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  شكر وحمعَرشكر وحمعَر

  

        شكر وتقديرشكر وتقدير
 كالمرىػػػ يف ىػػػيدن  محمػػػد ل ػػػ   اا   يػػػ  كىػػػ ـ  نبيػػػ  األشػػػرؼ أالحمػػػد ا كال ػػػسة كالىػػػسـ   ػػػ  

هػػػذا  إتمػػػ ـ  مػػػ  ت بػػػؿ بػػػ    ػػػ  مػػػف  ػػػ  األحػػػدب لشػػػار المظػػػيـ كا متنػػػ ف الابيػػػر ا الكاحػػػد  كجػػػ تأ
 أىػػت ذم إلػػ بخػػ لص الشػػار كالمرفػػ ف  فأت ػػدـ    ػػ حب الممػػركؼ ح ػػ شػػار بمػػد ذلػػؾ أثػػـ الممػػؿ  
كمػ       ػ  هػذا الرىػ ل  ب إلشػراؼ  ػ  مػ  ت بػؿ  ؛ الدكتور نعػيـ سػمماف بػارود األستاذ: ال  بؿ

رش دمف ن ح   نيأك   لػيكت ػديـ الن ػح الا مػؿ    مىػ  دتي فػي جهػدان كلػـ يػدخر    ك بر  ميـ كا 
فجػزاا اا  نػ     نػ  مػف   مػ  كدمػ  م حكظ تػ  كر ػ ن   ب راتػ كمنح   برح ب   ػدر كرج حػ    ػؿ

سػػتاذ الػػدكتور : أحمػػد األىػػم دة     من مشػػ  الرىػػ ل أل بػػ   بػػ ن أيكالشػػار مك ػػكؿ    خيػػر الجػػزا 
 حفظه اهلل ، ، ، ، رضواف  سعيد سعادة الدكتور: عبد الكريـو  ،حفظه اهلل خميؿ القاضى 

ىدا   كتن يح    كت كيب   مرا ة بحث  فيمف جهد  لكا    م  بذ بػدا    كالتكجيهػ ت  الن ػح  كا   كا 
  ػدـتأك امػ   الحػ ليالرىػ ل  بشػا ه   إخػراج فػيثػر ألب ػ  اأىػياكف لهػ   التػي   مرئي تهمػ  ال يمػ  حكلهػ 

كجميػ  ال ػ ئميف أخػ  الحاػيـ بػي   مػدكخ ك  التمريبيكالط مـ  الطبيالمرف ف ل ا در ك بجزيؿ الشار 
الدراىػػػ    ػػػ  طيػػػب ا ىػػػت ب ؿ كاػػػريـ  أثنػػػ  ممػػػت بزيػػػ رتهـ  كالتػػػييػػػ  الدمكيػػػ  المىتشػػػ ي ت ل تن  فػػػي

 ن ثػػ ن ا  ك  ذاػػكران المػػزمف  الا ػػكمبجزيػػؿ الشػػار كالت ػػدير لجميػػ  مربػػ  ال شػػؿ  بػػ ن يأ كجػػ تأامػػ   التمػػ كف
 فػيلػـ يتػرددكا لحظػ   كمىكة المػرض لـاألبرغـ مرير    غزة مح فظ تجمي  مىتش ي ت  في ط   ن أك 

مؿ ب رج   جػؿ تن شػ  ممػ  غم مػ  أل بر كابتى م  يحدكه  ا في  تى ؤ تيج ب   ف إلكا مى  دتي
امػ     ىػ ئ   اا تمػ ل  لهػـ ب لشػ    التػ ـ كالم جػؿ   شرام  ال ح      كجكههـإكتحؿ مح ه   لـاأل
كزارة ال ػػػح  خػػػص منهػػػ  ألػػػ  جميػػػ  الػػػكزارات ذات المسمػػػ  ك إت ػػػدـ ب لشػػػار كالت ػػػدير أف أ ي ػػػكتني  
ىػػ ط  جػػكدة البيئػػ     مختبػػر ال ػػح  ل تح يػػؿ الايمي ئيػػ  ل ميػػ ا   مختبػػر التربػػ  كالميػػ ا  ىػػطيني    ال

كأت ػدـ ب لشػار لتىػت ذ زاهػر خزيػؽ لت بػ      ككزارة الزرا ػ    ى ط  المي ا ال  ىطيني    ال  ىطيني 
الػذل منحنػ  هػذا الحبيػب لزكجػ   كالمرفػ فبجزيؿ الشار كأخيران أت دـ  ب لمراجم  ال غكي  ل رى ل     

 .الم مي  كالمم ي  فأشار  برا كمش رات  في حي ت  الم مي   الما ن  كالدرج 
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  يهطص انعراضتيهطص انعراضت

  
 مخص الدراسةم

حىػػب الجػػنس  غػػزة مح فظػػ ت فػػيالمػػزمف  الا ػػكملمربػػ  ال شػػؿ  الجغرافػػيتن كلػػت الدراىػػ  التكزيػػ  
ن ث ن  كحىب المح فظػ ت كحىػب مكمػ  الىػاف   بيػ ف كتكبػيح تطػكر اىػ امػ  تن كلػت الدر   لذاكران كا 

 فػػػي مح فظػػػ ت غػػػزة خػػػسؿ ال تػػػرةالمػػػزمف لمربػػػي ال شػػػؿ الا ػػػكم  كازديػػػ د  ػػػدد المربػػػ  كالكفيػػػ ت
آب ر  فيالنك ي  لمي ا الشرب ك     الجكدة الايمي ئي  التمرؼ الدراى   تن كلت  ك  ـ 2012-2002ل

كم ػ در   لميػ ا الم  تػرة امي ا الب ديػ    المرب  الذيف يمتمدكف      مح فظ ت غزة كت دير نىب 
 المػزمف الا ػكم ػ ب  بمػرض ال شػؿ ل مي ا كاإل الايمي ئيبيف الت كث يج د المسم  إمح كل  ك    خرلأ
 ػػػ ب  بمػػػرض ال شػػػؿ ىػػػب به  مػػػ  اإلأب لميػػػ ا مػػػف الن حيػػػ  الايمي ئيػػػ  كتح يػػػؿ   ن ثػػػت ك اثػػػر المنػػػ طؽ أك 

متبمػػ  ل ئػػ  المربػػ  الػػذيف اػػ نكا يمتمػػدكف كتن كلػػت الدراىػػ  المػػ دات كالىػػ كاي ت ال  المػػزمف  الا ػػكم
امػػ  تن كلػػت الدراىػػ    ػػ  الميػػ ا الم  تػػرة مبػػؿ ا  ػػ ب  بػػ لمرض لطبيمػػ  اىػػتخدامهـ ل ميػػ ا الم  تػػرة   

  كالخ ػػػ ئص ال ػػػحي    كالخ ػػػ ئص ا مت ػػػ دي    المتغيػػػرات البشػػػري  ا لخ ػػػ ئص ا جتم  يػػػ 
بمػػرض ال شػػؿ الا ػػكم المػػزمف ك سمػػ  المرابػػ ت  كتن كلػػت  سمػػ  الت ػػكث الايميػػ ئي ل غػػذا  كاإل ػػ ب 

كدكر    فػػي اإل ػػ ب  بمػػرض ال شػػؿ الا ػػكم المػػزمفمػػ دة النياػػكتيف فػػي دخػػ ف الىػػج ئر الايمي ئيػػ  ل
كمح كلػػ  الػػربط بػػيف المتغيػػرات الطبيميػػ  لالت ػػػكث    البيئػػػيالت ػػكث  ازديػػ دفػػي  اإلىػػرائي ي ا حػػتسؿ
  تمػػػدتاحيػػػث   المػػػزمف  الا ػػػكمبمػػػرض ال شػػػؿ  كاإل ػػػ ب ل ميػػػ ا  كالمتغيػػػرات البشػػػري   الايميػػػ ئي
ل ميػ ا مػف مختبػر ال ػح  الم مػ   الايميػ ئيتحديد الم كث ت الايمي ئي  ل مي ا مف التح يؿ  فيالدراى  
 الايميػػ ئيالا يػػ  الذائبػػ   امحػػدد لت ػػكث الميػػ ا  األمػػسحالشػػرب لالا كرايػػد  لالنتػػرات  ل آبػػ رب حػػص 

   ىػػبيرم فكمم مػػؿ ارتبػػ ط    ممربػػ  اػػ  فػػيالمتمث ػػ   اإلح ػػ ئي ست مػػف الممػػ م مىػػتخدم   ػػددان 
ذلؾ تـ تكزي  ا ىتب ن      مربػ  ال شػؿ  إل  ب إلب ف   المسم ت ا رتب طي  إظه ركذلؾ بهدؼ 

كذلػػػػؾ بهػػػدؼ ميػػػػ س المتغيػػػرات الطبيميػػػػ    ط ػػػؿ 16تػػػـ اىػػػػتثن   ل  ىػػػػتب ن ا 420لالمػػػزمف  الا ػػػكم
 الدراىػػػػػ  المديػػػػػد مػػػػػف الخػػػػػرائط المحكىػػػػػب  أنتجػػػػػتكمػػػػػد   ب لمربػػػػػ  كالمتغيػػػػػرات البشػػػػػري  الخ  ػػػػػ 

نػ مج كبر   Microsoft Excelلكاىتخداـ برن مج   ل مي ا الايمي ئيبؤر الت كث  إلظه ر  Arc Gisل
ل متغيػرات  الجغرافػي البي ني  ل تكزيػ   كاألشا ؿكالجداكؿ  كذلؾ  ىتخراج الخرائط Corel draw)ل

 . البشري  ل مربالطبيمي  ك 

 أيبػػ ن كبينػػت الدراىػػ     مح فظػػ ت غػػزة فػػيل ميػػ ا  ايميػػ ئينتػػ ئج الدراىػػ  كجػػكد ت ػػكث  أظهػػرتكمػػد 
  المػػػػزمف  الا ػػػػكمبمػػػػرض ال شػػػػؿ  كاإل ػػػػ ب ل ميػػػػ ا  الايميػػػػ ئيكجػػػػكد  سمػػػػ  ارتب طيػػػػ  بػػػػيف الت ػػػػكث 

كثػ ت كالم المسم ت ا رتب طي  بيف الخ ػ ئص ا جتم  يػ  كا مت ػ دي  كال ػحي  الدراى   كأظهرت
نت ئج الدراىػ   أظهرتام     المزمف الا كمبمرض ال شؿ  كاإل  ب ك  دة التدخيف  غذا ل  الايمي ئي 
 .غزة مح فظ تكمدف  أحي  الممىارات ثـ  فيابر نىب  ل مرب  أتراز 
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  يهطص انعراضتيهطص انعراضت

الم كثػػػ ت  أبػػػرار ربػػػته  الدراىػػػ  ببػػػركرة تك يػػػ  المػػػكاطنيف  ػػػف  التػػػيهػػػـ التك ػػػي ت أكا نػػػت   
 الدكرماذلؾ بتك ي  المكاطف ببركرة ال حص     كخ        الا  اإلنى ف  الايمي ئي       ح

 األمػػػػسحمػػػػف تنػػػػ كؿ  كالت  يػػػػؿ غػػػػذائيتبػػػػ ع نظػػػػ ـ إ كبػػػػركرة   بػػػػ لمرض لإل ػػػػ ب  كالمىػػػػتمر تجنبػػػػ ن 
 ف التػدخيف  ف  كاإلمسع  المزمف الا كمبمرض ال شؿ  ب إل  ب تى هـ  ألنه كالمشركب ت الغ زي  
ر  تاػػػكيف جهػػػ  ل  حػػػص كا  ػػػدار شػػػه دات بخ ػػػك الخبػػػ  بػػػ لمرض ب إل ػػػ ب يػػػ  لػػػ   سمػػػ  ارتب ط

كاىػػػػتخداـ المبيػػػػدات الزرا يػػػػ  تتن ىػػػػب اميتهػػػػ  مػػػػ  ف ب  يػػػػ  المبيػػػػد الحشػػػػرم الايميػػػػ ئي كال كااػػػػ  مػػػػ
جهزة أزي دة  دد   ك المح  يؿ الزرا ي  حت    يتـ ت كث ل ترب  كالمي ا الجكفي  كالمأاك ت الغذائي  

  مربػػػ  لاػػػؿ جهػػػ ز 3كهػػػك ل لي تػػػرب مػػػف الممػػػدؿ المػػػ لمي  مىػػػ ـ غىػػػيؿ الا ػػػأي فػػػ  غىػػػيؿ الا ػػػ
لػػػتماف المربػػػ  مػػػف ت  ػػػ  الخػػػدم ت ال ػػػحي   ممىػػػ ـ مربػػػ  ال شػػػؿ الا ػػك أتكىػػػي  بمػػػض   غىػػيؿ

غػزة مح فظػ ت تبن  ىي ىػ ت تحػ فظ   ػ  الخػزاف الجػكفي الىػ ح ي فػي   كبركرة ن ىبب لشاؿ الم
نشػػػػ   شػػػػبا   ػػػػرؼ  ػػػػح  تغطػػػػ  جميػػػػ  محك  لىػػػػد   فظػػػػ ت غػػػػزة   نظػػػػران لاكنػػػػ  الم ػػػػدر الكحيػػػػدا 

 .احتي ج ت المكاطنيف مف المي ا لتغراض المخت   
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AAbbssttrraacctt  

  
Abstract 

The study deals with the geographic distribution of the kidney failure 

patients in Gaza Governorates according to gender (males and females) and 

according to the governorates and the residential areas. The study also dealt 

with showing and clarifying the development and increase of the number of 

patients and deaths of the chronic kidney failure patients in the 

Governorates of Gaza during the period from (2000-2012 A.D.). The study 

also aimed to identify the chemical quality and the quality of the drinking 

water. It dealt with the wells in the Gaza-Strip and the estimation of the 

percentage of the patients who depend on the municipality water, filtered 

water and other sources. It also tried to discover the relationship between 

the chemical pollution of water and chronic kidney failure disease as well 

as identifying the most chemically polluted area and analyzing the reasons 

of the chronic kidney failure disease. The study also dealt with the 

traditions and behaviors adopted with kidney failure patients who depend 

on the filtered water before infection due to the nature of their usage of the 

filtered water. The study also dealt with the human variable such as the 

social characteristics, economic characteristics and health characteristics. It 

also dealt with the food chemical pollution, the chronic kidney failure 

disease and the relationship of the chemical compounds of Nicotine in 

cigarettes with the chronic kidney failure disease, the role of the Israeli 

occupation in increasing the environmental pollution and the attempt to 

connect the natural environments( chemical pollution of water) and the 

human variables and chronic kidney failure disease. The study depended in 

determining the water chemical polluters on the chemical analysis of water 

in the Public Health Laboratory by testing the water wells for chloride, 

nitrates and the total soluble salts as a determinant   to water chemical 

pollution using a number of statistical transactions represented in Chi 

square and Pearson correlation coefficient with the aim of showing the 

relational relations. In addition to this the questionnaire was distributed to 

chronic kidney failure patients(420) questionnaire (16 children were 

excluded) with the aim of measuring the natural variables and human 

variable of the patients. The study produced several computerized maps 

(Avc Gis) to show the water chemical pollution focuses and used Microsoft 

Excel and Corel Draw programs to extract maps and diagrams of the 

geographic distribution of the patient's human variables. 
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AAbbssttrraacctt  

  
 The outcomes of the study showed existence of water chemical pollution 

in the governorates of Gaza. The study also showed the existence of 

relational relationship between the social, economic and health 

characteristics and the food chemical polluters, smoking and the chronic 

kidney failure disease. The results of the study also showed that the largest 

percentage of patients are in the camps and in the quarters and cities of the 

Gaza Strip. 

The most important recommendations made by the study stressed the need 

for warning  the cities of the damages of the chemical pollutions on human 

health specially on the kidneys, warning the people of the need to carry out 

continued periodical tests to avoid infection, the need to adopt a diet and 

reduce taking salts and soft drinks because they lead to infection by the 

chronic kidney failure, stop smoking because it has relational relationship 

with the disease, establishment of a body to test and issue certificates 

indicating that vegetables and fruits are free from chemical insecticides, 

using the insecticides in proportion with the crops in order not to pollute 

the soil, underground water and foods, increasing the number of the kidney 

dialysis machines in the kidney dialysis departments to agree with the 

international standards (3 patients for each machine) and expansion of 

some of the kidney failure departments so that patients may receive the 

health service properly and the finally the need to adopt policies to 

maintain the costal aquifer  in the Governorates of Gaza and the 

establishment of sewage water network covering all the governorates of the 

Gaza Strip because it is the only source of water for citizens for all 

purposes.    
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  بثبثفهرش انًسخىَفهرش انًسخىَ

  
 فهرس المحتويات

 الصفحة الموضوع
 ج  اإلهدا 

 د  شار كت دير
 ق  م خص الدراى 

Abstract  ز 
 ط  فهرس المحتكي ت
 س  فهرس الجداكؿ
 ت  فهرس األشا ؿ
 ذ  فهرس ال كر
 ض  فهرس المسحؽ

 1 اإلطار انؼاو نهذراطت
 1 الم دم 

 2 أك ن: مكبكع الدراى 
 2 اى مشا   الدر 

 3 ل دراى  ث ني ن: الحد الما ني
 3 ث لث ن: الحد الزمني ل دراى 

 3 رابم ن: أهداؼ الدراى 
 4 خ مى ن: أهمي  الدراى 

 5 ى دى ن: فربي ت الدراى 
 5 ى بم ن: أىب ب اختي ر المكبكع

 6 ث من ن: الدراى ت الى ب  
 9 طرؽ جم  المم كم ت "م در البحث" ت ىم ن:
 11 منهج الدراى   شران: 
 12 شر: الح دم  شر: مم لج  البي ن تح دم  

 14 انفصم األول املاليح انطبٍؼٍت وانبشزٌت يف قطاع غشة
 15 ك : المسمح الطبيمي  ل ط ع غزةأ
 15 المكم  الجغرافي كال  اي -1
 15 مح فظ ت مط ع غزة -2
 18 المى ح  -3
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  فهرش انًسخىَبثفهرش انًسخىَبث

  
 الصفحة الموضوع

 18 المن خ -4
 19 المظ هر التب ريىي  -5
 20   در المي ا الىطحي  في مط ع غزةم -6
 24 ا ىتهسؾ الم ئي في مح فظ ت غزة -7

 24 : المسمح البشري  لمح فظ ت غزةث ني ن 
 24 أ داد الىا ف -1
 25 الترايب النك ي كالممرل ل ىا ف  -2
 27 النش ط ا مت  دم -3
 27 الخدم ت ال حي  -4

 28 ح فظ ت غزةمث لث ن: المش اؿ البيئي  في 
 29 رابم : الا ي 
 29 تمريؼ الا ي 
 29 ترايب الا ي 
 30  مؿ الا ي  
 31 كظ ئؼ الا ي 
 32 أمراض الا ي 

 33 مي س ا   ة الا  
 34 م خص ال  ؿ األكؿ

 انفصم انخانً
 انتىسٌغ اجلغزايف ملزضى انفشم انكهىي املشين يف حمافظاث غشة 

36 

 37 ال شؿ الا كمأك : 
 37 أنكاع ال شؿ الا كم

 37 ال شؿ الا كم الح د -1
 37 أىب ب ال شؿ الا كم الح د

 38 أ راض ال شؿ الا كم الح د 
 38 األخرل ل  شؿ الا كم الح د األ راض 

 38 ال شؿ الا كم المزمف -2
 39 أىب ب ال شؿ الا كم المزمف

 39 المزمفأ راض ال شؿ الا كم 
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  فهرش انًسخىَبثفهرش انًسخىَبث

  
 الصفحة الموضوع

 40 م طرؽ  سج ال شؿ الا ك 
 40 المسج الغذائي لالطري   المث ي كالمح فظ   م  بمض الم  مير. -1
 41 المسج ب لا   ال ن  ي   -2
 42 زرا   الا   -3

 43 الا كم المزمف دكر مىتش ي ت مح فظ ت غزة في مكاجه  مرض ال شؿ
 46 برتكاكؿ الممؿ بكحدة الا ي  ال ن  ي  في مىتش ي ت مح فظ ت غزة 

 48 ـ2011مىتش ي ت كزارة ال ح  لم ـ غىيؿ الا   في خدم ت
 48 المزمف في مىتش ي ت مح فظ ت غزة كام  مرب  ال شؿ الا كم 

تطكر كازدي د ح  ت الم  بيف كالكفي ت لمربي ال شؿ الا كم المزمف في مح فظ ت 
 ـ  2012-ـ 2002في  خسؿ ال ترة لغزة مف كجه  النظر الجغرا

51 

 57 شؿ الا كم المزمف في مح فظ ت غزةافي لمرب  ال التكزي  الجغر 
 57 التكزي  الجغرافي ألفراد  ين  الدراى  حىب الجنس. -1
 62 التكزي  الجغرافي ألفراد  ين  الدراى  حىب المح فظ ت. -2
 65 التكزي  الجغرافي ألفراد  ين  الدراى  حىب ما ف الىاف في المح فظ ت. -3

 69 م خص ال  ؿ الث ني
 انفصم انخانج 

تأحري اجلىدة واننىػٍت انكًٍٍائٍت نهًٍاه ػهى يزضى انفشم انكهىي املشين 
 يف حمافظاث غشة

71 

 72 المي ا كالترب أهمي  
 72   المي ا الجكفي  في مح فظ ت غزةمشا 

  كأثره      TDS -ا كاريد –التح ليؿ الايمي ئي  لمي ا الشرب لالمي ا الجكفي   لنترات 
 ـ .2012ال شؿ الا كم المزمف في مح فظ ت غزة لم ـ ل مرب 

73 

 73 أك ن: مح فظ  غزة 
 81 ث ني ن:  مح فظ  شم ؿ غزة
 87 ث لث : مح فظ  خ نيكنس
 92 رابم ن: المح فظ  الكىط 

 99 خ مى : مح فظ  رفح
 105 يم ئي  ل مي ا الجكفي      الا  أهـ أبرار الم كث ت الا

 CL 105د أك ن: الا كراي
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  فهرش انًسخىَبثفهرش انًسخىَبث

  
 الصفحة الموضوع

 NO3 108ث ني ن: النترات 
 TDS  109ث لث ن: مجمكع المكاد ال  ب  الذائب  ل
 –النترات  –الا كرايد كد  سم  بيف الت كث الايمي ئي لم خص ا ختب رات التي فىرت كج

   كاإل  ب  بمرض ال شؿ الا كم المزمف.TDSاألمسح الا ي  الذائب  
112 

 115 م خص ال  ؿ الث لث
 فصم انزابغ ان

انؼاداث وانظهىكٍاث املتبؼت ملزضى انفشم انكهىي املشين نطبٍؼت اطتخذايهى 
 نهًٍاه املفهرتة وأهى يصادر تهىث املٍاه اجلىفٍت بانؼناصز انكًٍٍائٍت

117 

الم دات كالى كاي ت المتبم  لمرب  ال شؿ الا كم المزمف لطبيم  اىتخدامهـ ل مي ا  
 الم  ترة .

118 

ا رتب طي  بيف مدة ىنكات اىتخداـ المي ا الم  ترة كاإل  ب  بمرض ال شؿ الا كم المسم  
 المزمف.

119 

إل  ب  المسم  ا رتب طي  بيف  دد مرات التنظيؼ خزان ت الشرب  اؿ ن ؼ   ـ  كا
 بمرض ال شؿ الا كم المزمف

122 

الب دي  في الشرب أك شرا   المسم  ا رتب طي  في ح ؿ ن  د المي ا الم  ترة كاىتمم ؿ المي ا
م   م  تر ب ل  لكف أك م  در أخرل غير ممركف  جكدة كن    المي ا فيه  كا   ب  

 بمرض ال شؿ الا كم المزمف.

124 

 128 لايمي ئي ل مي ا الجكفي  كالترب م  در الت كث ا
األمسح  –النترات  –أهـ م  در ت كث المي ا الجكفي   ب لمن  ر الايمي ئي  لالا كرايد 

   في مح فظ ت غزةTDSالا ي  الذائب  
128 

 128 الجكفي  اىتنزاؼ مخزكف المي ا -1
 129 المي ا الم دم  -2
 142 دات الحشري  كاألىمدة الايم كي  المبي -3
 146 م كث ت مي ا المكاىير -4
 146 ب لمكاد المشم  كالمم دف الث ي  ت كث م  در المي ا  -5

حربي  التي اىتخدمت في حرب ال رم ف كالتي له  أث ر ب لغ      كظ ئؼ أهـ ال ذائؼ ال
 الا  

146 

 148 بمد الح  ر كالحرب كاإلىرائي ي  الكب  ال حي الح لي لمرب  ال شؿ الا كم
 149 أهـ المم دف الث ي  
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  فهرش انًسخىَبثفهرش انًسخىَبث

  
 الصفحة الموضوع

 149 الزئبؽ -1
 150 الر  ص -2
 151 الا دميـك -3
 151 الزرنيخ -4
 152 النح س -5
 153 خص ال  ؿ الراب م 

 انفصم اخلايض
اخلصائص االجتًاػٍت واالقتصادٌت وانصحٍت ملزضى انفشم انكهىي املشين  يف  

 حمافظاث غشة

155 

 156 أك : الخ  ئص ا جتم  ي 
 156 الممر -1
 160 الح ل  الزكاجي  -2
 164  دد أفراد األىرة-3
 168 الح ل  التم يمي  -4

 172 مت  دي ث ني ن: الخ  ئص ا 
 172 الشهرمالدخؿ  -1
 176 المهن  -2

 177 ث لث ن: الخ  ئص ال حي 
 177 مك د أي ـ غىيؿ الا   -1
 180 فترة مراجم  غىيؿ الا   -2
 182 إل  ب  بمرض ال شؿ الا كم المزمفكجكد أمراض أخرل مبؿ ا -3
 185 إل  ب  بمرض ال شؿ الا كم المزمفنكع المرض مبؿ ا -4
 186 ألم رب بمرض ال شؿ الا كم المزمفإ  ب  أحد ا -5
 189 إل  ب  بمرض ال شؿ الا كم المزمفالمراجم  الطبي  مبؿ ا -6

  الذل فىر المسم ت بيف الخ  ئص Chi-squareم خص اختب ر مرب  ا لل
ا جتم  ي  كالخ  ئص ا مت  دي  كالخ  ئص ال حي  كاإل  ب  بمرض ال شؿ 

 ت غزة.الا كم في مح فظ 

192 

 م خص ال  ؿ الخ مس
 

194 



 ن 
 

  

 

 

 

  فهرش انًسخىَبثفهرش انًسخىَبث

  
 الصفحة الموضوع

 انفصم انظادص 
انتهىث انكًٍٍائً نهغذاء وأحزه ػهى يزضى انفشم انكهىي املشين  يف 

 حمافظاث غشة

196 

 197 أك ن: الغذا 
 197 الغذا  كأهميت  لجىـ اإلنى ف

 201 م هـك ت كث الغذا 
 202 الت كث الايمي ئي لتغذي 
 202 ذي  يحدث بطرؽ ككى ئؿ متمددة.الت كث الايمي ئي لتغ

 208 أنكاع كأمى ـ المكاد المب ف 
 209 شركب ت الغ زي  كبرره      الا  ث ني ن: الم

 217 لث : م ح الطم ـ كأثرا     الا  ث 
 221 رابم : التدخيف

  الذل فىر المسم ت بيف الت كث الايمي ئي Chi-squareم خص اختب ر مرب  ا لل
   ب  بمرض ال شؿ الا كم في مح فظ ت غزة.ل غذا  كاإل

227 

 229 م خص ال  ؿ الى دس
 232 انفصم انظابغ اننتائج وانتىصٍاث

 233 أك ن: النت ئج
 237 ث ني ن: التك ي ت

 239 الم  در كالمراج 
 249 م ئم  المسحؽ

 

 
 

 

 

  



 س 
 

  

 

 

 

  لبئًت اندعاوللبئًت اندعاول

  
 الجداوؿ قائمة

 الصفحة الجدوؿ رقـ الجدوؿ
 26 ك ي لحىب الجنس  في مح فظ ت غزةالترايب الن  1.1جدكؿ ل
 37 أىب ب ال شؿ الا كم الح د  2.1جدكؿ ل
 39 أىب ب ال شؿ الا كم المزمف  2.2جدكؿ ل
 44 ـ 2012كاألجهزة في مىتش ي ت مح فظ ت غزة   ـ ل   دد المرب  2.3جدكؿ ل
غزة  الر  ي  كا هتم ـ التي يت   ه  مرب  ال شؿ الا كم في مح فظ ت  2.4جدكؿل

 ـ 2012  ـ ل
49 

الر  ي  كا هتم ـ التي يت   ه  مرب  ال شؿ الا كم المزمف حىب   2.5جدكؿ ل
 ـ 2012منط   الىاف ل

49 

تطكر كازدي د ح  ت الم  بيف كالكفي ت لمرب  ال شؿ الا كم المزمف   2.6جدكؿ ل
 ـ 2012-2002في مح فظ ت غزة خسؿ ل

52 

 57 لدراى  حىب الجنستكزي  أفراد  ين  ا  2.7جدكؿ ل
 58 التكزي  الجغرافي لمكام  ىاف المرب  حىب الجنس في المح فظ ت  2.8جدكؿ ل
إلثب ت ميم  اختب ر مرب  ا ل إليج د المسم  بيف الجنس كاإل  ب    2.9جدكؿ ل

 ب لمرض
60 

التكزي  الجغرافي لمرب  ال شؿ الا كم المزمف حىب المح فظ ت   2.10جدكؿ ل
  ـ2012  ـل

63 

التكزي  الجغرافي ألفراد  ين  الدراى  حىب ما ف الىاف في   2.11جدكؿ ل
 المح فظ ت

65 

 74 ـ 2012التح ليؿ الايمي ئي  آلب ر الشرب في مدين  غزة   ـ ل  3.1جدكؿ ل
ا تم د المرب  في مي ا شربهـ مبؿ إ  بتهـ بمرض ال شؿ الا كم   3.2جدكؿ ل

 المزمف في مدين  غزة
77 

مم مؿ ارتب ط ىبيرم ف لممرف  المسم  بيف الت كث الايمي ئي لمي ا   3.3ل جدكؿ
 الشرب كاإل  ب  بمرض ال شؿ الا كم المزمف  في مح فظ  مدين  غزة.

81 

 82 ـ 2012التح ليؿ الايمي ئي  آلب ر الشرب في مح فظ  شم ؿ غزة لم ـ ل  3.4جدكؿ ل
ؿ إ  بتهـ بمرض ال شؿ الا كم ا تم د المرب  في مي ا شربهـ مب  3.5جدكؿ ل

 المزمف في شم ؿ غزة
85 
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 الصفحة الجدوؿ رقـ الجدوؿ

مم مؿ ارتب ط ىبيرم ف لممرف  المسم  بيف الت كث الايمي ئي لمي ا   3.6جدكؿ ل
 الشرب كاإل  ب  بمرض ال شؿ الا كم المزمف  في مح فظ  شم ؿ غزة.

86 

 87 ـ 2012التح ليؿ الايمي ئي  آلب ر الشرب في مح فظ  خ نيكنس   ـ ل  3.7جدكؿ ل
ا تم د المرب  في مي ا شربهـ مبؿ إ  بتهـ بمرض ال شؿ الا كم   3.8جدكؿ ل

 المزمف في مح فظ  خ نيكنس
90 

مم مؿ ارتب ط ىبيرم ف لممرف  المسم  بيف الت كث الايمي ئي لمي ا   3.9جدكؿ ل
 الشرب كاإل  ب  بمرض ال شؿ الا كم المزمف في مح فظ  خ نيكنس.

92 

 93 ـ 2012التح ليؿ الايمي ئي  آلب ر الشرب في المح فظ  الكىط    ـ ل  3.10جدكؿ ل
ا تم د المرب  في مي ا شربهـ مبؿ إ  بتهـ بمرض ال شؿ الا كم   3.11جدكؿ ل

 المزمف في المح فظ  الكىط 
97 

مم مؿ ارتب ط ىبيرم ف لممرف  المسم  بيف الت كث الايمي ئي لمي ا   3.12جدكؿ ل
 ب  بمرض ال شؿ الا كم المزمف في المح فظ  الكىط الشرب كاإل  

99 

 100 ـ 2012التح ليؿ الايمي ئي  آلب ر الشرب في مح فظ  رفح لم ـ ل  3.13جدكؿ ل
ا تم د المرب  في مي ا شربهـ مبؿ إ  بتهـ بمرض ال شؿ الا كم   3.14جدكؿ ل

 المزمف في مح فظ  رفح
102 

ب ط ىبيرم ف لممرف  المسم  بيف الت كث ميم  اختب ر مم مؿ ارت  3.15جدكؿ ل
الايمي ئي لمي ا الشرب كاإل  ب  بمرض ال شؿ الا كم المزمف في 

 مح فظ  رفح.

105 

م خص ا ختب رات التي فىرت كجكد  سم  بيف الت كث الايمي ئي   3.16جدكؿ ل
  كاإل  ب  بمرض TDSاألمسح الا ي  الذائب   –النترات  –لالا كرايد 
 لا كمال شؿ ا

112 

ميم  اختب ر ا ل إلثب ت المسم  بيف ىنكات اىتخداـ المي ا الم  ترة   4.1جدكؿ ل
 كاإل  ب  ب ل شؿ الا كم المزمف

120 

ميم  اختب ر ا ل إلثب ت هؿ يكجد  سم  بيف  دد مرات تنظيؼ   4.2جدكؿ ل
 خزان ت الشرب في المنزؿ كاإل  ب  ب لمرض

123 

مرب  ا ل لممرف  المسم  ا رتب طي  في ح ؿ ن  د المي ا ميم  اختب ر   4.3جدكؿ ل
الم  ترة كاىتمم ؿ المي ا الب دي  في الشرب أك شرا  م   م  تر ب ل  لكف 

 أك م  در أخرل كاإل  ب  بمرض ال شؿ الا كم المزمف

125 
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 الصفحة الجدوؿ رقـ الجدوؿ

 130 امي ت المي ا الم دم  كخ  ئ ه  في مح فظ ت مط ع غزة  4.4جدكؿ ل
  الت كث الايمي ئي لمن ر النترات بمد حرب ال رم ف لديىمبر نىب  4.5جدكؿ ل

 الشيخ  ج يف R-113      بئر 2009ين ير -2008
132 

 133 المرب  حىب طرؽ التخ ص مف المي ا الم دم   4.6جدكؿ ل
طرؽ التخ ص مف المي ا الم دم  لمرب  ال شؿ الا كم في مح فظ ت   4.7جدكؿ ل

 غزة
134 

 139 لمي ا الم دم  حىب مكم  ىاف المرب ط ح ا  4.8جدكؿ ل
أاثر ف كؿ الىن  التي يحدث فيه  ط ح ل مي ا الم دم  لال رؼ   4.9جدكؿ ل

 ال حي 
139 

أاثر ف كؿ الىن  التي يحدث فيه  ط ح ل مي ا الم دم  لال رؼ   4.10جدكؿ ل
 ال حي  حىب المح فظ ت.

140 

ـ  في 2012-2005   خسؿ لامي ت المبيدات الحشري  الداخ   4.11جدكؿ ل
 مح فظ ت غزة

143 

 144 ـ 2012-2009األىمدة المىته ا  في مح فظ ت غزة خسؿ ل  4.12جدكؿ ل
مم ن ة المرب  بمد الح  ر اإلىرائي ي مف ن ص األدكي  ك أجهزة   4.13جدكؿ ل

 الغىيؿ الا كم
148 

بيف الم دات    الذل فىر المسم تChi-squareاختب ر مرب  ا لل  4.14جدكؿ ل
كالى كاي ت المتبم  لمرب  ال شؿ الا كم لطبيم  اىتخدامهـ ل مي ا  

 الم  ترة كاإل  ب  بمرض

152 

 157 ال ئ ت الممري  لمرب  ال شؿ الا كم المزمف  5.1جدكؿ ل
 157 التكزي  الجغرافي ل  ئ ت الممري  طب  ن ل مح فظ ت  5.2جدكؿ ل
 158 إلثب ت المسم  بيف الممر كاإل  ب  ب لمرض ميم  اختب ر مرب  ا م  5.3جدكؿ ل
 160 الح  ت ا جتم  ي  لمرب  ال شؿ الا كم المزمف  5.4جدكؿ ل
 161 التكزي  الجغرافي لمكام  ىاف المرب  حىب الح ل  ا جتم  ي   5.5جدكؿ ل
ع ميم  اختب ر مرب  ا م إلثب ت المسم  بيف الح ل  ا جتم  ي  كارت    5.6جدكؿ ل

 أ داد الم  بيف.
162 

  دد أفراد األىرة لمرب  ال شؿ الا كم المزمف  5.7جدكؿ ل
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  لبئًت اندعاوللبئًت اندعاول

  
 الصفحة الجدوؿ رقـ الجدوؿ

التكزي  الجغرافي لمكام  ىاف المرب  حىب  دد أفراد األىرة  طب  ن    5.8جدكؿ ل
 ل مح فظ 

165 

ميم  اختب ر ا ل إلثب ت المسم  بيف حجـ األىرة كاإل  ب  بمرض   5.9جدكؿ ل
 ال شؿ الا كم

166 

 168 المؤهؿ الم مي لمرب  ال شؿ الا كم المزمف  5.10جدكؿ ل
التكزي  الجغرافي لمكام  ىاف المرب  حىب المؤهؿ الم مي طب  ن   5.11جدكؿ ل

 ل مح فظ 
169 

ميم  اختب ر مرب  ا م إلثب ت المسم  بيف المىتكل التم يمي كاإل  ب    5.12جدكؿ ل
 ب لمرض

170 

 172 الشهرم لمرب  ال شؿ الا كم المزمف الدخؿ    5.13جدكؿ ل
 173 التكزي  الجغرافي  لمكام  ىاف المرب  حىب الدخؿ الشهرم  5.14جدكؿ ل
ميم  اختب ر مرب  ا م إلثب ت المسم  بيف المىتكل ا مت  دم   5.15جدكؿ ل

 كاإل  ب  ب لمرض
175 

 176 مهن  مرب  ال شؿ الا كم المزمف  5.16جدكؿ ل
ميم  اختب ر مرب  ا م إلثب ت كجكد  سم  بيف المهن  كاإل  ب    5.17جدكؿ ل

 ب لمرض
177 

 178 مك د أي ـ غىيؿ الا   لمرب  ال شؿ الا كم المزمف  5.18جدكؿ ل
 179 التكزي  الجغرافي لمكام  ىاف المرب  حىب مك د أي ـ غىيؿ الا    5.19جدكؿ ل
 181 فترة مراجم  غىيؿ الا    5.20جدكؿ ل

 181 التكزي  الجغرافي لمكام  ىاف المرب  حىب فترة المراجم   5.21دكؿ لج
 183 كجكد أمراض أخرل مبؿ اإل  ب  بمرض ال شؿ الا كم المزمف  5.22جدكؿ ل
التكزي  الجغرافي لمكام  ىاف المرب  حىب كجكد أمراض أخرل مبؿ   5.23جدكؿ ل

 المرض
183 

ثب ت هؿ يكجد  سم  بكجكد أمراض مبؿ ميم  اختب ر مرب  ا م إل  5.24جدكؿ ل
 مرض ال شؿ الا كم المزمف كاإل  ب  ب لمرض

185 

 185 نكع المرض مبؿ اإل  ب  بمرض ال شؿ الا كم المزمف  5.25جدكؿ ل
 إ  ب  احد أفراد األىرة بمرض ال شؿ الا كم المزمف  5.26جدكؿ ل
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  لبئًت اندعاوللبئًت اندعاول

  
 الصفحة الجدوؿ رقـ الجدوؿ

د  سم  بكجكد أمراض مبؿ ميم  اختب ر مرب  ا م إلثب ت هؿ يكج  5.27جدكؿ ل
 مرض ال شؿ الا كم كاإل  ب  ب لمرض

187 

التكزي  الجغرافي لمكام  ىاف المرب  ل    مراب  الم  بيف ب ل شؿ   5.28جدكؿ ل
 الا كم

188 

 189 المراجم  الطبي  مبؿ اإل  ب  بمرض ال شؿ الا كم المزمف  5.29جدكؿ ل
ف المرب  حىب المراجم  الطبي  طب  ن التكزي  الجغرافي لمكام  ىا  5.30جدكؿ ل

 ل مح فظ ت
190 

ميم  اختب ر مرب  ا م إلثب ت المسم  بيف المت بم  الطبي  كاإل  ب    5.31جدكؿ ل
 ب لمرض

191 

  الذل فىر المسم ت بيف الخ  ئص Chi-squareاختب ر مرب  ا لل  5.32جدكؿ ل
ال شؿ الا كم  ا جتم  ي   كا مت  دي   كال حي   كاإل  ب  بمرض

 المزمف في مح فظ ت غزة.

192 

 198 النظ ـ الغذائي ل مرب  مبؿ اإل  ب  ب لمرض  6.1جدكؿ ل
 199 التكزي  الجغرافي لمكام  ىاف المرب  حىب طبيم  النظ ـ الغذائي  6.2جدكؿ ل
ميم  اختب ر مرب  ا م إلثب ت هؿ يكجد  سم  بيف نظ ـ الغذا  كارت  ع   6.3جدكؿ ل

 د الم  بيفأ دا
200 

 204 المرب  حىب تن كلهـ لتغذي  المح كظ  مبؿ اإل  ب  ب لمرض  6.4جدكؿ ل
التكزي  الجغرافي لمكام  ىاف المرب  حىب طبيم  تن كلهـ لتغذي    6.5جدكؿ ل

 المح كظ  مبؿ اإل  ب  ب لمرض
205 

ألغذي  ميم  اختب ر مرب  ا م إلثب ت هؿ يكجد  سم  بيف تن كؿ ا  6.6جدكؿ ل
 المح كظ  كارت  ع إ داد الم  بيف.

207 

 210 المرب  حىب تن كلهـ ل مشركب ت الغ زي  مبؿ اإل  ب  ب لمرض  6.7جدكؿ ل
التكزي  الجغرافي لمكام  ىاف المرب  حىب تن كلهـ ل مشركب ت   6.8جدكؿ ل

 الغ زي 
211 

 213 ب لمرض أي ـ تن كؿ المرب  ل مشركب ت الغ زي  مبؿ اإل  ب   6.9جدكؿ ل
التكزي  الجغرافي ل مرب  حىب أي ـ تن كؿ المرب  ل مشركب ت مبؿ   6.10جدكؿ ل

 إ  بتهـ ب لمرض
214 

 215 نكع المشركب ت الغ زي  التي يتن كله  المرب   6.11جدكؿ ل
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  لبئًت اندعاوللبئًت اندعاول

  
 الصفحة الجدوؿ رقـ الجدوؿ

ميم  اختب ر مرب  ا م إلثب ت هؿ يكجد  سم  بيف تن كؿ المشركب ت   6.12جدكؿ ل
  داد الم  بيف بمرض ال شؿ الا كم المزمفالغ زي  كارت  ع أ

216 

تن كؿ المرب  لتطمم  المح كظ  ب ألمسح ا لمخ ست بشت  أنكا ه    6.13جدكؿ ل
 كاألمسح األخرل مبؿ اإل  ب  ب لمرض

218 

التكزي  الجغرافي لمكام  ىاف المرب  حىب تن كلهـ لتطمم    6.14جدكؿ ل
 المح كظ  ب ألمسح

218 

ميم  اختب ر مرب  ا م إلثب ت هؿ يكجد  سم  بيف تن كؿ األمسح   6.15جدكؿ ل
 ا لمخ ست بشت  أنكا ه  كاألمسح األخرل كارت  ع إ داد الم  بيف.

220 

 220   دة التدخيف لمرب  ال شؿ الا كم الذاكر مبؿ اإل  ب  ب لمرض  6.16جدكؿ ل
ذاكر المدخنيف كغير التكزي  الجغرافي لمكام  ىاف المرب  ال  6.17جدكؿ ل

 المدخنيف
222 

ميم  اختب ر مرب  ا م إلثب ت هؿ التدخيف ل   سم  ب رت  ع أ داد   6.18جدكؿ ل
 الم  بيف

222 

  الذل فىر المسم ت بيف الت كث Chi-squareاختب ر مرب  ا لل  6.19جدكؿ ل
 الايمي ئي ل غذا  كاإل  ب  بمرض ال شؿ الا كم في مح فظ ت غزة

224 
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  لبئًت األشكبللبئًت األشكبل

  
 شكاؿاأل قائمة

 الصفحة الشكؿ رقـ الشكؿ
 17 مح فظ ت غزة لمنط   الدراى     1.1شاؿ ل
 18 ـ 2011مى ح ت مح فظ ت غزة   ـ ل   1.2شاؿ ل
 22 م ط  جيكلكجي ل خزاف الجكفي الى ح ي   1.3شاؿ ل
 23 غزة مط عمنىكب المي ا الجكفي  في    1.4شاؿ ل
 25 ـ 2012فظ ت غزة لم ـ لأ داد الىا ف في مح    1.5شاؿ ل
 29 مكم  الا ي  في اإلنى ف   1.6شاؿ ل
 30 ترايب الا ي    1.7شاؿ ل
 41 الغىيؿ البريتكني لمرب  ال شؿ الا كم   2.1شاؿ ل
 42 ذالتن ي  الدمكي  لمرب  ال شؿ الا كم المزمن   2.2شاؿ ل
 43 زرع الا   الجديدة   2.3شاؿ ل
 44 ـ 2012أجهزة غىيؿ الا   لم ـ ل دد المرب  ك    2.4شاؿ ل
الر  ي  كا هتم ـ التي يت   ه  المرب  مف الط مـ التمريبي كأطب      2.5شاؿ ل

 الا ي  ال ن  ي  حىب المح فظ ت
51 

تطكر كازدي د  ح  ت الم  بيف بمرض ال شؿ الا كم المزمف في    2.6شاؿ ل
  2002-2012غزة خسؿ ال ترة ل مح فظ ت

53 

تطكر كازدي د ح  ت الكفي ت  نتيج  اإل  ب  بمرض ال شؿ الا كم    2.7شاؿ ل
  2002-2012غزة خسؿ ال ترة لمح فظ ت المزمف في 

53 

 56 الكفي ت كالم  بيف بمرض ال شؿ الا كم المزمف في مح فظ ت غزة   2.8شاؿ ل
 61 تكزي  أفراد  ين  الدراى  حىب الجنس في مح فظ ت غزة   2.9شاؿ ل

المكي   في مح فظ ت ل تن ي  مرب  ال شؿ الا كم المزمف لالخ بميف    2.10ؿ لشا
 غزة

64 

 75 ترايز  ن ر الا كرايد في مدين  غزة   3.1شاؿ ل
 75 ترايز  ن ر النترات في مدين  غزة   3.2شاؿ ل
 75   في مدين  غزة(TDSترايز  ن ر   3.3شاؿ ل
 83 ح فظ  الشم ؿترايز  ن ر الا كرايد في م   3.4شاؿ ل
 83 ترايز  ن ر النترات في مح فظ  الشم ؿ   3.5شاؿ ل
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  لبئًت األشكبللبئًت األشكبل

  
 الصفحة الشكؿ رقـ الشكؿ

 83   في مح فظ  الشم ؿTDSترايز  ن ر ل   3.6شاؿ ل
 88 ترايز  ن ر الا كرايد في مح فظ  خ نيكنس   3.7شاؿ ل
 88 ترايز  ن ر النترات في مح فظ  خ نيكنس   3.8شاؿ ل
 88 ظ  خ نيكنسفي مح ف  TDSترايز  ن ر   3.9شاؿ ل
 94 ترايز  ن ر الا كرايد في المح فظ  الكىط    3.10شاؿ ل
 94 ترايز  ن ر النترات في المح فظ  الكىط    3.11شاؿ ل
 95 في المح فظ  الكىط  TDSترايز  ن ر    3.12شاؿ ل
 101 ترايز  ن ر الا كرايد في مح فظ  رفح   3.13شاؿ ل
 101 ايد في مح فظ  رفحترايز  ن ر الا كر    3.14شاؿ ل
 101   في مح فظ  رفحTDSترايز  ن ر ل   3.15شاؿ ل
المن طؽ التي يتراز فيه   ن ر الا كرايد  ف الحد المىمكح ب  في    3.16شاؿ ل

 غزة مح فظ تآب ر 
107 

المن طؽ التي يتراز فيه    ن ر النترات  ف الحد المىمكح ب  في    3.17شاؿ ل
 غزة مح فظ تآب ر 

109 

   ف الحد المىمكح ب  في آب ر TDSالمن طؽ التي يتراز فيه   ن رل   3.18شاؿ ل
 مح فظ ت غزة

111 

 118 ال ترة الزمني  ل مرب  في اىتخداـ المي ا الم  ترة في الشرب   4.1شاؿ ل
 120 تنظيؼ الم ئ   لخزان ت مي ا الشرب    4.2شاؿ ل
 122  دد مرات التنظيؼ اؿ ن ؼ   ـ   4.3شاؿ ل
 123  ندم  ي رغ خزاف المنزؿ الم  تر مف المي ا ت كـ الم ئ   بػػ :   4.4شاؿ ل
في ح ؿ ا تم د الم ئ       مي ا ف تر خ ص ب لمنزؿ م  هي مدة تغير    4.5شاؿ ل

 الم  في
126 

 127 هؿ تمت د أف المي ا في مط ع غزة   لح  ل شرب   4.6شاؿ ل
 130 غزة مح فظ تكالح ر ا مت   ي  في  شبا ت ال رؼ ال حي   4.7شاؿ ل
تكزي  أفراد  ين  الدراى  حىب أاثر مرات ط ح المي ا الم دم  في    4.8شاؿ ل

 مح فظ ت غزة
142 

 159 تكزي  أفراد  ين  الدراى  حىب الممر في مح فظ ت غزة   5.1شاؿ ل



 ث 
 

  

 

 

 

  لبئًت األشكبللبئًت األشكبل

  
 الصفحة الشكؿ رقـ الشكؿ

 163 ح فظ ت غزةتكزي  أفراد  ين  الدراى  حىب الح ل  ا جتم  ي  في م   5.2شاؿ ل
 167 تكزي  أفراد  ين  الدراى  حىب  دد أفراد األىرة في مح فظ ت غزة   5.3شاؿ ل
 171 تكزي  أفراد المين  حىب المؤهؿ الم مي في مح فظ ت غزة   5.4شاؿل
 175 ل مح فظ ت الدخؿ الشهرم ل مرب  طب  ن    5.5شاؿ ل
 177 المرب  حىب المهن    5.6شاؿ ل
تب  هـ ل نظ ـ الغذائي مبؿ اإل  ب  ب لمرض طب  ن    6.1شاؿ ل  المرب  كا 

 ل مح فظ ت
201 

 207 ل مح فظ ت المرب  ك تن كلهـ لتغذي  المح كظ  طب  ن    6.2شاؿ ل
 212 تن كلهـ ل مشركب ت الغ زي  طب  ن ل مح فظ تك المرب     6.3شاؿ ل
 220 طب   ل مح فظ ت المرب  كتن كلهـ لتطمم  المح كظ  ب ألمسح   6.4شاؿ ل
 226 تكزي  أفراد  ين  الدراى  ل ذاكر المدخنيف في مح فظ ت غزة   6.5شاؿ ل
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  لبئًت انصىرلبئًت انصىر

  
 الصور قائمة

 

 الصفحة الصورة الصورةرقـ 
     المدكاف مبؿ ال حي ال رؼ مي ا لمم لج  غزة  تدمير محط  4.1ل  كرة

  ليميفال     المكاف كبمد  اليى رل
132 

 مح فظ  في شم عاإل مي س ثن  أ الطبيمي  كالمكارد الط م  ى ط  فريؽ  4.2ل  كرة
 الحرب بمد الشم ؿ

147 
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  لبئًت انًالزكلبئًت انًالزك

  
 المالحؽ قائمة

 الصفحة الممحؽ الممحؽرقـ 
 250 األكؿ لأطب   الا ي  ال ن  ي    فيا ىتب  1م حؽ رمـ ل
 252 ى  لالم  ب  م حؽ ا ىتبي ف الخ ص بمين  الدرا  2م حؽ رمـ ل
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  اإلطبر انعبو نهعراضتاإلطبر انعبو نهعراضت

  
 اإلطار العاـ لمدراسة

 دمةالمق

الحمد ا الذم أىب    ين  نمم  ظ هرةن كب طن ن كال سة كالىسـ     خير خ ؽ اا كأطهرهـ م ب ن 
وْا نِْعَمَة اّللِّ َٓ ]كأ دمهـ لى ن ن ك    آل  كى ـ تى يم ن اثيران أم  بمد: ي كؿ اا تم ل :  َوإِن َتُعدُّ

ُصوَها فنمـ اا     خ    اثيرة ك ظيم  كلك نظر اإلنى ف إل  ن ى     18آي   لىكرة النحؿ  [ُُتْ
  كأطراف    كلى ن   ك      في جىـ اإلنى ف م ب   كا  ج زا  فمف نمـ اا  لكجد م  يمجز  ف شارا

 ف  كىكؼ نتطرؽ كغير ذلؾ مف األشي   الدمي   التي أكجده  اا في جىـ اإلنى  كا يتي   كرئتي 
شؾ أف له  أهمي   ظيم  في  في هذا البحث إل  أحد هذا النمـ كاألجهزة أ  كهي الا يت ف ك 

كمد يبت ي اا بمض  كبتمط ه  يتأثر الجىـ   ت كـ بتن ي  الدـ مف الشكائب كالىمكـ نه ألالجىـ  
مف الذم ي بر كيحتىب كمف  ب دا ب ش ه   ف الممؿ تذايران لهـ بمظيـ نمم  كابتس ن لهـ لينظر 

  كالطبي  الذم يىخط كيجزع فاؿ بس  يبت ي  ب  رب  أن  خير ل       الرغـ مف التطكر ال حي
ذلؾ لـ يمن  مف  فأ   كال ب       األمراض منذ فترة مبارة إ نج زات في ال ط ع ال حيكاإل

ي اآلكن  األخيرة في الدكؿ بشاؿ كابح كازدادت حدت  ف المزمف مرض ال شؿ الا كم نتش راك كجكد 
  ح ل  لاؿ 296ل األكركبي  لمرب  ل دكؿكمدرت النىب  الكىيط  لمدد ا األكركبي    ك لمربي ا

  ح ل  لاؿ م يكف 80-122م يكف نىم   أم  في دكؿ الم لـ المربي مدر  دد المرب  بيف ل
ازدادت بيف ىا ف المزمف   كتشير اإلح  ئي ت ال  ىطيني  أف نىب  ال شؿ الا كم  1لنىم 

بشاؿ منتظـ المزمف  الا كما ف  دد المرب  الذيف يت  كف خدم  الغىيؿ حيث غزة مح فظ ت 
  ـ حت  ح ل    (61كزاد  دد الح  ت    2ل ـ2009غزة لم ـ ت مح فظ  في مريب ن  (359)
ذا كهذا يؤاد بركرة دراى  ه  ـ2012ـ حىب نت ئج ا ىتب ن  كالدراى  الميداني  لم ـ 2012

لم ن  كبركرة الت دم ل  ب لطرؽ الم مي   المزمف الا كمالتطكر الم حكظ في انتش ر مرض ال شؿ 
الدراى  ت ؾ كمد تـ اختي ر الجغرافي  الطبي  لتاكف مكبكع   ىهـ في الت  يؿ مف خطكرت  كتطكران
ر البيئ   ن     كالمسم  بينه  كبيفمراضلت الجغرافي  كالتكزي  اإلنى ف نه  تتم ؽ ب ح أل

  كمدل تكفر الخدم ت مراضأى ليب كبرامج ما فح  األ في  كاذلؾ البحث الطبيمي  كالبشري 
ف الجغرافي  الطبي  تخدـ الجغرافي  أل  إب ف  ب إل ل مجتم  ال حيكرف  المىتكل  ال حي  لمسجه 

 . كالطب مم ن 
                                                

 . 2ـ   ص 2009ج ممي    مش   األىد ال "القصور الكموي المزمف" بدك مش ك     1ل
ـ  بي نػػػػ ت كمم كمػػػػ ت 2009 "، الصػػػػحيدائػػػػرة التخطػػػػيط قسػػػػـ ،" دارة الم مػػػػ  ل مىتشػػػػ ي ت كزارة ال ػػػػح    اإل  2ل

 خ   .
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  اإلطبر انعبو نهعراضتاإلطبر انعبو نهعراضت

  
 أواًل: موضوع الدراسة:

ؿ إنشػ   المديػد مػف المىتشػ ي ت كالمرااػز ال ػحي      الرغـ مػف التطػكر كالت ػدـ ال ػحي مػف خػس
إ  أف ذلؾ لـ يمن  مف انتش ر بمض األمراض كخ    مػرض    المنتشرة في أرج   مح فظ ت غزة

   الػػذم يمػػد مػػف األمػػراض المزمنػػ  كالخطيػػرة التػػي تنتشػػر فػػي مح فظػػ ت غػػزة المػػزمف ال شػػؿ الا ػػكم
بمػض كمح كلػ  الػربط بػيف  ما نيػ ن المػزمف ا ػكم مػرض ال شػؿ ال بػرازإكمف خسؿ ذلػؾ تنػ كؿ البحػث 

لم نػػ  نىػػهـ فػػي إيجػػ د أهػػـ   المػػزمف  نتشػػ ر مػػرض ال شػػؿ الا ػػكمافػػي الطبيميػػ  كالبشػػري   المتغيػػرات
 .ازدي د مرض ال شؿ الا كم المزمفالمكامؿ كاألىب ب المؤدي  إل  تطكر ك 

 مشكمة الدراسة:

فتشػػير      ػػ   ػػميد مح فظػػ ت غػػزةالمػػزمف م تامػػف مشػػا   الدراىػػ  فػػي ازديػػ د مػػرض ال شػػؿ الا ػػك 
غػػزة  ػػ ـ  مح فظػػ تفػػي  المػػزمف أف  ػػدد الم ػػ بيف بمػػرض ال شػػؿ الا ػػكمال  ىػػطيني  اإلح ػػ ئي ت 

مربػػي  ح لػػ    322ل ـ2007 ػػدد الم ػػ بيف فػػي  ػػ ـ  ب ػػ بينمػػ    مربػػي   ح لػػ  236ل ـ2003
ب ػػ   ػػدد الم ػػ بيف ـ 2011 المػػ ـ فػػيمػػ  أ   ح لػػ  كفػػ ة  89ب ػػ  ل ـ 2007لمػػ ـ ك ػػدد الكفيػػ ت  

كأ ػبح مػرض ال شػؿ    1ل   ح لػ  كفػ ة104لـ ب ػ  2011لم ـ ح ل  مربي  ك دد الكفي ت   394ل
 ػػػ ب  ب ل شػػػؿ ف ممػػػد ت اإلأحيػػػث تكبػػػح الت ػػ رير  لجميػػ  دكؿ المػػػ لـ  ػػػمب ن  يمثػػػؿ تحػػػدي ن  مالا ػػك 

 الا ػػػكممػػػف ال شػػػؿ المػػػ لـ يمػػػ نكف  فػػػيشػػػخص   م يػػػكف 500لف هنػػػ ؾ أك    مرت مػػػ  المػػػزمف الا ػػػكم
اػػؿ هػػذا يؤاػػد مػػدل خطػػكرة الظػػ هرة كبػػركرة الت ػػدم لهػػ  بػػ لطرؽ    2ل ـ2011حتػػ   ػػ ـ  المػػزمف

التىػػ ؤ ت  كيماػػف تكبػػيح مشػػا   الدراىػػ  مػػف خػػسؿ  الم ميػػ  كفهمهػػ  كت ىػػيره  كب لتػػ لي مج بهتهػػ 
 :الت لي 

 تساؤالت الدراسة:

 أنكا ػػ مػػرض ال شػػؿ الا ػػكم كمػػ  هػػي أىػػب ب  ك هػػك كمػػ   كترايبهػػ  هػػـ كظ ئ هػػ أك  مػػ  هػػي الا يػػ  1- 
 ؟كأ راب 

 ال شؿ الا كم المزمف كنىب  اؿ مح فظ ؟  مرب زي دة في  دد ح  تم  أاثر المح فظ ت 2- 

 مف كجه  نظر جغرافي ؟المزمف م  التطكر الزمني لظ هرة مرض ال شؿ الا كم  3-
                                                

ـ  بي نػ ت 2009 ،مرجع سبؽ ذكػر   " الصحيدائرة التخطيط قسـ ،" دارة الم م  ل مىتش ي ت كزارة ال ح    اإل  1ل
 كمم كم ت خ   .

