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 اإلىداء

 .إلى شموع األمل ونبع العطاء الدائـ إلى أمياتنا وآبائنا 

 إلى مناضمي العمـ الشرفاء، نيديو إلى الرجاؿ الساىريف في سبيل بناء وطننا الرائد. 

لى مدرستنا الرائعة سميماف سمطاف  إلى طالب العمـ المجديف في سماء العمو والسمو ، وا 

لى رباف سفينتنا مديرنا  لى كل طفل وشيخ إدارة ومعمميف، وا  الفاضل، إلى كل حجر وا 

لى كل مناضل ، وكل حبة رمل إلى كل حجر عمى ىذه األرض المقدسة.  وصامد وا 
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 ممخص البحث

إف اليدؼ الرئيس لمبحث ىو محاولة اإلجابة عمى بعض التساؤالت التي تتعمق 

تخزيف المياه والحاويات بتوصيل المياه بشكل كافي لممدرسة لتغطية احتياجاتيا اليومية، وكيفية 

صحية، ليتـ التأكد مف فحص المياه الواردة لممدرسة، وكذلؾ توافر واستخداـ أدوات قياس 

المعايير بشكل سميـ، وكذلؾ مدى رضا المستيمكيف عف جودة المياه المقدمة. ولقد تـ بناء 

)أ( مطابقة البحث عمى فرضية أف المياه الواردة لمدرسة سميماف سمطاف الثانوية لمبنيف 

لممواصفات التي حددتيا سمطة المياه في ضوء المواصفات التي حددتيا منظمة الصحة 

 العالمية.

ولمتحقق مف صحة أو خطأ ىذه الفرضية لجأت الدراسة إلى استخداـ الوصف التحميمي المستند 

ة. وىدؼ إلى نتائج فحص كيميائية مسترشدا المعايير التي أقرتيا سمطة جودة البيئة الفمسطيني

التحميل لمنتائج لموصوؿ لتحميل عممي دقيق ولكنو محدد باإلمكانات البشرية والفنية المتاحة 

 لمدراسة.

إلى أف النتائج المخبرية لمفحص تشير  توصلميل النتائج والوصف والمشاىدة تـ الحومف خالؿ ت

إلى توافر المعايير األساسية التي وضعتيا المؤسسة الفمسطينية، إال أف ىناؾ حاجة لتوسيع 

 مجاؿ الفحص لمتحقق مف اكتماؿ كل المواصفات الالزمة ومطابقة المعايير.

لصحية وأنيا يرى البحث أف نتيجة االختبار والفحص بشكل عاـ تعتبر مطمئنة مف الناحية ا

 تتماشى مع المعايير الكيميائية لمجودة المطموب توافرىا في المياه الصالحة لمشرب.

 وفي ضوء النتائج التي وصل ليا البحث تخمص الدراسة لمتوصيات التالية:



 ج
 

توصي الدراسة بإعادة تقييـ المواصفات القياسية الفمسطينية لممياه الصالحة لمشرب، وذلؾ   (1)

 صفات العالمية التي حددتيا منظمة الصحة العالمية.لتتماشى مع الموا

يس لحص كل المعايير الفحص المخبري، و توصي الدراسة بضرورة العمل عمى التأكد مف ف (2)

 فقط المعايير الكيميائية.

توصي الدراسة بضرورة السيطرة عمى العوامل الخارجية التي تؤثر عمى جودة المياه   (3)

مؾ، وذلؾ عمى الرغـ مف توافر الكثير مف معايير الصالحة لمشرب، والتي تصل لممستي

 الجودة في مياه الشرب طبقا لممعايير الفمسطينية.

توصي الدراسة بتوسيع مجاؿ البحث مف الناحية الجغرافية في قطاع غزة، وذلؾ الختالؼ   (4)

جودة المياه مف بئر مياه الجيات المنوط بيا مسؤولية توريد المياه، كذلؾ اختالؼ نوعية و 

 .ى أخرإل

توصي الدراسة بتطبيق التوصيات الواردة في التقرير الصادر عف ىيئة األمـ المتحدة   (5)

؟". حيث كاف التركيز الرئيسي 2020بعنواف "ىل قطاع غزة يعتبر صالح لمحياة بحموؿ عاـ 

 لذلؾ التقرير عمى مياه الشرب والمياه الجوفية.

ارية التي تعمل عمى توريد وتوصيل المياه توصي الدراسة بإعادة ىيكمة وتوحيد األجيزة اإلد  (6)

ف كاف ىذا الموضوع خارج نطاؽ ىذه الدراسة ولكنو يستحق اإلشارة إليو.  في قطاع غزه، وا 
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 قائمة المحتويات

 رقم الصفحة العنوان

 أ االىداء

 ب ممخص البحث

 د قائمة المحتويات

 1 الفصل االول : االطار العام لمدراسة

 1 مقدمة البحث 

 3 مشكمة البحث

 4 اىداف البحث

 4 اىمية البحث

 6 حدود البحث

 رقم الصفحة الفصل الثاني : االطار النظري لمدراسة

 8 الدراسات السابقة 

 رقم الصفحة واإلجراءاتالفصل الثالث : الطريقة 

 10 منيج البحث

 11 مجتمع البحث 

 11 عينة البحث

 11 جمع المعمومات 
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 16 نتائج البحث

 17 توصيات الدراسة

 18 المراجع

 19 المّلحق
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 الفصل األول

 العام لمبحث اإلطار

 .المقدمة 

 .مشكمة البحث 

 .أسئمة البحث 

 .أىداؼ البحث 

 .أىمية البحث 

 .حدود البحث 
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 البحثمقدمة 

يعتبر الماء ىو أساس الحياة عمى األرض وىو عصب الحياة لجميع المخموقات فدونو ال يوجد 

حياة، وىو ينتج مف اتحاد ذرتي ىيدروجيف مع ذرة أكسجيف، وجعل منو هللا تعالى كّل شيء حي، 

ءًا مف فيو ميـ جدًا الستمرارية حياة الكائنات الحية كما ُيستخدـ لقضاء الكثير مف األشياء، بد

التنظيف والطيارة وغسل األجساـ والمواعيف والمالبس، وانتياًء بالصناعة والزراعة وغيرىا مف 

 األشياء األخرى التي يعد الماء ضروريًا ألجل قضائيا.

