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المقدمة . الفصؿ األوؿ 

 خمفية البحث. 1. 1 

 سلي,  الماء مكقعو الحيكم كالحساس في قمب سياسات الدكؿ كخططيا إلدارة كاستغالؿ مكاردىاؿيحت

 في اإلطار األكسع كاالشمؿ لألىداؼ ؿب, فقط في ما يتعمؽ بالجكانب االقتصادية أك التقنية أك الفنية

 كعف أىمية المياه في .(1994, اسحؽ كزعركر)السياسية الراىنة كالمستقبمية ليذه الدكلة أك تمؾ 

كجعمنا مف الماء كؿ : "الحياة البشرية تعرض القرآف الكريـ في بعض آياتو إلى ذلؾ كمنيا قكلو تعالى

كعميو فإف فمسطيف تعتبر نمكذجان لمعالقة العضكية بيف التدىكر , ( سكرة األنبياء30 آية ), "شيء حي 

البيئي كالنزاعات السياسية, حيث أف مصادرة األراضي الفمسطينية مف قبؿ سمطات االحتالؿ أدت إلى 

األمر الذم أدل إلى , تناقص المساحات الزراعية كضعؼ اإلنتاج الزراعي كاليجرة مف األرياؼ

مشاكؿ اقتصادية كاجتماعية عمى حد سكاء, كما أف استنزاؼ المكارد المائية الفمسطينية مف قبؿ 

سمطات االحتالؿ أدل إلى تفاقـ المشاكؿ الصحية كاالجتماعية كاالقتصادية كعمؿ غياب التكامؿ 

الجغرافي في فمسطيف عمى إضعاؼ قدرة الفمسطينييف عمى خمؽ المناخ المناسب الستقطاب 

, الصفدم)االستثمار, مما عكس سمبان عمى األكضاع االقتصادية كفرص إحداث التنمية المستدامة 

1985).  

 ففإ, كعمى الرغـ مف الزيادة العالية في شح المياه كالسيطرة اإلسرائيمية عمى مصادر المياه الفمسطينية

مياه )كمية المياه المتاحة لدل الفمسطينييف تتعرض إلى تمكث مف مصادر عديدة أىميا المياه العادمة  

كخاصة , مما ينتج عنو العديد مف األمراض نتيجة لكجكد األحياء الدقيقة الممرضة (الصرؼ الصحي 

كتمكث المياه العادمة مصادر المياه الجكفية كآبار الجمع باإلضافة إلى تمكث . في الريؼ الفمسطيني

.  مياه الينابيع كالعيكف التي تعتبر مصادر تكميمية لممياه الجكفية لتزكيد السكاف بالمياه
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مف المياه العادمة المنزلية في الضفة الغربية كقطاع غزة تجمع % 70-50حيث تـ تقدير أف حكالي 

مف ىذه المياه يتـ جمعيا بكاسطة الحفر االمتصاصية أك يتـ صرفيا %50-30 ابينـ, في األنابيب

 الطريقة تنتشر في المناطؽ الريفية كالمخيمات, في حيف يستغؿ قكىذ, مباشرة خالؿ القنكات المفتكحة

قسـ مف ىذه المياه العادمة لمرم إما بشكؿ مباشر في األراضي الكاقعة بمحاذاة األكدية التي تنساب 

(.  1999, عابد ككشاحي)فييا ىذه المياه أك بشكؿ غير مباشر بعد اختالطيا بمياه األكدية كالينابيع 

أما المياه العادمة الناتجة عف المستكطنات اإلسرائيمية المنتشرة في الضفة الغربية كقطاع غزة فيتـ 

طرحيا إلى األكدية كاألراضي المجاكرة ليذه المستكطنات أك إلى أنظمة الصرؼ الصحي لممدف 

الفمسطينية القريبة أك أف تضخ إلى داخؿ الخط األخضر, أما بالنسبة لمنطقة الدراسة في بيت أكال يتـ 

أبك شرخ )طرح المياه العادمة المنضكحة مف الحفر االمتصاصية في األكدية كاألراضي المجاكرة 

(. 1995, كصبح

كبذلؾ يالحظ أف كؿ ىذه المؤشرات كالدالئؿ تصب في أف لمحفر االمتصاصية آثار كبيرة كىامة عمى 

كبالتالي ينعكس ىذا التأثير . مدل صالحية كجكدة المياه الجكفية المتمثمة بالينابيع كاآلبار المكجكدة

 أف اكـ, بشكؿ طبيعي عمى كمية المياه المستخدمة مف ىذه المصادر في الشرب كاالستخداـ المنزلي

حيث أف ىناؾ . ليا تأثيرات كاسعة أيضا في مجاالت تنمية القطاعات الزراعية المختمفة في المنطقة

مساحات كاسعة ككبيرة مف أراضي مدينة الخميؿ تعتمد عمى مياه األمطار كمياه الينابيع مما يؤدم إلى 

 . ذبذبة إنتاج القطاع الزراعي بشكؿ عاـ

 

     مشكمة البحث . 2. 1
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ميمان في التاريخ االقتصادم كاالجتماعي لمشعب الفمسطيني منذ القدـ كحتى  احتمت مياه الينابيع دكران 

كبطبيعة الحاؿ فإف , حيث كانت ىذه الينابيع ىي أساس التكاجد السكاني ألغمب قرل المنطقة, اآلف

ًن مف , ىذا المصدر مف الماء ليس المصدر الكحيد كالمعتمد لمنطقة الدراسة كلكنو يشكؿ مصدران ميمَا

كنظران لمتزايد السكاني الكاسع في منطقة الدراسة, ك التكسع في الحركة . مصادر المياه المكجكدة

العمرانية أصبح ىناؾ نسبة عالية مف السكاف يعتمدكف عمى الحفر االمتصاصية في التخمص مف 

كبذلؾ يتـ تسرب , المياه العادمة الناتجة مف منازليـ, كخصكصَا في غياب شبكات الصرؼ الصحي

المياه العادمة مف خالؿ ىذه الحفر إلى مياه الينابيع مما يؤدم إلى تمكث العديد منيا كخصكصَا 

.  الينابيع كالعيكف القريبة مف السكف

 تمكث آخر ينتج عف ؾإضافة إلى تمكث الينابيع بالمياه العادمة المتسربة مف الحفر االمتصاصية, ىنا

إضافة إلى إتباع بعض األساليب الزراعية التي , سكء استخداـ ىذه الينابيع مف قبؿ سكاف المنطقة

كالذم بدكره يزيد مف نسبة األمالح في مياه الينابيع , تعمؿ عمى ارتفاع نسبة الممكحة في التربة

كذلؾ عف طريؽ االستخداـ المكثؼ لألسمدة الكيماكية في األراضي الزراعية المكجكدة , المكجكدة

 لذلؾ مف اثر كبير في ا المفرط لممبيدات الزراعية في المنطقة كــكاالستخدا, بجانب ىذه الينابيع

. تغيير األنماط الزراعية المستخدمة

إف جميع المسببات في تحكؿ مياه بعض الينابيع إلى مياه غير صالحة لمشرب,  تنعكس سمبان عمى 

بسبب , حيث تعمؿ عمى تيميشيا كتغير أنكاع المحاصيؿ المزركعة فييا, المساحات الزراعية المكجكدة

تباع األساليب الزراعية الخاطئة لممزارعيف في تمؾ المنطقة, ارتفاع نسبة الممكحة في التربة . كا 

براز المعكقات التي تحد , لذلؾ كاف مف الضركرم التكجو بدراسة كاقع الينابيع كالزراعة في بيت أكال كا 

مكانية كضع السبؿ التنمكية التي تعمؿ عؿ , مف االستخداـ االمثؿ لمينابيع المكجكدة في المنطقة كا 
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. تطكير الكاقع الزراعي فييا

مبررات البحث  . 3. 1

, بعد السيطرة اإلسرائيمية الكاممة عمى الخزانات المائية الجكفية في الضفة الغربية كقطاع غزة

, أصبحت الينابيع مصدران ميمان لمفمسطينييف لمتزكد بماء الشرب كالزراعة, كخصكصان العميقة منيا

كنظرَا . كبالتالي أصبحت ىذه الينابيع مف ركائز االقتصاد الفمسطيني مف الناحية الزراعية عمى األقؿ

كالتكقؼ عف استخداـ مياىيا في الشرب كاالستعماالت , لتمكث بعض الينابيع المكجكدة في بيت أكال

كتراجع استعماليا أيضا في رم بعض المحاصيؿ الزراعية كاف ال بد مف دراسة كاقع , المنزلية األخرل

عمى صعيد الثركة , ىذه الينابيع كالكشؼ عف تطكر أك تدىكر القطاع الزراعي المجاكر ليذه الينابيع

حيث يمتنع بعض سكاف المنطقة عف استخداـ مياه ىذه الينابيع لمشرب أك , النباتية أك الحيكانية

العتقادىـ , كيمنعكف مكاشييـ كأغناميـ مف شرب مياه ىذه الينابيع أيضا, استعماليا لألغراض المنزلية

أما بالنسبة إلى رم المساحات الزراعية . باف ىذه المياه تسبب العديد مف األمراض ليـ كلمكاشييـ

كخصكصان األراضي المزركعة بأشجار , المجاكرة لمينابيع فيي ما زالت قائمة في بعض المناطؽ

.  الفاكية

أىداؼ البحث  . 4. 1

: يمكف تمخيص أىداؼ البحث في

 دراسة كاقع الينابيع المكجكدة في منطقة الدراسة كجكانب استخداميا  .

 دراسة الكاقع الزراعي في المنطقة . 

 تبياف معكقات القطاع الزراعي في المنطقة. 
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  اثر نكعية مياه الينابيع عمى سكاف منطقة الدراسة اقتصاديان كاجتماعيان. 

 كتنمية القطاع الزراعي في , كضع مجمكعة مف التكصيات لحماية الينابيع مف التمكث

. المنطقة

 طرؽ تحميؿ المعمومات. 5. 1

حيث اعتمد , تـ إتباع أسمكب المسح الميداني لمنطقة الدراسة, كلتحقيؽ األىداؼ المرجكة مف البحث

 27الباحث في جمع المعمكمات لدراسة الكاقع التنمكم ليذا البحث عف طريؽ تكزيع استمارة مككنة مف 

.  سؤاؿ شممت األكضاع االقتصادية كاالجتماعية كالتنمكية لمنطقة الدراسة

تـ اختيار عينة الدراسة نظران لكثرة الينابيع المكجكدة في منطقة الدراسة, كعدـ استغالليا بشكؿ جيد 

عمى الرغـ مف كقكع ىذه الينابيع في منطقة زراعية بالدرجة األكلى مف حيث المناخ كنكعية الترب 

 أسرة تقريبان حيث 1200 استمارة عمى مزارعي كسكاف المنطقة أم 100كتـ تكزيع . كسيكلة تضاريسيا

.  مف حجـ العينة% 8.3تناكلت 

 عف برنامج يتـ مف خاللو ةكىك عبار, (SPSS)كتـ تحميؿ االستمارة عمى برنامج التحميؿ اإلحصائي 

كبالتالي يقكـ ىذا البرنامج بجدكلة , (االستمارة)معالجة البيانات المدخمة إليو مف أداة جمع البيانات 

البيانات كتحميميا إحصائيا بشكؿ دقيؽ حسب المنيج الكصفي لكصؼ أفراد عينة الدراسة عف طريؽ 

استعماؿ التكرارات كالنسب المئكية ليذه التكرارات التي تمثؿ كؿ فئة مف فئات المتغيرات التي تضمنتيا 

. يضمف لمباحث سالمة كدقة النتائج ليذه البيانات, الدراسة

الوصؼ الجغرافي لمنطقة البحث . 6. 1

الموقع والحدود . 1. 6. 1



 9 

( 15000) ك  (109000)شماؿ غرب محافظة الػخميؿ بيف خطي عرض  (بيت أكال  )تقع قرية 

كذلؾ حسب الشبكة الػقطرية إلحداثيات ,  شرقان (155000) ك (145000) خطي طكؿ فشماالن, كبي

(.  1992, الرجكب)فمسطيف 

تقع محافظة الخميؿ في الطرؼ الجنكبي الغربي لمضفة الػغربية, مككنة أعمى ىضبة منبسطة في قمتيا 

, (كـ24) تصؿ أبعادىا مف الشرؽ إلى الغرب حكالي ثك مأىكلة بالسكاف عمى ارض فمػسطيف, حي

فكؽ  (ـ1020)إلى  (ـ600)عمى ارتفاع خط منسكب كتقريبا,  (كـ28)مف الشماؿ إلى الجنكب ك

(.  1992, حكامدة كالرجكب)سطح البحر 

 يحدىا مف الشماؿ كؿ مف ثضمف قرل الخط الغربي لمحافظة الخميؿ, حي (بيت أكال)كتعتبر قرية 

بيت ) كمف الشرؽ  ( اترقكميا, إذف)كمف الجػنكب كؿ مف القرل  ( ةخاراس, نػكبا, صكريؼ, جبع)قرية 