 ـ.2011"  ت رير شهر يكليك  العالـ في الكمويتقييـ لمرضى الفشؿ   الم لمي    "منظم  ال ح  2ل
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  اإلطبر انعبو نهعراضتاإلطبر انعبو نهعراضت

كدكر ا حػػتسؿ  المػػزمف الا ػػكمل شػػؿ  ػػ ب  بمػػرض ااإل فػػيل ميػػ ا   الايميػػ ئي ػػكث مػػ   سمػػ  الت4-   
 ؟في ازدي د الت كث الايمي ئ 

كالى كاي ت المتبم  لمربػ  ال شػؿ الا ػكم المػزمف لطبيمػ  اىػتخدامهـ ل ميػ ا   م   سم  الم دات 5-
 .مبؿ ا   ب  ب لمرضالم  ترة 

  ػػكمالاال شػػؿ مػػرض ب ػػ ب  اإل فػػيكال ػػحي   كا مت ػػ دي  م  يػػ جتا مػػ   سمػػ  الخ ػػ ئص 6- 
 ؟المزمف

 ؟المزمف الا كم  ب  بمرض ال شؿ ل غذا  في اإل الايمي ئي  الت كث م   سم 7-

فػػي اإل ػػ ب  بمػػرض ال شػػؿ مػػ دة النياػػكتيف فػػي دخػػ ف الىػػج ئر المرابػػ ت الايمي ئيػػ  لمػػ   سمػػ   8-
 ؟ الا كم المزمف

 :لمدراسة ثانيًا: الحد المكاني

يحده  مف جه  الشم ؿ  2اـ  365ل لذل تب   مى حت كا   تتمثؿ منط   الدراى  في مح فظ ت غزة
كمػػف الجنػػػكب م ػػر كمػػػف الغػػرب البحػػػر المتكىػػط بطػػػكؿ  ـ1948كالشػػرؽ األرابػػػي المحت ػػ   ػػػ ـ 

  كمح فظػػػػ  خػػػػ نيكنس  كيتاػػػػكف مطػػػػ ع غػػػػزة مػػػػف خمػػػػس مح فظػػػػ ت مح فظػػػػ  رفػػػػح    1لاػػػػـ  42ل
 . كمح فظ  الشم ؿ   كمح فظ  غزة  مح فظ  الكىطيالك 

 د الزمني لمدراسة:ثالثًا: الح

هػذا الدراىػ    ػ   مت ػرتاحيػث  ـ 2012 -2002لتػـ تطبيػؽ هػذا الدراىػ  خػسؿ ال تػرة الزمنيػ  
 غزة.

 رابعًا: أهداؼ الدراسة:

 الدراى  إل  تح يؽ م  ي ي: تهدف

فػػػػي المػػػػزمف لمربػػػػي ال شػػػػؿ الا ػػػػكم  زديػػػػ د  ػػػػدد المربػػػػ  كالكفيػػػػ تاك  بيػػػػ ف كتكبػػػػيح تطػػػػكر1- 
 . ـ 2012-2002ل ترةمح فظ ت غزة خسؿ ال 

 . تكزي  الجغرافي لمرب  ال شؿ الا كم المزمف في مح فظ ت غزةالدراى   2-

                                                

 .16ـ   ص1999  بيركت    األكؿ"  المج د  قسـ الدراسات الجغرافية،" المكىك   ال  ىطيني     1ل
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  اإلطبر انعبو نهعراضتاإلطبر انعبو نهعراضت

المرب   مح فظ ت غزة كت دير نىب  فيالنك ي  لمي ا الشرب ك التمرؼ     الجكدة الايمي ئي  3-   
 . خرلأكم  در   المي ا الم  ترة مي ا الب دي    الذيف يمتمدكف     

مػػ دات كالىػػ كاي ت المتبمػػ  لمربػػ  ال شػػؿ الا ػػكم المػػزمف لطبيمػػ  اىػػتخدامهـ الالتمػػرؼ   ػػ  4- 
 ل مي ا  الم  ترة .

اثر أك  المزمف الا كم  ب  بمرض ال شؿ ل مي ا كاإل الايمي ئيبيف الت كث يج د المسم  إمح كل  5- 
 الا ػػكمل شػػؿ  ػػ ب  بمػػرض اىػػب به  مػػ  اإلأب لميػػ ا مػػف الن حيػػ  الايمي ئيػػ  كتح يػػؿ   ن ثػػت ك المنػػ طؽ 
 .المزمف 

مػػػ     كال ػػػحي   كا مت ػػػ دي    ا جتم  يػػػ لالخ ػػػ ئص  تكبػػػيح  سمػػػ  المتغيػػػرات البشػػػري 6- 
 . المزمف ال شؿ الا كم  ب  بمرض اإل

 المزمف . الا كم  ب  بمرض ال شؿ ل غذا  كاإل الايمي ئيم  الت كث كتكبيح  س فبي  7-

فػػػي اإل ػػػ ب  مػػػ دة النياػػػكتيف فػػػي دخػػػ ف الىػػػج ئر يػػػ  لكبيػػػ ف  سمػػػ  المرابػػػ ت الايمي ئتكبػػػيح 8- 
 . بمرض ال شؿ الا كم المزمف

التك ػػؿ إلػػ  النتػػ ئج كالم ترحػػ ت التػػي تىػػ  د   ػػ  نشػػر الػػك ي بػػيف النػػ س فيمػػ  يخػػص أىػػب ب 9-
 كبداي ت تطكر المرض.

 خامسًا: أهمية الدراسة:

 الدراسة مف خالؿ: ميةهأتكمف 

زديػػ د اكتمػػ لج مشػػا      حيػػ ة الىػػا ف كهػػك ال ػػح  الم مػػ ت ػػكـ بحػػؿ مشػػا   تمػػس ج نػػب مػػف  -1
لػذلؾ يمتبػر مػف المكبػك  ت  ؛ كمح يػ ن   لميػ ن الذم يمتبر مف أىػب ب الكفيػ ت  مرض ال شؿ الا كم

 اله م      مىتكل الم لـ اظ هرة   لمي .

منهػػ   ألنػػ  مػػف األمػػراض المزمنػػ  التػػي يمػػ ن ؛ تمػػ  ال  ىػػطيني لمثػػؿ هػػذا الدراىػػ تح جػػ  المج -2
 غزة. مح فظ تىا ف 

 اإلنىػػػ ف ا  ػػػ ب ك  الايميػػ ئيتحػػػ كؿ الػػربط بػػػيف الت ػػػكث  التػػيتمتبػػر هػػػذا الدراىػػ  مػػػف الدراىػػػ ت  -3
 التػي را اآليػدلؿ  ػح   مكيػ ن  مؤشران بذلؾ تمط   فهيالخ ص ب لدراى   المزمف الا كممرض ال شؿ ب

 .ل غذا   الايمي ئيكث كالت  فىرت الىبب كرا  اىتخداـ مي ا الشرب الم كث  ايمي ئي ن 
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بنتػػػػػ ئج هػػػػػذا الدراىػػػػػ   هتمػػػػػ ـا  ي ت كاألطبػػػػػ   كالمخططػػػػػيف كذكم تزكيػػػػػد المىػػػػػئكليف كالمىتشػػػػػ -4  
 المىت ب ي . الخططلسىت  دة منه  في برامجهـ ك 

 إب ف    مي  جديدة مف الن حي  الجغرافي  كا ىت  دة منه  مىت ب ي ن لاؿ مف يهم  األمر. -5

 اسة:سادسًا: فرضيات الدر 

 تىتند هذا الدراى  في ال ربي ت اآلتي :

 .المزمف يمد  دـ جكدة المي ا النك ي  كالايمي ئي  ل شرب مف أىب ب مرض ال شؿ الا كم 1-

 .المزمف  الا كم  ب  بمرض ال شؿ إاثر المن طؽ أ هيمن طؽ الت كث  تمد2- 

كم المػزمف لطبيمػ  اىػتخدامهـ الم دات كالى كاي ت المتبم  لمرب  ال شؿ الا يكجد  سم  بيف  3-
 .الا كممبؿ ا   ب  ب لمرض كمرض ال شؿ ل مي ا  الم  ترة 

 كمػػػػرض ال شػػػػؿ الا ػػػػكم  كال ػػػػحي   مت ػػػػ دي كا   جتم  يػػػػ ا يكجػػػػد  سمػػػػ  بػػػػيف الخ ػػػػ ئص 4- 
 .المزمف

 .المزمف كمرض ال شؿ الا كم ل غذا  الايمي ئيالت كث يكجد  سم  بيف 5- 

فػػي اإل ػػ ب  بمػػرض مػػ دة النياػكتيف فػػي دخػػ ف الىػػج ئر مرابػػ ت الايمي ئيػػ  لبػػيف اليكجػد  سمػػ  6- 
 . ال شؿ الا كم المزمف

 سابعًا: أسباب اختيار الموضوع:

 تامف أىب ب اختي ر مكبكع الدراى  فيم  ي ي:

الرغبػػػ  الشخ ػػػي  فػػػي أف ياػػػكف لػػػي مشػػػ را  فػػػي خدمػػػ  هػػػذا المجتمػػػ  كبيػػػ ف أهميػػػ  الجغرافيػػػ  1- 
 . ثر البيئ  في زي دة كتكى  انتش ر المرضأـ بتحديد  كامؿ انتش ر األمراض ك الطبي  التي ت ك 

كالتػي تػؤثر   ػ  حيػ ة اإلنىػ ف كت    ػ  مػ  بيئتػ  بشػاؿ    حػد األمػراض المزمنػ أالترايز   ػ  2- 
 .مب شر
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 مح فظػػ تكحػػ  ت الكفػػ ة بشػػاؿ كابػػح بػػيف ىػػا ف  المػػزمف ازديػػ د نىػػب  مربػػ  ال شػػؿ الا ػػكم 3-  
 . 1ل غزة

 . مب    ت كالحد مف  المزمفت ديـ م ترح ت تى هـ في  مكاجه  مرض ال شؿ الا كم 4- 

 ثامنًا: الدراسات السابقة:

ل د تـ مراجم  المديػد مػف الدراىػ ت الىػ ب   التػي تن كلػت مكبػكع مػرض ال شػؿ الا ػكم مػف  
  دة تخ   ت.

Kazem Nazem Basheer, “Major Risk Factors that lead to onset End- 

stageRenal Disease In Norther west Bank”: Al – NajahNationalUniversity, 

2011.  

رسالة ماجستير بعنواف "األسباب الرئيسية التي تؤدي إلى حدوث الفشؿ ، كاظـ نظمي بشير-1
 ـ.2011، جامعة النجاح الوطنية، الكموي النهائي في شماؿ الضفة الغربية

كك ػكل  لمرح تػ  النه ئيػ  التػي  الا ػ ىػب ب التػي تػؤدم إلػ  تطػكر مػرض تن كلت الدراى  تحديػد األ
فػػي المىتشػػ ي ت  الا ػػ تىػػت ـز إجػػرا  الغىػػيؿ الا ػػكم حيػػث أجريػػت دراىػػ  فػػي أربمػػ  مرااػػز لغىػػيؿ 

ىػتخدـ الب حػث فػي دراىػت  ا ىػتبي ف كالم ػ بست المب شػرة مػ  االحاكمي  فػي شػم ؿ البػ   الغربيػ  ك 
تك ػػ ت الدراىػػ  أف أمػػراض الىػػارم كارت ػػ ع بػػغط الػػدـ كمػػرض ت ػػ ب مربػػ  ال شػػؿ الا ػػكم ك 

كالتارار في تن كؿ األدكي  المىان  كالته ب المى لؾ البكلي  يرتبط بشػاؿ مب شػر مػ    شراييف ال  ب 
كأك ت ت ؾ الدراى  بركرة إجرا  فحك  ت فكريػ  بمجػرد التمػرض    حدكث ال شؿ الا كم المزمف
 لا كم.لت راض المؤدي  ل  شؿ ا

رسػػالة ماجسػػتير بعنػػواف "التوزيػػع الجغرافػػي والخصػػائص ، عبػػد المحسػػف صػػالا أبػػو الغيػػث -2
 ـ. 2010االجتماعية واالقتصادية لمرضى الفشؿ الكموي الذكور بمدينة جدة" :

   ـ2010تن كلػػػت الدراىػػػ  ممرفػػػػ  التكزيػػػ  الجغرافػػػي لمربػػػػ  ال شػػػؿ الا ػػػكم ل ػػػػذاكر بمدينػػػ  جػػػػدة 
كا تمػد  كاألحيػ   نتخ بيػ ا كتػكزيمهـ   ػ  الػدكائر    مت  دي كا    جتم  ي ا كممرف  خ  ئ هـ 

 ػػػػف طريػػػػؽ  الب حػػػػث   ػػػػ  المىػػػػح الميػػػػداني لمراجمػػػػي مرااػػػػز الغىػػػػيؿ بجميػػػػ  ال ط  ػػػػ ت المخت  ػػػػ 
 . لمرب  ال شؿ الا كم مت  دي كا    جتم  ي ا ممت لممرف  الخ  ئص ا ىتب ن  التي    

                                                

ت رير شػهر   مويالكمرضى الفشؿ  إحصائية " األكلي الم م  ل ر  ي  ال حي   اإلدارةكزارة ال ح  ال  ىطيني      1ل
 ـ.2012  يكليك
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ي  الجغرافي ل مرب  ج   متب ين ن بيف الػدكائر ا نتخ بيػ  كاألحيػ   أمػ  فػي كتك  ت الدراى  أف التكز   
    مػ ن كمتزكجػكف  60لأف أ م ر المرب  األاثر مف  تبيف جتم  ي ا  ج نب خ  ئص المرب 

تبػػيف أف المهػػف األاثػػر بػػيف المربػػ  هػػي مػػف فئػػ   مت ػػ دي ا أمػػ  فػػي ج نػػب خ ػػ ئص المربػػ  
أمػػ  فػػي ج نػػب خ ػػ ئص المربػػ     الممػػ ؿ كلػػديهـ مىػػ اف مىػػتأجرة األ مػػ ؿ الحػػرة كالط بػػ  كفئػػ 

 .أخرل  م ي  مأال حي  ممظـ المرب  مب كا بمتبرع ل ا ي  لانهـ يح كلكا زرع ا ي  أك إجرا  

كتم يمهػ  حتػ    تن ػؿ أمػراض أخػرل   المن يػ  الجيػدة بػأجهزة غىػيؿ الا ػ ببػركرة كأك ت الدراى 
كتك يػػ  مربػػ  مرااػػز الغىػػيؿ    الت بمػػ  لػػكزارة ال ػػح  الا ػػ يؿ كزيػػ دة  ػػدد مرااػػز غىػػ   ل مربػػ 

كال يػػ ـ بحم ػػ  ماث ػػ  كشػػ م   مػػف مبػػؿ مراػػز زرا ػػ  األ بػػ   أك كزارة   الغىػػيؿ البريتػػكني ىػػتخداـ ب
 خ   .  ال ح  تحث التبرع ب أل ب     م  كالا 

ض الفشؿ الكموي رسالة ماجستير بعنواف "جغرافية مر ، نسيـ بنت ماطر المسفري المجنوني -
 .ـ2009: بمدينة مكة المكرمة" اإلناثالمزمف لدى 

  تن كلت الدراى  التمرؼ     التكزي  الما ني لمريب ت ال شؿ الا كم المزمف بمدين  ما  المارمػ  
 كخبػػػراتهف فػػػي اىػػػتخداـ الطػػػب الشػػػمبي اكىػػػي    ػػػسج   مت ػػػ دي كا    جتم  يػػػ ا كخ  ئ ػػػهف 

 ت الممػػؿ الميػػداني التػػي جممػػت مػػف المريبػػ ت ال ػػكاتي يجػػريف  م يػػ  كا تمػػدت الدراىػػ    ػػ  بي نػػ
الغىػػػػيؿ الا ػػػػكم بمرااػػػػز الت نيػػػػ  الدمكيػػػػ  بمدينػػػػ  ماػػػػ  المارمػػػػ  إلظهػػػػ ر المسمػػػػ ت بػػػػيف خ ػػػػ ئص 

 المريب ت كمكام  ىانهف.
كارتب طهػػػػ  بمرااػػػػز الت نيػػػػ   مت ػػػػ دي ا مسمػػػػ  ا رتب طيػػػػ  بػػػػيف الخ ػػػػ ئص تك ػػػػ ت الدراىػػػػ  أف الك 

ل مريبػػ ت كمكامػػ   ا جتم  يػػ  كالمسمػػ  ا رتب طيػػ  بػػيف الخ ػػ ئص     كجػػكد ت ػػ كت بينهمػػ الدمكيػػ
بمكامػػ  مرااػػز الت نيػػ   رتبػػ طهـ بمرااػػز الت نيػػ  الدمكيػػ  يكجػػد بػػمؼ فػػي هػػذا المتغيػػرات بشػػاؿ  ػػ ـ 

كأاثػػػر مػػػف ن ػػػؼ    كأف أمػػػؿ مػػػف ربػػػ  المريبػػػ ت ىػػػبؽ لهػػػف اىػػػتخداـ الطػػػب الشػػػمبي   الدمكيػػػ 
 كحػػػكالي  ىػػػتخدمف الطػػػب الشػػػمبي مػػػرة كاحػػػدة كذلػػػؾ بارشػػػ د مػػػف الممػػػ رؼ كاأل ػػػدم  المريبػػػ ت ا

كيمػػكد ذلػػؾ ال ػػرب ؛ اىػػتخدمف الطػػب الشػػمبي  %25.9لمنط ػػ  ماػػ  المارمػػ  كالمنػػكرة   %55.6ل
 . النىبي له تيف المنط تيف مف بمبهم  كب لت لي حىب مكم  ىاف المريب ت

تػي تتنػػ كؿ جغرافيػ  الطػػب الشػمبي امػػدخؿ حػديث فػػي إجػرا  مزيػػد مػف األبحػػ ث ال كأك ػت الدراىػػ  
لتحي    كىػ انيه   نػد  مت  دي كا    جتم  ي ا  كمرا  ة الخ  ئص   الدراى ت الجغرافي  الطبي 

 .  ي  الدمكي  بمدين  ما  المارم نتكزي  مرااز الت
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  اإلطبر انعبو نهعراضتاإلطبر انعبو نهعراضت

 .ـ2009، مشفى األسد الجامعي، "القصور الكموي المزمف"، عبدو قشقو-4  

ليػ  الدراى  التمرؼ   ػ  ال  ػكر الا ػكم المػزمف كنتػ ئج هػذا ال  ػكر كأ رابػ  كأىػب ب  كاآلتن كلت 
ال حص الىريرم ل مريض كجس الا ي  كفحص البطف ك    رابي  كا ختسط ت كفحك  ت طبي ماإل

كالت ػػكير الظ يػػؿ   كا ىت  ػػ  ات الشػػم  ي    كشػػحكب المينػػيف كفحك ػػ ت مخبريػػ  ل ػػدـ كالبػػكؿ 
تك  ت الدراى  إلػ  مم لجػ  ال  ػكر الا ػكم المػزمف  ػف ك    كلي كت كير شراييف الا ي ل جه ز الب
 طريؽ: 

ابطػػػػ   تطػػػػكر ال  ػػػػكر الا ػػػػكم كتػػػػأخير حػػػػدكث ال  ػػػػكر النهػػػػ ئي  ػػػػف طريػػػػؽ بػػػػبط البػػػػغط  -أ
 .ببط شحـك الدـ  كببط ىار الدـ  الشري ني

 مم لج  األ راض –ب 

 المزمف ب لكى ئؿ اآلتي :لمم لج  ال  كر الا كم  أك ت ت ؾ الدراى ك 

 .كاألدكي     المم لج  المح فظ  لالحمي  -

 .التح ؿ البريتكني    المم لج  المميب  لالتح ؿ الدمكم -

 .المم لج  الش في  لزرع الا    -

 .ـ1994 ،أمراض الكمى أسبابها وطرؽ الوقاية منها وعالجها""، محمد صادؽ صبور-5

ظ ئؼ األخرل ل ا   كم  هي الك كم  هي    كايؼ ت رز البكؿاي ي   مؿ الا ي   تن كلت ت ؾ الدراى 
أمػػراض الا ػػ  كتمكمهػػ   ػػف أدا   م هػػ  كتىػػبب فشػػ ه  فػػي النه يػػ  كمػػ  هػػي الكىػػ ئؿ كطػػرؽ المػػسج 

تػؤدم إلػ  ال شػؿ الا ػكم كينشػأ ال شػػؿ  التػيكتك ػ ت ت ػؾ الدراىػ  بمػض األمػراض   المتيىػرة ح ليػ ن 
 .الا  الا كم مف م   إفراز 

 سج ال شؿ الا كم بتمكيض هذا الن ص بمح كلػ  إخػراج المػ   كالمػكاد الذائبػ   ت ؾ الدراى  كأك ت
 مثؿ األغشي  الطبيمي  كاألغشي  ال ن  ي .  في   بر أغشي  شب  ن  ذا
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  اإلطبر انعبو نهعراضتاإلطبر انعبو نهعراضت

 ممخص الدراسات السابقة:    

  تناولت الدراسات السابقة:

 . لمرب  ال شؿ الا كم  ي مت  دكا    جتم  ي ا كالخ  ئص   التكزي  الجغرافي -1

 . ىب ب  ك سج  مف ن حي  طبي  ف طأ راب  ك أدراى  المرض ك  -2

 ما تفتقد  الدراسات السابقة وموقع الدراسة الحالية ما بيف الدراسات السابقة:

كاىػتخداـ برنػ مج  المػزمف الا ػكملميػ ا الشػرب ك سمتػ  بمػرض ال شػؿ  الايمي ئيإظه ر التح يؿ 1- 
Arc Gis 9.3 غزة مح فظ ت فيل مي ا  الايمي ئيبؤر الت كث  إلظه ر  . 

 . ظه ر الم دات كالى كاي ت المتبم  ل مرب  لطبيم  اىتخدامهـ ل مي ا الم  ترةإ 2-

 .   ك سمت  بمرض ال شؿ الا كم ل غذا  الايمي ئيالت كث إظه ر  -3

في اإل ػ ب  بمػرض ال شػؿ ج ئر م دة النياكتيف في دخ ف الىالمراب ت الايمي ئي  لبي ف خطكرة  -4
 . الا كم المزمف

 .ال شؿ الا كم مف كجه  نظر جغرافي   التطكر الزمني لمرب تكبيح -5

 تاسعًا: طرؽ جمع المعمومات "مصدر البحث":

راىػػ  حيػػث تػػـ ا  تمػػ د هػػذا الد فػػينػػ ؾ م ػػ در ككىػػ ئؿ متمػػددة لجمػػ  البي نػػ ت كالح ػػكؿ   يهػػ  ه
 كمد تمت ا ىتم ن  ب لكى ئؿ الت لي :   الميداني  كل      الدراى ب لدرج  األ

 الممؿ الميداني كالذم اشتمؿ:: األوؿالمصدر 1-

مت بمػػ  كمراجمػػػ  المؤىىػػػ ت كالهيئػػػ ت كالػػكزارات الحاكميػػػ  كال ػػػحي  كالمىتشػػػ ي ت ذات المسمػػػ   -
 بمكبكع الدراى .

كالمػػ م يف فػػي  التمريبػػيمـ كالطػػ  الا يػػ  ال ػػن  ي  لغىػػيؿ الا ػػ  الم ػػ بست الشخ ػػي  ألطبػػ    -
 المج ؿ الطبي.

 مح فظ ت غزة. فيالمزمف  الا كمالم  بست المب شرة لمرب  ال شؿ - 
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  اإلطبر انعبو نهعراضتاإلطبر انعبو نهعراضت

  الرىػػػػ ئؿ الج مميػػػػ    المراجػػػػ    لالاتػػػػب: الماتبػػػػ  المرازيػػػػ  كالتػػػػي تشػػػمؿ: الثػػػػاني المصػػػػدر  2-  
 مت بم  النشرات الخ    بمكبكع البحث    الدكري ت   األبح ث المحام 

 : م  در غير رىمي  كالتي تمث ت في:لمصدر الثالثا 3-

 .اإلنترنتالمتكفرة     شبا   اإللاتركني المكام   -

 .كالت  رير كاألبح ث ال  درة  ف مؤىى ت غير حاكمي 

 لجم  المم كم ت السزمػ  مػف خػسؿ أفػراد المينػ  لتػكفير الكمػت كالجهػد نظػران  ا ىتب ن تـ اىتخداـ  -
  لابر حجـ المجتم .

 : وقد تـ إعداد االستبانة عمى النحو التالي 

كالمم كمػػػ ت المتم  ػػػ  بمكبػػػكع  البي نػػػ ت جمػػػ  فػػػي اىػػػتخدامه  جػػػؿأ مػػػف أكليػػػ  اىػػػتب ن  إ ػػػداد1- 
 الدراى  

 .البي ن ت لجم  مسئمته  مدل اختب ر جؿأ مف المشرؼ     ا ىتب ن   رض 2-

 .المشرؼيراا  م  حىب أكلي بشاؿ ا ىتب ن  تمديؿ3- 

 . المحاميف مف مجمك       ا ىتب ن   رض تـ 4-

   طؼ إىم  يؿ مف ا ي  التمريض  :والدكتورمف ا ي  التمريض   أشرؼ الجدل : الدكتور

 الن ػػح بت ػػديـ بػػدكرهـ مػػ مكا كالػػذيف  ا مػػؿ أبػػك بػػ هر مػػف ا يػػ  اآلداب مىػػـ الجغرافيػػ   :والػػدكتور
 .م  ي ـز كحذؼ كتمديؿ كاإلرش د

 ارسة مف:الد استبانةتتكوف 

 –الممػػػر  –ماػػػ ف الىػػػاف  -ف ػػػرات لالمح فظػػػ  9)ليتم ػػػؽ بخ  يػػػ  المبحػػػكث كيشػػػمؿ  القسػػػـ األوؿ:
 . ميم  الدخؿ الشهرم لتىرة  -المؤهؿ الم مي- دد أفراد األىرة  -الجنس  –الح ل  ا جتم  ي  

 .ة ف ر  11)ل خ ص بجكدة المي ا كيشمؿ القسـ الثاني: 

 . ف رات  3ل الم دم  كيشمؿخ ص ب لمي ا  القسـ الثالث:
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  اإلطبر انعبو نهعراضتاإلطبر انعبو نهعراضت

 . ف رات  (9خ ص ب لم كث ت الغذائي  مبؿ اإل  ب  ب لمرض كيشمؿ القسـ الرابع:  

 . خ ص ب لتدخيف مبؿ اإل  ب  ب لمرض كيشمؿ ف رتيف القسـ الخامس:

 .ات ف ر   10لخ ص ب ألمراض كيشمؿ  القسـ السادس:

 مجتمع الدراسة: 

 غػػزة كمػػد تػػـ اختيػػ ر جميػػ مح فظػػ ت فػػي المػػزمف ا ػػكم الدراىػػ  مكبػػكع  مربػػ  ال شػػؿ ال تتن كلػػ
 –خػ نيكنس  –الكىػط   –مدينػ  غػزة  –  مح فظػ ت لشػم ؿ غػزة 5مح فظػ ت غػزة كالبػ ل   ػددهـ ل

كبمد فحػص       م ردة50ب ختي ر  ين  اىتطس ي   شكائي  ماكن  مف ل الب حث حيث م مت  رفح 
 . ا ىتب ن كط المط كب  لإلج ب      ا ىتب ن ت لـ تىتبمد أم منه  نظرا لتح ؽ الشر 

 عينة الدراسة: 

فػي جميػ  مح فظػ ت  غىػيؿ الا ػ الػذيف يخبػمكف لمم يػ  المػزمف تـ اختي ر مرب  ال شؿ الا ػكم 
كتـ اىتثن    ينػ    ل مين  النه ئي  اىتب ن   404لم ردة  كاذلؾ تـ تكزي  420 ل هـغزة كالب ل   دد

بمػػض الحػػ  ت ا نػػت  فأل الرنتيىػػي بػػد المزيػػز  مىتشػػ   يفػػط ػػؿ مػػف ا ىػػتب ن   16)لط ػػ ؿ األ
كتػـ    الرىػ ل  فػيمراض منذ الك دة كتـ اىتسـ ت  رير  ف حػ  تهـ المربػي  كتػـ تكبػيحه  أديهـ ل

 لتح ؽ كبمد فحص ا ىتب ن ت لـ تىتبمد أم منه  نظران %  96.16بنىب  ل اىتب ن   404لاىترداد 
  (404كبذلؾ ياػكف  ػدد ا ىػتب ن ت الخ بػم  ل دراىػ     ىتب ن  الشركط المط كب  لإلج ب      ا

 .اىتب ن 

 عاشرًا: منهج الدراسة:
 تـ ا  تم د      دة من هج:

كآلي  الخدم ت الم دمػ     : يتن كؿ لمح  جغرافي   ف منط   الدراى المنهج الوصفي والتحميمي1- 
أهػـ المشػاست المؤديػ   كي ػـك فػي إظهػ ر  المػزمف ل مرب  كآلي  التم مؿ م  مرب  ال شؿ الا ػكم

مػػف خػػسؿ  ػػدة بػػرامج فػػي الح ىػػب اآللػػي لتح يػػؿ البي نػػ ت المػػزمف فػػي ازديػػ د مػػرض ال شػػؿ الا ػػكم 
المدخ ػػػ  ب إلبػػػ ف  إلػػػ  األىػػػ كب الارتػػػكغرافي مػػػف خػػػسؿ  ػػػرض مجمك ػػػ  مػػػف الخػػػرائط كاألشػػػا ؿ 

 البي ني .



12 
 

  

 

 

 

  اإلطبر انعبو نهعراضتاإلطبر انعبو نهعراضت

 ػ ب ت كالكفيػ ت بػ لمرض خػسؿ  ػداد اإلأيف حيػث يتنػ كؿ دراىػ  م  رنػ  بػ : التاريخيالمنهج  2-  
لمربػي ال شػؿ  كازدي د  ػدد المربػ  كالكفيػ ت كتكبيح تطكرـ  كدراى   - 2012ـ2002ال ترة ل
 .المزمف الا كم

: حيػػػث يتنػػػ كؿ النتػػػ ئج التػػػي تػػػـ التك ػػػؿ إليهػػػ  كت ييمهػػػ  ككبػػػ  بمػػػض المػػػنهج االسػػػتنتاجي2- 
 . المزمفمرض ال شؿ الا كم  تى هـ في مكاجه  التيالتك ي ت كالم ترح ت 

 معالجة البيانات:: عشر حادي

ح  ئي  كالبي ني  كالارتكغرافي  كالمتمث   ليب الامي  كاإلتـ مم لج  كتح يؿ بي ن ت الدراى      األى 
 في:

كاىتخداـ    في تمثيؿ كتح يؿ البي ن ت كاىتخسص النت ئج (SPSS)اىتخداـ برن مج 1- 
 .كمرب  ا لارتب ط ىبيرم ف  ختب رات الخ    مم مؿا 

كذلؾ  ىتخراج الرىـك  Corel draw)لكبرن مج   Microsoft Excelلاىتخداـ برن مج 2- 
 . كالخرائط كالجداكؿ كاألشا ؿ البي ني 

مح فظ ت  فيل مي ا  الايمي ئيبؤر الت كث خرائط تظهر  إلظه ر (Arc Gis) اىتخداـ برن مج3- 
  . غزة
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  الفصؿ األوؿالفصؿ األوؿ
بيعية والبشرية في بيعية والبشرية في المالما الطالمالما الط

  قطاع غزةقطاع غزة

  

 

 

 لانفصم األو
 املاليح انطبٍؼٍت وانبشزٌت يف قطاع غشة

 :: المالما الطبيعية لقطاع غزةأوالً 
 .والفمكي الجغرافيالموقع  -1
 محافظات غزة -2
 .المساحة -3
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  الفصؿ األوؿالفصؿ األوؿ
المالما الطبيعية والبشرية في المالما الطبيعية والبشرية في 

  قطاع غزةقطاع غزة

  

 الفصؿ األوؿ

 لمالما الطبيعية لقطاع غزة:ا: والأ

 :والفمكي الجغرافيالموقع  -1

   كمػػػف يحػػػدا مػػػف الغػػػرب البحػػػر المتكىػػػط  مػػػف ف ىػػػطيف الغربػػػي الجنػػػكبيالجػػػز   فػػػيي ػػػ  مطػػػ ع غػػػزة 
 األخبػػرالشػػم ؿ فيحػػدا الخػػط  فػػيمػػ  أ  كمػػف الجنػػكب  ػػحرا  ىػػين    الشػػرؽ  ػػحرا  بئػػر الىػػب 

 . 1لـ1948جزا  ف ىطيف المحت     ـ أ كب ميال   ؿ بيف ال ط ع 

 ػرض  دائرتػيل بحػر المتكىػط بػيف  الشػرميي ػ  مطػ ع غػزة   ػ  الىػ حؿ  ال  ايم  ب لنىب  ل مكم  أ
 20درجػػػػ  ك 34طػػػػكؿ ل كدرجتػػػي  دمي ػػػػ   شػػػػم  ن  25درجػػػ  ك 31ل إلػػػػ دمي ػػػػ    25درجػػػ  ك  31ل

 . 2ل اـ  6 - 12ك رب  يتراكح م  بيف ل   اـ40كيب   طكؿ مط ع غزة   شرم ن  دمي   

 : محافظات غزة -2

 -الجنوب: إلىيضـ قطاع غزة خمس محافظات وهى مف الشماؿ 

  محافظة الشماؿ:- 

هػػي احػػدم مح فظػػػ ت غػػزة كالتػػي ت ػػػ  فػػي أم ػػي الشػػػم ؿ التػػي يحػػده  مػػػف الشػػم ؿ كالشػػرؽ الخػػػط 
حػػػر المتكىػػػط فػػػي حػػػيف يحػػػده  مػػػف الجنػػػكب مح فظػػػ  غػػػزة كتتاػػػكف هػػػذا األخبػػػر كمػػػف الغػػػرب الب

 . 3لجب لي    بيت ح نكف   بيت  هي   المح فظ  مف ثسث مرااز  مراني  كهي

  محافظة غزة:- 

   كهي المح فظ  الرئيىػ  حيػث تمتبػر المراػز اإلدارم كالىي ىػي كم ػ ر الػكزارات كالػدكائر المخت ػ 
كىػػط كمػػف شػػم ؿ كمػػف الشػػرؽ الخػط األخبػػر كمػػف الغػػرب البحػػر المتيحػده  مػػف الشػػم ؿ مح فظػػ  ال
    يلالشػػج   كتتاػػكف هػػذا المح فظػػ  مػػف مجمك ػػ  مػػف األحيػػ   منهػػ   الجنػػكب مح فظػػ  ديػػر الػػب ح

                                                

"  ال ػػػ هرة   مراػػػز البحػػػكث  الدولػػػة الفمسػػػطينية فػػػي األرضالمالمػػػا الطبيعيػػػة لسػػػطا  ػػػ دؿ  بػػػد الىػػػسـ   "  1ل
 . 116ـ  ص 1997كالدراى ت المربي    

 .16ـ   ص1999  بيركت    األكؿ"  المج د  قسـ الدراسات الجغرافية،" المكىك   ال  ىطيني     2ل
 .21ـ  ص1997"   غزة  ف ىطيف  الدوليوزارة التخطيط والتعاوف : "ال ني ألط سا  3ل
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  الفصؿ األوؿالفصؿ األوؿ
المالما الطبيعية والبشرية في المالما الطبيعية والبشرية في 

  قطاع غزةقطاع غزة

  

مشػػػركع    الشػػػيخ  ج ػػػيف   مخػػػيـ الشػػػ ط   الن ػػػر   الرمػػػ ؿ   ال ػػػبرة  الػػػدرج   الزيتػػػكف   الت ػػػ ح
 1ل هـ األكدي  كهك كادم غزةكيحد مح فظ  غزة مف الجنكب أ   مر 

.
  

  :محافظة دير البما- 

ت ػػػ  هػػػذا المح فظػػػ  فػػػي كىػػػط مح فظػػػ ت غػػػػزة كيحػػػده  مػػػف الشػػػم ؿ مح فظػػػ  غػػػزة كمػػػف الجنػػػػكب 
كتتاػػكف مػػف مجمك ػػ  مػػف    كمػػف الغػػرب البحػػر المتكىػػط  كمػػف الشػػرؽ الخػػط األخبػػر   خػػ نيكنس

مريػػ  الزكايػػدة ب إلبػػ ف  إلػػ     المغػػ زممخػػيـ    مخػػيـ ديػػر الػػب ح   المخيمػ ت كهػػي مخػػيـ الن ػػيرات
 . 2لالمدين  الرئيى  كه  مدين  دير الب ح

 محافظة خانيونس: - 

كهػػي مػػف المح فظػػ ت الرئيىػػ  فػػي مح فظػػ ت غػػزة كت ػػ  فػػي جنػػكب مح فظػػ  ديػػر الػػب ح كتتاػػكف مػػف 
   غيرة بىػػ ف ال ػػ    بىػػ ف الابيػػرة   بنػػي ىػػهيس   مدينػػ  خػػ نيكنس كمخػػيـ خػػ نيكنس كمػػرل ال ػػرارة

 . 3ل خزا  

  محافظة رفا:- 

ت ػػ  مح فظػػ  رفػػح فػػي أم ػػي جنػػكب مح فظػػ ت غػػزة حيػػث يحػػده  مػػف الجنػػكب م ػػر كمػػف الشػػرؽ 
الخػػط األخبػػػر كمػػف الغػػػرب البحػػػر المتكىػػط كمػػػف الشػػم ؿ مح فظػػػ  خػػػ نيكنس كتشػػمؿ مدينػػػ  رفػػػح 

 4لكمخيـ رفح
  .1.1ل:  رمـ شاؿ .

 

 

 

 

 
                                                

 .22ـ  ص1997  مرج  ىبؽ ذارا"   الدوليوزارة التخطيط والتعاوف : "ال ني األط س 1ل
 .23   صالمرج  الى بؽ  2ل
 .24  صالمرج  الى بؽ  3ل
 .25  صالمرج  الى بؽ  4ل
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  الفصؿ األوؿالفصؿ األوؿ
المالما الطبيعية والبشرية في المالما الطبيعية والبشرية في 

  قطاع غزةقطاع غزة

  

 ة(( محافظات غزة )منطقة الدراس1.1) شكؿ

 

 الب حث الم در:  الخ رط  مف إ داد 
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  الفصؿ األوؿالفصؿ األوؿ
المالما الطبيعية والبشرية في المالما الطبيعية والبشرية في 

  قطاع غزةقطاع غزة

  

 المساحة: -3
مف جم     %1.33لكهذا المى ح  تم دؿ  2اـ(365) تب   المى ح  اإلجم لي  ل  ط ع حكالي 

      .1.2ل: شاؿ رمـ .مى ح  ف ىطيف

 ـ(2011محافظات غزة عاـ ) ات( مساح1.2شكؿ : )

 

   45لص  تم د     بي ن ت الجه ز المرازم لإلح    ال  ىطينيب   الب حث الم در:  مؿ                      

 المناخ: -4

ف لشػت   ممتػدؿ    من خػ   تػداؿ بب ػ     مػ   كيتميػزيدخؿ مط ع غزة بمف من خ البحر المتكىط 
  6ل اليػكميدل الحػرارل مػ  درجػ  مئكيػ  كال10ل شػهر ينػ ير فػيالحرارة كيب   متكىػط درجػ  الحػرارة 

ف ػػػؿ  فػػيمػػ  أ   1ل   درجػػػ ت مئكيػػ 5 ػػف ل تكىػػط الحػػرارة الػػػدني  ب ل يػػؿ   ي ػػؿكم   درجػػ ت مئكيػػ 
خرل كي ؿ متكىػط درجػ  أ حي ن ن أ فيحي ف اثيرة كممتدؿ الحرارة أ فيفيتميز باكن  ح ر    ال يؼ
 اثر مف ذلؾأل  إي ؿ  حي ن ن أ  درج  مئكي  ك 28ل  لإخر شهكر ال يؼ آ فيالحرارة 

  . 2ل

   الجػػ ؼ ال ػػحراكممنط ػػ  انت  ليػػ  بػػيف منػػ خ شػػب  جزيػػرة ىػػين    فػػي ع غػػزة ي ػػ  مطػػ  : الحػػرارة -
  29ل حيث تتراكح ممػد ت درجػ ت الحػرارة اليكميػ  مػ  بػيف   كمن خ ى حؿ البحر المتكىط الممتدؿ

                                                

  ممهػػد  األكؿ  رىػػ ل  م جىػػتير غيػػر منشػػكرة  الجػػز  "قطػػاع غػػزة  فػػي رضاأل اسػػتخداـ "طكي ػػ     أبػػكجهػػ د   1ل
 . 13ـ   ص1988البحكث كالدراى ت المربي    ال  هرة   م ر   

 .15ص  المرج  الى بؽ  2ل

 61شمال غزة 

 74مدٌنة غزة 

 58المحافظة الوسطى 

 108محافظة خانٌونس 

 64محافظة رفح 
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  الفصؿ األوؿالفصؿ األوؿ
المالما الطبيعية والبشرية في المالما الطبيعية والبشرية في 

  قطاع غزةقطاع غزة

  

 إلػػ  20درجػػ  مئكيػػ  شػػت   كتتػػراكح درجػػ ت الحػػرارة المظمػػ   ػػي   مػػف ل  10ل درجػػ  مئكيػػ   ػػي  ن 
   درج  مئكي .33

  لإكت ؿ    مدار الىن     ىي دة  تج ه تا اثر أالشم لي  الغربي   تمتبر الري ح  : لرياحا -
 الغربي  ثـ الري ح  % (22كي يه  الري ح الجنكبي  الشرمي   تج ه تا مف مجمكع   %(42.4

رمي  كتمتبر الري ح الجنكبي  الغربي  كالجنكبي  الش  %10.5لثـ الري ح الشم لي  الشرمي    %12.6ل
الري ح الشم لي  الغربي  هي األاثر بينم     ؼلى ئدة في الشت   كالربي  كالخريكالشم لي  الغربي  هي ا
 . 1لىي دة في ف ؿ ال يؼ

المن طؽ  في أاثرفهي    ألخرلتى ط     مط ع غزة مف ىن   التي األمط رتتذبذب   :مطارألا -
ؿ فػػي منط ػ  بيػػت  هيػ  كبيػت حػػ نكف فػي الشػػم ؿ ت ػ فبينمػ    كت ػؿ ا مػػ  اتجهنػ  جنكبػػ ن   الشػم لي  

م ػػػـ فػػػي   (300 ثػػػـ    ليػػػ كجب  م ػػػـ فػػػي منط ػػػ  غػػػزة   350ل إلػػػ نخ ض تػػػك    م ػػػـ ىػػػنكي ن   (400
 . 2لم ـ في رفح  200لم ـ في خ نيكنس ك (250)منط   الكىطي ك

 المظاهر التضاريسية: -5

متػر  40) -20لمػ  بػيف  رت   ػ اكيب ػ  ممػدؿ    مىػتك بشػاؿ  ػ ـبىػطح  يتميػز ىػطح مطػ ع غػزة 
متػػر  نػػد تػػؿ المنطػػ ر  (100)  لػػإمػػف ذلػػؾ لت ػػؿ  أاثػػرفػػكؽ ىػػطح البحػػر كبمػػض المنػػ طؽ ترت ػػ  

 إلػ الم ـ لىطح مطػ ع غػزة مػف الشػرؽ  نحدارا كيظهر     ند بيت ح نكف رامت70) ل ك شرؽ غزة
 . 3لفي بمض المن طؽش ط  البحر     الغرب لي ؿ 

   :محافظات غزة فيلتربة نواع اأهـ أ) التربة -

  .منه تخت ؼ الترب  مف منط   ألخرل داخؿ مط ع غزة 

 الرممية: الكثباف -أ

 إلػ غػزة مػف الشػم ؿ ك  ػي ىػ حؿ مطػ ع    طػكؿ الىػ حؿ ال  ىػطيني بشػاؿ  ػ ـ   ػ  الاثبػ فتمتػد 
كتتاػػكف مػػف رمػػ ؿ لالاػػكارتز     كابػػحكتػػزداد فػػي منط ػػ  الجنػػكب بشػػاؿ    الجنػػكب بشػػاؿ خػػ ص

                                                

 اإلىػػسمي "  رىػػ ل  م جىػػتير غيػػر منشػػكرة   الج ممػػ  سػػاحؿ قطػػاع غػػزة دراسػػة جيومورفولوجيػػاهبػػ  البنػػ   "   1ل
 .14ـ  ص2011 
 .29  صالمرج  الى بؽ  2ل
 .المرج  الى بؽ ن ى   3ل
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  الفصؿ األوؿالفصؿ األوؿ
المالما الطبيعية والبشرية في المالما الطبيعية والبشرية في 

  قطاع غزةقطاع غزة

  

 فػػيكف يػػرة    ىػػيكـ لمػػف اربكنػػ ت الا  %8 -5لكتحتػػكل   ػػ     خ بػػ  ال ػػدرة   ػػ  ح ػػظ الميػػ امن
 . 1لماكن ته  المبكي 

 الرمؿ: هباء مختمطةتربة  -ب

كجنػػكب مح فظػػ ت غػػزة حتػػ    غػػزة حتػػ  مريػػ  بيػػت حػػ نكف  كادم تنتشػػر شػػم ؿكهػػ  تربػػ  فيبػػي  
 .الجنكب إل  أم  الشم ؿ  أم  مف  طكليمنط   رفح كتمتد بشاؿ 

 تربة رممية مختمطة بالرمؿ: -ج

غزة  منط   كادماخت طت ب لرم ؿ كتتكاجد     حكاؼ  أ ؿ لكىيتنحدر مف  التيمف الترب  كه 
شػػرؽ  بىػػ ف الابيػػرة كال ػػغيرة مػػ   فػػيامػػ  تتكاجػػد   كجػػز  مػػف منط ػػ  البػػريج كالن ػػيرات كالزكايػػدة 

  ـ.الحدكد م  بيف مح فظ  خ نيكنس كرفح     الطريؽ الم

 تربة المويس: -د

تتاػػكف  كالتػيكتمػرؼ ب لتربػ  الرم يػ  المخت طػ  ب لهبػ   كتتراػب مػف ذرات ن  مػ  مػف الرمػ ؿ كالطػيف 
شػػرؽ مح فظػػ ت  م ػػ أ فػػيكتتكاجػػد    المنػػ طؽ ال ػػحراكي  فػػيتهػػب  التػػيرم يػػ  لب مػػؿ المكا ػػؼ ا

 2لغزة مخت ط  برم ؿ الاثب ف
 . 

 قطاع غزة: فيالسطحية مصادر الميا   -6

 سطحية الجارية:لالميا  ا -1

 الرئيىػيف ؿ الشت   الم ػدر  األمط ر فيبب  مي ا ىت الذم  يطحىمت ل مي ا الؤ الم يمتبر الجري ف
 أكديػ مجمك ػ   فػيتتجمػ   كالتيالكدي ف  فيالج ري   مثؿ المي ا تدكـ طكيسن    التي مي ا الىطحي  ل

 مأ  تكجػد ك    مطػ ع غػزة إلػ يػ ا كين ػؿ الميػ ا المالذم يجم   غزة  كادم أهمه المنط    في غيرة 
 . 3ل كالبحيرات في مط ع غزة  م  در دائم  ل مي ا الىطحي  مثؿ األنه ر

 

 
                                                

 .20ـ  ص2009  "تقييـ األثر البيئي لمعدواف عمى غزة"ى ط  جكدة البيئ      1ل
 .36  ص1997  مرج  ىبؽ ذارا   "الدوليوزارة التخطيط والتعاوف األط س ال ني  "   2ل
 .17ـ  ص1994  ـ ل م  در الطبيمي    مىح  ""مالما غزة البيئية الى ط  الكطني  ال  ىطيني      3ل
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  الفصؿ األوؿالفصؿ األوؿ
المالما الطبيعية والبشرية في المالما الطبيعية والبشرية في 

  قطاع غزةقطاع غزة

  

 :غزة محافظات في الساحمي الجوفيالخزاف   -2

غػػػػراض غػػػػزة لت مح فظػػػػ تت بيػػػػ  احتي جػػػػ ت ىػػػػا ف ل الرئيىػػػػيالم ػػػػدر  هػػػػيالميػػػػ ا الجكفيػػػػ  تمتبػػػر 
محدكد المط   نتيج  لمدـ  الجكفيكالخزاف    ك الزرا ي أك ال ن  ي  أمنزلي  ا نت الا  المخت    ىك 

 120-150)للػ  حػكال  إالمنػ طؽ الشػرمي  كالجنكبيػ  الشػرمي   فيمت ر أات   كالذل يتراكح  دة  ىم
مف طب ػ ت رم يػ  كح ػ  مػ   ى ى ن أكيتاكف  الى ح يالمن طؽ الغربي  ك    طكؿ الشريط  في متران 

من ػػػذة كبىػػػمؾ يتػػػراكح مػػػ  بػػػيف الي يػػػ  طب ػػػ ت مػػػف المػػػ رؿ غيػػػر  الرم ػػػيطػػػيف كالحجػػػر خ ػػػيط مػػػف ال
مػف  أاثػر إلػ ت ػؿ  م ليػ  جػدان الم كحػ  الذات  الجيرممتر ي ي  طب  ت مف الحجر   (1000-800

 .لتر مف ترايز الا كرايد م جـ / ألؼ  (20

تىم  طب  ت غير مشبم   كالتي الى ح ي الجكفيتم ك الخزاف  التيالطب  ت  إل ب لنىب   أم 
 أمت ركيتراكح ىماه  مف  دة  الجيرمفتتاكف مف رمؿ كح   م  تداخست مف الطيف كالحجر 

المن طؽ الشرمي  كالجنكبي   في متران 70-80) ل حكالي إل  الى ح يك    طكؿ الشريط  غرب ن 
ي      الىطح األمط ركيخت ؼ ممدؿ رشح كتىرب مي ا   الحدكدمالشرمي      طكؿ الشريط 

 . 1.3ل: شاؿ رمـ. ال خكر كن  ذيته  ب ختسؼ الجكفيالخزاف 

  ػػ  طبكغرافيػػ   ا تمػػ دان  أخػػرل إلػػ ب لنىػػب  لممػػؽ منىػػكب الميػػ ا الجكفيػػ  فيخت ػػؼ مػػف منط ػػ   أمػػ 
 فػػي  م ػػ ن  أاثػرفمنىػػكب الميػ ا الجكفيػػ  ياػػكف   كارت    تهػػ  مػف منىػػكب ىػػطح البحػر األرضىػطح 

منىكب المي ا الجكفي  يميؿ  فاكب كرة   م  ف   المن طؽ المنخ ب  فيالمن طؽ المرت م  كالماس 
   ػػػدا بمػػػض الجنكبيػػػ  مػػػ ا ل ميػػػ الطبيمػػػي نىػػػي با    اىػػػ ن  الغربػػػي الشػػػم لي تجػػػ اا  فػػػي تػػػدريجي ن 

  .1.4ل: رمـ شاؿ . 1ل الن تج  مف البخ نخ  ب تا 

 

 

 

 

 

 
                                                

 . 186-185ـ   ص 2006    ج مم  األزهر    غزة"مبادئ عمـ الهيدرولوجيا "م ي      أبكيكىؼ    1ل
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  الفصؿ األوؿالفصؿ األوؿ
المالما الطبيعية والبشرية في المالما الطبيعية والبشرية في 

  قطاع غزةقطاع غزة

  

 مخزاف الجوفي الساحميل( مقطع جيولوجي 1.3كؿ )ش

 
   ر:  ى ط  المي ا ال  ىطيني .الم د
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  الفصؿ األوؿالفصؿ األوؿ
المالما الطبيعية والبشرية في المالما الطبيعية والبشرية في 

  قطاع غزةقطاع غزة

  

 قطاع غزة في( منسوب الميا  الجوفية 1.4) شكؿ

 
 ـ2010  ى ط  المي ا ال  ىطيني : الم در                                                      
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  لفصؿ األوؿلفصؿ األوؿاا
المالما الطبيعية والبشرية في المالما الطبيعية والبشرية في 

  قطاع غزةقطاع غزة

  

 محافظات غزة: في المائياالستهالؾ  -7

 فيممد ت متكازن  بينم    يزاؿ يتزايد  مي ال  ه اثير مف الدكؿ المت دم  ممدؿ اىتهسا ك ؿ 
كف  اثير    هذا الدكؿ المت دم  فيالمىت بؿ  فيل  التزايد بىر   إممظـ الدكؿ الن مي  كهك يميؿ 

م يؿ  فيالىن  لاؿ فرد بينم  ك ؿ  في 3)ـ(500  اىتهسؾ المي ا  غن  الدكؿ ال ن  ي  يبأمف 
كف     3ـ يل أل  إمرياي  ألالك ي ت المتحدة ا يفن  ك ؿ أحت     3لؼ ـأاثر مف أل  إمنه  

 كشي يرجنتيف مثؿ األ   ل  مىتكي ت   لي  ل  ردإىتهسؾ رم ـ ا أبمض الدكؿ الن مي  ك  ت 
 يف بىتهسؾ فيه  تراكح ا تف ر الدكؿ أمف  ف اثيران إكم  بؿ ذلؾ   كم ر كالمراؽ كب اىت ف

غزة مح فظ ت ي در امي  ا ىتهسؾ لمي ا الشرب في ك    1ل الىن  في ل  رد الكاحد  3ـ 20-50ل
لتر 150) لفي الىن  بن       مم يير منظم  ال ح  الم لمي  كه   3 يكف مترم  82لحكالي 

 2لان يب ل  رد في اليـك 
. 