يشكل الماء مساحة ثالثة أرباع الكرة االرضية، لكف نسبة الماء الصالح لمشرب ال يعّد إال نسبة 

شكل معظـ أجزاء الكائف الحيف مما يجعمو ميمًا جدًا لشرب اإلنساف والحيواف قميمة جدًا، كما أّنو ي

 والنبات، وال يمكف ألي منيـ أف يعيش دوف شرب الماء.

ووضعت سمطة المياه الفمسطينية عدة معايير أساسية لضماف نقاء الماء لمشرب بما يتماشى مع 

 ومف أىميا ما يمي: (1محق رقـ )أنظر م المواصفات التي وضعتيا منظمة الصحة العالمية،

 يكوف نقيًا ال طعـ لو وال لوف وال رائحة.  -

يكوف خاٍؿ مف أية شوائب وعوالق طبيعية أو حيوية، ومف وجود أي مركبات غير عضوية أو  -

 عضوية. 
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األمراض، كما أّف الماء يكوف خاٍؿ مف أية مموثات بيولوجية كالجراثيـ والميكروبات وناقالت  -

أال تزيد عنو نسبة محددة، يجبالصالح لمشرب يحتوي عمى عناصر معدنية ب
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يكوف خاٍؿ مف المعادف الثقيمة كالرصاص، والزئبق، والزرنيخ، والنترات، والحديد، وال ترتفع نسبة  -

 المواد الذائبة فيو عف حد معيف.

 

 مشكمة البحث وأسئمتو

بمحاولة لدراسة تطبيق بعض ىذه المعايير لضماف نقاء مياه الشرب  وف حثفي ضوء ما تقدـ، قاـ البا

 في مدرسة سميماف سمطاف الثانوية لمبنيف )أ(، وذلؾ لإلجابة عمى السؤاؿ الرئيسي:

 (1)أنظر ممحق رقـ  "ما مدى توافر معايير الصحة وفق المواصفات الفمسطينية لمياه الشرب؟" 

طالب، بخالؼ طاقـ التدريس  1000لمبنيف )أ( يدرس بيا حوالي  إف مدرسة سميماف سمطاف الثانوية

لتر يوميا لمواجية  2000شخص، تحتاج لتوفير كمية مف الماء في حدود  50والعامميف حوالي 

 االستيالؾ اليومي لممياه مف جميع المتواجديف بيا.

سة مع المواصفات تتركز مشكمة البحث في التأكد مف مدى تطابق مواصفات المياه الواصمة لممدر 

 المعتمدة مف سمطة المياه ومنظمة الصحة العالمية.

 وتثير ىذه الدراسة عددا مف األسئمة:

 ىل تصل المياه بشكل كافي لممدرسة لتغطية احتياجاتيا اليومية؟ -

 ىل يتـ تخزيف المياه بشكل صحي وفي حاويات صحية؟ -
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 ىل يتـ فحص المياه الواردة لممدرسة؟ -

 أدوات قياس المعايير بشكل سميـ؟ىل تتوافر وتستخدـ  -

 

 أىداف البحث

تحقق مف فرضية أف المياه الواردة لمدرسة سميماف سمطاف الثانوية لمبنيف )أ( مطابقة ال -

في ضوء المواصفات التي حددتيا  (1)أنظر ممحق رقـ  لممواصفات التي حددتيا سمطة المياه

 منظمة الصحة العالمية.

 الواردة لممدرسة وفق احتياجاتياالتحقق مف كفاية كمية المياه  -

 ف التخزيف السميـ لممياه في الخزاناتمالتحقق  -

 التحقق مف إجراءات الفحص لممياه المحاله الوارده -

 التحقق مف توافر واستخداـ أدوات فحص المياه بشكل سميـ -

 أىمية البحث

القائمة بيف شبكة مف تعتمُد الحياة المائية كبقية األنظمة البيئية عمى األرض، وعمى التفاعالت  -

 .الحيوانات، والنباتات، والفطريات، والبكتيريا
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تسرب المواد الكيميائية والمعدنية إلى المياه  بسببالنظاـ البيئي المائي بأكممو لمخطر،  يتعرض -

إلى تسميـ الحياة بأكمميا، وانتقاؿ تمؾ السموـ إلى أعمى السمسمة الغذائية، مع تراكـ مما يؤدي 

  في أنظمة الكائنات األكبر.تمؾ السمـو 

معظـُ األمراض التي ُيصاب بيا البشر حوَؿ العالـ ليا عالقة بجودة المياه، وخدمات الّصرؼ  -

الصحي، وخاصة األمراض الطفيمية، وانتشار البعوُض الحامل لألمراض ، والذي يتكاثر عمى 

ت السيارات، أو العمب أسطح المياه الراكدة، كالخزانات، والبرؾ، والمستنقعات، وحتى إطارا

 القديمة التي تحتوي عمى المياه، 

األمراض الحمى، والغثياف، والصداع، وآالـ المفاصل، واإلسياؿ، والتعرؽ، والشعور  تسبب -

باإلجياد، كذلؾ ُيصاب بالكوليرا آالُؼ األشخاص سنويًا حوؿ العالـ، وىو مرض بكتيرّي ينتقل 

ّوث بسبب سوء المرافق الصحية، ويسبب إفراَز األمعاء إلى اإلنساف مع استخدامو الماَء الُمم

 الدقيقة كميات كبيرة مف السوائل، مّما ُيؤدي إلى الجفاؼ، 

ويمكف أف تنتقَل الكوليرا كذلؾ بسبب استخداـ المياه المموثة بالفضالت اآلدمية، كما يمكف أف  -