 ( ا نخاس, زكرمربيت جبريف, دم)كمف الغرب كؿ مف , (1. 1)كما يبيف الشكؿ  ( ؿكاحػؿ, حمحك

. ـ1949جميعيا تقع داخؿ خط اليدنة سنة  (بيت أكال)كىذه تقع غرب 
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(. 2004, مجمكعة الييدركلكجييف الفمسطينييف)مكقع منطقة الدراسة : 1. 1شكؿ 
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التضاريس . 2. 6. 1

: يمكف تقسيـ محافظة الخميؿ مف الناحية الطبكغرافية ابتداء مف الغرب إلى الشرؽ إلى عدة مناطؽ

 المنطقة االنتقالية 

كىي المنطقة الكاقعة بيف األراضي شبو الساحمية غرب خط اليدنة, كبيف األقداـ الغربية لجباؿ ىضبة 

كيشمؿ معظـ أراضي صكريؼ . فكؽ سطح البحر (متر600-300)الخميؿ شرقا كيتراكح منسكبيا بيف 

.  شماال إلى حدكد أراضي منطقة الظاىرية جنكبا مركرا بقرل خاراس ,نكبا, ترقكميا, إذنا

تمتاز منطقة بيت أكال بسيكلة الحكضية الكاسعة المحمية كعمؽ تربتيا كخصكبتيا العالية, كما تمتاز 

 درجة مئكية كما 21-19 نضج محاصيميا بسبب المناخ الدافىء نسبيا كالذم يككف بيف معدؿ ةبباككر

(.  1972 ,الدباغ), كالتي تقع ضمنيا منطقة الدراسة (2. 1)يبيف الشكؿ 

المنطقة االنتقالية تقسـ مف حيث المناخ إلى قسميف مختمفيف القسـ الجنكبي كالقسـ الشمالي الذم 

كالتي يتراكح معدؿ كمية األمطار السنكية فيو مف , كالقرل المجاكرة ليا (بيت أكال)يشمؿ منطقة 

(.  3. 1)كتزداد كمية األمطار بشكؿ طردم كمما اتجينا شمااَل كما يبيف الشكؿ , (ممـ400-500)

إضافة إلى إنتاج الخضار البعمية كالمركية المبكرة , كتمتاز ىذه المنطقة بسيادة شجرة الزيتكف فييا

(.  1992, حكامدة كالرجكب), النضج فييا مقارنة مع مدينة الخميؿ كالقرل المجاكرة ليا
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  (.2004, مجموعة الهيدرولوجيين الفلسطينيين)معدؿ درجات الحرارة السنكم : 2. 1شكؿ 

 المنطقة الجبمية 

فكؽ مستكل سطح البحر كالتي تضـ السفكح  ( متر600)كنقصد بيا المنطقة التي يزيد ارتفاعيا عف 

. كتمييا منطقة برية الخميؿ ذات األمطار الخفيفة.  الغربية ك سطح اليضبة
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المناخ . 3. 6. 1

 مناخ حكض البحر ككه, يجعميا تتأثر بالمناخ السائد في فمسطيف, إف مكقع مدينة الخميؿ كقضائيا

كعمى الرغـ مف صغر مساحة . كمعتدؿ ماطر شتاءان , المتكسط الذم يتميز بأنو حار جاؼ صيفان 

حيث تمعب التضاريس دكران أساسيا في , محافظة الخميؿ إال أف مناخيا مختمؼ مف منطقة إلى أخرل

دكديف )كما يترتب عميو مف اختالؼ في معدؿ األمطار كدرجات الحرارة كالرياح , ىذا االختالؼ

(. 1994, كالنكباني

التربة .  4. 6. 1

التي تكجد في معظـ أراضي  (التيراركزا)مف أىـ أنكاع الترب المكجكدة في منطقة بيت أكال ىي تربة 

 مف تحمؿ الصخكر ف احمر تتككاكلكنو,  سطح اليضبة كسفكحيا الغربيةلكعؿ, المنطقة االنتقالية

سميكة في األكدية كالخالؿ , الجيرية كالدكلكميت كىي رقيقة منجرفة بصفة عامة عمى المنحدرات

 )تزرع بالعنب كالمكزات كالزيتكف كالحبكب كالخضار , ذات خصكبة عالية, كالشعاب كالثغرات

(. 1984, المكسكعة الفمسطينية

المساحة . 5. 6. 1

حيث أصبحت ,  دكنـ1072كلكف سمب منيا حكالي ,  دكنـ24045تبمغ مساحة بيت أكال اإلجمالية 

(.  1992, الرجكب).  دكنـ22973 حكالي 1948المساحة الحقيقية ليا بعد عاـ 
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 (.2004, مجموعة الهيدرولوجيين الفلسطينيين)معدؿ األمطار السنكم : 3. 1شكؿ 
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الجيولوجيا .  6. 6. 1

تحتؿ الصخكر الرسكبية الكمسية المرتبة األكلى في التركيب الجيكلكجي في جباؿ كسط فمسطيف, 

كتمتاز بأنيا ذات طبقات سميكة ك أخرل متكسطة السمؾ كتمتاز أيضا بتككيناتيا الكارستية كبكجكد 

شقكؽ بيا تشكؿ مجارم مائية جيدة, تتدفؽ ينابيع الجباؿ الفمسطينية, مف بيف الطبقات الصخرية أك 

كظيكر . (1991, مجمكعة الييدركلكجييف الفمسطينييف)مف فكالؽ أك مف خالؿ التككينات الكارستية 

. الينابيع فييا يرتبط ارتباطا كثيقا بالعكامؿ الجيكلكجية كالجيمكرفكلجية كالطبكغرافية

إف أىـ مجمكعة صخرية حاممة لممياه الجكفية في فمسطيف ىي الطبقات العائدة إلى فترتي السينكماني 

كالتكركني مف الحقبة الجيكلكجية الثانية, كىذه الصخكر تتككف مف الكمس كالدكلكميت كالصكاف كتتراكح 

(. 1999, شديد), (ـ800-700 )سماكة طبقاتيا ما بيف 

 تتميز ىذه الصخكر بنفاذيتيا العالية التي سمحت لمكثير مف مياه األمطار بالتسرب إلييا كالتراكـ فييا 

مشكمة أحكاضَا مائية جكفية, كفي داخؿ ىذه األحكاض الجكفية تتحرؾ المياه حسب ميؿ الطبقات 

أىـ مجمكعة صخرية تشكؿ اكبر خزانات لممياه الجكفية ىي الطبقات العائدة إلى فترتي كالصخرية, 

(.  1990, عبد السالـ)السينكماني كالتكركني مف الحقبة الجيكلكجية الثانية 

 لحـ, بيت كاحؿ تكالنظاـ السينكماني يشمؿ التكاكيف الجيكلكجية المعركفة بتكاكيف القدس, الخميؿ, بي

كجميعيا جيدة , العمكم كالسفمي التي تتشكؿ غالبا مف الحجر الجيرم كالدكلكميت كالمارؿ كالطباشير

( . 4. 1)كما يبيف الشكؿ  (1999كشاحي كعكرتاني, )لحفظ المياه 
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 (.2004, مجموعة الهيدرولوجيين الفلسطينيين) الجيكلكجية في منطقة الدراسة بالتراكي: 4. 1شكؿ 

األحواض المائية . 7. 6. 1

يمكف تقسيـ األحكاض المائية الفمسطينية إلى ثالثة أحكاض مائية رئيسية ك ذلؾ اعتمادا عمى التراكيب 

كىذه األحكاض ىي الحكض , الجيكلكجية التي تمعب دكرا ميما في تحديد اتجاه حركة المياه الجكفية
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كما أف حركة المياه في ىذه , (2000, طميزم)الغربي كالحكض الشرقي كالحكض الشمالي الشرقي 

األحكاض ذات حركة مستمرة حيث تنساب عبر طبقات الصخكر باتجاه األسفؿ كنحك المناطؽ 

المنخفضة في الحكض الغربي نحك المناطؽ الساحمية كفي الحكض الشرقي نحك منطقة األغكار كفي 

كبذلؾ يالحظ أف منطقة الدراسة , الحكض الشمالي الشرقي باتجاه سيؿ مرج ابف عامر كغكر بيساف

تقع ضمف الحكض الغربي الذم يحكم اكبر عدد مف الينابيع كلك كانت بتصريؼ اقؿ مف تصريؼ 

 (.    1999, عابد ككشاحي)ينابيع الحكض الشرقي 

تتغذل الينابيع مف األحكاض المائية حيث يكجد في منطقة جباؿ كسط فمسطيف الممتدة مف جنكب 

الف , الخميؿ إلى جنيف شماال أكثر مف ثالثمائة نبع تتفاكت في إنتاجيتيا حسب تذبذب سقكط األمطار

نبعا مف  (60)معظـ ىذه الينابيع تأخذ مياىيا مف الطبقات الصخرية القريبة مف السطح, كىناؾ 

مف اإلنتاج  (%90)سنكيا كىذه المجمكعة تنتج  (3 ألؼ ـ30)المجمكع ينتج الكاحد منيا أكثر مف 

(. 1998, عقؿ)سنكيا  (3 مميكف ـ60-50)الكمي لمينابيع, حيث يتراكح تصريؼ ىذه المجمكعة 

 يعتمد تصريؼ الينابيع عمى البنية الجيكلكجية االنكسارية التي تكشؼ الطبقات العميقة الحاممة لممياه 

في السفكح الشرقية, فتتدفؽ ينابيع قكية في ىذا الحكض بينما في سفكح الجباؿ الغربية يتسرب قسـ 

كبير مف المياه إلى باطف األرض حيث تميؿ الطبقات الجيكلكجية ىنا نحك الغرب, باإلضافة إلى زيادة 

ضخ المياه الجكفية عند أقداـ سفكح الجباؿ الغربية مف قبؿ اإلسرائيمييف, األمر الذم ال يساعد عمى 

ظيكر المياه الجكفية عمى شكؿ ينابيع بؿ تذىب إلى أعماؽ األرض لتعكيض النقص بسبب الخمؿ 

(. 1988, الرابي كالتميمي) ,الناتج عف زيادة السحب

كككنيا منطقة استقباؿ مائي ,    إف مكقع منطقة بيت أكال المميز مف الناحية الطبكغرافية كالجيكلكجية

(. 5. 1)كما يبيف الشكؿ, كاف لذالؾ اثر كاسع في تكاجد العديد مف الينابيع فييا, ميـ
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 (.2004, مجموعة الهيدرولوجيين الفلسطينيين)األحكاض المائية في منطقة الدراسة : 5. 1شكؿ 
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ينابيع منطقة الدراسة . الفصؿ الثاني

المقدمة . 1. 2

يكجد في قرية بيت أكال العديد مف الينابيع التي تنبع مف بيف الطبقات الصخرية حيث تقع معظـ ىذه 

كأحيانا يتـ الحفر لعدة أمتار بسيطة لمحصكؿ عمى ىذه . الينابيع عمى جكانب األكدية المجاكرة لمقرية

(. 1998, عنيسي)التي تجمع حكليا السكاف منذ القدـ مما شجعيـ امتياف حرفة الزراعة , الينابيع

ينابيع , كيمكف تقسيـ الينابيع في منطقة بيت أكال إلى أربع أقساـ رئيسية حسب األكدية التي تحكييا 

حيث قاـ الباحث بدراسة , ينابيع كادم جبيب, ينابيع كادم القطمانية, ينابيع كادم جابر, كادم القكس

مستخدمان األدكات التي ساعدتو في تحديد ارتفاع مكقع النبع عف سطح , كؿ مف ىذه الينابيع عمى حدة

.  كفي قياس التدفؽ كالعمؽ كطكؿ عمكد الماء في الينابيع, البحر

ينابيع منطقة بيت أوال  .2. 2

ينابيع وادي القوس . 1. 2. 2

حيث تبدأ منابعو العميا إلى الجنكب مف ,  كيعتبر كادم القكس مف اشير األكدية في منطقة بيت أكال

 مسيرة نصؼ كيمك متر يبدأ الكادم باالنفراج كيصبح عرضو دكبع, قرية بيت أكال بشكؿ خكانؽ نيرية

 يتجو شمااَل حتى يمتقي ـث,  في سيره إلى الشماؿ الغربي حتى راس الجكرةركيستـ, متر100أكثر مف 

كـ تقريبا كما كتكثر فيو الينابيع المرتبة حسب قربيا مف 6كبذلؾ يبمغ طكؿ الكادم . بكادم العرب

كيعتبر كادم القكس مف اكبر كأخصب األكدية المكجكدة في  (1. 2)مركز القرية كما يبيف الجدكؿ 

 (. 1990, عكاد) في كادم القكس زراعة الخضركات كالحمضيات رتكث. منطقة الدراسة
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   ينابيع وادي جابر. 2. 2. 2

ـ عف سطح البحر, كىك امتداد لكادم 450 يقع كادم جابر إلى الغرب مف قرية بيت أكال, بارتفاع 

