل 4واألعمال الحرة، مقابل )
قتصادي بسبب المستوى اإل ومما سبق يرى الباحث أن نسبة كبيرة من سكان المحافظةلهم. 

هتماما بإتباع الطرق السليمة والصحية في تخزين المياه مما ينتج عنه اإلصابة أقل إ المحدود
دراسة  ذه النتيجةه مع قتاتفمن الدراسات التي تناولت هذا الموضوع و و ببعض األمراض، 

والتي تناوت تلوث المياه في محافظتي الشمال والوسطى وتأثيراتها على صحة  2010الزرقة 
( 1000سهال لفئة دخل أقل من )كانت مرض اإل ثر الحاالتاإلنسان حيث أظهرت أن أك

صابة إلقتصادي في ايعكس دور المستوى اإل، وهذا سهال والقيء معا  شيقل، ثم يليها مرض اإل
قتصادي عامل مؤثر ومهم بالنسبة لنوعية المياه ومصدرها، مراض. وبذلك ي عد العامل اإلباأل

رة، حيث نالحظ أن أغلب عينة الدراسة تشتري وهذا اتضح من خالل المستوى المعيشي لألس
 قتصادي.ة وهذا يعود إلى وضعها اإلالمياه المحال

 ويقصد بها ملكية المسكن لرب البيت من حيث الِملك أو : صفات ملكية السكن في المنزل
 (ار)الجدول الخامس في الفصل الخامساإِليج

 لملكية السكن بالمنزل توزيع عينة الدراسة وفقاا  :(5.5جدول )
 النسبة% التكرار السكن
 93 93 ملك
 7 7 إيجار
 100 100 اإلجمالي

 (م2015العمل الميداني عام : المصدر)

%( يسكنون في منازل ملكيتها 93( أن أغلب عينة الدراسة وبنسبة )5.5يتبين من الجدول )
احث للسكان في منازل باإليجار، حيث اتضح من سؤال الب %( يسكنون7تعود لهم، مقابل )

ضيق مساحة المنزل وكثرة  فكانت إجاباتهم تدور حولسبب سكناهم باإليجار  عن المستأجرين
عن منزل العائلة. ومن الدراسات التي تناولت  ستقرار بعيدا  أو بسبب الزواج واإل سرةعدد أفراد األ

والتي تناولت خصائص مياه الشرب في محافظة شمال غزة،  2015هذا الموضوع دراسة شرير 
رتفاع عدد أفراد األسرة بشكل عام، وأن أكثر من نصف السكان ا من خالل الدراسة حيث يالحظ
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يعيشون في منزل العائلة وهذا يرجع لطبيعة سكان المحافظة فنسبة كبيرة منهم مزارعين يعيشون 
 فراد.في أسر ممتدة ويعيلون عدد كبير من األ

 يقصد بها نوع سكن البيت من حيث وصفه بأنه باطون أو : صفات نوع السكن في المنزل
 (الخامس. )الجدول السادس في الفصل اسبست أو زينكو أو غير ذلك

 لنوع السكن بالمنزل توزيع عينة الدراسة وفقاا  :(5.6جدول )
 النسبة% التكرار السكن نوع

 69 69 باطون
 11 11 زينكو

 17 17 سبستا
 3 3 غير ذلك
 100 100 اإلجمالي

 (م2015العمل الميداني عام : المصدر)

 %( يسكنون في منازل باطون69الدراسة وبنسبة ) ( أن أغلب عينة5.6يتبين من الجدول )
قتصادي جيد، والسبب في ذلك أن وضعهم اإل ويتركزون في جميع مناطق محافظة خان يونس،

%( منهم 17%( يسكنون في منازل من زينكو و)11مقابل )ويوجد لديهم مصدر دخل ثابت، 
قتصادي المتردي لديهم والدخل المحدود زل اسبست وهذا عائد إلي الوضع اإليسكنون في منا

%( في منازل خشبية أو كرفانات وغيرها وهؤالء من تدمرت بيوتهم وجرفت 3واليسير، و)
م أو 2012م أو 2008اء في عام أراضيهم بالحرب اإلسرائيلية علي الشعب الفلسطيني سو 

 م. 2014

 والمقصود به المصدر المائي المغذي للعائلة حيث يقسم إلي مياه بلدية مصدر مياه الشرب :
ي ومياه محالة مشتراة ومياه محالة فلتر من فلتر منزلي أو مياه بئر. )الجدول السابع ف

 (الخامسالفصل 
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 لمصدر المياه المستخدمة في الشرب توزيع عينة الدراسة وفقاا  :(5.7جدول )
 %النسبة التكرار مصدر المياه

 11 11 البلدية
 73 73 شراء

 13 13 فلتر منزلي
 3 3 أبار خاصة
 100 100 اإلجمالي

 (م2015العمل الميداني عام : المصدر)

%( يستخدمون المياه التي يتم 73أن أغلب عينة الدراسة وبنسبة ) (5.7) يتبين من الجدول
 أيضا  شراء المياه المحالة بسبب وضعهم المادي الجيد،  في الشرب وهم الفئة القادرة على شراؤها

ها من قبل السكان مما دفع بهم سوء المياه الجوفية وعدم استساغت هذه النسبة الكبيرة تدلل على
دية في %( يستخدمون مياه البل11، مقابل )(1)شراء المياه من سيارات محطات تحلية المياه إلى

%( 13شراء المياه المحالة بسبب وضعهم المادي السيء، و) غير القادرين على الشرب وهم
منهم يستخدمون المياه المفلترة في الشرب وكان أغلب أفراد العينة أيتام والفالتر مركبة على 

ية الصالح اإلسالمية وقسم آخر على نفقته الخاصة، وهذا حساب جمعيات خيريه مثل جمع
%( يستخدمون مياه اآلبار الخاصة في 3عدم استساغتهم لمياه البلدية أو الجوفية، و) لىيعود إ

 الشرب وهم من لديهم أرض زراعية.

والتي تناولت  2010هذه النتائج منها دراسة الزرقة  وهناك بعض الدراسات التي تشابهت مع
من سكان %( 21.8حيث اتضح أن حوالي ) خصائص مياه الشرب في محافظة شمال غزة،

%( يستخدمون مياه 53محافظتي الدراسة يستخدمون مياه البلدية في الشرب، وما نسبته )
تها من قبل السكان سوء المياه الجوفية وعدم استساغ ة المباعة في الشرب وهذا يدلل علىالتحلي

أن ما نسبته  شراء الماء من سيارات محطات تحلية المياه، وتبين أيضا   ما دفع بهم إلى
%( على 5.3%( من عينة الدراسة تستخدم مياه فلتر منزل خاص، في حين يعتمد )10.6)

والتي تناولت مشاريع تحلية المياه في  2013 مياه بئر منزلي خاص. وكذلك دراسة شقليه

                                                           
 (113)ص...اإلنسانتلوث المياه في محافظتي الشمال والوسطى وتأثيراتها على صحة ، الزرقة( 7)
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حيث بينت نسبة من يستخدمون مياه البلدية للشرب من أفراد عينة الدراسة بلغ  محافظات غزة،
( من افراد عينة الدراسة ال يستخدمون مياه البلدية للشرب، وأن ما %94.5%( وما نسبته )1)

%( من أفراد العينة نجدهم أحيانا يستخدمون مياه البلدية للشرب، والسبب في عدم 4.5نسبته )
استخدام مياه البلدية هو ضعف المياه بالشبكة وبسبب الملوحة الزائدة فيها، وكذلك من 

 2013 أيضا دراسة مدوخ %(.92بلغ نسبته ) الدراسة عينةفراد خدمون المياه المحالة من أيست
أن  تبين من خالل الدراسة حيث والتي تناولت مرضى الفشل الكلوى المزمن في محافظات غزة،

البلدية في الشرب  من أفراد عينة الدراسة من محافظة خان يونس يعتمدون على مياه %(45.1)
 الكيميائية خاصة عنصر النترات.رتفاع الملوثات على الرغم من ا

أسباب  الباحث ستنتجومن خالل استعراض الدراسات التي تناولت هذا الموضوع ي ومما سبق
عدم استخدام مياه البلدية من قبل السكان وهي سوء المياه الجوفية وعدم استساغتها من قبل 

 متصاصية التي تؤثر علىوالملوحة الزائدة فيها، الحفر االبالشبكة،  السكان، وضعف المياه
 الخزان الجوفي.

 المنزلية المحور الثاني: تحليل فقرات المجال الخاص بمياه الشرب
 تحليل فقرات خاصة بمياه الشرب المشتراة 

( عينة من مجموع عينات 73بلغ عدد العينات الخاصة بمياه الشرب التي يتم شراؤها )
 ( عينة.100المياه والبالغة )

: المقصود بها طريقة شراء المياه هل من سيارات بيع أو المياه والحصول عليهاكيفية شراء  .8
 (الخامس. )الجدول الثامن في الفصل محال تجارية أو عربة يجرها حصان

 لكيفية شراء المياه والحصول عليها توزيع عينة الدراسة وفقاا  :(5.8جدول )
 النسبة% التكرار الشراء كيفية

 69.9 51 سيارة بيع مياه
 8.2 6 محال تجارية

 21.9 16 عربة يجرها حيوان
 100 73 اإلجمالي

 (م2015العمل الميداني عام : المصدر)



   881 
 

( أن أغلب عينة الدراسة التي تشتري المياه المحالة وبنسبة 5.8يتبين من الجدول )
في الشرب من خالل سيارات بيع المياه وذلك  %( يحصلون على المياه التي يتم شراؤها69.9)

بسبب سرعة الوصول في الوقت المطلوب وال توجد مشقة أو غلبة عليهم وهذا ي عد مؤشر 
في الشرب  %( يحصلون على المياه التي يتم شراؤها8.2ايجابي على صحة السكان، مقابل )

ا بسبب تعبئة المياه في من خالل المحال التجارية وذلك بسبب قربهم من أماكن بيعها وأيض
لالستخدام اليومي، وأيضا بعضهم مستأجرين للمنازل،  ( لتر يوميا  20جالونات صغيرة سعة )

في الشرب من خالل عربة يجرها حصان  %( يحصلون على المياه التي يتم شراؤها21.9و)
ى أماكن وذلك بسبب بعد المنازل عن الطرق الرئيسة ولعدم قدرة وصول سيارات بيع المياه إل

والتي تناولت مشاريع  2013 سكناهم. ومن الدراسات التي توافقت مع هذه النتيجة دراسة شقليه
مياه الشرب المحالة من  ن يحصلون علىحيث اتضح أن مَ  تحلية المياه في محافظات غزة،

 %( من أفراد عينة الدراسة، وما نسبته86.5خالل سيارات توزيع المياه المحالة بلغت نسبتهم )
ريب لبيع مياه الشرب المحالة من خالل محل ق من أفراد عينة الدراسة يحصلون على%( 8)

والتي تناولت خصائص مياه الشرب في  2015 يضا  دراسة شريرالمياه المحالة. وكذلك أ
الذين يشترون المياه المحالة وبنسبة  الدراسة عينةمحافظة شمال غزة، يتضح أن معظم أفراد 

البقالة والسوبر  أشاروا إلى شرائها من سيارات البيع مباشرة، والباقي يشترونها من (92.1%)
وعي السكان، وعدم استساغتهم لمياه البلدية  ماركت، أو بطرق أخرى. وهذا مؤشر ايجابي على

 فيتجهون نحو شراء المياه من محطات المياه.

ا وجود ملوثات مثل رمال او : المقصود بهمدى وجود شوائب وملوثات في المياه المشتراة .2
 (الخامس. )الجدول التاسع في الفصل صدأ حديد في المياه المشتراة

 لمدى وجود شوائب وملوثات في المياه المشتراة توزيع عينة الدراسة وفقاا  :(5.9جدول )
 النسبة% التكرار وجود شوائب وملوثات
 2.7 2 نعم وجود شوائب

 5.5 4 وجود شوائب أحيانا
 91.8 67 يوجد شوائبال 

 100 73 اإلجمالي
 (م2015العمل الميداني عام : المصدر)
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( أن أغلب عينة الدراسة التي تشتري المياه المحالة وبنسبة 5.9يتبين من الجدول )
 والمستخدمة للشرب، في المياه التي يتم شراؤها ملوثاتو  يرون أنه ال يوجد شوائب (91.8%)

ه يرون أن (%2.7)من سيارات بيع المياه، مقابل  وهم من يستخدمون المياه التي يتم شراؤها
هذا ما أكده السكان عندما تم سؤالهم حول  في المياه التي يتم شراؤها ملوثاتو  شوائب يوجد

 ملوثاتو  شوائب ه يوجد أحيانايرون أن (%5.5)وجود الشوائب وذلك برؤيتها بالعين المجردة، و
هذا ما أكده أفراد العينة برؤية الشوائب بالعين المجردة وهذا سببه عدم  المياه التي يتم شراؤهافي 

و سوء المياه من المحطة نفسها لعدم الماء او خزان المياه الموجود على السيارة أنظافة خرطوم 
كانت وسيلة تصفية المياه من الشوائب، وكذلك طريقة نقل المياه للمنازل ألن أغلب هذه العينات 

عن طريق عربة يجرها حصان. ومن الدراسات التي تناولت هذا الموضوع واتفقت النقل لديهم 
والتي تناولت تلوث المياه في محافظتي الشمال والوسطى  2010دراسة الزرقة  مع هذه النتيجة

من عينة الدراسة يشعرون بطعم  (%(47.2حيث يتضح أن وتأثيراتها على صحة اإلنسان، 
ما  أنو  غه،للمياه ومعنى ذلك أن المياه يرتفع فيها نسبة الكلوريد لذلك تكون المياه غير مستسا

يالحظون تغير في لون المياه ويدلل على ذلك ارتفاع نسبة العكارة "وجود  (%(13.2 نسبته
 يشعرون برائحة للمياه. وكذلكراسة من عينة الد (%(3.8 ئب في المياه"، وما نسبتهبعض الشوا
أن  والتي تناولت خصائص مياه الشرب في محافظة شمال غزة، حيث تبين 2015دراسة شرير 

 تصلهم المياه نظيفة وخالية من الشوائب. (%(78.3وبنسبة  الدراسة عينةفراد معظم أ

محافظة خان ها رأي سكان : المقصود برأي عينة الدراسة حول مدى مذاق المياه المشتراة .3
 (الخامس. )الجدول العاشر في الفصل يونس بمذاق المياه المحالة التي يتم شراءها

 لمدى مذاق المياه المشتراة توزيع عينة الدراسة وفقاا  :(5.10) جدول

 (م2015العمل الميداني عام : المصدر)

 النسبة% التكرار مذاق المياه
 38.4 28 مذاق جيد جدا

 50.7 37 اق جيدذم
 8.2 6 اق متوسطذم
 2.7 2 اق مقبولذم

 100 73 االجمالي
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 بلغت نسبتهمتشتري المياه المحالة و ( أن نصف عينة الدراسة 5.10يتبين من الجدول )
اق المياه المشتراة ذيرون أن م (%38.4)يرون أن مذاق المياه المشتراة جيد، مقابل  (50.7%)

يرونه  (%2.7)( ، و)هو مذاق بين الجيد والجيد جدا   متوسطا   يرونه مذاقا   (%8.2)و  جيد جدا  
رضى وقبول الناس بالمياه المحالة المشتراة، وعلى استساغته.  مذاق مقبول، وهذا يدل على

والتي تناولت خصائص مياه  2015دراسة شرير  من الدراسات التي تتفق مع هذه النتيجةو 
يستسيغون مذاق المياه التي  الدراسة عينةالشرب في محافظة شمال غزة، حيث كان غالبية أفراد 

 يشربونها.

: يقصد بها طريقة تخزين المياه أي كيفية تخزين المياه في أداة تخزين المياه المشتراة .4
لجدول خزانات كبيرة والتي تكون مصنوعة في الغالب من بالستيك أو جالونات صغيرة. )ا

 (الخامسالحادي عشر في الفصل 

 ألداة تخزين المياه المشتراة توزيع عينة الدراسة وفقاا  :(5.11جدول )
 النسبة% التكرار تخزين المياه أداة

 76.7 56 خزان
 23.3 17 صغير جالون

 100 73 اإلجمالي
 (م2015العمل الميداني عام : المصدر)

 (%76.7)تشتري المياه المحالة وبنسبة ( أن أغلب عينة الدراسة 5.11) يتبين من الجدول
الونات مياه يخزنون المياه بج (%23.3)، مقابل لديهم خزان كبير بسبب قدرتهم على الشراء

السكان على شراء الخزانات الكبيرة، وألن بعضهم  هؤالء عدم قدرة صغيرة، وذلك يرجع إلى
 يفضل االستخدام اليومي للمياه بدون تخزين لقرب مكان بيع المياه أو لوجود بئر خاص به.