  استخداـ المرحاض.تنتقَل بسبب العادات غير الصحية، كعدـ الحرص عمى غسل اليديف بعد 

مف ىنا تأتي أىمية ىذه الدراسة لبياف تأثير تموث المياه في المدرسة عمى الطالب والعامميف  -

لضماف استمرار العممية التعميمية في المدرسة وعدـ تعرض الطالب والييئة التدريسية واإلدارية 

 لألمراض.
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 حدود البحث

)أنظر  معايير الصحة وفق المواصفات الفمسطينيةالحد الموضوعي : تناولت الدراسة مدى توافر 

 لمياه الشرب في مدرسة سميماف سمطاف الثانوية لمبنيف )أ(. (1ممحق رقـ 

 الحد المؤسسي : اقتصرت ىذه الدراسة عمى منطقة غرب غزة وتحديدا مدرسة سميماف سمطاف

 الثانوية لمبنيف )أ( .

 الحد المكاني : محافظة غزة.

 ـ2019نفذت ىذه الدراسة في عاـ الحد الزماني : 
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 الفصل الثاني

 اإلطار النظري لمبحث 

 مصطمحات البحث:

 وردت في البحث عدة مصطمحات عممية تشير لمعاني متعددة لتعريفات معينة كما يمي:

 Total Bacterial Count               العدد الكمي لمبكتيريا

  Total E- Coli                بكتيريا القولوف الكمية

  Fecal Coliform                               بكتيريا القولوف البرازية

                   Fecal Streptococci              بكتيريا السبحية البرازية

      Sulphite – Reducing Clostridia                                                      بكتيريا المختزلة لمكبريت

                   

                             Nepholometic Turbidity Units ( NTU )    وحدة قياس العكارة

  Total Dissolved Solids  ( T.D.S)                                                          األمالح الذائبة الكمية

  Alkyl Benzyl  Sulfonate ABS         بالمنظفاتمؤشر لقياس التموث 

 (1)لممزيد: أنظر ممحق رقـ 
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 سابقةالدراسات ال

المياه العادمة وأثرىا عمى خزاف الجوفي في محافظات غزة "دراسة (: 2012) دراسة أبو راس -

 ، غزه، الجامعة اإلسالمية. عف جغرافيا البيئة "

لحفر عمى وجو الخصوص الناجمة عف ا ،في محافظة غزةمة المياه العادمة تناولت الدراسات مشك

وكذلؾ تناولت الخواص ، الخزاف الجوفي، ومدى تأثيرىا عمى االمتصاصية وأماكف انتشارىا

مف النتائج التي تمثمت في اف زيادة عدد  وتوصمت الدراسة الى العديد والكيميائية لممياه.البيولوجية 

، وخصوصا في المناطق الغير ادة كمية المياه العادمةعميو زي السكاف في محافظة غزة يترتب

موصمة بشبكة الصرؼ الصحي مما يؤدي إلى تموث الخزاف وأثبتت الدراسة اف تموث الماه الجوفية 

ي التي تعتمد الجوفي بالنترات يزداد في المناطق التي تعاني مف ضعف شبكات الصرؼ الصحي أ

 . المستمر لمياه الصرؼ الصحي، والتي تعاني مف ضخ عمى حفر االمتصاصية

 

تموث المياه في محافظتي الشماؿ والوسطى وتأثيراتيا عمى  (:2010و وأخروف )دراسة الزرق -

 ، غزة، سمطة جودة المياه، دراسة تحميمية.صحة اإلنساف"

تناولت الدراسة تموث المياه في محافظتي الشماؿ والوسطى مف قطاع غزة، وأثر استخداـ تمؾ 

المياه عمى الصحة ، حيث بينت الدراسة أف قطاع غزة يعاني مف مشكالت نوعية وكمية 

خطيرة. ترتب عمى استخداـ تمؾ المياه إصابة السكاف بالعديد مف االمراض ، حيث اعتمدت 



9 
 

المياه المموثة ميكروبيولوجيا عمى نتائج وزارة الصحة المتعمقة بفحص  الدراسة عمى تحديد

كمحدد لتموث المياه ميكروبيولوجيا ، حيث أظيرت الدراسة وجود تموث   T.C ,F.Cمجموعة 

 ميكروبيولوجي يفوؽ المعايير التي وضعتيا منظمة الصحة العالمية.

  

"دراسة  محافظة خاف يونسخصائص مياه الشرب في (: 2017وأخروف ) دراسة عمواف -

  تحميمية"، غزه، صندوؽ االشراؼ عمى البمديات الساحمية.

تناولت الدارسة خصائص مياه آبار الشرب، ومياه الشرب المنزلية في محافظة خاف يونس، وىدفت 

الدارسة لمتعرؼ عمى الخصائص الكيمائية والفيزيائية والبيولوجية لمياه الشرب في محافظة خاف 

إلى تقييـ اإلجراءات المتبعة في نقل المياه المحالة المستخدمة في الشرب  يضا التعرؼ ،أ يونس، 

الشرب بشكل  والتعرؼ عمى خصائص مياه عمى وسائل خزف مياه الشرب المنزلية في المحافظة

عاـ في محافظة خاف يونس مف حيث تركيز بعض العناصر وىي )العسر الكمي  ( حيث تبيف أنيا 

وأف قيـ  THالماغنيسيوـ  ، MGالكالسيوـ ، Caالبوتاسيوـ ، kمف ضمف المواصفات القياسية 

التي سمحت بيا منظمة الصحة العالمية ( ال  WHO)التوصيل  ، ووازرة الصحة الفمسطينية 

الكيربائي   E.C، واألجساـ الصمبة TDS، والنتارت No3، والكموريد CL، والصوديوـ Naتتطابق 

