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المحاجر
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 :تعريف المحاجر•

هو quarry :المحجر أو المقلع •
المكان الذي تستخرج منه 

الصخور، الزلط، الرمل، الحصى 
.األرضمن 

والمحجر مثله مثل المنجم •
السطحي الذي تستخرج منه 

.المعادن



في فلسطيناهمية المحاجر
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من٪4بنسبةفلسطينتساهم✓
والرخام،للحجرالعالمياإلنتاج

عالميا12المرتبةتَحتل✓

من٪2بنسبةالمحاجروتشارك✓
الضفةفيالصناعيةالمنشآت
يرئيسوبشكلغزة،وقطاعالغربية
والخليلوالقدسنابلسفي

"االبيضالذهب"المحاجرتعتبر✓
فلسطينفي
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محاجر بني نعيم
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تفوح-المحاجر 

6



–البيئة سلطة جودة -محاجر محافظة الخليل
2017تقرير الرقابة و التفتيش لسنة من

:محجر ليس لديهم موافقة بيئية121هنالك •
تم رفض منح الموافقة البيئية7✓
لم تستكمل إجراءات الموافقة 3✓
ليس لهم اسم في سجل الموافقات 111✓

البيئبة

على موافقة بيئيةحصلومحجر27هنالك •
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الجراءاتاالدنىبالحدالمحاجراصحابمنالتزاميوجدال✓
.والبيئةالعامةوالسالمةالصحةواشتراطات

بعدالمحاجرتاهيلباعادةالمحاجراصحابقبلمنالتزاميوجدال✓
.مطلقاالحجرواستخراجاالستثمارمناالنتهاء

.البلدياتحدودداخلالمحاجرمنكبيرعدديوجد✓

ماتالخدواعطاءالتراخيصباجراءاتالبلدياتقبلمنالتزاميوجدال✓
.االخرىاالختصاصجهاتمنالموافقةكطلبللمحاجر
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 Stressesوالضغوط الملوثات

(Biotic)الحيوية1

ت البكتيريا والفيروسات والفطرياثلم•
والطفيليات والحشرات

%(10)ضررًا أقل •
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(Abiotic)الفيزيائية او غير حيوية2

مثل الملوحة والجفاف•

%(70-65)أكثر ضرراً •

روفة المعالفيزائيةواحدة من الملوثات المحاجروفي الواقع، تعتبر 
انواالنسحديًثا والتي تؤثر سلبًا على كل من الحيوان والنبات

المثلى هو حالة بيئية تقلل من النمو واإلنتاجية الى دون المستويات



تأثير المحاجر

ي الحد من التنوع البيولوج 1)
:االنقراضأو/و

الحيوانات مثل الُغزالن ✓
وغيرهاوالطيور

النباتات المهددة ✓
ةالميرامي:باالنقراض هي

والزهور البريةوالزعتر
وغيرها

اشجار الفاكهة مثل اللوز ✓
والتفاح والتين وغيرها
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تأثير المحاجر

واءمصدر رئيسي لتلوث اله 2)

الغازات المنبعثة من آالت  ✓
الحفر

بجانب السحب الكبيرة ✓
من الغبار 

11



تأثير المحاجر

لةمصدر رئيسي للمعادن الثقي(3

وتقلص من األرض الزراعية(4
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تأثير المحاجر

تهديد مسكن ( 5
االنسان
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تأثير المحاجر

ومقالعمحاجر (  6
تفوح للحجر 

تستبدل اشجار 
الزيتون
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ثالثةألوراقالداخليالتشريحوالخارجيالشكلعلىالمحاجرتأثيردراسةتم1)
منالصادرللتلوثمقاومة  األكَثرالِصنفلتحديدالمحلي،الزيتون منأصناف

.الخليل/تفوحفيالزيتون إلنتاجأفضلسيكون والذيالمحاجر،
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.الَمحاجرمنالناتجةالبيئيةالتغ يراتمعجيدبشكلً الزيتون اشجارَتكيف✓