المقصود بها حجم الخزان الذي ت وضع أو ت خزن به المياه  تخزين المياه المشتراة:سعة أداة  .1
لجدول مثل الجالونات الصغيرة أو الخزانات الكبيرة ومنها احجام متعددة كما هو موضح )ا

 (الخامس الثاني عشر في الفصل
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 لسعة أداة تخزين المياه المشتراة توزيع عينة الدراسة وفقاا  :(5.12) جدول
 النسبة% التكرار سعة اداة التخزين

 50.7 37 لتر 250اقل من 
 39.7 29 500-أقل من 1000 لتر

 9.6 7 فأكثرلتر 1000 
 100 73 االجمالي

 (م2015العمل الميداني عام : المصدر)

 (%50.7)تشتري المياه المحالة وبنسبة  أن نصف عينة الدراسة (5.12)يتبين من الجدول 
، وكان السبب لتر( لعدم قدرتهم على الشراء 250لديهم خزان صغير )ذات سعة أقل من 

شراء كمية  انات كبيرة، وعدم قدرتهم أيضا علىشراء خز  ي ذلك عدم قدرة السكان علىالرئيسي ف
 (1000)أقل من  لتر إلى (500)من يتراوح سعة أداة التخزين  (%39.7)مياه كبيرة، مقابل 

لىال لتر، وهذا عائد إلى مستوى زيادة عدد أفراد األسرة،  دخل الجيد لدى هؤالء السكان، وا 
من عينة الدراسة التي تشتري المياه المحالة سعة أداة التخزين عندهم كانت  (%(9.6و
 ، وذلك بسبب االستهالك الكبير للمياه.فأكثرلتر  (1000)

والتي تناولت فيها مشاريع  2013ومن الدراسات التي اتفقت مع هذه النتيجة دراسة شقليه 
من أفراد  (%40أن ما نسبته ) تبين من خالل الدراسة ، حيثتحلية المياه في محافظات غزة 

لتر مع  (500)، والفارق بين خزان رلت (500)تخزن المياه في خزان بالستيك عينة الدراسة 
ويعود ذلك إلى أن الخزانات  ،(%(39.5نسبته  ليس كبيرا أّي ما لتر (200)خزان بالستيك 

من  %(47.1أن ما نسبته )البالستيكية رخيصة الثمن وذلك مرتبط بعدد أفراد األسرة الواحدة، و 
والتي  2015في دراسة شرير  لتر. أيضا   (1000)ن المياه بخزان تخز  أفراد عينة الدراسة

 الدراسة عينةتناولت فيها خصائص مياه الشرب في محافظة شمال غزة تبين أن معظم أفراد 
 لتر فأقل. ((300يخزنون المياه في خزانات حجمها  (%(75وبنسبة 
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المقصود بها مدة تنظيف الخزان الذي ت حفظ فيه : أداة تخزين المياه المشتراةفترة تنظيف  .6
 (الخامسلجدول الثالث عشر في الفصل المياه. )ا

 لفترة تنظيف أداة تخزين المياه المشتراة توزيع عينة الدراسة وفقاا  :(5.13جدول )
 النسبة% التكرار فترة تنظيف الخزان

 39.7 29 يوم15-1 
 31.5 23 يوم30-16 
 2.7 2 يوم45-31 
 26 19 يوم 45 أكثر من

 100 73 االجمالي
 (م2015العمل الميداني عام : المصدر)

المياه  خزان فترة تنظيفكانت  من عينة الدراسة %(39.7) ( أن5.13يتبين من الجدول )
، وتتم عملية تنظيف الخزان بعد استخدام المياه التي يوم( 1-15ها تتراوح من )يتم شراؤ التي 

وهذا يدل علي مؤشر جيد للصحة، مقابل  توجد بالخزان بالكامل أي قبل عملية التعبئة الجديدة،
، وهذه المدة يوم( 16-30ها من )يتم شراؤ المياه التي  خزان فترة تنظيف%( تتراوح 31.5)

%( من عينة الدراسة التي تشتري المياه 2.7تكون إما بعد تعبئة مرة واحدة أو مرتين للمياه، و)
، أي يوم (31-45) عندهم تتراوح من هايتم شراؤ المياه التي  خزان فترة تنظيفالمحالة كانت 

بعد شهر أو أكثر من شهر وهذا يعني أنه قد تتم عملية التنظيف بعد أكثر من ثالث مرات 
%( من عينة الدراسة التي تشتري 26و) للتعبئة اهماال  من السكان بعملية تنظيف خزان المياه،

، وقد يوم( (45أكثر من ا عندهم هخزان المياه التي يتم شراؤ  فترة تنظيفالمياه المحالة كانت 
إلي شهرين أو أكثر، وهناك من قال بأنه يقوم بتنظيف الخزان كل سنة مرة واحدة  تصل أحيانا  

باستمرار، وهذا  منه أن الخزان نظيف، ولبعد مكان الخزان أي يصعب عليه تنظيفه اعتقادا  
 في الخزان حال تواجدها فيوذلك  المياهنشاط بعض أنواع البكتيريا في  ي عرض المياه إلى
احتمال أن تكون هذه الخزانات غير م غلقة  درجات حرارة المياه، باإلضافة إلىخاصة مع ارتفاع 
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 مداومة من قبل السكان على، لذلك كلما كان هناك (1)مما ي عرضها للتلوث بشكل أكبر. جيدا  
 صحة السكان. على ه جيدة وهذا يعطي مؤشر ايجابيتنظيف خزان المياه كانت نوعية الميا

 (%(64.9: حيث اتضح أن 2010ومن الدراسات التي تناولت هذا الموضوع دراسة الزرقة 
من عينة الدراسة يقومون بتنظيف خزانات المياه ويدلل ذلك على مؤشر جيد للصحة، أما ما 

من عينة الدراسة ال يقومون بتنظيف خزانات مياه الشرب. كذلك دراسة شقليه  (%(35.1نسبته 
خزان مياه الشرب كل اسبوع يغسلون  أفراد عينة الدراسة من%( 20أن ) يتضح : حيث2013
يغسلون خزان مياه الشرب كل شهر، وما  الدراسة عينةمن أفراد  (%(47، وما نسبته أو أقل
يغسلون خزان مياه الشرب كل شهرين، وما نسبته  الدراسة عينةمن أفراد  (%(20.5نسبته 
يغسلون خزان مياه الشرب كل ست شهور، بينما النسبة  الدراسة عينةمن أفراد  (%(7.5

شهور.  ((6من أفراد العينة يغسلون خزان مياه الشرب كل أكثر من  (%(5المتبقية والبالغة 
بية السكان ينظفون خزاناتهم كل شهر فأقل : حيث تبين أن غال2015دراسة شرير  يضا  وكذلك أ

: حيث يتبين من 2013وكذلك دراسة مدوخ  ينظفونها كل اسبوعين. (%(34.7وأكثرهم وبنسبة 
ال يقومون بتنظيف خزانات مياه  (%5.4)أفراد من عينة الدراسة وبنسبة  (10)الدراسة أن 

الشرب وهذا يعرض المياه إلى زيادة التلوث في الخزان سواء التلوث البكتيري أو الكيميائي 
وذلك في حال عدم اغالق الخزانات الممرض من خالل الهواء الملوث بالغازات الملوثة للجو 

 غالق محكم مما يزيد تعرضها للملوثات بشكل أكبر. إ

 سبق نستنتج:ومن خالل ما 

 ن بمخاطر اهتمام أغلب السكان بتنظيف خزانات مياه الشرب وهذا يعود إلى وعي السكا
 صحتهم من تعرضها لألمراض. تلوث المياه وللحفاظ على

  نظافة خزانات مياه الشرب مهمة جدا لتقليل من نسبة التلوث أو الحد منه، فتبقى جودة المياه
 على صحة السكان. مما ينعكس ايجابا   للشرب،خزانات الشرب جيدة وصالحة في 

                                                           
 (118( الزرقة، تلوث المياه في محافظتي الشمال والوسطى وتأثيراتها على صحة اإلنسان)ص7)
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والمقصود بها هل يقوم السكان بتنظيف الخزان  أداة تخزين المياه المشتراة:تنظيف  كيفية .1
لجدول الرابع عشر في الفصل من الداخل أم من الخارج أم من الداخل والخارج معا. )ا

 (الخامس

 توزيع عينة الدراسة وفقا لكيفية تنظيف أداة تخزين المياه المشتراة :(5.14جدول )
 النسبة% التكرار كيفية تنظيف الخزان
 49.3 36 تنظيف من الداخل فقط
 1.4 1 تنظيف من الخارج فقط

 49.3 36 تنظيف من الداخل والخارج
 100 73 االجمالي

 (م2015العمل الميداني عام : المصدر)

%( من عينة الدراسة التي تشتري المياه 49.3( أن ما نسبته )5.14الجدول )يتبين من 
ها من الداخل فقط، وهذا يرجع إلى اعتقادهم أن المياه التي يتم شراؤ  خزان تنظف المحالة كانت

%( من عينة الدراسة التي (49.3التنظيف فقط يكون من الداخل وليس من الخارج، مقابل 
والخارج، وذلك للحفاظ على خزان ها من الداخل ومن خزان المياه التي يتم شراؤ  تنظف كانت
وعلى جودة نوعية المياه داخل الخزان مما يعطي مؤشر على اهتمام السكان بجودة  المياه،

من الخارج  خزان المياه ( كانت تنظف1.4%المياه وللحفاظ على صحتهم، في حين ما نسبته )
. وقد عينة الدراسة في تنظيف خزان مياه الشربد اهتمام كبير لدى فقط، وهذا يدل على وجو 
: أن والتي تناولت خصائص مياه الشرب في محافظة شمال غزة 2015اوضحت دراسة شرير 

يتم تنظيفها من الداخل والخارج،  (%(70.7معظم خزانات المياه في منطقة الدراسة وبنسبة 
من الخزانات قابلة  (%(87ن أمن الخزانات يتم تنظيفها من الداخل فقط، حيث  (%(26.1و

 نوعية المياه. بتنظيف خزانات المياه للحفاظ على للفتح والتنظيف. وهذا يفسر اهتمام السكان

يقصد بها المادة التي تستخدم في تنظيف الخزان  أداة تخزين المياه المشتراة:تنظيف  مادة .1
سواء من الداخل أم من الخارج أم من االثنين معا وهي )المياه فقط، الكلور، صابون، سائل 

 (الخامسلجدول الخامس عشر في الفصل جلي(. )ا
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 لمادة تنظيف أداة تخزين المياه المشتراة توزيع عينة الدراسة وفقاا  :(5.15) جدول
 النسبة% التكرار التنظيفمادة 

 60.3 44 المياه فقط
 31.5 23 مياه وكلور

 2.7 2 كلور وصابون ومياه
 4.1 3 سائل جلى وماء
 1.4 1 صابون وماء
 100 73 اإلجمالي

 (م2015العمل الميداني عام : المصدر)

المياه %( من عينة الدراسة التي تشتري 60.3أن ما نسبته ) (5.15يتبين من الجدول )
المياه التي يتم شراءها بالماء فقط، وهذه النسبة من السكان اعتقدوا  خزان تنظف المحالة كانت

%( من عينة الدراسة التي (31.5أن التنظيف بالماء وحده كاٍف لغسيل وتنظيف الخزان، مقابل 
المياه التي يتم شراءها بواسطة الماء والكلور، ويرجع السبب في ذلك أن  خزان تنظف كانت

 الخزان %( كانت تنظف(2.7الكلور مادة مطهرة للخزان وللمياه أيضا ، في حين ما نسبته 
بواسطة كلور وماء وصابون، ويرجع السبب في استخدامهم الصابون إلى أنه مادة منظفة أما 

%( كانت 1.4بواسطة سائل جلي وماء، ) الخزان كانت تنظف%( 4.1الكلور مادة مطهرة، و)
بواسطة صابون وماء. ويرجع سبب استخدام المواد المنظفة لتنظيف الخزانات إلى  الخزان تنظف

خاصة بمياه الشرب. ومن الدراسات التي وعي الناس واهتمام الناس في تنظيف الخزانات ال
أعدتها عن محافظة شمال غزة والتي تناولت والتي  2015 دراسة شريرتناولت هذا الموضوع 

من أفراد عينة  (%(43.8أن  فيها خصائص مياه الشرب في محافظة شمال غزة حيث تبين
 أن ما نسبته، و خزانات المياه تنظيفن الصابون بأنواعه المختلفة في يستخدمو  الدراسة
ينظفون الخزانات بالماء فقط، والنسبة الباقية توزعت على التنظيف بالكلور أو  (%(24.7

 الكلور والصابون، وغيرها من المواد.
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 تحليل فقرات خاصة بمياه الشرب من البلدية 
( 11من مياه البلدية ) تم الحصول عليهابلغ عدد العينات الخاصة بمياه الشرب التي 

 ( عينة.100والبالغة )عينة من مجموع عينات المياه 

: تناول رأي عينة الدراسة التي تستخدم مياه البلدية في الشرب حول جودة مياه البلدية .7
الباحث رأي السكان حول جودة نوعية مياه البلدية وهل يمكن استخدامها للشرب أم ال. ) 

 (الخامسلجدول السادس عشر في الفصل ا

 توزيع عينة الدراسة التي تستخدم مياه البلدية وفقا لرأيهم حول جودة مياه البلدية :(5.16جدول )
 %النسبة التكرار جودة مياه البلدية

 18.2 2 نعم
 54.5 6 احيانا
 27.3 3 ال

 100 11 اإلجمالي
 (م2015العمل الميداني عام : المصدر)

تستخدم مياه البلدية في الشرب عينة الدراسة التي ( أن أغلب 5.16يتبين من الجدول )
%( يرون أن مياه البلدية أحيانا تكون جيدة للشرب وهذا يعود إلى (54.5ما نسبته مثلوا و 

%( يرون أنها جيدة للشرب، وسبب ذلك عدم قدرتهم على شراء 18.2استساغتهم للمياه، مقابل )
%( يرون 27.3للمياه، و)المياه المحالة ألن مستوى الدخل لديهم معدوم، وكذلك استساغتهم 

 ومن الدراسات التي تناولت هذا الموضوع أنها غير جيدة وذلك لعدم استساغتها وملوحتها.
يتضح  والتي تناولت فيها خصائص مياه الشرب في محافظة شمال غزة، 2015دراسة شرير 

  أن القرية البدوية تعتمد على مياه البلدية بشكل كامل.

تخدم مياه البلدية في الشرب حول المشاكل الصحية الناتجة رأي عينة الدراسة التي تس .2
: يناقش الباحث رأي السكان في مياه البلدية والمشاكل الصحية عن استخدامها في الشرب

 (الخامسلجدول السابع عشر في الفصل التي تنتج عن استخدامها عند شربها. )ا
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لرأيهم حول المشاكل الصحية الناتجة  توزيع عينة الدراسة التي تستخدم مياه البلدية وفقاا  :(5.17جدول )
 عن استخدامها في الشرب

 %النسبة التكرار مشاكل صحية بسبب المياه
 9.1 1 نعم
 18.2 2 أحيانا
 72.7 8 ال

 100 11 اإلجمالي
 (م2015العمل الميداني عام : المصدر)

عينة الدراسة التي تستخدم مياه البلدية في الشرب ( أن أغلب 5.17يتبين من الجدول )
نهم وذلك أل %( يرون أن مياه البلدية ال تسبب مشاكل صحية لهم،72.7ما نسبته )مثلوا و 

يستخدموها بشكل مستمر في الشرب ولم يتعرضوا ألي أمراض، وذلك ما أكدته دراسة شرير 
حيث أبدى أفراد عينة  والتي تناولت خصائص مياه الشرب في محافظة شمال غزة، 2015

الدراسة ارتياحهم للمياه وأنها جيدة المواصفات وال يوجد لديهم أي مشاكل ناجمة عن استخدام 
%( يرون أنها (9.1%( يرون أنها تسبب أحيانا مشاكل صحية لهم، و18.2هذه المياه، مقابل )

هم، ويرجع ذلك إلى أن استعمال مياه البلدية في الشرب يزيد من نسبة تسبب مشاكل صحية ل
والتي تناولت  2010كدته دراسة الزرقة ض ذات األصل الكيميائي، وذلك ما أاإلصابة باألمرا

حيث اتضح أن  تلوث المياه في محافظتي الشمال والوسطى وتأثيراتها على صحة اإلنسان،
من عينة الدراسة يوجد عندهم أشخاص يعانون من األمراض الخاصة بالدراسة،  (%(31.4
من عينة الدراسة يوجد عندهم أشخاص يعانون من مرض ضغط الدم،  (%(13.4فنجد 

يوجد عندهم أشخاص يعانون  (%(2.6يوجد عندهم أشخاص يعانون الحصاوي، و (%(11.4و
ميائي. وكذلك دراسة القة بالتلوث الكيلها ع اض من المحتمل أن يكونفشل كلوي وهي أمر 

حيث اتضح من  والتي تناولت مرض الفشل الكلوي المزمن في محافظات غزة، 2013مدوخ 
خالل الدراسة الميدانية لمرضى الفشل الكلوي المزمن لمدينة خان يونس أن هناك بعض من 

دية في الشرب قبل أفراد عينة الدراسة في محافظة خان يونس كانوا يعتمدون على مياه البل
%( من أفراد عينة الدراسة 45.1إصابتهم بمرض الفشل الكلوي المزمن، حيث كانت ما نسبته )

في محافظة خان يونس يعتمدون على مياه البلدية في الشرب على الرغم من ارتفاع الملوثات 
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شبكات الكيميائية وبالذات عنصر النترات منذ سنوات طويلة ألن خان يونس غير مخدومة ب
وألن تركيز الملوحة يزداد في االتجاه الشرقي كما  للصحة. صرف صحي وهذا مؤشر غير جيد

في دراسته آلبار محافظة خان يونس إن التلوث الكيميائي للمياه  2006 بينها أحمد اليعقوبي
الجوفية لمحافظة خان يونس تجاوزت المعايير الدولية بثالث أضعاف تقريبا ولقد دلت هذه 

الت على مؤشرات خطيرة لصحة المرضى الذين كانوا يعتمدون على مياه البلدية في المعد
للفشل الكلوي المزمن. وكذلك  والمؤديةالشرب، ولما لها من أضرار كبيرة وجسيمة على الكلى 

والتي تناولت تقييم النوعية الميكروبيولوجية للمياه وعالقته  2006دراسة ماجد ياسين وآخرون 
يعتمدون على مياه  في محافظة غزة، حيث أظهرت الدراسة أن السكان الذين بصحة اإلنسان
صابة باألمراض من غيرهم، وبينت الدراسة أن المياه العادمة ساهمت في زيادة البلدية أكثر إ

والتي  2008دراسة ماجد ياسين وسالم أبو عمر  نسبة التلوث الميكروبيولوجي. وكذلك أيضا  
يولوجي في نظام توزيع مياه الشرب وآثاره على صحة اإلنسان في تناولت التلوث الميكروب

يعتمدون على  سنوات من المراقبة حيث أظهرت الدراسة أن السكان الذين 7محافظة خان يونس 
صابة من غيرهم، وأظهرت الدراسة أن النوعية السيئة للمياه هي التي ساهمت مياه البلدية أكثر إ

 دراسة.في انتشار األمراض الخاصة بال

: بمياه البلدية رأي عينة الدراسة التي تستخدم مياه البلدية في الشرب حول وجود شوائب .3
يناقش الباحث رأي السكان الذين يستخدمون مياه البلدية في الشرب اذا ما وجدوا فيها شوائب 
مثل )رمال وطين أو صدأ حديد أو غير ذلك من الشوائب(، أو لم يجدوا فيها شوائب. ) 

 (الخامسلجدول الثامن عشر في الفصل ا
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لرأيهم في الشرب حول وجود شوائب  توزيع عينة الدراسة التي تستخدم مياه البلدية وفقاا  :(5.18جدول )
 بمياه البلدية

 %النسبة التكرار وجود شوائب
 9.1 1 نعم
 36.4 4 احيانا
 54.5 6 ال

 100 11 اإلجمالي
 (م2015عام العمل الميداني : المصدر)

عينة الدراسة التي تستخدم مياه البلدية في الشرب ( أن أغلب 5.18يتبين من الجدول )
%( يرون أنه 36.4شوائب بمياه البلدية، مقابل ) %( يرون أنه ال يوجد54.5ما نسبته )مثلوا و 

%( يرون أنه توجد شوائب بمياه البلدية ومن هذه 9.1أحيانا شوائب بمياه البلدية،  و) يوجد
الشوائب الطين والرمال، وأحيانا صدأ حديد يكون ناجم عن عدم اهتمام البلدية بصيانة شبكات 
المياه بشكل مستمر، وهذا ما أكده السكان عند سؤالهم عن وجود شوائب في مياه البلدية ودللوا 

 على ذلك برؤية الشوائب بالعين المجردة.

حيث  لمياه البلدية: لشرب حول مذاقهمرأي عينة الدراسة التي تستخدم مياه البلدية في ا .4
يناقش الباحث رأي السكان الذين يستخدمون مياه البلدية في الشرب حول كيفية مذاق مياه 

لجدول التاسع عشر البلدية من حيث )مياه جيدة للشرب أو مقبولة او متوسطة المذاق(. )ا
 (الخامسفي الفصل 

لرأيهم في الشرب حول مذاقهم لمياه  توزيع عينة الدراسة التي تستخدم مياه البلدية وفقاا  :(5.19) جدول
 البلدية

 %النسبة التكرار مداق مياه البلدية
 18.2 2 جيد
 45.5 5 متوسط
 36.4 4 مقبول
 100 11 االجمالي

 (م2015عام العمل الميداني : المصدر)
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ستخدم مياه عينة الدراسة التي ت من %(45.5)ما نسبته  ( أن5.19يتبين من الجدول رقم )
%( يشعرون بمذاق جيد (18.2يشعرون بمذاق متوسط لمياه البلدية، مقابل  البلدية في الشرب

 %( يشعرون بمذاق مقبول لمياه البلدية.(36.4لمياه البلدية و

مياه  استخدامرأي عينة الدراسة التي تستخدم مياه البلدية في الشرب حول صعوبات  .1
: حيث يناقش الباحث رأي السكان الذين يستخدمون مياه البلدية في الشرب حول البلدية

 (الخامس)الجدول العشرين في الفصل  الصعوبات التي تواجههم عند استخدام مياه البلدية.