 :غزة لمحافظات المالما البشرية :ثانياً 

 :السكاف أعداد -1

إح ػػػ ئي  دائػػػرة اإلح ػػػ   المراػػػزم  م يػػػكف نىػػػم  حىػػػب  1.59لغػػػزة مح فظػػػ ت مػػػدر  ػػػدد ىػػػا ف 
حيػػث ب ػػ   ػػدد     ػػداد الىػػا فأ فػػيـ نسحػػظ زيػػ دة 2012المػػ ـ  فػػيمػػ  أ  ـ2011ال  ىػػطيني لمػػ ـ 

كمػػف هنػػ     ـ2012منت ػػؼ  ػػ ـ  فػػي م يػػكف نىػػم  1.64)) حػػكال  مح فظػػ ت غػػزة  فػػيالىػػا ف 
رة مػف الميػ ا ال ػ لح  اميػ  ابيػ  إلػمح فظػ ت غػزة يحتػ ج  فػيف  دد الىا ف الابير أ يماف ال كؿ:

كل  مف حيث  دد الىا ف ألمح فظ  غزة المرتب  ا حت تاك    ل شرب كبكتيرة متزايدة م  مركر الزمف
مػف   %13.3للػؼ فػرد بمػ  نىػبت  أ  569.715بيف مح فظ ت غزة حيث ب    دد ىا نه  حكال  ل

 . 1.5ل:  شاؿ رمـ . 3لال  ىطيني  رابيألا فيمجمؿ الىا ف 

 

 
                                                

ل اتػػػ ب   اإلىػػػاندري   مراػػػز األكلػػػ   الطبمػػػ  حاضػػػر  ومسػػػتقبمه" البيئػػػي" التمػػػوث  بػػد المزيػػػز طػػػريح شػػػرؼ    1ل
 .125-124ـ  ص 2003  اإلىاندري 

 ـ 2008  قطػاع غػزة" فػيا  يػلمصػادر الم الحػاليالوضػع ى ط  المي ا ال  ىػطيني   كزارة الزار ػ  ال  ىػطيني   "  2ل
 .11ص
  راـ اا   ف ىػطيف    "السػنوي اإلحصػائي"كتاب محافظات قطاع غزة    ال  ىطيني لإلح    المرازمالجه ز   3ل

 .47  ص ـ2012
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  الفصؿ األوؿالفصؿ األوؿ
المالما الطبيعية والبشرية في المالما الطبيعية والبشرية في 

  قطاع غزةقطاع غزة

  

 (ـ2012محافظات غزة لعاـ ) فيعداد السكاف أ (1.5شكؿ )

 
  47لص ب   تم د     بي ن ت الجه ز المرازم لإلح    ال  ىطيني الب حث  إ دادالم در: 

 : والعمرى لمسكاف النوعيالتركيب  -2

نهػ  تكبػح المسمػح الديمغرافيػ  أل ؛هميػ أل  ػ  مػدر ابيػر مػف ا كالنك يتمد دراى  الترايب الممرل 
مػػػػراض ألمثػػػػؿ الكفيػػػػ ت كا  خػػػػرلأل  كاسهمػػػػ  مهػػػػـ بىػػػػبب  سمتهمػػػػ  بػػػػ لمتغيرات الىػػػػا ني  ا  ل ىػػػا ف

 .فراداأل ب مي  ل  إي         ت ه   ب   كالتي   كتحدد ال ئ ت المنتج    كالخ كب  كالهجرة
 لمسكاف: النوعيالتركيب  -

ىب  بيف الذاكر لاؿ م  انإكيحىب   الىا نيالمجتم   فين ث ي  د ب  النىب  بيف الذاكر كاإل
داد  أبيف  ف هن ؾ تكازن ن أكمف الح  ئؽ الديمغرافي    ن ث لاؿ م ئ  مف الذاكرك  دد اإلأنث  أ  م ئ  

الم لـ  في ي كبشاؿ   ـ تب   نىب  النك    1ل ن ث داخؿ المجتمم ت البشري  داد اإلأالذاكر ك 
ـ 2012لم ـ  الىا نيت ئج التمداد ظهرت نأكمد    2ل نث   ند الك دةأ    100لذاكر لاؿ  105)ل

                                                

  دار الممرفػػػػ  الج مميػػػػ     األكلػػػػ "   الطبمػػػػ  لجغرافيػػػػة البشػػػػريةا فػػػػي"دراسػػػػات  ي نػػػػ     أبػػػػكمحمػػػػد  فتحػػػػي  1ل
 .160ـ  ص 1987   اإلىاندري 

  دار كائػػػؿ ل طبػػػ  األردنيػػػ "  الطبمػػػ  الث نيػػػ    الج ممػػػ   جغرافيػػػة السػػػكاففػػػكزل ىػػػه كن    مكىػػػ   بػػػكدة  "   2ل
  .57ـ   ص 2007   األردفكالتكزي    م ف 

 شمال غزة
322.126 

 مدٌنة غزة
569.715 

 المحافظة الوسطى
238.807 

محافظة خانٌونس 
310.868 

 محافظة رفح
202.777 
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  الفصؿ األوؿالفصؿ األوؿ
المالما الطبيعية والبشرية في المالما الطبيعية والبشرية في 

  قطاع غزةقطاع غزة

  

  ذار(834.972) منهـ   نىم  1.644.293غزة  مح فظ ت في يف  دد الىا ف الا أ
 . 1.1ل: جدكؿ رمـ . 1لنث أ   (809.321)

 محافظات غزة في)حسب الجنس(  النوعي( التركيب 1.1جدوؿ )

 المجموع إناث ذكور المحافظة

 322.126 158.051 164.075 شم ؿ غزة

 569.715 279.708 290.007 زةغ

 238.807 118.211 120.596 دير الب ح

 310.868 152.937 157.931 خ نيكنس

 202.777 100.414 102.363 رفح

 1.644.293 809.321 834.972 يالمجمكع الا 

 ـ 2012  ـ ل ال  ىطيني لإلح    المرازمالجه ز : الم در

 -: تياآل( 1.1يتضا لنا مف خالؿ الجدوؿ )

مدر  دد الذاكر في مح فظ ت غػزة   ك مح فظ ت غزة  فين ث  داد اإلأ داد الذاكر  ف أرت  ع ا -
 .نث ألؼ أ     (809كمدر  دد اإلن ث في مح فظ ت مط ع غزة  ألؼ ذار  (834

 التركيب العمرى لمسكاف: -

كمػػد   ب الممػػرللدراىػػ  الترايػػ الرئيىػػيكردتهػػ  التمػػدادات الىػػا ني  الم ػػدر أتمػػد بي نػػ ت الىػػف امػػ  
كتشير   اب ر الىف  -الشب ب  –الىف   غ رل  ثسث فئ ت إجرل المرؼ     ت ىيـ فئ ت الىف 

حيػث ب ػ   ػدد   غػزة مػ  زاؿ فتيػ ن  مح فظػ ت فػي  الم ػيـ ال  ىػطينيف المجتمػ  ألػ  إالنت ئج النه ئيػ  
يشػػػػا كف  ان فػػػػرد  (617.799مطػػػػ ع غػػػػزة  فػػػػيىػػػػن    0-14ل مػػػػ رهـ بػػػػيف أالىػػػػا ف الػػػػذيف تتػػػػراكح 

غػػزة الػػذيف تتػػراكح  فظػػ ت محامػػ  ب ػػ   ػػدد ىػػا ف    غػػزة مح فظػػ تمػػف مجمػػؿ ىػػا ف   %(44.5
  مف مجمؿ ىا ف مط ع غزة  %52.5ليشا كف  فردان   915  727لىن    15-64ل م رهـ بيف أ

                                                

"  مرجػػ  ىػػبؽ ذاػػرا  السػػنوي اإلحصػػائيكتػػاب محافظػػات قطػػاع غػػزة "  ىػػطينيال   لإلح ػػ   المراػػزمالجهػػ ز   3ل
 .47  صـ2012
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  الفصؿ األوؿالفصؿ األوؿ
المالما الطبيعية والبشرية في المالما الطبيعية والبشرية في 

  قطاع غزةقطاع غزة

  

 فػػي فػػردان  (35.143)اثر ف ػػد ب ػػ   ػػددهـ أىػػن  فػػ  65ل مػػ رهـ أالػػذيف تب ػػ   أمالىػػا ف  بػػ ميمػػ  أ
خ ػػ ض فئػػ ت ان  ػػ   ركهػػذا مؤشػػ    1لمػػف مجمػػؿ ىػػا ف ال طػػ ع   %(2.5غػػزة كبنىػػب    تمح فظػػ

مف ىػا ف   %0.5لل  إب ف    هذا ب إلهذا ال ئ  فيمراض المزمن   م ر الابيرة كىبب ذلؾ األاأل
 .   م رهـ غير مبين أغزة ا نت  مح فظ ت

 :قتصادياالالنشاط  -3

  كالتجػػػ رم  كال طػػػ ع ال ػػػن  ي     ال طػػػ ع الزرا ػػػي يمػػ رس الىػػػا ف المديػػػد مػػػف األنشػػػط  أهمهػػػ -
%  مػػف 63.3كمطػػ ع الخػػدم ت الػػذم يبػػـ النىػػب  الابػػرل مػػف ال ػػكل الم م ػػ  فػػي ال طػػ ع إذ يبػػـ ل

  . ال كل الم م  

كمػػد ـ 2009%  مػػف جم ػػ   ػػدد ال ػػكل الم م ػػ  لمػػ ـ 6.4ال طػػ ع الزرا ػػي ف ػػـ يتمػػدل نىػػب  ل أمػػ  -
حديثػػػ  فػػػي الزرا ػػػ  التػػػي تىػػػ  د فػػػي اإلنتػػػ ج الزرا ػػػي كخ  ػػػ  مطػػػ ع األىػػػ ليب ال ىػػػتخداـ بكا أبػػػد

 الخبركات. 

ـ  م ػػ   ػػ %  مػػف جم ػػ   ػػدد ال ػػكل الم5.4مطػػ ع ال ػػن    ف ػػد ب غػػت نىػػب  المػػ م يف فيػػ  ل أمػػ  -
كالمسبػػس   الغػػزؿ كالنىػػيج   ػػن   مطػػ ع غػػزة مثػػؿ  فػػيت  كتنتشػػر الاثيػػر مػػف ال ػػن     ـ2009
ك ػػن    مػػكاد البنػػ   مثػػؿ الحجػػ رة كالبػػ طكف  األخشػػ بك ػػن       مدنيػػ كال ػػن   ت الم   الجػػ هزة

 . 2ل األغراضكالبسط كاثير مف الكرش متمددة 

 لخدمات الصحية:ا -4

  ػ   المراػزم يمثػؿ المىتشػ   الػذممدينػ  غػزة ثػسث مىتشػ ي ت كهػ  مىتشػ   الشػ     فيتتكاجد 
 فػي   مىتشػ   خػ ص ككهػ ه ػياأل   المىتشػ ك الن ػر ل ميػكف مىتكل مح فظػ ت غػزة كمىتشػ   

 مىتش  ك    كركبياألف كهم  مىتش   ن  ر كالمىتش   مىتش ي  نسخ نيك مح فظ   فيحيف يكجد 
 األربمػ هذا المىتشػ ي ت  ب إلب ف  إل    مح فظ  الشم ؿ كيشرؼ   يه  ال ط ع الخ ص فيالمكدة 

تشػػرؼ   يهػػ   كالتػػيلميػػ دات الدكليػػ  الرئيىػػ  يكجػػد بمػػض الميػػ دات الت بمػػ  لكا لػػ  الغػػكث الدكليػػ  كا
 كأخػػػرلمح يػػػكف  أطبػػػ  امػػػ  يكجػػػد  يػػػ دات مح يػػػ  كيػػػديره     زةغػػػمح فظػػػ ت  أجنبيػػػ  فػػػيمؤىىػػػ ت 

 فػػي  ت البىػػيط  كمم لجػػ  الحػػ  يػػ  األكليػػ بمث بػػ   يػػ دات ل ر  هػػيالميػػ دات  حاكميػػ  كجميػػ  هػػذا
                                                

"  راـ اا   ف ىػطيف   النتائج النهائية لمتعداد تقرير لسػكاف قطػاع غػزة "  ال  ىطيني لإلح    المرازمالجه ز   1ل
  .45ـ  ص2012

ـ  2009  راـ اا   ف ىػطيف  اف قطػاع غػزة "لسػك االقتصػادي"النشػاط    لجه ز المرازم لإلح    ال  ىطينيا  2ل
 .24ص



28 
 

   
 

 

 

  الفصؿ األوؿالفصؿ األوؿ
المالما الطبيعية والبشرية في المالما الطبيعية والبشرية في 

  قطاع غزةقطاع غزة

  

خػػػػ رج  إلػػػػ ف ثػػػػـ مػػػػك    يىػػػػي المىتشػػػػ ي ت الرئ كالخطيػػػػرة إلػػػػ  ت ال ػػػػمب   تـ تحكيػػػػؿ الحػػػػيػػػػحػػػػيف 
 . 1لاألمرمتب  ا إذاالمح فظ ت 

 زة:غ محافظات فيالمشاكؿ البيئية  :ثالثاً 

مميشػي   ػمب   الىػا ني أكبػ   ن حدث التبػخـ أكمد  متمددةغزة  مح فظ ت فيالمش اؿ البيئي   إف
كفػ  بمػض    جتم  يػ ا ال ح  كرف هي  الن س  غير مب شرة     جكدة أكثر بطري   مب شرة أمم  

ىػػريم  كمػػف ن حيػػ   يتط ػػب ح ػػك ن  األمػػر الػػذم   ل خطػػركالحيػػكاف  اإلنىػػ فتمربػػت حيػػ ة  األحػػكاؿ
كالميػ ا  األرضىتخداـ غير المىػئكؿ ل م ػ در النػ درة مثػؿ ا  فيتطكرات خطيرة تمث ت ف اف أخرل
 -:    ذلؾ األمث  كمف 

  بركميػػد يهػػدد  المثيػػؿ  مثػػؿ غػػ ز ىػػتخداـ غيػػر الم يػػد كغيػػر المػػنظـ ل مبيػػدات كمم مػػ ت التربػػا
 .كالرممي ا الشرب لتمثؿ الم در الكحيد  التيفي  ك جكدة المي ا الج

  ال ػػرؼ  أنظمػػ يشػػاؿ  ػػدـ تػػكفر اميػػ ت من ىػػب  مػػف ميػػ ا الشػػرب ذات جػػكدة   ليػػ  كبػػمؼ
الػتخ ص غيػر  إف   غػزة مطػ ع فػيجػز  ابيػر مػف الىػا ف ل  ػ  ال ػح  الم مػ   خطػران  ال حي

 فػػييىػػهـ  مت   ػػي ا الح ػػر  أكالكديػػ ف كالبحػػر  فػػي ل  ئهػػ إمػػف خػػسؿ  الم دمػػ المػػنظـ ل ميػػ ا 
 كالمي ا الجكفي . الشكاط حيث تت كث   زي دة التدهكر

  ػػ  ال ػػح  الم مػػ   تجميػػ  الن  يػػ ت ال ػػ ب  كن  هػػ  كالػػتخ ص منهػػ  خطػػران  فػػيالػػن ص يشػػاؿ  
 . 2لكالبيئ 

   ة مػػف التػػدهكر ىػػكا  اػػ ف مػػف حيػػث درجػػ  ابيػػر  إلػػ غػػزة ك ػػؿ  مح فظػػ ت المػػ ئي فػػيالكبػػ
 كالتػػػيىػػػ ط  الميػػػ ا ال  ىػػػطيني   دللػػػ  ديػػػدة مم كمػػػ  تم مػػػ ن  ألىػػػب بكذلػػػؾ   النك يػػػ   أكالاميػػػ  

الحد مف هذا التدهكر كلانه  لـ تػتماف مػف حػؿ هػذا  فيح كلت ج هدة خسؿ الىنكات الم بي  
 فػي األمػراضطػكر المديػد مػف ت إلػ  أدتالمشػ اؿ البيئيػ   هػذااػؿ    3لالحد المرجك إل الظ هرة 

 .كهك محكر دراى  البحث المزمف الا كممرض ال شؿ  األمراضهـ هذا أك  مح فظ ت غزة

                                                

 .56ص ـ 1997"  مرج  ىبؽ ذارا    الدولي"  وزارة التخطيط والتعاوف األط س ال ني     1ل
 . 1ـ  ص1994  مرج  ىبؽ ذارا    "مالما غزة البيئية"الى ط  الكطني  ال  ىطيني  لحم ي  البيئ     2ل
 .181ص ـ 2006  مرج  ىبؽ ذارا    الهيدرولوجيا " " مبادئ عمـيكىؼ أبك م ي       3ل
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  فصؿ األوؿفصؿ األوؿالال
المالما الطبيعية والبشرية في المالما الطبيعية والبشرية في 

  قطاع غزةقطاع غزة

  

 الكمية: :رابعا
 تعريؼ الكمية:

جػػ نبي الممػػكد    ػػ فػػي الجهػػ  الخ  يػػ  مػػف الػػبطف  *ا يتػػ ف ت مػػ ف خ ػػؼ الغشػػ   البريتػػكني لإلنىػػ ف
حمػػػر كلاػػػف ذات م مػػػس  ػػػ ب ككزنهػػػ   نػػػد الرجػػػؿ ألكنهػػػ      ال   ػػػكليحبػػػ   تشػػػب كهػػػي    ال  ػػػرم
 بىػػبب؛ مػػف الا يػػ  اليمنػػي  أ  ػػ اليىػػرلكيسحػػظ أف الا يػػ      غػػـ125ل ك نػػد المػػرأة     غػػـ(140

  .1.6ل رمـ: شاؿ . 1ل يمفكد الابد في البطف مف الن حي  األم مي  في الج نب األكج
 موقع الكمية في اإلنساف (1.6شكؿ )

 
 2009-3-6 تحديث خرآ  WWW.123esaaf.comالم در:                                   

 ركيب الكمية:ت
 مف: الكميةتتكوف 

 ال شػػرةكتحتػكم    (medulla) جػز  داخ ػػي كيػد ي النخػػ عك  (cortex)جػز  خػػ رجي كيػد ي ال شػػرة 
 مػف الم يػكف كن ػؼم يػكف     ػ كتحتػكم اػؿ ا يػ   *ني ػركف ىػـ بالكحدات الا كي  الممركف      

                                                

  الطبمػ  األكلػ   دار الشػركؽ ل طب  ػ  كالنشػر   مػ ف " تشريا جسػـ اإلنسػاف "حامت  بد الاريـ فريحػ ت     1ل
 .266ـ  ص2000  األردف

ب تػػيف الػػبطف كيتاػػكف مػػف ط أ بػػ  كيغطػػ  ممظػػـ  البطنػػي: هػػك الغشػػ   الػػذل يغ ػػؼ التجكيػػؼ يالغشػػاء البريتػػون *
داخػؿ تجكيػؼ الػبطف  األ بػ  تغطػ   التػيتػبطف جػدار الػبطف   كالطب ػ  الحشػكي  كهػ   التيالطب   الجداري  كه  

 كالحكض.
: ه  الكحػدات الكظي يػ  لت ػ ي  الػدـ الػذل يػدكر فػي الا يػ  مػف الىػمـك كهػ  تممػؿ   ػ  التػكازف نيفرونات الكمى *

 الداخ   ل جىـ.
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 جمك ػ  ال  ػكصمأمػ  النخػ ع يتاػكف مػف   ت ـك بتن ي  الدـ مف الىػمـك  التيالكحدات الا كي   هذا
البػػكؿ   ي ػػب فيػػك األهرامػػ ت  ممػػـ يت  ػػ  الػػذمحػػكض الا يػػ   إلػػ مممهػػ   تتجػػ شػػاؿ أهرامػػ ت    ػػ 

هيئػػ   ػػم ـ    ػػ يممػػؿ   ي ػػتح بزاكيػػ  فػػي المث نػػ  تجم ػػ حتػػ كينتهػػي الحػػكض ب لح لػػب الػػذم يىػػير 
فػػي  إ الح لػب  إلػػ المث نػ  مػػف بػ لرجكع   لػػ ك  يىػمحالمث نػػ   إلػ ل بػكؿ بػػ لنزكؿ مػف الح لػػب  محيىػ

 . 1.7ل رمـ : شاؿ . 1ل لا رتج ع المث ني  ىـ بح  ت مربي  تمرؼ 

 ( تركيب الكمية1.7شكؿ )

 
 2009-3-6تحديث  آخر WWW.123esaaf.comالم در:                                         

 عمؿ الكمية :

فمن  ػر الػدـ اثيػرة كمتب ينػ     كنظػ ـ دميػؽ  جهػد ابيػر  إلػيحتػ ج     مؿ الا ي   مؿ ش ؽ كمم د
  في الدـ كالبكؿ انىب  كجكده  م  تتى كم منك   في البكؿ  اه  م  يزيد كجكدا في الدـ كينمدـ كجكدمن

 ػ ـ أنهػ  تح ػظ نىػب  ن  ػر الػدـ  بكجػ ك مؿ الا يػ   في البكؿ كت ؿ في الدـ نىبت كمنه  م  يزيد 
مػػف المػػكاد الدهنيػػ   خ ليػػ ن  كالحكي ػػست الا كيػػ  ترشػػح ىػػ ئسن    ث بتػػ  دائمػػ  فػػي ح لػػ  ال ػػح  بح لػػ 

األكلػػػ   كال نػػػكات المتمرجػػػ     بنىػػػبته  الم ديػػػ  هػػػذادامػػػت  الج كاػػػكز مػػػ  مأكالػػػز ؿ كىػػػار المنػػػب 
ل ػػػدكرة  إلرج  ػػػ مػػػف المػػػ   الزائػػػد  ثيػػػران كال نػػػكات الن زلػػػ  تمػػػتص ا   األمػػػسحتمػػػتص الىػػػار كبمػػػض 

كحمػػػػػض البكليػػػػػؾ   مػػػػف البكلينػػػػػ   كال نػػػػػكات ال ػػػػػ  دة كالمتمرجػػػػ  الث نيػػػػػ  تىػػػػػ ب الىػػػػػ ئؿ  الدمكيػػػػ  
                                                

ـ   1992الطبم  األكل    دار ال  ـ ل طب    كالنشر   بيركت     ي وزرع األعضاء""الفشؿ الكمو محمد الب ر    1ل
 .408ص 
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ال نػكات الج ممػ  كمنهػ   إلػ كبمد ذلؾ يخػرج البػكؿ   كالابريت ت كال كى  ت الزائدة  ف ح ج  الجىـ 
ذ  فحكض الا ي   األهرام تممـ  إل  كمنػ     الح لػب  إلػالبكؿ في حكض الا ي  ينػدف  م  تجم   كا 
ب لرغبػ  بخػػركج البػػكؿ  ػػف طريػػؽ حينئػػذ  اإلنىػػ فالمث نػػ  فيشػػمر  فػيالبػػكؿ  يتجمػػ المث نػػ  حيػػث   إلػ

 . 1لالخ رج إل من ة مجرل البكؿ 

 وظائؼ الكمية: 

 ؼ متعددة أهمها ما يمي:ئلمكمية وظا

البكلينػ  كالتػي تنػتج مػف  م يػ  هبػـ كتمثيػؿ المػكاد الىػ م  مثػؿ ال بػست ك  تخ يص الجىـ مف1- 
تىػػمـ الجىػػـ كلػػذا ت ػػـك الا يػػ   إلػػ المػػكاد  هػػذاتػػرااـ  كيػػؤدم ل بركتينػػ ت فػػي الجىػػـ المػػكاد الغذائيػػ 

 المكاد مذاب  في البكؿ. هذا بافراز

 2لكالم   في الجىـ األمسحتكازف       ظالمح ف2- 
. 

أم  (pH7.4)الػػدـ م ػػكم ب ػػكرة بىػػيط  ياػػكف حيػػث    الػػدـ م كيػػ  كحمكبػػي    ػػ المح فظػػ  3- 
   كامػب كخيمػ  فػي كظػ ئؼ الجىػـ كاا جمػؿ ل ا ػ إلػ تػؤدم    في حمكبػ  الػدـ أك م كيتػ اختسؿ
 . 3ل درج  تم دؿ الدـ في  كرة شب  ث بت     المح فظ      ال درة 

 ترايز أيكن ت الهيدركجيف  ند المىتكم الطبيمي.    المح فظ  4-

 :ىرمونية لمكمالوظائؼ اله

المػػ دة اله مػػ  التػػي  بػػافراز هػػذات ػػـك الا يػػ  حيػػث    تاػػكيف الهرمػػكف المكلػػد لاػػرات الػػدـ الحمػػرا 1- 
در الرئيىػي لهػذا الهرمػكف   ػكتمتبػر الا يػ  الم   تنشط ن ي المظػ ـ بحيػث ينمػي اػرات الػدـ الحمػرا 

زيػ دة خسيػ  الػدـ  إلػ ممػ  يػؤدم مكلد الحمر  إفراززي دة  إل تتمرض الا ي   الا كمف  ح ل  ال شؿ ك 
 ف ر دـ لأنيمي  . فيىببالحمرا  

 : نشط كم در فيت ميف لد ال فيت ميف لد  إل الخ مؿ  تحكيؿ فيت ميف لد 2- 

                                                

  دار ال اػر المربػي ل طبػ    األكلػ   الطبمػ   ، "األعضػاء"مبػادئ عمػـ التشػريا ووظػائؼ ش يؽ  بػد الم ػؾ     1ل
 .408ـ  ص 1972ال  هرة   

Kazem Nazem Basheer, “Major Risk Factors that lead to onset End- stageRenal(2) 

Disease In Northern west Bank”: Al – NajahNationalUniversity , 2011,P. 9. 

ـ  2005  اليػػ زكرم ل طب  ػػػ  كالنشػػػر  ال ػػػ هرة    األكلػػػ   الطبمػػػ  "تشػػػريا جسػػػـ اإلنسػػػاف "رمػػزم ال ػػػ دم    3ل
 .145ص
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لبنػ   الهياػؿ  هػ ـ جػدان  كفيتػ ميف لد    الشمىي كاإلشم ع    أللب فاكمنتج ت    الغذا  مثؿ ال بف -
 . 1لاى ح لتط  ؿ كليف المظ ـ ل اب رال إل ن ص أدم ذلؾ  فاذا  المظمي 

 :ىلوظائؼ الحيوية لمكما

هرمكنػ ت الب ػكغ كتاػكيف الىػ ئؿ  إفػرازينشط  مؿ الط م  األ ػ ي  ل ا يػ  كيػتـ  الب كغفي مرح    -1
بػػ لظهكر  كب لتػػ لي تبػػدأ الكظػػ ئؼ الجنىػػي  لػػدم الجنىػػيف اإلنػػ ثالمنػػكم لػػدم الػػذاكر كالبكيبػػ  لػػدم 

 -المديد مف المش اؿ كالتي تشمؿ: إل م ف ذلؾ يؤداخ ؿ ف كأم

 مش اؿ جنىي  ب لجه ز التن ى ي الذارم.  - البمؼ الجنىي ب لذات  ند الرج ؿ -

 التي ت يب جه ز التا ثر لدم المرأة. اإلنج ب    مش اؿ ال درة  -

تـ يػػ ايك الشػػبنخػػ ع المظػػ ـ كالنخػػ ع  ل ا يػػ  الط مػػ  األ ػػ ي  رتبػػ طامػػف خػػسؿ  : تغذيػػ  الػػدم غ -2
 له  دكر ابير في تنمي  ال درات الذهني  كالتيل ا ي   األ  ي م   الطمف تغذي  الدم غ 

 2ل
. 

الحتميػػػ  ل  شػػػؿ الا ػػػكم  ب لنه يػػػ ف ذلػػػؾ يػػػؤدم   ػػػف كظ ئ هػػػ  األى ىػػػي  فػػػ  كفػػػي حػػػ ؿ تمطػػػؿ الا ػػػ
  .المزمف

 أمراض الكمية:

 كأمػراض   كتىػمـ الػدـ الا ػكمؿ البىيط  كحت  ال ش لته ب تا بيف  م  تتراكحمراض الا   متمددة أ
 المجػ رمل  ترىيب ح كات ا  تكازف الىكائؿ داخؿ الجىـ ك  فياختس ت  إل تؤدل  أفالا   يماف 

ذا   البكليػػ  مػػريض مػػزمف بػػ لا    إلػػ يض يتحػػكؿ ر تمػػ لج فػػ ف المػػ أفدكف  األمػػراضهػػذا  هم ػػتأ   كا 
اإلنىػ ف إذا لػـ ي ػـ هػذا   ػ  حيػ ة ت بػ   أفيماػف  التػي الا كمح ل  ال شؿ  إل مد ي ؿ ب لنه ي  ك 

لغىػيؿ الا ػ   ل ػن  ي  االمريض بغىيؿ دم  مرتيف أك ثسث  مرات اؿ أىػبكع فػي اىػتخداـ الا يػ  
ي ػؿ بػ  إلػ   ة ل جميػ  فاهمػ ؿ الشػخصاىتط ع أف ي كـ بمم يػ  زرا ػ  ا ػ   كهػ  ليىػت ميىػر ك أ

 3ل كمنىيج ى يـ مف الا ي  كب لت لي ياكف  رب  ل  شؿ الا  مأف د 
. 

                                                

 .30 -29ـ  ص 1992مرج  ىبؽ ذارا       "الفشؿ الكموي وزرع األعضاء"،  محمد الب ر   1ل
  اإللاتركنيػػ   المكمػػ  مػػف المج ػػ  www.Bishil.com"  الخبيػػر الػػدولي فػػي تػػدريبات الصػػحةحىػػف البشػػؿ  "   2ل

 . 2007-3-15تحديث  آخرالمدد الث ني  
  ىػػاندري اإل  المراػػز المربػػي ل نشػػر كالتكزيػػ    م ػػر  األكلػػ   الطبمػػ   كيػػؼ تعػػيش نباتيػػا" "ىػػ مي محمػػكد    3ل

 .187ـ  ص2012
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 قياس كفاءة الكمى:

 -90 يـ مي س ا   ة الا    ف طريؽ تح يؿ اىتخسص الاري تينيف كالنىب  الطبيمي  هتي -
يرت   ب لدـ في ح ل  ك  الطبيمييخرج م  البكؿ في الشخص  الاري تينيف  ك  / دمي   2ىـ120

 .ال شؿ الا كم
 في ت ب لجىـ  كتخرج م  البكؿ ن تج اىتخداـ البركتين هيتح يؿ البكلين  ب لدـ لالبكلين   -

 .(1)  الا كمح ل  ال شؿ  فيكلاف ترت   ب لدـ  الطبيميالشخص 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
(1)

  By Elke withle and Franz Schafer, 'The rapeutic strategies to slow choronic 

kindney disease progression' (2008) by Elke withle and Franz Schafer p. 705- 716 
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  صؿ األوؿصؿ األوؿالفالف
المالما الطبيعية والبشرية في المالما الطبيعية والبشرية في 

  قطاع غزةقطاع غزة

  

 ممخص الفصؿ األوؿ
ل طػ ع غػزة   كتنػ كؿ مم كمػ ت أى ىػي   ػف  دراىػ  المسمػح البيئيػ  الطبيميػ  كالبشػري ال  ؿ تن كؿ 

مػػػػػ  ال  اػػػػػ    المىػػػػػ ح    المنػػػػػ خ   المظػػػػػ هر المسمػػػػػح الطبيميػػػػػ  مثػػػػػؿ   المكمػػػػػ  الجغرافػػػػػ    المك 
كالميػػػ ا مػػػف حيػػػث م ػػ دره    كاإلىػػػتهسؾ المػػػ ئ  فػػػي مح فظػػ ت غػػػزة   امػػػ  تنػػػ كؿ   التب ريىػػي  

ب  بػػ ف    المسمػح البشػػري  األى ىػػي  مػف حيػػث حجػػـ الىػا ف   الترايػػب النػػك   كالممػرل ل ىػػا ف 
مح فظػ ت غػزة   كتنػ كؿ المشػ اؿ البيئيػ  فػي فػي  مإل  دراى  ال ط   ت المخت    ل نش ط ا مت ػ د

    هػػػكتىػػػببه  فػػػي المديػػػد مػػػف األمػػػراض  كتنػػػ كؿ تمريػػػؼ الا يػػػ    ك م هػػػ    ككظ ئ مح فظػػػ ت غػػػزة 
 كأمرابه    كمي س ا   ته  .

 

 

 

 

 

 

                                               



 

 

 

 

 

 انفصم انخانً
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  الفصؿ الثانيالفصؿ الثاني
التوزيع الجغرافي لمرضى التوزيع الجغرافي لمرضى 
الفشؿ الكموي المزمف في الفشؿ الكموي المزمف في 

  محافظات غزةمحافظات غزة
  

 انخانًانفصم 
 املشين يف حمافظاث غشة انكهىيملزضى انفشم  جلغزايفاانتىسٌغ 

 :أوال: الفشؿ الكموي
 :الكمويالفشؿ  أنواع
 .الفشؿ الكموي الحاد1-

  .أسباب الفشؿ الكموي الحاد
 .أعراض الفشؿ الكموي

 .الفشؿ الكموي المزمف -2
 .أسباب الفشؿ الكموي المزمف
 .أعراض الفشؿ الكموي المزمف

  .يطرؽ عالج الفشؿ الكمو 
 . والمحافظة( مع بعض العقاقير ىالعالج الغذائي )الطريقة المثم  -1
      (يواالستصفاء الدمو  – ي)الغسيؿ البريتون:  نوعافالعالج بالكمى الصناعية يوجد منها  -2

 .زراعة الكمى 3-
 .المزمف غزة في مواجهة مرض الفشؿ الكموي محافظاتدور مستشفيات 
   .ـ2011فيات وزارة الصحة مستش في مىالكخدمات غسيؿ 

 .غزة محافظاتمستشفيات  في المزمف الكمويواقع مرضى الفشؿ 
في محافظات غزة مف  المزمف حاالت المصابيف والوفيات لمرضي الفشؿ الكموي وازدياد تطور

 .(ـ 2012- 2002) وجهة النظر الجغرافية خالؿ الفترة
)آلية التعامؿ مع مرضى  غزة محافظاتفيات برتوكوؿ العمؿ بوحدة الكمية الصناعية في مستش -

 (:المزمف الفشؿ الكموي
 .التوزيع الجغرافي لمرضى الفشؿ الكموي المزمف في محافظات غزة -
 التوزيع الجغرافي ألفراد عينة الدراسة حسب الجنس.  -1
 عينة الدراسة حسب المحافظات. رادألفالتوزيع الجغرافي  -2

 .المحافظات فيينة الدراسة حسب مكاف السكف التوزيع الجغرافي ألفراد ع3-
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  الفصؿ الثانيالفصؿ الثاني
التوزيع الجغرافي لمرضى التوزيع الجغرافي لمرضى 
الفشؿ الكموي المزمف في الفشؿ الكموي المزمف في 

  محافظات غزةمحافظات غزة
  

 لفصؿ الثانيا
 الكموي: ؿأوال: الفش

ذانكاتج األيض بمىتكي ت الى ئؿ  إفرازهك  جز الا ي   ف ال ي ـ بكظ ئ ه  الىكي  كهي  لـ يم لج  كا 
ا ي  أكح ل  ف د جزئي  بأن كيمرؼ ال شؿ الا كم   لبكلين   تىمـ دمكم  إليؤدم   ناي حح ف أك

 ت الم م   في ن رك يمف الن  %75لبمد تدمير حكالي  إ ال شؿ   يحدث  هذاك    لكظ ئؼ الا 
كتجمي  ترااـ   إلم كر في أدا  الا ي  لكظ ئ ه  الطبيمي  مم  يؤدم  بأن كالذم يمرؼ   الا ي 

 . 1لالم  ب اإلنى ف ح      الىمكـ كال بست في الدـ كينماس ذلؾ بشاؿ ى بي 
 :الكمويالفشؿ نواع أ

 الفشؿ الكموي الحاد: -1
مد    أىب بنتيج   كيظهر بىر   في كمت م ير  ال شؿ الا كم الح د هك تدهكر لكظ ئؼ الا 

 . 2ل ةالا ي  لكظ ئ ه  ابير  ىتم دةامد تاكف  م ي  ك   سم  أمتاكف ل ا   به  
 :الحاد الكمويسباب الفشؿ أ

 الحاد الكمويلفشؿ اسباب أ (2.1جدوؿ )
-1

-2
 

-3

-4

-5
  3ل 12  ص ـ1994  الم در : محمد   دؽ  بكر 

                                                

 .2  صـ2009 المكم      الشبا  المنابكتي   w.kno.comwwم جدة محمد بيكمي: ال شؿ الا كم    1ل
 .20ـ  ص 1992"  مرج  ىبؽ ذارا   األعضاءوزرع  الكمويالفشؿ محمد الب ر  "    2ل
"  دار الشػػػركؽ ل نشػػػر  "أمػػػراض الكمػػػى، أسػػػبابها وطػػػرؽ الوقايػػػة منهػػػا وعالجهػػػا محمػػػد  ػػػ دؽ  ػػػبكر     3ل

 .12ـ  ص1994  اإلىاندري 

http://www.kno.com/


38 
 

  

 
 

 

 

  الفصؿ الثانيالفصؿ الثاني
التوزيع الجغرافي لمرضى التوزيع الجغرافي لمرضى 
الفشؿ الكموي المزمف في الفشؿ الكموي المزمف في 

  محافظات غزةمحافظات غزة
  

 :الحاد  أعراض الفشؿ الكموي

  إل ف الممؿ ب    ح دة كذلؾ   أم أ راض لمدة أي ـ بمد تكمؼ الا مف مد   يشاك المريض 
   يمانهـ مسحظ  ن ص حجـ البكؿ    أف بمض المربإ   حيف تجم  امي  ا في  مف الىمكـ

في األمم   أك المغص أك  بطراب تا كمد ي  حبه  بمض  ال ي ب لغثي ف أك تبدأ األ راض ك 
 . 1ل اذا لـ يتـ التم مؿ م  الح ل  يكمي ن األ راض  هذاد حدة كتزدا إىه ؿ

 لمفشؿ الكموي الحاد وتشمؿ: األخرىألعراض ا
 كيحدث غثي ف كمي . جىم المكاد الى م  في  رت  عات ؿ شهي  المريض  ف الطم ـ نتيج   -1
 الم   ب ألنىج  كر ش  اليد. ختزافا -2
 في ح  ت التىمـ البكلي الح د. حدكث مظ هر   بي  كن ىي   ند المريض -3
 . 2لالمن  ينتيج  بمؼ جه زا  لته ب تكا  المدكليزداد تمرض المريض لحدكث  -4

 الفشؿ الكموي المزمف: -2

ك م ي    تحدث ب كرة بطيئ    ركن ت الا يتيفيلن  ال شؿ الا كم المزمف هك تدمير   رجم  في
   كتىتبدؿ بأنىج  مت ي     ركن ت الا يمظـ نيتـ تدمير م حت حدكث المرض متطكرة كمىتمرة 

الم  بيف بأمراض   دي  أك أمراض تحك ؿ   ال شؿ الا كم المزمف ببط  في المرب كمد يحدث
كال شؿ      ركن ت الا يأك الته ب لن  الته ب خسي  الا  في اإل  ب أك مد ينتج نتيج    الا 

 . 3ل ظ التكازف ب لدـكظ ئ ه  في ترشيح كح  الا كم المزمف ت  د الا 

 

 

 

 
                                                

،" العوامػػؿ المػػؤثرة عمػػى نوعيػػة حيػػاة مرضػػى الفشػػؿ الكمػػوي المػػزمف تحػػت العػػالج احمػػد الطيػػب ف طمػػ   بػػدك  1ل
 .24ـ  ص2000"  رى ل  م جىتير غير منشكرة    ا ي  التمريض  ج مم   يف شمس  باالستصقاء

ـ  1994   مرجػ  ىػبؽ ذاػرا"  "أمراض الكمى، أسبابها وطرؽ الوقاية منها وعالجها محمد   دؽ  بكر      2ل
 .14ص

(3) Kelly , m , Clinical snapshot, chronic Renal failure , journal sociaology , 1996, 

London Vol.96,1.   
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  الفصؿ الثانيالفصؿ الثاني
التوزيع الجغرافي لمرضى التوزيع الجغرافي لمرضى 
الفشؿ الكموي المزمف في الفشؿ الكموي المزمف في 

  محافظات غزةمحافظات غزة
  

 أسباب الفشؿ الكموي المزمف:

 المزمف الكمويلفشؿ اسباب أ( 2.2جدوؿ )

-1
-2

-3

-4

-5

-6

  1ل 21  ص ـ1994  الم در: محمد   دؽ  بكر

 المزمف: الكمويأعراض الفشؿ 
غثيػػ ف    ف ػػداف الشػػهي    ف بىػػبب ف ػػر الػػدـشػػحكب ال ػػك    إرهػػ ؽ   ال تػػرة األكلػػ   ػػداع فػػي تاػػكف
 . ابطراب النكـ   حا  مىتمرة   كمي
 أعراض متأخرة مثؿ : -
 2ل غيبكب  كتشنج ت  هبكط ب ل  ب -

. 

 يظهر غثي ف كمي  كت رح ت في ب طف ال ـ.: في الجه ز الهبمي -
                                                

ـ  1994   مرجػػ  ىػػبؽ ذاػػرا"أمػػراض الكمػػى، أسػػبابها وطػػرؽ الوقايػػة منهػػا وعالجهػػا محمػػد  ػػ دؽ  ػػبكر    1ل
 .12ص
 Khalife"  المج ػد الىػ دس  لموسػوعة الطبيػة"ا األمريايػ   مجمك ػ  مػف أىػ تذة كأطبػ   مػف الك يػ ت المتحػدة  2ل

Printing Est  1128ص ـ 1994  الشرا  الشرمي  ل مطبك  ت. 
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  الفصؿ الثانيالفصؿ الثاني
التوزيع الجغرافي لمرضى التوزيع الجغرافي لمرضى 
الفشؿ الكموي المزمف في الفشؿ الكموي المزمف في 

  محافظات غزةمحافظات غزة
  

 مف الممدة.ك مف األنؼ   يترافؽ ال  كر م  ف ر كنزيؼ بجمي  أشا ل: في الجه ز الدمكم -

 .ه  تنم األ ب   م يظهر تخدر : في الجه ز المظمي -

 .متخ ي مد تاكف األ راض البكلي  ب رزة أك : في الجه ز الا كم -

 زي دة في الىكائؿ ب لجىـ كأحي ن  تكـر ب لى ميف. إل في الىكائؿ كاألمسح فيؤدم  اختسؿ -

 1ل ل ى كر كالبياربكن ت ب لدـترايز أمسح ال كديـك كالبكت ىيكـ كالا لىيكـ كا -
. 

 طرؽ عالج الفشؿ الكموي :

 : الكمويطرؽ لعالج الفشؿ  ةهناؾ ثالث

 .العالج الغذائي )الطريقة المثمي والمحافظة( مع بعض العقاقير -1

في  حدكد  شريف جرام ن  إل خ ض امي  البركتيف التي يتن كله  المريض     يمتمد المسج الغذائي 
كهنػ ؾ مػكائـ جػ هزة    مػف البػركتيف يكميػ ن  جرامػ ن    100-70ل م دم م  بػيفال لشخصاليـك يتن كؿ ا

يحتػػػكم ال حػػػـ  مػػػثسن    اميػػػ  م ي ػػػ  مػػػف البػػػركتيف كنىػػػبته  فػػػي الطمػػػ ـ   ػػػ ب ألطممػػػ  التػػػي تحتػػػكم 
   ػ كتحتػكم البيبػ  الكاحػدة   مػف الػكزف بػركتيف ب لم ئػ  60)ل نىػب  تتػراكح   ػ كالدج ج كالىػمؾ 

يىمح ل مريض  ب لم ئ  مف كزن  بركتين ت   4- 3ل     لال بف  ام ت كيحتكم الح يبجر   7 -(5
ام در  ابر مف النشكي ت كالىاري ت كالدهكف ك خ    الزيكت النب تي  كذلؾأ  دة بتن كؿ امي ت 

اميػػػػ  ابيػػػػرة مػػػػف    ػػػػ يتجنػػػػب ب ػػػػكرة خ  ػػػػ  األطممػػػػ  المحتكيػػػػ   أفك  ػػػػي المػػػػريض    ل ط مػػػػ 
كالبطػػ طس   برت ػػ ؿ كال ػػركت كالتمػػر كالمػػكز كالتػػيف كالماىػػرات كاألطممػػ  المج  ػػ البكت ىػػيـك مثػػؿ ال
يزيػػػد  ألنػػػ  ػػػف التػػػدخيف  يتكمػػػؼ المػػػريض فػػػكران  أفكيجػػػب   المج ػػػؼ ت  كالح يػػػب ك كالبيبىػػػي كالشػػػكا

 شػػػربتنػػػ كؿ  فػػػي اإلفػػػراط  ػػػدـكأيبػػػ ن   الا يػػػ  ح يمػػػ ت  ألنهػػػ  تىػػػبب ف ػػػر الػػػدـ كت ػػػيب المشػػػ اؿ
 . 2له ن   ن كأالىكائؿ 

                                                

ل نشػر كالتكزيػ   ال ػ هرة      ماتبػ  ابػف ىػين األكلػ   الطبمػ  "كيػؼ تحػافظ عمػى كميتػؾ"محمد ام ؿ  بد المزيػز    1ل
 .24ـ  ص1981

 .81ـ  ص1992"  مرج  ىبؽ ذارا   األعضاءزرع و  الكموي"الفشؿ محمد الب ر    2ل
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  الفصؿ الثانيالفصؿ الثاني
التوزيع الجغرافي لمرضى التوزيع الجغرافي لمرضى 
الفشؿ الكموي المزمف في الفشؿ الكموي المزمف في 

  محافظات غزةمحافظات غزة
  

  (يواالستصفاء الدمو  -ي: )الغسيؿ البريتون العالج بالكمى الصناعية يوجد منها نوعاف -2
 :يالغسيؿ البريتون -

 داخؿ تجكيؼ البطف يلتريف مف مح كؿ ا ىت     البريتكن أكتتـ هذا المم ي   ف طريؽ ح ف لتر 
كيب ػ   مكبػميتحػت مخػدر  ينتجكيؼ البريتك  فيليف  أنبكب إدخ ؿ  ف طريؽ  يلالغش   البريتكن

داخػؿ الػبطف ليػدخؿ كيخػرج منهػ   األنبكبػ طػرؼ  فػيالبطف م  كجكد  دة ث ػكب  خ رج األخرطرف  
 مأالتي تبػمف  ػدـ دخػكؿ المىتش    فيهذا المم ي   إجرا الغىيؿ كيماف  فيالمح كؿ المىتخدـ 

  ئ تػ    ػ  الخطػكات  أفػرادحػد أ أكالمنػزؿ بمػد تػدريب المػريض  فػي كأمياركب في تجكيؼ البطف 
 .  2.1ل: شاؿ رمـ . ال حيح 

  الكمويلمرضى الفشؿ  ينالغسيؿ البريتو  (2.1) شكؿ

 
 25ص الم در: ال كرة ن س  ف  بدك مش ك

                 االستصفاء الدموي: -

 ئي ن نه  ا كي ن  فشسن  أ بحتمد  الا كم ال  كرح ل  مريض  أفكتتـ هذا المم ي   ندم  ي رر الطبيب 
 ف طريؽ ىحب  تن ي  دـ المريضيتـ   كف  هذا المم ي  دمكمىت     اي كـ بممؿ  أفيجب ك 

 ف طريؽ خراطيـ أن بيب تت ؿ ب لمريض  ف طريؽ ك     ن  ي  بيف الشري ف كالكريد في دم  
 .  2.2ل :شاؿ رمـ . 1لأخرلالمريض مرة  إل كيم د  الم اين   فيثـ يب   اليد أك ال دـ 

                                                

  دار الممػ رؼ ل نشػر كالتكزيػ     ال ػ هرة   األكلػ   الطبمػ  الفشػؿ الكمػوي ،الوقايػة والعػالج" "محمػد أبػك زيػد    1ل
 . 33ـ   ص 2006
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  الفصؿ الثانيالفصؿ الثاني
التوزيع الجغرافي لمرضى التوزيع الجغرافي لمرضى 

ؿ الكموي المزمف في ؿ الكموي المزمف في الفشالفش
  محافظات غزةمحافظات غزة

  

 المزمف الكموي( التنقية الدموية لمرضى الفشؿ 2.2) شكؿ

 
 28ص الم در: ال كرة ن س  ف  بدك مش ك                           

 :الكمىزراعة  -3

 : الزراعة عف طريؽ متبرع حى -
م     األخت  األخ   األـ    ل مريض مف الدرج  األكل  مثؿ األب يجب أف ياكف المتبرع مريب ن 

كمم  تجدر تط بؽ ف  ئؿ الدـ كاألنىج  ك غير مريب في ح ل  أ   ـ كاألنىج تط بؽ ف  ئؿ الد
ن    يكجد برر     المتبرع با يت  كيىتطي  أف يميش أأثبتت  اإلش رة إلي  أف جمي  الدراى ت

 . با ي  كاحدة حي ة طبيمي 
 :مف شخص متوفى حديثاً  الكمىزراعة  -

كام   كفي   غ كمكجكد في غرف  اإلنم شلدماكي  د بذلؾ ن ؿ ا ي  مف شخص م  ب بمكت 
  ممين   ن  ي  ل ترة لاف يح فظ     حيكي  ال  ب كالا   بأجهزة الح ؿ يمتبر هذا الشخص ميت ن 

كتىتخدـ   ليس لهـ  سم  ب لتبرع ب لا يف يخ  ئأمكت الدم غ     األمؿ مف مبؿ  كيتـ تشخيص
   2.3ل:رمـ شاؿ. (1)التشخيص أشم ت كفحك  ت دمي   ل تك ؿ لذلؾ

 

                                                

 .54ـ   ص2009  الج ممي األىد  مش   األكل    الطبم  "القصور الكموي المزمف " بدك مش ك    1ل
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 ( زرع الكمى الجديدة 2.3) شكؿ

 
 32ص  ف  بدك مش ك الم در: ال كرة ن سن 

 :المزمف في مواجهة مرض الفشؿ الكموي غزة محافظات مستشفيات دور
 الدمكيػ  ل تن ي يخبمكف المزمف الذيف  الا كمتش ي ت ف ىطيف بخدم  مرب  ال شؿ مىمي  جت كـ 

ثنػػػ   الدراىػػػ  أ الب حثػػػ كتبػػػيف ذلػػػؾ مػػػف خػػػسؿ مسحظػػػ     بكعاألىػػػبخػػػدم ت متكا ػػػ     ػػػ  مػػػدار 
حيػث   غػزة  مح فظػ تمىتشػ ي ت  فػي ثنػ    م يػ  التن يػ  الدمكيػ  ل مربػ أـ 2012الميداني  لم ـ 

كب    ػدد    مى ـ كجميمه  تتب  لكزارة ال ح أ 5غزة  مح فظ ت في الا كممى ـ الغىيؿ أب    دد  
 لػ  إجه زان ي دـ خػدم ت  95)لغزة  مح فظ ت  ي  في مىتش ي ت األجهزة في كحدات الا ي  ال ن

بينمػ  اػ ف  ػدد     2.4ل :  كشػاؿ رمػـ2.3ل: مريض ام  هك مبيف مف خػسؿ الجػدكؿ رمػـ  (420
غػزة لمػ ـ  مح فظػ ت فػي مريبػ ن  359)لبشػاؿ منػتظـ   الا كمالذيف يت  كف خدم  الغىيؿ المرب  

كالدراىػػػػ  الميدانيػػػػ  لمػػػػ ـ  ىػػػػتب ن ا ـ حىػػػػب نتػػػػ ئج 2012ح لػػػػ   ػػػػف  ػػػػ ـ   61لبزيػػػػ دة    ـ2009
 .ـ2012

 ـ2012جهزة الا ي  ال ن  ي  لم ـ أحيث ب    دد  الب   الغربي  فيشم ؿ ف ىطيف  فيم  أ
ن س ال ترة مف الم ـ  فيجهزة فيم  ا ف  دد هذا األ  مكز        شر مىتش ي ت جه زان   122ل

  . 1لالب   الغربي   فيىتش ي ت م  9لمكز        جه زان 116) ل الم بي

 

 
                                                

ـ  2012مرجػػػ  ىػػػبؽ ذاػػػرا    "، الصػػػحيدائػػػرة التخطػػػيط قسػػػـ ،" دارة الم مػػػ  ل مىتشػػػ ي ت كزارة ال ػػح    اإل  1ل
 بي ن ت كمم كم ت خ   .
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  ثانيثانيالفصؿ الالفصؿ ال
التوزيع الجغرافي لمرضى التوزيع الجغرافي لمرضى 
الفشؿ الكموي المزمف في الفشؿ الكموي المزمف في 

  محافظات غزةمحافظات غزة
  

 ـ( 2012) غزة عاـ محافظاتواألجهزة في مستشفيات  ى( عدد المرض2.3جدوؿ )

 ـ 2012الم در: الدراى  الميداني    ـ ل

 ـ(2012) عاـوأجهزة غسيؿ الكمى ل( عدد المرضى 2.4كؿ )ش

 

 ـ  2012    بي ن ت الدراى  الميداني    ـ ل ب   تم د الب حث الم در:  مؿ 

 -: تياآل (2.4(  والشكؿ )2.3نالحظ مف خالؿ الجدوؿ ) -
 طبػػي لمربػػي ال شػػؿ الا ػػكم كيشػػمؿ مربػػي  مىتشػػ  ابػػر أ    الشػػ    بمدينػػ  غػػزةجػػ   مىتشػػ

ألنهػ  أابػر    جب ليػ  النزلػ ك جب ليػ  الب ػد ك مدين  غزة كشػم ؿ غػزة  منهػ  بيػت  هيػ  كبيػت حػ نكف 
 بمىتش  المرب   كب    دد     ـ حاكمي مىتش  كهي  غزة  مح فظ تمؤىى  طبي  داخؿ 
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 الرنتٌسى شهداء االقصى مجمع ناصر ٌوسف النجار مستشفى الشفاء
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 عدد االجهزة عدد المرضى

 جهزةعدد األ عدد المرضى المستشفى
 40 211 لغزة  الش    مىتش  
 16 51 لرفح  النج ريكىؼ 

 17 82 مجم  ن  رلخ نيكنس 
 13 60  دير الب حلشهدا  األم   
 9 16 لن ر لا الرنتيىي

 95 420 يالا المجمكع 
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 المػػػزمف يمػػػ لج مػػػف خسلػػػ  مربػػػي ال شػػػؿ الا ػػػكم ان جهػػػ ز   40ل ليكحػػػكا  ن مريبػػػ  211الشػػػ    ل
 . الش    بمىتش  

   مػػف حيػػث  ػػدد المربػػ الثػػ نيالترتيػػب  فػػيجػػ   بمدينػػ  خػػ نيكنس  الطبػػي ن  ػػر مىتشػػ  أمػػ  
 المػػزمف يمػػ لج مػػف خسلػػ  مربػػ  ال شػػؿ الا ػػكم ان جهػػ ز   17كبهػػ  ل  ن مريبػػ  82ل البػػ ل   ػػددهـ

 ػـك المىتشػ   بر  يػ  المربػ  رغػـ ي فظ  خ نيكنس بأام ه  ك ن  ر ىا ف مح مىتش  كيخدـ 
 .ىرائي ياإلغزة جرا  الح  ر  مح فظ تن  منه  الظركؼ كالمم ن ة التي يم 

   كالتكليػػد    ػ ـ ي ػػدـ خػدم ت الجراحػ  كالب طنيػ   مىتشػ   شػهدا  األم ػػ  فهػك مىتشػ  بينمػ  
كيخػػػػدـ جميػػػػ  منػػػػ طؽ  الػػػػب ح فػػػػي المح فظػػػػ  الكىػػػػطي لديػػػػر  المىتشػػػػ  كطػػػػب األىػػػػن ف كي ػػػػ  

كيػتـ تحكيػؿ بمػض المربػ     ديػر الػب ح  البػريج    المغػ زم  الن يرات    المح فظ  الكىطي
ذلػؾ لبػيؽ  فػيكيرجػ  الىػبب  ؛المربػ    دد زدي داح ؿ  فيل  مىتش   الش    بمدين  غزة إ

  ـ2012لمػ ـ  حثػ ل ب  داد المرب  كهذا تبػيف مػف خػسؿ الدراىػ  الميدانيػ  ألالمى ح  ب لنىب  
  60الػذيف يتػرددكف   ػ  مىتشػ   شػهدا  األم ػ   ل المػزمف الا ػكمكب ػ   ػدد مربػ  ال شػؿ 

 .المزمف ل تن ي  الدمكي  لمرب  ال شؿ الا كم ان جه ز   13ل مريب ن كبه 
   د مربػػػي ال شػػػؿ الا ػػػكم ا ػػػدأل مػػػؿ ال ئػػػ تأ جػػػ  بػػػك يكىػػػؼ النجػػػ ر بمدينػػػ  رفػػػح أ مىتشػػػ  أمػػػ

ألنهػػػ  ت ػػػكـ بر  يػػػ  ك ػػػسج مربػػػ  ال شػػػؿ  كيرجػػػ  ذلػػػؾ ؛  ن مريبػػػ  51هـ لالبػػػ ل   ػػػددالمػػػزمف 
مؿ  دد في الىا ف كالمى ح  ب لنىب  ألمدين  رفح  ف ط هذا ب إلب ف  إل  اكنه  المزمف الا كم 

 المػزمف يمػ لج مػف خسلػ  مربػ  ال شػؿ الا ػكم ان   جهػ ز 17ل  كيكجد بػ   لمح فظ ت مط ع غزة
  .في مدين  رفح

   بػػد المزيػػز الرنتيىػػي لتط ػػ ؿ فػػي مدينػػ  غػػزة حػػي الن ػػر فهػػي خ  ػػ  لتط ػػ ؿ  مىتشػػ  أمػػ 
مربػي  ممظمهـ ىن  كتـ اىتثن   هؤ   األط  ؿ مف ا ىتب ن  ألف ا ف12) -1لف ط مف ىف 

 (7) أط  ؿ مف أحي   مدين  غزة (9)  منهـ مظـ األط  ؿ مف مح فظ ت غزةمنذ الك دة كا ف م
فيهػػ  مىػػـ  ـ2009-11-18كتأىىػػت المىتشػػ   فػػي  كالجنػػكب  أط ػػ ؿ مػػف الشػػم ؿ كالكىػػطي 

كمىـ أمراض الدـ كاألكراـ كمىـ أمراض الجه ز   الا   كأمراض الا   كالغىيؿ الا كم لتط  ؿ
كهػػػ    كمىػػػـ أمػػػراض ال  ػػػب   كمىػػػـ الجهػػػ ز الهبػػػمي كمنػػػ ظير الجهػػػ ز الهبػػػمي   التن ىػػػي

 . فيه  أجهزة   لي  الجكدةك   مجهزة با ف  األمى ـ بأجهزة حديث  مف مىـ األشم

 أهـ الحاالت المرضية التي يعانى منها األطفاؿ منذ الوالدة والتي أدت لمفشؿ الكموي المزمف:

كم ػػكر فػػي كظػػ ئؼ الا ػػ  كيػػتـ لهػػـ غىػػيؿ   الا يػػ منػػذ الػػك دة مػػف بػػغط داخػػؿ  يأط ػ ؿ تمػػ ن -
 مرات في األىبكع. 3)ل
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مػرات فػي   3للته ب ح د كيتـ لهـ غىيؿ الا   مف فشؿ ا كم ح د خ  ي نتيج  ا يأط  ؿ تم ن -
 األىبكع.