كـ مف بدايتو كحتى نيايتو التي تقع ضمف 3القكس مف االتجاه الغربي, كيبمغ طكؿ ىذا الكادم نحك 

. الخط األخضر كالتي تقع تحت السيطرة اإلسرائيمية

ـ تقريبا يأخذ يضيؽ حتى ينفرج داخؿ حدكد الخط األخضر, كيزرع ىذا 400كيبدأ الكادم بعرض 

كعمى أطراؼ الكادم تزرع , الكادم بالخضار المركية صيفان أما في الشتاء يزرع بالمحاصيؿ الحقمية

 الزيتكف كيكجد في ىذا الكادم عدة ينابيع يمكف أدراجيا كتكضيح معدؿ أشجارمساحات كاسعة مف 

 (.2. 2)تصريفيا في الجدكؿ 

ينابيع وادي القطمانية . 3. 2. 2

يقع كادم القطمانية إلى الجنكب الغربي لقرية بيت أكال, حيث تمتد أراضيو مف حدكد أراضي قرية 

ـ 100يبدأ عرض ىذا الكادم مف الناحية الجنكبية ب. ترقكميا جنكبا إلى انحدار كاد القكس شماال

 يبمغ طكؿ ىذا ثـ يمتقي بكاد القكس, حي400تقريبا كيتتابع اتساعو إلى الشماؿ حتى يصؿ نحك 

. كـ4الكادم حكالي 

يزرع كادم القطمانية بالمحاصيؿ الحقمية شتاءن كالخضار البعمية صيفا باستثناء المنطقة التي تتكاجد 

كيزرع عمى أطراؼ القطمانية أشجار الزيتكف . فييا الينابيع حيث تزرع بالخضار المركية طكاؿ السنة

 .كبعض أشجار التيف كالمكزيات

 .اليكـ/3ينابيع كادم القكس كمعدؿ تصريفيا ـ: (1. 2)جدوؿ 
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. اليكـ/3  ينابيع كادم جابر كمعدؿ تصريفيا ـ(:2. 2)جدوؿ 

االرتفاع عف اسـ النبع الرقـ 
 (ـ)سطح البحر 

تصريؼ النبع 
اليـك  /3ـ

طكؿ عمكد  (ـ)العمؽ 
 (ـ)الماء 

 1.5 9 10 474أبك قبسة - 1
 3 8 2 470إبراىيـ محمد العممة - 2
 2.5 8 10 442عبد الفتاح السراحنة - 3
 3 12 16 438محمد خميؿ العممة - 4
 4 10 8 436إسحاؽ سميماف العدـ - 5
 2 8 10 430سميح إبراىيـ العدـ - 6
 3 19 20 427عماد مكسى العدـ - 7
 1 7 12 426 عبد الرحيـ األطرش - 8
 1.5 16 8 426حسف طافش - 9

 2.5 15 8 424محمد عبد الغني العممة - 10
 2 15 4 424رشيد العممة - 11
 2 12 20 425داككد العممة - 12
 5 16 15 428عاىد العممة - 13
 3.5 12 15 420محمد طمب العممة - 14
 2.5 13 15 422عبد الحميد العممة - 15
 4 14 10 427احمد عبد اهلل العممة - 16
 2 9 30 415بئر القكس - 17
 5 10 20 410محمد يكسؼ العممة - 18
 10 18 25 408الشعراكم - 19
 ------- 4صفر  403بئر السكيدة - 20

   258 المجمكع 
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االرتفاع عف اسـ النبع الرقـ 

ـ /سطح البحر

تصريؼ النبع 

اليـك /3ـ

طكؿ عمكد  (ـ)العمؽ 

 (ـ)الماء 

 0.5 6 3 458حسف سمماف العدـ - 1

 6 12 2 455احمد العدـ - 2

 6 12 80 454عبد الرحمف العدـ - 3

 5 11 80 452سالـ عقؿ العدـ - 4

 2 5 1 405مصطفى أبك دبكس - 5

 4 11 16 453سالـ العدـ - 6

 3 7 5 448حسف األطرش - 7

 4 10 8 405محمد األطرش - 8

 0.5 5 0.5 450نبع كادم جابر - 9

 1 7 0.5 445خمة الغار - 10

   195 المجمكع 

كيكجد في ىذا الكادم مجمكعة مف الينابيع العامة كالخاصة كالتي تقع عمى امتداد كاحد بامتداد 

الذم يبعد كثيرا عف نبع كادم القطمانية كما ىك  (بيف الخرب)عرضي لمجرل الكادم باستثناء نبع 

(. 3. 2)مبيف في جدكؿ 

 

. اليكـ/3ينابيع كادم القطمانية كمعدؿ تصريفيا ـ: (3. 2)جدوؿ 
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االرتفاع عف اسـ النبع الرقـ 

ـ / سطح البحر

تصريؼ النبع 

اليـك  /3ـ

العمؽ 

 (ـ)

طكؿ عمكد 

 (ـ)الماء 

 2 9 15 470القطمانية - 1

 6 10 13 467إبراىيـ عبد الحميد العممة - 2

 6 11 6 464حسف محمد العممة - 3

 1.5 4 6 465صالح حسف العممة  - 4

 5 9 4 460محمد عبد الحفيظ األطرش - 5

 ------ 6صفر  479بيف الخرب - 6

   44 المجمكع 

 

ينابيع وادي جبيب . 4. 2. 2

يقع كادم جبيب في الشماؿ الغربي لقرية بيت أكال, كلمجنكب مف قرية نكبا, كيبدأ امتداد الكادم مف 

ـ في اتجاه الغرب, 300ـ ثـ ينفرج حتى يصؿ 100الشارع الكاصؿ بيف بيت أكال كنكبا شرقا بمقدار 

كيسكف , كيزرع الكادم بالمحاصيؿ الحقمية كالقمح كالشعير, كتزرع أطرافو بالزيتكف كأشجار المكزيات

في نياية ىذا الكادم مجمكعة مف البدك الذيف يممككف قطعاف بسيطة مف الماشية, كيكجد في ىذا 

كىك نبع عاـ عبارة عف حفرة في كسط الكادم تككف دائما مميئة  (كمتة)الكادم نبع كاحد فقط ىك نبع 

بالماء كيستخدميا البدك المكجكديف في المنطقة لمشرب كسقاية حيكاناتيـ منيا, كىك ذك تصريؼ 

( 1. 2)كيبيف الشكؿ .  في اليـك كلكنو يسد حاجة البدك المكجكديف في المنطقة3ـ2ضعيؼ نسبيا يبمغ 

 . مكاقع الينابيع العامة كالخاصة في منطقة الدراسة
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(. 2003, مجمكعة الييدركلكجييف الفمسطينييف)ينابيع منطقة بيت أكال : 1. 2شكؿ 

معدؿ تصريؼ الينابيع . 5 .2 .2 

كذلؾ الختالؼ كتذبذب كميات األمطار , يتذبذب تصريؼ الينابيع مف فصؿ آلخر كمف سنة ألخرل

. معدؿ تصريؼ ينابيع بيت أكال (4. 2)كيبيف الجدكؿ , الساقطة عمى منطقة الدراسة 

. اليكـ/3مجمكع تصريؼ ينابيع بيت أكال ـ: ( 4. 2)جدوؿ 
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اليـك  /3معدؿ التصريؼ ـالينابيع الرقـ 

 258كادم القكس - 1

 195كادم جابر - 2

 44كادم القطمانية - 3

 2كادم جبيب - 4

 499المجمكع 

, متر مكعب (499)يبيف مجمكع تصريؼ ينابيع بيت أكال في اليـك الكاحد يبمغ حكالي  (4. 2)الجدكؿ 

حيث قدرت احتياجات منطقة بيت أكال . ألؼ متر مكعب في السنة الكاحدة (182.5)أم ما يساكم 

 كلكف كمية المياه (Palestinian Water Authority, 2003), 3ألؼ ـ (108)مف المياه سنكيا بحكالي 

المكجكدة في بيت أكال ليست جميعيا صالحة لمشرب كاالستخداـ المنزلي أك حتى لسقاية الحيكانات 

مف , كلكف يمكف استثمار كمية المياه المتكفرة في النكاحي الزراعية. التي يربكنيا في بعض األحياف

.    اجؿ العمؿ عمى تكسيع رقعة المساحات المركية لألراضي الزراعية المكجكدة في المنطقة

نوعية مياه الينابيع . 3. 2

كبالتالي , تختمؼ نكعية مياه الينابيع مف منطقة إلى أخرل اعتمادان عمى مصدرىا كتعرضيا لمممكثات

كاعتمادَا عمى ىذه , كفيزيائية, حيكية, يمكف القكؿ أف نكعية المياه بشكؿ عاـ تحكميا خكاص كيميائية

أك االستخداـ , إذا كاف بغرض االستخداـ المنزلي, الخكاص يتـ تحديد طبيعة االستخداـ ليذه الينابيع

نكعية  (1. 2)يبيف الممحؽ , أك االستخداـ الصناعي كلمتعرؼ عمى نكعية المياه في المنطقة, الزراعي

أىـ الخكاص  (5. 2)ك يبيف الجدكؿ , مف قبؿ منظمة الصحة العالمية, المياه الصالحة لمشرب

.  الييدرككيميائية لبعض ينابيع المنطقة
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. (Abed Rabbo and Others, 1999)التحميؿ الييدرككيميائي لبعض ينابيع المنطقة : (5. 2)جدوؿ 

 نيترات كلور الكبريتات الكربونات بوتاسيوم الصوديوم الكالسيوم اسم النبع

لتر/ملغم   لتر/ملغم   لتر/ملغم  لتر/ملغم   لتر/ملغم    لتر/ملغم  لتر/ملغم    

 62 108 35.9 311.4 16.5 48.5 120 يوسف العملة

 14.5 149 31.1 315.7 5.2 83.3 122 رشيد العملة

 61.6 126 31 336.2 13.4 64.3 122 الشعراوي

 22.6 98 26.5 346.1 7 46 114 عبد الغني العملة

 44 141 28.4 233.8 1.3 46 120 عبد الحميد العملة

 3.4 68.9 11.3 290.3 4 40.5 95.4 ابو قبسة

 51.8 95.6 15.9 309.3 46.5 59.5 76.6 هللا العملة عبد

 42.9 98.5 10.2 316.9 7.7 52.4 93.7 القطمانية

 42.5 175 26.9 327.4 2.7 64.3 11.8 بئر القوس 

 32.3 277 18.3 354.2 3 114.3 92.4 سميح العدم

 33.5 106 14.2 332.7 0.3 64.3 87.5 اسحق العدم

 30.8 173 16.3 294.2 4.9 69.1 97.5 جميل العملة

 20.1 144 5.6 520.4 9.8 71.4 127 محمد طلب العملة

 34.5 315 28.6 342.1 1.4 131 93.4 محمد االطرش

إف معرفة نكعية مياه الينابيع تساعد في تحديد اليدؼ الذم يمكف مف خاللو الحكـ فيما إذا كانت 

يالحظ ارتفاع , (5. 2)مع الجدكؿ  (2)عند مقارنة الممحؽ .صالحة لمشرب أـ لمصناعة أك الزراعة

(, 3. 2)كنسب البكتاسيـك كما يبيف الشكؿ , (2. 2)لكؿ مف نسب النيترات كما يبيف الشكؿ 

مثؿ بئر نبع أحمد عبد اهلل الذم تصؿ فيو , كالكربكنات في الينابيع المكجكدة في المنطقة, كالكالسيكـ

لتر كالحد األقصى المسمكح بو عالميان حسب منظمة الصحة العالمية /  ممغـ51.8نسبة النيترات إلى 

لتر كيالحظ ارتفاع اكبر في نسبة النيترات في نبع الشعراكم كنبع يكسؼ العممة  كىذه /  ممغـ50

ككذلؾ في بئر نبع األطرش . الينابيع أيضا يالحظ فييا ارتفاع نسبة البكتاسيـك فكؽ الحد المسمكح بو
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لتر كالحد األقصى المسمكح بو عالميان حسب منظمة الصحة /  ممغـ314.6يصؿ تركيز الكمكرايد إلى 

.  لتر/ ممغـ250العالمية 
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. نسبة النيترات في بعض ينابيع المنطقة: 2. 2شكؿ 

نبع احمد : كما أف بعض الينابيع المكجكدة في المنطقة تحتكم نسبة عالية مف البكتيريا القكلكنية مثؿ

باستثناء . عبد اهلل, محمد يكسؼ العممة, الشعراكم, محمد األطرش كالتي ال تستخدـ ألغراض الشرب

كالخالية , بعض الينابيع البعيدة عف مصادر التمكث كالتي تعتبر صالحة لمشرب أك االستخداـ المنزلي

, مف البكتيريا القكلكنية أك بعض الممرضات األخرل لإلنساف الناتجة عف الحفر االمتصاصية كغيرىا

 عبد دكيالحظ أف بعض مياه الينابيع في المنطقة ىي مياه عسرة أيضا مثؿ نبع أبك قبسة, كنبع احـ

