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 المقدمة: .1

 34.20 الطول خط على المتوسط األبيض البحر ساحل من فلسطين التاريخية على الجنوبي في الشق الغربي غزة يقع قطاع

 إجمالية بمساحة كم 12 إلى من6 وعرضه كم 41 حوالي طوله شماال، حيث يبلغ درجة 31.25 العرض وخط شرقا درجة

در ية حيث يعتبر المصيعد خزان المياه الجوفية في غزة أكثر المصادر الطبيعية ذو قيمة وأهم مربع. كيلومتر 365 تبلغ

ال  ،مراقبة جودة المياه الجوفية امر مهم للتعرف على مدى انتشار الملوثات المختلفة وبالتاليالرئيسي للمياه لالستخدامات 

الكلوريد والنترات وأماكن تركيزها العالي وبالتالي اتخاذ قرارات مناسبة  يتركيز أيونب المتمثلة الكيميائية الملوثات سيما

 ظ على الخزان الجوفي وجودته.للحفا

يعاني من  في قطاع غزة الخزان الجوفيجودة البيئة ان ادها مؤخرا من قبل سلطة المياه وأظهرت الدراسات التي تم اعد

الضخ الجائر من الخزان الجوفي الساحلي من خالل ابار بسبب سنويا  متر مكعبمليون  110عجز مائي يقدر بحوالي 

طق يصل وفي بعض المنا ،باستمرارمستوى المياه الجوفية ونتيجة لذلك ينخفض  ،مستوى قطاع غزةالمياه المنتشرة على 

 وهذا يؤثر سلبا على جودة المياه الجوفية نظرا لظاهرة تداخل مياه البحر. تحت مستوى سطح البحر متر 22الى 

 :االهداف .2

الممثلة بتركيز المؤشرات و 2021 لخزان الساحلي خالل العامتقييم جودة المياه الجوفية لان الهدف العام من هذه الدراسة هو 

 :(WHO)مقارنتها بمعايير منظمة الصحة العالمية و التالية

  الكلوريدتركيز ايون  -(mg/l)  CI   

  تركيز ايون النترات+
3NO    (mg/l)   

  المذابة  االمالح اجماليتركيزTDS  (mg/l)   

 :المنهجية .3

 بناًء على المنهجية الموضحة كما يلي:بشكل عام, تمت الدراسة 

 

.جمع و حوسبة نتائج الفحوصات الكيميائية لمؤشرات جودة المياه الجوفية

2021التحليل االحصائي لبيانات جودة المياه لعام 

2021عمل الخرائط الكنتورية لمؤشرات جودة المياه في قطاع غزة لعام 

مناقشة النتائج

تحليل تغير جودة المياه مع الزمن

.وضع االستنتاجات والتوصيات الالزمة ألصحاب القرار



2 
 

 نظام مراقبة جودة المياه: .4

يل بأخذ عينات للتحل بإجراء فحوصات دورية في هذه الدراسة مراقبة جودة المياه الجوفية للخزان الجوفي الساحلي تمت

االبار ضافة الى مجموعة من بئر، إ 265نحو والتي يبلغ عددها  وعة مختارة من ابار الشرب التابعة للبلدياتجممل الكيميائي

(. 1موزعة على انحاء قطاع غزة )شكل بئر 445، أي بمجموع بئر 180نحو الزراعية المستخدمة للري والتي يبلغ عددها 

ويات مؤشرات جودة مياه االمطار على مست تأثيروهما دورة موسم الربيع لدراسة تتم المراقبة خالل دورتين في السنة 

 .من ابار المياه الجوفيةلدراسة تأثير الضخ الجائر الخريف المياه، ودورة موسم 

 2021لعام  : ابار مراقبة جودة المياه1 شكل
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 :2021المتوسط العام لمؤشرات جودة المياه في قطاع غزة لعام  .5

ي جوفي لجميع المؤشرات المعتمدة فتدهورا كبيرا في جودة مياه الخزان البشكل عام, أظهرت نتائج الفحوصات الكيميائية 

/لتر، تتجاوز ملجم 772 الى )CI  (الكلوريد ايونتركيز ل العام متوسطال تراوححيث  CI, NO)TDS) 3 ,هذه الدراسة 

فقد وصل المتوسط  NO)3(النترات  ايون/لتر. اما تركيز ملجم 250و هو منظمة الصحة العالمية هذه القيمة الحد االقصى ل

/لتر. اما متوسط تركيز ملجم 50/لتر، تتجاوز هذه القيمة الحد االقصى لمنظمة الصحة العالمية وهو ملجم 102العام الى 

حيث اعتمدت نتائج المتوسط . 1 جدول/لتر كما هو مبين في ملجم 2308فقد وصل الى  (TDS)اجمالي المواد المذابة 

 معها من ابار البلديات واالبار الزراعية.بناء على جميع العيانات التي تم ج 1العام الموضحة في جدول 

 2021 ه في قطاع غزة،المتوسط العام لمؤشرات جودة الميا: 1جدول 

TDS (mg/l) )(mg/l 3NO CI (mg/l)  

2308 102 772 TrMean Average 

446 352 446 Sample Size 

Note: TrMean is the trimmed mean average that consider the existence of outliers’ data points, so this value of 

average is more reasonable due to the outlier analysis. 