مػرات فػي   3لأط  ؿ خ  كا بهـ بػمكر فػي الا ػ  كم ػكر فػي كظ ئ هػ  كيػتـ لهػـ غىػيؿ الا ػ   -
 األىبكع.

 مرات في األىبكع.  3لأط  ؿ بهـ نزيؼ ح د كم كر في كظ ئؼ الا   كيتـ لهـ غىيؿ الا    -
كأدل إل  احتيػ ج  مزمف ذا المرض أدل إل  فشؿ ا كممف "متسزم  اسئي  *" كه يأط  ؿ تم ن -

 .مرات في األىبكع  3لاألط  ؿ إل  غىيؿ ا كم بشاؿ دكرم 
مػػػف المتسزمػػػ  الا كيػػػ  الغيػػػر مىػػػتجيب  ل اػػػكرتيزكف كهػػػك يت  ػػػ  المػػػسج كالمن يػػػ   يكط ػػػؿ يمػػػ ن -

 .السزم  كغىيؿ ا  
مرح ػػ  ال شػػؿ نتيجػػ   غػػزة ك ػػؿ إلػػ  مح فظػػ ت ػػغر ط ػػؿ فػػي أط ػػؿ  مػػرا ثػػسث شػػهكر كهػػك  -

  . 1لن ص ح د في األاىجيف كا ف مم  نزيؼ داخ ي

)آلية  غزة محافظاتبرتوكوؿ العمؿ بوحدة الكمية الصناعية في مستشفيات  -
 (:المزمف التعامؿ مع مرضى الفشؿ الكموي

المػػزمف   كهنػػ ؾ  الا ػػكملمربػػ  ال شػػؿ  غػػزة بمن يػػ  ابيػػرة  مح فظػػ تت ػػـك جميػػ  مىتشػػ ي ت  -
 . بكحدة الا ي  ال ن  ي   ؾ بيف جمي  المىتش ي ت في آلي  التم مؿ م  المرب  مؿ مشتر 

 -توزيع العمؿ الصباحي: : أوالً  -
 .يتـ تكزي  الممؿ ال ب حي     التمريض يكمي ن  -1
 كالتأاد مف  سحي   م ه  مبؿ اىتخدامه .  تحبير األجهزة اليكمي -2
 . دكي  التم يـأتحبير الك ست كالتح ليؿ ك  -3
 .  دكي تكفير جمي  المىت زم ت الطبي  كاأل -4
 .  ح  ت الطكارئ فيدكات السزم  ألفحص دك ب الطكارئ كيشمؿ جمي  المسج ت كا -5

 -تباع التعميمات اآلتية:ا  اليومي و  ىالمرض استقباؿ: ثانياً  -
م ػػػؼ المػػػريض  كاىػػػتخراجالمػػػريض فػػػي الماػػػ ف المخ ػػػص لمربػػػي الغىػػػيؿ  اىػػػت ب ؿيػػػتـ  -1

 ي ل مسحظ ت التمريبي .اليكم

                                                

"  مىتشػ    لألطفاؿ  الكموي"حوؿ مرضى الفشؿ محمد جندي  رئيس مىـ خدم ت المرب   م  ب   شخ ػي      1ل
 .اظهر 12 الى   8/6/2012غزة   يالرنتيى  بد المزيز

الا ػ  كالػذل  فػيالدمكيػ  ال ػغيرة  ب ألك يػ الا   بىبب برر ي حؽ  فيابطراب يحدث  هي*المتسزم  الاسئي : 
 .الا كمالتكـر كال شؿ  إل تىرب البركتيف مف الدـ كالذل يؤدل بدكرا  إل يؤدل 
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 .الدمكمالما ف المخ ص لمرب  الغىيؿ  فيىتخراج م ؼ المريض ا  -2
 كزف المريض مبؿ  م ي  الغىيؿ كفي نه ي  الغىيؿ كتدكينه  في ىجؿ المريض. -3
 .كطمأنت الىرير  فيمى  دة المريض     النـك  -4
 بض .الن-الحرارة-لمي س البغط مسحظ  المريض أثن   الج ى ت -5
شػاكل كتب يػ  الطبيػب  أمب لنىػب  ل مػريض كىػؤال   ػف  طبيمػيغيػر   شي أماإلبسغ  ف  -6

 المختص ب .
 ال ترة ال ب حي  كالمى ئي .  في    المرب   اليكميطب   التحبير لمركر األ -7
 م ؼ المريض الخ ص ب . فيتن يذ المسج حىب إرش دات الطبيب المختص كتدكينه    -8
 ال حي     الغذا  الم دـ ل مريض. شراؼ اإل  -9

 ج ى  الغىيؿ كالتأاد مف أف المريض بح ل  تىمح ل خركج مف الكحدة. إنه   -10
 فيالم اين ت بيف اؿ مريض كأخر  تم يـينظؼ ما ف الكخز في ج د المريض بمح كؿ ك  -11

 . دمي    30لنه ي  اؿ ج ى  لمدة 
 .التحبير ل ج ى  ال  دم  كل مريض الت لي -12

 -: جدوؿ المريض:ثالثاً  -
 حىب ح ل  المريض. يتـ تكزي  المريض     مدار األىبكع لمرتيف أك ثسث مرات  -1
 .ان أك مى   م   ب ح ن إلغىيؿ اد فترة ييتـ التنبي      المريض بمكا  -2
 ى   ت. 4)ل أك3) لمدة  م ي  الغىيؿ تىتغرؽ     الجه ز -3

 -النظيفة:الخاصة بالبيئة  االحتياطات: رابعاً  -
 مبؿ البد  ب لممؿ كبيف الج ى ت. يتـ تنظيؼ الكحدة  ب ح ن  -1
 يتـ التخ ص مف مخ   ت الغىيؿ الا كم المتارر. -2
بيف اؿ مريض كأخر في نه ي  اؿ ج ى  كتنظيؼ األجهزة كتغييػر  يتـ غىيؿ األجهزة يكمي ن  -3

 المس ات كأاي س الكى ئد بيف اؿ مريض كآخر.
لم م يف بكب  المخ   ت الخ    بمد نه ي  الغىيؿ تكبػ  فػي اػيس بسىػتيؾ تزاـ جمي  اال -4

الح ف كاإلبػر المىػتخدم   يكب  الايس في الما ف المخ ص ب  كيبمث ل محرم  كتكب  أيب ن 
رى له  ل محرم  أيب ن   .في أاي س مخ    ب لمكاد ال  ب  كا 

رى له   ب  تكب  الح ف كاإلبر المىتخدم  في أاي س مخت   ب لمكاد ال -5  ل محرم . كا 
 -: فترة العمؿ بوحدة الغسيؿ الكموي:خامساً  -
ىػ    لخدمػ  المربػ  كراحػتهـ حيػث ي ػـك   24لالممؿ فػي كحػدة الا ػ  ال ػن  ي    ػ  مػدار  -

 كا ت ػ ؿبتغطيػ  الكحػدة  نػد البػركرة لحػيف التكا ػؿ  المىتشػ  طبيب الب طني  المنػ كب فػي 
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 . 1ل م  طبيب الا   المختص ب لكحدة

 ـ:  2011لعاـمستشفيات وزارة الصحة  في غسيؿ الكمىخدمات 
  (385ـ 2011لمػػػ ـ  ػػػدد المربػػػ  الػػػذيف يت  ػػػكف خدمػػػ  الغىػػػيؿ الا ػػػكم بشػػػاؿ منػػػتظـ ب ػػػ   -

م مػت  التػيكمػد تبػيف مػف خػسؿ الدراىػ  الميدانيػ   ـ2010حػ  ت  ػف  ػ ـ   (8مريب ن بزيػ دة 
ح لػ   394)لـ 2011نه يػ   ػ ـ  فػيلمػزمف ا الا ػكمحيػث ب ػ   ػدد مربػ  ال شػؿ  الب حث به  

 .ـ2011بزي دة تى  ح  ت خسؿ فترة الم ـ 
ح  ت كمف خسؿ الزي رات الميداني   10)لـ 2011م ـ لالمنتظـ  غىيؿ الا  ط  ؿ أ دد ب   ك  -

ح  ت  ف  (6)ح ل  بزي دة   16لأط  ؿ غىيؿ الا   ب    دد   ـ2012لم ـ كنت ئج ا ىتب ن  
ح لػػ   ػػف  26)لبزيػػ دة  ن مريبػػ 420)لـ 2012 ػػ   ػػدد المربػػ  الا ػػ  لمػػ ـ ـ كب2011 ػػ ـ 
 . 2ل لتط  ؿل  ح   (16ـ في جمي  مح فظ ت غزة مف بينهـ 2011  ـ 

  غزة: محافظاتمستشفيات  في المزمف الكمويواقع مرضى الفشؿ 
بكبػػكح  مم نػػ ةكالـ  ظهػػرت اآل المػػزمف الا ػػكممػػف خػػسؿ الدراىػػ  الميدانيػػ  كم  ب ػػ  مربػػ  ال شػػؿ 

فترة الغىيؿ  هيرب  ى   ت متكا    ىرة المرض ألأجى دهـ الم ي   أنهـ ي زمكف ب    المرب  أل
ممػ  يجم هػـ يم رىػكف بمػده  حيػ تهـ الطبيميػ     مف خسله  يتـ تن ي  دم ئهـ مف المكاد الىػ م  التي

 هتمػ ـكا الر  يػ    المربػ  حيػث يت  ػ   ثـ يمػ كدكف رح ػ  الغىػيؿ   ل ترة كجيزة   تتمدل اليكميف
يمنػ  مػف كجػكد   ف ذلػؾ  أ  إ   مح فظػ ت غػزة فػيمف أطب   الا يػ  ال ػن  ي  كالطػ مـ التمريبػي 

كهذا يمكد مػف كجهػ  نظػر الب حثػ  إمػ  المزمف  الا كمتكاج  مرب  ال شؿ  التيالمديد مف المش اؿ 
أك إم  نتيجػ  الح ػ ر    بب مربهـبى المزمف ل ظركؼ الن ىي  التي يميشه  مرب  ال شؿ الا كم

زديػػ د ال  ػػؽ اكالبػػغكط ت الخ رجيػػ  كأثرهػػ    ػػ  ت  ػػيص  ػػدد مػػرات الغىػػيؿ الػػدمكم أدل ذلػػؾ إلػػ  
: كجػدكؿ رمػـ  2.4رمػـ: ل جػدكؿ، كىػيتـ تكبػيح ذلػؾ  ح ػ  المػزمف الن ىي لمربػ  ال شػؿ الا ػكم

 .  2.5ل
 
 

                                                

 "الكمػويى الفشػؿ ليػة التعامػؿ مػع مرضػآ"حػوؿ ىبؽ ذاػرهـ   شخ ي  رؤى   مىـ الا   ال ن  ي   م  بست   1ل
الدراىػػػػ  الميدانيػػػػ   أثنػػػػ  ل مربػػػػ  مػػػػف خػػػػسؿ ال تػػػػرة ال ػػػػب حي  كالمىػػػػ ئي   الب حثػػػػ كمػػػػف خػػػػسؿ مت بمػػػػ  كمسحظػػػػ  

  .ـ2012  ـل
مرجػػػ  ىػػػبؽ ذاػػػػرا  "  الصػػػحي"قسػػػـ دائػػػرة التخطػػػيط الم مػػػ  ل مىتشػػػ ي ت   اإلدارةكزارة ال ػػػح  ال  ىػػػطيني     2ل

 ـ  بي ن ت كمم كم ت خ   .2012
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التوزيع الجغرافي لمرضى التوزيع الجغرافي لمرضى 

في في الفشؿ الكموي المزمف الفشؿ الكموي المزمف 
  محافظات غزةمحافظات غزة

  

 فشؿ الكموي في محافظات غزة عاـمرضى اليتمقاها  التي( الرعاية واالهتماـ 2.4جدوؿ)
 ـ(2012)

مف   المزمف يتمقاها مرضى الفشؿ الكموي التيالرعاية واالهتماـ 
 % ةالنسبة المئوي العدد وأطباء الكمية الصناعية طاقـ التمريض

 88.9 359 نمـ

  45 11.1 

 100 404 المجموع

 ـ 2012ل الم در: الدراى  الميداني    ـ

 حسب منطقة السكف المزمف مرضى الفشؿ الكموييتمقاها  التية واالهتماـ ( الرعاي2.5) جدوؿ
 ( ـ2012)

  ـ2012الم در: الدراى  الميداني    ـل

 المحافظة
يتمقاها مرضى  التيالرعاية واالهتماـ 
 طاقـ التمريض مف الفشؿ الكموي المزمف

 الكمية الصناعية وأطباء
 %النسبة المئوية العدد

 شماؿ غزة
 88.0 66 نمـ
  9 12.0 

 100 75 المجموع

 نة غزةمدي
 92.5 124 نمـ
  10 7.5 

 100 134 المجموع

 الوسطى
 81.7 49 نمـ
  11 18.3 

 100 60 المجموع

 خانيونس
 85.4 70 نمـ
  12 14.6 

 100 82 المجموع

 رفا
 94.3 50 نمـ
  3 5.7 

 100 53 المجموع
  404 يالمجموع الكم 
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 :تياآل( 2.5( والجدوؿ )2.4) الشكؿالحظ مف خالؿ ن

  طبػػ   أك  التمريبػػيمػػف الطػػ مـ  ـهتمػػ كا الر  يػػ  ف يت  ػػك  المػػزمف الا ػػكمممظػػـ مربػػ  ال شػػؿ
%  88.9كب غػت نىػبتهـ ل  فػراد  ينػ  الدراىػ أمػف  ان   فػرد359كب    ددهـ ل  الا ي  ال ن  ي 

حيػػث  شػػاؿ مت ػػ رب   ػػ  مح فظػػ ت غػػزةكتكز ػػت هػػذا النىػػب  ب   حػػ  ت الدراىػػ  جمػػ ليإمػػف 
مػػػف الطػػػ مـ  هتمػػػ ـكا المربػػػ  الػػػذيف يت  ػػػكف الر  يػػػ  ابػػػر نىػػػب   ل ئػػػ  أ مح فظػػػ  رفػػػح  جػػػ  ت

كيمػػػكد  ؛حػػػ  ت الدراىػػػ  جمػػػ ليإ %  مػػػف94.3بنىػػػب  لطبػػػ   الا يػػػ  ال ػػػن  ي   أك  التمريبػػػي
رنػ  ب لمح فظػ ت مح فظػ  رفػح م   فػي المػزمف الا ػكم داد مربػ  ال شػؿ أم    ؛ذلؾ فيالىبب 

ب ف  ا نت مح فظ  رفػح تمػ لج مربػ  مدينػ  رفػح ف ػط كهػذا بطبيمػ  الحػ ؿ هذا ب إل   خرلاأل
%    5.7حػػػيف اػػػ ف ل فػػػي كالخػػػدم ت ال ػػػحي   ي  ػػػؿ مػػػف البػػػغكط ت   ػػػ  الطػػػكامـ الطبيػػػ 

 .طب   الا ي  ال ن  ي أك  التمريبيمف الط مـ  هتم ـكا الر  ي   فيت  ك 

  حػ  ت  جم ليإ%  مف 88كبنىب  ل الشم ؿ%  كمح فظ  92.5ة كبنىب  لثـ ت يه  مح فظ  غز
 % 7.5كل  طبػػ   الا يػػ  ال ػػن  ي أك  التمريبػػيهتمػػ ـ مػػف الطػػ مـ الر  يػػ  كا  فيت  ػػك الدراىػػ  

مف مرب   طب   الا ي  ال ن  ي أك  التمريبيهتم ـ مف الط مـ   يت  كا الر  ي  كا % 12.0ل
ف مىتش   أذلؾ  فيكيمكد الىبب  ؛م ؿ اؿ مح فظ      حدةمدين  غزة كمرب  مح فظ  الش

نهػػ  ا نػػت تشػػمؿ خػػرل ألم  رنػػ  ب لمح فظػػ ت األ  غىػػيؿ الا ػػ   لمراجمػػيبػػر  ػػدد أاحتػػؿ االشػػ    
لهػػػذا اػػػ ف يشػػػاك بمػػػض المربػػػ   ػػػف م ػػػ   كمربػػػ  مح فظػػػ  الشػػػم ؿ مح فظػػػ  غػػػزة مربػػػ   

اػػؿ جهػػ ز  ف ألػػ  إ  بػػ فذا ب إلهػػ   ثنػػ    م يػػ  الغىػػيؿأمت بمػػ   الممربػػيف لػػبمض الحػػ  ت 
كهػذا بػدكرا       مرب  لاؿ جهػ ز غىػيؿ ا ػ3حيف المن ىب   لمي  ل في     مرب6يم لج ل
. أل مريض ب الا كمل  خ ض ممدؿ الغىيؿ إحي ف اثير مف األ فييؤدل    مؿ مف السـز

  حػػػ  ت جمػػػ ليإ%  مػػػف 85.4لكبنىػػػب   الترتيػػػب الث لػػػث فػػػي مح فظػػػ  خػػػ نيكنسبينمػػػ  جػػػ  ت 
%    14.6كلطب   الا ي  ال ن  ي  أك  التمريبيهتم ـ مف الط مـ كا  الر  ي  فيت  ك   الدراى 

ذلػؾ   فػيكيرجػ  الىػبب  ؛ طب   الا ي  ال ن  ي أك  التمريبيهتم ـ مف الط مـ يت  كا الر  ي  كا 
  مربػػػ  لاػػػؿ 6ل مأ جهػػػ زان   17ل  جهػػػزةبينمػػػ  يب ػػػ   ػػػدد األ   مريبػػػ ن 82ف  ػػػدد المربػػػ  لأ

  ىػػػرير كطبيمػػػ  ت ػػػؾ 17  مربػػػ  لاػػػؿ جهػػػ ز كيكجػػػد ل3ل بينمػػػ  المك ػػػ  بػػػ    لميػػػ ن   جهػػػ ز
 .     طبيم  الخدم ت ال حي  الم دم  شا لي ت تنماس ى ب ن اإل

  حػ  ت الدراىػ   جمػ ليإ%  مػف 81.7خير المح فظ  الكىػط  كبنىػب  لالترتيب األ فيكج  ت 
حػػػػيف اػػػػ ف  فػػػػي   طبػػػػ   الا يػػػػ  ال ػػػػن  ي أك  التمريبػػػػيالر  يػػػػ  كا هتمػػػػ ـ مػػػػف الطػػػػ مـ  فيت  ػػػػك 
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 التمريبػػػيهتمػػػ ـ مػػػف الطػػػ مـ الر  يػػػ  كا ف حػػػ  ت الدراىػػػ    يت  ػػػك  جمػػػ ليإ%  مػػػف 18.3ل
ا نػػت تشػػمؿ جميػػ    ف المح فظػػ  الكىػػطأذلػػؾ  فػػيكيمػػكد الىػػبب  ؛ طبػػ   الا يػػ  ال ػػن  ي أك 

لػب ح ا نػت تشػمؿ منػ طؽ ديػر ا ت البػريج االن ير  المغ زم المزمف   منه  الا كممرب  ال شؿ 
ف مىػ ح  ال ىػـ بػي   م  رنػ  أكخ  ػ   متمددة مف المح فظػ  الكىػط  فاػ ف هنػ ؾ بػغكط ت

ف اػؿ جهػ ز يخػدـ أ مأجهػزة ممط ػ  كيكجػد بمػض األ   المزمف  الا كم دد مرب  ال شؿ  في
 ىػ ب ن  ممػ  يػنماس ي  مربػ  لاػؿ جهػ ز غىػيؿ ا ػ3ل حيف المن ىػب   لميػ ن  في     مرب 7ل

  2.5ل :رمـشاؿ . الخدم ت ال حي  الم دم  ل مرب     

طباء الكمية أو  التمريضيمف الطاقـ يتمقاها المرضى  التي واالهتماـ( الرعاية 2.5شكؿ )
 محافظات الحسب الصناعية 

 
 ـ 2012الم در:  مؿ الب حث  ب   تم د     بي ن ت الدراى  الميداني    ـ ل

في محافظات  المزمف فيات لمرضي الفشؿ الكمويحاالت المصابيف والو  زدياداو  تطور
 :ـ( 2012- ـ2002) نظر الجغرافية خالؿ الفترةغزة مف وجهة ال

 لجميػػ  دكؿ المػػ لـ  ػػمب ن  يمثػػؿ تحػػدي ن    المػػزمف مشػػا    ػػحي    لميػػ  الا ػػكميمتبػػر مػػرض ال شػػؿ 
 500ل ؾ ف هنػػػػأك    مرت مػػػػ  المػػػػزمف الا ػػػػكم ػػػػ ب  ب ل شػػػػؿ ف ممػػػػد ت اإلأحيػػػػث تكبػػػػح الت ػػػػ رير 

ردف ب ػ  األ   فػيمػ  أ  ـ2011حتػ   ػ ـ  المػزمف الا ػكمالم لـ يم نكف مف ال شؿ  فيشخص   م يكف
 فػػيح لػػ  كا نػػت نىػػب  الكفيػػ ت  3373)لـ 2011لمػػ ـ  المػػزمف الا ػػكمال شػػؿ  فػػي ف ػػدد الم ػػ بي
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كتشػػير اإلح ػػ ئي ت    1ل  ح لػػ  كفػػ ة673ـ مػػ  ي ػػ رب ل2011لػػ   ػػ ـ إـ 1992ردف منػػذ  ػػ ـ األ  
الىػػنكات  فػػيكخ  ػػ   غػػزة مح فظػػ تزدادت بػػيف ىػػا ف ا المػػزمف ال  ىػطيني  أف نىػػب  ال شػػؿ الا ػػكم

 .  2.7ل :  كشاؿ رمـ2.6ل:  كشاؿ رمـ 2.6ل :جدكؿ رمـال ام  هك مكبح مف خسؿ خيرةاأل

في  المزمف الكموي حاالت المصابيف والوفيات لمرضى الفشؿ ياددز او  ( تطور2.6جدوؿ )
 ـ(2012-ـ(2002 ؿخال غزة  محافظات

عدد حاالت  السنة
 نسبة الوفيات% عدد الوفيات %نسبة المصابيف المصابيف

2002 229 6.42 76 6.83 
2003 236 6.62 95 9.68 
2004 280 7.85 77 7.85 
2005 294 8.24 74 7.54 
2006 318 8.92 86 8.77 
2007 322 9.00 89 9.07 
2008 351 9.84 95 9.68 
2009 356 9.98 90 9.17 
2010 370 10.38 94 9.58 
2011 394 11.05 104 10.60 
2012 420 11.78 110 11.21 

 (2) ـ 2012ب   تم د     الم  بست الشخ ي    ـ ل الب حث  الجدكؿ مف إ داد  الم در:

                                                

 ـ.2011 مرج  ىبؽ ذارا  "   العالـ في الكمويتقييـ لمرضى الفشؿ نظم  ال ح  الم لمي    "م  1ل
" رئػػيس مىػػـ الكمػػويالمصػػابيف والوفيػػات لمرضػػى الفشػػؿ  إحصػػائياتحػػوؿ محمػػد شػػت ت  م  ب ػػ   شخ ػػي    "   2ل

 ـ2012-6-2الم شرة كالن ؼ    غزة  الى  الش      ال ن  ي   مىتش الا   
"  رئػيس مىػـ الا ػ  الكمػويالمصابيف والوفيػات لمرضػى الفشػؿ  إحصائياتحوؿ    م  ب   شخ ػي   ن  ر حمد  -

 ـ. 2012-5-28ظهرا 12  الب ح  الى  دير  األم  شهدا    ال ن  ي   مىتش 
مىػػـ  س"  رئػػيالكمػػويالمصػػابيف والوفيػػات لمرضػػى الفشػػؿ  إحصػػائياتحػػوؿ   م  ب ػػ   شخ ػػي     الػػداليمحمػػكد  -

 ـ. 2012-5-23  ي    مىتش   مجم  ن  ر خ نيكنس  الى    الم شرة الا   ال ن
 رئػػيس مىػػـ  الكمػػويالمصػػابيف والوفيػػات لمرضػػى الفشػػؿ  إحصػػائياتحػػوؿ  حىػػ ـ الشػػ  ر   م  ب ػػ   شخ ػػي    -

 ـ.2012-2-28الت ىم     رفح  الى  يكىؼ النج ر  الا   ال ن  ي    مىتش  
  رئػػيس مىػػـ  الكمػػويالمصػػابيف والوفيػػات لمرضػػى الفشػػؿ  إحصػػائياتؿ حػػومحمػػد جنديػػ    م  ب ػػ   شخ ػػي      -

 ـ.2012-6-8ظهرا  12  غزة  الى   يالرنتيى خدم ت المرب   مىتش    بد المزيز
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  الفصؿ الثانيالفصؿ الثاني
التوزيع الجغرافي لمرضى التوزيع الجغرافي لمرضى 
الفشؿ الكموي المزمف في الفشؿ الكموي المزمف في 

  محافظات غزةمحافظات غزة
  

غزة  محافظاتفي  المزمف الكمويمرض الفشؿ بحاالت المصابيف ياد دز او  ( تطور2.6) شكؿ
    (2002-2012)ترة الف خالؿ

 

 

 ـ 2012ب   تم د     بي ن ت الدراى  الميداني    ـ لالب حث  الم در:  مؿ 

في  المزمف الكموي الفشؿ بمرض اإلصابةنتيجة حاالت الوفيات   زدياداو  ( تطور2.7) كؿش
 (2002-2012) الفترة غزة خالؿ محافظات

 

 

 ـ 2012الدراى  الميداني    ـ ل     بي ن ت ب   تم د الب حث الم در:  مؿ 
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  الفصؿ الثانيالفصؿ الثاني
التوزيع الجغرافي لمرضى التوزيع الجغرافي لمرضى 
الفشؿ الكموي المزمف في الفشؿ الكموي المزمف في 

  محافظات غزةمحافظات غزة
  

  :تياآل( 2.7) :رقـ ( والشكؿ2.6) :رقـ ( والشكؿ2.6) رقـ  دوؿجنالحظ مف خالؿ ال

 مح فظػ تفػي المػزمف الم ػ بيف لمربػي ال شػؿ الا ػكم ك زايد كابح فػي  ػدد حػ  ت الكفيػ ت ت 
 يف حيػػث ب غػػت  ػػدد حػػ  ت الم ػػ ب   ـ2012  ـ كحتػػ2002 خػػسؿ المشػػر ىػػنكات منػػذ غػػزة
ح ل    76ل ت ؾ الىن  فيبينم  ا نت  دد ح  ت الكفي ت  مربي  ح ل   229ل ـ  2002لم ـ
  .كف ة

  ك ػػػػدد  مربػػػػي  ح لػػػػ   236ل ب ػػػػ   ػػػػدد حػػػػ  ت الم ػػػػ بيف ـ2003 فػػػػي المػػػػ ـ نسحػػػػظ أيبػػػػ ن ك
 غػػزة مح فظػػ ت ب ػػ   ػػدد حػػ  ت الم ػػ بيف فػػي ـ2004مػػ   ػػ ـ أ   ح لػػ  كفػػ ة  95الكفيػػ ت ل

 . كف ةح ل    77ل تك دد الكفي  ي مرب ح ل   280ل
  رت ػػػ ع نىػػػب   كابػػػح اـ اػػػ ف هنػػػ ؾ 2007 -ـ2005مػػػ  بػػػيف  تراكحػػػت التػػػيالىػػػنكات  فػػػي أمػػػ

كب ػػ   مربػػي  ح لػػ   294ل ـ2005 ػػدد حػػ  ت الم ػػ بيف  ػػ ـ  ب ػػ  إذ   ل م ػػ بيف كالكفيػػ ت
  318لـ ب ػػ   ػػدد حػػ  ت الم ػػ بيف 2006فػػي  ػػ ـ كأيبػػ ن    لػػ  كفػػ ة ح  74ل الكفيػػ ت ػػدد 
 ػدد حػ  ت  ـ ب ػ 2007مػ ـالكفػ     ح لػ  كفػ ة  86ليػ ت كب    دد حػ  ت الكف مربي  ح ل 

نتيج   كيرج  ذلؾ ؛   ح ل  كف ة89ل كب    دد ح  ت الكفي ت مربي    ح ل 322الم  بيف ل
 ػػػػ ـ  فػػػػي م يػػػػكف نىػػػػم  1.79)) حػػػػكال رت ػػػػ ع أ ػػػػداد الىػػػػا ف بشػػػػاؿ م حػػػػكظ كالػػػػذم ك ػػػػؿ  

ب إلبػ ف  هػذا    ـ2012 ػ ـ  ال  ىػطيني لإلح    المرازمالجه ز  ئي حىب إح    ـ2012
 فػيبػ   الظػركؼ المحيطػ    ػ  ا يػ ن   تمػ دان ا المكامػؿ الطبيميػ  حيػث تمتمػد  ػح  اإلنىػ ف إل 

  تم مػػ ن  التػػي يمػػيش فيهػػ  كلػػذلؾ يجػػب أف تاػػكف هػػذا الظػػركؼ الطبيميػػ  من ىػػب  لحي تػػ   البيئػػ 
يجػػب أف تاػػكف خ ليػػ  مػػف اػػؿ  لتػػي يأا هػػ  اإلنىػػ ف مػػف الطبيمػػ  كاػػؿ أنػػكاع الغػػذا  اف لنب تػػ ت 

كأف تاػػػكف    األبػػػرار ب ػػػح  اإلنىػػػ ف إلػػػ المػػػكاد الايمي ئيػػػ  أك المن  ػػػر الىػػػ م  التػػػي تػػػؤدم 
اػػؿ الم كثػػ ت التػػي تىػػبب البػػرر  التربػػ  التػػي تػػزرع بهػػ  هػػذا النب تػػ ت تربػػ  ىػػ يم  كخ ليػػ  مػػف

ب أف تاػكف الميػ ا التػي يشػربه  اإلنىػ ف كيىػتخدمه  فػي اػذلؾ يجػ   كاإلنى فل نب ت ت كالحيكاف 
 كث ت ابيػرة م لاف يكجد في غزة   مف اؿ الىمـك كالشكائب الب رة تم م ن   تجهيز طم م  خ لي 

فػػػػي  يبػػػ ن أ اإلفػػػراط ك  التربػػػ  كت ػػػكث الميػػػ ا الجكفيػػػ     ػػػ الم دمػػػ   نىػػػي ب الميػػػ ا ا   كخطيػػػرة
التربػػػ  كالميػػػ ا الجكفيػػػ   كهػػػي    ػػػ ذلػػػؾ ايم كيػػػ  أثػػػر لمبيػػػدات الحشػػػري  كاألىػػػمدة الااىػػػتخداـ 

الابيػػر   ػػ  مربػػ  ال شػػؿ  األثػػراػػ ف لهػػ   كالتػػيغػػزة  مح فظػػ تالم ػػدر الكحيػػد ل شػػرب فػػي 
المكامػػؿ البشػػري   إلػػ ب إلبػػ ف  هػػذا   ال  ػػكؿ ال  دمػػ  فػػيىػػيتـ شػػرحه   كالتػػي المػػزمف الا ػػكم

كىػػػػيتـ شػػػػرح ت ػػػػؾ  ل مربػػػػ  ال ػػػػحي  ك    مت ػػػػ دي كا    ا جتم  يػػػػ  المتمث ػػػػ  فػػػػي الظػػػػركؼ 
 ال  كؿ الخ    بذلؾ. فيب لت  يؿ المكامؿ الطبيمي  كالبشري  
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  الفصؿ الثانيالفصؿ الثاني
التوزيع الجغرافي لمرضى التوزيع الجغرافي لمرضى 
الفشؿ الكموي المزمف في الفشؿ الكموي المزمف في 

  محافظات غزةمحافظات غزة
  

  رت ػ ع متزايػد لممػدؿ الم ػ بيف كالكفيػ ت بشػاؿ م حػكظ مػ  بػيف اأم  في الىنكات األخيرة يسحظ
 مربػػي  ح لػػ   351ـ ل2008ب ػػ   ػػدد حػػ  ت الم ػػ بيف  ػػ ـ  إذ  ـ 2012-ـ2008  ػػ مي

  356ـ ب ػ   ػدد حػ  ت الم ػ بيف ل2009كفػي المػ ـ    ح ل  كف ة  95لكفي ت كب غت  دد ال
ب ػػػ   ػػػدد حػػػ  ت  ـ 2010كفػػػ  المػػػ ـ    ح لػػػ  كفػػػ ة  90كب ػػػ   ػػػدد الكفيػػػ ت ل مربػػػي  ح لػػػ 

ـ ب ػػ  2011كفػػي المػػ ـ   ح لػػ  كفػػ ة 94)لكب ػػ   ػػدد الكفيػػ ت  مربػػي    ح لػػ 370الم ػػ بيف ل
أمػػػػػ     ح لػػػػػ  كفػػػػػ ة  104ك ػػػػػدد الكفيػػػػػ ت ل  بػػػػػي  مر  ح لػػػػػ   394 ػػػػػدد حػػػػػ  ت الم ػػػػػ بيف  ل

كب ػػ   مربػػي  ح لػػ   420ب ػػ   ػػدد الم ػػ بيف فػػي جميػػ  مح فظػػ ت مطػػ ع غػػزة ل  ـ2012 ػػ ـ
  2012-ـ2008التطػكر الم حػكظ مػ  بػيف ل إلػ كيرج  ذلػؾ      ح ل  كف ة110ل  دد الكفي ت

 27/12/2008بػدأت بتػ ريخ دي د الت كث البيئي نتيج  الح  ر كالحرب اإلىرائي ي  التػي از  إل 

بػػػػ في فػػػػي الميػػػػ ا كال ػػػػرؼ إ ىػػػػتنزاؼاك حيػػػػث حػػػػدث ت كيػػػػث    ـ8/1/2009كا نػػػػت نه يتهػػػػ  
    ف المحط ت المم لج  كالبخ   ن ط ع الاهرب  اال حي كمحط ت مم لج  المي ا الم دم   ك 

 إلػػ ل أمػػ اف  م هػػ  ممػػ  أد  لػػإك ػػدـ مػػدرة الطػػكامـ ال نيػػ  المشػػغ   ل ك ػػكؿ   ك ػػدـ كجػػكد كمػػكد
 م ػت اػؿ هػػذا   كال ػذائؼ كالػذخ ئر   حػدكث ت كيػث كاىػتنزاؼ إبػ في لم ػ در الميػػ ا الجكفيػ 

كىيتـ شرح ذلػؾ    غزة مح فظ تزدي د ت كث البيئ  ال  ىطيني  كخ    ا إل الظركؼ الىي ىي  
 .  2.8ل: رمـ شاؿ ال  ؿ الخ ص بذلؾ. فيب لت  يؿ 
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  الفصؿ الثانيالفصؿ الثاني
التوزيع الجغرافي لمرضى التوزيع الجغرافي لمرضى 

المزمف في المزمف في   الفشؿ الكمويالفشؿ الكموي
  محافظات غزةمحافظات غزة

  

 في محافظات غزة المزمف بمرض الفشؿ الكموي الوفيات والمصابيف (2.8) شكؿ

 
  ـ2012    بي ن ت الدراى    ـل ب   تم دالب حث   مؿ : الم در
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  الفصؿ الثانيالفصؿ الثاني
التوزيع الجغرافي لمرضى التوزيع الجغرافي لمرضى 
الفشؿ الكموي المزمف في الفشؿ الكموي المزمف في 

  محافظات غزةمحافظات غزة
  

 : محافظات غزة فيالمزمف  الكمويلمرضى الفشؿ  الجغرافيالتوزيع 
 .حسب الجنس عينة الدراسة ألفراد الجغرافيالتوزيع  -1

بػػيف الػػذاكر   ل تن يػ  الدمكيػػ مف الػػذيف يخبػػمكف المػز  تت ػ كت ممػػدؿ اإل ػػ ب  بمػرض ال شػػؿ الا ػػكم
كهذا الدراى  تت ؽ    مط ع غزة حيث ترت   نىب  اإل  ب  بيف الذاكر  نه   ند اإلن ث فيكاإلن ث 

شػم ؿ  فػي  ن مريبػ  293ل را  الدراىػ إجثن   فترة أ دد المرب  حيث ا ف  م  دراى  بشير الا ظـ
 الا ػػكم ػػ ب  ب ل شػػؿ ممػػدؿ اإل فػػيف هنػػ ؾ ت ػػ كت أ  دراىػػتحيػػث تبػػيف مػػف خػػسؿ نتػػ ئج   ف ىػػطيف
    مػػػػػػف الػػػػػػذاكر%58.70حيػػػػػػث تاكنػػػػػػت  ينػػػػػػ  الدراىػػػػػػ  مػػػػػػف ل   نػػػػػػ ثبػػػػػػيف الػػػػػػذاكر كاإل المػػػػػػزمف

غػزة فتبػيف مػف خػسؿ الدراىػ   مح فظ ت فيجنكب ف ىطيف  فيم  أ    1ل ن ث  مف اإل%41.30كل
 فػي  ػ ب  بػيف الػذاكر  نهػ   نػد اإلنػ ث رت ػ ع نىػب  اإلاـ 2012لم ـ  ىتب ن ا كنت ئج   الميداني  
 .  2.8ل :جدكؿ رمـال  ك 2.7ل :ام  هك مبيف مف خسؿ الجدكؿ رمـ غزةمح فظ ت 

 الدراسة حسب الجنس ةعين أفراد( توزيع 2.7) دوؿج

 ـ 2012ل ي    ـالميدانالدراى   الم در:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                

رىػ ل   م جىػتير      شماؿ الضفة الغربيػة في النهائي الكمويالفشؿ  إلىتؤدى  التي األسباببشير الاػ ظـ     1ل
 .85  صـ2011م  النج ح الكطني   شم ؿ الب   الغربي   ج م

% النسبة المئوية العدد الجنس  

 58.4 236 ذار
 41.6 168 أنث 

 100.00 404 المجموع
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  الفصؿ الثانيالفصؿ الثاني
وزيع الجغرافي لمرضى وزيع الجغرافي لمرضى التالت

الفشؿ الكموي المزمف في الفشؿ الكموي المزمف في 
  محافظات غزةمحافظات غزة

  

 محافظات ال في التوزيع الجغرافي لمواقع سكف المرضى حسب الجنس (2.8) جدوؿ

  ـ2012الميداني    ـ ل  الم در: الدراى

 -:اآلتي( 2.8( والجدوؿ )2.7نالحظ مف خالؿ الجدوؿ )

 مػػػف أفػػػراد  ينػػػ    %58.4 نػػػد الػػػذاكر ل المػػػزمف الا ػػػكمبمػػػرض ال شػػػؿ  ىػػػب  اإل ػػػ ب ن جػػػ  ت
بينمػ  ا نػت نىػب  اإل ػ ب    الدراى  فراد  ين أمف  ان   فرد236ل يالدراى   حيث ا ف المدد الا 

  168ل يحيػث اػ ف المػدد الا ػ %  مػف أفػراد  ينػ  الدراىػ 41.6ل مؿ مػف الػذاكرأ  ند اإلن ث
كمح فظػ  رفػح  الشػم ؿمح فظػ   فػي كرتمثيؿ ل ئ  الػذا اثرأكج      ن  الدراى فراد  يأمف  ان فرد

بنىػب    المػزمف الا ػكم داد الذاكر الم  بيف بمػرض ال شػؿ أ فيحيث تم ث ت نىب  اؿ منهم  
نػ ث لمربػ  بينمػ  جػ  ت فئػ  اإل   اؿ مح فظ      حدةح  ت الدراى   جم ليإمف %  66ل

   اػؿ مح فظػ    ػ  حػػدةحػ  ت الدراىػػ   جمػ ليإ%  مػف 34ل كمح فظػ  رفػػح الشػم ؿمح فظػ  
 جمػ ليإمػف   %58.3كبنىػب  ل المح فظ  الكىط  فيفئ  الذاكر  الث نيالترتيب  فيثـ ج  ت 

%النسبة المئوية العدد الجنس المحافظة  

 شماؿ غزة
 66.0 49 ذار
 34.0 26 أنث 

 100 75 المجموع

 مدينة غزة
 55.2 74 ذار
 44.8 60 أنث 

 100 134 المجموع

 الوسطى
 58.3 35 ذار
 41.7 25 أنث 

 100 60 المجموع

 خانيونس
 52.4 43 ذار
 47.6 39 أنث 

 100 82 المجموع

 رفا

 66.0 35 ذار
 34.0 18 أنث 

 100 53 المجموع
  404 يالكم المجموع
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  الفصؿ الثانيالفصؿ الثاني
التوزيع الجغرافي لمرضى التوزيع الجغرافي لمرضى 
الفشؿ الكموي المزمف في الفشؿ الكموي المزمف في 

  محافظات غزةمحافظات غزة
  

ثػػـ ت يهػػ     حػػ  ت الدراىػػ  جمػػ ليإ%  مػػف 41.7نػػ ث فيهػػ  لكا نػػت نىػػب  اإل   حػػ  ت الدراىػػ 
 جمػػػ ليإ%  مػػف 55.2ل المػػزمف الا ػػكمؿ مح فظػػ  غػػزة كا نػػت نىػػب  الػػذاكر الم ػػػ بيف ب ل شػػ

 حػػػيف فػػػي   حػػػ  ت الدراىػػػ  جمػػػ ليإ%   مػػػف 44.8نػػػ ث لكا نػػػت نىػػػب  اإل   حػػػ  ت الدراىػػػ 
مح فظػ  خػ نيكنس  فػي المػزمف الا ػكمخير فئػ  الػذاكر الم ػ بيف ب ل شػؿ ألالترتيب ا فيج  ت 

مح فظػػ   فػػينػػ ث بينمػػ  جػػ  ت نىػػب  اإل   حػػ  ت الدراىػػ  جمػػ ليإ%  مػػف 52.4كب ػػ  نىػػبتهـ ل
 . 2.9رمـ :ل شاؿ. ت الدراى ح   جم ليإ%  مف 47.6خ نيكنس ل

نخ  بػه  اك  كرفئػ  الػذا فػيالمػزمف  الا كم  ب  بمرض ال شؿ رت  ع نىب  اإلاف اف بشاؿ   ـك  -
 منه :ىب ب أ  دةل  إكيمكد ذلؾ  ن ثفئ  اإل في

  يف  سمػػػ  ابيػػػرة ب إل ػػػ ب   ػػػ دة التػػػدخيف لػػػدل الرجػػػ ؿ كمػػػد تبػػػيف مػػػف فربػػػي   ح ػػػ  أف ل تػػػدخ
ذلؾ  تبمؼ م دة النياكتيف في دخ ف الىج ئر مػدرة  فيكالىبب   المزمف  بمرض ال شؿ الا كم

  ػػ  إفػػراز البػػكؿ ممػػ   الا ػػ الا ػػ    ػػ  ت ػػ ي  الػػدـ مػػف الىػػمـك كيػػؤدم ذلػػؾ إلػػ  بػػمؼ مػػدرة 
ح لػ  ل ػذاكر   204ل ػػػكهن ؾ ا ف تىجيؿ ل  المزمف  الا كم  ب  بمرض ال شؿ يى  د     اإل
مػف خػسؿ فربػي   ح ػػ   كتبػيفالمػزمف  الا ػكم  ذاػر م ػ ب ب ل شػؿ 236 ػؿ لأمػدخنيف مػف 
 كالتػػػي  % 89.8مح فظػػػ  الشػػػم ؿ بنىػػػب  ل فػػػياثػػػر تمثيػػػؿ ل ئػػػ  الػػػذاكر المػػػدخنيف أحيػػػث اػػػ ف 
 .كىيتـ شرح ت ؾ ال ربي   ح   ل ئ  الذاكر المزمف الا كم  ب  ب ل شؿ إاثر نىب  أتمث ت به  

    ك  ىػػيم   األطممػػ  الجػػ هزة ك اػػذلؾ طبيمػػ   م هػػـ اليػػكمي مػػد ت ػػزمهـ بتنػػ كؿ الكجبػػ ت الىػػريم
لمػ   المػزمف هي مػف أهػـ المػكاد الغذائيػ  المىػ هم  فػي اإل ػ ب  بمػرض ال شػؿ الا ػكمك المم ب ت 

كىػػيتـ شػػػرح ت ػػػؾ ال ربػػػي    مػػػؿ الا ػػػ  تمطيػػؿلػػػ  إتػػػؤدل  كالتػػػيتحتكيػػ  مػػػف النتػػػرات كالنتريػػت 
 .  ح  ن 

 فػػيحيػػث تبػػيف     ػػ  الا ػػ الشػػديد الخطػػكرة  الايميػػ ئيدكر المهنػػ   مػػف ن حيػػ  التمػػرض  يبػػ ن أ   
 ابػر نىػب  ل ػذاكرأكتمث ػت     ح لػ  اممػ ؿ كمػزار يف 90ل ػػػػلمجتم  الدراى  ا ف هنػ ؾ تىػجيؿ 

اثػػػػر أالمحػػػػ فظتيف مػػػػف هػػػػ تيف تمتبػػػػر مح فظػػػػ  الشػػػػم ؿ كمح فظػػػػ  رفػػػػح ك  فػػػػي إ ػػػػ ب  بػػػػ لمرض
 .كالنيتركجيني  الايم كي  كاألىمدةيىتخدمكف المبيدات الحشري   المح فظ ت

  لمخػػ طر  اإلنىػػ فحيػػث يتمػػرض  اثػػر مػػف النىػػ   أ مػػسحتلتنػػ كؿ الرجػػ ؿ يرجػػ  لطبيمػػ   يبػػ ن أك
ثبتت دراى  ىه ـ أحيث   ل خطر الا  يمرض ن  أل ف الح ج   زائدان  جىيم   ندم  يتن كؿ م ح ن 

 .  1ل% 3مف النى   بنىب  ل اثرأ   ب  بح   الا  لإل دان اثر اىتمداأف الرج ؿ أ الخ  جي
 

                                                

ج ممػ   ػيف رىػ ل  م جىػتير  "،وحصػى الكمػى  الكمػويكيمو حياتية لمرضى الفشؿ "   ىه ـ الخ  ج   1ل
 .29ـ  ص 2009   شمس
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  الفصؿ الثانيالفصؿ الثاني
التوزيع الجغرافي لمرضى التوزيع الجغرافي لمرضى 
الفشؿ الكموي المزمف في الفشؿ الكموي المزمف في 

  محافظات غزةمحافظات غزة
  

 المزمف . الكمويصابة بمرض الفشؿ بيف الجنس واإل رتباطيةاال العالقة 

   ف هن ؾ  سم  بيف أظهرت الدراى  أ    ب  ب لمرضبيف الجنس كاإل ا رتب طي كلدراى  المسم
كب غػػػػت ال يمػػػػ   (17.178)  حيػػػػث ب غػػػػت ميمػػػػ  اػػػػ ل المحىػػػػكب  الجػػػػنس كاإل ػػػػ ب  بػػػػ لمرض

  ػػػػ  كجػػػػكد  سمػػػػ  بػػػػيف  تػػػػدؿكالتػػػػي   0.05لأ ػػػػغر مػػػػف  يكهػػػػ  (Sig  0.001حتم ليػػػػ  ل ا
   2.9ل :جدكؿ رمـ. المزمف الا كمالجنس كارت  ع أ داد الم  بيف بمرض ال شؿ 

 إلثبات قيمة اختبار مربع كاى إليجاد العالقة بيف الجنس واإلصابة بالمرض (2.9) جدوؿ

درجات الحرية  ة االختبارقيم الفرض
df 

القيمة 
 (.Sigاالحتمالية)

هؿ يوجد عالقة بيف الجنس )النوع(  وارتفاع 
 المصابيف. إعداد

17.178 3 0.001* 

𝜶عند مستوى داللة إحصائيا*العالقة دالة       . 
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  الفصؿ الثانيالفصؿ الثاني
التوزيع الجغرافي لمرضى التوزيع الجغرافي لمرضى 
الفشؿ الكموي المزمف في الفشؿ الكموي المزمف في 

  محافظات غزةمحافظات غزة
  

 ة وزيع أفراد عينة الدراسة حسب الجنس في محافظات غز ت( 2.9شكؿ )

 
  ـ2012ب   تم د     بي ن ت الدراى    ـل الب حث  إ داد: الم در
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  الفصؿ الثانيالفصؿ الثاني
التوزيع الجغرافي لمرضى التوزيع الجغرافي لمرضى 
الفشؿ الكموي المزمف في الفشؿ الكموي المزمف في 

  محافظات غزةمحافظات غزة
  

 .حسب المحافظات فراد عينة الدراسةأل الجغرافيلتوزيع ا -2

تكاجػ  جميػ  الػدكؿ  ظػ هرة خطيػرة  الدمكيػ   ل تن يػ المػزمف الخ بػميف  الا ػكمال شؿ   مرب يشاؿ
ف أ   ـ2011الم لميػ  لمػ ـ  كتكبػح ت ػ رير منظمػ  ال ػح   ـ2011حتػ  نه يػ   جنبي ألالمربي  كا
م ػػر ب ػػ   ػػدد  ف ػػي   الػػدكؿ المربيػػ  مرت مػػ  فػػي المػػزمف الا ػػكمال شػػؿ  بمػػرض ػػ ب  إلممػػد ت ا

المم اػػ  المربيػػ   فػػيمػػ  أ     ح لػػ  لاػػؿ م يػػكف شػػخص300لالمػػزمف  الا ػػكمحػػ  ت مربػػ  ال شػػؿ 
  كف شػػخص ىػػنكي ن ح لػػ  لاػػؿ م يػػ 110)ل المػػزمف  الا ػػكم ػػ ب  ب ل شػػؿ إلالىػػمكدي  ك ػػ ت نىػػب  ا

 كتكبػح ت ػ رير كزارة ال ػح     1لشػخصلاؿ م يػكف  ح ل    (250مرياي  أل كه  منخ ب  م  رن ن 
المح فظػػ ت الشػػم لي  ل بػػ    فػػي المػػزمف الا ػػكم ػػ ب  بمػػرض ال شػػؿ إلرت ػػ ع ممػػدؿ اا ال  ىػػطيني 
مػػ  أ،  2ل  ح لػػ  مربػػي 670ل ـ2011لمػػ ـ  المػػزمف الا ػػكمب ػػ   ػػدد مربػػ  ال شػػؿ حيػػث الغربيػػ  

 فػػػيالمػػػزمف  الا ػػػكمف  ػػػدد مربػػػ  ال شػػػؿ أكبػػػح  ال  ىػػػطيني  ـ لػػػكزارة ال ػػػح 2012ت ريػػػر  ػػػ ـ 
 ف  ػدد مربػ  ال شػؿ  % 7.2بزي دة مدره  ل  ح ل  مربي   718مح فظ ت الب   الغربي  ب   ل

  كمػف خػسؿ الدراىػ   3لـ2011ن ػس ال تػرة مػف المػ ـ  فػي الا ػ الذيف ا نكا يغى كف  المزمف الا كم
 ػػػداد الم ػػػ بيف ب ل شػػػؿ ألرت ػػػ ع اف هنػػػ ؾ أ تبػػػيف  ـ2012لمػػػ ـ  الب حثػػػ م مػػػت بهػػػ   التػػػي الميدانيػػػ 
  370ل الا ػػكمؿ يـ اػػ ف  ػػدد المربػػ  ل غىػػ2010المػػ ـ  ف ػػي مح فظػػ ت غػػزة  فػػي المػػزمف الا ػػكم

امػ   ح لػ  مربػي   394ل المػزمف الا كمال شؿ   ب    دد مرب  ـ2011م    ـ أ   ح ل  مربي 
ح لػػ    420ف لأتبػػح ا ـ2012لمػػ ـ  ىػػتب ن ا كمػػف خػػسؿ نتػػ ئج    2.6فػػي جػػدكؿ لكبػػيح  تػػـ ت

كخ  ػ  فػي مدينػ  غػزة امػ  هػك مكبػح  مح فظػ ت غػزة فػيالمػزمف  الا ػكممربي  م  ب  ب ل شػؿ 
  ثػػـ  ب لىػػا ف اتظ ظػػ ن األنهػػ  تمتبػػر مػػف أاثػػر المح فظػػ ت     كذلػػؾ 2.10مػػف خػػسؿ الجػػدكؿ رمػػـ ل

الثػػ ن  مح فظػػ  خػػ نيكنس ثػػـ جػػ  ت مح فظػػ  الشػػم ؿ ثػػـ المح فظػػ  الكىػػط     جػػ  ت فػػ  الترتيػػب 
المػزمف امػ  هػك  الا ػكمكأخيران مح فظ  رفح ج  ت ف  الترتيب األخير ف  ا   ب  ب لمرض ال شػؿ 

الىػػػػا ف كالمىػػػػ ح  م  رنػػػػ   فػػػػيمػػػػؿ  ػػػػدد أ    كذلػػػػؾ ألنهػػػػ 2.10مكبػػػػح مػػػػف خػػػػسؿ الجػػػػدكؿ رمػػػػـ ل
 . 2.10ل :رمـ شاؿ .ب لمح فظ ت

                                                

 ـ.2011مرج  ىبؽ ذارا    " الكمويتقييـ لمرضى الفشؿ "   منظم  ال ح  الم لمي    1ل
"    ت ريػر الكمػويمرضػى الفشػؿ  إحصػائية "  األكليػ لم م  ل ر  ي  ال ػحي  ا اإلدارة كزارة ال ح  ال  ىطيني     2ل

 ـ   غزة ف ىطيف. 2011شهر يكنيك
 ـ.2012  المرج  الى بؽ  3ل
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  الفصؿ الثانيالفصؿ الثاني
التوزيع الجغرافي لمرضى التوزيع الجغرافي لمرضى 
الفشؿ الكموي المزمف في الفشؿ الكموي المزمف في 

  ات غزةات غزةمحافظمحافظ
  

 ـ(2012)عاـحسب المحافظات المزمف  الكمويمرضى الفشؿ ل الجغرافي التوزيع (2.10) ؿجدو

 %النسبة المئوية  العدد المحافظة
 18.6 75 شماؿ غزة
 33.2 134 مدينة غزة
 14.9 60 الوسطى
 20.3 82 خاف يونس

 13.0 51 رفا
 100 404 يالكم المجموع

 ـ 2012ل الم در: الدراى  الميداني    ـ
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  الفصؿ الثانيالفصؿ الثاني
التوزيع الجغرافي لمرضى التوزيع الجغرافي لمرضى 
الفشؿ الكموي المزمف في الفشؿ الكموي المزمف في 

  محافظات غزةمحافظات غزة
  

 غزة محافظاتفي )الخاضعيف لمتنقية الدموية( المزمف  ؿ الكمويش( مرضى الف2.10) شكؿ

 
 ـ2012   ـالميداني  ب   تم د     بي ن ت الدراى   الب حث  مؿ : الم در
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  الفصؿ الثانيالفصؿ الثاني
رضى رضى التوزيع الجغرافي لمالتوزيع الجغرافي لم

الفشؿ الكموي المزمف في الفشؿ الكموي المزمف في 
  محافظات غزةمحافظات غزة

  

 .المحافظات فيالتوزيع الجغرافي ألفراد عينة الدراسة حسب مكاف السكف  -3
    ظهػػػػ ر تكزيػػػػ  إ   ػػػػ  األمػػػػكر المىػػػػ  دةيمتبػػػػر مػػػػف   ف التكزيػػػػ  الجغرافػػػػي لمكامػػػػ  ىػػػػاف المربػػػػإ

 ما نيػ ن   كمػف هػذا الن حيػ  ف ػد أاػدت بي نػ ت الدراىػ  الميدانيػ  بتبػ يف تكزيػ  المربػ  المرض ما ني ن 
 . 2.11ل: مـجدكؿ ر كتبيف ذلؾ مف خسؿ ال  غزة مح فظ تكمدف  المخيم ت كأحي  في جمي  