 حول صعوبات استخدام مياه البلدية لدراسة التي تستخدم مياه البلديةتوزيع عينة ا :(5.20)جدول 
 %النسبة التكرار صعوبات

 9 1 ال
 45.5 5 احيانا
 45.5 5 نعم

 100 11 االجمالي
 (م2015عام العمل الميداني : المصدر)

عينة الدراسة التي تستخدم مياه البلدية %( من 9( أن ما نسبته )5.20) يتبين من الجدول
ن %( يشعرو (45.5يشعرون بوجود صعوبات للحصول على مياه البلدية، مقابل في الشرب ال 

%( يشعرون بوجود صعوبات 45.5مياه البلدية، و) بوجود صعوبات للحصول على أحيانا  
فراد عينة الدراسة يؤكدون وجود %( من أ91أي ما نسبته ) للحصول على مياه البلدية،

 انقطاع التيار الكهربائيصعوبات عند استخدامهم لمياه البلدية وَيرجع السبب في ذلك إلى 
ن أتت المياه ،لساعات طويلة تتعدى الثمان ساعات فإنها تأتي بالتزامن مع  وكذلك قطع المياه وا 
 من خالل شبكات المياه، المنازل الواصلة إلىالبلدية مياه انقطاع التيار الكهربائي، وضعف 

( أيام 7 - 3كما أكد السكان أن مدة انقطاع المياه تتراوح بين ) مياه البلدية وطول مدة انقطاع
الخاصة  مولدات الكهرباء ي وتعطلتتعدي ذلك، ويعود ذلك إلى قطع التيار الكهربائ وأحيانا  

أما بالنسبة لدور سلطة المياه  ،الكهرباءفر الوقود الالزم لتشغيل مولدات ، أو عدم تو بضخ المياه
 فقد أرجعت سبب صعوبة حصول السكان على المياه بالشكل المطلوب إلى عدة أسباب منها

ناطق، وقد تكون أقل في بعض الم (%55)التي ال تتجاوز كفاءة شبكات توزيع المياه و  ضعف
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أما  ة،قانونيالغير ، أو لوجود بعض الممارسات في شبكات المياه وهذا يعود إما لتلف
على  بخصوص شركة الكهرباء فإنها ال تلتزم بأي جدول وصل للتيار الكهربائي مما يؤثر سلبا  

 مواعيد تشغيل مضخات المياه.

 تحليل فقرات خاصة بمياه الشرب من الفلتر 
( عينة 13بلغ عدد العينات الخاصة بمياه الشرب التي تم الحصول عليها من الفلتر المنزلي )

 ( عينة100مجموع عينات المياه والبالغة )من 

: توزيع عينة الدراسة التي تستخدم مياه الفلتر في الشرب وفقا لزمن شرائهم للفلتر .8
ويقصد به وقت وزمن شراء الفلتر وتركيبه في المنزل، حيث يعمل الفلتر علي تحلية المياه 

 (الخامسالعشرين في الفصل الواحد و )الجدول  وجعل مذاقها مستساغ.

 لزمن شرائهم للفلتر توزيع عينة الدراسة التي تستخدم مياه الفلتر في الشرب وفقاا  :(5.21)جدول 
 %النسبة التكرار زمن شراء الفلتر بالسنة

 38 5 أقل من سنة
سنوات  5 -2 3 24 

 38 5  6 سنوات فأكثر 
 100 13 االجمالي

 (م2015عام : العمل الميداني المصدر)

عينة الدراسة التي تستخدم مياه الفلتر من  (%(38أن ما نسبته ( 5.21)يتبين من الجدول 
توجه الناس نحو تحلية المياه  د إلى، وهذا يعو في الشرب قاموا بشراء الفلتر منذ أقل من سنة

 ،سنوات ((2-5قاموا بشراء الفلتر منذ %( (24داخل منازلهم عن طريق الفلتر، مقابل 
 ((6 عينة الدراسة التي تستخدم مياه الفلتر في الشرب قاموا بشراء الفلتر منذمن ( %(38و

الزرقة  مع هذه النتيجة دراسة واتفقت تناولت هذا الموضوع الدراسات التيمن . و سنوات فأكثر
 من ستخدمون الفلتر في الشرب منذ أقلمن عينة الدراسة ي (%(39.7أن  حيث تبين 2010

سنوات، وهذا  (10إلى أقل من  – 5)يعتمدون على مياه الفلتر منذ  (%(31.5سنوات، و (5)
مياه الفلتر منذ  يعتمدون على (%(7.6يوضح مدى سرعة تدهور الخزان الجوفي، كما يتبين أن 

سنوات، ويرجع ذلك إما إلى زيادة الوعي عندهم أو لسوء نوعية المياه منذ أكثر  ((10أكثر من 
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%( من أفراد العينة قالوا 28.6حيث يتضح أن ) 2015وكذلك دراسة شرير  سنوات. ((10من 
 شهر أو سنتين.أأنه يوجد عندهم فلتر منذ ثالثة 

ويقصد : توزيع عينة الدراسة التي تستخدم مياه الفلتر في الشرب وفقا لمدة تغيير الفلتر .2
العشرين في و  الثاني )الجدول به المدة الزمنية لتغير الفلتر الداخلي الموجود بالفلتر المنزلي.

 (الخامسالفصل 

 لمدة تغيير الفلتر توزيع عينة الدراسة التي تستخدم مياه الفلتر في الشرب وفقاا  :(5.22)جدول 
 %النسبة التكرار باألشهر مدة تغير الفلتر
3-1 8 61.5 
6-4 3 23 

فأكثر  7 2 15.5 
 100 13 االجمالي

 (م2015عام العمل الميداني : المصدر)

عينة الدراسة التي تستخدم مياه %( من (61.5( أن ما نسبته 5.22يتبين من الجدول )
يقومون بتغيير الفلتر %( (23، مقابل ( شهور(1-3الفلتر في الشرب يقومون بتغيير الفلتر من 

( شهور (1-6%( من عينة الدراسة يقومون بتغير الفلتر من (84.5( شهور، أي أنَّ 4-6من )
%( من 15.5مناسبة تسمح بأن تكون المياه جيدة الفلترة في كل وقت، وأّن ما نسبته ) وهي مدة

( شهور فأكثر، وهي مدة أيضا تسمح بأن تكون المياه 7كل ) يقومون بتغيير الفلتر عينة الدراسة
، ويرتبط مدى صحية تلك المياه بمدى جودة المياه في تلك المنطقة، ألنه كلما فيها جيدة قليال  

 (1)ت المياه التي ت غذي الفلتر غير نقية يحتاج الفلتر إلى تغير المصافي بشكل أكثر.كان

: 2010اتفقت مع هذه النتيجة دراسة الزرقة و  تناولت هذا الموضوع ومن الدراسات التي
ممن لديهم فلتر منزلي يقومون بتغير المصافي  (%(7.6ن حوالي أحيث يتضح من الدراسة 

وهي مدة مناسبة تسمح بأن تكون المياه جيدة الفلترة في كل  ،الخاصة بالفلتر كل ست شهور
يقومون بتغير المصافي كل سنة، وهي مدة طويلة ال تسمح بنقاء  (%(2وقت، ويالحظ أن 

                                                           
 (113( الزرقة، تلوث المياه في محافظتي الشمال والوسطى وتأثيراتها على صحة اإلنسان )ص7)
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المياه في تلك المنطقة، ألنه كلما  المياه طول العام، ويرتبط مدى صحية تلك المياه بمدى جودة
كانت المياه التي تغذي الفلتر غير نقية يحتاج الفلتر إلى تغير مصافي بشكل أكثر، كما يتضح 

وهذا يؤدي إلى تردي  ،يقومون بتغير المصافي كل سنة ونصف (%(0.6من الدراسة أن حوالي 
ستنتاج أن المدة الزمنية ويمكن اال وتغير بعض خصائصها كلما زادت المدة. ،جودة المياه

المناسبة لتغير مصافي الفالتر الداخلية للفالتر المنزلية من شهر واحد إلى ست شهور، وهذا 
ومن خالل ما أكده السكان بأن المياه تكون نظيفة  ،كان واضح من خالل الفحوصات المخبرية

وتعرض المياه إلى جودة المياه  ت المدة عن ست شهور فهذا يؤثر علىونقية، أما في حين زاد
. وهنا نشير إلى جودة األمراضبعض ب وتعرضهم لإلصابة التلوث مما يؤثر على صحة السكان

( شهور مناسبة لتغير 6 -1المياه الواصلة إلى المنزل فإذا كانت المياه نقية فالمدة من )
ير الفالتر بشكل سريع من تغ إلى الفالتر، أما إذا كانت المياه ملوثة وغير نقية فإنها تحتاج

 .( شهور3 –1)

توزيع عينة الدراسة التي تستخدم مياه الفلتر في الشرب وفقا لشعورهم بتحسن في  .3
المقصود بذلك هل يشعر المواطن بتحسن في صحته عند استخدامه مياه الفلتر في : صحتهم

بتحسن في الشرب، فقد تبين من خالل سؤالي لمستخدمي الفلتر المنزلي حول شعورهم 
ل استخدام مياه الفلتر من نهم كانوا يعانون قبهتم أنهم فعال شعروا بتحسن خاصة أصح

الثالث والعشرين في  . )الجدولمالح ووجع في الكليبعض األمراض مثل اإللتهابات واأل
 (الخامسالفصل 

 لشعورهم بتحسن في صحتهم توزيع عينة الدراسة التي تستخدم مياه الفلتر في الشرب وفقاا  :(5.23)جدول 
 %النسبة التكرار شعور بتحسن من الفلتر

 92.3 12 نعم
 7.7 1 أحيانا
 100 13 اإلجمالي

 (م2015عام العمل الميداني : المصدر)

عينة الدراسة التي تستخدم مياه %( من 92.3( أن ما نسبته )5.23يتبين من الجدول )
، ألن المياه المفلترة عند استخدامهم لمياه الفلترالفلتر في الشرب يشعرون بتحسن في صحتهم 
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يشعرون أحيانا بتحسن في صحتهم عند استخدامهم لمياه %( (7.7جيدة ومستساغة، مقابل 
قتصادي هم األكثر في المستوى اإل وهنا يمكن القول بأن األشخاص األفضل حاال   .الفلتر

على مياه الفلتر وهذا ما أكده السكان الذين يستخدمون الفلتر بشكل مستمر مما  اعتمادا  
وجود عالقة بين سنوات استخدام الفلتر وصحة  صحتهم، وهذا يؤكد على على ايجابا   أثر

صابة مياه صحية جيدة للشرب وتقلل من إ السكان ألنها تعمل على تنقية المياه وجعلها
 السكان باألمراض.

 :نتائج تساؤلت الستبانةالمحور الثالث: 
 ما هو رأي أفراد عينة الدراسة حول جودة مياه المحالة التي يستخدموها في الشرب؟ .8

عينة الدراسة حول وجهة  ءولإلجابة على ذلك التساؤل تم حساب التكرارات والنسبة المئوية لآلرا
الرابع  لجدولوالنتائج موضحة )ا ونها في الشرب،نظرهم بجودة المياه المحالة التي يستخدم

 (الخامسوالعشرين في الفصل 

 رأي عينة الدراسة حول جودة مياه الشرب التي يستخدمونها :(5.24) جدول

 الفقرة
ل 
 المجموع% موافق% محايد% %أوافق

 100 79 7 14 تعتقد أن نوعية هذه المياه جيدة للشرب
 100 89 6 5 عائلتكتعتقد أن جودة مياه الشرب مهمة لصحتك وصحة 
 100 71 10 19 تعتقد أن طريقة تخزينك للمياه صحية وسليمة

تعتقد أن المداومة على تنظيف خزان المياه مهمة للحفاظ على 
 100 85 10 5 نظافة المياه

 100 62 10 28 تعتقد أن عملية شراء المياه سهلة
 100 56 11 33 تعتقد أن ثمن المياه مناسب

 100 55 16 29 بقاء المياه في خزانك مناسبةتعتقد أن مدة 
 (م2015عام العمل الميداني : المصدر)

%( منهم يوافقون على أن 79أن أغلب أفراد العينة وبنسبة ) (5.24يتبين من الجدول )
من الدراسات التى و  نوعية المياه التي يستخدمونها جيدة للشرب، ألن مذاقها جيد ومستساغ،

والتى تناولت فيها خصائص  2015دراسة شرير  واتفقت مع هذه النتيجةتناولت هذا الموضوع 
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أن غالبية أفراد عينة الدراسة  من الدراسة حيث يتضح مياه الشرب في محافظة شمال غزة،
واختلفت هذه النتيجة مع دراسة الرزرقة  كما راضين عن نوعية وجودة المياه التي يشربونها،

سة ال يعتقدون بأن المياه في من عينة الدرا (%84.4)أن  من الدراسة حيث يتضح 2010
( %15.6)غزة صالحة للشرب وذلك لسوء نوعية المياه الواصلة إليهم، في حين أن  محافظات

غزة صالحة للشرب ويرجع ذلك لسببين إما ألن نوعية المياه  يعتقدون أن المياه في محافظات
، لذلك فإن الماء المستخدم للشرب أو في التغذية الواصلة إليهم جيدة أو لقلة الوعي البيئي لديهم

أو لغسل األدوات واألواني يجب أن يكون سائل في نقائه ال لون له وال طعم وال رائحة وهو 
انية من ضرورى حيث تعتمد عليه الحياة بكافة أشكالها على سطح األرض وهو في المرتبة الث

والباقي كانت إجاباتهم  ،وافقون على ذلك%( منهم ال ي14مقابل ) ،حيث األهمية بعد الهواء
أن جودة مياه الشرب %( يوافقون على 89محايدة، كما يتبين أن أغلب أفراد العينة وبنسبة )

والحفاظ عليها من  اإلنسان صحة سالمة م وصحة عائالتهم، وذلك للحفاظ علىمهمة لصحته
كما اتفقت هذه النتيجة مع دراسة شرير  وألن الماء ي عد عمود الحياة، صابة باألمراض،اإل

مقابل  صحة السكان، أن جودة المياه مهمة للحفاظ على من الدراسة حيث يتضح 2015
غزة غير  ون أن كل المياه الموجودة في محافظاتألنهم يعتبر  %( ال يوافقون على ذلك(5

وهذه النتيجة تختلف مع دراسة  ،والباقي كانت إجاباتهم محايدة صالحة لالستخدام األدمي،
من عينة الدراسة لم يتلقون أي دورات ارشادية  (%(81.8أن  الدراسة حيث تبين 2010الزرقة 

تلقوا تلك الدورات وهم من  (%(18.2لمعرفة خطورة المياه الملوثة على صحتهم، في حين 
فراد العينة وبنسبة كما يتبين أن أغلب أ يتشكل لديهم وعى بيئي عن خطورة المياه الملوثة.

أن طريقة تخزينهم للمياه صحية وسليمة، وهذا يدلل على الوعي المائي %( يوافقون على (71
بأن أغلب السكان شرنا سابقا كما أ 2013 ما جاء في دراسة شقليه ومما يدل على ذلك للسكان،
وكذلك دراسة  ،يخزنون المياه في خزانات بالستيكية وذلك إلنخفاض ثمنها (%(94.5وبنسبة 
يعتقدون أن طريقة تخزينهم للمياه صحية  (%(83.7أن  تبين من الدراسة حيث 2015شرير 

%( ال يوافقون 19مقابل ) السكان بطريقة وأداة تخزين المياه، وهذا يدل على رضىوسليمة، 
والباقي  األسرة،أفراد الونات الصغيرة والسبب في ذلك قلة عدد ألنهم يستخدمون الج على ذلك

أن %( يوافقون على 85كما يتبين أن أغلب أفراد العينة وبنسبة )، كانت إجاباتهم محايدة
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وبقائها نقية وعدم تلوثها  المداومة على تنظيف خزان المياه مهمة للحفاظ على نظافة المياه
تفقت وهذه النتيجة ا ، وهذا يعتبر مؤشر جيد لصحة السكان،بالميكروبات أو البكتيريا الممرضة

المياه  خزان أن المداومة على تنظيف الدراسة عينةحيث أجمع أفراد  2015مع دراسة شرير 
 نظافة المياه، وهذا يؤثر على صحة السكان ويحد من اإلصابة باألمراض، مهمة للحفاظ على

كما يتبين أن أغلب أفراد ، والباقي كانت إجاباتهم محايدة %( ال يوافقون على ذلك5مقابل )
أن عملية شراء المياه سهلة، وذلك لسرعة وصول المياه %( يوافقون على (62العينة وبنسبة 

%( ال يوافقون على ذلك، بسبب ب عد منازلهم 28عن طريق سيارات بيع المياه للمنازل، مقابل )
، وكذلك أيضا ضيق عن الطرق الرئيسة وهذا يعيق وصول سيارات بيع المياه إلى هذه المناطق

كما يتبين أن أغلب أفراد العينة وبنسبة ، والباقي كانت إجاباتهم محايدة الشوارع وعدم رصفها،
أن ثمن المياه مناسب، وذلك بسبب وجود دخل ثابت أو محدود، مقابل %( يوافقون على 56)

لديهم أو ، ويرونه ثمن مرتفع، وذلك بسبب عدم وجود دخل ثابت %( ال يوافقون على ذلك(33
كما يتبين أن أغلب أفراد العينة وبنسبة ، أنهم عاطلين عن العمل، والباقي كانت إجاباتهم محايدة

أن مدة بقاء المياه في خزاناتهم مناسبة، ويرجع ذلك إلى استخدام المياه %( يوافقون على (55
ال يوافقون  %(29في الخزان بشكل سريع أي ما مدته أسبوع أو ما يزيد عن األسبوع، مقابل )

، ألن استخدامهم للمياه يطول وتبقى المياه راكدة في الخزان لفترات طويلة، والباقي على ذلك
 .  كانت إجاباتهم محايدة

 مما سبق يمكن القول أن:

 ( من79ما نسبته )%  أفراد عينة الدراسة موافقون وراضون على نوعية وجودة المياه التي
 يستخدمونها في الشرب.

 ( من أ71ما نسبته )%طريقة التخزين للمياه. فراد عينة الدراسة موافقون على 
 يف الخزانات بشكل الوعي لدى السكان في بعض المناطق حول أهمية تنظ ارتفاع مستوى

صحة السكان وحمايتهم من األمراض الناتجة عن التلوث ببكتيريا  دوري للحفاظ على
، وأيضا يوجد تدني في مستوى F.Cظي وبكتيريا الكوليفورم الغائ T.Cالكوليفورم الكلي 
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الوعي لدى السكان في مناطق أخرى وخاصة المناطق الزراعية حول أهمية تنظيف الخزانات 
 بشكل مستمر.

 ( من62ما نسبته )%  أفراد العينة يعتبرون عملية شراء المياه المحالة سهلة، وذلك لوجود
 سيارات بيع المياه وسرعة وصولها للمنازل.