. (Abed Rabbo and Others, 1999). اهلل
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. نسبة البكتاسيـك في بعض ينابيع المنطقة: 3. 2شكؿ   

لكالسيكـ, ؿنبات امتصاص اؿمنع  الذم مالصكديكـمف  قد تحتكم مستكيات عالية مياه اآلبار كالينابيع

ىناؾ إمكانية ك. إلى األسفؿترشيح الفائض مف الكالسيـك كالمغنيسيـك مما يؤدم إلى غسؿ ك

,أكراؽ النبات المتصاص  امتزازتأثير الصكديكـ كنسبة  كيحسب .ىا حرؽ مما قد يؤدم إلى لمصكديـك

  جزيئات التربةحيث يقـك بتفريؽ,  ماء الرم فيصكديكـاؿ ةركخط كالذم يعبر عف ,(SAR)الصكديـك 

استنادا إلى قيـ رم اؿ قامتصنؼ ـك .ة التربة نفاذم عديدة فيمشاكؿ سّببت تشكؿ قشرة مما يؤدم إلى

(.  1997, قناـ), (6. 2)الصكديـك كما يبيف الجدكؿ  امتزازنسبة 

 

.  الصكديكـامتزازنسبة استنادا إلى قيـ رم اؿ قامتصنيؼ ـ(: 6. 2)جدكؿ 

  األثر  SARقيمة المستوى 
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ال أثر سمبي   10 1مستكل 
. اثر ذا قيمة إذا كانت التربة ناعمة كذات قدرة تبادؿ ايكني عالية 18- 10 2مستكل 

كلكف يمكف استخداـ المياه في الترب الرممية كذات النفاذية العالية 
كلكف معالجات إلزالة الصكديـ . أثر ذا  قيمة في معظـ الترب 26 - 18 3مستكل 

تسمح باستخداـ تمؾ المياه 
. غير مناسب لمرم عمكما  26 4مستكل 

 

كما أف نسبة الصكديـك الممتز في مياه ينابيع المنطقة منخفض كبالتالي تككف ىناؾ إمكانية الستخداـ 

. نسب الصكديـك الممتز في بعض الينابيع (4. 2)مياه الينابيع في الرم كالزراعة كما يبيف الشكؿ 

1.4

1.45
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1.55
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1.65

1.7

1.75
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.  نسبة الصكديـك في بعض ينابيع المنطقة: 4. 2شكؿ   

كنظران لخمك المنطقة مف شبكات الصرؼ الصحي فإف السكاف يتخمصكف مف المياه العادمة الناتجة عف 

عف طريؽ  (المياه العادمة السكداء)كالمياه الناتجة عف المرحاض  (المياه العادمة الرمادية)المطبخ 

, حيث أف جزء مف المكاد السائمة تتسرب إلى التربة المحيطة مف خالؿ الفتحات ,الحفرة االمتصاصية
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 .(Nashashibi , 1995)تمكثيا  إلى أحد مصادر المياه مما تؤدم إلىتصؿ المياه العادمة ك

 ,بجانب الطرؽ أك األراضي المجاكرة ,كغالبَا ما تطرح محتكيات الحفرة االمتصاصية في األكدية 

 مصدر إلى داخؿ األرض لتصؿ إلىأما المكاد السائمة فإنيا قد تتسرب  ,كطرحيا يشكؿ مكرىة صحية

.  المياه

كيقـك بعض سكاف المنطقة بعزؿ المياه العادمة الناتجة عف المطبخ عف المياه العادمة الناتجة عف 

 المياه ؿكترس, الحديقة المنزليةرم مزركعات كالحماـ في حفرة أخرل الستخداميا في , المرحاض

 استخداـ المياه العادمة الرمادية في الحديقة بدكف معالجة إف . الحفرة االمتصاصيةإلىالعادمة السكداء 

( 2003, برناط)يزيد مف كصكؿ ممكثات الحفر االمتصاصية لممياه الجكفية كالينابيع 

 

 

 

 

 

 

 الواقع الزراعي في المنطقة. الفصؿ الثالث 

مقدمة . 1. 3
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حيث تصؿ نسبة , تعتبر الزراعة في محافظة الخميؿ مف المصادر الرئيسية كاليامة لمدخؿ القكمي

مف %60كما يصؿ نسبة الذيف يعتمدكف عمى الزراعة أكثر مف , %36مساىمة القطاع الزراعي 

. مف األيدم العاممة% 45باإلضافة إلى ذلؾ فاف القطاع الزراعي يستكعب أكثر مف , مجمكع السكاف

كما تبمغ مساحة األراضي الزراعية . لذا فاف القطاع الزراعي يعتبر القاعدة العريضة لمتنمية الشاممة

 مف مساحة المحافظة% 34 ألؼ دكنـ تقريبان أم ما يعادؿ 340ـ حكالي 1948في المحافظة بعد 

. (1990, عكاد)

تتأثر الزراعة في منطقة الدراسة بالعكامؿ البيئية كالجغرافية التي تمثميا عكامؿ التضاريس كالمناخ كنكع 

كقد تضافرت مجمكعة ىذه العكامؿ مع بعضيا البعض في المنطقة فجعمت . الخ....التربة كمصادر 

.   منيا منطقة زراعية بالدرجة األكلى بشقييا النباتي كالحيكاني

ًن بارزان في قياـ الزراعات البعمية كالمركية  أما عمى صعيد اإلنتاج النباتي فقد كاف لكفرة الينابيع دكرَا

كالجدير بالذكر أف المساحات المركية في المنطقة تتكاجد بالقرب مف الينابيع المنتشرة في أكدية . فييا

مديرية الزراعة في محافظة ), األمر الذم ساىـ في زيادة الرقعة الزراعية كزيادة اإلنتاج, المنطقة

(. 2002, الخميؿ

كبالنسبة إلى قطاع اإلنتاج الحيكاني فمـ يقؿ أىمية عف مثيمو النباتي حيث يعتبر مكردان ىامان مف مكارد 

ذا بذؿ بعض االىتماـ بيذه الثركة ألمكف تكفير الكثير مف األمكاؿ كالكصكؿ إلى , الدخؿ القكمي كا 

كال يزاؿ بعض الجماعات تشتغؿ بحرفة الرعي البدائي مف اجؿ , االكتفاء الذاتي كالتصدير أحيانا

, شقير)االستيالؾ المحمي كخاصة مف البدك المكجكديف في المنطقة كقسـ كبير مف سكاف المنطقة 

1983 .)
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تعتبر مف المناطؽ الغنية نكعان ما في مجاؿ الثركة  (بيت أكال)أما عمى صعيد المراعي فاف منطقة 

. كالحشائش كاألعشاب الكثيفة, الحيكانية كيعكد ذلؾ إلى تكفر المراعي الجيدة فييا

الثروة النباتية . 2. 3

. إلى خمسة بنكد (1. 3)كيمكف تقسيـ المساحة الكمية لمنطقة بيت أكال كما يبيف الجدكؿ 

( 2002, مديرية زراعة الخميؿ)المساحة الكمية لمنطقة بيت أكال : ( 1. 3)جدوؿ 

دكنـ /المساحةالبند 

 9500المساحة الصالحة لمزراعة 

 8000المساحة المزركعة فعميان 

 1200المساحة السكنية 

 754 (الحرجية)مساحة الغابات 

 4570مساحة المراعي المفتكحة 

 24240المجمكع 

      

, البستنة الشجرية, يمكف تقسيـ الثركة النباتية في منطقة بيت أكال إلى ثالث مجمكعات رئيسية

 لتذبذب كميات األمطار مف سنة االمحاصيؿ الحقمية كالخضار كتعتمد إنتاجية كؿ مجمكعة تبع

كالبعد كالقرب مف الينابيع المكجكدة , تقمبات العكامؿ البيئية كاإلمكانيات العممية المتاحةكألخرل, 

. كغيرىا مف العكامؿ
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البستنة الشجرية . 1. 2. 3

مف مساحة األراضي الزراعية في المنطقة , حيث تحتؿ % 56.8تشكؿ البستنة الشجرية حكالي 

 كما انو يعتبر  2002 دكنـ في عاـ 3800أشجار الزيتكف المساحة األكبر منيا كالتي بمغت حكالي

(.  2003, مديرية زراعة الخميؿ)صاحب اكبر إنتاج أيضا 

.  دكنـ فقط400يميو محصكؿ العنب خاصة األصناؼ المبكرة النضج الذم يشغؿ مساحة قدرىا 

 100في حيف يشغؿ التيف مساحة . كمعظـ األصناؼ المزركعة مف العنب ىي أصناؼ مبكرة النضج

تميو أشجار المكزيات المتمثمة في البرقكؽ كالمشمش , دكنـ مف مساحة البستنة الشجرية في المنطقة

(.        2. 3)كالمكز كالخكخ بمساحات قميمة كمكضحة في الجدكؿ 

 طف 760 طف سنكيا, ينتج الزيتكف منيا 1063 حكالي 2002بمغ اإلنتاج الكمي لمبستنة الشجرية عاـ 

نتاج قميؿ, كمعدؿ 200كالعنب   طف ثـ يميو ما تبقى مف أصناؼ كأشجار أخرل ذات مساحات قميمة كا 

.   طف تقريبان 103إنتاجيا السنكم حكالي 

كالتي ال , ىناؾ تكسع كزيادة في زراعة الخكخ في المنطقة كخصكصا األصناؼ المبكرة في النضج

كتحتاج إلى الرم التكميمي كىذا بالطبع , تحتاج إلى درجات بركدة عالية نسبيا لكسر طكر السككف

متكفر نظرَا إلى كثرة الينابيع المكجكدة في المنطقة األمر الذم يساعد عمى تطكر كزيادة المساحات 

.  القابمة لزراعة مثؿ ىذه األصناؼ

كرغـ المساحات الكبيرة التي تحتميا شجرة الزيتكف في المنطقة إال أف ىناؾ الكثير مف العكائؽ التي 

كمف تدني الخبرة في مجاؿ , تكاجو المزارعيف مثؿ إصابة األشجار باألمراض الفطرية كالحشرية

تباع األساليب العممية الحديثة في الزراعة . مكافحة اآلفات الزراعية, كا 
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( 2002, مديرية زراعة الخميؿ)إحصائيات البستنة الشجرية لمنطقة بيت أكال : (2. 3)جدوؿ 

الطف /اإلنتاج السنكمكغـ /معدؿ اإلنتاج لمدكنـدكنـ /المساحةالصنؼ 

 760 200 3800زيتكف 

 200 500 400عنب 

 36 360 100تيف 

 12 150 80لكز 

 13.75 250 55برقكؽ 

 17.5 350 50خكخ 

 7.2 400 18رماف 

 8.5 500 17ليمكف 

 4.5 300 15مشمش 

 2.7 450 6اسكدنيا 

 0.6 120 5جكز 

 1062.75-  4546المجمكع 

 

 

المحاصيؿ الحقمية . 2. 2. 3

مف مساحة األراضي الزراعية % 32.5تنتشر المحاصيؿ الحقمية في معظـ أطراؼ المنطقة كتشكؿ 
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كمف اشيرىا القمح كالشعير كالكرسنة كتتأرجح إنتاجية ىذه ,  دكنـ تقريبان 2600فييا أم ما يعادؿ 

. المحاصيؿ تبعَا لكمية األمطار

 طف 216كيعتبر القمح مف المحاصيؿ الحقمية الرئيسة الشتكية, حيث بمغ إنتاج المنطقة منو حكالي 

أما في السنكات الخصبة يصؿ , يأتي بعده الشعير الذم يستعمؿ كغذاء أساسي لمحيكاناتكسنكيا, 

كمقارنة مع محصكؿ القمح فإف الشعير أكثر تحمالن لمجفاؼ كظركؼ , طف 200اإلنتاج إلى أكثر مف 

أما فيما يتعمؽ ببقية المحاصيؿ الحقمية مثؿ العدس كالكرسنة تقع ضمف مساحات , التربة الغير مالئمة

(.  3. 3)قميمة كما يكضح الجدكؿ 

( 2002, مديرية زراعة الخميؿ)إحصائيات المحاصيؿ الحقمية لمنطقة بيت أكال : ( 3. 3)جدوؿ 

طف /اإلنتاج السنكمكغـ /معدؿ اإلنتاج لمدكنـدكنـ /المساحةالصنؼ 

 216 180 1200قمح 

 170 200 850شعير 

 15 100 150عدس 

 27 90 300 ةكرسف

 428-  2600المجمكع 

 

: الخضروات. 3. 2. 3

تعتبر الخضركات مف المحاصيؿ الغذائية األساسية كالتي تؤمف جانبا ىاما مف الغذاء لمسكاف في 
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تنتشر زراعتيا ريان كبعالن, كتصؿ , مف مساحة األراضي الزراعية فييا% 8.9المنطقة, حيث تشكؿ 

 دكنـ ريَا 160 دكنـ بعؿ ك 550 دكنـ سنكيا منيا حكالي 710مساحة األراضي المزركعة إلى معدؿ 