 المحافظات  فيحسب مكاف السكف عينة الدراسة  الجغرافي ألفراد( التوزيع 2.11جدوؿ )
%النسبة المئوية العدد مكاف السكف المحافظة جمالي حاالت الدراسةإلى إالنسبة    

 شماؿ غزة

 2.2 12.0 9 بيت ح نكف
 7.4 41.3 31 بيت  هي 
 7.7 46.7 35 جب لي  
 18.6 100 75 المجموع

 مدينة غزة

 2.5 7.5 10 الت  ح حي
 0.7 2.2 3 الثسثيني
 1.0 3.0 4 الجس 

 3.2 9.0 12 الجنكبي الرم ؿ
 4.7 14.2 19 الزيتكف حي

 3.0 9.7 13 الش ط ممىار 
 3.5 10.4 14 الشج  ي  حي

 1.5 4.5 6 الش   
 2.5 7.5 10 الشيخ ربكاف حي
 1.7 5.2 7 ال برة حي 

 1.2 3.7 5 ال ح ب 
 0.2 0.7 1 ال  ط كم
 0.5 1.5 2 الارام 
 1.0 3.0 4 المين 

 2.7 8.2 11 الن ر حي
 1.5 4.5 6 تؿ الهكا
 1.7 5.2 7 حي الدرج
 33.2 100 134 المجموع

 الوسطى

 4.7 31.7 19 البريج
 0.5 3.3 2 الزكايدة
 0.5 3.3 2 المغ زم
 3.5 23.3 14 الن يرات
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  الفصؿ الثانيالفصؿ الثاني
التوزيع الجغرافي لمرضى التوزيع الجغرافي لمرضى 
الفشؿ الكموي المزمف في الفشؿ الكموي المزمف في 

  محافظات غزةمحافظات غزة
  

%النسبة المئوية العدد مكاف السكف المحافظة جمالي حاالت الدراسةإلى إالنسبة    
 5.4 36.7 22 دير الب ح
 0.2 1.7 1 كادم غزة
 14.9 100 60 المجموع

 خانيونس

 0.2 1.2 1 أبك رشكاف
 0.2 1.2 1 الىطر الشرمي
 1.5 7.3 6 الىطر الغربي

 0.5 2.4 2 الم  د
 0.7 3.7 3 ال رارة
 0.2 1.2 1 الاتيب 
 0.7 3.7 3 المشركع
 0.2 1.2 1 المكا ي
 1.5 7.3 6 بني ىهيس
 0.5 2.4 2 جكرة ال كت

 2.2 11.0 9 األمؿحي 
 1.0 4.9 4 حي المن رة
 1.0 4.9 4 حي النج ر
 0.7 3.7 3 خ نيكنس الب د

 0.5 2.4 2 خ نيكنس الشيخ ن  ر
 0.2 1.2 1 خزا  

 0.2 1.2 1 ش رع البحر
 0.2 1.2 1 ش رع شبير

 0.2 1.2 1  بى ف ال غيرة
 2.2 11.0 9 الابيرة بى ف 

 4.2 20.7 17 ممىار خ نيكنس
 0.5 2.4 2 ممف

 0.2 1.2 1 منط   أبك حطب
 0.2 1.2 1 منط   النح ي 
 20.3 100 82 المجموع

 رفا

 0.5 3.8 2 المكا ي
 2.2 17.0 8 البرازيؿ
 2.7 20.8 11 الش بكرة
 0.7 5.7 3 الشكا 
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  الفصؿ الثانيالفصؿ الثاني
التوزيع الجغرافي لمرضى التوزيع الجغرافي لمرضى 
الفشؿ الكموي المزمف في الفشؿ الكموي المزمف في 

  محافظات غزةمحافظات غزة
  

%النسبة المئوية العدد مكاف السكف المحافظة جمالي حاالت الدراسةإلى إالنسبة    
 0.2 1.9 1 بكاب   سح الديف

 3.0 22.6 12 ؿ الى ط فت
 1.0 7.5 3 حي الجنين 
 0.2 1.9 1 حي الىسـ
 0.7 5.7 3 حي الن ر
 0.5 3.8 2 خرب  المدس
 0.2 1.9 1 رفح المبكر
 0.2 1.9 1 رفح الغربي 
 0.5 3.8 2 م بح
 0.2 1.9 1 يبن 

 13.1 100 53 المجموع

  ـ2012الدراى  الميداني    ـ ل الم در:

  -: تياآل( 2.11حظ مف خالؿ الجدوؿ )نال

 كذلػػؾ ألنهػػ  أاثػػر  ؛ ػػ ب  بػػ لمرضإاػػأاثر المح فظػػ ت   جػػ  ت مح فظػػ  غػػزة فػػي المرتبػػ  األكلػػ
كمػػد   مػػف المتكىػػط المػػ ـ ل  طػػ ع ف حت ػػت المرتبػػ  األكلػػي   ب لىػػا ف كهػػي أ  ػػ المنػػ طؽ ازدح مػػ ن 

 جمػػ ليإمػف %  33.3ل ب بنىػػ  مربػي  ح لػػ   134ل فػػي مدينػ  غػزة   ػدد حػػ  ت المربػ ب ػ 
كتبػػيف  مػػف خػػسؿ الدراىػػ  أف حػػي الزيتػػكف  ىػػجؿ فيهػػ  الترايػػز األابػػر     ينػػ  حػػ  ت الدراىػػ 

ي يهػ    % 14.2مػ  نىػبت  ل   ح لػ  مربػي  مث ػت19ل بػ لمرض  ت حػكمد ب    دد ال ل مربي
بت    ح لػػ  مربػػي  مث ػػت مػػ  نىػػ14 ػػ ب  بػػ لمرض لكالػػذل ب ػػ   ػػدد حػػ  ت اإلالشػػج  ي   حػػي
كالػػػذل ب ػػػ   ػػػدد حػػػ  ت  الشػػػ ط   ممىػػػاريهػػػ  ي    حػػػ  ت المح فظػػػ  جمػػػ ليإ%  مػػػف 10.4ل
   حػ  ت المح فظػ  جم ليإ%  مف 9.7ل  ح ل  مربي  مث ت م  نىبت  13  ب  ب لمرض لاإل

  ح لػػ  مربػػي  مث ػػت مػػ  12 ػػ ب  بػػ لمرض ل ػػدد حػػ  ت اإل  كالػػذل ب ػػ الجنػػكبيالرمػػ ؿ  كي يهػػ 
  ح لػػ  11 ػػ ب  بػػ لمرض ل ػػدد حػػ  ت اإل  الن ػػر كالػػذل ب ػػ حػػيجػػ      ثػػـ% 9.0نىػػبت   ل

 ػػداد أف ػػد تم ث ػػت  الت ػػ ح كحػػ  الشػػيخ ربػػكاف  حػػيمػػ  أ   % 8.2ل مربػػي  مث ػػت مػػ  نىػػبت  
فػي     حػيلاػؿ   % 7.5ل   ح لػ  مربػي  مث ػت مػ  نىػبت  10  ب  ب لمرض حيث ب غػت لاإل

كىيتـ شرح أىب ب ذلؾ فػي ال  ػؿ  غزة نط ؽ األحي   الكامم  في    حيف تكز ت ب ي  النىب 
 .ال  دـ
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 كمػػد ب ػػ   ػػدد حػػ  ت مربػػي ال شػػؿ الا ػػكم  كجػػ  ت مح فظػػ  خػػ ف يػػكنس فػػي الترتيػػب الثػػ ني 
كمػد مثػؿ     %20.3ل  ػدد حػ  ت الدراىػ  بنىػب  جمػ ليإمػف  مربػي  ح ل   82ل فيه  المزمف

 ػػػدد حػػػ  ت   كالػػػذل ب ػػػ منط ػػػ فػػػي هػػػذا ال  ممىػػػار خػػػ نيكنس النىػػػب  األابػػػر لترايػػػز المربػػػ
فػػي  بػػ مي النىػػبكتكز ػػت    % 20.7لمػػ  نىػػبت   مربػػي  مث ػػت   ح لػػ 17 ػػ ب  بػػ لمرض لاإل

 من طؽ خ نيكنس الكامم  فيه .
 مف مجمؿ ح  ت الدراىػ  كب ػ   ػدد 18.6ت يه  في الترتيب الث لث مح فظ  الشم ؿ بنىب  ل  %

مىج   نىػب  التمثيػؿ األابػر لهػ     الدراى   دد ح  ت جم ليإمف  مربي  ح ل   75الح  ت ل
مث ػػت مػػ  نىػػبت   مربػػي  ح لػػ   35لبػػ لمرض  اإل ػػ ب حػػ  ت كب ػػ   ػػدد    جب ليػػ ممىػػار فػػي 
كمث ت م     مربي  ح ل   31لالمربي  الب د كب    دد الح  ت بيت  هي  كت يه    % 46.7ل

 .  %41.3نىبت  ل
  ػػ ب  بػػ لمرضاإل حػػ  تالكمػػد ب ػػ   ػػدد    فظػػ  الكىػػطيبينمػػ  جػػ  ت فػػي الترتيػػب الرابػػ  المح  

 جمػػػ ليإمػػػف  % 14.9ل كمث ػػػت مػػػ  نىػػػبت   حػػػ  ت الدراىػػػ  جمػػػ ليإمػػػف مربػػػي   ح لػػػ    60ل
 حػ  ت اإل ػ ب كب ػ   ػدد ترايز ل مربي في مخيـ ديػر الػب ح   كمد ج   أ     ح  ت الدراى 

كب ػػ   ػػػدد  ت يهػػ  ممىػػار البػػريج ثػػـ  % 36.7نىػػبت  لح لػػ  مربػػي  مث ػػت مػػ    22بػػ لمرض ل
مخػػػيـ  ت يهػػػ  ثػػػـ   % 31.7ل  ح لػػػ  مربػػػي  كمث ػػػت مػػػ  نىػػػبت  19 ػػػ ب  بػػػ لمرض لاإل حػػػ  ت

كمث ػػػػت مػػػػ  نىػػػػبت    مربػػػػي  ح لػػػػ   14ل  ػػػػ ب  بػػػػ لمرض فيهػػػػ كب ػػػػ   ػػػػدد حػػػػ  ت اإلالن ػػػػيرات 
 .المح فظ  الكىط  في المن طؽ المتب ي     كتكز ت ب مي النىب  % 23.3ل

  ح لػ    51ل   ػ ب  بػ لمرضاإل  ػدد حػ  ت ب ػ حيػث    خيرةكاأل رفح المرتب  الخ مى  حت ت اك 
نىػب  فيهػ  فػػي   كتمث ػت أ  ػ   حػػ  ت الدراىػ  جمػ ليإمػف  % 13.0لمربػي  مث ػت مػ  نىػبت  

مػ  نىػػبت   كمث ػت مربػي  ح لػ   12ل  ػ ب  بػ لمرضاإل تػؿ الىػ ط ف كب ػ   ػدد حػ  تممىػار 
  مربػي  ح لػ   11ل   ب  ب لمرضاإل الش بكرة كب    دد ح  تار ممى ت يه ثـ    % 22.6ل

  مح فظػػ  رفػػػح فػػي المنػػػ طؽ المتب يػػ    ػػ بػػ مي النىػػب    كتكز ػػػت%20.8كمث ػػت مػػ  نىػػبت  ل
المكامؿ  إل  كالترب   كالمتغيرات البشري  ب إلب ف  -ت الطبيمي  لالمي ا االمتغير  ثرأ كىيتـ تن كؿ

 بذلؾ.في ال  كؿ الخ    المزمف  الا كمب  بمرض ال شؿ   خرل ذات المسم  ب إلاأل  
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 ممخص الفصؿ الثاني
تن كؿ ال  ؿ لمح    م   ف مرض ال شؿ الا كم   كأنكا     كأىب ب    كأ راب    كطرؽ  سج 

جه  مرض ال شؿ الا كم اال شؿ الا كم   كتن كؿ اظه ر دكر مىتش ي ت مح فظ ت غزة في مك 
برتكاكؿ الممؿ بكحدة الا ي  ال ن  ي  في مىتش ي ت مح فظ ت غزة لآلي   المزمف   كتن كؿ ال  ؿ

في مىتش ي ت كزارة ال ح    كتن كؿ كام  مرب   الا  التم مؿ م  المرب     كخدم ت غىيؿ 
كتن كؿ تطكر كازدي د ح  ت الم  بيف ال شؿ الا كم المزمف في مىتش ي ت مح فظ ت غزة   

كتن كؿ التكزي  الجغراف  لمرب  ال شؿ الا كم المزمف ـ    2012-ـ2002كالكفي ت خسؿ ال ترة ل
ن ث   كأظهر ال  ؿ ارت  ع نىب  ا   ب  بيف الذاكر  في مح فظ ت غزة حىب الجنس لذاكر كا 
ثر اأ%  كج   41.6ن ث فا نت لم  نىب  اإلأ % 58.4ل كب غت نىب  الذاكر نه   ند اإلن ث 

 داد أم ؿ كمح فظ  رفح حيث تم ث ت نىب  اؿ منهم  ف  تمثيؿ ل ئ  الذاكر ف  مح فظ  الش
جم ل  ح  ت الدراى  اؿ إ%  مف 66بنىب  ل  المزمف الا كمالذاكر الم  بيف بمرض ال شؿ 

ف هن ؾ  سم  ارتب طي  بيف الجنس أ  كتـ اىتخداـ اختب ر مرب  ا ل كتبيف  مح فظ      حدة
حىب المح فظ ت   كتن كؿ التكزي  الجغراف   ل مرب    كتن كؿ التكزي  الجغراف   ب  ب لمرضكاإل

ف مح فظ  أ في مح فظ ت غزة   كتبيف مف خسؿ ال  ؿ ألفراد  ين  الدراى  حىب ما ف الىاف
كشاؿ ح  الزيتكف    % 33.2ل كبنىب  المزمف الا كم     ممدؿ بمرض ال شؿأغزة ىجؿ به  

%      التكال  األ    ب لنىب  9.7%  10.4%   14.2كح  الشج  ي    كممىار الش ط  ل
%  كمد مثؿ ممىار خ نيكنس 20.3إلجم ل  ح  ت المح فظ   كت يه  مح فظ  خ نيكنس كبنىب  ل

%  ب لنىب  إلجم ل  ح  ت المح فظ    كج   في 20.7النىب  األ    لترايز المرب  كبنىب  ل
ي  كبيت  هي  النىب  ا ابر %  كشاؿ ممىار جب ل18.6الترتيب الث لث مح فظ  الشم ؿ بنىب  ل

  ثـ المح فظ  الكىط   %  ب لنىب  إلجم ل  ح  ت المح فظ 41.3%  46.7لترايز المرب  ل
كمخيـ لبريج بنىب  دير الب ح  ممىارترايز ل مربي في   كمد ج   أ  %  14.9بنىب  ل

ح فظ  رفح   كأخيران م %      التكال  ب لنىب  إلجم ل  ح  ت المح فظ 31.7%   36.7ل
تؿ ممىار  في    نىب  فيه  أكتمث ت    %  ب لنىب  إلجم ل  ح  ت الدراى 13.0بنىب  ل

%      التكال  ب لنىب  إلجم ل  ح  ت 20.8%  22.6بنىب  ل الش بكرةممىار الى ط ف ك 
كذلؾ  ىتخراج   Microsoft Excelكبرن مج ل  Corel Drawل  كتـ اىتخداـ برن مج  المح فظ 

 .كالخرائطـك كالجداكؿ الرى
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 نفصم انخانجا
 انكهىيحري اجلىدة واننىػٍت انكًٍٍائٍت نهًٍاه ػهى يزضى انفشم أت

  حمافظاث غشة املشين يف
 .همية الميا  والتربةأ

                                            .مشكمة الميا  الجوفية في محافظات غزة
( وأثرها عمى مرضى TDS -كمواريد –حاليؿ الكيمائية لميا  الشرب ) الميا  الجوفية() نترات الت

 .ـ2012لعاـ  في محافظات غزة المزمف الفشؿ الكموي
 .مدينة غزة: والأ

 .ثانيا: محافظة شماؿ غزة 
 .ثالثا: محافظة خانيونس

 .المحافظة الوسطى  رابعا:
 .خامسا: محافظة رفا 

 .وثات الكيمائية لمميا  الجوفيةأهـ أضرار المم
 . CL أواًل: الكمورايد

 . NO3النترات  ثانيًا:
 .( TDS) ثالثًا: مجموع المواد الصمبة الذائبة

 –النترات  –) الكمورايد  الكيميائيفسرت وجود عالقة بيف التموث  التيممخص االختبارات 
 المزمف . الكمويصابة بمرض الفشؿ واإل (TDSمالح الكمية الذائبة األ
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 الثالثالفصؿ 
يهدؼ هذا ال  ؿ إل  ممرف  الم كث ت الايمي ئي  ل مي ا الجكفي  كممرف  المسم  بيف الم كث ت 

في مح فظ ت غزة كذلؾ مف  المزمف مرض ال شؿ الا كمب   ب اإل زدي داك الايمي ئي  ل مي ا الجكفي  
 اإلح  ئي . ختب راتا خسؿ 

 همية الميا  والتربة:أ
كل تربػ     كالحيػكاف اإلنىػ فىػسم   فػي رئيىػيلهػ  دكر  كالتيالمي ا كالترب  مف المكارد اله م   تمتبر

نىػػػ ف ت كالى ىػػػ   الغذائيػػػ  البػػػركري  لإلنتػػػ ج الغػػػذا  كهػػػ  بمث بػػػ  المغػػػذي ت ل نب تػػػ إ فػػػيدكر هػػػ ـ 
 دكاتألك لغىػػػػؿ اأالتغذيػػػػ   فػػػػيك أف المػػػػ   المىػػػػتخدـ ل شػػػػرب إ    1ل كغيرهػػػػ  مػػػػف الا ئنػػػػ ت الحيػػػػ 

  حيػث  ف ياكف ىػ ئؿ فػي ن  ئػ  شػ  ؼ   لػكف لػ  ك  طمػـ ك  رائحػ  كهػك بػركرمأيجب  يكانألكا
تمتمػػد   يػػ  الحيػػ ة با فػػ  أشػػا له    ػػ  ىػػطح األرض كتػػأتي فػػي المرتبػػ  الث نيػػ  مػػف حيػػث األهميػػ  

لنك يػ   فىػ دإت ػؼ أك  إحػداثح ؿ  فيكلاف    2ل ب لنىب  لإلنى ف كممظـ الا ئن ت الحي  بمد الهكا 
لػػػ  إنىػػ ف ممػػ  يػػؤدل ك غيػػػر مب شػػرة مػػف ج نػػب اإلأدخػػ ؿ مػػكاد بطري ػػ  مب شػػرة إالميػػ ا مػػف خػػسؿ 

 . 3ل الطبيميدا  دكرا أم  ي  ؿ مف مدرت      م الم ئيالنظ ـ ا ياكلكج   فيحدكث خ ؿ 
   مشكمة الميا  الجوفية في محافظات غزة:                                           

 الايميػػػ ئيت كثهػػ   نتيجػػػ رت ػػػ ع م كحتهػػ  امح فظػػ ت غػػػزة ذات نك يػػ  ىػػػيئ  بىػػبب  فػػػيتمتبػػر الميػػ ا 
مػراض كخ  ػ  األ ا  ػ ب  ب لمديػد مػفإلػ  تػؤدل  كالتػي غػزة مح ظ ػ ت فػي الجكفيغ ب الخزاف أل

 :الايمي ئي هـ مؤشرات الت كثأكا ف   ب لدراى المزمف الخ ص  الا كممرض ال شؿ 
 (CL) -د:الكموراي1-

زيػ دة م  جئػ  فػي الميػ ا الجكفيػ  تػدؿ  مألػذا فػاف   تكجد هذا المػ دة فػي ممظػـ ميػ ا األنهػ ر كالبحػ ر
بػ ران  فػي المػ   بنىػب  ابيػرة طممػ ن م حيػ ن  لاألمػسح      حدكث ت كث ل م   كيىبب كجكد الا كرايد

لػ  الممػ يير إكبػ لرجكع    4للتػر م جػـ/ 250)لفػي ميػ ا الشػرب هػك  ل ا كرايػدكالحد الم بػكؿ  لإلنى ف
ذا تج كزت  ف الحد ا  ك لتر  م جـ/  250ل ل ا كرايدكال  ىطيني    حدته  منظم  ال ح  الم لمي  التي

 المىمكح ب  تمتبر المي ا غير   لح  ل شرب.

                                                

(1) shahin, A et. A l" study of cadmium Element concentration in Different 

Horizons of soil in Mineralization Range of sarcheshmeh copper Mine and its 

subsequent Damages from its propagation in Environment" (2011) p.1. 

 .277ـ  ص2000  بيركت  دار ال ار المم  ر  األكل "   الطبم  " التموث البيئي    حىف مكى     2ل
  اإلىػاندري ل نشػر كالتكزيػ      الطبمػ  الث لثػ   دار الممػ رؼ" قضايا بيئيػة معاصػرة "زيف الديف  بد الم  كد    3ل

 .198ـ  ص 2000
 .298ـ  ص2005  مرج  ىبؽ ذارا  "التموث البيئي"    حىف مكى      4ل
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تأثير الجودة والنوعية تأثير الجودة والنوعية 

الكيميائية لمميا  عمى مرضى الكيميائية لمميا  عمى مرضى 
الفشؿ الكموي المزمف في الفشؿ الكموي المزمف في 

  محافظات غزةمحافظات غزة
  

 ((NO3 -النترات:2-
مد ته  في   ام  أف ارت  ع م تمتبر النترات مؤشر مهـ لت كث المي ا الجكفي  بمي ا ال رؼ ال حي
  ممػػ  يجم هػػ  غيػػر  ػػ لح   الميػػ ا الجكفيػػ  يمتبػػر دلػػيسن   ػػ  حػػدكث تغيػػرات ايم ئيػػ  لنك يػػ  الميػػ ا

 التػيلػ  الممػ يير إكبػ لرجكع     م جػـ/ لتػر 50لل شرب  كالحد الم بكؿ ل نترات في مي ا الشػرب هػك 
 . 1ل لتر  م جـ/50كال  ىطيني  ل نترات ل  حدته  منظم  ال ح  الم لمي 

 (TDS)  -مالح الكمية الذائبة:األ 3-
المكاد ال  ب  الذائب  أك مجمكع المكاد ال  ب  الذائب  كي  د ب  التراايز الممدني  لمجمكع األيكن ت 

 -كالنترات -كال كى  ت -كالابريت ت –يداكالا كر  -كالبياربكن ت -الذائب  لاؿ مف الاربكن ت
بكت ىيـك  كيمتبر الطمـ هك األى س في تمييف الحد كال –كال كديـك  -كالمغنىيكـ  -الا لىيـك

المىمكح ب  لمجمكع المكاد الذائب  في الم   كاىتن دان ل م  ييس الم لمي  بهذا الخ كص فاف طمـ 
مف   ـ/ لترم ج 1000لالمي ا ال  لح  ل شرب ي بح م كث كغير طبيمي إذا احتكت     تراايز 

  م جـ/لتر (600-900كمف   ممت زة  م جـ/لتر 300لؿ مف ذا ا نت  أما    ك المكاد ال  ب  الذائب 
  هي الت دـ TDSل ػػكالم در البشرل ل   2ل رديئ  فهي  لتر م جـ/  (1000كأاثر مف  م بكل 

  مثؿ أكراؽ الشجر  TDSل ػػال ن  ي  كمي ا ال رؼ ال حي  أم  الم در الطبيمي لك الحبرم 
 ل  التح ليؿ الايمي ئي  النك ي  ل مي ا الجكفي إالتطرؽ    كىكؼ يتـ 3ل كالطمي  كالمكالؽ  كال خكر

 .مح فظ ت غزةآب ر  يف
( وأثرها TDS -كمواريد –نترات ) الميا  الجوفية(ائية لميا  الشرب )يالتحاليؿ الكيم

 .ـ(2012لعاـ ) في محافظات غزة المزمف عمى مرضى الفشؿ الكموي
 غزة : محافظةأواًل: 

لؼ فرد أ  570لمف حيث  دد الىا ف كالب ل   ددهـ   ر مح فظ ت غزةتمتبر مح فظ  غزة مف أاب
كيكجد في مدين  غزة المديد  )ـ2012حىب إح  ئي  الجه ز المرازم لإلح    ال  ىطيني   ـ ل

بئر في مدين  غزة مكز       ا مؿ من طؽ مح فظ    32لمف اآلب ر الجكفي  كمد ب    دد اآلب ر 
   الشيخ ربكاف كجنكب ن في منط   الشيخ  ج يف كشرم ن في منط   غزة مف أم   الشم ؿ في منط

 . 3.3ل :شاؿ رمـ   3.2ل :شاؿ رمـ   3.1شاؿ رمـل   3.1ل :جدكؿ رمـ الشج  ي .
                                                

الحػد المسػموح بػه فمسػطينيا لمعناصػر حوؿ  " الم م    مدير مختبر ال ح  ى مي حىيف لبد  م  ب   شخ ي   1ل
 .الى    الم شرة كالن ؼ 2012-7-18"  الكيميائية

ماتبػ  دار المطبك ػ ت الحديثػ   جػدة    األكلػ "  الطبمػ  "التمػوث المػائيلد محمكد بن ت  أحمد  بػد ال ػ در  خ   2ل
 .23ـ  ص1992

(3) Thirumalini and kurian Joseph, s ".Correlation between conductivity and 

totalpissolved solids in natural waters", Malaysian Jpurnal of science2009, v. (28), p. 

55. 
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 ـ(2012عاـ ) ( التحاليؿ الكيميائية آلبار الشرب في مدينة غزة3.1) دوؿج

 رلى انبئر اضى انبئر

CL NO3 TDS   ععظ يرضً انفشم

فٍ  نًسيٍا انكهىٌ

 يعَُت غسة  غرة يعَُت غسة

 اندُىبٍانريبل  R-112 2256 70 4315 1انشُص عدهٍُ 

 يعطكر انشبطئ R-113 1326 107.1 2864 4انشُص عدهٍُ 

 انُصر زٍ R-254 541 98.2 1488 2انشُص عدهٍُ 

 انصبرة زٍ R-265 1672 20.1 3290 3انشُص عدهٍُ 

 يُطمت انشفبء R-277 519 27.2 1370 5انشُص عدهٍُ 

 حم انهىا R-293 479 60.4 1339 7انشُص عدهٍُ 

 انثالثٍُُشبرع  R-280 202 97.9 698 6انشُص عدهٍُ 

  R-270 517 31 1581 يطهص انبهعَت

     58 

 شرق يسبفظت غسة 

 انسَخىٌ زٍ R-74 678 122.6 1860 3انشدبعُت 

 انشدبعُت زٍ R-75 872 58.3 2251 2انشدبعُت 

 انخفبذ زٍ R-64 1024 67.8 2492 1انشدبعُت 

 انعرج زٍ R 25 D 847 79.9 2189 4انصفب 

 انصسببت R 25 C 251 128 899  3انصفب

  R 25 B 605 144.2 1854 1انصفب 

  Q68 624 196.8 1928 5انصفب 

     55 

 شًبل يسبفظت غسة 

 انشُص رضىاٌ D 72 90 153.7 570 16انشُص رضىاٌ 

 اندالء D 71 123 56.5 635 15ُص رضىاٌ انش

 انًُُب D 70 133 94 638 12انشُص رضىاٌ 

 انكرايت D 69 223 147.5 776 11انشُص رضىاٌ 

 انصفطبوٌ D 68 346 93.6 981 10انشُص رضىاٌ 

  E – 167 259 91.5 857 9انشُص رضىاٌ 

  E – 154 4109 66.8 7291 8انشُص رضىاٌ 

  R – 162 D 177 129.7 701 5انشُص رضىاٌ 

  R – 162 CA 1042 156.7 2108  4انشُص رضىاٌ

  R – 162 EA 5554 196 9926 2انشُص رضىاٌ 

  R – 162 BA 1874 171 3522 3انشُص رضىاٌ 

  R – 162 LA 5316 128.1 9294 1انشُص رضىاٌ أ

  R – 162 L 2436 68.2 4514 انشُص رضىاٌ ة أ

  R – 162 G 609 177.7 1773 13انشُص رضىاٌ 

  R – 162 H 533 186.9 1693 7انشُص رضىاٌ 

  R – 162 HA 631 143.8 1748 أ  7انشُص رضىاٌ 

     21 

  

  
انًدًىع 

ٍانكه  
134 

 (1) ـ2012 ب   تم د     بي ن ت مختبر ال ح  الم م    ـ الب حث  لم در: الجدكؿ مف إ داد ا

                                                

لمميػا  الجوفيػة  الكيميػائيحػوؿ التحميػؿ ىػ مي حىػيف لبػد   م  ب ػ  شخ ػي    مػدير مختبػر ال ػح  الم مػ    "  1ل
 الى    الم شرة كالن ؼ  حىب تىجيستهـ لجمي  آب ر مح فظ ت مط ع غزة. 2012-7-18" قطاع غزة  في
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  الفصؿ الثالثالفصؿ الثالث
ير الجودة والنوعية ير الجودة والنوعية تأثتأث

الكيميائية لمميا  عمى مرضى الكيميائية لمميا  عمى مرضى 
الفشؿ الكموي المزمف في الفشؿ الكموي المزمف في 

  محافظات غزةمحافظات غزة
  

 في مدينة غزة ( تركيز عنصر الكمورايد3.1) شكؿ

 
 ( تركيز عنصر النترات في مدينة غزة3.2) شكؿ
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  الفصؿ الثالثالفصؿ الثالث
تأثير الجودة والنوعية تأثير الجودة والنوعية 

الكيميائية لمميا  عمى مرضى الكيميائية لمميا  عمى مرضى 
الفشؿ الكموي المزمف في الفشؿ الكموي المزمف في 

  محافظات غزةمحافظات غزة
  

 مدينة غزة في ((TDS( تركيز عنصر3.3) شكؿ
 

 ـ 2012ل  ـ الب حث  إ دادمف  األشا ؿالم در: 

 :تياآل( نالحظ 3.3( و)شكؿ رقـ3.2( و)شكؿ رقـ3.1( و)شكؿ رقـ3.1مف تحميؿ )جدوؿ رقـ
رت ػػػ ع  ترايػػػز  ن ػػػر اف ػػػد تبػػػيف    ي ئيػػػ  خ  ػػػ  الا كرايػػػدمػػػف خػػػسؿ تح يػػػؿ المن  ػػػر الايم -

بئػر مػف أ ػؿ 27) ل فػي    م جػـ / لتػر259-5554ل فمػ  بػيالا كرايد في مدين  غزة تتراكح 
%  مػػػػػف 15.6أف مػػػػػ  نىػػػػػبت  ل مأآبػػػػػ ر   (5كتػػػػػنخ ض فػػػػػي   % 84.4بئػػػػػر بنىػػػػػب  ل (32)

 .ل مكا   ت ال ي ىي  الم لمي  اآلب ر ا نت طب  ن  جم ليإ
رت  ع ترايػز  ن ػر النتػرات فػي مدينػ  غػزة تتػراكح مػ  افتبيف     ف ترايز  ن ر النترات أم  -

%  87.5بئػػػر بنىػػػب  ل  (32بئػػػران مػػػف أ ػػػؿ   28لفػػػي    م جػػػـ/ لتػػػر56.5-196.8لبػػػيف 
 اآلبػػػػػػ ر ا نػػػػػػت طب ػػػػػػ ن  جمػػػػػػ ليإمػػػػػػف  % 12.5ل أف مػػػػػػ  نىػػػػػػبت  مأ آبػػػػػػ ر 4)لكتػػػػػػنخ ض فػػػػػػي 

 ل مكا   ت ال ي ىي  الم لمي .
رت ػػػ ع ترايػػػز  ن ػػػر افتبػػػيف   TDS مػػػ  يتم ػػػؽ بترايػػػز  ن ػػػر األمػػػسح الا يػػػ  الذائبػػػ أمػػػ  في -

TDS بنىػب  بئػر (32)أ ػؿ بئػر مػف  24)ل  م جـ/ لتر فػي 1339-9926ل تتراكح م  بيف 
 اآلبػػػػ ر ا نػػػػت طب ػػػػ ن  جمػػػػ ليإ  مػػػػف %25مػػػػ  نىػػػػبت  ل مأآبػػػػ ر  8)لكتػػػػنخ ض فػػػػي    %75ل

 .ل مكا   ت ال ي ىي  الم لمي 
 د تبيف مف خسؿ ب ر مدين  غزة فآ فيل مي ا الجكفي    الايمي ئيرت  ع الت كث اـ مف     الرغ -

الشػرب  فػي     المي ا الب ديػ المزمف  الا كم تم د اثير مف مرب  ال شؿ االدراى  الميداني  
 الا ػػكم ػػ بتهـ بمػػرض ال شػػؿ إمبػػؿ كذلػػؾ  الم كثػػ  ايمي ئيػػ ن  م ػػدره  مػػف الميػػ ا الجكفيػػ  كالتػػي

إلػػػ  أبػػػرار خطيػػػرة كب لغػػػ    ػػػ  اإلنىػػػ ف كخ  ػػػ  إذا تجػػػ كزت كالػػػذل يػػػؤدل بػػػدكرا  المػػػزمف
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  الفصؿ الثالثالفصؿ الثالث
تأثير الجودة والنوعية تأثير الجودة والنوعية 

الكيميائية لمميا  عمى مرضى الكيميائية لمميا  عمى مرضى 
الفشؿ الكموي المزمف في الفشؿ الكموي المزمف في 

  محافظات غزةمحافظات غزة
  

همهػػ  أمػػراض خطيػػرة مػػف أنهػػ  تىػػبب لػػ  ل  ىػػطيني  ل م كثػػ ت الايمي ئيػػ  ألالممػػ يير الدكليػػ  كا
جػدكؿ ال كتبػيف ذلػؾ مػف خػسؿ المزمف الا كمل  مرض ال شؿ إالمؤدي  ب لنه ي   الا  مراض أ

 . 3.2ل: رمـ
في  المزمف عتماد المرضى في ميا  شربهـ قبؿ إصابتهـ بمرض الفشؿ الكمويا (3.2) جدوؿ

 زةغ دينةم
 %المئوية النسبة العدد قبؿ اصابته بالمرض ميا  شربه في المريضاعتماد  المحافظة

 مدينة غزة

 4.5 6 خ ص مي ا بئر ب دي 
 - - مي ا بئر كا ل 

 - - خ ص منزليمي ا ف تر 
 58.2 78   مب  تح ي مي ا 

 37.3 50 مي ا الب دي 
 100 134 المجموع

 ـ 2012الم در: الدراى  الميداني    ـ ل

 -: تياآل( 3.2نالحظ مف خالؿ الجدوؿ )

 تم دهـ ا ند ىؤاؿ المرب   ف طبيم  ىتبي ف لدراى  الميداني   ك ند تح يؿ ا لبي ن ت ا كف  ن   -
%  مف أفراد  ين  4.5أج ب ل  المزمف   كمفي مي ا الشرب مبؿ إ  بتهـ بمرض ال شؿ الا

في الشرب كهذا  خ ص مدين  غزة يمتمدكف     مي ا بئر ب دي   الدارى  مف ىا ف مح فظ
%  يمتمدكف 58.2كل   يمتبر ممرض ل م كث ت الايمي ئي  إذا لـ يتـ ل  فحك  ت مخبري 

%  مف 37.3لك       مي ا تح ي  مب    في الشرب كهذا يمتبر مؤشر جيد     ال ح 
ىا ف مح فظ  مدين  غزة يمتمدكف     مي ا الب دي  في الشرب كهذا يدؿ     ىك  المي ا 

%  كالنترات 84.4لب غت نىبته   كالتينىب  الا كرايد  رت  عابىبب الجكفي  في مدين  غزة 
%  58.2ا نت ترت   في ممظـ آب ر مدين  غزة لهذا ا ف يمتمد ل TDSأم     % 87.5ل

أفراد  ين  الدراى  ا ف  ندهـ  مف راد  ين  الدراى      مي ا تح ي  مب    كلاف بمضمف أف
في المي ا الب دي  فا نكا يمتمدكف     المي ا  ئي  الايمي م   الك ي بأبرار الم كح   كالم كث ت

 % . 37.3الب دي  في الشرب بنىب  ل
المزمف  الا كملمرب  ال شؿ  الجغرافيل تكزي    2.11الجدكؿ رمـ ل كمد تبيف مف خسؿ  -

ا نت متمث    في حي ك في شرؽ مدين  غزة  ل مرب أف أاثر من طؽ تمراز لمدين  غزة  
كح      دد ح  ت مح فظ  غزة إجم ليمف ح ل  مربي    19لكب    دد الح  ت الزيتكف 

 دد ح  ت مح فظ  غزة   إجم ليمف ح ل  مربي    14لكب    دد الح  ت الشج  ي  
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الفشؿ الكموي المزمف في الفشؿ الكموي المزمف في 

  محافظات غزةمحافظات غزة
  

الت  ح  كح  الشيخ ربكاف كح  الجنكبيالن ر كالرم ؿ  حي     دد األ ب مي تكز كت
فراد  ين  الدراى  مف مح فظ  أ%   مف  37.3حيث ا ف يمتمد ل   كح  الدرج كال ح ب 

 د تبيف مف كل    نت ذات نك ي  رديئ  كىيئا  كالتي   الشرب فيغزة     المي ا الب دي  
في   ـ الىنكات الم بي  في  يب ن أ الايمي ئيالت كث رت  ع ا اليم كبيحمد أخسؿ دراى  

ب ر ت   بمف منط   ذات م كح    لي  آلب ر شرؽ مح فظ  غزة فا نت ممظـ اآفي ـ 2005
ثر بظ هرة أنه  ا نت تتألم جـ / لتر  400-800حيث ا ف ترايز الا كرايد م  بيف   سن أ

اثر م كح  مف نىي ب المي ا الجكفي  األ  بيميطل م كح  م  الكمت انت ج  التدريجيرت  ع ا 
مف ذلؾ تبيف ك  ـ2012مد ته  الح لي  حت    ـ مهذا الزي دة ب تىتمر اك    1لتج ا الشرؽ ا

نىب  الا كرايد في اؿ آب ر شرؽ  ارت  ع  كاألشا ؿ البي ني  الى ب   3.1ل خسؿ الجدكؿ
مدين  غزة  في    المن طؽ الشرمي  النىب   ب ميكالزيتكف كتكز ت   مح فظ  غزة الشج  ي 
فيه  نىب  الا كرايد  ترت   التيب ر أهـ اآلك    مي هه  غير   لح  ل شرب كا نت ت ؾ المن طؽ

م  أ    R-74  R-75  R-64  R-25C  R-25D  R-25B  Q-68  شرؽ غزة في
ىب  رت  ع ن ب مدين  غزة تمت ز جمي  آب ر فا نت TDS النترات ك ن ر  ن رمز  ف تراي
 ف الحد المىمكح ب    لمي ن كف ىطيني ن كهك مؤشر ابير لت كث المي ا   TDSك النترات

 . اآلدمي  األخرل  تغير   لح  ل شرب أك ا ىتخدام فهيالجكفي  في منط   شرؽ غزة 
ممىار  فيالمزمف  الا كم    نىب  في  لمرب  ال شؿ أمدين  غزة تمث ت  غربم  منط   أ  -

 دد ح  ت مح فظ  غزة    إجم ليمف  ح ل  مربي   13الح  ت لكب    دد  الش ط 
 دد ح  ت  إجم ليمف ح ل  مربي    12ل كب    دد الح  ت الجنكبيمنط   الرم ؿ كي يه  

النىب  ب ميكتكز ت    ح ل  مربي    11ل كب    دد الح  تكح  الن ر    مح فظ  غزة
كغير ى  ن  ى ب   ا نت نك ي  المي ا رديئ  كىيئ  أ    منط   الش    كال برة كتؿ الهكا كام  

 ركن ت الا   يل  هسؾ نإالا   يؤدل  فيف ترااـ الم كث ت الايمي ئي    لح  ل شرب أل
 .المزمف الا كمكالمىبب ل  شؿ 

 هـ هذاأك مدين  غزة  غربترايز  ن ر الا كرايد في ممظـ اآلب ر الكامم  في  كنسحظ  -
كيرج    R-112  R-113  R-254  R-265  R-277  R-293  R-270لب رآلا

مرب بئر أحيث يمتبر  اليم كبيحمد أ  ام  بينه  في دراىت  R-112لثر بئر رمـ أل  تإذلؾ 
ندف ع المي ا الم لح  مف ال  إ ط  فر   ابيرة أمم    متر 700لل  ش ط  البحر حكال  إ
ـ حيث 1989ظ هرة منذ   ـ ت هذا الأ    م  زي دة مبطردة م  الزمف كمد بدأل  إى ؿ أ

                                                

  اإلدارة الم مػػ  لم ػػ در الميػػ ا    بػػار بمديػػة غػػزةوعيػػة الميػػا  آلالتقيػػيـ الهيػػدروجيولوجى لناحمػػد اليم ػػكبي     1ل
 .4  ص2005
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  الفصؿ الثالثالفصؿ الثالث
تأثير الجودة والنوعية تأثير الجودة والنوعية 
ى ى الكيميائية لمميا  عمى مرضالكيميائية لمميا  عمى مرض
الفشؿ الكموي المزمف في الفشؿ الكموي المزمف في 

  محافظات غزةمحافظات غزة
  

 1000لل  حكال  إة أزداد فجاك   م جـ/لتر 500لا ف مبؿ ذلؾ ترايز الا كرايد في هذا البئر 
ىتمرت هذا الزي دة حت  اك    1لب ر المج كرة آلثر     اأـ  كالذل 2005في الم ـ   م جـ/لتر
المكاطف ب لدرج    ايمي ئي    لثرت ت ؾ الم كث ت اأ كالتيـ   2012لم ـ  الح ليالكمت 

 ف الحد المىمكح  TDS النترات ك ن ر  ن رمرت  ع ترايز ال  إ ب ف إل  هذا ب كل ألا
 . مدين  غزة غربفي  كف ىطيني ن  ب    لمي ن 

بئر  ف   11ل فيرت  ع  ن ر الا كرايد احيث تبيف    مدين  غزة فيم  منط   شم ؿ غزة أ  -
   D-68  E-154  R-162CAذا اآلب ر بئر كأهـ ه 16)ل ؿ أمف  ب  الحد المىمكح
R-162EA  A-162BA  A-162LA  R-162LA  R-162G  R-162H  

R162HAR-  R-162L)   كنسحظ اختسؼ الم كح  مف منط   إل  أخرل ابئر(R-
162EA)  المزمف الا كم    نىب  لمرب  ال شؿ أحيث تمث ت فيه    2الشيخ ربكاف ل 

حمد أب لم كح  ام  بينه   تأثران ب ر آلكؿ اأا البئر مف   كيمتبر هذالشيخ ربكاف  حي في
ـ حيث 2000ثير تداخؿ البحر كتم ح مي ا البئر بح كؿ   ـ أت أحيث بددراىت   في اليم كبي

م  في الم ـ أ   2ل لترم جـ/ (3000حكال   إل ـ 2005رايد بح كؿ   ـ ك ك ؿ ترايز الا 
  5554نىب  الا كرايد ل ب  حيث  ث ايمي ئي ن كم ك   ىي ل بئر الايمي ئيا ف التح يؿ ـ 2012

  R-162LAم جـ/ لتر كيمد أ    ممدؿ في اؿ آب ر شم ؿ غزة الشيخ ربكاف كبئر ل
كيمكد ذلؾ إل  مرب    م جـ/لتر 5316ل كتب   ممدؿ الا كرايد في  A 1الشيخ ربكاف ل

كمف الطبيمي بمد     مف البحر كاندف ع مي ا البحر في  لزي دة البخ الزائدR-162EAالبئرل
 .ذلؾ أف يمتد هذا التداخؿ لمي ا البحر إل  اآلب ر المج كرة

م  ب لنىب  لترايز  ن ر النترات فنسحظ ارت  ع  ن ر النترات في جمي  آب ر شم ؿ أ  -
م جـ/  186.9-56.5) تتراكح م  بيف ل   مح فظ  غزة الشيخ ربكاف  ف الحد المىمكح ب 

 كاـ الم بي  حت  ممدؿ النترات خسؿ األ فية كابح  كزي د   ن كيسحظ أف هن ؾ ارت    لتر
  الشيخ ربكاف  R-162Hحىب تح ليؿ  مختبر ال ح  الم م  في بئر ل  الح ليالكمت 
الشيخ  حي فيشم ؿ مدين  غزة ا ف  في المزمف الا كم داد الم  بيف ب ل شؿ أفزي دة 
 لم كث ت الايمي ئي  ام  تـ تكبيحه  ثرة بأب ر الشيخ ربكاف متآا نت جمي   كالتيربكاف 

 .كىنمرض فيم  بمد م  در ت كث المي ا الجكفي  الايمي ئيمف خسؿ التح يؿ 
شم ؿ مح فظ  غزة الشيخ ربكاف ترت   فيه  نىب    TDS ب لنىب  لترايز  ن ر يب ن أك   -

TDS  م جـ/ لتر1693-9926بئر تتراكح م  بيف ل  16لآب ر مف أ ؿ  9)لفي    
                                                

   اإلدارة الم مػ  لم ػ در الميػ ا    التقيػيـ الهيػدروجيولوجى لنوعيػة الميػا  آلبػار بمديػة غػزةاحمد اليم كبي     1ل
 .4  ص 2005مرج  ىبؽ ذارا 

 .3  صالمرج  الى بؽ   2ل
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  الفصؿ الثالثالفصؿ الثالث
تأثير الجودة والنوعية تأثير الجودة والنوعية 

الكيميائية لمميا  عمى مرضى الكيميائية لمميا  عمى مرضى 
الفشؿ الكموي المزمف في الفشؿ الكموي المزمف في 

  محافظات غزةمحافظات غزة
  

 تب ر فاف ترايز اؿ المن  ر الايم ئي  لنك ي  مي ا الشرب في مح فظ  غزة ذ بميف ا كب ألخ
حددته  منظم  ال ح  الم لمي   التيل  المم يير إرديئ  كغير   لح  ل شرب كب لرجكع 

ف الت كث أ أمر  م جـ/لتTDS   1000م جـ/لتر  50نترات  م جـ/ لتر 250لا كرايد 
كل د  ت ريب ن  بم ؼألمح فظ  غزة تج كزت المم يير الدكلي  بثسث ل مي ا الجكفي   الايمي ئي

دلت هذا الممد ت     مؤشرات خطيرة ل ح  المرب  الذيف ا نكا يمتمدكف     المي ا 
 الا كم    الا   كالمؤدي  ل  شؿ برار ابيرة كجىيم  أالشرب كلم  له  مف  فيالب دي  
ل مي ا  الايمي ئي سم  بيف الت كث  ؾن  هن أبيف ح  ئي  تاإل ا ختب راتكمف خسؿ المزمف 

 .المزمف الا كم  ب  بمرض ال شؿ كاإل

الكمية الذائبة  األمالح –النترات  –لمميا  ) الكمورايد  الكيميائيبيف التموث رتباطية اال العالقة 
TDS) محافظة مدينة غزة : فيالخاص بالدراسة  المزمف الكمويمرض الفشؿ بصابة واإل 

 أى ىيبشاؿ  إح  ئي فىرت كجكد  سم ت  التيختب رات ا هذا ال  ؿ      فيتـ الترايز  ل د
 .ح  ئي إلـ ت ىر  سم ت  التيختب رات كتـ تج هؿ بمض ا 

مدينة غزة  لميا   في( CLلعنصر الكمورايد )   الكيميائيبيف التموث رتباطية اال العالقة  1-
 .زمفالم الكمويصابة بمرض الفشؿ الشرب واإل

مدين  غزة  لمي ا الشرب  فيد لمن ر الا كراي  الايمي ئيرتب طي  بيف الت كث المسم  ا  إليج د
ظهر كجكد أحيث   رتب ط ىبيرم فاتـ تطبيؽ مم مؿ   المزمف الا كم  ب  بمرض ال شؿ كاإل

حيث المزمف  الا كم  ب  بمرض ال شؿ ت كث المي ا بمن ر الا كرايد كاإلرتب طي  بيف ا سم  
كالت  تدؿ       0.05)لالدال  إح  ئي    Sigلمؿ مف ميم  أكه   0.042)ل  Sigلب غت ميم  

مح فظ   فيالمزمف  الا كم  ب  بمرض ال شؿ ت كث المي ا بمن ر الا كرايد كاإل سم  بيف كجكد 
 .  3.3ل: . جدكؿ رمـمدين  غزة

مدينة غزة  لميا  الشرب  في (NO3)ات لعنصر النتر  الكيميائيبيف التموث رتباطية اال العالقة 2-
 .المزمف الكمويصابة بمرض الفشؿ واإل

  ب  بمرض مح فظ  مدين  غزة كاإل فيالنترات لمن ر  الايمي ئييج د المسم  بيف الت كث إل 
 يكه Sig)   (0.021)ف ميم  أكمد تبيف   رتب ط ىبيرم فا مم مؿ تـ تطبيؽ  المزمف الا كمال شؿ 

لمن ر كالتي تنص     كجكد  سم  ذات د ل  إح  ئي  بيف الت كث الايمي ئي    0.05لمؿ مف أ
 .  3.3ل: جدكؿ رمـ  ب  بمرض ال شؿ الا كم النترات في مح فظ  غزة كاإل
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  الفصؿ الثالثالفصؿ الثالث
تأثير الجودة والنوعية تأثير الجودة والنوعية 

الكيميائية لمميا  عمى مرضى الكيميائية لمميا  عمى مرضى 
الفشؿ الكموي المزمف في الفشؿ الكموي المزمف في 

  محافظات غزةمحافظات غزة
  

مدينة غزة   في (TDS)الكمية الذائبة  األمالحلعنصر  الكيميائيبيف التموث رتباطية اال العالقة 3-
 .المزمف الكمويالفشؿ بمرض  واإلصابةلميا  الشرب 

مح فظ  غزة  في TDSمسح الا ي  الذائب  أللمن ر ا الايمي ئييج د المسم  بيف الت كث إل
  sigلحيث ب غت ميم    رتب ط ىبيرم فاتـ تطبيؽ مم مؿ   المزمف الا كم  ب  بمرض ال شؿ كاإل

 الايمي ئيف الت كث أ لذلؾ نىتطي  ال كؿ  0.05 إح  ئي الدال    (sigمؿ مف ميم  أكه   0.000
 الا كم  ب  بمرض ال شؿ اإل فيمح فظ  غزة ل   سم   فيرب مي ا الش في TDSلمن ر 
 .  3.3ل: جدكؿ رمـ. المزمف

صابة واإل لميا  الشرب الكيميائيلتموث اعالقة بيف ال( معامؿ ارتباط سبيرماف لمعرفة 3.3جدوؿ )
 .غزة مدينة محافظة فيالمزمف  الكمويبمرض الفشؿ 

القيمة  قيمة االختبار االختبار البند ـ
 (.Sigاالحتمالية)

هؿ هن ؾ  سم  بيف الت كث الايمي ئي  -1
  ب  ن ر الا كرايد في مح فظ  غزة كاإللم

 بمرض ال شؿ الا كم.

مم مؿ ارتب ط 
 ىبيرم ف

0.285 0.042 

هؿ هن ؾ  سم  بيف الت كث الايمي ئي  -2
  ب  إللمن ر النترات في مح فظ  غزة كا

 بمرض ال شؿ الا كم.

مم مؿ ارتب ط 
 ىبيرم ف

00.357 0.021 

هؿ هن ؾ  سم  بيف الت كث الايمي ئي  -3
في  (TDSالا ي  الذائب   األمسحلمن ر 

   ب  بمرض ال شؿ الا كم.مح فظ  غزة كاإل

مم مؿ ارتب ط 
 ىبيرم ف

0.418 0.000 

α  ند مىتكل د ل  إح  ئي المسم ت دال        . 