 ( من56ما نسبته )%  أفراد عينة الدارسة موافقون على أن ثمن المياه مناسب ويعود ذلك
 شراء المياه المحالة. يهم وقادرين علىلوجود دخل ثابت ومحدود لد

 ( من55ما نسبته )%  أفراد عينة الدراسة موافقون على أن مدة بقاء المياه في الخزان مناسبة
دة بقاء المياه في الخزان تعمل على تكون وذلك الستخدام المياه بشكل سريع، وأن طول م

 طبقة لزجة في قاع الخزان تكون بحاجة للتنظيف بشكل جيد.
  الشرب وذلك كله يدلل على أن مستوى الوعي المائي لدى السكان عاٍل في الحفاظ على مياه

 مراض.من التلوث، حتى يحافظوا على صحتهم سليمة خالية من األ

 المعيشة مستوى( بين α=0.05إحصائية عند مستوى دللة )هل توجد عالقة ذات دللة  .2
 وبين أداة تخزين المياه؟في منازل محافظة خان يونس 

 .أداة تخزين المياهو  المعيشة مستوىال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين لصفرية: الفرضية ا

 .تخزين المياه أداةو  المعيشة مستوىتوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين الفرضية البديلة: 

ة بين لإلجابة على هذا التساؤل تم استخدام اختبار مربع كاي للتعرف على وجود عالق
 .(الخامسالخامس والعشرين في الفصل  الجدولالمتغيرات والنتائج موضحة )

 أداة تخزين المياهو المعيشة  مستوى العالقة بين :(5.25)جدول 

 القرار Sigالحتماليةالقيمة  قيمة الختبار درجات الحرية
 دالة إحصائيا 0.009 17.016 6

 7.81=  0.05عند مستوى دللة  6القيمة الحرجة لمربع كاي لدرجات حرية               

أن قيمة مستوى الداللة كانت أقل من مسـتوى الداللـة المقبـول فـي  (5.25)يتبين من الجدول 
ــذا فــإن هــذا يشــير مــن قيمتهــا الجدوليــة >قيمــة مربــع كــاي المحســوبة ) (0.05)الدراســة وهــو  ( ل

المعيشة في منازل  مستوى( بين α=0.05لوجود عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )
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وقبــول  محافظــة خــان يــونس وبــين أداة تخــزين الميــاه، ممــا ســبق يمكــن رفــض الفرضــية الصــفرية،
الفرضــية البديلــة والتــي تــنص علــى وجــود عالقــة ذات داللــة إحصــائية بــين مســتوى المعيشــة وأداة 

قتصـــادي نجـــدهم شـــخاص األفضـــل حـــاال فـــي مســـتواهم اإلتخـــزين الميـــاه، وهـــذا يـــدل علـــى أن األ
أو معـدوم فنجـده  قتصـادي ضـعيفانـات ميـاه بخـالف مـن يكـون وضـعه اإليخزنون الميـاه فـي خز 

 .المعيشــة وفقــا ألداة التخــزين ىكــذلك يمكــن تصــنيف مســتو الونــات صــغيرة. و فــي ج يخــزن الميــاه
 (الخامسالسادس والعشرين في الفصل  )الجدول

 ألداة تخزين المياه تصنيف مستوى المعيشة وفقاا  :(5.26) جدول

 مستوى المعيشة
  أداة تخزين المياه

 قلن صغير خزان ل يخزنون العينة ككل
 عالية
 

 7 1 1 5 العدد
 100.00 14.30 14.30 71.40 %النسبة

 متوسطة
 

 73 11 49 13 العدد
 100.00 15.10 67.10 17.80 %النسبة

 ضعيفة
 

 16 4 5 7 العدد
 100.00 25.00 31.30 43.80 %النسبة

 معدومة
 

 4 1 1 2 العدد
 100.00 25.00 25.00 50.00 %النسبة

 العينة ككل
 100 17 56 27 العدد
 100.00 17.00 56.00 27.00 %النسبة

 (م2015عام عمل الباحث : المصدر)

 -ضعيف -أن أغلب المنازل التي مستوى معيشتها )عالٍ  (5.26)يتبين من الجدول 
ه في ايالم يقومون بتخزين%( ال 50 -%43.8 -%71.4معدومة( وبنسبة على التوالي )

 قومون بتخزين%( ي(67.1، بينما أغلب المنازل التي مستوى معيشتها متوسط وبنسبة خزانات
 بواسطة خزان. هايالم
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المعيشة  مستوى( بين α=0.05هل توجد عالقة ذات دللة إحصائية عند مستوى دللة ) .3
 المياه؟ خزانيونس وبين مادة تنظيف  في منازل محافظة خان

 خزانمادة تنظيف و المعيشة  مستوىال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين الفرضية الصفرية: 
 .المياه

 خزانمادة تنظيف و المعيشة  مستوىتوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين الفرضية البديلة: 
 .المياه

ة بين لإلجابة على هذا التساؤل تم استخدام اختبار مربع كاي للتعرف على وجود عالق
 .(الخامسالسابع والعشرين في الفصل  الجدولوالنتائج موضحة )المتغيرات 

 المياه ومادة تنظيف خزانالمعيشة  مستوىبين  العالقة :(5.27) جدول

 القرار Sigالقيمة الحتمالية قيمة الختبار درجات الحرية
 غير دالة إحصائيا 0.121 21.512 15

 25=  0.05عند مستوى دللة  15القيمة الحرجة لمربع كاي لدرجات حرية           

أن قيمة مستوى الداللة كانت أكبر من مستوى الداللة المقبول في  (5.27يتبين من الجدول )
هذا يشير إلى ( لذا فإن من قيمتها الجدولية <قيمة مربع كاي المحسوبة ( )0.05)الدراسة وهو 

المعيشة ومادة التنظيف ليس لها داللة إحصائية عند مستوى داللة  أن العالقة بين مستوى
(α=0.05وعليه ،) والتي تنص على أنه ال توجد عالقة ذات  يمكن قبول الفرضية الصفرية

، ألنه اتضح من خالل الدراسة المياه دة تنظيف خزانداللة إحصائية بين مستوى المعيشة وما
المياه ولكن باستخدام أنواع مختلفة من مواد  خزان العينة يقومون بتنظيف أن جميع أفراد

 التنظيف. 

المعيشة  مستوى( بين α=0.05هل توجد عالقة ذات دللة إحصائية عند مستوى دللة ) .5
 في منازل محافظة خان يونس وبين مصدر المياه المستخدم للشرب؟

ومصدر المياه  المعيشة بين مستوىال توجد عالقة ذات داللة إحصائية الفرضية الصفرية: 
 .المستخدم للشرب
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ومصدر المياه المستخدم  المعيشة بين مستوىتوجد عالقة ذات داللة إحصائية الفرضية البديلة: 
 .للشرب

ة بين لإلجابة على هذا التساؤل تم استخدام اختبار مربع كاي للتعرف على وجود عالق
 .(الخامسفي الفصل  من والعشرينالثا الجدولالمتغيرات والنتائج موضحة )

 مصدر المياه المستخدم للشربو  المعيشةمستوى  العالقة بين :(5.28) جدول
 القرار Sigالقيمة الحتمالية قيمة الختبار درجات الحرية

 دالة إحصائيا 0.000 39.844 9
 16.92=  0.05 داللة مستوى عند 9 حرية لدرجات كاي لمربع الحرجة القيمة              

أن قيمة مستوى الداللة كانت أقل من مستوى الداللة المقبول في  (5.28يتبين من الجدول )
من قيمتها الجدولية( لذا فإن هذا يشير  >)قيمة مربع كاي المحسوبة  (0.05)الدراسة وهو 

في منازل  المعيشة ( بين مستوىα=0.05لوجود عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )
نقبل الفرضية البديلة التي  ، وعليهه المستخدم للشربوبين مصدر الميامحافظة خان يونس 

تنص على أنه توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين مستوى المعيشة ومصدر المياه المستخدم 
 %( من أفراد عينة الدراسة كان مستوى المعيشة لديهم73وهذا يرجع إلى أن ما نسبته ) للشرب،

%( كان 20غزة كما أشرنا سابقا، وما نسبته ) متوسط بسبب الوضع القائم في محافظات
مستوى المعيشة لديهم ضعيف ومعدوم، فهذا أثر على مصدر المياه المستخدم في الشرب حيث 

%( من أفراد العينة يستخدمون مياه البلدية في الشرب ألنهم غير قادرين 11كان ما نسبته )
 المحالة بسبب وضعهم المادي السيئ.على شراء المياه 

لمستوى المعيشة يتبين أن  في الشرب وفقا   سبة لتصنيف مصدر المياه المستخدمةأما بالن
التي مستوى معيشتها عاٍل كانت تستخدم الفلتر المنزلي كمصدر للمياه المحالة  عينة الدراسة

مصدر المياه لهم  وسطة كانالتي مستوى معيشتها مت %(، أما عينة الدراسة71وهي ما نسبته )
التي مستوى معيشتها ضعيف كانت تنقسم إلى مياه شراء ومياه  المياه التي يتم شراؤها، والعينة

 (الخامس)الجدول التاسع والعشرين في الفصل بلدية بالتساوي.
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 لمستوى المعيشة تصنيف مصدر المياه المستخدمة في الشرب وفقاا  :(5.29)الجدول 
 

 مستوى المعيشة
 مصدر المياه

 اإلجمالي خاصة أبار فلتر منزلي شراء البلدية
 عالية
 

 7 0 5 2 0 العدد
 100.00 0.00 71.40 28.60 0.00 %النسبة

 متوسطة
 

 73 1 7 60 5 العدد
 100.00 1.40 9.60 82.20 6.80 %النسبة

 ضعيفة
 

 16 2 1 9 4 العدد
 100.00 12.50 6.30 56.30 25.00 %النسبة

 معدومة
 

 4 0 0 2 2 العدد
 100.00 0.00 0.00 50.00 50.00 %النسبة

 اإلجمالي
 100 3 13 73 11 العدد
 100.00 3.00 13.00 73.00 11.00 %النسبة

 (م2015عام عمل الباحث : المصدر)

مستوى معيشتها  عينة الدراسة التيمن  (%71) ما نسبته أن (5.29)يتبين من الجدول 
مقابل  والتي تستخدم في الشرب، كمصدر للمياه المحالة المنزلي كانت تستخدم الفلتر عالٍ 
أفراد هذه ستخدم ي، في حين ال تي يتم شراءها من محطات التحليةتستخدم المياه ال (28.6%)

عينة من  (%50) ما نسبته أن أيضا   ضحيتو  بار الخاصة في الشرب.مياه البلدية واآل العينة
مياه مستوى معيشتها ضعيف كان مصدر مياه الشرب فيها ينقسم بالتساوي بين  التي الدراسة
التي  أفراد العينةالشراء، أما أغلب مياه و  ألنهم غير قادرين على شراء المياه المحالة، البلدية

كمصدر  هاتي يتم شراؤ كانت تعتمد على المياه ال (%82.2)مستوى معيشتها متوسط وبنسبة 
 .إلى مقدرتهم على شراء المياه ألن لديهم مصدر دخل ثابت أو محدود، وهذا يعود للشرب
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 ل السادسالفص

 النتائجمناقشة 
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 :مقدمة
ا حيث تم تعانى محافظة خان يونس بشكل كبير من تلوث مياه الشرب المحالة ميكروبولوجي

بمحطات التحلية وطرق تخزين  مرورا  ، من مياه اآلبار )المياه الجوفية( تتبع هذا التلوث ابتداء  
المياه فيها، وكذلك سيارات توزيع ونقل المياه المحالة للمنازل، انتهاء  باألساليب واإلجراءات 

 المتبعة في تخزين مياه الشرب المحالة لدى السكان في المنازل.

أن المياه  على الباحث دراسة هذا التلوث من بدايته حتى نهايته، حيث تبين لذلك كان لزاما  
من األمراض في  (%62)أن  Abu Amar (2005)سبب في كثير من األمراض، فقد بين 

قطاع غزة هي من مستخدمي مياه التحلية ومياه الفالتر المنزلية. وكذلك دراسة الزرقة 
حيث بينت الدراسة أن محافظات غزة تعانى من مشكالت مائية نوعية وكمية ( م2272)

إصابة السكان بالعديد من األمراض والتي اقتصرت الدراسة على أربع خطيرة، ترتب عليها 
 أمراض منها )اإلسهال المدمي، األميبيا، الجارديا، إلتهاب الكبد الوبائي أ(.

هذا ما أكده الباحث في هذه الدراسة ويعزي الباحث سبب ذلك لسوء عملية التخزين، وقلة 
، أو يعود لطول فترة خاص بمياه الشرب المنزليةالخزان الالوعى لدى السكان في عملية تنظيف 
 تغير الفالتر الداخلية للفالتر المنزلية.

( محطة تحلية للمياه في 22أظهرت النتائج ل ) Abu Mayla et.al (2009)وفي دراسة 
%( ملوثة ببكتيريا 37.1و ) TC%( من المياه النتجة ملوثة ببكتيريا 41.1قطاع غزة أن )

FC وكذلك وجد .Aish (2010) ( من المياه المنتجة ملوثة ببكتيريا 21) أن%TC  وأن
ومن خالل ما تقدم من دراسات يتضح أن نسبة تلوث المياه  .FC%( منها ملوثة ببكتيريا 71)

المحالة المنتجة من محطات التحلية ببكتيريا الكوليفورم الكلي أعلى بكثير من التلوث ببكتيريا 
 الكوليفورم الغائظي وهذا يعود لعدة أسباب منها:

 ها سيئة، اهمال أصحاب المحطات تغير الفالتر المستخدمة في محطات التحلية مما يجعل
 فتنتج مياه ملوثة بسبب عدم الفلترة الجيدة للمياه.
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  اختيار مكان المحطة السيئ، فهناك محطات تحلية داخل المنازل، وفي أماكن زراعية مما
 يؤدي الرتفاع عنصر النترات في المياه أو وجود تلوث ميكروبولوجي.

  م المياه خارج المحطة معلق ما يكون خرطو  خرطوم المياه المستخدم في المحطة وغالبا  تلوث
 المنطقة التي حوله غير نظيفة.و رض لى األعم لقى أو كما شاهدته بأم عيني 

  التعطل المتكرر لمضخات الكلور والتي تؤدي إلى إلغاء عملية الكلورة )تطهير الماء بإضافة
  (1)الكلور(.

للحفاظ على نظافة وخلو مياه الشرب المحالة من  تعتبر طريقة نقل وتوزيع المياه مهمة جدا  
نسبة تلوث  التلوث، حتى ال يتعرض اإلنسان لألمراض وتبقى صحته سليمة، لذلك نجد

المختلفة )عربة يجرها حصان، تكتك، سيارت بيع(، سيارات توزيع وبيع المياه  ميكروبولوجي في
الميكروبي في سيارات نقل  ارتفاع نسبة التلوث EL Ramlawi (2013)فقد أظهرت دراسة 

( عينة من المياه المحالة من سيارات نقل المياه المحالة في 01المياه المحالة اتضح في )
على  %FC (21% - 71.1)و  TCمحافظة شمال غزة حيث بلغت نسبة التلوث ببكتيريا 

نات السيارات وقد عزا ارتفاع التلوث الميكروبي في سيارات نقل المياه لعدم تنظيف خزا التوالي.
باستمرار، وعدم استخدام عملية التطهير للمياه في السيارات، واستدل على ذلك بعدم وجود بقايا 

أن  فقد بين AL-Khatib (2011) مطهرات في سيارات نقل وتوزيع المياه المحالة. أما
في طرائق توزيع المياه المحالة في قطاع غزة غير صحية، وعليه يمكن توضيح أسباب التلوث 

 خزانات سيارات نقل وتوزيع مياه الشرب المحالة كالتالي:

 .عدم تطهير الخزانات بمادة الكلور وذلك لتعقيم وتطهير خزانات سيارات نقل المياه المحالة 
 .وجود بعض السيارات غير مخصصة لنقل مياه الشرب المحالة كالتكت وغيرها 
 يارات نقل وتوزيع المياه المحالة.تلوث خراطيم المياه سواء بالمحطة أو الموجود على س 
  عدم تنظيف الخزانات بشكل دوري ومستمر، مما يؤدي إلى تفاعل البكتيريا في المياه المتبقية

 في الخزانات وتعمل على تلوث المياه ميكروبولوجيا.
 .عدم احكام واغالق الخزانات مما يعرضها للتلوث 

                                                           
 (11شرير، خصائص مياه الشرب في محافظة شمال غزة )ص (1)
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 أول: نتائج الدراسة المتعلقة بالستبانة
في الشـرب، مقابـل  تي يتم شراؤها%( يستخدمون المياه ال73لب عينة الدراسة وبنسبة )إن أغ .7
%( مـــنهم يســـتخدمون الميـــاه المفلتـــرة فــــي 13%( يســـتخدمون ميـــاه البلديـــة فـــي الشــــرب، و)11)

 %( يستخدمون مياه اآلبار الخاصة في الشرب.3الشرب، و)
اه التي موافقون وراضون على نوعية وجودة المي %(79وبنسبة ) إن أغلب أفراد عينة الدراسة .2

طريقـة التخـزين  فراد عينة الدراسة موافقـون علـى%( من أ71ما نسبته )يستخدمونها في الشرب و 
 .للمياه
، ممـا يـدل خـان يـونس وبـين أداة تخـزين الميـاهمحافظـة  المعيشة في مستوىبين  وجود عالقة .3

انــات قتصــادي نجــدهم يخزنــون الميــاه فــي خز اإلفــي مســتواهم  علــى أن األشــخاص األفضــل حــاال  
الونــات أو معــدوم فنجــده يخــزن الميــاه فــي ج قتصــادي ضــعيفميــاه بخــالف مــن يكــون وضــعه اإل

 صغيرة.
ــاه المســتخدم المعيشــة فــي محافظــة خــان يــونس  مســتوىبــين  عالقــةوجــود  .4 وبــين مصــدر المي

الدراسة كان مستوى المعيشـة لـديهم %( من أفراد عينة 73، ويعود ذلك إلى أن ما نسبته )للشرب
%( كـــان 20غـــزة كمـــا أشـــرنا ســـابقا، ومـــا نســـبته ) توســـط بســـبب الوضـــع القـــائم فـــي محافظـــاتم

مستوى المعيشة لديهم ضعيف ومعدوم، فهذا أثر على مصدر المياه المستخدم فـي الشـرب حيـث 
نهــم غيــر قــادرين %( مــن أفــراد العينــة يســتخدمون ميــاه البلديــة فــي الشــرب أل11كــان مــا نســبته )

وتبــين مــن خــالل الدراســة أن الســكان علــى شــراء الميــاه المحــالة بســبب وضــعهم المــادي الســيئ. 
الفلتــر المنزلــي كمصــدر للميــاه المحــالة  ونتســتخدم الــذين يتمتعــون بســمتوى معيشــي عــاٍل كــانوا

م لــديه كــان مصــدر الميــاه معيشــي متوســط %(، أمــا الســكان الــذين يتمتعــون بمســتوى71بنســبة )
ــذين يتمتعــونالميــاه التــي يــتم شــراؤها مســتوى معيشــي ضــعيف كــان ينقســم مصــدر ب ، والســكان ال

 .إلى مياه شراء ومياه بلدية بالتساوي المياه لديهم

 ثانيا: نتائج الدراسة المتعلقة بالتحليل الميكروبيولوجي
الدراسة ملوثة ميكروبولوجيا ببكتيريـا  طقةلمستخدمة في منإن أكثر من نصف المياه المحالة ا .7

ميــاه غيــر ملوثــة بهــذه البكتيريــا  ونســتخدمي ذينالــ فــرادروم الكلــي، حيــث كانــت نســبة األالكلــوليفي
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ويرجـع  ،ملوثـة بهـذه البكتيريـا الميـاه لـديهم دراسـة كانـتعينـة ال أفـراد%( مـن (59%( مقابل (41
حكــام غلــق إشــكل دوري ومســتمر، وعــدم نظافــة خزانــات الميــاه بإهمــال الســكان ســبب ذلــك إلــى 

وضـع الخزانـات فـي أمـاكن و و األتربـة وغيرهـا مـن الملوثـات، أر خزانات المياه مما يعرضها للغبـا
 معرضة للتلوث.

