
 هشروع نشر ثقبفة البحث العلوي يف التعلين العبم                           
 م2018 – 2017للعبم الدراسي                                           

 املؤمتر الطالبي املدرسي السنوي الثالث                                
  (حنو إعداد جيل حبثي واعد )                                              

 بحث بعنوان 
 

 مدى تأثير الحفر االمتصاصية عمى مياه آبار الشرب في بعض أحياء مدينة بيت حانون 
 

 

 البحثيالفريق أعضاء 
 حسن باسم المصري                         دمحم إسماعيل نعيم    

 فراس مازن الكفارنة                          دمحم أشرف أبو عودة  
 

 تحت إشراف المعمم 
 صبحي أحمد ناصر. أ

 

 مدرسة غازي الشوا األساسية لمبنين
 2018مارس  25



 
 هشكلة البحث وأسئلته

 (حنو إعداد جيل حبثي واعد )

 هشروع نشر ثقبفة البحث العلوي يف التعلين العبم 

 :تتلخص مشكلة البحث فً االجابة عن السؤال الرئٌس التالً

 ما مدى تأثٌر الحفر االمتصاصٌة على مٌاه آبار الشرب فً بعض أحٌاء مدٌنة بٌت حانون؟

 :لإلجابة عن السؤال الرئٌس للبحث ٌتطلب اإلجابة عن األسئلة التالٌة

ما هً نسبة الملوثات فً المٌاه الجوفٌة الناتجة عن تسرب مٌاه الصرف الصحً من 1.

 الحفر االمتصاصٌة؟

ما مدى مطابقة معاٌٌر الجودة فً المٌاه الجوفٌة فً بٌت حانون مع معاٌٌر منظمة الصحة 2.

 ؟العالمٌة



 
 
 

 :أهداف البحث
 (حنو إعداد جيل حبثي واعد )

 هشروع نشر ثقبفة البحث العلوي يف التعلين العبم 

 -: البحث إلىٌهدف 
 

 .معرفة األثر الذي تحدثه الحفر االمتصاصٌة على الخزان الجوفً 1.

مدى مطابقة المٌاه الجوفٌة كمٌاه صالحة للشرب فً منطقة معرفة 2.

 .الدراسة حسب معاٌٌر منظمة الصحة العالمٌة 

 .معرفة األسباب المعٌقة لتمدٌدات الصرف الصحً فً منطقة الدراسة3.



 
 

 :أهوية البحث
البحث مقارنة بٌن معااٌٌر مٌااه الشارب فاً منطقاة الدراساة مار معااٌٌر ٌقدم 

منظمة الصحة العالمٌة ،كما ٌبٌن المخاطر الناجمة عن تسرب المٌاه العادماة 

ماان الحفاار االمتصاصااٌة وتأثٌر ااا علااى تلااوث المٌاااه الجوفٌااة ، و ٌتو اار أن 

 :ٌستفٌد من البحث الجهات التالٌة 

 أصحاب القرار فً بلدٌة بٌت حانون  -1

 أصحاب القرار فً مصلحة المٌاه  -2

 منطقة الدراسة القاطنٌن فً األ الً  -3

 المؤسسات الدولٌة ومؤسسات المجتمر المحلً  -4 



 
 

 :هصطلحبت البحث
 :الجوفٌةالمٌاه 

متر من سطح االرض وٌتم استخراجها بوسائل  50هً المٌاه النقٌة التً توجد على مسافة 

 حدٌثة الستخدامها فً مجاالت الحٌاة العدٌدة 

 :الحفر االمتصاصٌة 

بعمٍق محّدد ٌقوم بحفرها السكان بشكل عشوائً دون مراعاة لمعاٌٌر " غٌر صّماء"هً حفٌر 

امتار من سطح األرض أو أقل دون أخذ تصارٌح  10السالمة الصحٌة والتً تكون على بعد 

 .  من الجهات الرسمٌة 

 : المٌاه العادمة

هً عبارة عن المٌاه الناتجة عن االستخدام البشري فً المجاالت المختلفة كالبٌوت والزراعة 

والصناعة ، وحٌث ٌتم تصرٌفها عن طرٌق الحفر االمتصاصٌة فً حال عدم توفر شبكات 

 .صرف صحً مناسبة مما ٌؤدي الى تلوت المٌاه الجوفٌة 
 



 
 