 -:  محافظة شماؿ غزة:انياً ث
كنك ػ ن م  رنػ  ب لمنػ طؽ األخػرل مػف  تمتبر مح فظ  الشم ؿ األاثر حظ ن مف كفرة المي ا الجكفي  ام ن 

مطػػػ ع غػػػزة كهػػػذا يمػػػكد ب ػػػكرة أى ىػػػي  إلػػػ   ػػػدة  كامػػػؿ هيدركلكجيػػػ  منهػػػ  كفػػػرة ممػػػد ت هطػػػكؿ 
الن  ذيػ  الم ليػ     ي  الح م   ل ميػ اىمؾ الطب  ت الجيكلكج   األمط ر ب لم  رن  في المن طؽ األخرل

ل طب ػػ ت الم يػػ  الغيػػر مشػػبم  ممػػ  يزيػػد فػػرص رشػػح كتغذيػػ  الخػػزاف الجػػكفي ب إلبػػ ف  إلػػ  الن  ذيػػ  
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  الفصؿ الثالثالفصؿ الثالث
ودة والنوعية ودة والنوعية تأثير الجتأثير الج

الكيميائية لمميا  عمى مرضى الكيميائية لمميا  عمى مرضى 
الفشؿ الكموي المزمف في الفشؿ الكموي المزمف في 

  محافظات غزةمحافظات غزة
  

الم لي  ل طب  ت المشبم  ل مي ا كمدرته  اإلنت جي  الم لي  ب إلب ف  إل  فرص انىػي ب الميػ ا الجكفيػ  
  . 3.4ل: جدكؿ رمـ.  1لإل  المن طؽ الغربي  كالشم لي  الغربي  أف ي ن مف المن طؽ الشرمي  كالجنكبي  

 ـ(2012( التحاليؿ الكيميائية آلبار الشرب في محافظة شماؿ غزة لعاـ )3.4جدوؿ )

 رلى انبئر اضى انبئر

CL NO3 TDS  ٌععظ يرضً انفشم انكهى

انًسيٍ فٍ يسبفظت شًبل 

 بُج زبَىٌ غسة 

 C- 128 249 52.1 800 9 بئر أبى غسانت

  C- 127 A 130 53.9 563 بئر انعسبت

  C- 79 508 146.8 1488 بئر األولبف

  C- 137 97 41.9 466 بئر انُعي

بئر انًُطمت 

 انصُبعُت

C- 76 
494 41.7 1277 

 

  C- 20 303 71.6 931 بئر عبَعة

  بُج الهُب 

 A-180 166 94.6 750 31 بئر غبٍ

  A-185 180 56.2 711 بئر انًشروع

  D-67 72 143.6 494 بئر انًطبطرة

   D-73 137 76.5 بئر انطالطٍُ

  E-6 173 67 658 بئر انشىا

  A-211 108 50.2 470 بئر انًُخسِ

  A- 210 72 20.7 295 بئر أو انُصر

  A- 205 133 94.3 579 بئر زاَع

  خببنُب 

 D- 2 162 172.1 746  35 أبى شرش انشرلٍ

   D- 60 216 173.3 900 غربٍأبى شرش ان

   D- 74 1928 103.9 3621 17بئر عبير أل 

   D- 75 126 110.6 567 بئر انسهىر

   E- 1 177 67.3 621 أبى زصُرة

   E- 142 A 1730 73.1 3261 بئر انشُطٍ

   E- 156 173 117.5 698 بئر أبى طالل

   E- 4 137 74.4 599 بئر انهخًٍُ

   E- 90 173 194.5 993 بئر انطساٌ

   Q- 72 220 48.1 731 بئر انهطٍ

  
  

انًدًىع 

ىانكم  
 75 

 ـ 2012ب   تم د     بي ن ت مختبر ال ح  الم م    ـلالب حث  الم در: الجدكؿ مف إ داد 

                                                

 .2  صـ2006اإلدارة الم م  لم  در المي ا  " ، بمديات محافظة الشماؿ آبار  نوعية ميا ، "أحمد اليم كبي 1ل
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  الفصؿ الثالثالفصؿ الثالث
تأثير الجودة والنوعية تأثير الجودة والنوعية 

الكيميائية لمميا  عمى مرضى الكيميائية لمميا  عمى مرضى 
الفشؿ الكموي المزمف في الفشؿ الكموي المزمف في 

  محافظات غزةمحافظات غزة
  

 ( تركيز عنصر الكمورايد في محافظة الشماؿ3.4) شكؿ

 
 ( تركيز عنصر النترات في محافظة الشماؿ3.5) شكؿ

 
 في محافظة الشماؿ (TDS)( تركيز عنصر 3.6) كؿش

 
 ـ 2012  ـ ل الب حث  داد إمف  األشا ؿ الم در:
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  الفصؿ الثالثالفصؿ الثالث
تأثير الجودة والنوعية تأثير الجودة والنوعية 

الكيميائية لمميا  عمى مرضى الكيميائية لمميا  عمى مرضى 
في في الفشؿ الكموي المزمف الفشؿ الكموي المزمف 
  محافظات غزةمحافظات غزة

  

 :تياآل( نالحظ 3.6( و)شكؿ رقـ3.5( و)شكؿ رقـ3.4( و)شكؿ رقـ3.4مف تحميؿ )جدوؿ رقـ
نخ  ض ترايز  ن ر اف د تبيف   مف خسؿ تح يؿ المن  ر الايمي ئي  خ    الا كرايد  -

آب ر مف أ ؿ  5 فيحيف ترت   نىب  الا كرايد  في  ب ر مح فظ  شم ؿ غزةآممظـ  يفالا كرايد 
-C-79  C-76  Cل ب رآلهـ هذا اأ آب ر في بيت ح نكف 3  منه  %25بئر بنىب  ل 24
  أم  بيت  هي  ا نت تخ ك مف الا كرايد كيرج  ذلؾ D-74-E142A  كبئريف في جب لي  ل20

    الذار.إل  الظركؼ الهيدركلكجي  ى ب
آب ر مف  4 فيب ر بيت ح نكف  تنخ ض فيه  نىب  النترات آ فيأم   ف ترايز  ن ر النترات  -

ب ر آلا إجم لي%  مف 66.6بنىب  ل  / لترجـ  م (41.4-53.9آب ر تتراكح م  بيف  6أ ؿ 
 .  C128-C127A-C137-C76   ت ال ي ىي  الم لمي  أهـ هذا اآلب ر لال مك  ا نت طب  ن 

 5في  رت  ع كأثر ذلؾ     نك ي  المي ا الجكفي  هي  بدأ يزداد  ن ر النترات ب    أم  بيت -
تتراكح م     A-180  A185  D67  D73  E6كأهـ هذا اآلب ر ل  آب ر 7)لآب ر مف أ ؿ 

 ./ لترجـم   67-143بيف ل
  تتراكح Q-72لترت   فيه  نىب  النترات في ممظـ آب ره  م   دا بئر كاحد كهي بئر  جب لي أم    -

 داد الم  بيف أرت  ع ا  تبيف 3.4كمف خسؿ الجدكؿ ل  / لترـ  م ج194.5-67.3ل م  بيف
كممىار جب لي  كب    دد ح ل    31بيت  هي  كب    دد الح  ت ل فيالمزمف  الا كمب ل شؿ 

هكد الشم ؿ مريب  مف إشم   ت الي هذا ب إلب ف  تمتبر من طؽ   مربي   ح ل  35الح  ت ل
ت كث ل  إ يب ن أالداخ ي  كخ    الا   كيؤدل  األ ب  تؤثر      كالتي كمخ   تهـ المىاري  

كل  كىيتـ تكبيح ذلؾ األ  آث ر     المكاطف ب لدرجله   كالتيالترب  ك ت كث المي ا الجكفي  
 .   ح  

ي بئر ف  19لتنخ ض في   في مح فظ  شم ؿ غزة TDSأم  فيم  يتم ؽ بترايز  ن ر   -
  م جـ/ لتر بنىب   295-993بئر تتراكح م  بيف ل 23)ل ؿ أمح فظ  الشم ؿ مف 

  . ل مكا   ت ال ي ىي  اآلب ر ا نت طب  ن  إجم ليمف  % 82.6ل
 ف طبيم    ند ىؤاؿ المرب  ا ىتبي ف  كتح يؿ 3.5كيتبيف مف خسؿ الجدكؿ رمـ ل  -

  فتبيف أف م  نىبت المزمف كمفي مي ا الشرب مبؿ إ  بتهـ بمرض ال شؿ الا   تم دهـا
 شم ؿ غزة يمتمدكف     مي ا بئر ب دي   مف ىا ف مح فظ  راد  ين  الدراى فأ%  مف 2.7ل

حيف  في  %  يمتمدكف     مي ا بئر كا ل  في الشرب 1.3لم  نىبت  ك    في الشرب خ ص
 ا تح ي   ىا ف مح فظ  الشم ؿ يمتمدكف     ميأفراد  ين  الدراى  مف %  مف 16.0ل ا ف

ىا ف مح فظ  الشم ؿ غزة مف  أفراد  ين  الدراى  %  مف80ل م  نىبت ك    مب    في الشرب
كهذا يمكد إل  أف اكف المح فظ  الشم لي  أاثر حظ ن   يمتمدكف     مي ا الب دي  في الشرب 

أثبتت  د كلى ب  ن   مف كفرا المي ا الجكفي  ام ن كنك  ن م  رن  ب لمن طؽ األخرل ام  أى  ن  
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مح فظ   في ا الجكفي  ل مي الايمي ئيكجكد  سم  بيف الت كث بمدـ ح  ئي  ا ختب رات اإل
  ئي ل مي ا الجكفي  ل مح فظ  الشم لي يلاف مف خسؿ التح يؿ الايم   ب  ب لمرض الشم ؿ كاإل

الم كث ت  زدي د نىب  بدأت تتأثر في الىنكات األخيرة بمن ر النترات كهذا مؤشر  ـ2012 ـلم 
ف  ح ؿ اىتمرار ىكؼ تؤثر     المكاطف فيم  بمد  كالتيمىت بسن الايمي ئي  في المي ا الجكفي  

 . 3.5ل: جدكؿ رمـ .المي ا الجكفي     ا  تم د 
في المزمف عتماد المرضى في ميا  شربهـ قبؿ إصابتهـ بمرض الفشؿ الكموي ا( 3.5) جدوؿ

 غزة شماؿ

قبؿ في ميا  شربه  المريض اعتماد المحافظة
 %المئوية النسبة العدد االصابة بالمرض

 %المئوية

 شماؿ غزة

 2.7 2 خ ص مي ا بئر ب دي 

 1.3 1 مي ا بئر كا ل 
 - - خ ص منزليمي ا ف تر 
 16.0 12 مب    تح ي مي ا 

 80.0 60 مي ا الب دي 
 100 75 المجموع

  ـ2012الم در: الدراى  الميداني    ـ ل
 األمالح –النترات  –لمميا  ) الكمورايد  الكيميائيبيف التموث  رتباطيةاال  لعالقةا -

 فيالخاص بالدراسة المزمف  الكمويمرض الفشؿ بصابة واإل (TDSالكمية الذائبة 
 محافظة شماؿ غزة :

محافظػة الشػماؿ لميػا   يفػ( CLلعنصػر الكمورايػد )   الكيميػائيبػيف التمػوث رتباطيػة اال العالقة 1-
 .الكمويمرض الفشؿ الشرب واإلصابة ب
 ػػػ ب  مح فظػػػ  شػػػم ؿ غػػػزة كاإل فػػػيلا كرايػػػد لمن ػػػر ا الايميػػػ ئيبػػػيف الت ػػػكث  رتب طيػػػ ا لممرفػػػ  المسمػػػ  
  (sig) ف ميمػػػ أكمػػػد تبػػػيف  مم مػػػؿ ارتبػػػ ط بيرىػػػكف ختبػػػ ر ا ىػػػتخداـاتػػػـ   المػػػزمف الا ػػػكمبمػػػرض ال شػػػؿ 

ح ػ ئي  بػيف الت ػكث إ دـ كجكد  سم  ذات د ل  تنص      كالتي   0.05لابر مف أكه   0.096)ل
  . 3.6ل: جدكؿ رمـ.المزمف الا كم  ب  بمرض ال شؿ لمن ر الا كرايد شم ؿ غزة كاإل ئيالايمي 

محافظػة الشػماؿ لميػػا   فػي( NO3لعنصػر النتػرات )  الكيميػائيبػيف التمػوث االرتباطيػة العالقػة 2-
 .المزمف الكمويبمرض الفشؿ  ابةصواإلالشرب 
 ػػ ب  مح فظػػ  شػػم ؿ غػػزة كاإل فػػي النتػػرات لمن ػػر  الايميػػ ئيا رتب طيػػ  بػػيف الت ػػكث المسمػػ   إليجػػ د

  (sig) ف ميمػ  أكمد تبيف  مم مؿ ارتب ط بيرىكفختب ر اتـ اىتخداـ   المزمف  الا كمبمرض ال شؿ 
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بػػػيف  ػػػ ئي  إحتػػػنص   ػػػ   ػػػدـ كجػػػكد  سمػػػ  ذات د لػػػ   كالتػػػي   0.05لابػػػر مػػػف أكهػػػ  (0.062)
: جػػدكؿ رمػػـ. المػػزمف الا ػػكم ػػ ب  بػػ لمرض ال شػػؿ شػػم ؿ غػػزة كاإل لنتػػراتلمن ػػر ا الايميػػ ئيالت ػػكث 

   .  3.6ل
حافظػػة م فػػي (TDS)الكميػػة الذائبػػة  األمػػالحلعنصػػر  الكيميػػائيبػػيف التمػػوث رتباطيػػة اال العالقػػة 3-

 .المزمف  الكمويصابة بمرض الفشؿ شماؿ غزة  لميا  الشرب واإل

شم ؿ  TDSلمن ر   ئيالايملممرف  هؿ هن ؾ  سم  بيف الت كث  ارتب ط بيرىكفاختب ر  ىتخداـاتـ 
  ػ   ػدـ  تػدؿ كالتػي 0.099 (sig) ف ميمػ أكمػد تبػيف   المزمف الا كم  ب  بمرض ال شؿ غزة كاإل

 ػ ب  بمػرض شػم ؿ غػزة كاإل TDSلمن ػر  الايميػ ئيبػيف الت ػكث  إح ػ ئي كجكد  سمػ  ذات د لػ  
 .  3.6ل: جدكؿ رمـ. المزمف  كمالاال شؿ 

صابة لميا  الشرب واإل الكيميائيلتموث اعالقة بيف المعامؿ ارتباط سبيرماف لمعرفة ( 3.6جدوؿ )
 شماؿ غزة. محافظة في المزمف  الكمويبمرض الفشؿ 

 االختبار البند ـ
قيمة 
 f االختبار

درجات 
 df الحرية

القيمة 
 (.Sigاالحتمالية)

بػػػػػيف الت ػػػػػكث هػػػػػؿ هنػػػػػ ؾ  سمػػػػػ   -1
لا كرايػػػػد فػػػػي الايميػػػػ ئي لمن ػػػػر ا

 ػػػػػ ب  مح فظػػػػػ  شػػػػػم ؿ غػػػػػزة كاإل
 بمرض ال شؿ الا كم.

مم مؿ ارتب ط 
 ىبيرم ف

2.024 107 0.096 

هػػػػػؿ هنػػػػػ ؾ  سمػػػػػ  بػػػػػيف الت ػػػػػكث  -2
النتػػػػػرات فػػػػػي  الايميػػػػػ ئي لمن ػػػػػر

 ػػػػػ ب  مح فظػػػػػ  شػػػػػم ؿ غػػػػػزة كاإل
 بمرض ال شؿ الا كم.

مم مؿ ارتب ط 
 0.062 107 2.512 ىبيرم ف

يف الت ػػػػػكث هػػػػػؿ هنػػػػػ ؾ  سمػػػػػ  بػػػػػ -3
مػسح الا يػ  الايمي ئي لمن ػر األ

فػػػػػػػػي مح فظػػػػػػػػ    (TDSالذائبػػػػػػػػ  
 ػػػػػػ ب  بمػػػػػػرض غػػػػػػزة كاإل ؿشػػػػػػم 

 ال شؿ الا كم.

مم مؿ ارتب ط 
 ىبيرم ف

1.999 107 0.099 

α  ند مىتكل د ل  إح  ئي المسم ت دال        . 
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 محافظة خانيونس: ثالثا:
ألؼ نىم  حىب إح  ئي  الجه ز 310.868) لي رب مف ي طف في مح فظ  خ نيكنس م  

بئر كالب مي آب ر   23لكيتـ تزكيدهـ ب لمي ا مف خسؿ ـ 2012لم ـ المرازم لإلح    ال  ىطيني 
  .3.7ل: جدكؿ رمـ .زرا ي 

 ـ(2012عاـ ) محافظة خانيونس( التحاليؿ الكيميائية آلبار الشرب في 3.7) جدوؿ    

 رقـ البئر اسـ البئر
CL NO3 TDS  الكمويعدد مرضى الفشؿ 

 بار غرب خاف يونسآ في محافظة خانيونسالمزمف 
 معسكر خانيونس L- 86 A 93 53.2 358 بئر الوكالة
 األمؿ حي L- 176 603 173.1 1544 بئر الشاعر

 النجار حي L- 182 475 51.1 1469 الجنوب الجديدة
 عالمشرو  R- 19 214 130.2 791 بئر القرارة

 خانيونس البمد L- 190 1274 182.3 3360 السطر الشمالي
 الكتيبة L179A 514 140.6 1538 بئر القرارة

 المواصى L- 187 118 131.1 577 1السطر الجديد 
 شارع البحر L- 159 A 449 163.6 1525 األمؿ الجديد
 شارع شبير Illegal 128 85 475 المواصي

 رشواف أبو L- 182 1397 133 3106 الجنوبي الجديد بريكة
  L-189 A 1416 137.8 3069 بئر التحدي

  L- 182 475 51.1 1469 الجنوب الجديدة
     41 
  يونس خاف بار  شرؽآ  

 عبساف الكبيرة L- 41 903 202.8 2530 البئر الشرقي
 بنى سهيال L- 43 878 284.2 2492 بئر عبا

 K19 214 130.2 791  الغربيالسطر 
 المنارة حي L- 87 867 193.3 2289 ئر السعادةب

 معف L- 184 A 1095 98.2 2399 أبو رشواف أ
 القرارة L- 127 685 197.9 1872 األحراش
 العقاد EV3 p- 154 232 72.6 817القرى الشرقية 
 جورة الموت EV2 p- 146 246 110.1 846القرى الشرقية 
 الشيخ ناصر EV1 L- 181 239 50 745القرى الشرقية 
 خزاعة L- 86 A 93 53.2 358 بئر الوكالة

 عبساف الصغيرة     
 الشرقيالسطر      
     41 

 82 يالكم المجموع    

 ـ 2012ب   تم د     بي ن ت مختبر ال ح  الم م     ـل الب حث   دادإالم در: الجدكؿ مف 
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 ( تركيز عنصر الكمورايد في محافظة خانيونس3.7) شكؿ

 
 ( تركيز عنصر النترات في محافظة خانيونس3.8) شكؿ

 
 خانيونسفي محافظة   TDS( تركيز عنصر3.9) شكؿ

 
 ـ 2012  ـ ل الب حث  إ دادمف  ؿاألشا  الم در:      
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 :تياآل( نالحظ 3.9( و)شكؿ رقـ3.8( و)شكؿ رقـ3.7( و )شكؿ رقـ3.7مف تحميؿ )جدوؿ رقـ
رت  ع  ترايز  ن ر اف د تبيف     خ    الا كرايدمف خسؿ تح يؿ المن  ر الايمي ئي -

بئر مف 14 في   م جـ / لتر)  449-2362ل فم  بيالا كرايد في مدين  خ نيكنس تتراكح 
  L-43) كأهـ هذا اآلب ر المرت م  بمن ر الا كرايد هي   % 60.8بئر بنىب  ل 23أ ؿ 
L-41  L-189A  L-17  R-179  L-87  L-184A  L-159A  L-127  L-
190  L-182  L-286  L-182  M-12)   أف م  نىبت   أمآب ر   9لكتنخ ض في

كهذا التغيير    ل مكا   ت ال ي ىي  الم لمي  اآلب ر ا نت طب  ن  إجم لي%  مف 39.1ل
 يالا كجيكلكجي  أيب ن   مؿ الممؽ ر ختسؼ في الم كح  بطبيم  الح ؿ ل  أىب ب  الهيدكا 

 ت كالتي تمتبر مف أهـ المكامؿ المهم  في هذا التغير.ل بئر كحىب ىم ا  الطب  
رت  ع ترايز  ن ر النترات في مدين  خ نيكنس تتراكح افتبيف    م   ف ترايز  ن ر النتراتأ -

   % 86.9بئر بنىب  ل  23لبئران مف أ ؿ   20لفي  م جـ/ لتر )  85-284.2لم  بيف 
ل مكا   ت  اآلب ر ا نت طب  ن  م ليإجمف  % 13.1ل أف م  نىبت  أم آب ر 3كتنخ ض في 

 ال ي ىي  الم لمي .
رت ػػػ ع ترايػػػز  ن ػػػر افتبػػػيف   (TDS أمػػػ  فيمػػػ  يتم ػػػؽ بترايػػػز  ن ػػػر األمػػػسح الا يػػػ  الذائبػػػ   -

(TDS) تبػيف ك   بئر23) لبئر مف أ ؿ  14م جـ/ لتر في   1469-4799ل تتراكح م  بيف
  يػرت ػ ع الم كثػ ت الايمي ئ ين  خػ نيكنس بمد  فيلمي ا الشرب  الايمي ئيلن  مف خسؿ التح يؿ 

كمػف خػسؿ الدراىػ  الميدانيػ  لمربػ     خ      ػ  كظػ ئؼ الا ػ  اإلنى فتؤثر      كالتي
 فػػيفػػراد  ينػػ  الدراىػػ  أف هنػػ ؾ بمػػض مػػف ألمدينػػ  خػػ نيكنس اتبػػح  المػػزمف  الا ػػكمال شػػؿ 
 ػػ بتهـ بمػػرض ال شػػؿ إالشػػرب مبػػؿ  فػػيخػػ نيكنس اػػ نكا يمتمػػدكف   ػػ  ميػػ ا الب ديػػ   مح فظػػ 
 ػػػف    نػػػد ىػػػؤاؿ المربػػػحيػػػث تبػػػيف   3.8لكتبػػػيف ذلػػػؾ مػػػف خػػػسؿ الجػػػدكؿ  المػػػزمف الا ػػػكم

مػػػػف ىػػػػا ف مح فظػػػػ  أفػػػػراد  ينػػػػ  الدراىػػػػ  %  مػػػػف 2.4فػػػػي ميػػػػ ا الشػػػػرب أجػػػػ ب ل هـ تمػػػػ دا
%  اػػػػ نكا 3.7  كمػػػ  نىػػػبت  ل خػػػ نيكنس يمتمػػػدكف   ػػػػ  ميػػػ ا بئػػػر ب ديػػػػ  خػػػ ص فػػػي الشػػػػرب

%  مػف أفػراد  ينػ  الدراىػ  فػي مح فظػ  48.8  كمػ  نىػبت  ل تػر خػ صيمتمدكف     ميػ ا ف 
هتمػ ـ ب ل ػح    كمػ  نىػبت  خ نيكنس يمتمدكف     مي ا تح ي   مب  ػ   كهػذا مؤشػر   ػ  ا 

ل شػرب   %  مف أفراد  ين  الدارى  في مح فظ  خ نيكنس يمتمدكف     المي ا الب ديػ 45.1ل
  ألف  كب لػػذات  ن ػػر النتػػرات منػػذ ىػػنكات طكي ػػ  ئيػػ  رت ػػ ع الم كثػػ ت الايما  ػػ  الػػرغـ مػػف 

  ح ػ ن  ذلػؾ تـ تكبػيحىػيامػ   مح فظ  خ نيكنس ا نت غير مخدكم  بشبا ت  رؼ  ػح  
 .  كهذا مؤشر غير جيد ل  ح 
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  الثالثالثالثالفصؿ الفصؿ 
تأثير الجودة والنوعية تأثير الجودة والنوعية 

الكيميائية لمميا  عمى مرضى الكيميائية لمميا  عمى مرضى 
الفشؿ الكموي المزمف في الفشؿ الكموي المزمف في 

  محافظات غزةمحافظات غزة
  

في  المزمف عتماد المرضى في ميا  شربهـ قبؿ إصابتهـ بمرض الفشؿ الكمويا( 3.8) جدوؿ
 محافظة خانيونس

 المحافظة
 ميا  شربه في المريض داعتما

 %المئويةالنسبة  العدد قبؿ االصابة بالمرض

 خانيونس

 2.4 2 خ ص مي ا بئر ب دي 
 - - مي ا بئر كا ل 

 3.7 3 مي ا ف تر منزلي خ ص
 48.8 40 مب    تح ي مي ا 

 45.1 37 مي ا الب دي 
 100 82 المجموع

 ـ 2012الم در: الدراى  الميداني    ـ ل

تمث ت المزمف  الا كملمرب  ال شؿ  الجغرافيتكزي  ل   2.11الجدكؿ لتبيف مف خسؿ كمد  -
ممىار  فيالمن طؽ الغربي   فيخ نيكنس  مح فظ  في المزمف الا كم    نىب  لمرب  ال شؿ أ

ثـ ت يه      دد ح  ت المح فظ  إجم ليمف  ح ل  مربي   17لكب    دد الح  ت خ نيكنس 
تكز ت ك   دد ح  ت المح فظ  إجم ليمف  مربي  تح    9الح  ت ل كب    ددمؿ األ حي
مف خسؿ جدكؿ رمـ تـ تكبيحه  مح فظ  خ نيكنس ام   في داد     المن طؽ الغربي  األ ب مي
 اثرألمح فظ  خ نيكنس ا نت  من طؽ الغربي  ل الايمي ئيمف خسؿ التح يؿ كمد تبيف    2.11ل

 اإلنى فجىـ  فيكيامف خطر النترات النترات  ن ر ايمي ئي  خ    ب لم كث ت ال ثران أت المن طؽ
ىيتـ  كالتي  مؿ الا   تمطؿل  إتؤدل  ب رة جدان  فهيزكتي  آل  مراب ت إ ندم  يتحكؿ 
    نىب  لمرب  ال شؿ أتمث ت  لمح فظ  خ نيكنس المن طؽ الشرمي  في يب ن أك   شرحه   ح  ن 

 دد ح  ت  إجم ليمربي  مف  ح  ت  9الح  ت لكب    دد   بى ف الابيرة في الا كم
كب    دد ف د تم ث ت أ داد اإل  ب  ب لمرض  الغربيثـ ت يه  بن  ىهيس كالىطر    المح فظ 
كتكز ت      حدة حيلاؿ   دد ح  ت المح فظ  إجم ليمربي  مف  ح  ت  6الح  ت ل

مف خسؿ تـ تكبيح  ى ب  ن م  مح فظ  خ نيكنس ا في داد     المن طؽ الشرمي  األ ب مي
ب لم كث ت الايمي ئي  كخ     ن ر  متأثرة يب ن أكا نت المن طؽ الشرمي     2.11الجدكؿ ل

ف ترايز الم كح  أل    Arc Gisل كاألشا ؿ الايمي ئيايد كالذل تبيف  مف خسؿ التح يؿ كر الا 
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  الفصؿ الثالثالفصؿ الثالث
تأثير الجودة والنوعية تأثير الجودة والنوعية 

الكيميائية لمميا  عمى مرضى الكيميائية لمميا  عمى مرضى 
الفشؿ الكموي المزمف في الفشؿ الكموي المزمف في 

  محافظات غزةمحافظات غزة
  

ف إ   1لخ نيكنس  مح فظب ر دراىت  آل في اليم كبيحمد أام  بينه   الشرميتج ا ا  فييزداد 
 بم ؼأل مي ا الجكفي  لمح فظ  خ نيكنس تج كزت المم يير الدكلي  بثسث  الايمي ئيالت كث 
كل د دلت هذا الممد ت     مؤشرات خطيرة ل ح  المرب  الذيف ا نكا يمتمدكف      ت ريب ن 

 الا كم   كالمؤدي  ل  شؿ برار ابيرة كجىيم      الاأالشرب كلم  له  مف  فيالمي ا الب دي  
  ب   مي ا كاإلل الايمي ئيبكجكد  سم  بيف الت كث   ح  ئيثبتت ا ختب رات اإلأكل د  المزمف

 مح فظ  خ نيكنس. فيالمزمف  الا كمبمرض ال شؿ 
الكمية  األمالح –النترات  –لمميا  ) الكمورايد  الكيميائيبيف التموث رتباطية اال العالقة 
 محافظة فيالخاص بالدراسة  المزمف الكمويصابة بمرض الفشؿ واإل (TDSالذائبة 

 خانيونس:
محافظة خانيونس لميا   في( CLلعنصر الكمورايد )   الكيميائيبيف التموث رتباطية اال العالقة 1-

  . المزمف الكمويصابة بمرض الفشؿ الشرب واإل
  ب  بمرض مح فظ  خ نيكنس كاإل فيالا كرايد لمن ر ا الايمي ئييج د المسم  بيف الت كث إل

 يكه Sig)  0.000ف ميم  أكمد تبيف   ارتب ط ىبيرم ف مم مؿ تـ تطبيؽ  المزمف الا كمال شؿ 
لمن ر  الايمي ئيبيف الت كث  إح  ئي     كجكد  سم  ذات د ل   تدؿ كالتي  0.05لمؿ مف أ

 .  3.9ل :جدكؿ رمـ .الا كم  ب  بمرض ال شؿ خ نيكنس كاإل فيالا كرايد 
محافظة خانيونس لميا   في( NO3لعنصر النترات )  الكيميائيبيف التموث رتباطية اال العالقة 2-

 .المزمف  الكمويصابة بمرض الفشؿ واإلالشرب 
بمرض ال شؿ    ب مح فظ  خ نيكنس كاإل فير النترات لمن  الايمي ئييج د المسم  بيف الت كث إل

مؿ مف أ يكه  0.000ل  Sigلف ميم  أكمد تبيف   ىبيرم ف تـ تطبيؽ ارتب ط  المزمف الا كم
ر النترات لمن  الايمي ئيبيف الت كث  إح  ئي     كجكد  سم  ذات د ل   تدؿ كالتي 0.05)ل

 .  3.9ل: جدكؿ رمـ المزمف الا كم  ب  بمرض ال شؿ مح فظ  خ نيكنس كاإل في
محافظة  في( TDS)الكمية الذائبة  ألمالحالعنصر  الكيميائيبيف التموث رتباطية اال العالقة 3-

 المزمف. الكمويبمرض الفشؿ  واإلصابةلميا  الشرب  خانيونس
مح فظ  خ نيكنس  في  (TDSمسح الا ي  الذائب  لمن ر األ الايمي ئي  بيف الت كث يج د المسمإل
  (sig  ف ميمأكمد تبيف   تـ تطبيؽ مم مؿ ارتب ط ىبيرم ف  الا كم  ب  بمرض ال شؿ كاإل

بيف الت كث  إح  ئي تنص     كجكد  سم  ذات د ل   كالتي   (0.05مؿ مفأكه   0.001

                                                

الم مػػػ  لم ػػػ در  اإلدارة  " بمػػػديات خػػػانيونس آبػػػارالتقيػػػيـ الهيػػػدروجيولوجى لنوعيػػػة ميػػػا   "  اليم ػػػكبياحمػػد   1ل
 .1ـ  ص2006المي ا  
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  الفصؿ الثالثالفصؿ الثالث
تأثير الجودة والنوعية تأثير الجودة والنوعية 

الكيميائية لمميا  عمى مرضى الكيميائية لمميا  عمى مرضى 
ؿ الكموي المزمف في ؿ الكموي المزمف في الفشالفش

  محافظات غزةمحافظات غزة
  

جدكؿ . المزمف الا كم  ب  بمرض ال شؿ كاإل خ نيكنسمح فظ   في (TDS)لمن ر الايمي ئ  
 .  3.9ل: رمـ

صابة واإل ربلميا  الش الكيميائيلتموث اعالقة بيف ال( معامؿ ارتباط سبيرماف لمعرفة 3.9جدوؿ )
 خانيونس. محافظة فيالمزمف  الكمويبمرض الفشؿ 

 قيمة االختبار االختبار البند ـ
القيمة 
 االحتمالية

(Sig.) 
هؿ هن ؾ  سم  بيف الت كث الايمي ئي لمن ر  -1

  ب  الا كرايد في مح فظ  خ نيكنس كاإل
 بمرض ال شؿ الا كم.

مم مؿ 
ارتب ط 
 ىبيرم ف

0.430 0.000 

ر ؾ  سم  بيف الت كث الايمي ئي لمن هؿ هن  -2
  ب  بمرض النترات في مح فظ  خ نيكنس كاإل

 ال شؿ الا كم.

مم مؿ 
ارتب ط 
 ىبيرم ف

0.516 0.000 

هؿ هن ؾ  سم  بيف الت كث الايمي ئي لمن ر  -3
في مح فظ    (TDSالا ي  الذائب   األمسح

   ب  بمرض ال شؿ الا كم.خ نيكنس كاإل

مم مؿ 
ارتب ط 

 بيرم فى
0.387 0.001 

α ند مىتكل د ل  إح  ئي المسم ت دال        . 
 المحافظة الوسطى:  :رابعاً 

    المي ا الجكفي  لىد احتي ج ت المكاطنيف مف المي ا  تمتمد المح فظ  الكىط  ا تم دان ا ي ن 
 لت لي: في بئرا  لمي ا الشرب مكز   ا 23)لحيث يكجد في المح فظ  الكىط    لتغراض المخت   

آب ر   8لآب ر أم  في مخيـ  الن يرات يكجد به  (3) آب ر ك في مخيـ البريج يكجد  (8)دير الب ح 
  . 3.10ل: رمـ الجدكؿ مف خسؿام  هك مكبح  المغ زمآب ر في مخيـ   4للمي ا الشرب ك
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  الفصؿ الثالثالفصؿ الثالث
تأثير الجودة والنوعية تأثير الجودة والنوعية 

الكيميائية لمميا  عمى مرضى الكيميائية لمميا  عمى مرضى 
الفشؿ الكموي المزمف في الفشؿ الكموي المزمف في 

  محافظات غزةمحافظات غزة
  

 ـ(2012عاـ ) المحافظة الوسطى( التحاليؿ الكيميائية آلبار الشرب في 3.10) جدوؿ

 رلى  انبئر اضى انبئر

CL NO3 TDS  ععظ يرضً انفشم

 انًسيٍ فٍ انكهىٌ

 ظَر انبهر  انًسبفظت انىضطً

 ظَر انبهريطُى  S-69 598 41.7 1538 أبى يرواٌ

 انسواَعة R-21 1946 86.9 4024 ظَر انبهر انشرلٍ

  R-20  121.2 3683 ظَر انبهر انشرلٍ

  J- 5 973 42 2480 ظَر انبهر

  J- 3 4505 44.2 8612 ظَر انبهر

  J- 146 753 49.1 1879 أبى َبصر

  J- 4 1521 52.3 2809 ظَر انبهر

  J- 32 1453 143 3689 ظَر انبهر

     23 

 انبرَح 

 انبرَح S- 72 1103 51.9 2542 كراج بهعَت انبرَح

  S- 42 615 69 1662 بئر ابٍ ضعُع

  S- 86 594 64 1631 2بئر ابٍ ضعُع

     19 

 رانًصع 

  465 27.2 1345  

 انُصُراث 

 انُصُراث G – 56 360 21.7 989 2بئر انسهراء

 واظي غسة F – 208 835 48.4 2108 1بئر انسهراء

  Q – 49 1199 124.4 2784 بهعَت انُصُراث

  G – 30 1016 122 2542 بئر انسرثبٍَ

  H – 60 618 228 2306 حبج انىلبر

  GI – 42 653 277 2238 بى فُبضبئر أ

  G – 45 1119 124 2784 1أبى عرببٌ

  F – 226 1132 301 3106 انفبروق

     15 

 انًغبزٌ 

 انًغبزٌ S - 28 892 36.2 2121 انًغبزٌ

  S - 80 828 57.2 1991 زطٍُ انًصعر

  S - 71 928 31.3 2171 انًغبزٌ

  S - 86 539 49.8 1339 بئر انًغبزٌ

     2 

  
  

انًدًىع 

ٍانكه  

60 

  2012الم م    ـلب   تم د     بي ن ت مختبر ال ح   الب حث   دادإالم در: الجدكؿ مف 
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  الفصؿ الثالثالفصؿ الثالث
تأثير الجودة والنوعية تأثير الجودة والنوعية 

الكيميائية لمميا  عمى مرضى الكيميائية لمميا  عمى مرضى 
الفشؿ الكموي المزمف في الفشؿ الكموي المزمف في 

  محافظات غزةمحافظات غزة
  

 ( تركيز عنصر الكمورايد في المحافظة الوسطى3.10) شكؿ

 
 النترات في المحافظة الوسطى( تركيز عنصر 3.11) شكؿ
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  الفصؿ الثالثالفصؿ الثالث
لنوعية لنوعية تأثير الجودة واتأثير الجودة وا

الكيميائية لمميا  عمى مرضى الكيميائية لمميا  عمى مرضى 
الفشؿ الكموي المزمف في الفشؿ الكموي المزمف في 

  محافظات غزةمحافظات غزة
  

 لوسطىفي المحافظة ا TDS( تركيز عنصر 3.12) شكؿ

 
 ـ 2012  ـ ل الب حث  إ دادمف  األشا ؿ الم در:  

( 3.12 )شػكؿ رقػـ و (3.11 ( و)شػكؿ رقػـ3.10 ( و )شػكؿ رقػـ3.10 مف تحميؿ )جدوؿ رقـ
 :تياآلنالحظ 

رت ػػػ ع  ترايػػػز  ن ػػػر اف ػػػد تبػػػيف    مػػػف خػػػسؿ تح يػػػؿ المن  ػػػر الايمي ئيػػػ  خ  ػػػ  الا كرايػػػد  -
ممػ يير الدكليػ  كال  ىػػطيني   ال  تتطػ بؽ مػ   فهػيكىػػط  بػ ر المح فظػ  الآميػ  ج فػيالا كرايػد 

إلػ  األىػب ب الهيدركجيكلكجيػ  كالتػي تممػؿ   ػ  طغيػ ف كتػدهكر نك يػ  الميػ ا فػي  يرج هذا ك 
 . هذا المح فظ 

خػرل فمػػف م  رنػ  ب لمنػػ طؽ األديػر الػػب ح منخ بػ  فػػي  فهػػي   أمػ   ػػف ترايػز  ن ػػر النتػرات  -
  S-69  J-5)   م جـ/ لتػر  كهمػ 50ل مكح ب ىالحد المب ر بمف آ 5ب ر ا نت آ8  ؿ أ

J-3  J-146  J-4كيمكد الىبب ام  بينه     م جـ / لتر ) 41.7 -50   تتراكح م  بيف ل
اكف أف هذا اآلب ر   ت   بمف م در ال رؼ ال حي كاذلؾ أف الطب      أحمد اليم كبي

  ممػػػ  J-146متػػػر ل 67    كS-69متػػػرل  (76غيػػػر المشػػػبم  ىػػػميا  كت ػػػؿ إلػػػ  حػػػكالي 
 . 1لتميؽ أم فر   لتىرب مي ا ال رؼ ال حي

-Sأم  مخيـ البريج ترت   فيه  نىب  النترات في جمي  اآلب ر  ػف الحػد المىػمكح بػ  أمػ  بئػر ل  -
م جػػـ / لتػػر كمػػف المتكمػػ   ) 51.9  بػػدأ يتجػػ كز الحػػد المىػػمكح بػػ  فا نػػت نتيجػػ  تح ي ػػ  ل72

 . مف لان  يمتبر أفبؿ بئر ب لنىب  آلب ر مخيـ البريجازدي د هذا الممدؿ م  مركر الز 
                                                

الم مػػ   اإلدارة"    مهػػا الهيػػدروجيولوجىنوعيػػة ميػػا  آبػػار بمػػديات المحافظػػة الوسػػطى وتقيي " اليم ػػكبياحمػػد   1ل
 .3ـ  ص2006لم  در المي ا  
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  الفصؿ الثالثالفصؿ الثالث
تأثير الجودة والنوعية تأثير الجودة والنوعية 

الكيميائية لمميا  عمى مرضى الكيميائية لمميا  عمى مرضى 
الفشؿ الكموي المزمف في الفشؿ الكموي المزمف في 

  محافظات غزةمحافظات غزة
  

 آبػػػػ ر أهػػػػـ هػػػػذا  اآلبػػػػ ر  8آبػػػػ ر مػػػػف أ ػػػؿ  6أمػػػ  الن ػػػػيرات ترت ػػػػ  فيهػػػػ  نىػػػب  النتػػػػرات فػػػػي  -
  301-122كتتػػػػراكح مػػػػ  بػػػػيف ل  Q-49  G-30  H-60  G-142  G-45  F-226ل

ي تنخ ض فيهػ  النتػرات م جـ / لتر كهذا اآلب ر ت   بمف المن طؽ الىاني  بماس البئريف الت
غير مأهكل  ب لىا ف كيكجد به   دد م يؿ مف المى اف لهذا ا نت منخ ب  نىػب  النتػرات فػي 

 .   كالتي تـ تكبيح ذلؾ مف خسؿ مختبر ال ح  الم م هذا المن طؽ
كيمػكد الىػبب فػي ذلػؾ إلػ  أىػب ب   أم  آب ر مخيـ المغ زم ا نػت تػنخ ض فيهػ  نىػب  النتػرات -

كهذا اآلب ر غير مأهكل  ب لىا ف اب مي آب ر منػ طؽ المح فظػ    ي  اممؽ اآلب رهيدركجيكلكج
الكىط  لذلؾ تاكف نىػب  الت ػكث بميػ ا ال ػرؼ ال ػحي م ي ػ  أمػ  بئػر ىػ مي أبػك  ث بػت فػي 

كذلػؾ يمػكد ل  ػ  المنػ طؽ  ؛كتػنخ ض فيهػ  النتػراتTDS ك منط   الم در ترت   فيه  الا كرايد
 .ح ذلؾ مف خسؿ مختبر ال ح  الم م كالت  تـ تكبيالىاني  

رت ػػ ع ترايػػز  ن ػػر افتبػػيف    TDSأمػػ  فيمػػ  يتم ػػؽ بترايػػز  ن ػػر األمػػسح الا يػػ  الذائبػػ  -
TDS م جػػـ / لتػػر  ػػف الحػػد المىػػمكح بػػ    (1000المح فظػػ  الكىػػط   ػػف  ربػػ آجميػػ   فػػي

   لمي ن كف ىطيني ن.
غيػػر  فهػػي   رديئػػ ك  ىػػيئ نك يػػ   المح فظػػ  الكىػػط  ذاتميػػ ا ف أف نجمػػؿ مػػ  ىػػبؽ بػػأكيماػػف   -

 كالتي TDS رت  ع الم كث ت الايمي ئي  كخ    الا كرايد ك ن را  لح  ل شرب كذلؾ بىبب 
   Arc Gisل  3.16  ل3.17  ل3.18ل  األشػا ؿك  الايميػ ئيمػف خػسؿ التح يػؿ  إظه رهػ تػـ 

المح فظػػػ   فأ  3.12ل  3.11ل  3.10شػػػا ؿ لكاأل الايميػػػ ئيف مػػػف خػػػسؿ التح يػػػؿ كمػػػد تبػػػي
ك ن ػػر    الا كرايػػدلرت ػػ ع الم كحػػ  اف أل TDSبمن ػػر ثران أاثػػر المح فظػػ ت تػػأالكىػػط  مػػف 

 الا ػػػكممػػػف أهػػػـ المن  ػػػر المؤديػػػ  لإل ػػػ ب  بمػػػرض ال شػػػؿ  يمتبػػػركا TDSالنتػػػرات ك ن ػػػر 
ألنػػ    الػػدـ فػػيرت ػػ ع نىػػب  ال ػػكديـك  رتبػػ ط باك رت ػػ ع نىػػب  الم كحػػ  لهػػ   سمػػ  اف ألالمػػزمف 
كمػف خػسؿ الدراىػ     المػزمف الا ػكمالني ركنػ ت فػي الا ػ  كيػؤدل ل  شػؿ  انخ  ض  يؤدل إل

فػػراد أف هنػػ ؾ بمػػض مػػف أتبػػح ال مح فظػػ  الكىػػط   المػػزمف الا ػػكمالميدانيػػ  لمربػػ  ال شػػؿ 
 الا ػكم ػ بتهـ بمػرض ال شػؿ إالشػرب مبػؿ  فػي ين  الدراى  ا نكا يمتمدكف   ػ  ميػ ا الب ديػ  

 تم دهـ ا ند ىؤاؿ المرب   ف طبيم    (3.11سؿ الجدكؿ رمـ : كتبيف ذلؾ مف خالمزمف 
المح فظػػ  الكىػػط   فػػي%  مػػف أفػػراد  ينػػ  الدراىػػ  8.3فػػي ميػػ ا الشػػرب أجػػ ب مػػنهـ بنىػػب  ل

%  يمتمػػدكف   ػػ  ميػػ ا 30يمتمػػدكف   ػػ  ميػػ ا ف تػػر منزلػػي خػػ ص فػػي الشػػرب   كمػػ  نىػػبت  ل
المح فظػػػػ   فػػػػيأفػػػػراد  ينػػػػ  الدراىػػػػ  %  مػػػػف 61.7تح يػػػػ  مب  ػػػػ  فػػػػي الشػػػػرب   كمػػػػ  نىػػػػبت  ل

 الشػرب فػي تمػ د المربػ  أاثػر نىػب   الكىط  يمتمدكف     مي ا الب دي  في الشرب كهػ  
المػزمف    كهػذا يػدؿ  الا ػكمتؤدل لإل  ب  بمػرض ال شػؿ  التيأهـ األىب ب  تمتبر مف كالتي

رت ػػػػ ع الرغـ مػػػػف بػػػػ ىػػػػتخدامه  ل شػػػػرب ا  ػػػػ   ػػػػدـ الػػػػك ي كاإلدراؾ بأبػػػػرار الميػػػػ ا الجكفيػػػػ  ك 
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  الفصؿ الثالثالفصؿ الثالث
تأثير الجودة والنوعية تأثير الجودة والنوعية 

الكيميائية لمميا  عمى مرضى الكيميائية لمميا  عمى مرضى 
الفشؿ الكموي المزمف في الفشؿ الكموي المزمف في 

  فظات غزةفظات غزةمحامحا
  

كمختبػػر  اليم ػػكبيحمػػد أظه رهػػ  مػػف دراىػػ  إتػػـ  كالتػػي ػػكاـ طكي ػػ  أالم كثػػ ت الايمي ئيػػ  منػػذ 
مػػػ   م ػػ بستيهػػذا ب إلبػػػ ف  كمػػف خػػػسؿ   ذلػػػؾلػػ  إشػػػ رت أال ػػح  الم مػػ  كالدراىػػػ  الح ليػػ  

المربػػ  انػػت أدرؾ انخ ػػ ض الػػك ي ل ئػػ ت ابيػػرة مػػف المربػػ  بأبػػرار الم كثػػ ت الايمي ئيػػ  
 . مي ال

في  المزمف عتماد المرضى في ميا  شربهـ قبؿ إصابتهـ بمرض الفشؿ الكمويا( 3.11) جدوؿ
 المحافظة الوسطى

 ميا  شربه فيالمريض  عتمادا المحافظة
 قبؿ االصابة بالمرض

 النسبة العدد
 %المئوية

 المحافظة الوسطى

 - - مي ا بئر ب دي  خ ص
 - - مي ا بئر كا ل 

 8.3 5 لي خ صمي ا ف تر منز 
 30.0 18 مب    تح ي مي ا 

 61.7 37 مي ا الب دي 
 100 60 المجموع

 ـ 2012الم در: الدراى  الميداني    ـل

 فيالمزمف  الا كملمرب  ال شؿ  الجغرافيكمد تبيف مف خسؿ الدراى  الميداني  ل تكزي   -
 الا كملمرب  ال شؿ      نىب أتمث ت  حيث  2.11مف خسؿ الجدكؿ ل المح فظ  الكىط 

 دد ح  ت  إجم ليمف ح ل  مربي    23لكب    دد الح  ت دير الب ح  في المزمف
ل  ارت  ع إب ف  آب ره  هذا ب إلجمي   فيا نت ترت   فيه  نىب  الا كرايد  كالتي  المح فظ 
 مفح ل  مربي    19لكب    دد الح  ت  ممىار لبريجثـ ت يه    ب ره  ب لنتراتآبمض 
  ب ره آجمي   فيا نت ترت   فيه  نىب  الا كرايد كالنترات  كالتي دد ح  ت المح فظ   إجم لي

 دد ح  ت  إجم ليمف ح ل  مربي    15كب    دد الح  ت لكت يه  مخيـ الن يرات 
ارت  ع  إل ب ف  آب ره  هذا ب إلجمي   فيا نت ترت   فيه  نىب  الا كرايد  كالتيالمح فظ  

ثر الب ل       ح  المرب  الذيف ا نكا آب ره  ب لنترات كهذا ا ف ل  األ بمض ممظـ
 كث بكجكد  سم  بيف الت  ح  ئيأثبتت ا ختب رات اإلكل د    يمتمدكف     المي ا الب دي 

 . المح فظ  الكىط  فيزمف مال الا كمبمرض ال شؿ    ب  كاإللمي ا الشرب  الايمي ئي
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  الفصؿ الثالثالفصؿ الثالث
تأثير الجودة والنوعية تأثير الجودة والنوعية 

الكيميائية لمميا  عمى مرضى الكيميائية لمميا  عمى مرضى 
الفشؿ الكموي المزمف في الفشؿ الكموي المزمف في 

  محافظات غزةمحافظات غزة
  

مالح الكمية الذائبة األ –النترات  –لمميا  ) الكمورايد  الكيميائيتموث بيف الرتباطية اال العالقة 
TDS) المحافظة الوسطى : فيالخاص بالدراسة  المزمف الكمويمرض الفشؿ بصابة واإل 

المحافظة الوسطى  في( CLلعنصر الكمورايد )   الكيميائيبيف التموث رتباطية اال العالقة 1-
 .المزمف الكمويفشؿ صابة بمرض اللميا  الشرب واإل

 لمن ر الا كرايد الايمي ئيالت كث يج د المسم  بيف إل، مم مؿ ارتب ط ىبيرم ف ختب را ىتخداـاتـ 
 (sig) حيث ب غت ميم   الا كم  ب  بمرض ال شؿ لمح فظ  الكىط   لمي ا الشرب كاإلا في

بيف  رتب طي اد  سم  بكجك كالت  تدؿ  0.05) لالدال  إح  ئي     (sigمؿ مف ميم أكه   0.026
 . 3.12جدكؿ رمـ :ل .المزمف  الا كم  ب  بمرض ال شؿ لمن ر الا كرايد كاإل الايمي ئيث الت ك 
المحافظة الوسطى لميا   في( NO3)النتراتلعنصر   الكيميائيبيف التموث  االرتباطية العالقة2-

 .المزمف الكمويصابة بمرض الفشؿ الشرب واإل
الشرب لمي ا  المح فظ  الكىط  فيلمن ر النترات  الايمي ئيالت كث بيف  ب طي لممرف  المسم  ا رت

 الايمي ئي كث بيف الت رتب طي اد  سم  ك ظهر بكجأحيث   المزمف  الا كم  ب  بمرض ال شؿ كاإل
  .  3.12ل: جدكؿ رمـ المزمف الا كم  ب  بمرض ال شؿ لمن ر النترات كاإل

المحافظة  في (TDS)مالح الكمية الذائبة لعنصر األ الكيميائيوث بيف التمرتباطية اال العالقة 3-
 .المزمف الكمويصابة بمرض الفشؿ الوسطى لميا  الشرب واإل

الكىط  ح فظ  مال في  TDSلمسح الا ي  الذائب  لمن ر األ ئيالايمي الت كث يج د المسم  بيف إل
رتب طي  بيف الت كث اد  سم  بكجك كالت  تدؿ   0.05لمؿ مف أكه   Sig)  0.000ف ميم  أ

 .  3.12ل: جدكؿ رمـ .المزمف   ب  بمرض ال شؿ الا كم  كاإلTDSلالايمي ئي لمن ر 
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  الفصؿ الثالثالفصؿ الثالث
تأثير الجودة والنوعية تأثير الجودة والنوعية 

الكيميائية لمميا  عمى مرضى الكيميائية لمميا  عمى مرضى 
الفشؿ الكموي المزمف في الفشؿ الكموي المزمف في 

  محافظات غزةمحافظات غزة
  

 لميا  الشرب الكيميائيمعامؿ ارتباط سبيرماف لمعرفة العالقة بيف التموث  (3.12جدوؿ )
 الوسطى محافظةال فيالمزمف  الكمويصابة بمرض الفشؿ واإل

 قيمة االختبار تباراالخ البند ـ
 القيمة االحتمالية

(Sig.) 

 سم  بيف الت كث الايمي ئي  هؿ هن ؾ -1
لا كرايد في المح فظ  الكىط  لمن ر ا

   ب  بمرض ال شؿ الا كم.كاإل

مم مؿ ارتب ط 
 ىبيرم ف

0.298 0.026 

هؿ هن ؾ  سم  بيف الت كث الايمي ئي  -2
النترات في المح فظ  الكىط   لمن ر

  ب  بمرض ال شؿ الا كم. كاإل

مم مؿ ارتب ط 
 ىبيرم ف

0.407 0.000 

هؿ هن ؾ  سم  بيف الت كث الايمي ئي  -3
مسح الا ي  الذائب  لمن ر األ

TDS ب  في المح فظ  الكىط  كاإل  
 بمرض ال شؿ الا كم.

مم مؿ ارتب ط 
 ىبيرم ف

0.298 0.026 

α ند مىتكل د ل  إح  ئي المسم ت دال         . 

 -محافظة رفا: امسا:خ

تمتبر مح فظ  رفح مف أاثر المنػ طؽ  جػزان فػي الميػ ا الجكفيػ  ب لم  رنػ  ب لمح فظػ ت األخػرل كهػذا 
يرج  إل   دة  كامؿ منه  مػ  يتم ػؽ بطبيمػ  الخػزاف الجػكفي كمحدكديػ   ط ئػ  كم ػ  األمطػ ر التػي 

 نىػػػي بب  يػػػ  الخػػػزاف  ػػػدـ كجػػػكد فر ػػػ  لتغذك   م جػػػـ/ لتػػػر (200 مػػػف ت ػػػؿ ممػػػدله  الىػػػنكم أمػػػؿ
الطبيمػػي مػػف المنػػ طؽ الشػػرمي  كالجنكبيػػ  الشػػرمي  ب إلبػػ ف  إلػػ  ىػػم ا  الطب ػػ ت غيػػر مشػػبم  التػػي 

ىػميا  غيػر من ػذة تميػؽ تىػرب األمطػ ر كتغذيػ      ػ  طب ػ ت طينيػ حتكائه اك تم ك الخزاف الجكفي 
ي ػػػػكؽ أبػػػػم ؼ الميػػػػ ا الخػػػػزاف الجػػػػكفي ب إلبػػػػ ف  إلػػػػ   كامػػػػؿ ذات  سمػػػػ  ب لبػػػػخ المتزايػػػػد الػػػػذم 

  3.13ل رمـ: جدكؿ . 1ل المتجددة ل خزاف الجكفي

                                                

 الم مػػػ  لم ػػػ در الميػػػ ا  ةاإلدار  رفػػػا"،بمديػػػة  آبػػػار"التقيػػػيـ الهيػػػدروجيولوجى لنوعيػػػة الميػػػا  أحمػػد اليم ػػػكبي    1ل
 . 1ـ  ص2006
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  الفصؿ الثالثالفصؿ الثالث
تأثير الجودة والنوعية تأثير الجودة والنوعية 

ا  عمى مرضى ا  عمى مرضى الكيميائية لمميالكيميائية لممي
الفشؿ الكموي المزمف في الفشؿ الكموي المزمف في 

  محافظات غزةمحافظات غزة
  

 ـ(2012لعاـ ) رفا( التحاليؿ الكيميائية آلبار الشرب في محافظة 3.13) جدوؿ 

 رقـ البئر اسـ البئر
CL NO3 TDS  عدد مرضى الفشؿ

المزمف في  الكموي
 رفا محافظة رفا

 ا يالمك  P-10 985 183 2728 الوكالة البمدية

 البرازيؿ P-15 599 132.2 1575 الوكالة بئر زعرب 
 الش بكرة P-124 485 78.8 1271 أبو هاشـ
 الشكا  P - 138 699 184.1 1804 أبو زهري
 بكاب   سح الديف P - 139 2005 13.5 4643 بئر البحر
 تؿ الى ط ف P - 144 482 56.2 1220 بئر كندا
 حي الجنين  P - 145 639 174.2 1643 الحشاش

 حي الىسـ P - 148 271 138 840 سمطه الميا 
 حي الن ر P - 153 128 70.9 444 اإلسكافبئر 

 خرب  المدس P - 164 846 27.2 1792 بئر تؿ السمطاف
 رفح المبكر 2654 198.6 1081  بئر السكة

 رفح الغربي      

 م بح     
 يبن      

الا يالمجمكع   51 

 ـ2012 ب   تم د     بي ن ت مختبر ال ح  الم م    ـ الب حث كؿ مف إ داد الم در: الجد
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  الفصؿ الثالثالفصؿ الثالث
تأثير الجودة والنوعية تأثير الجودة والنوعية 

الكيميائية لمميا  عمى مرضى الكيميائية لمميا  عمى مرضى 
الفشؿ الكموي المزمف في الفشؿ الكموي المزمف في 

  محافظات غزةمحافظات غزة
  

 ( تركيز عنصر الكمورايد في محافظة رفا3.13) شكؿ

 
 في محافظة رفا النترات( تركيز عنصر 3.14) شكؿ

 
 في محافظة رفا (TDS)( تركيز عنصر 3.15) شكؿ

 
 ـ 2012ل الب حث  إ دادمف  األشا ؿ الم در:
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  الفصؿ الثالثالفصؿ الثالث
تأثير الجودة والنوعية تأثير الجودة والنوعية 

الكيميائية لمميا  عمى مرضى الكيميائية لمميا  عمى مرضى 
الفشؿ الكموي المزمف في الفشؿ الكموي المزمف في 

  محافظات غزةمحافظات غزة
  

( 3.15 ( و)شكؿ رقـ 3.14( و)شكؿ رقـ 3.13( و )شكؿ رقـ 3.13تحميؿ )جدوؿ رقـمف 
 :يتنالحظ اآل

رت  ع  ترايز  ن ر الا كرايد اف د تبيف   مف خسؿ تح يؿ المن  ر الايمي ئي  خ    الا كرايد -
بئر   11لب ر مف أ ؿ آ10) لفي     م جـ/لتر2005-271ل فم  بيفي مدين  رفح تتراكح 

  128  كا نت نت ئج تح ي   لP.153كتنخ ض في بئر كاحد كهك بئر ل  % 90.9بنىب  ل
كالتي  مختبر ال ح  الم م   أش رتام   الغربي ا تج ا/ لتر بىبب كمكع هذا البئر في م جـ 

 .ت ؿ فيه  نىب  الم كح 
  رت  ع ترايز  ن ر النترات في مدين  رفح تتراكح مافتبيف   أم   ف ترايز  ن ر النترات  -

%   بىبب 81.8بئر بنىب  ل  (11مف أ ؿ  ب رآ 9)لفي    م جـ/ لتر56.2-198.6ل بيف
  كالت  تـ تكبيح ذلؾ مف خسؿ مختبر ال ح  الم م  المن طؽ الىاني  فيكمك هم  

ل مكا   ت  اآلب ر ا نت طب  ن  إجم ليمف  % 18.2ل أف م  نىبت  أم كتنخ ض في بئريف
 . ال ي ىي  الم لمي 

رت  ع ترايز  ن ر افتبيف   TDS)ل يتم ؽ بترايز  ن ر األمسح الا ي  الذائب  أم  فيم  -
TDS)  1000ل كف ىطيني ن  الحد المىمكح ب    لمي ن  جمي  آب ر مدين  رفح  ف  في  

 م جـ/لتر. 
 ف هن ؾ بمضأتبح المدين  رفح  المزمف كمف خسؿ الدراى  الميداني  لمرب  ال شؿ الا كم  -

الشرب مبؿ  فيمح فظ  رفح ا نكا يمتمدكف     مي ا الب دي   فيلدراى  مف أفراد  ين  ا
 :رمـ مؿ ال ئ ت م  رن  بمح فظ ت غزة جدكؿأكا نت المزمف  الا كمإ  بتهـ بمرض ال شؿ 

 . 3.14ل
في المزمف عتماد المرضى في ميا  شربهـ قبؿ إصابتهـ بمرض الفشؿ الكموي ا( 3.14) جدوؿ

 محافظة رفا 

 المحافظة
 ميا   شربه فيالمريض  تمادعا

 قبؿ االصابة بالمرض
 %المئويةالنسبة  العدد

 رفا

 5.7 3 خ ص مي ا بئر ب دي 
 - - مي ا بئر كا ل 

 15.1 8 مي ا ف تر منزلي خ ص
 69.8 37 مي ا تح ي  مب   
 9.4 5 مي ا الب دي 
 100 53 المجموع

 ـ 2012الم در: الدراى  الميداني    ـ ل
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 -: تياآل( 3.14مف خالؿ الجدوؿ ) نالحظ

%  مػػػف أفػػػراد  ينػػػ  5.7 تمػػػ د المػػػريض فػػػي ميػػػ ا الشػػػرب أجػػػ ب لا نػػػد ىػػػؤاؿ المربػػػ   ػػػف  -
مػػ  نىػػبت  فػػي الشػػرب ك  خػػ ص مػػف ىػػا ف مح فظػػ  رفػػح يمتمػػدكف   ػػ  ميػػ ا بئػػر ب ديػػ الدراىػػ  

    صخػ منزلػيف تػر  مف مح فظ  رفح يمتمدكف     مي ا %  مف أفراد  ين  الدراى  15.1ل
%  مف أفراد  ين  الدراى  فػي المح فظػ  يمتمػدكف   ػ  ميػ ا تح ي ػ  مب  ػ  69.8كم  نىبت  ل

 ع الم كثػ ت رت ػامح فظػ  رفػح بىػبب  فػيفػراد  ينػ  الدراىػ  ألػ  ك ػ  إفي الشػرب كهػذا يمػكد 
%  مػف أفػراد  ينػ  الدراىػ  9.4ك ل   غير مىتىػ غ  ل شػرب فهيمسح الايمي ئي  كخ    األ