%( مـن (100إن أكبر نسبة تلـوث ببكتيريـا الكوليفـورم الكلـي كانـت فـي منطقـة خزاعـة بنسـبة  .2
 (89منها، تليها منطقتي عبسان الكبيرة والقرارة بنسبة تلوث تم الحصول عليهاعدد العينات التي 

عمـر شــبكات ، ويرجـع الســبب فـي ذلـك إلــى منهــا تــم الحصـول عليهـا%( مـن عـدد العينــات التـي 
لـــى مـــا خلفتـــه الحـــرب اإلالميـــاه والصـــرف الصـــحي فـــي المنطقـــة  ســـرائيلية مـــن دمـــار الســـكنية، وا 

تي تعمل على تلوث متصاصية والالحفر االالسكان ستخدام جريف لألراضي وللبنية التحتية، واوت
 .هتمام سكان المنطقة بنظافة الخزانات الخاصة بالمياهعدم إ وكذلك أيضا   المياه الجوفية،

محافظة خان يونس ال يوجد بها تلوت مائي ببكتيريا  فيخاري هي المنطقة الوحيدة منطقة الف .3
فلم تسجل أي عينة من  تلوث ببكتيريا الكوليفورم الغائظي، بها وكذلك ال يوجد الكوليفورم الكلي،

بب في ذلك يعود لحداثة ، ويرجح الباحث أن السنسبة تلوثالعينات التي أ خذت منها أي 
على نظافة  سكان منطقة الفخاري ومتابعة ،ستخدام شبكات الصرف الصحيوا ،المنطقة

 بقاء مدة وألن ،والمستوى التعليمي للسكان رتفاع المستوى المعيشي وا ،مالخزانات بشكل دائ
 .جدا   قصيرة الخزان في المياه
إن مياه اآلبار الخاصة كانت أقل المياه من حيث نسبة التلوث ببكتيريا الكوليفورم الكلي  .4

من عدد العينات التي ( %(F.C 33و  T.Cمياه اآلبار ب  تلوثحيث بلغت نسبة والغائظي، 
كل مباشر من اآلبار ستخدامها بشأنه يتم ا، وسبب ذلك اآلبار الخاصة من تم الحصول عليها
 وتعبئة أصحابها، قبل من اآلبار على الحفاظو ، الونات صغيرة خاصة بالشربوتعبئتها في ج

 .سليم بشكل المياه
وبكتيريا إن المياه المفلترة كانت أكثر المياه من حيث نسبة التلوث ببكتيريا الكوليفورم الكلي  .1

%( من عدد (F.C 69و  T.Cالمياه ب بكتيريا  تلوثحيث بلغت نسبة الكوليفورم الغائظي، 
فالتر الداخلية والسبب في ذلك عدم تغير ال، المياه المفلترة من تم الحصول عليهاالعينات التي 



   839 
 

 صحة على يؤثر وهذاعلى عدم تنقية المياه بشكل سليم  طول مدة تغيرها يعملللفلتر المنزلي، و 
 .السكان

عينــة الدراســـة ملوثــة ميكروبيولوجيـــا  منــازل لميـــاه المحــالة المســتخدمة فـــيإن حــوالي نصــف ا .6
ميــاه غيــر ملوثــة بهــذه  ســكان الــذين يســتخدمونم الغــائطي، حيــث كانــت نســبة الببكتيريــا الكوليفــور 

 ، ممـا يـدلكانـت ملوثـة بهـذه البكتيريـا الدراسـة %( من منازل عينـة51%(، مقابل )(49البكتيريا 
هتمـام بنظافـة هـا، وعـدم اإلعـدم وعـي السـكان بمخـاطر هـذه البكتيريـا واألمـراض الناجمـة عن على

 .المياه أو أداة تخزينها
إن أكبــر نســبة تلــوث ببكتيريــا الكوليفــورم الغــائطي كانــت فــي منطقتــي عبســان الكبيــرة والقــرارة  .1

منهما، تليها منطقة خزاعة بنسبة تلوث  تم الحصول عليها%( من عدد العينات التي (89بنسبة 
 منطقــة خزاعــة، ويرجــع ســبب ذلــك إلــى تــم الحصــول عليهــا مــن( مــن عــدد العينــات التــي %(75

م علــــى 2014خيــــر عــــام تــــدمير البنيــــة التحتيــــة مــــن قبــــل اإلحــــتالل اإلســــرائيلي فــــي عدوانــــه األ
في  متصاصيةالصحي، واستخدام السكان الحفر اإلغزة، وعدم وجود شبكات للصرف  محافظات

 .بعض المناطق
التجاريـة  الا حصان والمياه المباعـة فـي المحـعربة يجره من خالل تي يتم شراؤهاإن المياه ال .1

يعـود سـبب تلـوث الميـاه التـي و ، مـن عينـة الدراسـة F.C  ،T.Cكانت أكثر المياه ملوثة ببكتيريـا 
هتمــام يجرهــا حصــان إلــى تلــوث الخــزان بمخلفــات الحصــان، وعــدم إ ت نقــل مــن خــالل العربــة التــي

البائع بتنظيف الخزان، وألن الخزان عبارة عن بالستيك شفاف معرض ألشعة الشمس مما يـؤدي 
إلى وجود طحالب خضراء أو مادة لزجة في قاع الخزان، أما نوعية المياه التى تبـاع فـي المحـال 

ظيــف الخــزان المصــنوع مــن النيكــل، ة فهــي أيضــا  ملوثــة ويعــود ســبب تلوثهــا إلــى عــدم تنالتجاريــ
نتقــال الميكروبــات إلــى داخــل الخــزان عــن طريــق خرطــوم الميــاه، فيــؤدي إلــى تلــوث الميــاه فــي وا  

 .الخزان
ائطي وبـــين ببكتيريـــا الكوليفـــورم الكلـــي والغـــميـــاه المحـــالة عالقـــة بـــين درجـــة تلـــوث ال ال توجـــد .1

شـرب مـن هتمامهم بمياه الختالف وعي السكان وا  والسبب في ذلك ا، افظة خان يونسمناطق مح
طق وفقدها في منـا منطقة إلى أخرى، كذلك وصل شبكات الصرف الصحي في بعض المناطق،



   851 
 

رتفــاع مســتوى المعيشــة لــدى الســكان وضــعفها يــؤثر باإلضــافة إلــى العامــل اإلقتصــادي واأخــرى، 
 ألخرى وكل هذه األسباب تؤثر على صحة السكان.على نوعية المياه من منطقة 

تلـــوث الميـــاه المحـــالة ببكتيريـــا الكوليفـــورم الكلـــي والغـــائطي وبـــين طريقـــة  بـــينعالقـــة  توجـــد .72
، (ميـاه بلديـةيـة، عربـة يجرهـا حصـان، الحصول على تلك المياه )سـيارة بيـع ميـاه، المحـال التجار 

، المحالة ملوثة ببكتيريا الكوليفـورم الكلـي والغـائظيأن مياه الشرب سباب منها: ويعود ذلك لعدة أ
عتمـاد بعـض السـكان علـى أكثـر مـن قبل الجهـات المسـؤولة والحكوميـة، إوغياب دور الرقابة من 

 مصدر للحصول على مياه الشرب مما قد يؤدي إلى تلوث خزان المياه أو المياه نفسها.
الكوليفورم الكلـي والغـائطي وبـين أداة التخـزين تلوث المياه المحالة ببكتيريا بين عالقة توجد  .77
ويرجــع الباحــث ذلــك إلــى وجــود خزانــات الميــاه فــي ، خزنــون(ن ميــاه ، جــالون صــغير، ال ي  )خــزا

بعـــض  ميدانيـــة وعمليـــة جمـــع العينـــات شـــاهد الباحـــثأمـــاكن غيـــر نظيفـــة، فمـــن خـــالل الدراســـة ال
وجـود الخـزان تحـت الشـجر أو بـين السكان يضـعون خزانـات الميـاه فـي أمـاكن غيـر نظيفـة )مـثال 

أماكن لعـب األطفـال( باإلضـافة إلـى ذلـك عـدم إغـالق أداة و الشجر، وبالقرب من حظيرة دواجن، 
الميـاه يـؤدى إلـى  ول مدة بقـاء الميـاه فـي خزانـاتالتخزين مما يعرض المياه إلى التلوث، أيضا ط

الونــات اه، وكــذلك تــرك األطفــال الجفــي الميــتلوثهــا ألنهــا تبقــى راكــدة وهــذا يــؤدى لنشــاط البكتيريــا 
 .الصغيرة مفتوحة بعد استخدام المياه في الشرب وهذا يعرض المياه للتلوث

لـــي وبـــين فتـــرة تنظيـــف أداة تلـــوث الميـــاه المحـــالة ببكتيريـــا الكوليفـــورم الكبـــين عالقـــة توجـــد  .72
بشـــكل همـــال الســـكان فـــي بعـــض المنـــاطق تنظيـــف خزانـــات الميـــاه إ والســـبب فـــي ذلـــك ،التخـــزين

دني مسـتوى الـوعي تـ  مستمر وخاصة في منطقة خزاعة والقرارة وعبسان الكبيرة، وهـذا يـدل علـى
 عـدم إغـالق خزانـات ، وسـتمرار وبشـكل دوريلدى السكان حـول أهميـة تنظيـف خزانـات الميـاه بإ

وجود صنبور ميـاه الشـرب ، و المياه بشكل محكم مما يزيد من تعرض المياه للملوثات بشكل كبير
قرب مــن أمــاكن ملوثــة مثــل المطــبخ وحــوش المنــزل وغيرهــا، حيــث الحظــت ذلــك مــن خــالل بــال

التـي يوجـد  منطقـةالالدراسة الميدانية فعند أخذي للعينـة ودخـولي لمكـان صـنبور الميـاه كنـت أجـد 
 صنبور المياه ملوثة. بها
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، تنظيـف الخـزانرم الكلـي وبـين مـادة تلـوث الميـاه المحـالة ببكتيريـا الكوليفـو بـين عالقة  توجد .73
الجيد مما يؤدي إلـى تـراكم البكتيريـا  ا من الصابون في الخزان لعدم تنظيفهويعود ذلك لوجود بقاي

 رتفاع الحرارة.ل خزان المياه، ويزيد نشاطها مع اداخ

 ليل الجودة الفيزيائية والكيميائية للمياهاثالثا: نتائج الدراسة المتعلقة بتح
 :(E.Cكهربائي)الالتوصيل  نتائج تحليل - أ

قيمة التوصيل  بلغتياه بها توصيل كهربائي حيث الم أنواع أكثر مياه البلديةتعتبر   .7
 Micro mho/cm (2619)بمتوسط عام Micro mho/cm ( 5290-99الكهربائي بها بين )

(، E.Cتوصيل الكهربائي )لالفلسطيني لوالمعيار  WHOمعيار تتطابق مع  وهي بذلك ال
 (.E.Cمياه عينة الدراسة من حيث التوصيل الكهربائي )أنواع وتعتبر مياه البلدية أسوأ 

قيمة التوصيل  بلغتياه بها توصيل كهربائي حيث الم أنواع أقل التي يتم شراؤهامياه ال تعتبر .2
وهي  Micro mho/cm (207)بمتوسط عام  Micro mho/cm (1628 -30الكهربائي بها بين )

وت عد أفضل مياه عينة ( E.Cللتوصيل الكهربائي ) والعالمي بذلك تتطابق مع المعيار الفلسطيني
 (.E.Cالدراسة من حيث التوصيل الكهربائي )

وهي  Micro mho/cm (529)بلغ المتوسط العام لقيمة التوصيل الكهربائي لعينات الدراسة  .3
 (.E.Cللتوصيل الكهربائي ) والعالمي بذلك تتطابق مع المعيار الفلسطيني

من  والعالمي عينات فقط كانت غير مطابقة لمعيار التوصيل الكهربائي الفلسطيني (10)ن إ .4
 2و ،منها كانت من مياه البلدية 7: )العينات عددمن  (%(10عينة أي بنسبة  ((100أصل 

 .(وواحدة من مياه اآلبار المشتراة،منها من المياه 

وفقا لنتائج التحليل الكيميائي التي  الشرب بارفي مياه آ الكهربائي إن متوسط قيمة التوصيل .4
تم فحصها من قبل بلدية خان يونس ووزارة الصحة الفلسطينية وسلطة المياه الفلسطينية خالل 

الفلسطيني، والمعيار  WHO معياركانت ال تتطابق وفقا لمواصفات  م2271، 2274عامي 
وهذا يعود إلى عدة عناصر منها موقع البئر، وعمقه، وسمك  ،عالي جدا   E.Cكما يعتبر مؤشر 

الواقع في اسكان الوكالة الجديد حيث  3الطبقات المنتجة. باستثناء بئر واحد وهو بئر الوكالة 
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( وهذا يعود لحداثة البئر وقلة E.Cتبين أنه يتطابق مع المعايير الفلسطينية والعالمية لقيمة )
  الضخ.

 :(TDSاألجسام الصلبة )نتائج تحليل  - ب
زاد  ملجم/لتر، أما إذا 622أقل من  TDSيعتبر الماء مستساغا ومقبوال عندما يكون تركيز 

نسان ، فجسم اإلملجم/لتر فيصبح غير مستساغ ويؤثر على صحة اإلنسان 7222تركيزه عن 
ريق يحصل على احتياجاته من األمالح والعناصر المفيدة كالماغنيسيوم والكالسيوم عن ط

 المياه.
 تشير نتائج الدراسة إلى:

 بلغت نسبةث ( حيTDSالمياه بها مستوى األجسام الصلبة ) أنواع أكثر مياه البلديةتعتبر  .7
وهي بذلك  ملجم/لتر (1624)بمتوسط عام  ملجم/لتر ( 3280-21األجسام الصلبة بها بين )

وتعتبر أسوأ ( TDSاألجسام الصلبة ) نسبةالفلسطيني لوالمعيار  WHO معيارطابق مع ال تت
 (.TDSمياه عينة الدراسة من حيث األجسام الصلبة )

بلغت ( حيث TDSاألجسام الصلبة ) نسبةالمياه بها  أنواع أقل التي يتم شراؤهامياه ال تعتبر .2
وهي  ،ملجم/لتر (129) بمتوسط عام ملجم/لتر ( 1009-19األجسام الصلبة بها بين ) نسبة

ذلك و  (TDSاألجسام الصلبة ) نسبةالفلسطيني لوالمعيار  WHO معيارطابق مع بذلك تت
األجسام  نسبة ل مياه عينة الدراسة من حيثأفض تعتبربسبب عملية التحلية وفلترة المياه، حيث 

 (.TDSالصلبة )
أقل ( الموجودة بها TDSمياه العينة ككل في محافظة خان يونس نسبة األجسام الصلبة ) .3

والمعيار  WHOمعيار ( لذلك تتطابق مع TDSالمعيار الفلسطيني لألجسام الصلبة ) من نسبة
عينات فقط كانت غير مطابقة  (8)الفلسطيني، وأيضا تعتبر من ضمن المياه العذبة، وأن 

 %((8عينة أي بنسبة  ((100الفلسطيني من أصل العالمي و ( TDSلمعيار األجسام الصلبة )
منها كانت من مياه البلدية، وواحدة من المياه المشتراة، وواحدة من مياه  6من عدد العينات: )

 .اآلبار(
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 Abu Maylaتوافقت مع هذه النتائج منها: دراسة و  من الدراسات التي تناولت هذا الموضوع .4
et.al 2009 ( وجد أن متوسط تركيزTDS) غزة أن  في عينات المياه المحالة في محافظات

%( من هذه العينات كان (90.1ملجم/لتر وأن 200) لها أقل من ) (TDS)جميعها كانت قيمة 
في دراسته للمياه من  Aish 2010ملجم/لتر، وكذلك (100) ( فيها أقل من TDSتركيز )

في جميع عينات المياه المحالة المنتجة تتراوح ما  TDS)محطة تحلية وجد أن تركيز ) (20)
في  (TDS)وجد أن تركيز   Hilles et.al 2011دراسةملجم/لتر، أيضا   200)-20بين )

وذكر أن هناك فجوة بين  WHOغزة أقل من معايير  عينات المياه المحالة في محافظات
في المياه المستخدمة للتحلية والمياه المحالة المنتجة نتيجة كفاءة المحطات  ((TDSتركيزات 

إلى أن متوسط تركيز  2015ي عملية إزالة األمالح من المياه، وكذلك تشير دراسة شرير ف
(TDS) ( ملجم/ لتر، أما في 34.91( ملجم/ لتر، وفي بيت الهيا )73.63في منطقة جباليا )

في المياه المحالة  (TDS)( ملجم/ لتر، وبشكل عام فإن متوسط تركيز 54.86بيت حانون )
حيث تشير نتائج الدراسة  2009وأيضا  دراسة الموسوي وآخرون  خفضة.بمحافظة الشمال من

وهو  إلى أن قيم األمالح الذائبة ولكل المحطات أقل بكثير من الحد المسموح به عراقيا  
( ملجم/لتر، حيث 500وهو ) WHO( ملجم/لتر، ومرتفعة عن الحد المسموح به حسب 1500)

( ملجم/لتر في محطة السدة لشهر 611ذ تراوحت بين )إيم المحطات متقاربة فيما بينها، كانت ق
 ( ملجم/لتر في محطة الكفل لشهر تشرين الثاني.1167مايس، و)

وفقا لنتائج  المحافظة الشرب في آبار( في مياه TDSاألجسام الصلبة ) نسبةن متوسط إ .1
ووزارة الصحة الفلسطينية وسلطة  خان يونس من قبل بلدية تي تم فحصهاالتحليل الكيميائي ال

 العالمية مواصفاتمع الم كانت ال تتطابق 2271، 2274المياه الفلسطينية خالل عامي 
ذلك بسبب الضخ الجائر، وتداخل مياه  ،عالي جدا   (TDSكما يعتبر مؤشر ) ،ةالفلسطينيو 

البحر على المياه الجوفية، والتربة وما تحتويه من صخور غنية بأنواع متعددة من األمالح التي 
 تذوب وتصل للمياه الجوفية أو مخلفات المنازل والمياه العادمة وكذلك المبيدات الحشرية.