  :هنهجية البحث
حيتتث متتاموا بتحميتتل البيانتتات , استتتمدم البتتاحثون المتتنيف الوصتتفي التحميمتتي

الناتجة عن الفحوصات الكيميائية التي حصتموا عمييتا متن بمديتة بيتت حتانون 
 ومارنوىا بالمعايير العالمية  لمنظمة الصحة العالمية 



 
 

 :حدود البحث 

 .25/3/2018الى  8/2/2018من الفترة الوا عة بٌن  :حدود زمانٌة  -1

 (الزٌتون و شراب )منطقة مدٌنة بٌت حانون، : حدود مكانٌة  -2

بئر األو اف، بئر )مٌاه آبار الشرب فً بٌت حانون : حدود موضوعٌة  -3

 (جمٌل الشوا، بئر أمٌن الشوا 



 
 

 :جمتوع و عينة  البحث 

 جمٌر آبار مٌاه الشرب فً بٌت حانون : البحث مجتمر 

 –بئر أمٌن الشوا )تم دراسة ثالثة أبار و ً  : البحث عٌنة 

 ( بئر األو اف  –بئر جمٌل الشوا 
 



 
 

 :أدوات البحث 

 :األدوات التً استخدمها الباحثون فً البحث فً تمثلت 

 

 بٌت حانون تقرٌر الفحص الكٌمٌائً الخاص ببلدٌة 
 



 
 

 األسبليب اإلحصبئية
 (حنو إعداد جيل حبثي واعد )

 هشروع نشر ثقبفة البحث العلوي يف التعلين العبم 

 صالحية بين لممقارنة الحسابي المتوسط الباحثون  استمدم
 العالمية الصحة منظمة مقياس وبين آبار ثالث في الشرب مياه

 النتائف المقارنة مالل من تبينت ومد المياه ىذه لصالحيو
 :التالي الجدول حسب التالية



جدول يىضح متىسط نتائج الفحص الكيميائي لآلبار الثالثة ومقارنتها 

 (PSI)بمعايير منظمة الصحة العالمية 

 ٌمة الحد األ صى 

(PSI) 

لثالثة متوسط النتٌجة 

 Resultآبار  
 م Testالفحص Unitالوحدة 

5 <5 NTU    العكارةTurbidity  1 

 Color          2اللون   5> 15

 PH    3رقم الحموضة    7.08 6.5-9.5

2500 2670.0 Micro mho/cm  ًالتوصٌل الكهربE.C 4 

1000 1447.33 Ppm   األمالح الذائبةTDS 5 

50 125.66 ppm as  NO3- النتراتNitrate       6 

1.5 49 ppm as  NH3+  األمونٌاAmmonia      7 

250 437.66 ppm as  CL-       الكلورٌدChloride 8 

50 81 ppm as mg++ المغنسٌومMagnesium  9 

200 262.66 ppm as Na+ الصودٌومSodium    10 

200 338 ppm as CaCo3 القلوٌة الكلٌة 

Total Alkalinity 

11 

300 579.66 ppm as CaCo3 ًالعسر الكل 

Total Hardness 

12 



 
 :نتبئج البحث 

 : اآلتٌة النتائج إلى البحث توصل

 نسبة ازدٌاد و االمتصاصٌة الحفر بٌن عال ة توجد -1

 . الجوفٌة المٌاه فً الملوثات

 فً ( الشرب مٌاه) الجوفٌة المٌاه جودة بٌن عال ة توجد ال -2

 . العالمٌة الصحة معاٌٌر مر الدراسة منطقة



 
 تىصيبت البحث

 حانون بٌت مدٌنة أحٌاء جمٌر تغطً صحً صرف شبكة إنشاء على العمل  -1

 .التلوث مناطق عن بعٌدة أماكن فً للشرب صالحة مٌاه آبار بحفر خاصة مشارٌر تنفٌذ -2

 .والصناعٌة الزراعٌة المناطق و المنازل فً المٌاه استهالك ترشٌد -3

 العشوائٌة اآلبار ظا رة على القضاء -4

 من المٌاه على المحافظة بضرورة البٌئً الوعً من تزٌد التً الندوات عقد -5

 التلّوث
 