:حيثمنالَمحاجرمنالصاِدرِللَتلوثم قاومةاألكثرأنهالروميصنفأثبت✓
مكفيزيادة(1) الورقةَطبقاتَجميعس 
االسَفنجيةوالخالياالِعماديةالخالياَكثافةفيزيادة(2)
عيراتَتطور(3) جيدبشكلالش 
َسميكةَشمعيةَطبقةَتطور(4)
عيراتَكثافةفيانخفاض(5) واألمفيستوماالغائرةالثغورووجودالش 
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2) Selection of the resistant barely cultivars to 
quarries soil conditions - ongoing

:مشاريعثالثةالىالمشروعهذاوينقسم

رحلةمأثناءفلسطينفيالشعيراصنافعلىالملوحةتأثير(١
مقاومةاالكثرهو١اكارداالصنفوكان.النموواالنبات
.للملوحة

اءأثنفلسطينفيالشعيراصنافعلىCaCO3القاعديةتأثير(٢
.مقاومةاالكثرهو١اكارداالصنفوكان.والنمواالنباتمرحلة

اءاثنالشعيراصنافعلىوالقاعديةالملوحةمنكلتأثير(٣
.مقاومةاالكثرهوريحانالصنفوكان.والنمواالنباتمرحلة
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3) Agro-fertilization of Palestinian Barley by Microalgae and 
Bio-char on Poor and Saline Soil
Mater thesis

driedجافةبودرة)المجففةالطحالباستخدمنالقد✓ biomass
powder التربةإلىإضافتهاخاللمنالحيويوالفحم،)
،وقدالنباتاتنموتحسينفيأثرهالدراسةبيولوجيةكأسمدة

فيتطبيقيكنموذجالفلسطينيالشعيرنباتاستخدامتم
.الدراسةهذه

معدلذاتالمناطقفيالتربةإنتاجيةتحسينهووالهدف✓
العاليالتلوثذاتاألراضيوفياألمطار،لهطولمنخفض
جرالمحاأرضوخاصةالكالسيوم،وكربوناتالصوديومبأمالح

طينفلسفيالزراعيةاألراضيبينالمنتشرةومكباتها
.”)ريحان“الشعيرنموتعزيز)
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لمنتشرةاالثقيلةللعناصرالمكانيالتوزيعحولدراسةبإجراءالبحثفريقيقوم▪
الحصولبهدفالخليلمحافظةفياإلنسانصحةعلىوعواقبهاالمحاجرفي
لضمانمناسبةحلولالىإلىللوصولبحثنافيتساعدنامعلوماتعلى

المحاجرفيالعاملينسالمة

,Cd)الثقيلةالعناصرتحديداالنويتم▪ Pb, and Cr)والمحاجرغبارمعالمحمولة
السكانوالمحاحرفيالعاملينتصيبامراضعنمسؤوليتهاامكانيةدراسة
.الكحوليغيرالدهنيالكبدمرضمثلالمحاجرمنالقريبين

.االنسانوسالمةصحةعلىاالثارتلكمتللتخفيفمناسبةحلولواقتراح▪
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4)  Quarries stress: ongoing

اجر و التوزيع المكااني للمعاادن اليقيلاة المنتشارة فاي المحا
عواقبها على صحة االنسان في محافظة الخليل

✓ (Funded project by PARC)



التوصيات

جهاتقبلمنالمحاجرعملتنظيمزيادةعلىالعمل1.
.بهاالمعمولالقوانينوفقاالختصاص

حلولالىللوصولالعلميبالبحثاالهتمامزيادة2.
فيعملعنالناجمةاالثارمنللتقليلمرضية

المحاجر

تأهيلإلعادةحلولإليجادالعلميبالبحثاالهتمام3.
الزراعةالىمجدداالعودةومنهااالنتهاءبعدالمحاجر

.فيهاالمستدامة
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شكر و تقدير

الحضور الكريم

PGSB

PARC                             PalGer

UAWC
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