ير العالمية والفلسطينية، حيث بلغ لها تتطابق مع المعاي TDSآبار كانت نسبة  6باستثناء 
(ملجم/لتر 631 – 611م حوالي )2271م و2274المتوسط الحسابي لهذه اآلبار خالل عامي 
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، والمواصي، والوكال الشمالي، 2، والسطر7، والسطر3على التوالي، وهذه اآلبار هي )الوكالة 
 اثة اآلبار وارتفاع المنسوب.حد يضا  يدل على قلة الضخ لقلة السكان وأ والوكالة الجنوبي( وهذا

 :(No3النترات )نتائج تحليل  - ت
يتعرض اإلنسان للنترات والنتريت من خالل الخضروات، واللحوم التي تستخدم النيتريت كمادة 

ويصل لجسم اإلنسان كمية من  (1)حافظة، ومياه الشرب والتي تقدم مساهمة كبيرة من النترات.
النترات عن طريق مياه الشرب، والهواء الذي يوجد به أكاسيد النيتروجين فتذوب داخل أنسجة 

 الرئة مكونة نترات قابلة لإلمتصاص.
 تشير نتائج الدراسة إلى:

 ما النترات بها حيث بلغت نسبة (No3نترات )نسبة المياه بها  أنواع تعتبر مياه البلدية أكثر .7
معيار بق مع تطاذا ال يوه ،ملجم/لتر (139)بمتوسط عام  ،ملجم/لتر (340 -12بين )

WHO أ مياه عينة الدراسة من حيث نسبةأسو  بذلك تعتبر لنترات، وهيالفلسطيني ل، والمعيار 
 (.No3النترات)

 حيث بلغت نسبة (No3نترات )أنواع المياه بها نسبة  أقل المياه التي يتم شراؤها تعتبر .2
معيار طابق مع ت، وهذا يملجم/لتر( (26ملجم/لتر بمتوسط عام  (106-1بين ) ما النترات بها

WHO ل مياه عينة الدراسة من أفض بذلك تعتبر النترات، وهي الفلسطيني لنسبة، والمعيار
 (، وذلك يعود لعملية التحلية وفلترة المياه عن طريق محطات التحلية.No3النترات ) حيث نسبة

( ملجم/لتر بمتوسط عام  340-1عينة الدراسة ككل بلغت نسبة النترات بها ما بين )مياه  .3
الفلسطيني لنسبة النترات، وأن  والمعيار، WHOمعيار ملجم/لتر، وهي بذلك تتطابق مع  (42)
عينة  ((100( الفلسطيني من أصل No3( عينة فقط كانت غير مطابقة لمعيار النترات )15)

ن المياه التي يتم م (4( منها كانت من مياه البلدية و)(7عدد العينات: )%( من 15أي بنسبة )
 ه الفلتر وواحدة من مياه اآلبار(.من ميا ((3و شراؤها،

 للمياه دراسته من Aish 2010 دراسة ففي النتائج هذه مع الدراسات من العديد توافقت وقد .4
 العينات جميع في النترات ىمستو  أن وجد غزة محافظات في المياه تحلية محطات من المحالة

                                                           
 م2277منظمة الصحة العالمية،  (1)
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 عينات جميع أن وجدحيث  Abu Mayla et.al 2010دراسة وأيضا   ،WHO معايير من أقل
 دراسة وكذلك لتر،/ملجم (10) من أقل فيها (No3) مستوى غزة محافظات في المحالة المياه

EL-Ramlawi 2013  تركيز متوسط أن وجدفقد (No3) محافظة في المحالة المياه في 
 المياه في النترات معدل نخفاضإ وجدفقد  2015 شرير دراسة وفي لتر،/ملجم( 12.5) الشمال
حيث  2009وكذلك دراسة الموسوي وآخرون  .الشمال محافظة في لتر/ملجم( 30) عن المحالة
( ملجم/لتر حسب المواصفة 10قيم النترات إنخفاضا  واضحا  عن الحد المسموح به ) أظهرت

ذ يمع المحطات ولكافة أشهر السنة، إ( ملجم/لتر حسب المواصفة العالمية لج45العراقية، و)
ملجم/لتر في محطة الهاشمية لشهر آب،  (0.63)كانت القيم متقاربة فيما بينها وتراوحت بين 

 .( ملجم/لتر في محطة المسيب لشهر مايس2.64و)
 التحليل لنتائج وفقا   المحافظة الشرب في آبار مياه في( No3) النترات نسبة متوسط نإ .1

 المياه وسلطة الفلسطينية الصحة ووزارة يونس خان بلدية قبل من فحصها تم التي الكيميائي
المعيار و  ،WHO معيار مع تتطابق ال كانت م2271 ،2274 عامي خالل الفلسطينية
المبيدات الحشرية، الزراعية و األسمدة استخدام إلى  يعود ويرجع السبب في  ذلك الفلسطيني،

 مياه في النترات ارتفاعو  ووصول المياه العادمة للمياه الجوفية عن طريق الحفر االمتصاصية،
 على سلبي تأثير من له لما الخطورة على يدل وهذا عضوي تلوث على مؤشر يعتبر اآلبار
م 2274فيه خالل عامي  NO3والذي بلغت نسبة  3باستثناء بئر الوكالة  .نساناإل صحة

(ملجم/لتر على التوالي، وكذلك بئر التحلية حيث بلغت نسبة 61 – 61م حوالي )2271و
(ملجم/لتر على التوالي وذلك بسبب 11 – 11حوالي )م 2271م و2274النترات فيه عامي 

 حداثة البئر ولبعد البئر عن المناطق السكنية ووجوده في المناطق الرملية.
 :(CLالكلوريد )نتائج تحليل  - ث

جرام من ملح  71جرام ما يعادل  6من أيون الكلوريد حوالي  يحتاج جسم اإلنسان العادي يوميا  
ملجم/لتر في الماء  212الطعام وذلك لتأدية الجسم وظائفه الحيوية. وزيادة تركيز الكلوريد عن 

وعند استخدام ثنائي أكسيد الكلور في كلورة الماء )كجزء من  (1)يؤدي إلى تغير طعم الماء

                                                           
 2277( منظمة الصحة العالمية، 1)
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والمعالجة( يتكون أيون الكلوريت كناتج ثانوى، وهذا األيون قد يسبب مرض زرقة  التنقية
 (1).األطفال

 وتشير نتائج الداراسة إلى:
 معيارطابق مع ( لجميع مصادر المياه وللعينة ككل كان متCLالكلوريد ) نسبةن متوسط إ .7

WHO  الكلوريد. نسبةالفلسطيني لوالمعيار 
التي مياه الو  ،مياه عينة الدراسة من حيث عنصر الكلوريدأنواع ن مياه البلدية كانت أكبر إ .2

 مياه عينة الدراسة من حيث الكلوريد. أنواع أقل يتم شراؤها
الفلسطيني من أصل و  العالمي (CLعينات فقط كانت غير مطابقة لمعيار الكلوريد ) ((6ن إ .3

 العينات جميعها كانت من مياه البلدية. عددمن  (%(6عينة أي بنسبة  (100)
اسة عن الحد نخفاض متوسط تركيز الكلوريد في منطقة الدر تشير نتائج الدراسة إلى إ .4

-AL دراسة هذه النتائج ت معتشابهو  تناولت هذا الموضوع التيالمسموح به، ومن الدراسات 
khatib et.al 2009  عند مقارنته تركيز الكلوريد في المياه الجوفية والمياه بعد فقد أوضح

غزة وجد أن تركيز الكلوريد في المياه المحالة يتوافق مع  ( عينة في محافظات159التحلية ل)
كلوريد في جد أن تركيز الحيث و  Aish 2010 دراسة %(، وكذلك(100بنسبة  WHOمعايير 

سة تتفق مع نتيجة المياه وهذه الدرا ،( ملجم/لتر50غزة أقل من ) تالمياه المحالة في محافظا
 Hilles دراسة يضا  ( ملجم/لتر، أ39) ث كان متوسط تركيز الكلوريد فيهاحي التي يتم شراؤها،

et.al 2011 ن تركيز الكلوريد في المياه المحالة ال يتجاوز معايير أ ىلفقد توصل إWHO ،
نخفاض متوسط الكلوريد في منطقة حيث أشارت نتائج الدراسة إلى إ 2015شرير  دراسة وكذلك

( 20.35( ملجم/لتر، حيث بلغ متوسط تركيز الكلوريد في منطقة جباليا )30الدراسة عن )
( 15.56( ملجم/لتر، أما في بيت حانون فقد بلغت )10.13ملجم/لتر، وفي بيت الهيا )

حيث يتضح من الدراسة أن قيم الكلوريد  2009أيضا  دراسة الموسوي وآخرون  ملجم/لتر.
( ملجم/لتر في 210.9( ملجم/لتر في المسيب لشهر تشرين الثاني، و)145.9تراوحت بين )

                                                           
 (224( الدرديري، الماء )ص1)
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الكفل لشهر كانون الثاني، وجميع قيم المحطات أقل من الحد المسموح به حسب مواصفات 
WHO .وأقل من المواصفة العراقية 

 لنتائج وفقا  في المحافظة ( بئر 71)ل الشرب آبار مياه في( CL) الكلوريد نسبة متوسط نإ .1
 وسلطة الفلسطينية الصحة ووزارة يونس خان بلدية قبل من فحصها تم التي الكيميائي التحليل
 الفلسطيني،المعيار و  WHO معيارمع  تتطابق ال كانت م2271 ،2274 عامي خالل المياه

ويعود السبب في ذلك إلى الضخ الجائر، وتداخل مياه البحر على المياه الجوفية وذلك بسبب 
حيث  3االستهالك الكبير الناجم عن ارتفاع عدد السكان في المحافظة، باستثناء بئر الوكالة 

م أقل من المواصفات العالمية والتي بلغت 2271م و2274فيه خالل عامي  CLكانت نسبة 
)بئر الوكالة  جم/لتر على التوالي، ويرجع ذلك لقلة الضخ من البئر، أيضا  (مل11 – 11)

فيهم أقل من المعيار الفسطيني  CL( كانت نسبة 2والسطر 7الشمالي والمواصي والسطر 
 والعالمي.

 :(T. Hالعسر الكلي )نتائج تحليل  - ج
بأمراض سنان والعظام، ويشتبه أن الماء اليسر له عالقة اعد الماء العسر في نمو وتكلس األيس

  (1)القلب والشرايين.
 معيارمع  ا  ( لجميع مصادر المياه وللعينة ككل كان متطابقT.Hن متوسط العسر الكلي )إ .7

WHOالعسر الكلي. نسبةالفلسطيني ل ، والمعيار 
مياه الو  ،مياه عينة الدراسة من حيث عنصر العسر الكلي أنواع ن مياه البلدية كانت أكبرإ .2

عينات فقط كانت  (3)مياه عينة الدراسة من حيث العسر الكلي، وأن أنواع أقل  التي يتم شراؤها
 (%(3عينة أي بنسبة  (100)الفلسطيني من أصل و  العالمي غير مطابقة لمعيار العسر الكلي

 العينات جميعها كانت من مياه البلدية. عددمن 
 في توصل حيث Abu Mayla et. Al 2009 منها الدراسات بعض النتيجة هذه مع ويتفق .3

 التحلية محطات من المنتجة المحالة المياه عينات من%( 95.5) أن الشرب مياه لجودة دراسته

                                                           
 (221الدرديري، الماء )ص (1)
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 تركيز%( 4.5) وأن ،لتر/ملجم(  80-0) من يتراوح فيها ((T.H تركيز غزة محافظات في
(T.H )لتر/ملجم( 120) من أقل فيها. 

 في المحالة المياه في( T.H) ل تركيز أعلى أن وجدحيث  Aish 2010 دراسة وأيضا  
( 35.7) بمتوسط لتر/ملجم( 16.4) بلغ تركيز أدني وأن لتر/ملجم( 76.9) بلغ غزة محافظات

نتائج الدراسة إلى أن متوسط تركيز ( حيث تشير 2015،86، وكذلك دراسة شرير )لتر/ملجم
( ملجم/لتر، وهي ضمن المعايير المسموح بها من قبل 29.1العسر الكلي في محافظة الشمال )

WHO.دراسة الموسوي وآخرون  وأيضا   ، وتعتبر المياه المحالة في محافظة الشمال مياه يسرة
 وعالميا   حيث كانت قيم العسرة الكلية لكل المحطات أقل من الحد المسموح به عراقيا   2009

( 355قيمة في محطة الهاشمية لشهر مايس ) ( ملجم/ لتر، حيث سجلت أوطأ500)
( ملجم/لتر في شهر آب، ويعزي سبب انخفاض 483.9ملجم/لتر، وأعلى قيمة لنفس المحطة )

ة األمالح في أحواض الترسيب وعدم وجود صيانة مبرمجة أو وارتفاع العسرة إلى إرتفاع كمي
 تنظيف لخزانات المياه بين الحين واآلخر.

المحافظة التابعة لبلدية خان يونس  الشرب في آبار مياه في( T.H) الكلي العسر متوسط نإ .4
 ووزارة يونس خان بلدية قبل من فحصها تم التي الكيميائي التحليل لنتائج وفقا   ووكالة الغوث،

 مع متطابقة كانت م2271 ،2274 عامي خالل الفلسطينية المياه وسلطة الفلسطينية الصحة
وهذا ولكنها ترتفع عن المواصفات القياسية لمنظمة الصحة العالمية،  .ةالفلسطيني مواصفاتال

 يدل على أن المياه في محافظة خان يونس فيما يتعلق  بالعسر الكلي ذات جودة عالية تتطابق
 تغير اآلبار القديمة وحفر آبار جديدة. القياسية الفلسطينية، مما يدل علىوالمواصفات 

 :(Caالكالسيوم )نتائج تحليل  - ح
وجود الكالسيوم في الماء ليس له أضرار على صحة اإلنسان، وعلى الكائنات الحية األخرى، 

فاإلنسان البالغ يحتاج في اليوم الواحد  (1)بل هو يساعد في بناء األسنان ويحافظ على صحتها.
ملجم من الكالسيوم وقد يحصل اإلنسان على الكالسيوم من عدة مصادر أهمها  7222حوالى 

 مياه الشرب ومن الطعام مثل األلبان ومشتقاتها وغيرها من أنواع الطعام الغنية بالكالسيوم.
                                                           

 (422)صهيدرولوجية المياه الجوفية درادكة،  (1)



   859 
 

 وتشير نتائج الدراسة إلى:

طابق مع ( لجميع مصادر المياه وللعينة ككل كان غير متCaالكالسيوم ) نسبةن متوسط إ .7
 (.Caلكالسيوم )الفلسطيني ل والمعيار WHO معيار

التي مياه الو  ،مياه عينة الدراسة من حيث عنصر الكالسيوم نواعأ أكبر كانتن مياه البلدية إ .2
عينة كانت غير مطابقة لمعيار الكالسيوم  ((97مياه عينة الدراسة، وأن أنواع أقل  يتم شراؤها
منها  8: )العينات عددمن  (%(97عينة أي بنسبة  ((100الفلسطيني من أصل العالمي و 

من مياه  3و ،من مياه الفلتر 13و ،التي يتم شراؤهامن المياه  73و ،كانت من مياه البلدية
 .(اآلبار

 Abu Mayla et. Alهناك بعض الدراسات التي تشابهت مع هذه النتائج منها دراسة  .3
غزة أقل من  في عينات المياه المحالة في محافظات وجد أن تركيز الكالسيومحيث  2009

( 6أقل من ) ( فيها منخفض جدا  Ca%( من العينات تركيز )72( ملجم/لتر وأن )25)
غزة أن  للمياه المحالة في محافظاتفي دراسته  Hilles et. Al 2011ملجم/لتر، وتوصل 

، واتفق WHOهناك إزالة بشكل كبير للكالسيوم حيث أن جميع العينات كانت أقل من معايير 
EL-Ramlawi 2011 السيوم في المياه مع هذه النتائج فقد توصل إلى أن متوسط تركيز الك
( في Caغزة أقل من المعايير الفلسطينية، فقد بلغ متوسط تركيز ) المحالة في محافظات

حيث أشارت نتائج الدراسة إلى  2015( ملجم/لتر. وكذلك دراسة شرير 7.9محافظة الشمال )
عنصر الكالسيوم بشكل كبير جدا في المياه المحالة في منطقة الدراسة فقد بلغ تركيز نخفاض إ

Ca ( ملجم4.22في منطقة جباليا )( ملجم/لتر، وفي بيت حانون 2.23/لتر، وفي بيت الهيا )
، والمعايير الفلسطينية هي منخفضة جدا   WHO( ملجم/لتر، هذه األرقام مقارنة بمعايير 3.03)

 من المياه أثناء عملية التحلية في المحطات. حيث تم إزالة عنصر الكالسيوم بشكل كبير جدا  
حيث أظهرت النتائج تراوح قيم الكالسيوم في مياه الشرب  2009أيضا دراسة الموسوي وآخرون 

( ملجم/لتر 131.1( ملجم/لتر في الحلة الجديد لشهر نيسان، و)90.5ولجميع المحطات بين )
في محطة المسيب لشهر تشرين الثاني، حيث كانت جميع القيم أقل بكثير من الحد المسموح به 
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 WHOبين الحين واآلخر عن الحد المسموح به  ، في حين كانت القيم تنخفض وترتفععراقيا  
 ويعزى ذلك إلى نظافة أحواض الترسيب وخزانات المياه واالستهالك المحلي للمياه.