كتعتبر , (4. 3)مف مساحة األراضي المزركعة بالخضار كما يكضح الجدكؿ % 21أم ما يعادؿ 

كذلؾ , %0.5ىذه النسبة عالية نسبة إلى مساحة األراضي المركية في محافظة الخميؿ كالتي تبمغ 

يعكد إلى كثرة الينابيع المكجكدة في المنطقة كالتي يمكف استغالؿ مياىيا في زيادة المساحات المركية 

.  في المنطقة بشكؿ اكبر

 طف في حيف أف متكسط إنتاج الخضار 456     بمغ متكسط اإلنتاج السنكم لمخضار المكشكفة 

كيعكد ذلؾ بشكؿ رئيسي إلى كثرة الينابيع , مف الخضار% 69 طف أم ما يشكؿ 313المركية ىك 

المكجكدة في المنطقة كالتي يستخدـ المزارعيف معظـ األراضي المجاكرة ليا في زراعة الخضراكات كما 

. استعماالت األراضي في المنطقة (1. 3)يبيف الشكؿ 

 أف عدد الدفيئات التي تزرع بداخميا الخضراكات في ازدياد مستمر كذلؾ لمظركؼ الجكية ا     كـ

 دكنـ ذات إنتاجية عالية كمتفاكتة مف صنؼ إلى 20المناسبة لمزراعة في المنطقة كيبمغ عددىا حكالي 

ذات مردكد اقتصادم  (الدفيئات)كتعتبر الزراعة المحمية . آخر كأكثر ما تزرع بو البندكرة كالخيار

.  عالي كخصكصَا عند تكفير العنصر الميـ في اإلنتاج أال كىك الماء المتكفر في الينابيع المكجكدة

       

(. 2002, مديرية زراعة الخميؿ)إحصائيات الخضار لمنطقة بيت أكال : (4. 3)جدوؿ 

مركم بعؿ الصنؼ 
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طف /اإلنتاجكغـ / معدؿ اإلنتاجدكنـ / مساحةطف /اإلنتاجكغـ / معدؿ اإلنتاجدكنـ /مساحة

 81 1800 45 45 300 150بندكرة 

- - -  28 350 80فقكس 

 38 2000 19 15.2 400 38ككسا 

- - -  33 150 220بامية 

 15 1000 15 7.5 500 15سبانخ 

 22.5 1500 15- - - باذنجاف 

 2 100 2- - - بقدكنس 

 6 1500 4- - - فجؿ 

 30 2000 15- - - لفت 

 105 3000 35 14.1 300 47قرنبيط 

 14 1400 10- - - خيار 

 313.5-  160 142.8-  550مجمكع 
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      Éí áÞÍ áíÕÇÍã

               äæÊíÓ

 Éí ÑÈ ÈÇÒÔÃ ÉÞØäã

 ÊÇÈÇÕÉí Ð ÑÍ        

       Éí æÔÑ ÞØÇäã

        ÉíäßÑ ÞØÇäã

 ÉíáíÆÇÑÑÅ ÊÇÑãÔÊÑã

        ÉíæÑã ÑÇÖÎ

  Éí áÔÈ ÉÔÇÑÓ ÞØÇäã

 

 

( 2004, مركز أبحاث األراضي)استعماالت األراضي في منطقة بيت أكال : 1. 3شكؿ 

الثروة الحيوانية . 3. 3

ذات مستكيات إنتاجية , تشمؿ الثركة الحيكانية العديد مف السالالت المحسنة لكؿ مف األبقار كاألغناـ

(. 5. 3)كبأعداد جيدة كما ىك مكضح في الجدكؿ , جيدة مف حيث إنتاج الحميب كالمحـك كالمكاليد

 كيتبع ذلؾ كحدات إنتاج مركزه إلنتاج الحميب بالقرب مف التجمعات السكانية الكبيرة, أما مزارع إنتاج 

المحـك فقد تركزت بالقرب مف المراعي كمصادر األعالؼ بداية, كمف ثـ انتقؿ اإلنتاج إلى داخؿ 

. المنطقة في كحدات إنتاجية مركزه معتمد عمى العمؼ المصنع
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(. 2002, مديرية زراعة الخميؿ)إحصائيات الثركة الحيكانية في منطقة بيت اكال (: 5. 3)جدوؿ 

بقر النكع 

 (ىكلندم)

بقر 

 (بمدم)

أغناـ 

 (بياض)

أغناـ 

  (سمار)

دكاجف 

 (بَياض)

دكاجف 

 (الحـ)

خاليا 

نحؿ 

تسميف 

عجكؿ 

 170 300 50000 20000 1100 2120 13 48 العدد

 

األبقار  .  1. 3. 3

أما األبقار البمدية فيي ذات إنتاجية . ال يكجد مزارع أبقار ىكلندية عمى مستكل كبير في المنطقة

حيث تحمؿ كؿ سنتيف أك ثالث سنكات مرة لذلؾ قؿ عددىا كثيرَا لدرجة , (يكـ/ لتر 6-5)منخفضة 

فمـ يتجاكز عددىا خمسكف راس في حيف كاف ىناؾ المئات مف األبقار البمدية في , كادت أف تنقرض

 (.1983, شقير) ةبيت أكال كذلؾ لككنيا منطقة تحكم مراعي طبيعية جيد

األغناـ . 2. 3. 3

 راس تقريبَا كيستفاد مف ألبانيا كجمكدىا كلحكميا ككذلؾ مف 1100حكالي (السمار)يبمغ عدد الماعز 

تتكاجد نسبة كبيرة مف الضاف في  (البياض)أما الضأف , اكبارىا حيث تصنع منيا بيكت الشعر

كىي تحتاج إلى أراضي اقؿ كعكرة ألنيا اقؿ ,  راس تقريباَ 2100حيث يبمغ متكسط عددىا , المنطقة

أما أغناـ العساؼ نكع مف األغناـ أدخمت إلى , نشاطَا مف الماعز كما أنيا بحاجة إلى عناية أكثر

كىك ذكك إنتاج عالي مف حيث اإلدرار , المنطقة حديثَا كىك ىجيف مف الغنـ البمدم كالركماني كالعكاسي

(. 2003,الزير) كغـ حميب يكميَا 2.5-2حيث تعطي النعجة مف 
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الدواجف . 3. 3. 3

كعدد الدجاج الالحـ في المنطقة .  ألؼ طير20- 18تتراكح أعداد الدجاج البياض في بيت أكال مف 

أما ما تبقى مف الثركة الحيكانية . (2003, جرار) طير مكزعة عمى عدة مزارع فييا 50000نحك 

كالخراؼ كالجدياف كالعجكؿ التي تسمف كتباع فيذه يتكقؼ إنتاجيا عمى راس الماؿ كعمى العرض 

 .كىي في زيادة مستمرة نظران لما تجنيو مف أرباح, كالطمب

النحؿ . 4. 3. 3

أما تربية النحؿ فقسـ منو يربى في خاليا خشبية حديثة كىذه تعطي إنتاجا يعادؿ ثالثة أضعاؼ 

كلكف نظران لعدـ االىتماـ بيذه الثركة التي ال تحتاج إلى عناية . الخاليا البمدية المصنكعة مف الطيف

.  كقمة كعي المزارعيف بيا, في إنتاجيا مثؿ األمراض التي تصيبيا, إال أنيا تكاجو المشاكؿ, كبيرة

.  خمية كىذا مؤشر عمى زيادة االىتماـ بيذا الفرع300كيالحظ أف عدد الخاليا في بيت أكال 
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 النتائج والمناقشة. الفصؿ الرابع 

المقدمة . 1. 4

 اعتمدت نتائج البحث عمى التحميؿ الكصفي لالستمارة المصممة لدراسة الكاقع االقتصادم 

إضافة إلى الدراسات الميدانية السابقة التي أجريت عمى ىذه , كاالجتماعي كالتنمكم في منطقة الدراسة

.  كما قاـ بو الباحث مف جيد في قياس مكاقع كتدفؽ الينابيع المكجكدة, المنطقة

نتائج الواقع االقتصادي . 2. 4

كبشقيو الثركة النباتية , يرتبط الكاقع االقتصادم في منطقة بيت أكال بالكاقع الزراعي بالدرجة األكلى

, حيث تعتمد المنطقة اعتمادان كبيران عمى الزراعة كذلؾ لكثرة الينابيع المكجكدة فييا, كالثركة الحيكانية

كما كتعتبر منطقة بيت أكال مف .  دكنـ8000كمساحات األراضي الزراعية المجاكرة ليا كالتي تبمغ 

. (السمار)كالتي تشتير بالثركة الحيكانية كخصكصان الماعز, مناطؽ الخط الغربي لمحافظة الخميؿ

. كيعكد ذلؾ إلى كفرة المراعي الطبيعية كالمياه لسقاية الحيكانات

ممف شمميـ االستبياف مكصمكف بشبكة المياه العامة كلكف ال تصؿ المياه إلييـ في فترة % 48إف نسبة 

, كذلؾ بحكـ السيطرة اإلسرائيمية في تحديد كمية المياه لمحافظة الخميؿ, الصيؼ بشكؿ متكاصؿ

, إضافة إلى أف سكاف المنطقة يعتمدكف عمى جمع مياه الشتاء في آبار الجمع لسد حاجاتيـ مف الماء

في شراء المياه الالزمة لمشرب , مما يسبب عبء كبير عمى أىالي كسكاف المنطقة مف الناحية المادية

 .كاالستخداـ المنزلي
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كبالرغـ مف ذلؾ كمو فاف مياه الينابيع تعتبر مصدر إضافي ميـ في تكفير المياه المنزلية لسكاف 

, الصغيرة كالمجركرة بالجرارات الزراعية (التنكات)حيث يتـ نقؿ ىذه المياه بكاسطة الصياريج , المنطقة

. أف الينابيع في المنطقة تعتبر المصدر اإلضافي األكسع لتكفير الماء فييا (1. 4)كيتضح مف الشكؿ 
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.   مصادر المياه في المنطقة:1. 4شكؿ 

كذلؾ , كانت األراضي المجاكرة لمينابيع تزرع قديمَا بأشجار الحمضيات كالزيتكف كالمحاصيؿ الحقمية

بينما في الكقت الحالي فاف معظـ األراضي المجاكرة لمينابيع تزرع , لعدـ تكفر طرؽ رم حديثة

كبذلؾ يالحظ . بالخضار كيعكد ذلؾ لككنيا تعكد بمردكد اقتصادم أعمى مف األشجار المثمرة لممزارع

ككاف ىذا التحكؿ بالنسبة لسكاف المنطقة تحكالن , تحكؿ كاضح في زراعة األراضي المجاكرة لمينابيع

(. 2. 4)ايجابيان كما يكضح الشكؿ 
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. التحكؿ في زراعة األراضي المجاكرة لمينابيع: 2. 4شكؿ 

مف الذيف شمميـ االستبياف أف منطقة بيت أكال ذات محتكل كبير مف أعداد الثركة الحيكانية % 80أكد 

خصكصان أف معظـ ,  ألؼ كحدة, كالتي تمعب دكران ىامان في اقتصاد المنطقة220كالتي يفكؽ عددىا 

المزارعيف في المنطقة يعتمدكف في تغذية مكاشييـ عمى المراعي المكجكدة كعمى مخمفات المحاصيؿ 

 .الزراعية التي يزرعكنيا

كما أف لممكاشي اثر كاضح في , يعتمد المزارعيف في سقاية مكاشييـ عمى الينابيع المكجكدة في المنطقة

فمف السيؿ سقكط كانجراؼ , كككف معظـ الينابيع المكجكدة في المنطقة مكشكفة, تمكيث مياه الينابيع

إضافة إلى قياـ بعض , مخمفات الماشية إلى داخؿ النبع بفعؿ الحركة المستمرة بجانبيا كمياه األمطار

(. 3. 4)كما يكضح الشكؿ . المزارعيف بغسؿ أغنامو داخؿ ىذه الينابيع
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.  الحيكانية في تمكث الينابيعةاثر الثرك: 3. 4شكؿ

إف تمكث الينابيع في المنطقة يعكد ألسباب أىميا قرب الينابيع مف المنازؿ السكنية كالحفر 

ممف شمميـ االستبياف تقريبان يتخمصكف مف المياه العادمة عف طريؽ % 77حيث أف ,  االمتصاصية

, كيرجعكف تمكث الينابيع في المنطقة إلى قرب (4. 4)الحفر االمتصاصية كما يالحظ مف الشكؿ 

 .الحفر االمتصاصية منيا

ساىمت , كما أف كثرة استخداـ األسمدة الكيماكية كالعضكية في األراضي الزراعية القريبة جدان لمينابيع

في زيادة تمكث مياه الينابيع في المنطقة كال يستثنى مف ذلؾ المبيدات الكيماكية التي يقـك المزارع 

أك المبيدات الكيماكية التي , برشيا عمى المحاصيؿ الزراعية لحمايتيا مف الحشرات الضارة بمحصكلو