 :CI- الكلوريد ايونتحليل بيانات تركيز   4.1

 ايونتركيز سط العام لملجم/لتر و بلغ المتو 6000ثر من كملجم/لتر الى ا 100تراوح تركيز ايون الكلوريد ما بين اقل من 

  .2عينة كما هو موضح في جدول  446اصل /لتر من ملجم 772 في قطاع غزة نحو يدالكلور

ما يجعل  %25.78بئر أي ما نسبته  446 أصلبئر من  115بلغ عدد االبار المطابقة لمعايير منظمة الصحة العالمية نحو 

كما هو موضح  %74.22لحد األقصى لمنظمة الصحة العالمية نحو ا الكلوريد ايوننسبة االبار التي يتجاوز فيها تركيز 

 . 3في جدول 

 CI الكلوريد ايونتركيز التوزيع التكراري ل: 3 جدول                                                                                      

 

 CI الكلوريد ايونالتحليل االحصائي لتركيز  :2 جدول

 

Cl (mg/L) Frequency Percentage 
% 

0-250 115 25.78% 

250-500 67 15.02% 

500-750 56 12.56% 

750-1000 70 15.70% 

1000-1250 56 12.56% 

1250-1500 27 6.05% 

1500-1750 13 2.91% 

1750-2000 6 1.35% 

2000-2250 6 1.35% 

2250-2500 5 1.12% 

2500-2750 3 0.67% 

2750-3000 3 0.67% 

>3000 19 4.26% 

Total 446 100.00% 

Descriptive 
Statistics 

Value 

Trimmed Mean 772 

Mean 911.7 

Median 671.32 

Minimum 90 

Maximum 6784 

Sample Size 446 
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 CI الكلوريدايون تركيز التوزيع التكراري ل :2شكل 

 

 

 CI ايون الكلوريدتركيز : توزيع نسبة االبار و3شكل 

 

+ترات ايون النتحليل بيانات تركيز   4.2
3NO: 

ملجم/لتر و بلغ المتوسط العام لتركيز ايون  700ملجم/لتر الى اكثر من  10تراوح تركيز ايون النترات ما بين اقل من 

 . 4عينة كما هو موضح في جدول  352ملجم/لتر من اصل  102النترات في قطاع غزة نحو 

ما يجعل  %25.28بئر أي ما نسبته  352بئر من اصل  89بلغ عدد االبار المطابقة لمعايير منظمة الصحة العالمية نحو 

كما هو موضح في  %74.72الحد األقصى لمنظمة الصحة العالمية نحو  النترات ايونالبار التي يتجاوز فيها تركيز نسبة ا

 . 5جدول 
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 3NOالنترات  ايونتركيز : التوزيع التكراري ل5جدول                                   3NO النترات ايونالتحليل االحصائي لتركيز : 4 جدول

Descriptive 
Statistics 

Value  

Trimmed Mean 102 

Mean 109.1607102 

Standard Error 4.671116959 

Median 84.5 

Minimum 5 

Maximum 762 

Sample Size 352 

 

 

 

 

 3NOالنترات  ايونالتوزيع التكراري لتركيز  4:شكل 

 

 3NOالنترات  ايون: توزيع نسبة االبار وتركيز 5شكل 
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89 25.28% 

50-100 111 31.53% 

100-150 72 20.45% 

150-200 33 9.38% 

200-250 19 5.40% 

250-300 15 4.26% 

300-350 6 1.70% 

350-400 5 1.42% 

400-450 1 0.28% 

750-800 1 0.28% 

Total 352 100.00% 
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 :TDSتحليل بيانات تركيز اجمالي االمالح المذابة   4.3

ملجم/لتر و بلغ المتوسط العام  10000ملجم/لتر الى اكثر من  200ما بين اقل من اجمالي االمالح المذابة تراوح تركيز 

 . 6عينة كما هو موضح في جدول  446ملجم/لتر من اصل  2308في قطاع غزة نحو اجمالي االمالح المذابة لتركيز 

ما يجعل  %23.01بئر أي ما نسبته  446 أصلبئر من  81بلغ عدد االبار المطابقة لمعايير منظمة الصحة العالمية نحو 

كما هو  %76.99الحد األقصى لمنظمة الصحة العالمية نحو المذابة اجمالي االمالح  تركيز نسبة االبار التي يتجاوز فيها