وقد أوصت الدارسة بعدـ شارء المياه مف العربات التي يجرىا حصاف، واإلىتماـ بتنظيف الخازنات 

يدة في بشكل دوري ومنتظـ، وضرورة تغيير الفالتر الداخمية لمفالتر المنزلية، وكذلؾ حفر آبار جد

 المناطق الشرقية مف محافظة خاف يونس   و اقامة محطات تحمية ليذه اآلبار.
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 الفصل الثالث

 الطريقة واإلجراءات

 منيجية البحث

اعتمد ىذا البحث عمى نظاـ متسمسل مف العمميات المنظمة لمتأكد مف مدى توافر المعايير 

بشكل أساسي ، متمثال الثانوية لمبنيف ]أ[االزمة لضماف جودة المياه الواردة لمدرسة سميماف سمطاف 

تـ جمع البيانات والمعمومات حوؿ المشكمة وىدؼ البحث ليتـ اإلجابة  و ،المالحظة واالختبار في

معدالت استيالكو وألية ما و  ،وأيف يتـ تخزينو ،كيف يتـ امداد المدرسة بالماء تساؤالت:عمى عدة 

تـ عف طريق  و ،المختبرات المتخصصة في غزةاالستعانة بالفحص المخبري لدى وتـ  ،فحصو

التحميل الوصفي جمع البيانات االزمة وربطيا مع بعضيا البعض في ضوء المعايير المتفق عمييا 

 (.1)أنظر ممحق رقـ  .منظمة الصحة العالميةمواصفات و  ،حسب المواصفات الفمسطينية

 :اتجراءصف االو 

 .حيث تـ مراقبة مراحل توصيل المياه مف المصدر حتى المستيمؾ :مراقبةال -

 جراء الفحص المخبري المناسب لكل مرحمة مف ىذه المراحل.إ -

 أخذ عدة عينات مف خزانات المياه المحالة في المدرسة. -

 تـ مراعاة الطرؽ العممية والصحية الصحيحة عند أخذ العينات. -
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 فمسطينية لفحص العينات المخبريةتـ االستعانة بمختبرات وزارة الصحة ال -

 مجتمع البحث وعينتو

طبقا لمحدود الموضحة سابقا لمبحث، وفي حدود الموارد البشرية المتاحة لمقياـ بالدراسة، فإف 

 كال مف مجتمع البحث وعينة البحث تتحدد كما يمي:

عدد : ىو جميع الطمبة وطاقـ العمل في مدرسة سميماف سمطاف ]أ[. يقدر مجتمع البحث -

 50صف عاشر باإلضافة إلى  18مفردة. وبمغ عدد الصفوؼ  1000مفردات مجتمع البحث 

 مدرس.

ىي جزء مف المجتمع البحث الكمي، ويرى الباحث أف أنسب تمثيل ممكف  عينة البحث:  -

طالب،  44فصل دراسي كل فصل بو  2لمجتمع العينة يتمخص في أف تكوف العينة عبارة عدد 

ف طاقـ العامميف بحيث يكوف ثمث العينة مف العامميف عمى األقل مف % م15باإلضافة الى 

 مدرسي االحياء والكيمياء.

 جمع المعمومات

اعتمد البحث عمى المعايير التي حددتيا المواصفات الفمسطينية لمياه الشرب حسب مؤسسة 

لممياه الصالحة لشرب  والبيولوجية يجب أف تتطابق الخصائص الكيميائيةالمواصفات الفمسطينية حيث 

 (1)أنظر ممحق رقـ  -التالية: الجداوؿوالمقاييس والمعايير المبينة في 

 (: حدود المعايير الكيميائية لممواد في مياه الشرب1جدول رقم )
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 2016سمطة المياه الفمسطينية،  –التحديث الدوري  –المصدر: مقاييس مياه الشرب 

 نوعية التأثير الحد األقصى وحدة القياس  الخاصية رقم البند

 استساغي 1500 مميجرام /لتر (T.D.S) األمّلح الذائبة الكمية   .1

 استساغي 600 مميجرام / لتر CL الكمورايد   .2

 استساغي 70 مميجرام /لتر NO3 النترات   .3

 استساغي 0.10 مميجرام / لتر NO2ا النيتريت   .4

 صحي 0.5 مميجرام / لتر NH4 األمونيوم   .5

 Total العسر الكمي   .6
Hard. 

 صحي استساغي 600 مميجرام / لتر

 صحي استساغي 400 مميجرام / لتر Alkalini القموية   .7

 استساغي 400 مميجرام / لتر SO4 الكبريتات   .8

 صحي استساغي 200 – 100 مميجرام / لتر  Ca الكالسيوم   .9

 استساغي 150 مميجرام / لتر Mg ماغنسيوم   .10

 صحي استساغي 200 مميجرام / لتر Na الصوديوم   .11

 صحي 12 مميجرام / لتر K البوتاسيوم   .12

 صحي 1.5 مميجرام / لتر F الفمورايد   .13

 صحي استساغي 0.8– 0.2 مميجرام / لتر  FR.CLا المتبقي الحر الكمور  .14

 صحي استساغي 0.5 مميجرام / لتر ABS المنظفات الصناعية   .15
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 لمياه الشربالخصائص المكروبيولوجية (: 2جدول رقم )

رقم 
 البند

نوعية  الحد األقصى وحدة القياس الخاصية
 التأثير

 مّلحظات

 العدد الكمي   .1

(Colony Count) 

ممي لتر  1عدد/
( 37&22عند )

 درجة حرارة مئوية

في المعدل 
 الطبيعي

 عند الضرورة صحي 

ممي  100عدد /  بكتيريا القولون الكمية  .2
 لتر

0.00 

 