.  تستخدـ لمكافحة األعشاب كالتي تتسرب إلى مياه الينابيع
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. أماكف التخمص مف المياه العادمة الناتجة عف المطبخ: 4. 4شكؿ

كمف العكامؿ األخرل التي تساىـ في تمكث الينابيع ىجرة الناس لألراضي الزراعية كىجرة الينابيع التي 

لقاء النفايات فييا كرككد المياه داخميا  تجعؿ منيا مكاف مناسب لتجمع األكبئة كاألمراض داخؿ المياه كا 

كبالتالي تشكؿ خطران كبيران عمى سكاف المنطقة الذيف يستخدمكف الينابيع الميجكرة , لفترات زمنية طكيمة

. لمسباحة

كاستخداـ السكاف لمحفر االمتصاصية بشكؿ , نظران لخمك منطقة الدراسة مف شبكات الصرؼ الصحي

كاف ال بد مف طرح فكرة إنشاء محطة , كبير لمتخمص مف المياه العادمة الصادرة عف المطبخ كالحماـ

ممف شمميـ االستبياف كانكا مع فكرة إنشاء % 90كلكحظ أف . معالجة لممياه العادمة في المنطقة

محطة لمعالجة المياه العادمة في المنطقة لما في ذلؾ األمر مف تكفير كمية مياه كبيرة يمكف 

استخداميا في رم األراضي الزراعية في المنطقة ككسيمة فاعمة لمتخمص مف المياه العادمة بصكرة 

. بيئية سميمة
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ممف شمميـ االستبياف كانكا عمى استعداد لرم % 92كيتضح مف نتائج االستبياف أيضا أف نسبة 

في حاؿ تكفرىا في , أراضييـ الزراعية المزرعة بأشجار الفاكية كالزيتكف بالمياه العادمة المعالجة

. المنطقة, بينما يرفضكف استخداميا في رم الخضار كالمحاصيؿ الكرقية التي تاكؿ طازجة

0
5
10
15
20
25
30
35
40

áÇÊÒÇáÇ Ð ÇÊäÇÑæÐÈáÇ ÐÇÊäÇÐÇÊäÇ

ÝÇáÔÇáÇ

ÑÇÐ ÒÇáÇ íÑ

ÉÑãËãáÇ

Ôí ãÐ  íÑ

áíÕÇÍã áÇ

  
 

  
 

 

. مجاالت استعماؿ المياه العادمة المعالجة في رم المحاصيؿ الزراعية: 5. 4شكؿ

ممف شمميـ االستبياف تقريبان يفضمكف استخداـ المياه العادمة % 37.3أف  (5. 4)يالحظ مف الشكؿ 

كذلؾ لعدـ كصكؿ المياه لمثمار كيتـ رم األشجار عمى فترات زمنية , المعالجة في رم األشجار المثمرة

حيث أف المياه العادمة المعالجة تككف محتكية عمى تراكيز متفكاتة مف األمالح المتنكعة .  طكيمة نسبيان 

نظران الرتفاع , كالتي بدكرىا تشكؿ خطران كبيران عمى االشتاؿ الصغيرة, بتنكع مصادر المياه العادمة

. سمية العناصر فييا
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 نتائج الواقع االجتماعي. 3. 4

مثميا مثؿ باقي مناطؽ األراضي , تخضع منطقة بيت أكال لمعديد مف اآلثار كالحدكد االجتماعية

. فالعادات كالتقاليد االجتماعية ليا الدكر البارز في حياة السكاف في جميع نكاحي الحياة, الفمسطينية

كاف ىناؾ , كفي مجاؿ استخداـ المياه العادمة المعالجة كغير المعالجة في االستخداـ الزراعي كغيره

. بعض النتائج الميمة التي تتضح مف خالؿ االستبياف الذم كزع في منطقة الدراسة

ىي الشريعة اإلسالمية التي تعتبر المنظـ , مف أىـ المعايير االجتماعية في استعماؿ المياه العادمة

فمف الناحية الدينية يجكز استخداـ المياه العادمة , كالمحدد األكؿ لمعديد مف األمكر في حياة الناس

شريطة خمكىا مف الممرضات , المعالجة في الزراعة كالصناعة كبعض االستخدامات المنزلية األخرل

ممف شمميـ االستبياف رفض % 90حيث لكحظ أف , كعدـ استخداـ ىذه المياه في الشرب أك الكضكء

. استخداـ المياه العادمة المعالجة في االستخداـ المنزلي

كاف تككف خالية مف , كما أف ىناؾ تكافؽ كاضح ما بيف أف تككف ىذه المياه مقبكلة اجتماعيان 

. الممرضات حتى يتسنى لمسكاف استخداميا بدكف تردد في المجاؿ الزراعي كالصناعي

كمف العكامؿ االجتماعية األخرل التي تمعب دكران ميما في إمكانية استخداـ المياه العادمة المعالجة في 

حيث لكحظ في منطقة , ىي العادات كالتقاليد الخاصة بكؿ منطقة, مجاالت الزراعة كمجاالت أخرل

في , الدراسة أف بعض المنازؿ تعمؿ عمى فصؿ المياه العادمة الرمادية عف المياه العادمة السكداء

حفرة منفصمة كىذا يعتبر حافزَا قكيَا الستثمار ىذه الفكرة في إنشاء محطات معالجة مصغرة لممياه 

حيث بمغت نسبة الذيف كافقكا عمى إنشاء مثؿ ىذه . كمحاكلة تطكيرىا, العادمة في مثؿ ىذه المنازؿ

. ممف شمميـ االستبياف في المنطقة% 90المحطات 
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. فصؿ المياه العادمة الرمادية كالسكداء في المنطقة: 6. 4شكؿ

ممف شمميـ االستبياف يقكمكف بفصؿ المياه العادمة الرمادية % 40أف  (6. 4) كيالحظ مف الشكؿ 

عف المياه العادمة السكداء العتقادىـ باف اختالط المياه العادمة الناتجة مف المطبخ كما تحكيو مف 

كذلؾ الف بعض السكاف  (المرحاض)ال يجكز خمطيا مع المياه العادمة الناتجة عف , بقايا األطعمة

.  يستخدمكف ىذه المياه في رم الحديقة المنزلية

كاف ال بد مف اإلشارة إلى استخداـ السكاف لمحفر االمتصاصية كالصماء بنسبة عالية في المنطقة 

النتشار , يخمؽ العديد مف المشاكؿ بيف السكاف عند نضح الحفر أك ضخيا في مناطؽ قريبة لمسكاف

.  الركائح الكريية كالحشرات في المنطقة
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معوقات التنمية الزراعية في المنطقة . 4. 4

معوقات تنمية الثروة النباتية . 1. 4. 4

تصطدـ عممية الزراعة في الظركؼ الراىنة في منطقة الدراسة بكثير مف المشكالت التي تعيؽ تطكرىا 

: كمف ىذه المشكالت ما يمي. كاستدامتيا

إف مزارع المنطقة ال يعي مدل مالئمة ىذه األرض ألصناؼ المحاصيؿ الزراعية التي يقـك  -1

 .بزراعتيا مما يسبب تدني في اإلنتاج

مشكمة التسكيؽ التي يتعرض ليا المزارع مف عدـ تصدير لإلنتاج مف ناحية ك منافسة اإلنتاج  -2

اإلسرائيمي الذم يتمتع بشركط أفضؿ مف ناحية اإلنتاج ك التسكيؽ ك الدعـ المادم الذم يتمقاه 

 .المزارع اإلسرائيمي

قمة رأس الماؿ المستثمر في الزراعة بسبب الظركؼ السياسية التي يعيشيا الشعب الفمسطيني  -3

لـ يشجع أبناء المنطقة عمى االستثمار الجيد في القطاع , كعدـ تقديـ القركض لممزارعيف

. الزراعي

حيث أف معظـ مزارعي , عدـ تكفر الكفاءات العممية الجيدة ك المدربة عمى األعماؿ الزراعية -4

. المنطقة ىـ مزارعيف بالفطرة كال يممككف المعرفة العممية الكافية في الزراعة

قمة استخداـ الكسائؿ الحديثة ك المتطكرة في الزراعة كيعكد ذلؾ إلى محدكدية رأس الماؿ  -5

 .المتكفر لدل المزارعيف في المنطقة

قمة استصالح المناطؽ الجبمية خصكصان أنيا تتميز بطبكغرافية سيمة نسبية إلى مناطؽ أخرل  -6

 .في محافظة الخميؿ

تمكث بعض الينابيع المكجكدة في المنطقة كتركيا دكف أم استخداـ ساىـ في تقميص  -7
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 . كفي زيادة تمكث ىذه الينابيع, المساحات الزراعية المكجكدة

ارتفاع كمفة اإلنتاج خاصة تكمفة العمؿ المأجكر الذم أدل إلى انخفاض الدخؿ بالنسبة  -8

 .ألصحاب المزارع ك خصكصا مزارعي الخضار كالزيتكف

ف  -9 ارتفاع تكاليؼ المعيشة مما دفع مزارعيف ىامشييف إلى الخركج مف دائرة العمؿ الزراعي كا 

عددا كبيرا مف صغار المالؾ ك أكلئؾ الذيف يديركف ممكيات صغيرة كمتكسطة قد كجدكا 

. أنفسيـ مجبريف عمى التخمي عف العمؿ الزراعي

كاألمر األصعب مف كؿ ذلؾ اإلعالف عف مناطؽ زراعية كاسعة جدان بأنيا مغمقة مف قبؿ - 10

الحكـ العسكرم كمصادرتيا بحجج أمنية أدل إلى إجبار العامميف فييا بالذىاب إلى سكؽ 

. العمؿ اإلسرائيمي مف اجؿ لقمة العيش

معوقات تنمية الثروة الحيوانية . 2. 4. 4

كمف أىـ المشكالت تمؾ المتعمقة , يتأثر إنتاج الثركة الحيكانية بالكثير مف المشكالت كالمعكقات

كمنيا ما لـ تجد لو مثيؿ في مكاف في العالـ كمصادرة األراضي , بالتغذية كالتربية كاألمراض كاإلرشاد

غالؽ المراعي مف قبؿ سمطات االحتالؿ االسرائيمية أماـ الماشية :  كمف ىذه المعكقات, كا 

 التغذية- 1

 يعيش قسـ كبير مف الماشية في محافظة الخميؿ عمى اإلعشاب البرية كالنباتات الجافة كمخمفات 

الحصاد معظـ أياـ السنة, كبالتالي ال تحصؿ عمى الغذاء الكافي إال عندما تكثر المراعي الطبيعية في 

بينما تعاني مف قمة الغذاء خالؿ بقية فصكؿ السنة, كىذا يعكد إلى تذبذب كميات , فصؿ الربيع

لى سكء استغالؿ المراعي مف ناحية أخرل, األمطار كأثرىا عمى المراعي مف ناحية لذلؾ كاف ال بد . كا 
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, مديرية زراعة الخميؿ)مف القياـ ببعض األعماؿ التي تساعد في الحفاظ عمى استدامة ىذه المراعي 

2003 .)