 .فظ  يمتمدكف     المي ا الب دي  في الشربفي المح 
 فػػي المػػزمف الا ػػكم  ػػ  نىػػب  لمربػػ  ال شػػؿ أتمث ػػت   2.11الجػػدكؿ لكمػػد تبػػيف مػػف خػػسؿ  -

 إجمػ ليمػف ح لػ  مربػي    12ل كمػد ب ػ   ػدد الحػ  تتؿ الى ط ف غرب مدين  رفح ممىار 
ثػـ ت يهػ  ممىػار   (TDSا نت ترت   فيهػ  نىػب  النتػرات ك ن ػر كالتي دد ح  ت المح فظ  

كفػ  ممىػار  ح لػ  مربػ   11ل كب ػ   ػدد الحػ  تالمنط   الشرمي  لمدينػ  رفػح  فيالش بكرة 
 ػػدد  إجمػػ ليمػػف ح لػػ  مربػػي    9ل كب ػػ   ػػدد الحػػ  تالمنػػ طؽ الشػػرمي   فػػي يبػػ ن أالبرازيػػؿ 

الػذيف  لاػف ا نػت فئػ  المربػ    رت ػ ع الم كثػ ت الايمي ئيػ   تمث ػت ب كالتػي ح  ت المح فظػ 
بػػػػأفراد  ينػػػػ  الدراىػػػػ  فػػػػي م  رنػػػػ    %9.4ل الشػػػػرب م ي ػػػػ  فػػػػييمتمػػػػدكف   ػػػػ  الميػػػػ ا الب ديػػػػ  

 الايميػ ئيت ػكث  سمػ  بػيف ال بمػدـ كجػكد  ح ػ ئيأثبتػت ا ختبػ رات اإلكل ػد  مح فظ ت غػزة  
  كلاػػف يكجػػد هنػػ ؾ  رفػػحمح فظػػ   فػػي المػػزمف الا ػػكم ػػ ب  بمػػرض ال شػػؿ ل ميػػ ا الشػػرب كاإل

اتنػػػ كؿ المشػػػركب ت الغ زيػػػ  كهػػػ  تمتبػػػر مح فظػػػ  رفػػػح   ػػػ  مربػػػ  مػػػؿ المػػػؤثرة بمػػػض المكا
خطيرة ألنه  تؤدل إل  ترىب بمض المكاد المبكي  داخؿ الا يتيف ك    األخص ف  م   ة 

لتنػػ كلهـ ل مشػػركب ت حيػػث جػػ  ت أابػػر فئػػ  فػػ  مح فظػػ  رفػػح كىػػيتـ شػػرح ذلػػؾ  ح ػػ ن  الا ػػ 
ف اجمػػ ل  حػػ  ت الدراىػػ  فػػ  مح فظػػ  رفػػح كىػػيتـ   مػػ%70.2لكبنىػػب بشػػاؿ يػػكم  الغ زيػػ  

هػػذا ب  بػػ ف  تمث ػػت أ  ػػ  نىػػب  ل ئػػ ت الػػذاكر الم ػػ بيف تكبػػيح ذلػػؾ فػػ  ال  ػػؿ الىػػ دس 
  اػػؿ مح فظػػ    ػػ  حػػدة امػػ  بينػػ  ذلػػؾ مػػف %66.0بػػ لمرض فػػ  محػػ فظت  رفػػح كالشػػم ؿ ل

كالتػػ  لػػ   التػػدخيف ػػ دة كطبيمػػ  الحػػ ؿ ياػػكف الػػذاكر أاثػػر فئػػ  فػػ    2.8خػػسؿ الجػػدكؿ رمػػـ ل
طبيمػػ   م هػػـ كدكر المهنػػ  مػػف ن حيػػ  التمػػرض ل مػػكاد الايم كيػػ  كأيبػػ ن  الا ػػ أبػػرار   ػػ  

كخ  ػػػػػػ  أف مح فظػػػػػػ  رفػػػػػػح كالشػػػػػػم ؿ أاثػػػػػػر محػػػػػػ فظتيف يىػػػػػػتخدمكف األىػػػػػػمدة النيتركجينيػػػػػػ  
 . كالايم كي 

 فظػ تمح فػي  اآلدمػي لسىػتخداـح  %  ف ػط مػف الميػ ا  ػ ل10ل نػ  مػ  بػيفأبينت الدراىػ  ك  -
 لسىػػػتخداـ%  مػػػف الميػػػ ا غيػػػر  ػػػ لح   90ل   تتكافػػػؽ مػػػ  ممػػػ يير ال ػػػح  الم لميػػػ   غػػػزة
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لمػ  ي ػ رب ربػ  الحػ  ت المربػي  فػي  غػزة ممػ  جمػؿ ميػ ا الشػرب ىػبب ن  مح فظ تفي  اآلدمي
 الا ػكممربػ  ال شػؿ حيػث ب غػت نىػب  المػزمف  غزة كخ    مػرض ال شػؿ الا ػكم مح فظ ت
مبػػػؿ  % 46.8مح فظػػػ ت غػػػزة ل فػػػيالشػػػرب  فػػػي  ػػػ  ميػػػ ا الب ديػػػ  الػػػذيف يمتمػػػدكف المػػػزمف 

م  أ   % 45.8  بينم  ب غت نىب  الذيف يمتمدكف     مي ا تح ي  مب    لإ  بتهـ ب لمرض 
حػػػيف يمتمػػػد  فػػػي%   4خػػػ ص ب غػػػت نىػػػبتهـ ل منزلػػػيالمربػػػ  الػػػذيف يمتمػػػدكف   ػػػ  ف تػػػر 

   مي ا بئر كا ل   ب غت نىػبتهـ م  الذيف يمتمدكف  أخ ص   منزلي%      مي ا بئر 0.5ل
 .  %  مف  ين  الدراى 0.2ل

 (TDSمػػػالح الكميػػػة الذائبػػػة األ –النتػػػرات  –  ) الكمورايػػػد لمميػػػا الكيميػػػائيالعالقػػػة بػػػيف التمػػػوث 
 محافظة رفا : فيالخاص بالدراسة  المزمف الكمويمرض الفشؿ بصابة واإل

محافظة رفا لميا  الشرب  في( CLر الكمورايد )لعنص الكيميائيبيف التموث رتباطية اال العالقة 1-
 .المزمف الكمويصابة بمرض الفشؿ واإل

  ب  بمػرض مح فظ  رفح كاإل فين ر الا كرايد لم الايمي ئيبيف الت كث  رتب طي ا لممرف  المسم  
   كهػ 0.418ل   (sigف ميمػ  أكمػد تبػيف تـ تطبيؽ مم مؿ ارتب ط بيرىكف   المزمف  الا كمال شؿ 

 الايميػ ئيبػيف الت ػكث  إح ػ ئي تنص   ػ   ػدـ كجػكد  سمػ  ذات د لػ   كالتي   0.05لابر مف أ
   .  3.15ل: جدكؿ رمـ.  المزمف الا كم  ب  بمرض ال شؿ مح فظ  رفح  كاإل في ر الا كرايد لمن

 رفػػا لميػػا محافظػػة  فػػي( NO3لعنصػػر النتػػرات )   الكيميػػائيبػػيف التمػػوث  رتباطيػػةاال العالقػػة 2-
 .المزمف الكمويصابة بمرض الفشؿ الشرب واإل

  ب  بمػرض مح فظ  رفح كاإل فيمن ر النترات  ل الايمي ئيبيف الت كث  رتب طي ا يج د المسم  إل
   كهػ 0.578ل  (sigف ميمػ  أكمػد تبػيف تػـ تطبيػؽ مم مػؿ ارتبػ ط بيرىػكف   المزمف  الا كمال شؿ 

 الايميػػ ئيبػػيف الت ػػكث  إح ػػ ئي مػػ  ذات د لػػ  تػػنص   ػػ   ػػدـ كجػػكد  س كالتػػي  0.05ابػػر مػػف أ
   .  3.15ل: جدكؿ رمـ.  المزمف الا كمبمرض ال شؿ    ب كاإلمح فظ  رفح   فيمن ر النترات ل

محافظػة  فػي (TDS)مػالح الكميػة الذائبػة لعنصػر األ الكيميػائيبيف التمػوث االرتباطية العالقة 3-
 .المزمف  ويالكمصابة بمرض الفشؿ رفا لميا  الشرب واإل

 في  TDSلمن ر ل الايمي ئيلممرف  هؿ هن ؾ  سم  بيف الت كث  تـ تطبيؽ مم مؿ ارتب ط بيرىكف
   كهػ 0.134ل  (sig)ف ميمػ أكمػد تبػيف   الػزمف  الا ػكم ػ ب  بمػرض ال شػؿ مح فظػ  رفػح كاإل

 يػػ ئيالايمبػػيف الت ػػكث  إح ػػ ئي تػػنص   ػػ   ػػدـ كجػػكد  سمػػ  ذات د لػػ   كالتػػي  0.05ابػػر مػػف أ
 .  3.15ل: جدكؿ رمـ. المزمف الا كم  ب  بمرض ال شؿ مح فظ  رفح كاإل في  TDSلمن ر ل
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لميا   الكيميائيلتموث لمعرفة العالقة بيف ا معامؿ ارتباط سبيرماف( قيمة اختبار 3.15جدوؿ )
 .رفا محافظة في المزمف الكمويبمرض الفشؿ  صابةالشرب واإل

 االختبار البند ـ
قيمة 
 راالختبا

f 

القيمة 
 (.Sigاالحتمالية)

هؿ هن ؾ  سم  بيف الت كث  -1
ن ر الا كرايد في الايمي ئي لم

  ب  بمرض مح فظ  رفح كاإل
 ال شؿ الا كم.

مم مؿ ارتب ط 
 ىبيرم ف

0.235 0.418 

هؿ هن ؾ  سم  بيف الت كث  -2
لمن ر النترات في الايمي ئي 

  ب  بمرض مح فظ  رفح كاإل
 ال شؿ الا كم.

مؿ ارتب ط مم 
 ىبيرم ف

0.163 0.578 

  بيف الت كث هؿ هن ؾ  سم -3
مسح الا ي  الايمي ئي لمن ر األ

في مح فظ  رفح  TDSلالذائب  
   ب  بمرض ال شؿ الا كم.كاإل

مم مؿ ارتب ط 
 ىبيرم ف

0.421 0.134 

α ند مىتكل د ل  إح  ئي المسم ت دال        . 

 :عمى الكمى يا  الجوفيةأهـ أضرار المموثات الكيمائية لمم

 : CLأواًل: الكمورايد 

 فينىب  ال كديكـ  ب رت  ع كارتب ط له   سم  المي ا فيلالا كرايد   نىب  الم كح  ارت  ع إف -
ف الم ح ل  تأثير     أل   ف تاكيف ح   الا    المىؤكلكيمد ال كديكـ مف المكامؿ  الدـ

الني ركن ت في الا   كيؤدل  انخ  ضإل   كخ    الا   ألن  يؤدل   األ ب   المىتهدف 
ثير ى ـ أل مي ا الجكفي  ي بح الم   ل  ت الايمي ئيف زي دة الت كث أل   1ل المزمف الا كمل  شؿ 

كالتي تؤدل الا    مؿ كتمطؿ  كيؤدل ذلؾ إل  هسؾ   نتيج  كجكد مكاد ايمي ئي  خطرة في 

                                                

1) Ebrhard Ritz and otto Mehls  ,"Salt damage to kidney", (2009), university of Idaho.p8. 
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كمد تبيف مف خسؿ الشاؿ رمـ: ،  1ل بكمخ طر  حي  لمرب  ال  المزمف إل  ال شؿ الا كم
كالتح ليؿ الايمي ئي  لمي ا الشرب لم ـ  ، Arc Gisل ب ىتخداـالتي تـ إ دادا    3.16ل

ممظـ آب ر مح فظ ت مط ع  فيرت  ع  ن ر الا كرايد امف خسلهم  تـ إظه ر  كالتيـ 2012
أاثر  أمغراض الشرب ت   بمف دائرة الحد الذم ي كؽ الممي ر المىمكح ب  أل  كالتيغزة 
ا ف  كالتيىتخداـ المي ا الجكفي  ل شرب ام جـ /لتر كهذا مؤشر      دـ  سحي  250 مف 

 الا كمالمزمف مبؿ إ  بتهـ بمرض ال شؿ  الا كميمتمد   يه  اثير مف مرب  ال شؿ 
 .المزمف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

"  الطبمػ  الث نيػ    دار وطػرؽ مواجهتهػا أسػبابهافيروس العصر المشػكمة  البيئيالتموث حىف أحمد شح ت   "  1ل
 .128ـ  ص 1999النهب  المربي  ل طب     ال  هرة 
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الفشؿ الكموي المزمف في الفشؿ الكموي المزمف في 

  محافظات غزةمحافظات غزة
  

لمسموح به في آبار المناطؽ التي يتركز فيها عنصر الكمورايد عف الحد ا (3.16) شكؿ
 غزة محافظات

 
 ـ 2012    بي ن ت مختبر ال ح  الم م    ـل ب   تم دالب حث  الخريط  إ داد  الم در:
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  الفصؿ الثالثالفصؿ الثالث
والنوعية والنوعية تأثير الجودة تأثير الجودة 

الكيميائية لمميا  عمى مرضى الكيميائية لمميا  عمى مرضى 
الفشؿ الكموي المزمف في الفشؿ الكموي المزمف في 

  محافظات غزةمحافظات غزة
  

 :NO3 ثانيًا: النترات

كمد تبيف      ند اىتمم ؿ الم  No2ل نتريتيتحكله  إل  م دة ال إما ني تامف خطكرة النترات في 
  أيكف النتريت تحت الظركؼ الخ    في جىـ اإلنى ف كأف أف أيكف النترات مماف أف يختزؿ إل

أم  ب ي  أيكن ت النترات فيتـ إفرازه  بمد ذلؾ    أيكف النتريت هك الىبب في حدكث ح  ت التىمـ
كيىبب تن كؿ اإلنى ف ل م   أك األطمم     1لخ رج الجىـ  ف طريؽ الا يتيف مىبب ن أبرار ل ا  

ع الهيمكج كبيف المؤاىد في الدـ الذم يؤدم إل   دـ مدرة الهيمكج كبيف الم كث  ب لنترات إل  ارت  
    تك يؿ األاىجيف ألنىج  الجىـ كمف أخطر آث ر مراب ت النيتريت أنه  تت   ؿ م  المكاد 

  نيتركزاميف اىـاألميني  المكجكدة في الطم ـ أك مي ا الشرب لتتحكؿ إل  م دة ى م  يط ؽ   يه  
 ند تحكؿ  األابركيامف الخطر    2لة إ  ب ت في الابد كالرئ  كالجه ز الم بيكتىبب هذا الم د

ل  تخرب  مؿ الا   كيحدث إتؤدل  ب رة جدان  فهيزكتي  آل  مراب ت إ اإلنى فىـ ج فيالنترات 
كمد تبيف    3ل NO3الم يكف مف النترات ل فيجز  50) لاثر مف أذلؾ  ندم  يحتكل الم       

ممظـ مح فظ ت غزة ت   أف   Arc Gisل ب ىتخداـ االتي تـ إ داد  3.17مـ: لمف خسؿ الشاؿ ر 
أاثر مف  أمألغراض الشرب لمن ر النترات  بمف دائرة الحد الذم ي كؽ الممي ر المىمكح ب 

كهذا يؤاد بتأثر الخزاف الجكفي بشاؿ ابير بتىرب المي ا الم دم   حيث تبيف مف   م جـ/لتر 50ل
 كثي  ن  ارتب ط ن    كالتي أظهرت بؤر الت كث في مح فظ ت غزة أف هن ؾ Arc Gisل األشا ؿخسؿ 

  مح فظ ت غزة فيم اف ىاف المرب  أبيف نك ي  المي ا الجكفي  بتىرب المي ا الم دم   ند 
ممدؿ النترات ك    كج   ارت  عىمدة الايم كي  كالمم دف الث ي   كغيره  ك  ىيم  كالمبيدات كاأل

م اف التي تتكفر فيه  الح ر ا مت   ي  كاألم اف التي يحدث فيه  ط ح ل مي ا الخ كص في األ
 داد الم  بيف بت ؾ المن طؽ ا لمن طؽ الشرمي  كالجنكبي  كالشم لي  لمح فظ  غزة أ كارت  ع الم دم 
كالمن طؽ الشم لي  ل مح فظ   المزمف الا كماثر تمراز لمرب  ال شؿ أا نت ت ؾ المن طؽ  كالتي
    المي ا الب دي  المزمف  الا كماثير مف مرب  ال شؿ    تم دم لي  كالمح فظ ت الجنكبي  الش
 .الشرب ام  تـ تكبيح ذلؾ لجمي  المح فظ ت ى ب  ن  في

 

                                                

ـ  2011  ال ػ هرة المربػي  دار ال اػر األكل "   الطبم  وكيمياء التموث الكيميائي"التموث أحمد مدحت إىسـ    1ل
 .135ص
. دار الح مػػػد ل نشػػػر األكلػػ "  الطبمػػػ  والبيئػػػة اإلنسػػػاف"  كآخػػػركف طيػػ  محمػػػد  طيػػ   حىػػػن  محمػػػد الىػػمكد   2ل

 .135ـ   ص2012 األردفكالتكزي    م ف 
(3) Robest L, Mahler, Alex coiter, and Rond Hirnyck "Nitrate and Ground water", 

(2010), university of I.p41  
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  الفصؿ الثالثالفصؿ الثالث
تأثير الجودة والنوعية تأثير الجودة والنوعية 

الكيميائية لمميا  عمى مرضى الكيميائية لمميا  عمى مرضى 
الفشؿ الكموي المزمف في الفشؿ الكموي المزمف في 

  محافظات غزةمحافظات غزة
  

( المناطؽ التي يتركز فيها  عنصر النترات عف الحد المسموح به في آبار 3.17) شكؿ
 غزةمحافظات 

 
 ـ 2012ب   تم د     بي ن ت مختبر ال ح  الم م    ـل  الب حث إ داد  الخريط  الم در:

 (:TDS) ثالثًا: مجموع المواد الصمبة الذائبة

كالتػػػػي ت ػػػػيب       خطػػػػكرة ابيػػػػرة   ػػػػ   ػػػػح  اإلنىػػػػ فTDSتمثػػػػؿ األمػػػػسح الا يػػػػ  الذائبػػػػ  ل -
كترىػػيب    كاألزمػػ ت ال  بيػػ    ارت ػػ ع بػػغط الػػدـ   ال شػػؿ الا ػػكم:  مثػػؿ  بػػ ألمراض ال ت اػػ 

كتيػػػػػبس    كالىػػػػػرط ف   كأمػػػػػراض الغػػػػػدد كالابػػػػػد   كت ػػػػػ ب الشػػػػػراييف   ألمػػػػػسح فػػػػػي الجىػػػػػـا
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  الفصؿ الثالثالفصؿ الثالث
تأثير الجودة والنوعية تأثير الجودة والنوعية 

الكيميائية لمميا  عمى مرضى الكيميائية لمميا  عمى مرضى 
  الفشؿ الكموي المزمف فيالفشؿ الكموي المزمف في

  محافظات غزةمحافظات غزة
  

كالم ػػػػـ كبػػػػركدة األطػػػػراؼ كاألنيميػػػػ  كغيرهػػػػ  مػػػػف   كالبػػػػمؼ الجنىػػػػي  كالركمػػػػ تيـز  الم   ػػػػؿ
مراض المزمن   كالتي تاكف مرتبط  ب لت كث الايميػ ئي نجػد هنػ ؾ   إف األ 1لاألمراض الخطيرة

 ػػ ب  بهػػ  امػػرض إ  بمػػد فتػػرة مػػف اإل ه  كمسحظتهػػ  كتشخي ػػه   ػػمكب  فػػي  م يػػ ت اشػػ
 ػػ ب ت المزمنػػػ   ػػكث الميػػػ ا مىػػئك ف  ػػف مػػدر بػػ ل  ب إلكيمتبػػر تنػػ مص كت   2لال شػػؿ الا ػػكم

أذل  ػػػػح  دائػػػػـ لجػػػػز  ابيػػػػر مػػػػف غػػػػزة كمػػػػد تىػػػػببت فػػػػي  مح فظػػػػ تفػػػػي  لمنتشػػػػرة كالحػػػػ دة ا
ائرة الحد الذم ي كؽ الممي ر المىمكح مح فظ ت غزة ت   بمف د تبيف أف ممظـ   ك  3لالىا ف

مػػػف خػػػسؿ كذلػػػؾ   لتػػػر / جػػػـم  (1000م أاثػػػر مػػػف أ  TDSلبػػػ  ألغػػػراض الشػػػرب لمن ػػػر 
 تمػ د   ػػ  بي نػػ ت مختبػػر   ب  Arc Gisل ىػػتخداـ ب االتػػي تػـ إ ػػداد   3.18ل: رمػػـ الشػاؿ

  غػػزة مح فظػػ ت فػػي نػػد منػػ طؽ ىػػاف المربػػ  كخ  ػػ  ال ػػح  الم مػػ  ل تح ليػػؿ الايمي ئيػػ  
كمػػف خػػسؿ أىػػئ   ا ىػػتبي ف   ػػدـ  ػػسحي  الميػػ ا الجكفيػػ  ل شػػرب    ػػ    ان مؤشػػر يمتبػػر هػػذا ك 

تبيف أف هن ؾ الاثير مف المرب  ا نكا يمتمدكف     المي ا الب دي  فػي الشػرب مبػؿ إ ػ بتهـ 
 . المزمف الا كمبمرض ال شؿ 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

  دار األكلػػ "  الطبمػػ  "التمػػوث خطػػر واسػػع االنتشػػار مػػع التعػػرض لمشػػكمة السػػحابة السػػوداءزاريػػ  طػػ حكف    1ل
 . ص ـ  2004الىح ب ل نشر كالتكزي    ال  هرة   

 . 4  صـ2000  ف ىطيف  لسىتش رات  راـ اا دج ني"  شرا   "الكمور وتعقيـ ميا  الشربت ي    أبكى يم ف   2ل
(3) Anna Bellisari ,'public Health and water CRISIS in the Occupied Palestinian' 

Territories Journal of Palestine Studies , No.2 , 1994 , P.61.. 
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  الفصؿ الثالثالفصؿ الثالث
تأثير الجودة والنوعية تأثير الجودة والنوعية 

الكيميائية لمميا  عمى مرضى الكيميائية لمميا  عمى مرضى 
الفشؿ الكموي المزمف في الفشؿ الكموي المزمف في 

  محافظات غزةمحافظات غزة
  

 محافظاتلحد المسموح به في آبار عف ا (TDS)المناطؽ التي يتركز فيها عنصر (3.18) شكؿ
  غزة

 
  ـ2012    بي ن ت مختبر ال ح  الم م    ـل ب   تم دالب حث  إ داد  الخريط  الم در:
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  الفصؿ الثالثالفصؿ الثالث
تأثير الجودة والنوعية تأثير الجودة والنوعية 

الكيميائية لمميا  عمى مرضى الكيميائية لمميا  عمى مرضى 
الفشؿ الكموي المزمف في الفشؿ الكموي المزمف في 

  محافظات غزةمحافظات غزة
  

 –ممخص االختبارات التي فسرت وجود عالقة بيف التموث الكيميائي )الكمورايد 
 .لمزمف( واإلصابة بمرض الفشؿ الكموي اTDSاألمالح الكمية الذائبة  –النترات 

 –)الكمورايد  الكيميائيفسرت وجود عالقة بيف التموث  التياالختبارات ممخص ( 3.16دوؿ )ج
 الكمويبمرض الفشؿ  واإلصابة (TDSمالح الكمية الذائبة األ –النترات 

قيمة  االختبار البند ـ
 االختبار

القيمة 
 (.Sigاالحتمالية)

درجات 
 dfالحرية 

1- 
لايمي ئي هؿ هن ؾ  سم  بيف الت كث ا

  ب  ن ر الا كرايد في مح فظ  غزة كاإللم
 بمرض ال شؿ الا كم.

مم مؿ ارتب ط 
 ىبيرم ف

0.285 0.042 - 

2- 
هؿ هن ؾ  سم  بيف الت كث الايمي ئي 
  ب  لمن ر النترات في مح فظ  غزة كاإل

 بمرض ال شؿ الا كم.

مم مؿ ارتب ط 
 ىبيرم ف

0.357 0.021 - 

3- 
ت كث الايمي ئي هؿ هن ؾ  سم  بيف ال

في  TDSالا ي  الذائب   األمسحلمن ر 
   ب  بمرض ال شؿ الا كم.مح فظ  غزة كاإل

مم مؿ ارتب ط 
 ىبيرم ف

0.418 0.000 - 

4- 
هؿ هن ؾ  سم  بيف الت كث الايمي ئي 

لا كرايد في مح فظ  شم ؿ غزة لمن ر ا
   ب  بمرض ال شؿ الا كم.كاإل

مم مؿ ارتب ط 
 ىبيرم ف

2.024 0.096 - 

5- 
هؿ هن ؾ  سم  بيف الت كث الايمي ئي 

النترات في مح فظ  شم ؿ غزة  لمن ر
   ب  بمرض ال شؿ الا كم.كاإل

مم مؿ ارتب ط 
 ىبيرم ف

2.512 0.062 - 

6- 

هؿ هن ؾ  سم  بيف الت كث الايمي ئي 
في  TDSالا ي  الذائب   األمسحلمن ر 

  ب  بمرض ال شؿ غزة كاإل ؿمح فظ  شم 
 كم.الا 

مم مؿ ارتب ط 
 ىبيرم ف

1.999 0.099 - 

7- 
هؿ هن ؾ  سم  بيف الت كث الايمي ئي 

الا كرايد في مح فظ  خ نيكنس لمن ر 
   ب  بمرض ال شؿ الا كم.كاإل

مم مؿ ارتب ط 
 ىبيرم ف

0.430 0.000 - 

8- 
هؿ هن ؾ  سم  بيف الت كث الايمي ئي 

ر النترات في مح فظ  خ نيكنس لمن 
 مرض ال شؿ الا كم.  ب  بكاإل

مم مؿ ارتب ط 
 ىبيرم ف

0.516 0.000 - 
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  الفصؿ الثالثالفصؿ الثالث
تأثير الجودة والنوعية تأثير الجودة والنوعية 

ية لمميا  عمى مرضى ية لمميا  عمى مرضى الكيميائالكيميائ
الفشؿ الكموي المزمف في الفشؿ الكموي المزمف في 

  محافظات غزةمحافظات غزة
  

قيمة  االختبار البند ـ
 االختبار

القيمة 
 (.Sigاالحتمالية)

درجات 
 dfالحرية 

9- 

بيف الت كث الايمي ئي  هؿ هن ؾ  سم 
في  TDSمسح الا ي  الذائب  األلمن ر 

  ب  بمرض ال شؿ مح فظ  خ نيكنس كاإل
 الا كم.

مم مؿ ارتب ط 
 ىبيرم ف

0.387 0.001 - 

10- 
هؿ هن ؾ  سم  بيف الت كث الايمي ئي 

كرايد في المح فظ  الكىط  لا لمن ر ا
   ب  بمرض ال شؿ الا كم.كاإل

مم مؿ ارتب ط 
 ىبيرم ف

0.298 0.026 - 

-11 
هؿ هن ؾ  سم  بيف الت كث الايمي ئي 

النترات في المح فظ  الكىط   لمن ر
   ب  بمرض ال شؿ الا كم.كاإل

مم مؿ ارتب ط 
 ىبيرم ف

0.407 0.000 - 

-12 

ايمي ئي   بيف الت كث الهؿ هن ؾ  سم
في  TDSمسح الا ي  الذائب  لمن ر األ

  ب  بمرض ال شؿ المح فظ  الكىط  كاإل
 الا كم.

مم مؿ ارتب ط 
 ىبيرم ف

0.298 0.026 - 

-13 
هؿ هن ؾ  سم  بيف الت كث الايمي ئي 

  ب  ن ر الا كرايد في مح فظ  رفح كاإللم
 بمرض ال شؿ الا كم.

مم مؿ ارتب ط 
 ىبيرم ف

0.235 0.418 - 

-14 
هؿ هن ؾ  سم  بيف الت كث الايمي ئي 

  ب  فظ  رفح كاإللمن ر النترات في مح 
 بمرض ال شؿ الا كم.

مم مؿ ارتب ط 
 ىبيرم ف

0.163 0.578 - 

-15 
  بيف الت كث الايمي ئي هؿ هن ؾ  سم

في  TDSلمسح الا ي  الذائب  لمن ر األ
   ب  بمرض ال شؿ الا كم.مح فظ  رفح كاإل

ب ط مم مؿ ارت
 ىبيرم ف

0.421 0.134 - 

α ند مىتكل د ل  إح  ئي ا رتب ط داؿ       . 
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  الفصؿ الثالثالفصؿ الثالث
تأثير الجودة والنوعية تأثير الجودة والنوعية 

الكيميائية لمميا  عمى مرضى الكيميائية لمميا  عمى مرضى 
الفشؿ الكموي المزمف في الفشؿ الكموي المزمف في 

  محافظات غزةمحافظات غزة
  

 -:اآلتي( 3.16يظهر مف خالؿ الجدوؿ )

بػيف الت ػكث كجػكد  سمػ  مكيػ  ىبيرم ف فىر  رتب طاف اختب ر مم مؿ أتبيف مف خسؿ الجدكؿ  -
مح فظػػ  غػػزة  فػػيالخػػ ص ب لدراىػػ  المػػزمف  الا ػػكم ػػ ب  بمػػرض ال شػػؿ ل ميػػ ا كاإل الايميػػ ئي

 . كمح فظ  خ نيكنس كالمح فظ  الكىط 

بػيف الت ػكث جػكد  سمػ  بمػدـ فىػر ىػبيرم ف  رتبػ طامم مؿ ف اختب ر أتبيف مف خسؿ الجدكؿ  -
  ظػػػػمح ف فػػػيالخػػػ ص ب لدراىػػػ   المػػػزمف الا ػػػكم ػػػ ب  بػػػ لمرض ال شػػػؿ ل ميػػػ ا كاإل الايميػػػ ئي
 الشم ؿ.

بػيف الت ػكث جػكد  سمػ  ك بمػدـ بيرىػكف فىػر  ف اختب ر مم مؿ ارتب طأتبيف مف خسؿ الجدكؿ  -
 مح فظ  رفح. فيالخ ص ب لدراى  المزمف  الا كم  ب  بمرض ال شؿ ل مي ا كاإل الايمي ئي
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  الفصؿ الثالثالفصؿ الثالث
تأثير الجودة والنوعية تأثير الجودة والنوعية 

الكيميائية لمميا  عمى مرضى الكيميائية لمميا  عمى مرضى 
الفشؿ الكموي المزمف في الفشؿ الكموي المزمف في 

  محافظات غزةمحافظات غزة
  

 ممخص الفصؿ الثالث

كبػيف ال  ػػؿ  تنػ كؿ ال  ػؿ أهميػ  الميػ ا كالتربػ    كمشػا   الميػ ا الجكفيػ  فػي آبػ ر مح فظػ ت غػزة 
كالمتمث ػػ  فػػي لالا كريػػد  الا ػػ كالتػػ  لهػػ  تػػأثير   ػػ  كظػػ ئؼ ل ميػػ ا أهػػـ مؤشػػرات الت ػػكث الايميػػ ئ  

CL-  النتراتNO3-   األمسح الا ي  الذائبTDS  كتن كؿ أهـ أبرار الم كث ت الايمي ئيػ    ػ    
ميػ  جيمي ئيػ  ل ميػ ا فػي هدؼ ال  ػؿ إلػ  التح ليػؿ الاه  في الشرب   ك يفي ح ؿ ا  تم د    الا  

كالميػػػ ا   يمتمػػػدكف   ػػػ  الميػػػ ا الب ديػػػ مح فظػػػ ت آبػػػ ر غػػػزة   كتنػػػ كؿ ت ػػػدير نىػػػب المربػػػ  الػػػذيف 
الم  تػػرة  كم ػػ در أخػػرل   كتنػػ كؿ ايجػػ د المسمػػ  بػػيف الت ػػكث الايميػػ ئ  ل ميػػ ا كا  ػػ ب  بػػ لمرض  

 .أىب به  م  ا   ب  ب لمرضكأاثر المن طؽ ت كث ن ب لمي ا مف الن حي  الايمي ئي  كتح يؿ 

الشػرب  فػيالذيف يمتمػدكف   ػ  ميػ ا الب ديػ  المزمف  الا كمف نىب  مرب  ال شؿ أالدراى   أظهرت
بينمػ  ب غػت نىػب  الػذيف يمتمػدكف   ػ  ميػ ا   مبػؿ إ ػ بتهـ بػ لمرض % 46.8مح فظ ت غػزة ل في

خػػػ ص ب غػػػت نىػػػبتهـ  يمنزلػػػمػػػ  المربػػػ  الػػػذيف يمتمػػػدكف   ػػػ  ف تػػػر أ   % 45.8تح يػػػ  مب  ػػػ  ل
مػ  الػذيف يمتمػدكف   ػ  ميػ ا بئػر أ  خػ ص منزلػي%    ػ  ميػ ا بئػر 0.5حػيف يمتمػد ل فػي  % 4ل

 . %  مف  ين  الدراى 0.2كا ل   ب غت نىبتهـ ل

لمػػػ ـ مح فظػػػ ت غػػزة  فػػي  الا كرايػػدلمن ػػػر لل ميػػ ا  الايميػػػ ئيارت ػػػ ع نىػػب  الت ػػكث  ال  ػػؿ ظهػػركأ
  كارت ػ ع  ن ػر  م جػـ / لتػر250 لأل أاثػر مػف  كف ىػطيني ن  ميػ ن  ف الحد المىمكح   لـ  2012ل

كارت  ع  ن ر األمسح الا يػ  الذائبػ    م جـ / لتر 50لالنترات  ف الحد المىمكح ب  أل أاثر مف 
كالتح يؿ الايمي ئي   Arc Gisظه ره  مف خسؿ خرائط لإتـ  كالتي  م جـ/لتر (1000أل أاثر مف 
لمن  ػػر   ػػ  تمطيػػؿ  مػػؿ الا ػػ  فػػي حػػ ؿ ا  تمػػ د   يهػػ  فػػي الشػػرب   تممػػؿ ت ػػؾ ا ل ميػػ ا حيػػث

 الايمي ئيبيف الت كث ينت الدراى  بكجكد  سم  ارتب طي  مف خسؿ اختب ر مم مؿ ارتب ط بيرىكف كب
  مح فظ  غزة كمح فظ  خ نيكنس كالمح فظ  الكىط  في  ب  ب لمرض ل مي ا كاإل

 كبرنػػػ مج  كذلػػػؾ  ىػػتخراج الرىػػػـك كاألشػػا ؿ البي نيػػػ   Microsoft Excelكتػػـ اىػػػتخداـ برنػػ مج ل
 إلظه ر  خرائط تظهر بؤر الت كث الايمي ئي ل مي ا في مح فظ ت غزة .   Arc Gisل
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 انفصم انزابغ
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  فصؿ الرابعفصؿ الرابعالال
العادات والسموكيات المتبعة العادات والسموكيات المتبعة 
لمرضى الفشؿ الكموي لمرضى الفشؿ الكموي 

المزمف لطبيعة استخدامهـ المزمف لطبيعة استخدامهـ 
لمميا  المفمترة وأهـ مصادر لمميا  المفمترة وأهـ مصادر 

تموث الميا  الجوفية تموث الميا  الجوفية 
  بالعناصر الكيميائيةبالعناصر الكيميائية

  

 

 

 

 

 انفصم انزابغ
املشين نطبٍؼت اطتخذايهى  انكهىيانؼاداث وانظهىكٍاث املتبؼت ملزضى انفشم 

 هى يصادر تهىث املٍاه اجلىفٍت بانؼناصز انكًٍٍائٍتأٍاه املفهرتة ونهً
 .لمميا  المفمترة استخدامهـعة لطبي المزمف الكمويالعادات والسموكيات المتبعة لمرضى الفشؿ 

 .لمميا  الجوفية والتربة الكيميائيمصادر التموث 
األمػػالح الكميػػة  –النتػػرات  –ايػػد أهػػـ مصػػادر تمػػوث الميػػا  الجوفيػػة  بالعناصػػر الكيميائيػػة )الكمور 

 .محافظات غزة في( TDSالذائبة 
 .ستنزاؼ مخزوف الميا  الجوفيةا1-
 .الميا  العادمة 2-
 . البيئيفي ازدياد التموث  سرائيمياإلدور االحتالؿ     
 .المبيدات الحشرية واألسمدة الكيماوية 3-
 .مموثات ميا  المواسير4- 
 .د المشعة والمعادف الثقيمة تموث مصادر الميا  بالموا5-

 .ثار بالغة عمى وظائؼ الكمىألها  والتيحرب الفرقاف  في ستخدمتا التيأهـ القذائؼ الحربية 
 .بعد الحصار والحرب واإلسرائيمية  المزمف الوضع الصحي الحالي لمرضى الفشؿ الكموي

 .هـ المعادف الثقيمةأ
 النحاس 5-خ الزرني 4-الكادميـو  3-الرصاص  2-الزئبؽ  1-

( الذى فسر العالقات بيف العادات والسموكيات المتبعة Chi-square) ممخص اختبار مربع كاى
 .لمرضى الفشؿ الكموي المزمف لطبيعة استخدامهـ لمميا   المفمترة واإلصابة بالمرض
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  الفصؿ الرابعالفصؿ الرابع
العادات والسموكيات المتبعة العادات والسموكيات المتبعة 
لمرضى الفشؿ الكموي لمرضى الفشؿ الكموي 

المزمف لطبيعة استخدامهـ المزمف لطبيعة استخدامهـ 
ادر ادر لمميا  المفمترة وأهـ مصلمميا  المفمترة وأهـ مص
تموث الميا  الجوفية تموث الميا  الجوفية 
  بالعناصر الكيميائيةبالعناصر الكيميائية

  

 الرابعالفصؿ 

لمميا    ـستخدامهاعة لطبي المزمف الكمويات المتبعة لمرضى الفشؿ يالعادات والسموك
 .المفمترة

نهػػػ  تمتبػػػر ميػػػ ا  ػػػحي  كخ ليػػػ  مػػػف المياركبػػػ ت أل  الشػػػرب فػػػي يىػػػتخدـ مطػػػ ع غػػػزة الميػػػ ا الم  تػػػرة
 الجػػػػكفيت ػػػػكث الخػػػػزاف  بىػػػػببكذلػػػػؾ  ؛المح فظػػػػ    يهػػػػ  اىػػػػتمراري حػػػػ ؿ  فػػػػيكالم كثػػػػ ت الايمي ئيػػػػ  
نهػ  أل  فػي ال  ػؿ الث لػث ليهػ إتػـ التطػرؽ  كالتػي خيػرة الىنكات األ فيكخ    ب لم كث ت الايمي ئي  

 .المزمف الا كممراض كخ    مرض ال شؿ مؿ المىبب  لاثير مف األهـ المكاأحدل إتمتبر مف 

يمتمػػدكف   ػػ  الميػػ ا  لػػذيف اػػ نكااالمػػزمف  الا ػػكمكتبػػيف مػػف خػػسؿ الدراىػػ  الميدانيػػ  لمربػػ  ال شػػؿ 
ميػػ ا الم  تػػرة ليىػػت ابيػػػرة  تمػػ دهـ   ػػ  الا ػػ بتهـ بػػ لمرض ا نػػػت مػػدة إالشػػرب مبػػؿ  فػػيالم  تػػرة 
 . 4.1ل : رمـ الشاؿ برار المي ا الب دي  كيتبح ذلؾ مف خسؿ أت   المرب  مف  التيب لدرج  

 المفمترة في الشرب في استخداـ الميا الفترة الزمنية لممرضى ( 4.1) شكؿ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 م(2012)  عامعلى بٌانات الدراسة المٌدانٌة  باالعتمادالباحثة المصدر: عمل 

 

سنوات 5منذ اقل من 
63.8 % 

الى اقل 5منذ حوالى 
 سنوات10من 

35.7% 

منذ اكثر من 
 سنوات10

0.5% 
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  الفصؿ الرابعالفصؿ الرابع
العادات والسموكيات المتبعة العادات والسموكيات المتبعة 
لمرضى الفشؿ الكموي لمرضى الفشؿ الكموي 

المزمف لطبيعة استخدامهـ المزمف لطبيعة استخدامهـ 
لمميا  المفمترة وأهـ مصادر لمميا  المفمترة وأهـ مصادر 

تموث الميا  الجوفية تموث الميا  الجوفية 
  بالعناصر الكيميائيةبالعناصر الكيميائية

  

    -:تياآل( 4.1رقـ ) الشكؿنالحظ مف خالؿ 

  الشػرب مبػؿ  فػيفراد  ين  الدراى  الذيف اػ نكا يمتمػدكف   ػ  الميػ ا الم  تػرة ابر نىب  ألأتمث ت
    ينػ  الدراىػ  فػرادأمػف    فػردان 118ىنكات كب    ػددهـ ل  5لمؿ مف أمنذ    بتهـ ب لمرضإ

ف أمػف المحتمػؿ  م ي   حيػثفهذا ال ترة الزمني      كلحت ت المرتب  األا%  كه  63.8بنىب  ل
الظهػكر ل مػرض بمػد  أبػد الا ػ  ثػـ  تػدهكر كظػ ئؼ لإدت أتراامت ك   الايمي ئيتاكف الم كث ت 

 .فترة
  ػػػ بتهـ إالشػػػرب مبػػػؿ  فػػػيثػػػـ جػػػ  ت فئػػػ  المربػػػ  الػػػذيف اػػػ نكا يمتمػػػدكف   ػػػ  الميػػػ ا الم  تػػػرة 

المرتبػػػػ  الث نيػػػػ  كب غػػػػت نىػػػػبتهـ  فػػػػي كاتىػػػػن  10لإلػػػػ  أمػػػػؿ مػػػػف   5لمنػػػػذ حػػػػكالي  بػػػػ لمرض
 .ح  ت الدراى  جم ليإ%  مف 35.7ل

 ػ بتهـ إالشػرب مبػؿ  فػيحيف ا نت فئ  المرب  الذيف ا نكا يمتمدكف     الميػ ا الم  تػرة  في 
كيرجػ  ذلػؾ إلػ   ػدـ جػكدة الميػ ا الجكفيػ   ؛ مػؿ ال ئػ تأ ىػنكات  10لمنػذ أاثػر مػف  ب لمرض

 .كتدهكره  خسؿ الم كد الم بي منذ أاثر مف  شر ىنكات 

 الكمويصابة بمرض الفشؿ ستخداـ الميا  المفمترة واإلارتباطية بيف مدة سنوات العالقة اال 
 .المزمف

كات اىتخداـ المي ا الم  ترة تـ اىتخداـ اختب ر مرب  ا ل لممرف  هؿ هن ؾ اىت سلي  بيف ىن
  كب غت ال يم  56.374ا ل المحىكب  ل حيث ب غت ميم   المزمف الا كم  ب  بمرض ال شؿ كاإل

بيف ىنكات كالتي تنص     كجكد  سم    0.05لأ غر مف  ي  كه0.000  لSigا حتم لي  ل
 . 4.1ل: جدكؿ رمـ. المزمف الا كم  ب  بمرض ال شؿ المي ا الم  ترة كاإل اىتخداـ
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  الفصؿ الرابعالفصؿ الرابع
العادات والسموكيات المتبعة العادات والسموكيات المتبعة 

  لمرضى الفشؿ الكمويلمرضى الفشؿ الكموي
المزمف لطبيعة استخدامهـ المزمف لطبيعة استخدامهـ 
لمميا  المفمترة وأهـ مصادر لمميا  المفمترة وأهـ مصادر 

تموث الميا  الجوفية تموث الميا  الجوفية 
  بالعناصر الكيميائيةبالعناصر الكيميائية

  

صابة يا  المفمترة واإلالم ستخداـاثبات العالقة بيف سنوات كاى إل  قيمة اختبار (4.1) جدوؿ
 المزمف الكمويبالفشؿ 

 قٌمة االختبار الفرض
درجات 

 dfالحرٌة 

القٌمة االحتمالٌة 

(Sig.) 

وات استخدام هناك عالقة بٌن سن هل

 .صابة بالمرضالمٌاه المفلترة واإل
56.374 12 0.000* 

 =α  0.05 ند مىتكل د ل   إح  ئي * المسم  دال  

 ؿ النظ ف  لخزان ت مي ا الشرب فهك   مؿ مهـ لت  يػؿ الت ػكث كمػد تبػيف مػف م  ب لنىب  لم مأ
ف ممظػػـ المربػػ  الػػذيف اػػ نكا يمتمػػدكف   ػػ  الميػػ ا الم  تػػرة مبػػؿ أخػػسؿ الدراىػػ  الميدانيػػ  

كتبػػيف ذلػػؾ مػػف  بتنظيػػؼ خزانػػ ت ميػػ ا الشػػرب فػػي المنػػزؿ  ػػ بتهـ بػػ لمرض اػػ نكا ي كمػػكفإ
 . 4.2ل :رمـ  خسؿ الشاؿ

 تنظيؼ العائمة لخزانات ميا  الشرب  (4.2) شكؿ 

 

 ـ 2012  ـ ل     بي ن ت الدراى  الميداني  ب   تم دالب حث  الم در:  مؿ 

 

 نعم
94.6% 

 ال
5.4% 
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  الفصؿ الرابعالفصؿ الرابع
العادات والسموكيات المتبعة العادات والسموكيات المتبعة 
لمرضى الفشؿ الكموي لمرضى الفشؿ الكموي 

المزمف لطبيعة استخدامهـ المزمف لطبيعة استخدامهـ 
لمميا  المفمترة وأهـ مصادر لمميا  المفمترة وأهـ مصادر 

تموث الميا  الجوفية تموث الميا  الجوفية 
  بالعناصر الكيميائيةبالعناصر الكيميائية

  

    -:يت( اآل4.2رقـ ) الشكؿنالحظ مف خالؿ      

   لبػػػنمـ  ي كمػػػكف  مػػػف أفػػػراد  ينػػػ  الدراىػػػ  ان   فػػػرد175لبي نػػػ ت الدراىػػػ  حيػػػث أجػػػ ب ل كف ػػػ ن
%  كهػػذا يىػػ  د   ػػ  جػػكدة كن ػػ   94.6ا الشػػرب فػػي المنػػزؿ بنىػػب  لبتنظيػػؼ خزانػػ ت ميػػ 

 . مي ا الشرب كي  ؿ مف الم كث ت كالمياركب ت كاألبرار ال حي 
    أفػراد مػف 10ي كمػكف بتنظيػؼ خزانػ ت ميػ ا الشػرب فػي المنػزؿ لفػس أم  الذيف أجػ بكا ل  

 ػػػكث فػػػي الخػػػزاف ىػػػكا  %  كهػػػذا يمػػػرض الميػػػ ا إلػػػ  زيػػػ دة الت5.4بنىػػػب  ل  ينػػػ  الدراىػػػ  
الت ػػكث الباتيػػرم أك الت ػػكث الايميػػ ئي الممػػرض مػػف خػػسؿ الهػػكا  الم ػػكث ب لغػػ زات الم كثػػ  

 م كثػ ت بشػاؿ لمحام ن مم  يزيػد تمربػه   ل جك كذلؾ في ح ؿ  دـ إغسؽ الخزان ت إغسم ن 
 أابر. 

  مػف خػسؿ الدراىػ  ي كمػكا بتنظيػؼ خزانػ ت ميػ ا الشػرب فتبػيف  فهػـ   نمـلج بكا أم  الذيف أ
 الشػاؿفتبػيف مػف خػسؿ  م  هي  دد مرات التنظيؼ لاػؿ ن ػؼ  ػ ـ هـالميداني  ك ند ىؤال

 ػدد مػرات   كاان أف فئ  المرب  الذيف ي كمػكف بتنظيػؼ خزانػ ت ميػ ا الشػرب  4.3ل: رمـ
فػػػراد  ينػػػ  أمػػػف  % 74.9لبنىػػػب  مػػػرات  3أهمػػػؿ مػػػف ل خزانػػػ ت اػػػؿ ن ػػػؼ  ػػػ ـ  تنظػػػي هـ
 يد نىب  الت كث لخزان ت مي ا الشرب.كهذا يز  الدراى 

 الذيف ي كمكف بتنظيؼ خزان ت مي ا الشرب في المنزؿ اؿ ن ػؼ  ػ ـ  ت نىب حيف ا ن في
 .مف أفراد  ين  الدراى  % 19.4لب غت نىبتهـ  مرات  6لأهمؿ مف 

   ي كمكف بتنظيؼ خزان ت مي ا الشرب في المنزؿ  ػدد مػرات التنظيػؼ اػؿ ن ػؼ أم  الذيف
 .%  مف أفراد  ين  الدراى 5.7ل ب غت نىبتهـك مرات  6)لمف    ـ أاثر
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  الفصؿ الرابعالفصؿ الرابع
العادات والسموكيات المتبعة العادات والسموكيات المتبعة 
لمرضى الفشؿ الكموي لمرضى الفشؿ الكموي 

المزمف لطبيعة استخدامهـ المزمف لطبيعة استخدامهـ 
لمميا  المفمترة وأهـ مصادر لمميا  المفمترة وأهـ مصادر 

تموث الميا  الجوفية تموث الميا  الجوفية 
  بالعناصر الكيميائيةبالعناصر الكيميائية

  

 عدد مرات التنظيؼ كؿ نصؼ عاـ( 4.3) شكؿ

 

 ـ 2012  ـ ل ب   تم د     بي ن ت الدراى  الميداني  الب حث الم در:  مؿ 

صابة واإل رتباطية بيف عدد مرات التنظيؼ خزانات الشرب  كؿ نصؼ عاـ العالقة اال 
 :المزمف الكمويض الفشؿ بمر 
بيف  دد مرات تنظيؼ  ىت سلي ا  لممرف  هؿ هن ؾ Chi- squareل اختب ر مرب  ا م ىتخداـاتـ 

  (sig  أف ميم  4.2ل خزان ت الشرب في المنزؿ كاإل  ب  ب لمرض كمد تبيف مف خسؿ الجدكؿ
لشرب في المنزؿ كالتي تنص     كجكد  سم  بيف  دد مرات تنظيؼ خزان ت ا 0.05أ غر مف 

ف ألفراد الذيف ينظ كف خزان ت بشاؿ أابر ك دد مرات التنظيؼ أاثر ياكنكف   كاإل  ب  ب لمرض
حيث أف هذا المي ا تاكف نظي   ك  لح  ل شرب مم  يؤدم إل    أمؿ  رب  لإل  ب  ب لمرض

 .ت  يؿ الم كث ت كمف ثـ انخ  ض نىب  المرض

 

 

 

 مرات 3اقل من 
74.9% 

 مرات6اقل من 
19.4% 

 مرات6اكثر من 
5.7% 
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  الفصؿ الرابعالفصؿ الرابع
العادات والسموكيات المتبعة العادات والسموكيات المتبعة 
لمرضى الفشؿ الكموي لمرضى الفشؿ الكموي 

المزمف لطبيعة استخدامهـ المزمف لطبيعة استخدامهـ 
مصادر مصادر لمميا  المفمترة وأهـ لمميا  المفمترة وأهـ 

تموث الميا  الجوفية تموث الميا  الجوفية 
  بالعناصر الكيميائيةبالعناصر الكيميائية

  

ات هؿ يوجد عالقة بيف عدد مرات تنظيؼ خزانات الشرب في ( قيمة اختبار كاى إلثب4.2جدوؿ )
 المنزؿ واإلصابة بالمرض

 ضالفر 
قيمة 
 االختبار

درجات 
 dfالحرية 

القيمة االحتمالية 
SIG 

هؿ يكجد  سم  بيف  دد مرات نظيؼ خزان ت 
 الشرب في المنزؿ كاإل  ب  ب لمرض

17.445 8 0.0 01 

 a=0.05   ند مىتكل دال إح  ئي المسم  دال  

ك ند ىؤاؿ المرب   ندم  ي رغ خزاف المنزؿ الم  تر مف المي ا   كمف خسؿ الدراى  الميداني   -
ىتمم ؿ اك أك شرا  م   م  تر ب ل  لكف أمي ا الب دي  في الشرب   ىتمم ؿبػػت كـ الم ئ   
   ت ريب ن ىتمم ؿ المي ا الب دي  كشرا  م   م  تر ب ل  لكف بنىب متى كيافج     م  در أخرل

 . 4.4ل: رمـالشاؿ ام  هك مبيف مف خسؿ 

 : عندما يفرغ خزاف المنزؿ المفمتر مف الميا  تقـو العائمة بػػ( 4.4 ) شكؿ

 

 ـ 2012ب   تم د     بي ن ت الدراى  الميداني    ـ ل الب حث  الم در:  مؿ 

استعمال المٌاه البلدٌة 
 فً الشرب

44.3% 

شراء ماء مفلتر 
 بالقالون

51.9% 

 استعمال مصادر اخرى 
3.8% 
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  الفصؿ الرابعالفصؿ الرابع
العادات والسموكيات المتبعة العادات والسموكيات المتبعة 
لمرضى الفشؿ الكموي لمرضى الفشؿ الكموي 

المزمف لطبيعة استخدامهـ المزمف لطبيعة استخدامهـ 
لمميا  المفمترة وأهـ مصادر لمميا  المفمترة وأهـ مصادر 

تموث الميا  الجوفية تموث الميا  الجوفية 
  بالعناصر الكيميائيةبالعناصر الكيميائية

  

  -: يت( اآل4.4) الشكؿنالحظ مف خالؿ 

    حػ ؿ ن ػ د الميػ ا الم  تػرة  فػيالػذيف ي كمػكف بشػرا  مػ   م  تػر  الا ػ غىػيؿ  مراجمػيج  ت فئ
بنىػػػػب    فػػػػراد  ينػػػػ  الدراىػػػػ أمػػػػف  ان   فػػػػرد96كلػػػػ  كب ػػػػ   ػػػػددهـ لالمرتبػػػػ  األ   فػػػػيمػػػػف منػػػػ زلهـ 

لػ  ك ػ  هػؤ   ا  لػ  ىػك  الميػ ا الجكفيػ  ك إكهذا يمػكد  ؛ح  ت الدراى   إجم لي%  مف 51.9ل
 .برار المي ا الب دي أل  إالمرب  

  فػػيحػػ ؿ ن ػػ د الميػػ ا الم  تػػرة  فػػيينمػ  جػػ  ت فئػػ  المربػػ  الػػذيف يمتمػػدكف   ػػ  الميػ ا الب ديػػ  ب 
%  مػػػف 44.3بنىػػػب  ل   راد  ينػػػ  الدراىػػػ أفػػػمػػػف  ان   فػػػرد82كب ػػػ   ػػػددهـ ل   الثػػػ نيالترتيػػػب 
ا نكا يمتمدكف     مي ا  الذيف كهذا يؤاد     النىب  المتب ي  ل مرب  ح  ت الدراى  إجم لي

مبػػ    ت ل ا ػػ  حتػػ  كلػػك  إلػػ تػػؤدل  كالتػػيالشػػرب  فػػيحػػ ؿ ن ػػ د الميػػ ا الم  تػػرة  فػػيديػػ  الب 
 -كالا كرايػد -كذلؾ ألف المي ا الجكفي  كام  ذاػر ىػ ب  ن م كثػ  ايم ئيػ ن لبػ لنترات ؛ بامي ت م ي  

TDSكالتي تـ إظه ره  مف خسؿ التح ليؿ الايم ئي  في جمي  مح فظ ت غزة  . 
 فػػيالميػ ا الم  تػرة  دحػ ؿ ن ػ  فػيخػرل أالمربػ  الػذيف يىػتمم كف م ػ در  حػيف جػ  ت فئػ  فػي 

 إجمػ لي%  مػف 3.8بنىػب  ل    فػراد  ينػ  الدراىػ أفػراد مػف أ  7خير كب    ػددهـ لالترتيب األ
 .   ح  ت الدراى 

و شراء أالشرب  فيستعماؿ الميا  البمدية االميا  المفمترة و  دحاؿ نفا فيرتباطية ال االعالقة 
واالصابة  خرى غير معروفة جودة ونقاء الميا  فيهاأو مصادر أء مفمتر بالقالوف ما

 .المزمف الكمويبمرض الفشؿ 
المي ا الم  ترة  دح ؿ ن   فيف هن ؾ  سم  أظهرت الدراى  أىتخداـ اختب ر مرب  ا ل احيث تـ 
غير ممركف  جكدة  أخرلك م  در أ شرا  م   م  تر ب ل  لكف كأالشرب  فيالمي ا الب دي   كاىتمم ؿ

  كب غت ال يم  31.178ل حيث ب غت ميم  ا ل المحىكب   كاإل  ب  ب لمرضكن    المي ا 
 دح ؿ ن   فيكالتي تنص     كجكد  سم   (0.05)  كه  أ غر مف 0.001   لSigل ا حتم لي 

 أخرلك م  در أ فشرا  م   م  تر ب ل  لك  كأالشرب  فيالمي ا الب دي   كاىتمم ؿالمي ا الم  ترة 
 . 4.3ل: جدكؿ رمـ . أ داد الم  بيف كارت  ع
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  الفصؿ الرابعالفصؿ الرابع
العادات والسموكيات المتبعة العادات والسموكيات المتبعة 

وي وي لمرضى الفشؿ الكملمرضى الفشؿ الكم
المزمف لطبيعة استخدامهـ المزمف لطبيعة استخدامهـ 
لمميا  المفمترة وأهـ مصادر لمميا  المفمترة وأهـ مصادر 

تموث الميا  الجوفية تموث الميا  الجوفية 
  بالعناصر الكيميائيةبالعناصر الكيميائية

  

الميا  المفمترة  دحاؿ نفا في رتباطيةاال كاى لمعرفة العالقة  مربع ( قيمة اختبار4.3جدوؿ )
صابة أخرى واإلو مصادر أ شراء ماء مفمتر بالقالوفو أالشرب  فيالميا  البمدية  ستعماؿاو 

 المزمف الكمويبمرض الفشؿ 

 قٌمة االختبار فرضال
درجات 

 dfالحرٌة 

القٌمة 

 (.Sigاالحتمالٌة)

هؿ اىتمم ؿ مي ا غير م  ترا في ح ؿ 
مي ا ال  تر ل   سم  ب إل  ب   دن  

 بمرض ال شؿ الا كم
31.178 12 0.001* 

   .α=0.05 ند مىتكل د ل   إح  ئي *المسم  دال     

فػػس بػد مػف تغيػػر    منػ زلهـ فػي  ػػ  ميػ ا ف تػر خػػ ص مػ  ب لنىػب  ل مربػ  الػػذيف اػ نكا يمتمػدكف أ  
ك نػد    اؿ ىت شهكر حت  ياكف هن ؾ ن    ل مي ا كغير م كثػ  لبػم ف  ػح  المربػ  الم  في

فتبػيف مػف خػسؿ  ف تػر خػ ص بػ لمنزؿ مػ  هػي مػدة تغيػر الم ػ فيىؤاؿ المربػ  الػذيف يىػتخدمكف 
%  يمتمػػدكف   ػػ  ميػػ ا 81.3اىػػ  كبنىػػب  لمػػف أفػػراد  ينػػ  الدر  ان   فػػرد13ل فأ  4.5ل: رمػػـ الشػػاؿ

ف تر منزلي خ ص   كي كمكف بتغير الم  في الخ    ب ل  تر اػؿ ىػت شػهكر كهػي المػدة المن ىػب  
 لتغير مدة الم  في.