 .7موضح في جدول 

 TDS التوزيع التكراري لتركيز اجمالي االمالح المذابة :7 جدول                     TDS اجمالي االمالح المذابةالتحليل االحصائي لتركيز : 6 جدول

 

 

 

 

 

 TDSالتوزيع التكراري لتركيز اجمالي االمالح المذابة  :6شكل 
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TDS (mg/L) Frequency Percentage 
% 

0-1000 81 23.01% 

1000-2000 74 21.02% 

2000-3000 82 23.30% 

3000-4000 71 20.17% 

4000-5000 20 5.68% 

5000-6000 8 2.27% 

6000-7000 2 0.57% 

7000-8000 2 0.57% 

8000-9000 5 1.42% 

9000-10000 1 0.28% 

10000-11000 2 0.57% 

11000-12000 3 0.85% 

12000-13000 1 0.28% 

Total 352 100.00% 

Descriptive 
Statistics 

Value 

Trimmed Mean 2308 

Mean 2534.7 

Standard Error 105.9 

Median 2303 

Minimum 192 

Maximum 10772 

Sample Size 446 
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 :2021مؤشرات جودة المياه في قطاع غزة لعام توزيع خرائط  .6

 

 2021في الخزان الجوفي لقطاع غزة,  CIتركيز ايون الكلوريد متوسط  :7شكل 
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 2021في الخزان الجوفي لقطاع غزة,  TDSتركيز اجمالي االمالح المذابة  منوسط:8شكل 
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 2021في الخزان الجوفي لقطاع غزة,   3NOتركيز ايون النترات  متوسط :9شكل 



10 
 

نالحظ . 2021الخرائط الكنتورية لتركيز مؤشرات جودة مياه الخزان الجوفي في قطاع غزة لعام  9، و 8، 7يظهر شكل 

لجم/لتر الى م 100اقل من ما بين  تغير ملوحة المياه في االتجاهين االفقي والرأسي، حيث يتراوح تركيز ايون الكلوريد

 10000ملجم/لتر الى اكثر من  200، و يتراوح تركيز اجمالي االمالح المذابة ما بين اقل من ملجم/لتر 5000اكثر من 

الكلوريد بشكل كبير في معظم األجزاء الغربية  ايونزيادة تركيز  8و  7شكل من يتضح . ملجم/لتر كمؤشرات لملوحة المياه

األجزاء الغربية الجنوبية لمحافظة الشمال، األجزاء الغربية الشمالية لمحافظة غزة, األجزاء الغربية  للقطاع، خصوصا في

 يونالمحافظة الوسطى، األجزاء الغربية الشمالية لمحافظة خانيونس، و األجزاء الغربية لمحافظة رفح. حيث يصل تركيز 

ضعف الحد األقصى لمنظمة الصحة العالمية  20اكثر من  /لتر أيملجم 5000من  أكثرالكلوريد في هذه األجزاء الى 

وبلغ تركيز اجمالي االمالح المذابة في هذه األجزاء الخطيرة الى اكثر من  /لتر.ملجم 250الكلوريد و هو  ايونلتركيز 

  من مساحة القطاع. %51اي ما يقارب  2كم 55تبلغ مساحة هذه األجزاء الى ما يقارب  ملجم/لتر. 7000

هذه األجزاء الغربية للقطاع تعتبر تربة رملية حيث تساعد في تكون المياه العذبة كون ان مياه االمطار  معظم نرغم ا

تتسرب و ترشح بسهولة من خالل الكثبان الرملية و الصخور ذات المسامية العالية، اال انه بسبب عدم التوازن بين كمية 

مليون متر مكعب سنويا و كمية المياه التي يتم استخراجها و المقدرة  80 المياه المغذية للخزان الجوفي و المقدرة حوالي

مليون متر مكعب أدى الى انخفاض  120نتج عن ذلك عجزا سنويا يقدر بحوالي  مليون متر مكعب سنويا 200حوالي 

ء في جميع األجزاحيث ان منسوب المياه الجوفية  مستوى المياه الجوفية الى معدالت كبيرة و خطيرة هيدروجيولوجيا،

متر تحت مستوى  20حيث وصل الهبوط الى  الغربية و الوسطى على طول قطاع غزة هو تحت مستوى سطح البحر

محافظة رفح. أدى هذا االنخفاض الخطير في منسوب المياه الى اندفاع المياه األكثر ملوحة من الطبقات سطح البحر في 

ر الى مناطق واسعة من اليابسة مما أدى معه الى زيادة ملوحة المياه الجوفية المائية السفلى الى اعلى وتداخل مياه البح

 .TDS اجمالي االمالح المذابةو CIممثلة بتركيز ايون الكلوريد 

الشرقية للقطاع نتيجة الندفاع المياه المالحة من الطبقات السفلى دهور الحاصل في المناطق الوسطى وناهيك عن التهذا و

ماد على في حال االستمرار في االعتالكثيفة. ولعليا األقل ملوحة بسبب السحب الجائر من ابار المياه الجوفية الى الطبقات ا

ة المياه لألغراض المختلفة فان ملوحالمياه الجوفية كمصدر رئيسي لتلبية الحد األدنى من االحتياجات المائية المستقبلية 

م بمعنى اخر ان معظ الجوفية المنتجة ستصل الى معدالت كبيرة جدا يصعب معها استخدامها ألي من األغراض المختلفة.