%من العينات يجب 95 صحي 
 أن تكون خالية

% من العينات 5
 5الباقية تسمح بوجود 

 مستعمرة

ممي  100عدد /  بكتيريا القولون البرازية  .3
 لتر

  صحي 0.00

ممي  100عدد /  بكتيريا السبحية البرازية  .4
 لتر

  صحي 0.00

*الكولوستريديوم   .5
 المختزلة لمكبريت

ممي  100عدد / 
 لتر

 عامل مؤشر صحي  0.00

ممي  100عدد /  **بكتيريا سيدومونس  .6
 لتر

 عند الضرورة صحي  0.00

 2016سمطة المياه الفمسطينية،  –التحديث الدوري  –المصدر: مقاييس مياه الشرب 
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 :كاالتيعمى جمع المعمومات  الدراسة ت، اعتمدالسابقةوؿ اوباالستناد لممواصفات الواردة في الجد

 المّلحظة:-1

المشاىدة والمراقبة الدقيقة لطرؽ توصيل المياه حتى تصل الى المستيمؾ وتـ التحقق مف حيث تمت 

وجود شبكة متصمة بالمصدر الرئيسي لتوريد المياه عف طريق البمدية مف خالؿ أبار المياه الرسمية 

المخصصة لتوصيل مياه الشرب. فتبيف مف خالؿ المالحظة أنو يتـ توصيل المياه لمجتمع البحث 

خالؿ عدة أبار مياه تتنوع فيما بينيا مف حيث الخواص العامة التي يتـ تمييزىا بالحواس،  مف

وخصوصا مموحة المياه. حيث وجدت الدراسة أف المياه العذبة في مذاقيا تصل في أياـ محدده، 

بينما ىناؾ أياـ تصل فييا المياه لمجتمع البحث بخواص تزداد فييا درجة المموحة. كما خمصت 

شاىدة إلى أف ىناؾ أياـ ال يتـ إلمداد المياه خالليا، ويتـ االعتماد عمى خزانات المياه الموجودة الم

 فوؽ المباني، والتي تـ ممؤىا في األياـ التي تصل فييا المياه سواء عذبة أو بيا درجة مف المموحة.

 االختبار:-2

نظرا لوجود مصادر متعددة لممياه مف عدة أبار، ولصعوبة التحقق مف مواصفات كل بئر مياه عمى 

حدة، فقد اكتفى الباحث بالمجوء لمفحص المخبري لعينة مخبرية عشوائية مف أحد خزانات المياه 

صحة بالمدرسة. تـ أخذ العينة بطريقة عممية تراعي عدـ اختالط العينات وعدـ تموثيا، بما يضمف 

 النتائج المخبرية. 
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 ةالمسؤولوتـ إجراء الفحوص المخبرية في مختبرات وزارة الصحة الفمسطينية، وذلؾ لكونيا الجية 

اإلمكانات المادية والبشرية والكوادر المؤىمة لدى وزارة  توافر عف الرعاية الصحية لممواطنيف، كذلؾ

 الصحة أكثر مف غيرىا. 

خبري لعينة المياه المأخوذة طبقا لمقواعد العممية والمعممية السميمة. وبناء عميو تـ إجراء الفحص الم

ولقد تـ حصر الفحص المخبري في العناصر األساسية التي حددتيا المواصفات الفمسطينية لمياه 

 الشرب المحالة. ولقد أظير الفحص المخبري النتائج طبقا لمجدوؿ األتي:

 الشرب المحّلةنتائج فحص عينات مياه (: 3جدول رقم )

 خاصية  النتيجة المخبرية لمفحص الوحدة المعايير الفمسطينية  نتيجة المقارنة بالمعايير 

 عنصر الفحص

 .NO F.C - 0.2 أقل من المعيار

 .NO - NO T.C مطابق

 .Mg/L 156 T.D.S 1000-100 ضمن النطاق

 Unit 313 EC 250 %25أعمى بنسبة 

 Unit 7 PH 8.5 - 6.5 ضمن النطاق

 Mg/L 0.3 Fluoride 1.5 – 0.5 ضمن النطاق

 Mg/L 0.08 CL -1 250 – 0 ضمن النطاق

 Mg/L 4 NO3 50 – 0 ضمن النطاق

 المصدر: تقرير الفحص المخبري لمختبرات وزارة الصحة لمعينة الخاصة بالدراسة



16 
 

 نتائج االختبار:

توافر المعايير األساسية التي وضعتيا عمى الرغـ مف أف النتائج المخبرية لفحص العينة تشير إلى 

المؤسسة الفمسطينية، إال أف ىناؾ حاجة لتوسيع مجاؿ الفحص لمتحقق مف اكتماؿ كل المواصفات 

 الالزمة ومطابقة المعايير.

أف نتيجة االختبار والفحص بشكل عاـ تعتبر مطمئنة مف الناحية الصحية وأنيا  الدراسةرى ت

)انظر ممحق  ئية لمجودة المطموب توافرىا في المياه الصالحة لمشرب.تتماشى مع المعايير الكيميا

 (1رقـ 

 

 نتائج البحث وتوصياتو

 مف خالؿ المالحظة ونتائج الفحص إلى النتائج والتوصيات التالية: دراسةال تتوصم

المواصفات القياسية الفمسطينية لممياه الصالحة لمشرب ال يتـ التأكد منيا كميا عند الفحص  (1)

المخبري، وذلؾ لقمة المواد المتاحة الالزمة لمفحص وكذلؾ ارتفاع تكمفة ىذه المواد. مما يؤثر 

 بشكل سمبي عمى القدرة مف التحقق مف مطابقة المياه الواصمة لممستيمؾ لممواصفات القياسية.

أف ىناؾ عوامل خارجية أخرى تؤثر عمى جودة المياه الصالحة لمشرب، والتي  الدراسةرى ت  (2)

تصل لممستيمؾ. فعمى الرغـ مف توافر الكثير مف معايير الجودة في مياه الشرب طبقا 

 -لممعايير الفمسطينية عند توصيل المياه لنقطة االستيالؾ، عمى سبيل المثاؿ ال الحصر 
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أعمى أسطح البنايات في خزانات ال يتـ التأكد مف  طرؽ تخزيف ىذه المياه في خزانات

 صالحيتيا ومف وجود معايير صحية يتـ االلتزاـ بيا.