التابعة للبلدية  خان يونس محافظة الشرب في آبار مياه في الكالسيوم نسبة متوسط إن .4
 ووزارة يونس خان بلدية قبل من فحصها تم التي الكيميائي التحليل لنتائج وفقا ووكالة الغوث،

 مع متطابقة كانت م2271 ،2274 عامي خالل الفلسطينية المياه وسلطة الفلسطينية الصحة
  يتعلق فيما يونس خان محافظة في المياه أن على يدل وهذا. ةالفلسطينيو  العالمية ريياالمع

باستثناء بئر التحدي  .الفلسطينيةو  عالميةال والمواصفات تتطابق عالية جودة ذات بالكالسيوم
حيث كانت نسبة الكالسيوم فيه أعلى من المعيار العالمي والفلسطيني حيث بلغت خالل عامي 

 (ملجم/لتر على التولي.231 – 213م حوالي )2271م و2274

 :(Magnesiumغنيسيوم )االمنتائج تحليل  - خ
نسان البالغ إلى ويحتاج اإليا والعظام واألسنان، يعتبر المغنيسيوم من المكونات الرئيسة للخال

 (1).ملجم مغنيسيوم يوميا   222حوالي 
 وتشير نتائج الدراسة إلى:

مع  ا  ( لجميع مصادر المياه وللعينة ككل كان متطابقMgغنيسيوم )االم نسبةن متوسط إ .7
 (.Mgغنيسيوم )االم نسبةالفلسطيني ل ، والمعيارWHO معيار

مياه الو  ،غنيسيومامياه عينة الدراسة من حيث عنصر الم أنواع ن مياه البلدية كانت أكبرإ .2
 غنيسيوم.امياه عينة الدراسة من حيث المأنواع أقل  التى يتم شراؤها

 ، والمعيارWHO معيارابقة مع ال يوجد أية عينة من عينات الدراسة كانت غير مط .3
فقد  Abu Mayla et. Al 2009وهذه النتيجة تتفق مع دراسة  غنيسيوم.االم نسبةالفلسطيني ل

، وأن غزة منخفض جدا   في عينات المياه المحالة في محافظات ((Mgوجد أن تركيز 
 ( ملجم/لتر.(10( أقل من Mg%( من العينات تركيز )(95.5

غنيسيوم فيها منخفضة حيث بلغ متوسط التركيز ان مياه اآلبار الخاصة نسبة تركيز المإ .4
في دراسته للمياه المحالة في  Aish 2010( ملجم/لتر، وهذه النتيجة تتفق مع دراسة 18)

                                                           
 (13شرير، خصائص مياه الشرب في محافظة شمال غزة )ص (1)
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تركيزات منخفضة من  ع عينات المياه المحالة تحتوي علىوجد أن جمي حيث غزة محافظات
(Mg أقل من )( من العينات محتوى )(95وأن  ،( ملجم/لتر(25%Mg 10( فيها أقل من) )

نخفاض ( في الدراسة إلى إMg)حيت تشير نتائج تحليل  2015 ملجم/لتر، وكذلك دراسة شرير
هذا العنصر بشكل كببير في المياه المحالة في منطقة الدراسة، فقد بلغ متوسط تركيز 

( ملجم/لتر، وفي بيت 2.28( ملجم/لتر، وفي بيت الهيا )4.43غنيسيوم في منطقة جباليا )االم
حيث أظهرت النتائج وجود  2009وكذلك دراسة الموسوي وآخرون  ( ملجم/لتر.3.44حانون )

رتفاع الواضح في محطة الهاشمية لشهر آذار ما عدا اال تقارب بين قيم المحطات جميعا  
في  (Mg)ومحطة الكفل لشهر كانون الثاني وهذا يعود إلى إنخفاض التصريف، كما بلغت قيمة 

ملجم/لتر، وفي محطة الهاشمية لشهر نيسان بلغت ( 20.2محطة السدة لشهر كانون الثاني )
 .( ملجم/لتر103.2)
التابعة للبلدية  خان يونس محافظةالشرب في  آبار( في مياه Mgمتوسط الماغنيسيوم )ن إ .1

من قبل البلدية ووزارة الصحة  تي تم فحصهالنتائج التحليل الكيميائي ال وفقا   ووكالة الغوث،
 – 17.37حيث بلغت )م 2271، 2274الفلسطينية وسلطة المياه الفلسطينية خالل عامي 

كانت مرتفعة  ولكنها .ةر الفلسطينياييالمع مع متطابقةكانت ، على التوالي ( ملجم/لتر11.42
 فيما يونس خان محافظة في المياه أن على يدل وهذاعن معايير منظمة الصحة العالمية،  قليال  
  .الفلسطينية القياسية والمواصفات تتطابق عالية جودة ذات بالماغنيسيوم  يتعلق

 :(Kالبوتاسيوم )نتائج تحليل  - د
البوتاسيوم عنصر ضروري جدا لجسم اإلنسان ألنه يعمل على تعديل األحماض الضارة 

عنصر الصوديوم ألنه قليل  بالجسم، أما بالنسبة لتركيزه في المياه الجوفية فيكون أقل من
 الذوبان في المياه.

 وتشير نتائج الدراسة إلى:

 معيارمع  ا  ( لجميع مصادر المياه وللعينة ككل كان متطابقKالبوتاسيوم ) نسبةن متوسط إ .7
WHOنسبةالفلسطيني ل ، والمعيار ( البوتاسيومK). 
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( بلغت على التوالي الفلتر المنزلي -ء)الشرا المنزلية الشرب لمياه نسبة البوتاسيوم متوسط إن .2
( ملجم/لتر، وهي نسبة منخفضة عن المعيار العالمي والفلسطيني ويعود سبب 7.7 – 2.1)

ذلك إلى إزالة عنصر البوتاسيوم من المياه المحالة التي يتم شراؤها من محطات التحلية والفلتر 
 .المنزلي

 ، دراسةغزة اه المحالة في محافظاتتاسيوم في الميمن الدراسات التي تناولت عنصر البو  .3
AL-Khatib et. Al 2009 ( عينة من المياه المحالة في محافظات122فقد وجد أنه في ) 

( ملجم/لتر، 10( أقل من )Kغزة أن جميع العينات توافقت مع المعايير الفلسطينية بتركيزات )
 غزة أن أعلى محافظات( محطة تحلية مياه في 20في تقييمه ل ) Aish 2010وأيضا دراسة 

ملجم/لتر بمتوسط تركيز كان  ((0.1تركيز كان  م/لتر، وأن أدنى( ملج(1.6( كان Kتركيز ل )
لمياه  EL-Ramlawi 2011ملجم/لتر، وكذلك دراسة ( (0.5ملجم/لتر بمتوسط تركيز ( (0.1

مال ( في المياه المحالة في محافظة الشKغزة وجد أن متوسط تركيز ) الشرب في محافظات
حيث أشارت نتائج الدراسة إلى إزالة عنصر  2015دراسة شرير  لتر. وكذلك( ملجم/(0.5كان 

( (K، حيث إن متوسط تركيز البوتاسيوم بشكل كبير من مياه الشرب المحالة في منطقة الدراسة
 2009وكذلك دراسة الموسوي وآخرون  ( ملجم/لتر.1في محافظة الشمال بشكل عام أقل من )

( 10ن قيم البوتاسيوم لم تتجاوز الحد المسموح به لكال المواصفتين العراقية )حيت اتضح أ
( في محطة السدة لشهر نيسان 3.1ذ تراوحت القيم بين )( ملجم/لتر، إ12ملجم/لتر، والعالمية )

 ( ملجم/لتر في محطة الحلة الجديد لشهر آب.6.8و)
التابعة للبلدية خان يونس محافظة الشرب في  آبار مياه في( K) البوتاسيوم متوسط نإ .4

 الصحة ووزارة البلدية قبل من فحصها تم التي الكيميائي التحليل لنتائج وفقا   ووكالة الغوث
 مواصفات مع متطابقة كانت م2271 ،2274 عامي خالل الفلسطينية المياه وسلطة الفلسطينية

م 2271م و2274، حيث بلغ متوسط القيمة الحسابية لعامي الفلسطيني والمعيار WHO معيار
 تتطابق عالية جودة ذات المياه أن على يدل وهذا ،ملجم/لتر (4.11 – 4.41على التوالي )
 .الفلسطينيةو  العالمية القياسية والمواصفات
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 :(Naالصوديوم )نتائج تحليل  - ذ
لصحة اإلنسان، ويحصل اإلنسان يحتل الصوديوم سادس مرتبة بين المعادن، وهو مصدر مهم 

 على الصوديوم من عدة مصادر منها مياه الشرب وأنواع مختلفة من الطعام.
 وتشير نتائج الداراسة إلى:

معيار مع  ا  ( لجميع مصادر المياه وللعينة ككل كان متطابقNaن متوسط الصوديوم )إ .7
WHO ستثناء مياه البلدية كان متوسط الصوديوم بها إب ،الصوديوم نسبةالفلسطيني ل، والمعيار

( 422حيث بلغ متوسط نسبة الصوديوم ) الصوديوم لنسبةالفلسطيني و  العالمي أكبر من المعيار
 والعالمي. ال تتطابق مع المعيار الفلسطيني وهي بالتالي ملجم/لتر،

من الصوديوم  والمعيار الفلسطيني لنسبة WHO عينات كانت غير مطابقة لمعيار ((8ن إ .2
وواحدة  ،منها كانت من مياه البلدية 6: )العينات عددمن  (%(8عينة أي بنسبة  (100)أصل 

  .(وواحدة من مياه اآلبار ،من مياه الفلتر
( في المياه المحالة إلى نتائج مشابهة ففي دراسة Naتوصلت الدراسات التي تناولت تركيز ) .3

Abu Mayla et. Al 2009  تركيز )وجد أن متوسط(Na ميع عينات المياه المحالة في لج
من تحلية  AL-Khatib et. Al 2009ملجم/لتر، وأيضا  30)غزة أقل من ) محافظات

غزة توصل إلى أن جميع العينات تتوافق مع  محافظاتعينة من المياه المحالة في  (122)
 (.Naبالنسبة لتركيز عنصر ) WHOمعايير 

تشير نتائج الدراسة إلى أن متوسط تركيز الصوديوم في حيث  2015وكذلك دراسة شرير 
( ملجم/لتر، حيث بلغ متوسط تركيز الصوديوم في منطقة 15محافظة الشمال كان أقل من )

( ملجم/لتر، وهي النسبة األكبر على مستوى محافظة الشمال، وفي ببيت حانون 14.24جباليا )
بيت الهيا كان متوسط تركيز الصوديوم  ( ملجم/لتر، وفي10.5كان متوسط تركيز الصوديوم )

وكذلك دراسة  على مستوى مناطق محافظة الشمال. األدنى ( ملجم/لتر وهي النسبة5.69)
لمحطات انخفاض عن الحد حيث سجلت قيم الصوديوم لجميع ا 2009الموسوي وآخرون 

ذ تراوحت بينها إث كانت القيم تتذبذب فيما ( ملجم/لتر، حي200) وعراقيا   عالميا   المسموح به
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( ملجم/لتر في محطة السدة لشهر 181.3( في محطة المسيب لشهر آذار، و)95.5القيم بين )
 تموز، وأقربها للمواصفتين في أغلب أشهر السنة هي محطة الحلة الجديد.

التابعة للبلدية  خان يونس محافظةالشرب في  آبار( في مياه Naمتوسط الصوديوم )ن إ .4
من قبل البلدية ووزارة الصحة  تي تم فحصهالنتائج التحليل الكيميائي ال وفقا   ووكالة الغوث

مع  غير متطابقةم كانت 2271، 2274الفلسطينية وسلطة المياه الفلسطينية خالل عامي 
عن  م2271. حيث يتضح ارتفاع الصوديوم في مياه اآلبار عام ةالفلسطينيو  ايير العالميةالمع

مما قد  ،( ملجم/لتر421.21ة المتوسط الحسابي للصوديوم )، فقد بلغت قيمالعام السابق
ويعود ستعداد الوراثي واضطرابات عصبية. سان بارتفاع ضغط الدم عند ذوي اإلنيصيب اإل

 سبب ارتفاع عنصر الصوديوم إلى التربة الطينية والمياه العادمة التي تصل للمياه الجوفية.
، 7، والسطر3العالمية والفلسطينية وهى )بئر الوكالة قل من المعايير آبار كانت أ 6باستثناء 
، والمواصي، والوكالة الجنوبي، والوكالة الشمالي( وذلك لحداثة هذه اآلبار وقلة الضخ 2والسطر
 منها.
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 :الدراسة نتائج
 :ميكروبيولوجية لمياه الشرب المنزليةالخصائص الأولا: 

التي يتم شراؤها عملية تراكمية تبدأ من  المحالة الشرب مياهالتلوث الميكروبيولوجي في  .7
محطات التحلية مرورا بسيارات توزيع المياه المحالة )سيارات ، عربة يجرها حصان، تكتك(، 

 ، جالونات صغيرة(.ألحجاممختلفة ا مياههاءا بتخزين المياه في المنازل )خزانات وانت
المحالة في الخزانات المنزلية في محافظة خان يونس ببكتيريا الكوليفورم  الشرب مياهتلوث  .2

 بشكل كبير. والمعايير الفلسطينية WHOالكلي والغائظي تجاوز معايير 
الكوليفورم ( كانت أعلى من نسبة التلوث ببكتيريا TC)التلوث ببكتيريا الكوليفورم الكلي  نسبة .3

( في جميع مناطق المحافظة ولكن بنسب متفاوته، فقد بلغت نسبة التلوث ببكتيريا FCالغائظي )
TC ( في حين بلغت نسبة التلوث ببكتيريا 11في محافظة خان يونس ،)%FC (17.)% 
يوجد تباين في نسبة التلوث الميكروبيولوجي على مستوى مناطق المحافظة، حيث وجد أن  .4

%TC (722 ،)تلوث كانت في منطقة خزاعة، حيث بلغت نسبة التلوث ببكتيريا أعلى نسبة 
 FCو  TC%(، تليها منطقة عبسان الكبيرة والقرارة حيث بلغت نسبة التلوث ببكتيريا 11) FCو
تدمير اإلحتالل اإلسرائيلي للبنية التحتية في العدوان %(، ويرجع الباحث هذا التلوث الى 11)

جراءات م، وكذلك درجة الوعى لدى السكان في اإل2274فظات غزة عام اإلسرائيلي على محا
 متصاصية.منزلية، واستخدام السكان الحفر االالمتبعة في تخزين مياه الشرب ال

روبيولوجي ويعزى الباحث تعتبر منطقة الفخاري هي المنطقة الوحيدة الخالية من التلوث الميك .1
شبكات الصرف الصحي ومتابعة السكان نظافة لى حداثة المنطقة واستخدام سبب ذلك إ

 الخزانات بشكل دائم وكذلك ارتفاع المستوى المعيشي والتعليمي لدى السكان.
تنظيف  وفي في عملية حفظ مياه الشرب المنزلية اإلجراءات المتبعة واألدوات المستخدمة .6

لمياه ميكروبيولوجيا في المنازل لها دور رئيسي وكبير في تلوث ا خزانات مياه الشرب المنزلية
 ويمكن اجمالها في عدة نقاط هي :

 فإذا كان مكان الخزان معرض للشمس فالحرارة لها دور في المنزلية مكان خزان مياه الشرب ،
 نمو البكتيريا وتلوث المياه.

 .مدة بقاء مياه الشرب في الخزان 
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 ذه المنظفات في مياه المواد والمنظفات التجارية المستخدمة في تنظيف الخزانات، فبقايا ه
تعمل على التلوث الميكروبيولوجي، كذلك تنظيف الخزان بالمياه المتبقية في  المنزلية الشرب

 الخزان كانت مساهمة في التلوث عند بعض السكان.
 :ومياه الشرب المنزلية للمياه الجوفيةالخصائص الفيزيائية والكيميائية ثانياا: 

 محافظة خان يونس:الخصائص الكيميائية لمياه آبار 
 آبار من الكبيرة الضخ بكمية ذلك ويتأثر ألخرى سنة من تذبذب في الجوفية المياه منسوب .7

 .ألخرى سنة من األمطار معدل وكذلك المحافظة،
تعاني معظم آبار المياه الجوفية في محافظة خان يونس التابعة لبلدية خان يونس من التلوث  .2

ويرجع  Na ، والصوديومK ، والبوتاسيومNo3 والنترات، TDS مجموع المواد الصلبة بعنصر
 ذلك لعدة أسباب منها:

للمياه العادمة وقوع بعض اآلبار في مناطق سكنية مكتظة بالسكان، مما ينتج عنه تسرب  - أ
 متصاصية إلى المياه الجوفية.عن طريق الحفر اال

 األسمدة الزراعية بمختلف أنواعها.  - ب
 الطبقات الحاملة للمياه.نوع التربة ونوع الصخور في   - ت
االستنزاف الكبير للمياه الجوفية، مما السبب الرئيسي الرتفاع الملوحة في بعض اآلبار هو  .3

 .جعلها غير صالحة للشرب
( في المياه الجوفية في Mg، الماغنيسيوم THمتوسط تركيز العناصر )العسر الكلي  .4

ولكنها كانت مرتفعة ، ار الفلسطينيعيمالمع  تقريبا   %(12بنسبة ) محافظة خان يونس تتوافق
 .WHO بقليل عن معيار

مع  %( تقريبا  11في مياه اآلبار كانت تتوافق بنسبة ) Caمتوسط تركيز عنصر الكالسيوم  .1
 .والمعيار الفلسطيني، WHOمعيار 

، وبئر الوكالة الشمالي، وبئر الوكالة الجنوبي تتطابق مع المواصفات 3مياه بئر الوكالة  .6
( في كافة العناصر الفيزيائية والكيميائية، WHOالفلسطينية ومنظمة الصحة العالمية )القياسية 

 .د ذلك لحداثة هذه اآلبار، وقلة كمية الضخ، وموقع اآلبارويعو 
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 :ص الكيميائية لمياه الشرب المنزلية )المحالة(الخصائ
 مع وتطابقها نزليةالم الشرب مياه في والفيزيائية الكيميائية العناصر تركيز متوسط قبول تم .7

 يتطابق ال فهو الكالسيوم عنصر عدا ما ،الفلسطينية والمعايير العالمية الصحة منظمة معايير
 .والفلسطينية العالمية المواصفات مع

من نقص شديد في عنصر الكالسيوم  في محافظة خان يونس الشرب المنزليةمياه  تعاني .2
 العالمي من عينات الدراسة عنصر الكالسيوم بها ال يتطابق مع المعيار (%(97حيث كانت 

عنصر النترات  يليه، و (%(18ميائية، يليه عنصر البوتاسيوم بنسبة يالفلسطيني للجودة الكو 
بشكل كبير من المياه أثناء عملية التحلية في  اصرعنهذه الإزالة  ، وذلك بسبب(%(15بنسبة 

 من خالل تنقية المياه بالفالتر. المحطات
غنيسيوم والقليل منها بنسبة اغنية بعنصر الم من مياه الشرب المنزلية جميع عينات الدراسة .3
 على التوالي غير غني بعنصر العسر الكلي والكلوريد. (6% -% 3)
هذه  مياه اآلبار ومحطات التحلية وذلك بسبب استنزافمياه زيادة نسبة الملوحة في بعض  .4

ويترتب عليه وقف الضخ من هذه اآلبار أو المحطات لتجدد  وزيادة كميات الضخ منها، ،اآلبار
المياه فيها، أو إغالق هذه اآلبار مؤقتا، في حين أن المياه الجوفية المستخدمة للتحلية في 
بعض المناطق أو في بعض محطات التحلية حديثة اإلنشاء جيدة وال تحتاج لعملية التحلية، 

والوكالة الجنوبي والشمالي مياهها صالحة للشرب باستثناء عنصر  3مثل مياه بئر الوكالة 
 .وفلسطينيا   النترات يحتاج إلى تخفيفه للحد المسوح به عالميا  

ه ال تصلح لالستخدام األدمي، أي ذا كان عنصر النترات مرتفع والكلوريد مناسب فإن المياإ .1
 ل على عدم صالحية المياه لالستخدام األدمي.ذا كان عنصر واحد مرتفع فهذا يدإ
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 الدراسة توصيات

 توصيات خاصة بالمسؤولينأولا: 
القيام بمراقبة جميع مشاريع محطات التحلية القائمة سواء الخاصة والمرخصة وغير  .7

جراء فحوصات دورية للتأكد من تطابقها مع مواصفات منظمة الصحة العالمية  المرخصة وا 
 الفلسطيني للمياه.والمعيار 

 الحد من إنشاء محطات تحلية خاصة لما لها أثر سلبي على مياه الخزان الجوفي. .2
 .الشرب مياهواطنين حول أهمية نظافة خزانات إجراء حمالت توعية عامة للم .3
جبارها على تحسين نوعية المياه وجودتها، وخاصة في ضرورة اإلهتمام بمحطات التحلية وا   .4

 لها والتي توجد بقلة في المياه المحالة مثل عنصر الكالسيوم.العناصر المكونة 
 فحر آبار مياه جديدة خاصة بالبلدية تكون صالحة للشرب ومطابقة للمواصفات. .1
إقامة محطات تحلية للخزان الجوفي في المناطق الشرقية لمحافظة خان يونس وخاصة  .6

 منطقة خزاعة.
ستفادة اللها وتخزينها في باطن األرض لإلواستغهتمام المسؤولين بمياه األمطار ضرورة إ .1

 منها.
إبعاد محطات معالجة المياه العادمة عن المناطق الغنية بالمياه الجوفية والعذبة خاصة تلك  .1

المحطة المقامة في منطقة المواصي لما لها من أضرار واضحة على منطقة المواصي مثل 
 على الزراعة. خروج مياه المجاري مع المياه الجوفية وتأثيرها

غالق اآلبار القديمة  .1  تصلح لالستخدام األدمي. ألنها لم تعدإنشاء آبار جديدة وا 
التوجه لتحلية مياه البحر عن طريق إنشاء محطات تحلية لتخفيف الضغط على سحب  .72

 المياه الجوفية.