ان لم تكن جميع المياه المنتجة من ابار المياه الجوفية سوف تكون غير صالحة لالستخدام سواء كانت للشرب او للزراعة و

عدم الجدوى من االستمرار في تنفيذ الغ األثر على الوضع االقتصادي واالجتماعي لسكان قطاع غزة وون لذلك بمما سيك

المشاريع االستراتيجية المائية، كالمشاريع الخاصة بإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة للزراعة كون انها ستتميز 

 بملوحة عالية ال تتناسب مع األغراض الزراعية.

. نالحظ تغير تركيز النترات 2021الخريطة الكنتورية لتركيز ايون النترات على مستوى قطاع غزة لعام  9يوضح شكل 

ملجم/لتر،  700ملجم/لتر الى أكثر من  10بشكل عشوائي على شكل بقع. حيث يتراوح تركيز ايون النترات ما بين اقل من 

الى المياه الجوفية من عدة مصادر مثل تسرب مياه الصرف  يرجع سبب هذا التلوث الى تسرب مياه الصرف الصحي

طوط مياه الصرف الصحي او بالقرب من محطات معالجة المياه العادمة الصحي السطحية او وجود تسريب في شبكة خ

تلط خوأماكن تجميع النفايات الصلبة، باإلضافة الى المبيدات الزراعية التي تحتوي على كميات عالية من النترات حيث ت

بمياه الري ومن ثم تترشح الى المياه الجوفية. لذا فان تركيز ايون النترات يزداد في هذه المناطق خصوصا إذا توجدت 
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مصادر التلوث هذه في مناطق ذات تربة رملية. حيث ان هناك جوانب سلبية موازية للجوانب اإليجابية لهذه الكثبان الرملية 

 لصحي والمياه العادمة او أي ملوثات أخرى بسهولة الى المياه الجوفية.وهو سرعة رشح وتسرب مياه الصرف ا

يزداد تركيز النترات فيها ليصل الى  نجد ان المنطقة المحيطة ببركة الشيخ رضوان ،10كما هو مبين في الشكل  مثال،

نالحظ أيضا ان ي. واه االمطار ومياه الصرف الصحملجم/لتر، حيث يتم في هذه البركة تجميع كال من مي 350حوالي 

ل يرجع ذلك الى امتداد ظاهرة تداخو تركيز النترات في الجهة الغربية للبركة اقل مما هو عليه في الجهة الشرقية للبركة

 مياه البحر الى الجهة الغربية للبركة مما ساعد في تخفيف تركيز النترات في هذه الجهة.

 

 

 :2021الممثلة بمياه ابار البلديات لعام  جودة مياه الشرب في قطاع غزةبيانات تحليل  .7

 المتوسط العام   6.1

. بلغ عدد العينات 2021تم اعتبار العينات المأخوذة من ابار البلديات ممثلة لدراسة جودة مياه الشرب في قطاع غزة لعام 

 بمتوسط لترملجم/ 6000ملجم/لتر الى اكثر من  60بئر بلدي، حيث تراوح تركيز ايون الكلوريد ما بين اقل من  281نحو 

 ملجم/لتر 10000ملجم/لتر الى اكثر من  200اقل من و تراوح تركيز اجمالي االمالح المذابة ما بين  , ملجم/لتر 815.9

 .9و جدول  8كما هو مبين في جدول  مياه الشربكمؤشرات لملوحة  ملجم/لتر 2290بمتوسط 

لصحة العالمية لمياه الشرب الممثلة بالحد األقصى لتركيز ايون الكلوريد التي تحقق معايير منظمة ابلغ عدد ابار مياه الشرب 

من ابار مياه الشرب غير صالحة.  وبلغ عدد  %78.29, أي ان %21.71بئر أي ما نسبته  61ملجم/لتر نحو  250

أي  %23.13سبته بئر أي ما ن 65ملجم/لتر نحو  1000االبار التي تحقق الحد األقصى لتركيز اجمالي االمالح المذابة 

 .14 الى 11و شكل ، 11و  10من ابار مياه الشرب غير صالحة كما هو مبين في جدول  %76.87ان 