أف ىناؾ حاجة لتوسيع مجاؿ البحث مف الناحية الجغرافية في قطاع غزة، وذلؾ  الدراسةرى ت  (3)

مف بئر  الختالؼ الجيات المنوط بيا مسؤولية توريد المياه، كذلؾ اختالؼ نوعية وجودة المياه

 مياه إلى أخر. فمربما ىناؾ أبار تحتاج لإلغالؽ التاـ عند فحصيا بشكل كامل.

إف الندرة في المياه الجوفية واختالؿ الخزاف المائي الجوفي في قطاع غزة نتيجة لعوامل كثيرة،  (4)

أىميا الحصار واالحتالؿ والزيادة السكانية واالستخداـ الجائر ألبار المياه، سيكوف سببا 

ريا في تدني جودة المياه الصالحة لمشرب. وما ينذر بالخطر ىنا التقرير الصادر عف جوى

بعنواف  2012عاـ  –األنروا  –ىيئة األمـ المتحدة ممثمة في وكالة غوث وتشغيل الالجئيف 

؟". حيث كاف التركيز الرئيسي لذلؾ 2020"ىل قطاع غزة يعتبر صالح لمحياة بحموؿ عاـ 

 شرب والمياه الجوفية.التقرير عمى مياه ال

أف ىناؾ حاجة إلعادة ىيكمة وتوحيد األجيزة اإلدارية التي تعمل عمى توريد  الدراسةرى ت  (5)

ف كاف ىذا الموضوع خارج نطاؽ ىذه الدراسة ولكنو يستحق  وتوصيل المياه في قطاع غزه، وا 

 اإلشارة إليو.

حة لمشرب تحتاج إلى إعادة تقييـ، المواصفات القياسية الفمسطينية لممياه الصالأف  الدراسةرى ت (6)

وذلؾ لتتماشى مع المواصفات العالمية التي حددتيا منظمة الصحة العالمية التابعة لييئة 

 األمـ المتحدة.
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 المراجع

المياه العادمة وأثرىا عمى خزاف الجوفي في محافظات غزة "دراسة (: 2012) دراسة أبو راس -

 ، غزه، الجامعة اإلسالمية. عف جغرافيا البيئة "

تموث المياه في محافظتي الشماؿ والوسطى وتأثيراتيا عمى  (:2010و وأخروف )دراسة الزرق -

  ، غزة، سمطة جودة المياه، دراسة تحميميةصحة اإلنساف"

"دراسة  خصائص مياه الشرب في محافظة خاف يونس(: 2017وأخروف ) دراسة عمواف -

  اؼ عمى البمديات الساحمية.تحميمية"، غزه، صندوؽ االشر 

المياه الصالحة : الفصل السابع ،(2015 – 2005) التقرير السنوي لمنظمة الصحة العالمية، -

 لمشرب في العالـ.

مقاييس ومعايير جودة وخصائص المياه  :(2010( لسنة )3قرار رئيس سمطة جودة البيئة رقـ ) -

 الصالحة لمشرب.

 .صندوؽ دعـ البمديات لدى السمطة الوطنية الفمسطينية (:2017 – 2005) التقرير السنوي  -

 التقرير الصادر عف األمـ المتحدة مف خالؿ وكالة غوث وتشغيل الالجئيف الفمسطينييف األنروا -

 .فصل مصادر المياه–؟ 2020: قطاع غزه، ىل مكاف صالح لمحياة بحموؿ (2012)

 (: مشكالت مصادر المياه في فمسطيف.2005 – 2017)  OCHAالتقرير السنوي لمنظمة  -
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 1ممحق رقم  -المّلحق 

 مقاييس جودة مياه الشرب يف فلسطني 
 

 مقدمة
تعتبر ىذه المقاييس الخاصة بجودة مياه الشرب الخطوة األولى التي تبنتيا سمطة المياه 

أجل المحافظة عمى الفمسطينية، بالتعاوف مع الوزارات والمؤسسات الفمسطينية المعنية وذلؾ مف 
 الفمسطينية ومزودي الخدمة في ىذا القطاع. الصحة العامة،  وتنظيـ العالقة بيف سمطة المياه

وىذه المقاييس أخذت باالعتبار الواقع الحالي الفمسطيني  مشاكل المياه والوضع الصحي 
 واالقتصادي، وسيتـ العمل عمى مراجعتيا وتحديثيا بشكل دوري.

 المجال .1
   تخػػتص ىػػذه المواصػػفة القياسػػية باالشػػتراطات والخصػػائص الفيزيائيػػة والمعػػايير الكيميائيػػة والبيولوجيػػة والميكروبولوجيػػة

 لممياه الصالحة لمشرب.

 التعاريف .2
   الميػػاه الصػػالحة لمشػػرب واالسػػتعماالت المنزليػػة والمطابقػػة فػػي خصائصػػيا الفيزيائيػػة ومعاييرىػػا الكيميائيػػة والبيولوجيػػة

 مقاييسليذه ال
 

 الخصائص .3
 أوال: الخصائص البيولوجية

 يجب أف تخمو مياه الشرب مما يمي : 
 .الحيوانات األولية )البروتوزا( الممرضة 
 .الديداف التي تنتقل أي مف أطوارىا الممرضة لإلنساف 
 عمى اإلنساف. الكائنات الطميقة بما فييا الفطريات والتي ليا أىمية مف ناحية صحية أو التي تنتج مواد سمية تؤثر
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 ثانيا: الخصائص الميكروبيولوجية 
 ( ا أدناه.1يجب أف تتطابق الخصائص الميكروبيولوجية حسب ما ىو مبيف  بالجدوؿ رقـ )  

 ( الخصائص الميكروبيولوجية1جدوؿ رقـ )