  زراعة بقكليات المراعي الحكلية حتى تعمؿ عمى زيادة خصكبة التربة عف طريؽ تثبيت

النيتركجيف الجكم في التربة كما أنيا تحتكم باإلضافة لذلؾ البركتيف الالـز لمتغذية ككذلؾ 

 .عمى نسبة عالية مف الفيتامينات الضركرية لجسـ الحيكاف

  تشجيع المزارعيف بإدخاؿ محاصيؿ األعالؼ في الدكرة الزراعية األمر الذم يخفؼ الشيء  

 .الكثير مف المراعي كيحسف خصكبة التربة

 كفي مناطؽ المنحدرات مف اجؿ تكفير , زراعة شجيرات المراعي في المناطؽ شبو الجافة

الغذاء الكافي لمماشية في األكقات الحرجة مف السنة كمنع انجراؼ التربة في األراضي 

كفي سبيؿ ذلؾ تـ استغالؿ األراضي التي ال تصمح , المنحدرة كالحفاظ عمى رطكبة التربة

 .لألغراض الزراعية

  إجراء دراسات عمى المناطؽ الجافة كشبو الجافة كالتي يقؿ معدؿ سقكط األمطار فييا عف

كذلؾ لتحكيؿ األراضي غير االقتصادية إلى مراعي طبيعية تزرع بيا نباتات , ممـ250

 .المراعي

  استغالؿ المشاريع الحرجية الصناعية بقصد تحقيؽ احتياطي لممراعي الطبيعية كالتكفير مف

 .كمفة التغذية

  غالقيا في تكفير الحماية لممراعي الطبيعية لمحد مف سكء االستغالؿ كذلؾ عف طريؽ فتحيا كا 

دخاؿ األعداد المناسبة ليا كىذا ال يمكف أف يتكفر إال في ظؿ سمطة  األكقات الصحيحة كا 

 .شرعية تتكلى تنظيـ ذلؾ
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التربية - 2

      إف العديد مف مزارعيف الثركة الحيكانية في المنطقة ال يعكف أساليب التربية الحديثة لمكاشييـ مما 

كما أف قسمان كبيران مف مالكي الماشية في المنطقة ال يزاؿ , يجعميا عرضة لإلصابة باألمراض كغيرىا

نتاجيا كأىميتيا مما  يعتمد في التربية عمى أنكاع غير مختارة كدكف أف تككف لو معرفة بأصكليا كا 

لذا البد مف تحسيف السالالت , كال يتسنى لو منافسة المنتج اإلسرائيمي. يؤدم إلى انخفاض اإلنتاج

قناعو , القائمة بإتباع نظاـ عممي كمدركس لتربية األميات كذلؾ بالتعاكف مع المزارع بإرشاده كا 

(. 2003, مديرية زراعة الخميؿ)كىنا يبرز دكر اإلرشاد النشط , بالجدكل االقتصادية لمثؿ ىذا العمؿ

 األمراض  -2

, تصاب المكاشي بصكرة عامة بالعديد مف األمراض كالطفيميات التي تؤثر عمى إنتاج الثركة الحيكانية

فينتج عف ذلؾ قمة اإلنتاج سكاء في , فقد تسبب ضرران جزئيان ليا كما في أمراض الضرع في الماشية

. كىناؾ أمراض تسبب نقص في البيض أك الصكؼ كغير ذلؾ, مجاؿ المحـك أك الحميب

 مصادرة األراضي  -3

غالؽ مساحات منيا بحجج مختمفة كمستمرة كخصكصان األراضي التي تستغؿ , مصادرة األراضي كا 

حيث أف اكبر مساحات لمرعي مكجكدة في محافظة الخميؿ إال أف كصمت إلييا يد المصادرة .كمراعي

(. 1983, شقير)مما حـر مربي األغناـ مف مناطؽ الرعي الطبيعي , كاإلغالؽ

  

  نقص مصادر األعالؼ -4
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فاألسعار المرتفعة تجعؿ مف العسير في بعض األحياف تحقيؽ ربح , مصادر األعالؼ ىي إسرائيؿ

فتكفر المراعي الطبيعية ستحؿ , كىذه النقطة مرتبطة بالنقطة السابقة. معقكؿ نتيجة لمتكمفة العالية

ككحقيقة عممية فإنو ما داـ ىناؾ مصدر غير ثابت كمستقر , مشكمة األعالؼ جزئيان عمى األقؿ

(. 1983, شقير)فالبد أف ينعكس ذلؾ عمى إنتاج متقمب في قطاع الثركة الحيكانية, , لألعالؼ

 اإلرشاد  -5

اإلرشادات الطبية في مجاؿ الثركة الحيكانية كغيرىا في مجاالت الزراعة األخرل تعتبر غير كافية 

يتكلى اإلشراؼ عمييا , كذلؾ لعدـ تكفر محطات تجارب زراعية كأبحاث عممية عمى اإلنتاج الحيكاني

يعتبر ضركرة لمتغمب , خبراء كفنييف مدربيف, لذلؾ كضع برنامج متكامؿ كفؽ مخطط عممي مدركس

(. 2003, مديرية الزراعة في محافظة الخميؿ)عمى مشاكؿ اإلنتاج الحيكاني 

 نقص األيدي العاممة والراغبة في العمؿ في مجاؿ اإلنتاج الحيواني   -6

 سنة فأكثر, كأف 55أشارت اإلحصائيات إلى أف حكالي نصؼ العامميف في حقؿ الزراعة ىـ مف جيؿ 

إف ىذا الخمؿ . مف القكل العاممة في الزراعة% 29 سنة ال يتجاكز 54-14نسبة الذككر مف سف 

دليؿ عمى حصكؿ كارثة بالنسبة ليذا المكرد , خطير مضافا إليو أسباب انحسار الثركة الحيكانية

كىنا البد مف اإلشارة إلى نقطة ىامة جدا . الزراعي الياـ الذم يشكؿ نسبة عالية مف الدخؿ القكمي

كىي عمى الرغـ مف تمتع الفمسطينييف بزيادة في أعداد األيدم العاممة إال أنيما في منطقة الدراسة 

كحقؿ اإلنتاج , يعانكف مف ذلؾ, كالسبب عزكؼ العامؿ العربي عف العمؿ في حقؿ الزراعة عامة

(. 1990, عكاد)الحيكاني خاصة 

 المنافسة اإلسرائيمية  -7
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إف أية عممية تجارية يجب أف يككف مبدأ الربح ك الخسارة ىك الحكـ فييا, كربما أف أسكاؽ  الخميؿ 

مفتكحة كبدكف ضكابط أماـ المنتجات اإلسرائيمية عمى اختالؼ أنكاعيا فاف مجاؿ المنافسة المفتكح بيف 

(. 1983, شقير)المزارع العربي كالمزارع اإلسرائيمي ىي منافسة غير متكافئة, 

 أسباب مادية  -8

كالمباني كاألدكات ,  الحيكانية بحاجة ماسة إلى راس ماؿ ثابتةإف أم مشركع خاصة مشاريع الثرك

فعند تصفية أم مشركع . كحظائر الحيكانات باإلضافة إلى رأس الماؿ المتحرؾ, كاألجيزة الممحقة

فاف صعكبة استرداد رأس الماؿ الثابت رغـ أف المباني كالحظائر أصبحت , زراعي ألم سبب كاف

عادة تركيبيا, كلكف سكؼ تنقص قيمتيا كثيرا كىنا تكمف أىمية , شبو متنقمة بحيث يمكف فكيا كنقميا كا 

(. 1990, عكاد)نظاـ المراعي كأسمكب جيد ألنو يقمؿ مف رأس الماؿ الثابت 

 (.1990, عكاد)عوامؿ تنمية الثروة الحيوانية في المنطقة . 3. 4. 4

 عداد ككادر زراعية , تكفير مصادر مياه خالية مف الممكثات كالممرضات لمثركة الحيكانية كا 

مدربة عمى األعماؿ الحقمية كمؤىمة تأىيال زراعيان مناسبان لظركؼ المنطقة في مختمؼ 

كىك القكة القادرة عمى خمؽ , مجاالت التخصص حيث أف اإلنساف ىك أغمى عنصر

لذلؾ يجب العناية بو كتدريبو كتكجييو التكجيو الصحيح في مجاالت التخصص , المعجزات

 .المختمفة كالمتعمقة باإلنتاج النباتي كالذم ينعكس بدكره عمى الثركة الحيكانية

 

  االىتماـ بالمراعي كتطكيرىا عف طريؽ زراعة نباتات المراعي في المناطؽ الرعكية خاصة

 .كالشجيرات المستساغة, زراعة الحشائش المعمرة المرغكبة
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 تنظيـ الرعي كتحديد مكاعيد دكراتو كىذا ال يككف إال تحت إشراؼ سمطة كطنية. 

 حيث أف محافظة الخميؿ ال , مكافحة األمراض كاآلفات كذلؾ بزيادة عدد الكحدات البيطرية

كىذا مما يثقؿ كاىؿ المكظفيف كال يمكنيـ مف قياميـ , يكجد فيو إال كحدة بيطرية كاحدة

 .بكاجبيـ عمى أكمؿ كجو

  اختيار حيكانات المراعي المناسبة كالمالئمة لمبيئة كعدـ التركيز عمى الحيكانات التي تخضع

 .لمتربية المركزة

 إيجاد األسكاؽ التي تستكعب إنتاج الثركة الحيكانية في المنطقة كالحد مف المنافسة اإلسرائيمية  .

 

 

 

 

 

 

 

 االستنتاجات والتوصيات. الفصؿ الخامس

المقدمة . 1. 5
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, مف حيث سيكلة طبكغرافيتيا, تعتبر منطقة بيت أكال مف المناطؽ المميزة في محافظة الخميؿ

كما كتعتبر أغنى قرل الخط الغربي , كمناخيا الدافىء الذم يناسب العديد مف المحاصيؿ الزراعية

إضافة إلى كفرة المياه كذلؾ بفضؿ الينابيع المكجكدة فييا كالتي تستخدـ في . بالمراعي الطبيعية

كميما كاف لممنطقة مف تميز كاضح كممحكظ في الزراعة بالنسبة لمقرل المجاكرة إال . اإلنتاج الزراعي

, أف ىناؾ صعكبات كمعكقات جمة تقؼ في سبيؿ الكصكؿ إلى التنمية المستدامة الكاممة كالشاممة

. كبخاصة في ظؿ عدـ االستقرار السياسي لمشعب الفمسطيني

االستنتاجات . 2. 5

التي تتميز بالظركؼ المناخية الدافئة , إف لمنطقة بيت أكال أىمية كاسعة مف حيث مكقعيا الجغرافي

مؤشر لكفرة الثركة , كالمساحات الكاسعة مف المراعي الطبيعية, ككمية األمطار الساقطة عمييا, نسبياَ 

إضافة إلى ذلؾ تميزىا بطبيعة جيكلكجية مميزة حيث تكثر في ىذه المنطقة , الحيكانية في المنطقة

كالتي تعتبر العمكد الفقرم ألغمبية كاسعة , الينابيع التي تستخدـ لمشرب كرم المزركعات في المنطقة

كالتي , ألؼ متر مكعب (108)كالتي تنتج كميات كبيرة مف المياه تقدر بحكالي , مف سكاف المنطقة

. تساىـ في تحقيؽ االكتفاء الذاتي مف مياه الشرب كالزراعة

منطقة بيت أكال ذات حركة زراعية جيدة مف حيث تنكع المحاصيؿ فييا ككثرة الزراعات المركية مقارنة 

, كيعكد ذلؾ إلى جغرافية المنطقة المميزة مف حيث المناخ كالتربة, بمناطؽ محافظة الخميؿ األخرل

حيث أف كثرة الينابيع المكجكدة في , كالعامؿ الميـ كالحساس كىك كفرة المياه المستخدمة في الزراعة

. المنطقة تشجع المزارعيف عمى الزراعة رغـ كجكد العديد مف العكائؽ في طريقيـ لتنمية ىذا المجاؿ

فيي منطقة مشيكرة باألغناـ كالماعز كبأعداد كبيرة كيعكد ذلؾ , ككذلؾ الحاؿ بالنسبة لمثركة الحيكانية
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إضافة إلى كفرة مياه الينابيع التي يستخدميا مربكا , إلى كفرة المراعي المكجكدة كتنكع األعشاب فييا

كاتساع رقعة الثركة الحيكانية , كلكف برغـ الحركة الزراعية العالية. الثركة الحيكانية في سقاية حيكاناتيـ

في المنطقة إال أف المزارع في ىذه المنطقة يعاني الكثير مف الصعكبات كالعقبات التي تقؼ دكف 

. تحقيؽ أىدافو في تطكير كتنمية ىذا القطاع الميمش

في ك, (مياه الينابيع)إف لممياه العادمة الناتجة عف الصرؼ الصحي دكر في تمكث المياه الجكفية 

 حيث أف استخداـ ,العديد مف المخاطر الكبيرةيكجد  ,المزركعاتمجاؿ استخداـ المياه العادمة في رم 

المياه العادمة الغير معالجة في مجاؿ رم المزركعات تعتبر ظاىرة خطيرة بما ينتج عنيا مف آثار 

 اآلثار البيئية ىناؾ العديد مف األمراض التي تسببيا المياه إلىإضافة . لمبيئةصحية سمبية كتمكيث 

.  العادمة لممزركعات

أف نسبة عالية مف المزارعيف كالسكاف رحبكا في , يالحظ مف نتائج االستبياف الذم كزع في المنطقة

كما لذلؾ مف اثر كبير في الحد مف تمكث مياه , فكرة إنشاء محطات معالجة لممياه العادمة الناتجة

كىذا بدكره يعمؿ عمى تنمية القطاع , التي تعتبر العمكد الفقرم لمزارعي كسكاف المنطقة, الينابيع

إذا ما تـ السيطرة عمى المعكقات كالصعكبات التي تقؼ حائاَل أماـ المزارعيف في . الزراعي كاستدامتو

. المنطقة

 

كيقكـ مزارعي ,  ذات ممكية خاصة, معظـ الينابيع المكجكدة في المنطقة كاألراضي المجاكرة ليا

المنطقة بإضافة كميات كبيرة مف األسمدة كالمبيدات الكيماكية في ىذه األراضي لمحصكؿ عمى أعمى 

 .اتصاؿ شخصي. الينابيع (2003, العممة)دكف معرفة عممية كافية , مردكد اقتصادم لكحدة األرض
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, كلكف دكف كعي كامؿ بمكاقع ىذه الينابيع, معظـ سكاف المنطقة عمى عمـ بكجكد ينابيع ممكثة

حيث يقـك بعض المزارعيف بسقاية مكاشييـ كحيكاناتيـ مف الينابيع . كلطبيعة ىذا التمكث كمسبباتو

بؿ , اعتقادان منيـ أف المياه المكجكدة في ىذه الينابيع ال تضر بحيكاناتيـ كمكاشييـ, الممكثة أحيانا