 

 

 : تركيز ايون النترات في منطقة بركة الشيخ رضوان10شكل 
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في    ابار  TDSز اجمالي االمالح المذابة : التحليل االحصائي لتركي9 جدول       في ابار البلديات CI : التحليل االحصائي لتركيز ايون الكلوريد8 جدول
 البلديات 

 

 

 

 البلدياتألبار  TDS: التوزيع التكراري لتركيز اجمالي االمالح الذائبة 11 جدول              البلدياتألبار  CI: التوزيع التكراري لتركيز ايون الكلوريد 10 جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descriptive 
Statistic 

Value 

Trimmed Mean 2290     

Mean 2706.795374 

Standard Error 184.3511239 

Median 2173 

Minimum 138 

Maximum 10772 

Sample Size 281 

Descriptive 
Statistics 

Value 

Trimmed Mean 815.9 

Mean 1016.581851 

Standard Error 74.44965856 

Median 728 

Minimum 55 

Maximum 6784 

Sample Sze 281 

CI(mg/L) Frequency Percentage % 

0-250 61 21.71% 

250-500 44 15.66% 

500-750 38 13.52% 

750-1000 46 16.37% 

1000-1250 34 12.10% 

1250-1500 15 5.34% 

1500-1750 12 4.27% 

1750-2000 3 1.07% 

2000-2250 5 1.78% 

2250-2500 6 2.14% 

2750-3000 2 0.71% 

>3000 15 5.34% 

Total 281 100.00% 

TDS (mg/L) Frequency Percentage % 

0-1000 65 23.13% 

1000-2000 68 24.20% 

2000-3000 69 24.56% 

3000-4000 44 15.66% 

4000-5000 12 4.27% 

5000-6000 6 2.14% 

>6000 17 6.05% 

Total 281 100.00% 
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  البلدياتابار  في CI : التوزيع التكراري لتركيز ايون الكلوريد11شكل 

 

 CIتركيز ايون الكلوريد يع نسبة ابار البلديات وتوز :12شكل 

 

 
 في ابار البلديات TDS: التوزيع التكراري لتركيز اجمالي االمالح الذائبة 13شكل 
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 TDS: توزيع نسبة ابار البلديات وتركيز اجمالي االمالح المذابة 14شكل 

 

 ملجم/لتر 350ملجم/لتر الى اكثر من  10اما بالنسبة لتركيز ايون النترات، فقد تراوح ما بين اقل من 

. حيث بلغ عدد ابار مياه الشرب التي تحقق معايير 12ملجم/لتر,  كما هو مبين في جدول  99.84بمتوسط 

بئر  59ملجم/لتر نحو  50منظمة الصحة العاملية ملياه الشرب املمثلة بالحد األقص ى لتركيز ايون النترات 

و  15و شكل  13ار مياه الشرب غير صالحة كما هو مبين في جدول من اب %79, أي ان %21أي ما نسبته 

16. 

 في ابار البلديات  3NO: التوزيع التكراري لتركيز ايون النترات 13 جدول         في ابار البلديات  3NOحصائي لتركيز ايون النترات : التحليل اال12 جدول

 

 

 

 

 

 

 

23.13%

24.20%

24.56%

15.66%

4.27%
2.14%

6.05%

TDS Percentages Distribution

0-1000

1000-2000

2000-3000

3000-4000

4000-5000

5000-6000

>6000

NO3 (mg/L) Frequency Percentage 

0-50 59 21.00% 

50-100 97 34.52% 

100-150 65 23.13% 

150-200 31 11.03% 

200-250 15 5.34% 

250-300 12 4.27% 

>300 2 0.71% 

Total 281 100.00% 

Descriptive 
Statistics 

Value 

Trimmed Mean 99.84 

Mean 104.9003559 

Standard Error 4.024234242 

Median 88 

Minimum 5 

Maximum 378.5 

Sample Size 281 
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 .في ابار البلديات  3NOكيز ايون النترات التوزيع التكراري لتر :15شكل 

 

 

 3NO (mg/l): توزيع نسبة ابار البلديات وتركيز ايون النترات 16شكل 

 المتوسط الوزني  6.2

 182المتوسط الوزني العام لمؤشرات جودة مياه الشرب الممثلة بآبار البلديات. حيث تم تحليل بيانات  14يوضح جدول 

ذ في اكثر منطقيةً كونه يأخأكثر تعبيرا وه االبار، حيث يمكن اعتبار ان المتوسط الوزني بئر حسب كميات اإلنتاج من هذ

المذابة  اجمالي االمالحط النسبي لتركيز ايون الكلوريد وعين االعتبار كميات الضخ المختلفة من هذه االبار. بلغ المتوس