 توصيات خاصة بالمواطنينثانياا: 
 .ميكروبولوجيا   بسبب تلوث مياههاعدم شراء المياه من العربات التي يجرها حصان وذلك  .7
يوصي الباحث المواطنين بضرورة شراء المياه المحالة من محطات المياه ألنها تعتبر مياه  .2

 الفالتر المنزلية. مياه الشرب من جيدة للشرب وكذلك
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 هتمام بتغيير الفالتر الداخلية للفالتر المنزلية بشكل دوري ومنتظم.اإل .3
 خزانات المياه الخاصة بالشرب بشكل دوري.هتمام بتنظيف ضرورة اإل .4
هتمام بتنظيف الخزانات الخاصة بمياه الشرب بمادة الكلور من الداخل والخارج وبشكل اإل .1

 دوري.
هتمام بتعويض عنصر الكالسيوم المفقود في المياه من مصادر أخرى مثل التغذية ضرورة اإل .6

 الصحية.
بالشرب وي فضل إبعاده عن  ر المياه الخاصلذي يوضع فيه صنبو هتمام بنظافة المكان ااإل .1

 متناول األطفال.

 بعد إزالتها تم التي بالعناصر التحلية مياه لتعويض وذلك البلدية بمياه التحلية مياه خلط يمكن .1
 . التحلية عملية

 مقترحات الدراسة:

 :يقترح الباحث إجراء دراسات ميدانية لفحص األمور التالية
 غزة. صائص مياه الشرب بين محافظاتإجراء دراسة مقارنة في خ .7
 غزة. مصادر مياه الشرب على مستوى محافظات إجراء دراسة مقارنة بين .2
 محافظاتإجراء دراسة في فحص خصائص مياه الشرب في كل منطقة على حدة لمناطق  .3

 غزة.
 غزة. محافظاتإجراء دراسة حول العوامل المؤثرة على خصائص مياه الشرب في  .4
 غزة. خزين مياه الشرب بين محافظاترنة ألداة تإجراء دراسة مقا .1
وغير المرخصة على مستوى إجراء دراسة مقارنة بين محطات التحلية الخاصة المرخصة  .6

 غزة.محافظات 
 .إعادة هذه الدراسة مرة أخرى على عينة أخرى للتأكد من النتائج وتعميمها .1
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  الكريمالقران 
  المراجع العربية:أول: 

الدار السودانية  ، الطبعة الثانية، الخرطوم:الماء( م2001أحمد، عصام محمد والطاهر، محمد الدرديري )
 للكتب.

)رسالة ، تقييم إدارة النفايات الصلبة في محافظة خان يونس )دراسة في جغرافية البيئة(( م2013األغا، ريم )
 الجامعة اإلسالمية، غزة، فلسطين.( غير منشورةماجستير 

 ، الطبعة الثانية، القاهرة.التلوث البيئي وأثره على صحة اإلنسان (م2222أرناؤوط، محمد سيد )
، مجلة الجامعة المياه العادمة وأثرها على الخزان الجوفي في محافظة دير البلح( م2002) بارود، نعيم

 ، غزة، فلسطين.(1) 10 االسالمية، 
مجلة ، إدارة النفايات الصلبة في محافظة شمال قطاع غزة دراسة في جغرافية البيئة( م2009نعيم)بارود، 

 .59-93 (،2)13، قصى )سلسلة العلوم االنسانية(جامعة اال
الجامعة اإلسالمية،  )رسالة ماجستير غير منشورة(، المياه العادمة في خان يونس( م2011الباز، عبد القادر )
 غزة، فلسطين.

، سلطة المياه آبار المياه الجوفية في قطاع غزة وكميات الضخ منها( م2013البنا، مازن وابو شمالة، محمد )
 الفلسطينية، اإلدارة العامة لمصادر المياه والتخطيط.

 )تقرير( شركة دجانى لالستشارات، رام اهلل، فلسطين. الكلور وتعقيم مياه الشرب،( م2222أبو تايه، سليمان)
، وزارة الصحة دليل الفحوص الكيميائية والبيولوجية ونظم الجودة لمياه الشرب( م2000محمد محمود ) الجاحر،

 واإلسكان، مصر.
، رام اهلل، م2011 كتاب محافظات غزة اإلحصائي السنوى( م2012جهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني )ال

 فلسطين.
 ، رام اهلل، فلسطين.م2014 الفلسطينيون في نهاية عام( م2014الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني )

األراضي  –النتائج النهائية ، م 2010-، التعداد الزراعيم2011الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني 
 ، رام اهلل، فلسطين.الفلسطينية

، رام في فلسطين البيئة والتنمية المستدامة( م2014الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، وسلطة جودة البيئة )
 اهلل، فلسطين.



   863 
 

التطوير العمراني المستقبلي في محافظة خان يونس في ضوء المحافظة على ( م2012أبو جياب، صهيب )
 الجامعة اإلسالمية، غزة، فلسطين. )رسالة ماجستير غير منشورة(، RSو  GISالموارد البيئية باستخدام 

 .50 – 53 ،577ع ،مجلة المهندسين، مياه الشربالمعايير العامة لجودة ( م2004حجاب، كمال )
-23 ،574، عمجلة المهندسين، معايير جودة مياه الشرب في المجتمعات الصغيرة( م2004حجاب، كمال )

20. 

 (رسالة ماجستير)، دراسة وبائية حول أثر المياه على الصحة في محافظة طوباس( م2004أبو حجلة، بكر )
 جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين.

، مجلة العمران، أثر المناطق العمرانية على تناقص المياه الجوفية في محافظات غزة( م2007الحداد، محمد )
 .51 -54، 8ع

 ، عمان: دار صفاء للنشر والتوزيع.( أساسيات الكيمياءم2012الحفيظ، عماد )

 .31-32، 33ع، مجلة رسالة المهندس الفلسطيني، الشربتنقية مياه   (م1994الخندقجي، منار )

 ، عمان، األردن.هيدرولوجية المياه الجوفية( م1988درادكة، خليفة )

( المياه العادمة وأثرها علي الخزان الجوفي في محافظة غزة "دراسة في جغرافية البيئة، م2012أبو راس، مقداد )
 الجامعة االسالمية، غزة. (رسالة ماجستير غير منشور)

دراسة بعض الخصائص الفيزيوكيميائية والمايكروبية للمياه المنتجة ( م2008رزوقي، سراب، والسراوي، محمد )
 (.م2010، )(3) 2، المجلة العراقية لبحوث السوق وحماية المستهلك، محليا والمستوردة في مدينة بغداد

المياه في محافظتي الشمال والوسطى وتأثيراتها على صحة تلوث ( م2010الزرقة، محمد عبد الناصر )
 الجامعة اإلسالمية، غزة، فلسطين. (رسالة ماجستير غير منشورة)، اإلنسان

 ، مجموعة النيل العربية، القاهرة، مصر.الماء "الذهب األزرق" في الوطن العربي( م2004الزواوي، خالد )

 اإلسكندرية: دار المعرفة الجامعية. ،الجغرافيا الزراعية( م2000الزوكة، محمد )

 ، مصر، اإلسكندرية: دار المعرفة الجامعية اإلسكندرية.جغرافية المياه( م2007الزوكة، محمد )

رسالة )، خصائص مياه الشرب بمنطقة أ م درمان ودور المجتمع في المحافظة عليها( م2008سالة، نوال )
 السودان.جامعة الخرطوم،  (ماجستير في العلوم البيئية

 ، القاهرة: عالم الكتب.الماء واإلنسان والكون( م2008السروي، أحمد )
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 ، بيانات غير منشورة.تحاليل كيميائية وبيولوجية لمحطات تحلية الشمال( م2011سلطة المياه الفلسطينية )

 .غزة تحلية المياه الجوفية في قطاع تقييم محطات( م2012سلطة المياه الفلسطينية )

قطاع غزة، وثيقة  –، الجزء األول مصادر المياه في فلسطين( م2009المياه الفلسطينية، وزارة الزراعة )سلطة 
 (.1استراتيجية )

 ، غزة، فلسطين.معايير مياه الشرب الفلسطينية( م2010سلطة جودة البيئة )

 العلمية للنشر والتوزيع.، القاهرة، مصر: دار الكتب المياه الجوفية واآلبار( م2003السيد خليل، محمد )

 (رسالة ماجستير غير منشورة)، خصائص مياه الشرب في محافظة شمال قطاع غزة( م2015شرير، نهلة )
 الجامعة اإلسالمية، غزة، فلسطين.

، وزارة الصحة، المملكة المرشد الحقلي حول جودة مياه الشرب( م1998الشنشوري، محمد، السعد، محمد )
 العربية السعودية.

أثر نسيج التربة على تسرب النترات للمياه الجوفية في محافظة خان يونس )دراسة في ( م2012لحة ، أحمد)صا
 الجامعة اإلسالمية، غزة، فلسطين. (رسالة ماجستير غير منشورة)، جغرافية التربة(

، العدد األول مجلة شؤون تنموية، أثر مشكلة المياه على الصحة في قطاع غزة( م1987أبو صفية، يوسف )
67- 63. 

التباينات المكانية للخصائص الميكروبيولوجية لمياه الشبكة المنزلية في أحياء ( م2012صيام، راوية عبداالله )
 الجامعة اإلسالمية، غزة، فلسطين. (رسالة ماجستير غير منشورة)، مدينة غزة

طرابلس: الدار  تصادية والسياسية(،المياه في فلسطين )دراسة في الجغرافيا اإلق( م1989طنطيش، جمعة )
 الجماهرية للنشر والتوزيع واإلعالم.

 عمان، األردن: دار الحامد للنشر والتوزيع.، اإلنسان والبيئةم( 2222عطية، محمد والسعود، حسن وآخرون )

الجغرافية المجلة ، تحلية المياه في قطاع غزة الخيارات والبدائل( م2007اللوح، منصور وجابر، إبراهيم )
 .143-164، 49ع، العربية

المجلة ، جيوبيولوتوكية المشاريع المائية مع التركيز على مشروع قناة البحرين( م1994أبو مايلة، يوسف )
 ، القاهرة، مصر.26ع، الجغرافية العربية
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 – م1999دراسة ميدانية ألزمة المياه بقطاع غزة وفقا  لموسم الجفاف لعام ( م1999أبو مايلة، يوسف )
 .49-68 (،1) 5، مجلة جامعة االزهر، م2000

(، مركز تطوير 16، سلسلة تقارير الندوات )حالة مياه الشرب في محافظات غزة( م2002أبو مايلة، يوسف )
 القطاع الخاص، نابلس، فلسطين.

مجلة ، فلسطينالمفاهيم المغلوطة ألزمة المياه في ( م2014أبو مايلة، يوسف وثابت، احمد ومسرشمد، كلمنس )
 .55-81 ،7، عجامعة فلسطين لألبحاث والدراسات

، بحث مقدم للمشاركة في المؤتمر الدولي الثاني نوعية مياه الشرب في قطاع غزة( م2004أبو مايلة، يوسف)
 للتنمية والبيئة في الوطن العربي، جامعة اسيوط، مصر.

آبار الشرب في محافظة خان يونس من عام التقييم المائي لنوعية مياه ( م2013محمود، نور مصباح )
 الجامعة اإلسالمية، غزة، فلسطين. (غير منشورة )رسالة ماجستير (،م2012-2000)

 ( كتيب طرق فحص ميكروبيولوجي المياه.م2007مختبرات الصحة العامة )

رسالة )، الطبية(مرضى الفشل الكلوي المزمن في محافظات غزة )دراسة في الجغرافية ( م2013مدوخ، هالة )
 الجامعة اإلسالمية، غزة، فلسطين. (ماجستير غير منشورة

جامعة الخرطوم،  (رسالة ماجستير منشورة)، تدهور التربة في قطاع غزة( م1997مشتهى، عبد العظيم )
 السودان.

 ، جامعة األزهر، غزة.جغرافية فلسطين الطبيعية( م2008مشتهى، عبد العظيم واللوح، منصور )

تقرير جودة مياه الشرب في مدينة ( م2011، محمد هاشم والجوفي، عبد السالم وصالح، محمد حسان )مطلوب
 .107-130 ،3ع، مجلة الباحث الجامعي، اليمن –إب 

 ، القاهرة: الدار العربية للنشر.المياه العذبة مصادرها وجودتها( م1997المنهراوي، سمير، حافظ، عزة )

براهيم، أيوب، )الموسوي، إيمان، وحاتم،  ( دراسة بعض الخصائص الفيزيائية والكيميائية م2009قيس، وا 
 .لمحطات مختارة لمياه الشرب في محافظة بابل

قياسات تلوث مياه الشرب في مدينة نابلس ببعض ( م1987هالل، حكمت وسليم، راضي وقطاوي، زهير )
 .57-66 ،4ع، مجلة النجاح لألبحاث، العناصر الكيميائية الضارة

، 19ع، مجلة المهندس الفلسطيني، كيف نواجه خطر الملوحة في مياه الشرب( م1991الوحيدي، عبد الهادي )
10. 
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، السلطة تقرير حول المخطط القطاعي، قطاع المياه والصرف الصحي( م2010وزارة التخطيط الفلسطينية )
 الوطنية الفلسطينية، غزة، فلسطين.

 أطلس خرائط األساس – األطلس الفني محافظات غزة( م2014وزارة التخطيط الفلسطينية )
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 (1ملحق )

 تعريف الختصارات

 الختصار التعريف باللغة النجليزية التعريف باللغة العربية
 Calcium Ca كالسيوم

 Calcium Carbonate CaCO3 كربونات الكالسيوم
 Chloride Cl كلوريد

 Electric Conductivity EC التوصيل الكهربائي
 Potassium K بوتاسيوم
 Magnesium Mg ماغنيسيوم
 Sodium Na صوديوم

 Sodium Chloride NaCl كلوريد الصوديوم
 Nitrate NO3 نترات

 Hydrogen Ion Concentration PH الرقم الهيدروجيني
 Total Dissolve Solids TDS مجموع المواد الصلبة الذائبة

 Total Coliform TC الكوليفورم الكلي
 Fecal Coliform FC الغائظيالكوليفورم 

 Ministry of Health, Palestine MOH وزارة الصحة الفلسطينية
مصلحة بلديات مياه الساحل 

 الفلسطينية
Coastal Municipalities Water. 

Utility. Palestine 
CMWU 

 Palestinian Water Authority PWA سلطة المياه الفلسطينية
 World Health Organization WHO منظمة الصحة العالمية

الجهاز المركزي لإلحصاء 
 الفلسطيني

Palestinian Central Bureau of 
Statistics 

PCBS 
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 وحدات قياس العناصر الكيميائية

 الوحدة الختبار التعريف باللغة العربية
 Turbidity NTU جهاز قياس العكارة
 Electrical Conductivity Micro mho / cm توصيل الكهربائي

 Total Dissolved Solids Ppm مجموع المواد الصلبة
 Nitrate Ppm as NO3 نترات
 -Chloride Ppm as CL كلوريد

 Hardness Ppm as CaCO3 عسر الماء
 Calcium Ppm as Ca+2 كالسيوم

 Magnesium Ppm as Mg+2 غنيسيومام
 -Fluoride Ppm as F فلوريد
 +Potassium Ppm as K بوتاسيوم
 +Sodium Mg/L as Na صوديوم
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 (2ملحق )

 حول ستبانةااستمارة 

 خصائص مياه الشرب في محافظة خان يونس

 غزة  –الجامعة السالمية 

 كلية اآلداب  –الدراسات العليا 

  قسم الجغرافيا

 استمارة استبيان حول

 خصائص مياه الشرب في محافظة خان يونس

 استكمال للحصول علي درجة الماجستير في الجغرافيا 
 

للتعرف علي  ه الستبانة ألغراض البحث العلميهذ :وبعد عزيزي المواطن السالم عليكم  
خصائص المياه في المحافظة يرجي من سيادتكم تعبئة الستبانة مع العلم أن جميع 

 .ا فائق الحتراموتقبلو   أحد عليها ات الخاصة بكم سرية ولن يطلعالمعلوم

 باحثال

 ..:...............الشارع  -3 ................. :الحي -2  ....:...........المنطقة -8

 البيانات الخاصة بأصحاب المنازل 

 االب: 

  العمر: -3
   سنة22اقل من     سنة32-22من   سنة42-32من   
  سنة12-42من             سنة فما فوق. 12من 
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      تعتقد ان ثمن المياه مناسب 

      تعتقد ان مدة بقاء المياه في خزانك مناسبة 
 

 



   875 
 

 لمن يستخدم مياه البلدية 

    ال         احيانا       نعم   هل  نوعية المياه جيدة؟     -37
  ال     احيانا      نعم   هل عانيت من اي مشاكل  صحية  بسببها؟    -32
 .................................................اذا عانيت من مشاكل فما هي:  -33
  ال     احيانا      نعم      هل وجدت شوائب أو ملوثات في الماء قبل ذلك  -34
غير     مقبول     محايد         جيد       جيد جدا   مذاق هذه المياه   -31

  مقبول 
اسباب    المياه التي اشربها مناسب  ال يتوفر المال  لماذا ال تشرب المياه المحالة ؟ -36

 .......اذكرها اخري

 ال       احيانا          نعم      هل تأتي المياه  باستمرار؟  -31
    احيانا       نعم        هل تعاني من صعوبات في استخدام مياه البلدية ؟ -31

 ال
 .......................................اذا كانت االجابة نعم اذكر هذه الصعوبات ؟  -31

 اذا كنت تستخدم مياه الفلتر 

  ال        نعم             فلتر ماء في البيت ؟   لديك هل  -42
 ........ سنة................................متى اشتريت الفلتر:  -47
 .............................................الدافع لشراء الفلتر:  -42
 .......................... شهرالمدة الزمنية لتغير الفلتر الداخلي:  -43
 ...........................التكاليف المالية الستخدام مياه الفلتر:  -44
 ال     احيان   نعم    هل كنت تستخدم  المياه من مصادر اخري قبل الفلتر: -41
 ..........................................اذا كانت االجابة نعم لماذا قمت بتغييره ؟  -46
 ال   احيان    منع هل شعرت بتحسن في صحتك وصحة عائلتك بعد استخدامه  -41

 
 



   874 
 

 :بيانات للباحث

 1 2 3 4 5 الفقرة
      أثاث المنزل   

      نظافة وترتيب المنزل  
      نظافة مكان تخزين المياه

      نظافة الطفال  
 :عامةمالحظات 

...........................................................................................................
........................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   876 
 

 (3)ملحق 
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