 
رقم 
 البند

الحد  وحدة القياس الخاصية
 األقصى

نوعية 
 التأثير

 مّلحظات

 العدد الكمي   .7

(Colony Count) 

( 37&22ممي لتر عند ) 1عدد/
 درجة حرارة مئوية

في المعدؿ 
 الطبيعي

 عند الضرورة صحي 

 1011 ممي لتر 111عدد /  بكتيريا القولوف الكمية  .8

 

 %مف العينات يجب أف تكوف خالية95 صحي 

 5% مف العينات الباقية تسمح بوجود 5
 مستعمرة

  صحي 1011 لترممي  111عدد /  بكتيريا القولوف البرازية  .9

  صحي 1011 ممي لتر 111عدد /  بكتيريا السبحية البرازية  .11

*الكولوستريديـو المختزلة   .11
 لمكبريت

 عامل مؤشر صحي  1011 ممي لتر 111عدد / 

 عند الضرورة صحي  1011 ممي لتر 111عدد /  **بكتيريا سيدومونس  .12

 *   تفحص في المياه المعباة    
 ** تفحص في المستشفيات ) في غرؼ العمميات (    
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 ثالثا: الخصائص الفيزيائية

 ( المبيف أدناه.2يجب أف تتطابق الخصائص الفيزيائية حسب ما ىو مبيف في الجدوؿ رقـ )
 ( الخىاص الفيزيائية2جذول رقم )

رقم 
 البند

نوعية  الحد األقصى وحدة القياس الخاصية
 التأثير

 مّلحظات

  استساغي 15 مقياس الكوبالت البالتيني الموف  1

  استساغي NTU* 4 العكارة 2

  استساغي مستساغ  الطعـ  3

  استساغي مقبوؿ  الرائحة  4

  صحي pH 6.5 – 9.5وحدة قياس  pHالرقـ الييدروجيني  

  استساغي 25 درجة مئوية درجة الحرارة   .13

   *NTU =  Nepholometic Turbidity Units 
 

 رابعًا:  المعايير الكيميائية

 ( والمبيف أدناه.3يجب أف تتطابق  عف الحدود المبينة في الجدوؿ رقـ ) 

رقم 
 البند

 مّلحظات نوعية التأثير الحد األقصى وحدة القياس  الخاصية

األمالح الذائبة   .16
 الكمية 

(T.D.S) 115التجفيف عمى  استساغي 1511 مميجراـ /لتر 
 درجة مئوية

  استساغي 611 مميجراـ / لتر CL الكمورايد   .17

  استساغي 71 مميجراـ /لتر NO3 النترات   .18
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 ( المعايير الكيميائية3جدوؿ رقـ )
 

  استساغي 1011 مميجراـ / لتر NO2ا النيتريت   .19

  صحي 105 مميجراـ / لتر NH4 األمونيـو   .21

 Totalالعسرالكلي  .21

Hardnes

s 

كمؤشر في كربونات  صحي استساغي 611 مميجراـ / لتر
 الكالسيـو

Alkalinit القموية   .22

y 
كمؤشر في كربونات  صحي استساغي 411 مميجراـ / لتر

 وبيكربونات الكالسيـو

  استساغي 411 مميجراـ / لتر SO4 الكبريتات   .23

كربونات الكالسيـو  صحي استساغي 211 – 111 مميجراـ / لتر  Ca الكالسيـو   .24
 كمؤشر

  استساغي 151 مميجراـ / لتر Mg ماغنسيـو   .25

  صحي استساغي 211 مميجراـ / لتر Na الصوديـو   .26

  صحي 12 مميجراـ / لتر K البوتاسيـو   .27

  صحي 105 مميجراـ / لتر F الفمورايد   .28

زمف المالمسة أثناء  صحي استساغي 108– 102 مميجراـ / لتر  FR.CLا الكمورالحرالمتبقي  .29
(  31-15التطيير) 

 دقيقة.

 

المنظفات   .31
 الصناعية 

ABS صحي استساغي 105 مميجراـ / لتر  
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 :خامسا:  العناصر الثقيمة والسامة

 ( والموضح أدناه.4يجب أال يزيد تركيز العناصر الثقيمة أو السامة عف الحدود المبينة في جدوؿ رقـ )  

 ( العناصر الثقيمة والسامة4جدوؿ رقـ )
رقم 
 البند

الحد  القياسوحدة  الخاصية
 األقصى

نوعية 
 التأثير

 مالحظات

  صحي 511 ميكروجراـ / لتر (Fe)الحديد               .31

  صحي 211 ميكروجراـ / لتر (Al)األلمنيـو             .32

  صحي 1111 ميكروجراـ / لتر (Cu)النحاس              .33

  صحي 5111 ميكروجراـ / لتر (Zn)الزنؾ                .34

  صحي 111 ميكروجراـ / لتر (Mn)المنجنيز             .35

  صحي 51 ميكروجراـ / لتر (Ni)النيكل                .36

  صحي 11 ميكروجراـ / لتر (Pb)الرصاص            .37

  صحي 5 ميكروجراـ / لتر  (Sb)األنتيموف            .38

  صحي 11 ميكروجراـ / لتر (Se)السمينـو              .39

  صحي 11 ميكروجراـ / لتر (As)الزرنيخ              .41

  صحي 3 ميكروجراـ / لتر                (Cd)الكادميـو   .41

  صحي 51 ميكروجراـ / لتر                 (CN)السيانيد   .42

  صحي 51 ميكروجراـ / لتر                   (Cr)الكرـو   .43

  صحي 1 لترميكروجراـ /   (Hg)الزئبق               .44
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 سادسا:  المبيذات والملىثات العضىية

 ( والموضح أدناه.5يجب أال يزيد تركيز المبيدات والمموثات العضوية األخرى عف الحدود المبينة في الجدوؿ رقـ )