المياه المنتجة من ابار البلديات، حيث تتجاوز وحة ؤشرات لململجم/لتر على التوالي كم 2665.4وملجم/لتر  1035.39نحو 

/لتر لتركيز ايون الكلوريد ملجم 250وهي خطير بشكل كبير ومنظمة الصحة العالمية  الحد األقصى لمعاييرهذه القيم 

 ملجم/لتر لتركيز اجمالي االمالح المذابة. 1000و

لى ناًء على كميات المياه المنتجة من ابار البلديات المختلفة ااما بالنسبة لتركيز ايون النترات، فقد بلغ المتوسط الوزني ب

 ملجم/لتر.  50لمعايير منظمة الصحة العالمية و هو حيث تتعدى هذه القيمة الحد األقصى  ملجم/لتر 101نحو 

تجة المياه المنبناًء على هذه المؤشرات الخطيرة لجودة مياه الشرب المنتجة من ابار البلديات فان معظم وان لم تكن جميع 

من ابار المياه الجوفية سوف تكون غير صالحة لالستخدام سواء كانت للشرب او للزراعة حتى، مما سيكون لذلك بالغ 
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األثر على الوضع االقتصادي واالجتماعي لسكان قطاع غزة وعدم الجدوى من االستمرار في تنفيذ المشاريع االستراتيجية 

 المائية. 

ي االعتماد على المياه الجوفية كمصدر رئيسي لتلبية الحد األدنى من االحتياجات المائية المستقبلية وفي حال االستمرار ف

لألغراض المختلفة فان ملوحة المياه الجوفية المنتجة ستصل الى معدالت كبيرة جدا يصعب معها استخدامها ألي من 

 األغراض المختلفة. 

 آلبار مياه البلدياتدة المياه : المتوسط الوزني العام لمؤشرات جو14جدول 

TDS (mg/I) )(mg/I 3NO CI (mg/I)  

2405 100.98 874 
Trimmed Mean 

Average 

2665.4298 103.99463 1035.3971 
Weighted Mean 

Average 

182 182 182 Sample Size 

  

 تغير مؤشرات جودة المياه مع الزمن .8

الجوفية المنتجة مع الوقت يختلف من مكان الى اخر اعتبارا لعدة أسباب من ان تغير او بمعنى اخر تزايد ملوحة المياه 

فان هناك عدة أنماط لهذه الزيادة حيث يالحظ بصورة عامة المياه، عمق البئر، فترة الضخ. وأهمها، موقع البئر، معدل انتاج 

ان معدل زيادة الملوحة في هذه االبار كة كبيرة بظاهرة زيادة الملوحة، وقد تأثرت بصوران االبار القريبة من الساحل 

الذي  17ير الكبير لتداخل مياه البحر كما هو مبين في الشكل ممثال بتركيز أيون الكلوريد ملحوظا لدرجة عكس معها التأث

حيث كان  . 18الذي يظهر في الشكل  (R/162CA) 4لبئر الشيخ رضوان  يوضح تغير تركيز ايون الكلوريد مع الزمن

ملجم/لتر في خريف  6000حتى وصل الى اكثر من  ملجم/لتر 120حوالي  1973في بداية الضخ عام لوريد تركيز الك

يوضح الشكل ظاهرة تداخل مياه البحر بشكل ملحوظ ة مستمرة لتركيز ايون الكلوريد وزياد 17يبين شكل . و2021عام 

 . 2021حتى و 2011بداية من عام ير حيث يالحظ ان انحدار معدل الزيادة ارتفع بشكل كب

  (R/162CA) ظاهرة تأثر االبار بتداخل مياه البحر :17شكل 
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وهذه الظاهرة العاكسة لتداخل مياه البحر سجلت في العديد من االبار المحاذية على طول شاطئ البحر مع تباين في معدالت  

تركيز وتزايد الملوحة حيث ان معدالت الزيادة ونمطها ضمن هذه الظاهرة تختلف من بئر الى اخر ومن موقع الى اخر 

 R/162لبئر مقبرة الشيخ رضوان  20 و   19تغلة كما هو مبين أيضا في شكل اعتمادا على عمق الطبقات المائية المس

LA علما ان االبار األكثر قربا من البحر سجلت معدالت عالية من تركيز االمالح رغم ضحالة اعماقها مقارنة باآلبار .

 الواقعة على مسافات ابعد شرقا.