 .ينحصر تأثيرىا عمى اإلنساف فقط

مف سكاف المنطقة يقكمكف بفصؿ المياه العادمة السكداء عف المياه العادمة الرمادية % 40تبيف أف 

 .بكازع ديني كليس بكازع آخر, (المرحاض)كذلؾ لكجكد بقايا أطعمة كالتي ال يجكز أف تخمط مع مياه 

الدينية كاالجتماعية , مقبكؿ مف الناحيتيف, إف استخداـ المياه العادمة المعالجة في الزراعة بشكؿ عاـ

السكداء )كما أف الكثير مف سكاف المنطقة ال يعي أىمية معالجة المياه العادمة بشقييا , في المنطقة

 .(كالمادية

كنضحيا مف , الممارسة الحالية المتبعة في تجميع المياه العادمة المنزلية في حفر امتصاصية

مف عينة % 77محتكياتيا عف طريؽ طرحيا في األراضي كاألكدية المجاكرة لمينابيع كالتي تمثؿ 

, كالتسبب في العديد مف األمراض, مف أىـ األسباب التي تعمؿ عمى تمكث المياه الجكفية, الدراسة

. التي تشكؿ خطران عمى الصحة العامة

نتيجة الستخداـ المياه المعالجة , استخداـ المياه المعالجة يمعب دكران ميمان في دعـ االقتصاد الكطني

بفعؿ الرعي , كما أف ىناؾ مساحات كاسعة مف المراعي الطبيعية تكاد أف تنقرض, في رم المزركعات

 .كعدـ العمؿ عمى إدارتيا كاستدامتيا, الجائر

أدل بالعديد مف المزارعيف في المنطقة إلى , تدىكر حاؿ األسكاؽ المحمية كارتفاع أسعار األعالؼ

 .كالتكجو إلى أسكاؽ العمؿ اإلسرائيمية, تصفية مشاريعيـ الزراعية
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, كاغتصاب جزء كاسع مف األراضي الزراعية كالمراعي الطبيعية, الييمنة اإلسرائيمية عمى المنطقة

. كالقياـ بتدمير العديد مف الينابيع في المنطقة أدل إلى تثبيط تنمية الزراعة فييا

التوصيات . 3. 5

كما تـ مالحظتو , كما شكىد عمى ارض الكاقع, بعد النتائج التي تـ الكصكؿ إلييا في ىذه األطركحة

يستكجب الخركج بالعديد مف التكصيات التي يحبذ إطالع المعنييف , في منطقة الدراسة, عند المزارعيف

دارة المكارد الطبيعية كاستدامتيا في المنطقة, باألمر عمييا , كاألخذ بيا مف اجؿ العمؿ عمى تنمية كا 

. كمنيا ما يمي

 كالعمؿ , لممصادر المائية المتكفرة, المراقبة الجادة كالفعالة مف قبؿ الجيات الرسمية كالمختصة

يجاد السبؿ الكافية كالممكنة الستمراريتيا , عمى المحافظة عمييا كحفظيا مف التمكث كا 

.  كاستدامتيا

  حث المؤسسات المحمية كالمختصة بالعمؿ عمى إنشاء محطات معالجة لممياه العادمة الناتجة

أك إنشاء شبكة مجارم  (عمى مستكل البيت الكاحد)سكاء كانت محطات فردية , في المنطقة

لمتغمب عمى تمكث , لمتخمص مف المياه العادمة بكاسطة محطة معالجة كبيرة لممنطقة بأكمميا

. كاستخداميا في الزراعة, الينابيع كالحصكؿ عمى كميات مياه إضافية

 لتكعية كتثقيؼ المزارعيف بكيفية استخداـ المبيدات , التعاكف ما بيف كزارتي البيئة كالزراعة

كتقديـ اإلرشادات الزراعية لزيادة , بالطرؽ العممية الصحيحة, الحشرية كالعالجات البيطرية

. ككيفية التعامؿ مع المكارد الطبيعية بطرؽ عممية سميمة, اإلنتاج

 مف قبؿ كزارة الصحة كتقديـ , المتابعة الدكرية كالمستمرة لنكعية مياه الينابيع في المنطقة

اإلرشادات كالنصائح التي تحمي السكاف مف األمراض الناتجة عف استخداميـ لمياه الينابيع 
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. المكجكدة

  إجراء العديد مف الدراسات كاألبحاث العممية التي تبحث في خطكرة استخداـ المياه العادمة

. كنشرىا كتعميميا عمى جميع المناطؽ, المعالجة كالغير معالجة في الزراعة

 كتطكيرىا مف خالؿ دعـ المزارعيف عند , تشجيع المزارعيف عمى العمؿ بالزراعة كالحفاظ عمييا

كتكفير األسكاؽ لمنتجاتيـ كحماية ىذه المنتكجات مف خضكعيا لمنافسة , الككارث الطبيعية

. المنتكجات اإلسرائيمية

 ذات مردكد , عمى إدخاؿ زراعات جديدة, تشجيع كزارة الزراعة لممزارعيف في المنطقة

ككفرة المياه في الينابيع , كجغرافية, لما تتميز بو المنطقة مف ظركؼ مناخية, اقتصادم جيد

.  المكجكدة

 كالتي , التعاكف بيف دائرة المراعي الطبيعية في كزارة الزراعة كالمؤسسات األىمية كالمختصة

, لمحفاظ عمى المراعي المكجكدة في المنطقة, تيتـ بالتنكع الحيكم لمنباتات البرية كالطبيعية

بسبب الرعي , كالحرص عمى استدامة العديد مف النباتات البرية المكجكدة فييا مف االنقراض

 .الجائر في المنطقة

 

 كاالىتماـ , بترميـ األبنية األثرية المقامة عمى الينابيع في المنطقة, قياـ كزارة اآلثار كالسياحة

كالمراعي , كاألشجار, إضافة إلى ضركرة اخذ تكفر المياه, بيا كجعميا معالـ سياحية

. بعيف االعتبار كاالىتماـ إلنشاء المتنزىات في المنطقة, كالمناخ الدافىء, الطبيعية

 في إيجاد صيغة معينة لردع قكات , كقكؼ الجيات المختصة في السمطة الكطنية الفمسطينية

. كتخريب أراضي كمزارع أىالي المنطقة, االحتالؿ اإلسرائيمي مف تدمير الينابيع
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( 1. 2)ممحؽ 

 

 

 

 

 

 

 

بسـ اهلل الرحمف الرحيـ 

:  أختي الكريمة/ أخي الكريـ 

....  السالـ عميكـ ورحمة اهلل وبركاتو

: يقـو الباحث بإعداد دراسة بعنواف

 الخميؿ –واقع الينابيع والزراعة في منطقة بيت أوال 
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 (معوقات وعوامؿ تنمية) 

إرشاد - وذلؾ استكمااًل لمتطمبات الحصوؿ عمى درجة الماجستير في التنمية الريفية المستدامة

يرجى اإلجابة عمى فقرات ىذه االستبانة بصدؽ , جامعة القدس/في كمية العمـو والتكنولوجية. زراعي

, وموضوعية مف اجؿ تحقيؽ أىداؼ ىذه الرسالة مع العمـ أف البيانات التي تجمع بغرض الدراسة

. ويجري تحميميا في صور مجاميع إحصائية, تعامؿ بسرية تامة

شاكريف مساعدتؾ وحسف تعاونكـ 

أيمف عطاونة : الباحث

إرشاد زراعي : تخصص

برنامج التنمية الريفية المستدامة 

جامعة القدس 

: استبياف

. _ _ _ _ _ _ _ _:رقـ االستبياف

. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _:البمدة

 

 ما ىو المصدر الرئيسي لممياه في المنزؿ؟ -1
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الشبكة العامة     -  أ

  (التنكات)الصياريج -  ب

بئر الجمع   -  ج

. النبع-   د

 ما ىي المصادر اإلضافية لممياه في المنزؿ؟ -2

- -------. ج- --------     ب- -------     أ

 ىؿ المنزؿ موصوؿ مع شبكة المياه العادمة؟ -3

. ال-نعـ               ب-أ

 

 كيؼ تتخمصوف مف المياه العادمة في المطبخ عف طريؽ؟ -4

الحفرة االمتصاصية  -أ

. شبكة المجارم العامة-ب

. الحفرة الصماء-ج

.  في رم الحديقة المنزلية-  د
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. إلى الشارع أك األكدية المجاكرة- ىػ

 ىؿ يوجد فصؿ لممياه العادمة السوداء والرمادية؟ -5

. ال-نعـ         ب- أ

  ؟مف أىـ المشاكؿ المصاحبة في التخمص مف مياه المجاري -6

. الرائحة كالحشرات-أ

تكمفة النضح -ب

. (الينابيع)تمكث مياه الشرب-ج

. كؿ ما ذكر-د

 

 سبؽ واف حدث تموث لمياه الشرب بفعؿ المياه العادمة عندكـ ؟ىؿ  -7

. ال-نعـ          ب-أ

 ىؿ أنت مع فكرة إنشاء محطة معالجة لممياه العادمة ؟ -8

ال -نعـ          ب-أ

 في حالة توفر مياه عادمة معالجة ىؿ لديؾ استعداد الستعماليا في زراعة أرضؾ ؟ -9
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ال -نعـ         ب-     أ

 ىؿ تفضؿ استعماؿ المياه العادمة المعالجة في الري ؟ -10

. إلنتاج االشتاؿ-أ

. إلنتاج البذكر كمف ثـ زراعتيا في مكاف آخر-ب

. إلنتاج أعالؼ الثركة الحيكانية-ج

.  لرم اشتاؿ الزيتكف كالمكزيات كغيرىا مف األشجار-د

 ىؿ تعتبر ري المزروعات بالمياه العادمة السوداء أو الرمادية المعالجة مقبولة اجتماعيا ؟ -11

. ال-نعـ            ب-أ

 

 مف أىـ المعايير االجتماعية الستعماؿ المياه العادمة المعالجة ؟ -12

. أف تككف مقبكلة اجتماعيان -أ

. أف تككف خالية مف الممرضات -ب

. كؿ ما ذكر-ج

 معظـ مياه الينابيع الموجودة في المنطقة صالحة لمشرب ؟ -13
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. ال-نعـ             ب-أ

 ىؿ تدفؽ الينابيع قديما كاف أفضؿ مف التدفؽ الحالي؟ -14

. ال-نعـ             ب-أ

 ىؿ التطور العمراني واقتراب السكف مف الينابيع ساىـ في زيادة التموث لمينابيع؟ -15

. ال- نعـ            ب- أ

 ىؿ ىجرة الناس لألرض الزراعية دور فاعؿ في زيادة تموث الينابيع؟ -16

. ال- نعـ            ب- أ

 تموث الينابيع كاف أكثر في ؟ -17

. الحاضر- الماضي       ب- أ

 

  ىؿ تعتقد أف لمثروة الحيوانية اثر في تموث مياه الينابيع ؟ -18

. ال -نعـ             ب-أ 

 كـ عدد مزارع الثروة الحيوانية في المنطقة تقريبَا؟ -19

. أكثر مف ذلؾ-        د10-5مف-        ج5-3مف-        ب3-1مف-أ 
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 كانت تزرع األراضي المجاورة لمينابيع ؟ -20

----------. حديثَا بػ-ب----------        قديمَا بػ-أ 

  ما ىو نوع الغطاء النباتي الموجود بالقرب مف النبع ؟ -21

. أشجار مثمرة- 1

. محاصيؿ حقمية- 2

. خضركات- 3

. أعشاب- 4

ىؿ التحوؿ في زراعة األراضي المجاورة لمينابيع كاف؟  -22

سمبيان -ايجابيان      ب- أ 

 سبب التحوؿ في زراعة األراضي المجاورة لمينابيع ىو؟ -23

تمكث مياىيا -أ 

قمة تصريفيا -ب

الحاجة الممحة لممحصكؿ الجديد -ج

المحصكؿ الجديد ذك مردكد اقتصادم أفضؿ -د
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المحصكؿ الجديد يحتاج إلى عناية اقؿ مف المحصكؿ السابؽ -ىػ

 الوضع االقتصادي لألسرة كاف أفضؿ ؟ -24

. حديثا- قديما          ب- ا

 ما ىو نوع السماد المستعمؿ في زراعة األراضي المجاورة لمينابيع ؟ -25

.        السماد الكيماكم-ا

. السماد العضكم-ب

. االثنيف معان -ج

. _ _ _ _ _ _ مكاد أخرل مثؿ,-د

      

 ىؿ تستخدـ المبيدات الكيماوية في تمؾ األراضي الزراعية ؟ -26

ال -نعـ         ب-ا

 ما ىي المصانع أو الورش الموجودة في المنطقة وتعتقد بأنيا ضارة بمياه الينابيع؟ -27

  ,---------- ,---------- ,----------
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  (World Health Organization, 1996)دليؿ منظمة الصحة العالمية لنكعية المياه: (2. 2)ممحؽ 
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