 المبيدات والمموثات العضوية( 5جدوؿ رقـ )
رقم 
 البند

الحد  وحدة القياس الخاصية
 األقصى

نوعية 
 التأثير

 مّلحظات

  11-5احتمالية حدوث خطر صحي  صحي 21 ميكروجراـ /لتر                           Alachlorأال كمور 1

  صحي 11 ميكروجراـ / لتر Aldicarbالديكارب   ِ               .45

  صحي 0.03 ميكروجراـ / لتر Aldrin/Dieldrinألدريف / ديمدريف    .46

  صحي 2 ميكروجراـ / لتر                           Atrazineأترازيف   .47

  صحي 102 ميكروجراـ / لتر                      Chlordaneكمور داف   .48

  صحي 2 ميكروجراـ / لتر ( D.D.Tت             )  -د –د   .49

 لوروبروباف  - 3داي برومو 1،2  .51

  1,2 Dibromo – 3 

chloropropane     

  11-5احتمالية حدوث خطر صحي  صحي 1 ميكروجراـ / لتر

51.  2,4– D                              4,2– د   صحي 31 ميكروجراـ / لتر 

 ىيبتا كمور وىيبتاكمورابوكسيد  .52
Heptachlor, Heptachlor epoxide    

  صحي 1013 ميكروجراـ / لتر

  صحي 2 / لتر ميكروجراـ Lindaneلنديف                        .53

  صحي 21 ميكروجراـ / لتر Methoxychlorميتوكسي كمور        .54

  صحي 21 ميكروجراـ / لتر Permethrinبيرو مثريف              .55

  صحي 2 ميكروجراـ / لتر                        Simazineسيمازيف   .56

  صحي 21 ميكروجراـ / لتر Tri-fluralin تراي فموراليف           .57
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             2,4,5TPت ب 5,4,2   .58
                

  صحي 9 ميكروجراـ / لتر

  صحي 2 ميكروجراـ / لتر                               Endrinإندريف  .59

  صحي 10115 مميجراـ / لتر        Vinyl chlorideكموريد الفينايل   .61

  صحي 3 مميجراـ / لتر  Monochloramineمونو كموراميف    .61

  صحي 101 مميجراـ / لتر (( T.H.M*تراي ىالو ميثاف          .62

 ( عمى الحدود المسموح بيا 5يجب أال يزيد تركيز المبيدات والمموثات العضوية األخرى غير المذكورة في الجدوؿ رقـ )
 مف قبل منظمة الصحة العالمية.

                                                                                                  T.H.M  Tri halomethane *:تراي ىالو ميثاف   

             

 -وتشمل مجموعة تركيز المواد االتية: 
 Dibromo chloro methaneداي بروموكموروميثاف                                  

 Bromodi chloromethaneوروميثاف                               روموداي كم

   Tri bromo methane (Bromo Formتراي برومو ميثاف ) بروموفوـر (        

 )                      Trichloromethan (chloroformتراي كمورو ميثاف ) كموروفوـر
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 سابعا: المواد المشعة

المرفق. ( 6) المواد المشعة عما ىو موضح بالجدوؿ رقـ يجب أال يزيد تركيز   
 (المواد المشعة 6جدوؿ رقـ ) 

رقم 
 البند

 مّلحظات نوعية التأثير الحد األقصى وحدة القياس الخاصية

 مشعات آلفا  .1
 Alpha emitters  

 ما عدا الرادوف  صحي o.1 بيكوريل / لتر

 مشعات بيتا  .2

 Beta emitters 

  صحي 1 بيكوريل / لتر

  عنػػد زيادتيػػا عػػف ىػػذه الحػػدود يمػػـز إجػػراء تحاليػػل بواسػػطة جيػػة متخصصػػة ومعتمػػدة لتحديػػد العناصػػر المشػػعة ومصػػدرىا
 وتأثيرىا عمى الصحة.

 طزق الفحص -4
 جراء الفحوصات لممياه حسب الطرؽ المذكورة في المرجع  يجب أخذ العينات وا 

Standards Methods for the examination of Water and Waste Water 

 

 الجهات التي شاركث في إعذاد هذه المقاييس
  وزارة الصحة الفمسطينية  وزارة شئوف البيئة.   سمطة المياه الفمسطينية.

 جامعة االزىر   الجامعة اإلسالمية    وزارة الزراعة 

    بمدية غزة

 

 المصطمحات العممية .1
 Total Bacterial Count    العدد الكمي لمبكتيريا

  Total E- Coli     بكتيريا القولوف الكمية
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  Fecal Coliform             بكتيريا القولوف البرازية

  Fecal Streptococci           بكتيريا السبحية البرازية

 Sulphite – Reducing Clostridia                                                بكتيريا المختزلة لمكبريت

               

                             Nepholometic Turbidity Units ( NTU )   وحدة قياس العكارة 

  Total Dissolved Solids  ( T.D.S)                                                          األمالح الذائبة الكمية

  Alkyl Benzyl  Sulfonate ABS         مؤشر لقياس التموث بالمنظفات

2,4 D--     2,4 Dichlorophenoxy Acetic Acid 

2–،5,4 T.P.         2,4,5 T.P.  Trichlorophenoxy Propionic Acid  

 

 المراجع .2
 الطبعة الثانية. – 1996لمعاـ  1،2،3دليل منظمة الصحة العالمية لنوعية مياه الشرب مجمدات 

 .1998  (EU)ة مواصفات السوؽ األوروبية المشترك

 .1996لمعاـ   (EPA)مواصفات مياه الشرب الصادرة عف منظمة حماية البيئة األمريكية 

 .1999المواصفات الكندية  لنوعية مياه الشرب 

 .1997( لمعاـ 41المواصفة الفمسطينية لمياه الشرب رقـ )

 .1997( لمعاـ 286المواصفة األردنية رقـ )

 1991مياه الشرب نوفمبر المواصفات المغربية لجودة 

 المواصفات السورية لمياه الشرب.

 