 (R/162LA)ظاهرة تأثر االبار بتداخل مياه البحر  :19شكل 

 وتركيز ايون الكلوريد R/162 CAئر موقع ب :18شكل 
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شريط الحدودي الشرقي لقطاع غزة في االبار الواقعة على طول ال فيالحظاما النمط الثاني من تغير الملوحة مع الزمن 

المتميزة بارتفاع بسيط في ملوحة المياه الجوفية المنتجة مع الزمن علما بان ملوحة هذا النوع من االبار مرتفعة منذ بدء و

ة نسبيا لكن بمعدالت قليلها واستمرار زيادتملوحة المرتفعة في تلك المناطق والضخ عاكسة طبيعة الخزانات الجوفية ذو ال

 (.21ملوحة من االتجاه الشرقي )شكل مع الوقت نتيجة النسياب المياه األكثر 

 

 

 : ظاهرة تأثر االبار بانسياب المياه المالحة افقيا في االبار الواقعة على طول الشريط الحدودي الشرقي21شكل 

 

ذلك في المناطق الوسطى للقطاع بشكل عام كما هو الحال في بئر اما النمط الثالث لتغير الملوحة مع الوقت فقد انعكس 

A/180  تغير تركيز الكلوريد كمؤشر  23. حيث يظهر شكل 22الواقع في المحافظة الشمالية كما هو مبين في شكل
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ة في فاجئليس منحنى، بمعنى اخر، ال يوجد زيادة متقريبا خطي والتغير  انحداران  حيث يالحظ لملوحة المياه مع الزمن

وترجع هذه الزيادة في الملوحة بسبب ظاهرة اندفاع المياه األكثر  الحال في مناطق تداخل مياه البحر. كما هو االنحدار 

ملوحة من الطبقات السفلى الى الطبقات المائية اعالها والمستغلة من ابار المياه الجوفية، وذلك بسبب انخفاض منسوب 

 نتيجة للضخ الزائد عن القدرة اإلنتاجية والمتجددة للخزان الجوفي.  المياه الجوفية بمعدالت عالية

تجدر اإلشارة أيضا، ان سماكة الطبقات المشبعة بالمياه مرتفعة نسبيا في محافظة الشمال، لذا تعد اغلب مناطق محافظة 

 الشمال األقل خطورة من حيث تركيز ايون الكلوريد.

 

 

 غزة. لقطاعالوسطى د مع الزمن في األجزاء : نمط تغير تركيز الكلوري23شكل 
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 الخالصة .9

الوحيد لتلبية االحتياجات المائية لألغراض المختلفة في قطاع غزة، وحال وكون ان المياه الجوفية هي المصدر األساسي 

يصعب  كبيرةاستمرار االعتماد عليه بمعدالت الضخ الحالية، فانه من المتوقع ان تتدهور نوعية المياه الجوفية الى درجة 

داخل ت بدرجة كبيرة مع الزمن وان تأثير معها تلبية هذه االحتياجات مستقبال. علما بان معدالت زيادة الملوحة ستتسارع

مياه البحر على المياه الجوفية سيغطي أجزاء كبيرة من قطاع غزة مما سينتج عنه اغالق العديد من ابار البلديات المنتجة 

خدماتية وعدم القدرة على توفير المياه الالزمة للزراعة كون ان ملوحة المياه الجوفية لن تتوافق لمياه الشرب واألغراض ال

 مع متطلبات معظم المحاصيل الزراعية التي تتحمل الملوحة العالية.

 لوثيرجع سبب هذا التجودة المياه الجوفية بسبب زيادة تركيز ايون النترات، حيث التدهور الحاصل في  وناهيك عنهذا 

 كما تم ذكره انفا. مختلفة الى تسرب مياه الصرف الصحي الى المياه الجوفية من عدة مصادر

باإلضافة الى ذلك، فان مياه الصرف الصحي المعالجة ستزداد ملوحتها في حينه كانعكاس للمياه المستخدمة في المنازل مما 

لمزمع تنفيذها ضمن رؤية سلطة المياه وجودة البيئة سيكون لها تأثير سلبي كبير على الخطط والمشاريع المستقبلية ا

الفلسطينية وخاصة وان إعادة استخدام مياه الصرف الصحي سواء كان بصورة مباشرة او غير مباشرة من العناصر 

 األساسية في التخطيط االستراتيجي في قطاع المياه في فلسطين عامة وقطاع غزة خاصة.

 :االستنتاجات التالية تم وضع ،2021لعام  في قطاع غزة م مؤشرات جودة المياه الجوفيةالدراسة الحالية لتقيي على بناءً 

 يتجاوز المتوسط العام لجميع مؤشرات جودة المياه المعتمدة في هذه الدراسة الحدود القصوى لمنظمة الصحة العالمية. .1

ملجم/لتر وبلغ المتوسط العام لتركيز  6000ملجم/لتر الى أكثر من  100تراوح تركيز ايون الكلوريد ما بين اقل من  .2

 عينة. 446ملجم/لتر من اصل  772ايون الكلوريد في قطاع غزة نحو 

 446بئر من أصل  115نحو  من حيث تركيز ايون الكلوريد بلغ عدد االبار المطابقة لمعايير منظمة الصحة العالمية .3

