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 ممخص الدراسة

 لحم، بيت جاال، الدوحة والخضر مراجعة وتدقيق االثر البيئي لصناعة الحجر في مدن  بيت 

 

تيدؼ ىذه الدراسة إلى عمؿ مراجعة وتدقيؽ االثر البيئي لصناعة الحجر في منطقة الدراسة، وذلؾ مف      

أجؿ الخروج بنتائج تساىـ في معرفة اسباب ونتائج  وتأثيرات ىذه الصناعة والمساىمة في حؿ ىذه المشكمة 

 بيت لحـ وبيت جاال والدوحة والخضر. والتأثيرات المترتبة عمييا في مدف 

حيث تـ اعتماد المنيج الوصفي والذي ، تـ استخداـ مجموعة مف مناىج البحث مف اجؿ دراسة المشكمة     

يصؼ الظاىرة ووضعيا القائـ وتأثيرىا وذلؾ مف حيث ظروفيا وابعادىا. وتـ استخداـ طريقة المشاىدة 

عمومات عف منطقة الدراسة، كما وتـ استخداـ منيج التحميؿ والمالحظة والعمؿ الميداني في جمع الم

االحصائي وذلمؾ لتحميؿ بنود االستبانة التي صممت لتالئـ اىداؼ الدراسة. وفيما يتعمؽ بالعينة الخاصة 

بمنشآت صناعة الحجر وكذلؾ لمسكاف فيي عينة عشوائية، حيث تـ توزيع واختيار منشآت العينة بحسب 

 ا وتعاوف اصحاب ىذه المنشآت والسكاف المحيطيف بيذه المنشآت مع الباحث. سيولة الوصوؿ اليي

خمصت ىذه الدراسة الى مجموعة مف النتائج والتي مف اىميا: تأثير منشآت صناعة الحجر في منطقة      

تموثو  التأثير عمى نوعية اليواء والمساىمة في زيادة والتي مف اىميا، الدراسة عمى مختمؼ المكونات البيئية

كما وتؤثر عمى التنوع الحيوي ونوعية التربة وقدرتيا االنتاجية في منطقة الدراسة، باإلضافة الى تأثيرىا عمى 

العناصر الجمالية وتشويييا لممشيد الطبيعي، كما و تؤثر منشآت صناعة الحجر عمى اراضي المنطقة 

حداث تغير في استخدامات االراضي المحيطة بيا في مختمؼ المجاالت. حيث تؤدي ىذه المنشآت الى ا

المحيطة بيا والتي تصيبيا باإلىماؿ والتخريب، باإلضافة الى التأثير عمى اسعار ىذه االراضي سمبا مما 
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يؤدي الى انخفاض قيمتيا نتيجة لصعوبة العيش فييا واستخداميا. ىذا باإلضافة الى تأثير ىذه المنشآت 

وكبار السف منيـ ، وقد كانت امراض الجياز التنفسي  عمى صحة السكاف خاصة عمى صحة االطفاؿ

اشارت نتائج  . وقدوامراض القمب وضغط الدـ واالمراض السمعية والعصبية مف اكثر االمراض شيوعاً 

كمتطمب اساسي لترخيصيا،  % مف منشآت الدراسة لـ تجري دراسات لتقييـ االثر البيئي80اف ايضا الدراسة 

 موف بالجوانب والشؤوف البيئية وذلؾ بما يتالءـ مع مصالحيـ وطبيعة سير عمميـ % منيـ ال ييت55كما واف 

العمؿ عمى انشاء قواعد بيانات اما بالنسبة لمتوصيات التي خرجت بيا ىذه الدراسة فيي: ضرورة      

، صناعية مشتركة بيف جميع الجيات والمؤسسات الرقابية والصحية واالقتصادية الحكومية منيا والخاصة

وتطوير البيانات الموجودة حاليا، وذلؾ مف اجؿ ضماف السيطرة والرقابة الكاممة عمى ىذا القطاع الصناعي 

وتعزيز وتطوير االثار االيجابية والمتمثمة بالجانب ، والعمؿ عمى التخفيؼ مف االثار البيئية السمبية

لمتحقؽ مف ، ية بأدوات قياسية ومخبريةاالقتصادي. باإلضافة الى ضرورة القياـ بمشاريع تقييـ ومراجعة بيئ

نسب التموث وتقدير مدى خطورتو عمى صحة السكاف والنظاـ البيئي وذلؾ بشكؿ دوري ومنتظـ، وضرورة 

العمؿ عمى استخداـ خزاف تجميع وترسيب وتصفية الروبة الناتجة عف عممية قص الحجر ثـ كبس المادة 

ـ المخمفات، وضماف التخمص الصديؽ لمبيئة مف ىذه الطينية المترسبة عمى شكؿ مربعات لتقميؿ حج

تشجير المناطؽ المحيطة صناعات اخرى. وضرورة العمؿ عمى المخمفات و/ او اعادة استخداميا في 

متقميؿ مف انتقاؿ المموثات الى لبمناشير الحجر باألشجار الحرجية و االسوار واالحزمة والشوادر وذلؾ 

 جاورة، وتفاديا لحدوث اية اصابات لدى المواطنيف وخاصة االطفاؿ منيـ .المناطؽ السكنية والزراعية الم

 

 