ها تركيز ايون الكلوريد الحد األقصى لمنظمة الصحة ما يجعل نسبة االبار التي يتجاوز في %25.78بئر أي ما نسبته 

 .%74.22العالمية نحو 

ملجم/لتر،  192عينة، وكانت ادنى قيمة نحو  446جم/لتر من لم 2308بلغ متوسط تركيز اجمالي االمالح المذابة  .4

 .ملجم/لتر 10772اما اقصى قيمة فكانت 

 أصلبئر من  81تركيز اجمالي االمالح المذابة نحو من حيث  ةبلغ عدد االبار المطابقة لمعايير منظمة الصحة العالمي .5

ما يجعل نسبة االبار التي يتجاوز فيها تركيز اجمالي االمالح المذابة الحد األقصى  %23.01بئر أي ما نسبته  446

 .%76.99لمنظمة الصحة العالمية نحو 

ملجم/لتر ، اما اقصى قيمة  5ادنى قيمة نحو عينة، وكانت  352ملجم/لتر من  102بلغ متوسط تركيز ايون النترات  .6

 ملجم/لتر. 762فكانت 

بئر  352بئر من اصل  89نحو  من حيث تركيز ايون النترات بلغ عدد االبار المطابقة لمعايير منظمة الصحة العالمية .7

ة ظمة الصحما يجعل نسبة االبار التي يتجاوز فيها تركيز ايون النترات الحد األقصى لمن %25.28أي ما نسبته 

 .%74.72العالمية نحو 

 1035.39بلغ المتوسط النسبي لتركيز ايون الكلوريد واجمالي االمالح المذابة لمياه الشرب من ابار البلديات نحو  .8

ملجم/لتر على التوالي كمؤشرات لملوحة المياه المنتجة من ابار البلديات، حيث تتجاوز هذه القيم  2665.4ملجم/لتر و
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 1000ملجم/لتر لتركيز ايون الكلوريد و 250معايير منظمة الصحة العالمية بشكل كبير وخطير وهي الحد األقصى ل

 ملجم/لتر لتركيز اجمالي االمالح المذابة.

 101بلغ المتوسط الوزني لتركيز ايون النترات بناًء على كميات المياه المنتجة من ابار البلديات المختلفة الى نحو  .9

 ملجم/لتر. 50ذه القيمة الحد األقصى لمعايير منظمة الصحة العالمية وهو ملجم/لتر حيث تتعدى ه

ربية في معظم األجزاء الغ وخطير بشكل كبير واجمالي االمالح المذابة زيادة تركيز ايون الكلوريدتشير الخرائط الى  .10

 5000جزاء الى أكثر من . حيث يصل تركيز ايون الكلوريد في هذه األبسبب زيادة ظاهرة تداخل مياه البحر للقطاع،

ملجم/لتر.  250هو الكلوريد و ضعف الحد األقصى لمنظمة الصحة العالمية لتركيز ايون 20من  أكثرملجم/لتر أي 

 من مساحة القطاع. %15اي ما يقارب  2كم 55مساحة هذه األجزاء الى ما يقارب  حيث تقدر

حيث ان معدالت الزيادة في يد كمؤشر لملوحة المياه. أظهرت الدراسة زيادة مستمرة مع الزمن لتركيز ايون الكلور .11

 األجزاء الغربية للقطاع كبيرة بشكل خطير.

 

 التوصيات .10

 بكفاءة إنتاجية كافية لحل مشكلة العجز المائي للخزان الجوفي مثلوتطوير مصادر مياه بديلة العمل على دراسة و .1

 ادة كميات المياه المستوردة من شركة ميكروت.انشاء محطات جديدة، او زيتطوير محطات تحلية مياه البحر و

ة المائية موازنعمل الو االنتاجية يجب إيقاف االنخفاض في مستويات المياه الجوفية عن طريق إعادة توزيع اآلبار  .2

 اإلجمالية.

 ةإعادة التغذيالمشاريع التنموية لمصادر المياه مثل مشاريع حصاد مياه االمطار و تنفيذالعمل على دراسة و .3

باستخدام مياه األمطار المجمعة أو مياه الصرف الصحي المعالجة أو عن طريق إعادة استخدام مياه الصرف 

 .المائية الموازنةتحقيق التوازن في من اجل  الصحي المعالجة في األنشطة الزراعية

اه الخزان تقييم جودة مييجب القيام بفحوصات جودة المياه وجمع البيانات بشكل أكثر دقة كونها المعيار األساسي ل .4

 الجوفي.

تحديد احداثيات كل موقع  الخاصة بفحوصات مؤشرات جودة المياه، يجب على الطاقم المسؤول عن جمع العينات .5

 بشكل دقيق.ترتيب البيانات بدقة و

 

 

 

 

 

 

 