%  مػػػف أفػػػراد  ينػػػ  الدراىػػػ  الػػػذيف يمتمػػػدكف   ػػػ  ف تػػػر خػػػ ص ي كمػػػكف بتغيػػػر 12.5كتبػػػيف أف ل 
 .ح بن    المي ا طكؿ الم ـكهي مدة طكي     تىم   الم  في اؿ ىن 

مف أفراد  ين  الدراى  ي كمكف بتغير الم  في اؿ ىن  كن ؼ كهذا يدؿ    % 6.2في حيف أف ل 
  ب ل ػح     ت كث المي ا في ال  تر ك دـ جكدة الميػ ا كيىػ  د ذلػؾ   ػ  تغيػر خ  ئ ػه  كيبػر 

 .ىك ان  األمرمم  يزيد 
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  الفصؿ الرابعالفصؿ الرابع
العادات والسموكيات المتبعة العادات والسموكيات المتبعة 
لمرضى الفشؿ الكموي لمرضى الفشؿ الكموي 

المزمف لطبيعة استخدامهـ المزمف لطبيعة استخدامهـ 
لمميا  المفمترة وأهـ مصادر لمميا  المفمترة وأهـ مصادر 

تموث الميا  الجوفية تموث الميا  الجوفية 
  بالعناصر الكيميائيةبالعناصر الكيميائية

  

 

 ميا  فمتر خاص بالمنزؿ ما هي مدة تغير المصافي ( في حاؿ اعتماد العائمة عمى4.5) شكؿ
 

 

 

 

 

 

 

 

 ـ 2012ب   تم د     بي ن ت الدراى  الميداني    ـ ل الب حث الم در:  مؿ 

صػػابتهـ إ بعػػد غػػزة صػػالحة لمشػػرب محافظػػاتمػػا عنػػد سػػؤاؿ المرضػػى هػػؿ تعتقػػد أف الميػػا  فػػي أ
 .بالمرض

ل نمػـ   ػ لح  ل شػرب  أج بكا راد  ين  الدراى مف أففردان   73ل أف  4.6ل الشاؿيتبح مف خسؿ 
ل    اأم  الذيف أجػ بك   %  كهذا يمكد إل  م   الك ي  ف أبرار المي ا الم كث  ايم ئي ن 18.1بنىب  ل

مػف أفػراد  ينػ  %  81.9بنىب  ل ان   فرد(331غزة غير   لح  ل شرب  مح فظ تأم أف المي ا في 
 الدراى .

 

 

 

 

 شهور6كل 
81.3% 

 كل سنة
12.5% 

 كل سنة ونصف 
6.2% 
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  رابعرابعالفصؿ الالفصؿ ال
العادات والسموكيات المتبعة العادات والسموكيات المتبعة 
لمرضى الفشؿ الكموي لمرضى الفشؿ الكموي 

المزمف لطبيعة استخدامهـ المزمف لطبيعة استخدامهـ 
لمميا  المفمترة وأهـ مصادر لمميا  المفمترة وأهـ مصادر 

تموث الميا  الجوفية تموث الميا  الجوفية 
  بالعناصر الكيميائيةبالعناصر الكيميائية

  

 

  غزة صالحة لمشرب محافظاتالميا  في  هؿ تعتقد أف( 4.6) شكؿ

 

 ـ 2012ب   تم د     بي ن ت الدراى  الميداني    ـ ل الب حث الم در:  مؿ 

 .فمماذا (غير صالحة لمشرب)إذا كانت اإلجابة )ال(  -

يتبػػح مػػف إج بػػ  المربػػ   ػػف األىػػب ب التػػي تجمػػؿ الميػػ ا غيػػر  ػػ لح  ل شػػرب أك ن يػػركف ألنهػػ  
ترت ػػػ  فيهػػػ  نىػػػب  الا كرايػػػد كالتػػػي تػػػـ إظه رهػػػ  مػػػف خػػػسؿ التح يػػػؿ  أف الميػػػ ا  م لحػػػ  كممنػػػ  ذلػػػؾ

ـ لػػذلؾ تاػػكف الميػ ا غيػػر مىتىػػ غ  هػػذا ب إلبػػ ف  إلػ  تغيػػر فػػي لكنهػػ  كيػػدؿ 2012 ئي لمػػ ـ يػالايم
فمػػػف خػػػسؿ تح يػػػؿ   الماػػػ رة ككجػػػكد بمػػػض الشػػػكائب ممػػػ  يؤاػػػد  ػػػدـ  ػػػسحيته  ارت ػػػ عذلػػػؾ   ػػػ  

لإل ػ ب   لمتم  ػ   ختبػ ر ال ػركض اإلح ػ ئي  تبػيف أف مػف أاثػر المكامػؿ تػأثيران ا ىتبي ف كالنتػ ئج ا
تمث ػػت فػػي تنػػ كؿ الميػػ ا غيػػر م  تػػرة لالميػػ ا الب ديػػ     ػػ  الػػرغـ مػػف المػػزمف بمػػرض ال شػػؿ الا ػػكم 

  مبػؿ اإل ػ ب  بػ لمرض  م كحته  كذلؾ لمدـ إدراؾ بمض المرب  لمخ طر الت كث الايمي ئي ل مي ا
 ػػط مػػف %  ف10ل حيػػث بينػػت الدراىػػ  انػػ  مػػ  بػػيف    ػػ  اإلنىػػ ف ح ي يػػ ن  تػػت تشػػاؿ خطػػران كالتػػي ب 

 .غزة تتكافؽ م  مم يير ال ح  الم لمي مح فظ ت في  اآلدميالمي ا   لح  لسىتخداـ 

 %81.9 ال

 %18.1نعم 
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  الفصؿ الرابعالفصؿ الرابع
العادات والسموكيات المتبعة العادات والسموكيات المتبعة 
لمرضى الفشؿ الكموي لمرضى الفشؿ الكموي 

المزمف لطبيعة استخدامهـ المزمف لطبيعة استخدامهـ 
لمميا  المفمترة وأهـ مصادر لمميا  المفمترة وأهـ مصادر 

وث الميا  الجوفية وث الميا  الجوفية تمتم
  بالعناصر الكيميائيةبالعناصر الكيميائية

  

 لمميا  الجوفية والتربة:  الكيميائيمصادر التموث 

غير  الخزاف الجكفي بشاؿ مب شر أك تت كث المي ا الجكفي  ب لمديد مف الم كث ت كالتي ت ؿ إل 
مب شر مثؿ تىرب المي ا الم دم  كالمخ   ت ال ن  ي  كالمم دف الث ي   كاألىمدة الزرا ي  كالمبيدات 

م  بطري   مب شرة  بر إتىربه  ل خزاف الجكفي كياكف   الحشري  كالن  ي ت ال  ب  المتراام 
مؿ     زي دة نىب  األمسح الا ي  مى م ت ال خكر أك بطري   غير مب شرة كهك م  يم

 فيل  تغير كردا ة نك ي  المي ا الجكفي  إالنه ي   فيالنترات كالذم يؤدل ك الا كرايد ك   TDSالذائب 
كأبرار كأمراض ب ل ح  الم م  كتمتبر المكامؿ الطبيمي  لالترب  كالمي ا  مف  غزة مح فظ ت

تـ  كالتي المزمف   مرض ال شؿ الا كم األىب ب التي تؤثر في اإل  ب  ببمض األمراض كخ 
إل  ت  مـ ن  ط البمؼ مثؿ هطكؿ األمط ر الابيرة  يب ن أ كتى  د المتغيرات الجكي    ى ب  ن شرحه  

 . 1ل م  زي دة النش ط البشرل يؤدل إل  ت كث المي ا الجكفي 
خيرة غير مم كم  ال ترة األ في المزمف الا كم%  مف ممد ت ال شؿ 40ل يحكال أف األطب  كيؤاد 

 دف كالمبيدات بخرة الممأل  ت كث المي ا ب لمم دف الث ي   كت كث البيئ  ب لغ زات ك إكيرجمكنه  
 . 2ل الزرا ي  رابياأل فيكالايم كي ت 

األمالح  –النترات  –أهـ مصادر تموث الميا  الجوفية  بالعناصر الكيميائية )الكمورايد 
 غزة:محافظات  في( TDSالكمية الذائبة 

 ستنزاؼ مخزوف الميا  الجوفية: ا -1

ل ػػد ىػػبب الكبػػ  الهيػػدركلكجي غيػػر المتػػكازف مػػف ىػػحب كتغذيػػ  الميػػ ا الجكفيػػ  مشػػاست خطيػػرة 
ل خػزاف الجػكفي فػي ال طػ ع كالتػي مػف أهمهػ  هبػكط منىػكب المػ   الجػكفي كنتيجػ  لمػدـ ا  يػ  اميػػ  

كا نػػت ال تػػرة   (3)كفيػػ  ب ػػكرة مىػػتمرة منىػػكب الميػػ ا الج فػػيالتغذيػػ  أدل ذلػػؾ إلػػ  انخ ػػ ض حػػ د 
كذلػؾ بىػبب  ؛ منىكب الميػ ا ب  نخ ػ ض تػدريجي ن  أـ بد1971ـ كحت    ـ 1935الكامم  بيف   ـ 

  ػ   كب لتػ لي   ىتهسؾأثرت      م ي  ا  كب لت ليـ 1948تدفؽ السجئيف خسؿ هذا ال ترة   ـ 

                                                

"(1) Hannah Moffatt and Sylivia Struck, water- borne Disease out breaks in 

Canadian small Drinking water systems", by (2011).p55. 

ت ريػػر شػػهر يكليػػك مرجػػ  ىػػبؽ ذاػػرا   "   العػػالـ فػػي الكمػػويتقيػػيـ لمرضػػى الفشػػؿ منظمػػ  ال ػػح  الم لميػػ    "  2ل
 ـ.2011

(3)Zahers.kuhail "Ground water status in the gaza strip since"1935, Islamic 

university journal, Vol4.,No.1. (Gaza: 1996). P.46. 
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  الفصؿ الرابعالفصؿ الرابع
العادات والسموكيات المتبعة العادات والسموكيات المتبعة 
لمرضى الفشؿ الكموي لمرضى الفشؿ الكموي 

المزمف لطبيعة استخدامهـ المزمف لطبيعة استخدامهـ 
لمميا  المفمترة وأهـ مصادر لمميا  المفمترة وأهـ مصادر 

تموث الميا  الجوفية تموث الميا  الجوفية 
  بالعناصر الكيميائيةبالعناصر الكيميائية

  

لخػػزاف الجػػكفي الىػػ ح ي بشػػاؿ ف مػػد حيػػث ي ػػدر يتمثػػؿ المجػػز المػػ ئي فػػي ا   1ل م يػػ  منىػػكب الميػػ ا
م يػكف متػر مامػب أمػ  الجػز  المتب ػي مػف ذلػؾ المجػز فيػنماس ب ػكرة  (5-10) هػذا ال  مػد بحػكالي

هػذا ب إلبػ ف      مسحاأللل  زي دة الا كرايد إدل أمر الذل األ تداخؿ مي ا البحر إل  المي ا الجكفي 
كب لتػ لي    ىػتهسؾأثػر   ػ  ممػد ت ا   هػكى  الزرا ػي كجميمكالت   إل  الزي دة الىا ني  الطبيمي 

رت  ع نىب  الا كرايد كاألمسح الا ي  ا ئي ل مي ا الجكفي  ك يأدل إل  ت كث ايم  2ل    منىكب المي ا 
متجػ كزة فػي ذلػؾ  شػرة    اؿ الخطكط الحمرا  في اإلدارة اإلىتراتيجي  كالمىػتدام  متج كزان    الذائب 

 . 3ل بم ؼ مم يير منظم  ال ح  الم لمي  ل شربأ

 الميا  العادمة: -2

كاذلؾ المي ا    تتاكف المي ا الم دم  مف المي ا المىتخدم  في المن زؿ ىكا  الحم م ت أك المط بخ
%  99.9المىتخدم  في بمض الكرش كالم  ن  ال غيرة كتحتكل     نىب    لي  مف الم   ل

هيئ  مكاد غركي  ك  ل   كذائب  كتمتبر المي ا الم دم  كغير المم لج  مف كالب مي مكاد   ب      
    زي دة  حيث تممؿ كايمي ئي ن  الىطحي  كالجكفي  بىبب ت كثه  بيكلكجي ن  هـ م  در ت كث المي اأ

 في ال حيل  نظـ ال رؼ إكب لنظر   (4) يالا ك مي ا الشرب يؤثر     المظ ـ  فينىب  الم كح  
كىي دة    كتدهكره  ال حيبىبب م   نىب  شبا ت ال رؼ  ؛ة   م  نجده  متدهكرةمح فظ ت غز 

 ال حيف شبا ت ال رؼ أحيث   خرلالمح فظ ت ك المن طؽ األ  بمض  فيالح ر ا مت   ي  
: %  مف المى اف لشاؿ رمـ58.38  ىكل لإ  تغط  ـ 2008  ـ  فيمح فظ ت غزة  في

ل  إمي ا الم دم  %  يتـ ت ريؼ ال41.62ل ف حكال أ مأ  4.4 :  كبن       لجدكؿ رمـ4.7
بيكلكجي   م  م  تحم   هذا المي ا مف م كث تدن  مم لج   أك البحر دكف أالح ر ا مت   ي  

كالتي ا ف له  األثر المب شر في    مسحإل  زي دة نىب  األكايمي ئي  كمم دف ث ي   كى م  كتؤدل 
 مح فظ تب  بمرض ال شؿ الا كم المزمف في اثير مف من طؽ   المرب  ب إل  ب  ل مديد مف اإل

 مف خسؿ ال  ؿام  تـ تكبيح ذلؾ    تم د بمض المرب      المي ا الجكفي  في الشربغزة 
 . الث لث

 
                                                

(1) Sara ROY, The Gaza stritical Economy of De – Development Washington ,D.C.; 

The Lnstitute for paletine , 1995 p 31 . 

مطػػػ ع غػػػزة"  كثي ػػػ   -األكؿ"  الجػػػز  فمسػػػطيف فػػػي،" مصػػػادر الميػػػا  ىػػػ ط  الميػػػ ا ككزارة الزرا ػػػ  ال  ىػػػطيني   2ل
 .1ـ  ص2009  غزة   ف ىطيف   1ل اىتراتيجي 

 .3ـ  ص2009"   مرج  ىبؽ ذارا   فمسطيف في"مصادر الميا  ا ال  ىطيني   ى ط  المي   3ل
(4) Salgotetal. Desalination ,m ".Waste water reuse and risk: Definition of key 

objectives",. 187 (2006) p. 29. 
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  الفصؿ الرابعالفصؿ الرابع
العادات والسموكيات المتبعة العادات والسموكيات المتبعة 
لمرضى الفشؿ الكموي لمرضى الفشؿ الكموي 

ف لطبيعة استخدامهـ ف لطبيعة استخدامهـ المزمالمزم
لمميا  المفمترة وأهـ مصادر لمميا  المفمترة وأهـ مصادر 

تموث الميا  الجوفية تموث الميا  الجوفية 
  بالعناصر الكيميائيةبالعناصر الكيميائية

  

 غزة محافظات في االمتصاصيةوالحفر  الصحيالصرؼ  ( شبكات4.7) شكؿ

 
 ـ 2008   بي ن ت ى ط  المي ا ال  ىطيني    ـلب   تم د   الب حث  إ دادالشاؿ مف : الم در     

 غزة كميات الميا  العادمة وخصائصها في محافظات( 4.4) جدوؿ

 االستهالؾ المحافظة
لميا   السنوي

الشرب مميوف  
 متر مكعب

النسبة 
المئوية 
لتغطية 
شبكة 
المجاري 
)%( 

النسبة المئوية 
لتغطية الحفر 
 االمتصاصية

)%( 

كميات 
ميا  

المجاري 
 ي اليـوف

كمية الميا  
المجاري 

المنتجة في 
 (3السنة )ـ

الميا  العادمة قبؿ 
 المعالجة

العادمة بعد  الميا 
 المعالجة

Bod 
ممجـ/ 
 لتر

Bod 
ممجـ/ 
 لتر

BoD 
ممجـ/ 
 لتر

CoD 
ممجـ / 
 لتر

 120 40 1078 420 596 16340 31.5 68.5 9.92 الشم ؿ
 229.3 71.3 912.7 511.2 17.61 48243 21 79 18.20 غزة

     4.17 11486 36 64 7.03 الكىط 
     1.80 4942 79.4 20.6 7.20 خ نيكنس

 556 240 1298 760 3.21 8789 40.2 59.8 5.49 رفح
     32.75 89795   47.85المجمكع     

 ـ 2008الم در: ى ط  المي ا ال  ىطيني  ل
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  الفصؿ الرابعالفصؿ الرابع
العادات والسموكيات المتبعة العادات والسموكيات المتبعة 
لمرضى الفشؿ الكموي لمرضى الفشؿ الكموي 

المزمف لطبيعة استخدامهـ المزمف لطبيعة استخدامهـ 
لمميا  المفمترة وأهـ مصادر لمميا  المفمترة وأهـ مصادر 

تموث الميا  الجوفية تموث الميا  الجوفية 
  بالعناصر الكيميائيةبالعناصر الكيميائية

  

 :يئيالبزدياد التموث ا في يسرائيماإل االحتالؿدور 

 فػػيل ميػػ ا المذبػػ   الجػػكفي م يػػ ت ت كيػػث المخػػزكف  فػػيكبػػدكر م  ػػكد  ىػػرائي ياإل ا حػػتسؿأىػػهـ 
 التػيمػ اف فػكؽ األ ال ػحيؾ تجميػ  ميػ ا ال ػرؼ م مػ  بػر غزة  بر التخطيط المتممد إل مح فظ ت

نػػ طؽ م فػػي المجػػ رمم متػػ  لبػػرؾ إمػػف  كهػػذا يتبػػح ج يػػ ن    يكجػػد فيهػػ  مخػػزكف الميػػ ا الجكفيػػ  المذبػػ 
مػػ اف كت ػؾ األ  شػم ؿ بيػت  هيػ  فػيتػؿ الىػ ط ف بمدينػ  رفػػح كاػذلؾ ممىػار الشػيخ  ج ػيف بغػزة ك 

يمتمػد اػ ف  كالتػي   (1) غػزة مح فظ ت فيل مي ا المذب   جكفي هـ مخزكفأابر ك أبمث ب   هيالثسث 
ل رمػػ ف بمػػد حػػرب ا مػػر ىػػك ان زداد األاك    الشػػرب فػػيالمػػزمف  الا ػػكم  يهػػ  اثيػػر مػػف مربػػ  ال شػػؿ 

بتػػػدمير شػػػػبا ت الميػػػػ ا  ىػػػػرائي ياإل ا حػػػتسؿحيػػػث م مػػػػت مػػػػكات   2008-12-27-ت أبػػػػد كالتػػػي
زديػػػ د  تىػػػرب ميػػػ ا ال ػػػرؼ ادل إلػػػ  أغػػػزة   مح فظػػػ تنحػػػ   مخت  ػػػ  مػػػف أكال ػػػرؼ ال ػػػحي فػػػي 

ختسطهػػ  بخطػػكط ميػػ ا الشػػرب التػػي يمػػ ني جػػز  ابيػػر منهػػ  مػػف تهتػػؾ كرشػػح نتيجػػ   ػػدـ اال ػػحي ك 
لؾ إلػ  ت ػكث ميػ ا ىرائي ي كأدل اػذكجكد مط  الغي ر بىبب الح  ر اإل دكرم لمدـ ي نته  بشاؿ 
كل د تمربت محط  مم لج  ميػ ا ال ػرؼ ال ػحي لمدينػ  غػزة فػي منط ػ  الشػيخ    الخزاف الجكفي
حػػدثت أ فتحػػ  كاىػػم  فػػي ال ىػػـ الشػػرمي مػػف براػػ  المم لجػػ  حػػداثإممػػ  أدل إلػػ      ج ػػيف ل   ػػؼ

ف المنط ػػػ  أالشػػػرب كخ  ػػػ   فػػػيمربػػػ  الػػػذيف يمتمػػػدكف   ػػػ  الميػػػ ا الجكفيػػػ    ػػػ  ال ابيػػػران  بػػػرران 
 . 4.5كجدكؿ رمـ: ل  4.1 كرة  رمـ :ل    نىب  ل مرب  أالجنكبي  لمدين  غزة تمث ت فيه  

 

 

 

 

 

 

 

                                                

"   غػػزة فمسػػطيف فػػييػػة المائ األوضػػاع تنفيػػذي"ممخػػص    الػػكطنيالميػػ ا ال  ىػػطيني    مج ػػس الميػػ ا  ىػػ ط   1ل
 . 12ـ  ص2005ف ىطيف   
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  الفصؿ الرابعالفصؿ الرابع
ادات والسموكيات المتبعة ادات والسموكيات المتبعة العالع

لمرضى الفشؿ الكموي لمرضى الفشؿ الكموي 
المزمف لطبيعة استخدامهـ المزمف لطبيعة استخدامهـ 
لمميا  المفمترة وأهـ مصادر لمميا  المفمترة وأهـ مصادر 

تموث الميا  الجوفية تموث الميا  الجوفية 
  بالعناصر الكيميائيةبالعناصر الكيميائية

  

قبؿ العدواف عمى )اليسار( وبعد  الصحيمحطة غزة لمعالجة ميا  الصرؼ  ( تدمير4.1صورة )
 واف عمى )اليميف(دالع

 
   ال  ىطيني الم در: ى ط  جكدة البيئ

 -2008لعنصر النترات بعد حرب الفرقاف )ديسمبر  الكيميائي( نسبة التموث 4.5) جدوؿ
 الشيخ عجميف R-113( عمى بئر 2009يناير

الحد المىمكح ب   2010 2009 2008 2005
 كف ىطيني ن    لمي ن 

 / م جـ لتر50  جـ لتر/ م218 / م جـ لتر185 / م جـ لتر136 / م جـ لتر132

 ب   تم د     بي ن ت مختبر ال ح  الم م  لب حث  الم در: الجدكؿ مف إ داد ا

 -: تياآل( 4.5نالحظ مف خالؿ الجدوؿ )

كيسحػػػظ أف هنػػػ ؾ ارت   ػػػ ن كزيػػػ دة كابػػػح  فػػػي ممػػػدؿ ذلػػػؾ البئػػػر خػػػسؿ الىػػػنكات حىػػػب التح ليػػػؿ 
ى ب     حيث ا نت نىبت  لمن ر النترات فػي المػ ـ الايمي ئي  لمختبر ال ح  الم م  في الىنكات ال

أم بمد  2009  م جـ/ لتر كف  الم ـ 136ـ ب غت ل2008  م جـ/ لتر كفي الم ـ 132ـ ل2005
  م جػـ/ لتػر كيشػير ذلػؾ إلػ  ازديػ د الت ػكث الايميػ ئي ل ميػ ا بمػد حػرب ال رمػ ف 185حرب ال رم ف ل

 لحرب هن  زادت مػف نىػب  الت ػكث الايميػ ئي ل ميػ ا   م جـ / لتر  ف218ـ ب غت ل2010كفي الم ـ 
لمدينػ  غػزة ا نػت أاثػر  الغربيػ الجكفي  كمد تبػيف مػف خػسؿ التكزيػ  الجغرافػي ل مربػ  أف المنط ػ  

  فػػردان مػػف أفػػراد  ينػػ  الدراىػػ  مػػف المنػػ طؽ 58إ ػػ ب  ب ل شػػؿ الا ػػكم المػػزمف حيػػث ب ػػ   ػػددهـ ل
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  الفصؿ الرابعالفصؿ الرابع
العادات والسموكيات المتبعة العادات والسموكيات المتبعة 
لمرضى الفشؿ الكموي لمرضى الفشؿ الكموي 

المزمف لطبيعة استخدامهـ المزمف لطبيعة استخدامهـ 
لمميا  المفمترة وأهـ مصادر لمميا  المفمترة وأهـ مصادر 

  الجوفية   الجوفية تموث المياتموث الميا
  بالعناصر الكيميائيةبالعناصر الكيميائية

  

بك ػ  الكا ػؿ بػيف محطػ  البػخ  16كف تـ تدمير خط ب طػرلمدين  غزة   أم  في بيت ح ن الغربي 
  كمنمت الى ط ت الحربي  اإلىػرائي ي   المػكظ يف مػف إ مػ ر محطػ  بيػت  هيػ  (1)كمحط  المم لج 

شػػاؿ تمطػػؿ  ػػف محطػػ ت مم لجػػ  الميػػ ا الم دمػػ  كبػػخ الميػػ ا الم دمػػ  دكف المم لجػػ  إلػػ  الاثبػػ ف 
  كمػد اتبػح مػف خػسؿ ( 2)غػزة  مح فظػ تبي كهػذا مػ  حػدث فػي الرم ي  ت كيث ن مب شران ل ترب  كاألرا

التح يػػػؿ الايميػػػ ئي لميػػػ ا الشػػػرب ل مح فظػػػ  الشػػػم لي  ازديػػػ د الت ػػػكث الايميػػػ ئي ل ميػػػ ا الجكفيػػػ  فػػػي 
 المح فظ  ب لرغـ مف أنه  أفبؿ حظ ن مف غيره  م  رن  ب لمح فظ ت األخرل.

ال حي الى ئدة حىب مكم  ىاف مرب  ال شؿ  ألنظم  ال رؼمف خسؿ الدراى  الميداني   تبيفك 
مػػر ممػػ  زاد األمتكاجػػدة  األخػرلمػػ  زالػت الح ػػر ا مت   ػػي  كالطػػرؽ  ـ2012لمػػ ـ المػػزمف  الا ػكم
  . 4.7ل:   كجدكؿ رمـ4.6ل: جدكؿ رمـ .ىك ان 

 ( المرضى حسب طرؽ التخمص مف الميا  العادمة4.6) جدوؿ

 %سبة المئوية الن العدد طرؽ التخمص مف الميا  العادمة
 71.2 356 شبا ت  رؼ  ح 
 23.0 22 ح رة امت   ي 

 4.4 14 منكات مج رم م تكح 
 1.4 12 طرؽ أخرل
 100       404  المجموع

 ـ 2012ل الم در: الدراى  الميداني    ـ   

 

 

 

 

 

 

                                                

 ـ.2009"   "أثر العدواف اإلسرائيمي عمى الحؽ في الميا  في قطاع غزةمراز الميزاف لح كؽ اإلنى ف  ت رير   1ل
 .ـ2009 شهر يكليك  في" ت رير "أزمة مزدوجة خسائر فادحة في الزراعة وآثار بيئية وتصحركزارة الزرا      2ل
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  الفصؿ الرابعالفصؿ الرابع
العادات والسموكيات المتبعة العادات والسموكيات المتبعة 
لمرضى الفشؿ الكموي لمرضى الفشؿ الكموي 

المزمف لطبيعة استخدامهـ المزمف لطبيعة استخدامهـ 
لمميا  المفمترة وأهـ مصادر لمميا  المفمترة وأهـ مصادر 

تموث الميا  الجوفية تموث الميا  الجوفية 
  بالعناصر الكيميائيةبالعناصر الكيميائية

  

 محافظات غزة في الكمويطرؽ التخمص مف الميا  العادمة لمرضى الفشؿ ( 4.7) جدوؿ

النسبة  العدد طرؽ التخمص مف الميا  العادمة افظةالمح 
 %المئوية

 شماؿ غزة

 92.0 69 شبا ت  رؼ  ح 
 4.0 3 ح رة امت   ي 

 2.7 2 منكات مج رم م تكح 
 1.3 1 طرؽ أخرل
 100.0 75 المجموع

 مدينة غزة

 94.0 126 شبا ت  رؼ  ح 
 3.0 4 ح رة امت   ي 

 1.5 2 منكات مج رم م تكح 
 1.5 2 طرؽ أخرل
 100.0 134 المجموع

 الوسطى
  

 85.0 51 شبا ت  رؼ  ح 
 8.4 5 ح رة امت   ي 

 5.0 3 منكات مج رم م تكح 
 1.6 1 طرؽ أخرل
 100.0 60 المجموع

 85.0 70 ت  رؼ  ح  شبا

 خانيونس

 7.7 6 ح رة امت   ي 
 4.8 4 منكات مج رم م تكح 

 2.5 2 طرؽ أخرل
 100 82 جموعالم

 رفا

 75.4 40 شبا ت  رؼ  ح 
 7.6 4 ح رة امت   ي 

 5.7 3 منكات مج رم م تكح 
 11.3 6 طرؽ أخرل
 100 53 المجموع

  ـ2012الم در: الدراى  الميداني    ـل                                                          
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  الفصؿ الرابعالفصؿ الرابع
العادات والسموكيات المتبعة العادات والسموكيات المتبعة 
لمرضى الفشؿ الكموي لمرضى الفشؿ الكموي 

استخدامهـ استخدامهـ   المزمف لطبيعةالمزمف لطبيعة
لمميا  المفمترة وأهـ مصادر لمميا  المفمترة وأهـ مصادر 

تموث الميا  الجوفية تموث الميا  الجوفية 
  بالعناصر الكيميائيةبالعناصر الكيميائية

  

 -: يت( اآل4.7) ( والجدوؿ4.6نالحظ مف خالؿ الجدوؿ )   

  تغط   ال حيف شبا ت ال رؼ أتبيف   فراد  ين  الدراى ف   لبي ن ت الدراى  الميداني  ألك 
ابر أكتمث ت   ح  ت الدراى  إجم لي%  مف 71.2كك  ت نىبته  ل  فراد  ين  الدراى أمي  ج

نه  أل  ى الدرا فراد  ين أ%  مف 94مح فظ  غزة  بنىب  ل في ال حيتغطي  لشبا ت ال رؼ 
فراد أ%  مف 92كشم ؿ غزة بنىب  ل  المزمف الا كمابر نىب  لمرب  ال شؿ أا نت تحتكل     

مح فظ  خ نيكنس كالمح فظ  الكىط   في ال حيكتم ث ت نىب  شبا ت ال رؼ    ين  الدراى 
طرأ تحىف في الكمت  حيث،  ح  ت الدراى  إجم ليمف      حدةمح فظ  اؿ  % 85بنىب  ل
ر ب لم  رن  م  الكب  الى بؽ لشبا ت ال رؼ ال حي كخ    في المن طؽ الجنكبي  الح ب

كبمض المن طؽ الشم لي  كالكىط  كذلؾ نتيج  البد  في تن يذ شبا  ال رؼ ال حي إ  ذلؾ لـ 
  ل تخ ص مف المي ا الم دم  في مح فظ ت غزة األخرليمن  مف كجكد الح ر ا مت   ي  كالطرؽ 

مؿ ظهكر لشبا ت ال رؼ أكا ف   ل مي ا الجكفي  الايمي ئيزدي د الت كث ال  إل مر الذل يؤداأل
ذلؾ  فيكيرج  الىبب ؛ ح  ت الدراى  إجم لي%  مف 75.4مح فظ  رفح بنىب  ل في ال حي

 .المزمف الا كممؿ ال ئ ت لمرب  ال شؿ أنه  ا نت تمثؿ إ

فراد  ين  الدراى  لمي ا الم دم  أل  ي  ل تخ ص مف االح ر ا مت  الث نيالترتيب  فيكج  ت 
ل  إل  تىرب المي ا  الم دم  إتؤدل  كالتي   ح  ت الدراى  إجم لي %  مف23كك  ت نىبتهـ ل

مف  ى ب  ن ظه ره  إتـ  كالتيل مي ا الجكفي   الايمي ئيمم  يزيد مف فر   الت كث  الجكفيالخزاف 
ثر الابير      مرب  ا ف له  األ كالتيلب دي   لمي ا ال مي ا الجكفي  لا الايمي ئيخسؿ التح يؿ 

 .رب  كا نت بنىب مت  رب  ت ريب ن م      مكام  ىاف المكتكز ت نىبته  المزمف الا كمال شؿ 

دراىت   فيام  بينه   ال حيمدين  غزة يكجد بمض المن طؽ غير مخدكم  بشبا ت ال رؼ  يف 
ي در  دد  حيثمح فظ  غزة   في الجكفيالخزاف  ثره     أراس لالمي ا الم دم  ك  أبكم داد  بكد 

حي   المدين  ك  ىيم  أ ممظـ فيح رة مكز     400لاثر مف أمدين  غزة  فيالح ر ا مت   ي  
 فيكبيف    كالشم لي  لمدين  غزة كالغربي المن طؽ الشرمي   في أم  كتؿ الهكا  كال برة  الزيتكف حي

 .حي   مدين  غزةأ في ي تكزي  الح ر ا مت    يب ن أدراىت  
 . %2لكالشمؼ   كالزرم    المش هرة   %50لالزيتكف  حي   %3لالشج  ي   1-
تػػػػؿ الهػػػػكا    %(2مػػػػ  الرمػػػػ ؿ   الغربػػػػيمػػػػ  الن ػػػػر    ممىػػػػار الشػػػػ ط    %2لال ػػػػبرة  2-
 . 1ل  %(41

                                                

"  رى ل  م جىتير الج ممػ   محافظة غزة في الجوفيالميا  العادمة واثرها عمى الخزاف راس   " أبك بكد م داد   1ل
 .35ـ   ص 2012   اإلىسمي 
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  الفصؿ الرابعالفصؿ الرابع
العادات والسموكيات المتبعة العادات والسموكيات المتبعة 
لمرضى الفشؿ الكموي لمرضى الفشؿ الكموي 

المزمف لطبيعة استخدامهـ المزمف لطبيعة استخدامهـ 
لمميا  المفمترة وأهـ مصادر لمميا  المفمترة وأهـ مصادر 

تموث الميا  الجوفية تموث الميا  الجوفية 
  بالعناصر الكيميائيةبالعناصر الكيميائية

  

 رافػػيالجغ تكزيػػ  ل ـ2012لمػػ ـ  الب حثػػ م مػػت بهػػ   التػػيالدراىػػ  الميدانيػػ   كمػػد تبػػيف مػػف خػػسؿ
 ان   فػػرد134ب ػػ   ػػددهـ ل كالػػذيف المربػػ ممظػػـ ف ألمدينػػ  غػػزة  المػػزمف الا ػػكملمربػػ  ال شػػؿ 

الزيتػػػكف  احػػػيالمنػػػ طؽ الشػػػرمي   فػػػياثػػػرهـ أ اػػػ نكا يىػػػاف    ػػػدد حػػػ  ت الدراىػػػ  إجمػػػ ليمػػػف 
  55ت ػػؾ المنػػ طؽ ل فػػيالمربػػ   كال ػػح ب  كاػػ ف  ػػدد  كحػػ  الػػدرج  كالشػػج  ي  كحػػ  الت ػػ ح

فػراد  ينػ  أمػف  ان   فػرد58ف لأ الجغرافػيمػف خػسؿ التكزيػ   يبػ ن أكتبيف    134ل ؿ أمف  ان فرد
الن ر كال برة كممىار الش ط  كمنط   الشػ     احيلمدين  غزة  الغربي الدراى  مف المن طؽ 

لػ  إ  بػ فهػذا ب إل   رؼ  ػح  بشبا ت مخدكم ت ؾ المن طؽ غير  ممظـ كتؿ الهكا كا نت
المػػػزمف  الا ػػػكمح لػػػ  م ػػػ ب  ب ل شػػػؿ   21ل يبػػػ ن أغػػػزة اػػػ ف هنػػػ ؾ  المنػػػ طؽ الشػػػم لي  لمدينػػػ 

كالتػػي جميػػ  الميػػ ا الم دمػػ  لتالشػػيخ ربػػكاف حيػػث اػػ ف هنػػ ؾ براػػ  الشػػيخ ربػػكاف  فػػيكخ  ػػ  
كمػػػ     لتجميػػػ  ميػػػ ا األمطػػػ ر ألف تربتهػػػ  رم يػػػ  تتميػػػز بن  ذيػػػ    ليػػػ  ا نػػػت مخ  ػػػ  أ ػػػسن 

امػ  هػك كابػح  ان زداد األمػر ىػك االشيخ ربكاف  رؼ المي ا الم دم  إليه  مف مخت ؼ من طؽ 
األمػػر الػذم أدل إلػػ  ت ػكث الخػػزاف الجػكفي كبػػذلؾ  ـ2012 ػ ـ خػسؿ الىػػنكات الم بػي  حتػػ  

 غير   لح ل شرب.   A7 (R-162H)لشيخ ربكاف اأ بح بئر 
  فترتػب   ػ   مح فظػ  غػزة فيلبمض المن طؽ  ال حيلمدـ ك كؿ شبا ت ال رؼ  كنظران

النتػػػػرات   ن ػػػػرمكخ  ػػػػ   الايميػػػػ ئيرت ػػػػ ع نىػػػػب  الت ػػػػكث اميػػػػ ا الجكفيػػػػ  ك ذلػػػػؾ  ت ػػػػكث ال
 فػػػي ػػػداد الم ػػػ بيف خ  ػػػ  أ رت ػػػ ع بت ػػػؾ المنػػػ طؽ  فػػػي مػػػر ىػػػك ان ممػػػ  زاد األ   كالا كرايػػػد

 تمػػ د اثيػػر مػػف المربػػ  اكذلػػؾ بىػػبب  المنػػ طؽ الغيػػر مخدكمػػ  بشػػبا ت  ػػرؼ  ػػح 
  .3.2ب  ن مف خسؿ جدكؿ رمـ: لالشرب ام  تـ تكبيحه  ى  في الب دي      المي ا 

 مدينػػػ   فػػػيحيػػػث بينػػػت دراىػػػ   بػػػد ال ػػػ در البػػػ ز لالميػػػ ا الم دمػػػ  مدينػػػ  خػػػ نيكنس  فػػػيمػػػ  أ
شػػػبا   ػػػرؼ  ػػػح  كيػػػتـ  ل ممىػػػار خػػػ نيكنس مخػػػيـ خػػػ نيكنس فػػػي  يتػػػكفر  خػػػ نيكنس 

كمػد تبػيف مػف خػسؿ الدراىػ  ,   1لالتخ ص مف الميػ ا الم دمػ  بكاىػط  الح ػر ا مت   ػي  
ف ممظػػـ ألمح فظػػ  خػػ نيكنس المػػزمف  الا ػػكملمربػػ  ال شػػؿ  الجغرافػػيالميدانيػػ   كالتكزيػػ  

اثػرهـ أ دد ح  ت الدراى  ا نكا يىػاف  جم ليإمف  ان   فرد82ب    ددهـ ل فيالمرب  كالذ
مخػيـ خػ نيكنس فترتػب  في ال حيلمدـ تكفر شبا ت ال رؼ  كنظران    مخيـ خ نيكنس في

النتػػرات   ن ػػرمكخ  ػػ   الايميػػ ئيرت ػػ ع نىػػب  الت ػػكث االجكفيػػ  ك   ػػ  ذلػػؾ  ت ػػكث الميػػ ا 
 فػي  ػداد الم ػ بيفأرت ػ ع ا لػ إدل أك  مخػيـ خػ نيكنس فػي مػر ىػك ان مم  زاد األ   كالا كرايد
 فػػػي لالميػػػ ا الب ديػػػ    تمػػػ د اثيػػػر مػػػف المربػػػ    ػػػ  الميػػػ ا الجكفيػػػ اكذلػػػؾ بىػػػبب  المخػػػيـ

                                                

ـ   2012   اإلىػسمي   رىػ ل  م جىػتير   الج ممػ  مدينػة خػانيونس "  فػي"الميػا  العادمػة  بد ال  در الب ز    1ل
 .33ص



137 
 

  

 

 

 

  الفصؿ الرابعالفصؿ الرابع
سموكيات المتبعة سموكيات المتبعة العادات والالعادات وال

لمرضى الفشؿ الكموي لمرضى الفشؿ الكموي 
المزمف لطبيعة استخدامهـ المزمف لطبيعة استخدامهـ 
لمميا  المفمترة وأهـ مصادر لمميا  المفمترة وأهـ مصادر 

تموث الميا  الجوفية تموث الميا  الجوفية 
  بالعناصر الكيميائيةبالعناصر الكيميائية

  

م  مدين  خ نيكنس كبكاحيه  أ   3.8دكؿ رمـ لمف خسؿ ج الشرب ام  تـ تكبيحه  ى ب  ن 
 3)ـ 8000-7000ل فمػػ  بػػيلػػ  محطػػ ت البػػخ إت ػػؿ  التػػيفت ػػدر اميػػ  الميػػ ا الم دمػػ  

 تتػػراكح مػػ  بػػيف مت   ػػي ا إلػػ  الح ػػر تن ػػرؼ  كالتػػيكبهػػذا تاػػكف الاميػػ  المتب يػػ    يكميػػ ن 
النتػػػػرت   ػػػػرمبمنلػػػػ  ت ػػػػكث الميػػػػ ا الجكفيػػػػ  إكترتػػػػب   ػػػػ  ذلػػػػؾ    1ل 3ـ4980 –4540ل

 ثػراػ ف لهػ  األ كالتػيـ 2012ثب ته  مػف خػسؿ التح ليػؿ الايمي ئيػ  لمػ ـ إتـ  كالتيكالا كرايد 
مدينػػ   فػػي المػػزمف الا ػػكم ػػداد الم ػػ بيف ب ل شػػؿ أزديػػ د اكلػػ  ك المػػكاطف ب لدرجػػ  األ   ػػ 

   ػػ بل ميػػ ا الجكفيػػ  ب إل الايميػػ ئيكث رتبػػ ط الت ػػاكهػػذا يؤاػػد مػػدل   خػػ نيكنس كبػػكاحيه 
 .المزمف الا كمبمرض ال شؿ 

    فػي الجػكفيثرهػ    ػ  الخػزاف ألالميػ ا الم دمػ  ك   2002لحيف بينت دراى  نميـ بػ ركد  في 
نظمػ  ت ػري ه  أدميػ   ك اآل ا ىػتخدام تم دم  الن تجػ   ػف المي ا ال فأ  الكىط مح فظ  ال
حيػث يمتمػد   ل  نظ ـ  رؼ  ػح  متا مػؿ يخػدـ المنط ػ إت ت ر   مح فظ  دير الب ح في

 ػػرؼ مخ  ػػ تهـ  فػػيكال نػػكات الماشػػكف   ال ػػحينظمػػ  ال ػػرؼ أاثيػػر مػػف الىػػا ف   ػػ  
رت ػ ع الػ   ػدـ  ػسحي  الميػ ا الجكفيػ  ب لمنط ػ  ل شػرب بىػبب إكاش ت الدراى     الى ئ  

شػػ رت أـ 2008 المػػ ـ فػػي يبػػ ن أك    2لكالا كرايػػد كالنتػػرات  الا يػػ  الذائبػػ كالمػػكاد    مػػسحاأل
مػف  ػدـ نظػ ـ  ػرؼ  ػح   يف مح فظ  دير الب ح م زالػت تمػ نألمي ا ال  ىطيني  ى ط  ا

كالمػػػكاد    مػػػسحرت ػػ ع نىػػػب  األاكالػػػذل ترتػػػب   يػػػ   % 36متا مػػؿ يخػػػدـ المنط ػػػ  بنىػػب  ل
ـ ا نػػػػت 2012لمػػػػ ـ  الحػػػػ ليالكمػػػػت  فػػػػي يبػػػػ ن أك    كالنتػػػػرات   كالا كرايػػػػد  الا يػػػػ  الذائبػػػػ  

حػددته   التػيشرب لػدير الػب ح ف مػت باثيػر المكا ػ  ت كالممػ يير التح ليؿ الايمي ئي  لمي ا ال
كمػػػد تبػػػيف مػػف خػػػسؿ الدراىػػػ     منظمػػ  ال ػػػح  الم لميػػ  كالمكا ػػػ  ت ال ي ىػػػي  ال  ىػػطيني 

ف ممظػػـ أل مح فظػػ  الكىػػط   المػػزمف الا ػػكملمربػػ  ال شػػؿ  الجغرافػػيالميدانيػػ   كالتكزيػػ  
اػػػ ف يىػػػاف     ػػػدد حػػػ  ت الدراىػػػ   ليإجمػػػمػػػف  ان   فػػػرد60المربػػػ  كالػػػذل ب ػػػ   ػػػددهـ ل

كا ف ممظـ المرب  كبنىب   كالمغ زم   كالن يرات   كالبريج   حدير الب مخيـ  فياثرهـ أ
امػ  بينػ  ذلػؾ مػف  الشػرب في   الب ديالمي ا %  ا نكا يمتمدكف     المي ا الجكفي  ل61.7ل

 ػػػرؼ  ػػػح  كت ػػػؾ المنػػػ طؽ ا نػػػت غيػػػر مخدكمػػػ  بشػػػبا ت   3.11خػػػسؿ جػػػدكؿ رمػػػـ: ل
د ممػػ  زا  الايميػػ ئيرت ػػ ع نىػػب  الت ػػكث االميػػ ا الجكفيػػ  ك  ذلػػؾ ت ػػكثفترتػػب   ػػ    متا مػػؿ

  داد الم  بيف.أرت  ع ال  إدل ذلؾ أالمح فظ  الكىط  ك  في مر ىك ان األ

                                                

 .43ـ   ص2012  مرج  ىبؽ ذارا    مدينة خانيونس فيا  العادمة "المي بد ال  در الب ز    1ل
   اإلىػسمي   مج ػ  الج ممػ   محافظػة ديػر الػبما" في الجوفيالميا  العادمة واثرها عمى الخزاف نميـ بػ ركد   "  2ل

 .69ـ   ص 2002   األكؿالمج د الم شر   المدد 
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  الفصؿ الرابعالفصؿ الرابع
العادات والسموكيات المتبعة العادات والسموكيات المتبعة 
لمرضى الفشؿ الكموي لمرضى الفشؿ الكموي 

المزمف لطبيعة استخدامهـ المزمف لطبيعة استخدامهـ 
لمميا  المفمترة وأهـ مصادر لمميا  المفمترة وأهـ مصادر 

ة ة تموث الميا  الجوفيتموث الميا  الجوفي
  بالعناصر الكيميائيةبالعناصر الكيميائية

  

   غيػػر مخدكمػػ  بشػػبا ت  ػػرؼ  يبػػ ن أمػػ  مح فظػػ  الشػػم ؿ كمح فظػػ  رفػػح ا نػػت اػػؿ منهمػػ  أ
اثػر أف مح فظػ  الشػم ؿ أ  إ   4.7ل: مف خسؿ الشاؿ ب  ن ى  ذلؾ  بين ح  متا مؿ ام  

لػذلؾ نك ي  الميػ ا غزة مف حيث  مح فظ ت فيخرل مف غيره  م  رن  ب لمح فظ ت األ   حظ ن 
 فػيالمزمف  الا كمبمرض ال شؿ كا   ب  ل مي ا  الايمي ئيالت كث ا ف   يكجد  سم  بيف 

 . مح فظ  الشم ؿ
   ن   يكجػد  سمػ  بػيف الت ػكث الايميػ ئ  ل ميػ ا كا  ػ ب  بمػػرض أيبػمح فظػ  رفػح اػ ف   مػأ 

ل مي ا المزمف  الا كمال شؿ  تم د فئ  م ي   مف مرب  اكذلؾ بىبب المزمف؛  الا كمال شؿ 
 . دد ح  ت المح فظ  جم ليإمف   %9.4الشرب حيث ب غت نىبتهـ ل في الب دي 

    البيػػ رات  فػػيىػػير ت كالتػػيخػػرل كالطػػرؽ األ   ث لػػث ال نػػكات الماشػػكف الترتيػػب ال فػػيثػػـ جػػ  ت
 التػػيلػػ  زيػػ دة اميػػ  الميػػ ا الم دمػػ  إكهػػ  طػػرؽ غيػػر  ػػحي  تػػؤدل   زمػػ كفػػ  الشػػكارع كاأل

كتكز ػػػت نىػػػبتهم    ػػػ  جميػػػ    ايمي ئيػػػ ن  ممػػػ  يزيػػػد الميػػػ ا ت كثػػػ ن  الجػػػكفيلػػػ  الخػػػزاف إتػػػدخؿ 
م كثػػ ت مػػف الميػػ ا ف هنػػ ؾ مػ زاؿ حتػػ  الكمػػت الح بػر أكيػػدؿ ذلػؾ   ػػ     مح فظػ ت غػػزة

ك أر الح ػػػر ا مت   ػػػػي   بػػػىػػػػكا   الجػػػكفيل خػػػزاف  الايميػػػ ئيالم دمػػػ  تزيػػػد مػػػف الت ػػػػكث 
 الم بػػي فػػيك حتػػ  أ  منػػ طؽ ىػػاف المربػػ   نػػد   خػػرلأك الطػػرؽ األ  ال نػػكات الماشػػكف  

ف المربػػ  منػػذ ال ػػدـ كهػػـ يمتمػػدكف   ػػ  الميػػ ا  ر كابػػح  لت ػػكث الميػػ ا الجكفيػػ  ألثػػآف ػػ  
المػزمف  الا ػكملػ  ال شػؿ إدت أ كالتػيب لغػ    ػ  الا ػ   ان ثػ ر آتراػت  فهيالشرب  فيالب دي  

 الح ليالكمت  في لك ا فالشرب حت   فيل مرب  الذيف ا نكا يمتمدكف     المي ا الب دي  
ثػػػػ ر تػػػػرااـ الم كثػػػػ ت آذلػػػػؾ لػػػػـ يمنػػػػ   فأ  إتن يػػػػذ شػػػػبا ت  ػػػػرؼ  ػػػػح   فػػػػييكجػػػػد بػػػػد  

 كالتػػي الا ػػ خيػػرة كا نػػت البػػحي  األكلػػ  كاأل اإلنىػػ فىػػـ ج فػػي تراامػػت كالتػػييػػ  ئ يالايم
 ه ثب تإتـ  كالتي المزمف  الا كمال شؿ  في   ب  ل مديد مف المرب اإل فيالنه ي   فيأدت 
 ػ ب  بمػرض ا كاإل ل ميػ الايميػ ئيح ػ ئي  بكجػكد  سمػ ت بػيف الت ػكث اإل ختب راتا  بر 

 الا ػػػكمثػػػر بػػ ل    ػػ  مربػػػ  ال شػػؿ أ لبيئػػيا ػػبح ل ت ػػػكث أ فهنػػ   المػػػزمف  الا ػػكمال شػػؿ 
هػػػػذا    كالػػػػذل تبػػػػيف مػػػػف خػػػػسؿ الدراىػػػػ  الميدانيػػػػ    حىػػػػب مكمػػػػ  ىػػػػاف المربػػػػ المػػػػزمف 

 فػين  يػتـ ط ػح ل ميػ ا الم دمػ  أل ل حيال   دـ جكدة كا   ة شبا ت ال رؼ إب ف  ب إل
ال نػكات ك   ػي مت  ا كهذا يزيد بج نب الح ػر المزمف  الا كمبمض من طؽ مرب  ال شؿ 

تبينػػػت مػػػف خػػػسؿ  كالتػػػيترات كالا كرايػػػد نزديػػػ د الت ػػػكث بػػػ لاخػػػرل مػػػف الماشػػػكف  كالطػػػرؽ األ  
 . 4.8ل :ـ   لمح فظ ت غزة. جدكؿ رمـ2012ل مي ا الجكفي  لم ـ ل الايمي ئيالتح يؿ 
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  الفصؿ الرابعالفصؿ الرابع
العادات والسموكيات المتبعة العادات والسموكيات المتبعة 
لمرضى الفشؿ الكموي لمرضى الفشؿ الكموي 

المزمف لطبيعة استخدامهـ المزمف لطبيعة استخدامهـ 
لمميا  المفمترة وأهـ مصادر لمميا  المفمترة وأهـ مصادر 

تموث الميا  الجوفية تموث الميا  الجوفية 
  بالعناصر الكيميائيةبالعناصر الكيميائية

  

 العادمة حسب موقع سكف المرضىميا  ال( طفا 4.8) جدوؿ

 %النسبة المئوية  العدد العادمة عند سكف المرضىلميا  اطفا 
 90.1 364 نمـ
  40 9.9 

 100 404 المجموع

  ـ2012الم در: الدراى  الميداني    ـ ل

 -: تياآل( 4.8ونالحظ مف خالؿ الجدوؿ )

  ند ىؤاؿ المرب  هؿ يحدث ط ح ل مي ا الم دم  حيث تبيف   لبي ن ت الدراى  الميداني  كف  ن    
مػػف  ان   فػػرد364كمػػ ت ممينػػ  كاػػ ف  ػػددهـ لأ فػػيالم دمػػ   نػػ  يػػتـ ط ػػح ل ميػػ اأظهػػرت الدراىػػ  أ
ف هنػ ؾ فر ػ  أممػ  يمنػ     حػ  ت الدراىػ  جمػ ليإ%  مػف 90.1فراد  ينػ  الدراىػ  بنىػب  لأ

تػداخؿ الميػ ا الم دمػ  مػ  شػبا   حتمػ ؿاف أك   حػ ؿ حػدكث تىػرب ت منهػ  فيلت كث شبا  المي ا 
لػػػ   ػػػدـ جػػػكدة كا ػػػ  ة إكهػػػذا يمػػػكد      دمػػػ فتػػػرات ط ػػػح الميػػػ ا الم فػػػيميػػػ ا الشػػػرب مػػػد يحػػػدث 

بمن ػػر النتػػرات كالم كثػػ ت   لػػ  ت ػػكث الميػػ ا الجكفيػػ إكيػػؤدل ذلػػؾ    ال ػػحيشػػبا ت ال ػػرؼ 
الشػػػرب  فػػػي المػػػزمف الا ػػػكميمتمػػػد   يهػػػ  اثيػػػر مػػػف مربػػػ  ال شػػػؿ  كالتػػػي   خػػػرلالايمي ئيػػػ  األ  

لتربػػػػ  كتغيػػػػر   ت ػػػػكث اهػػػػذا ب إلبػػػػ ف  إلػػػػ   مرض ل ػػػػ بتهـ بػػػػإمبػػػػؿ  خػػػػرل ىػػػػتخدام ت األ   كا
  .4.10ل :  كجدكؿ رمـ4.9ل :جدكؿ رمـ. نى فخ  ئ ه  مم  يزيد األمر خطكرة     اإل

 (الصحييحدث فيها طفا لمميا  العادمة )الصرؼ  التيفصوؿ السنة ( أكثر 4.9) جدوؿ
 % النسبة المئوية العدد أكثر مرات الطفا لميا  المجاري تحصؿ في فصؿ

 25.5 93 ال يؼ
 55.8 203 ت  الش

 18.7 68   ترتبط ب  كؿ ممين 
 100 364 المجموع

 ـ 2012الم در: الدراى  الميداني    ـل
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  الفصؿ الرابعالفصؿ الرابع
العادات والسموكيات المتبعة العادات والسموكيات المتبعة 
لمرضى الفشؿ الكموي لمرضى الفشؿ الكموي 
هـ هـ المزمف لطبيعة استخدامالمزمف لطبيعة استخدام

لمميا  المفمترة وأهـ مصادر لمميا  المفمترة وأهـ مصادر 
تموث الميا  الجوفية تموث الميا  الجوفية 
  بالعناصر الكيميائيةبالعناصر الكيميائية

  

حسب  (الصحييحدث فيها طفا لمميا  العادمة )الصرؼ  التيفصوؿ السنة أكثر ( 4.10) جدوؿ
 .المحافظات

أكثر مرات الطفا لميا  المجاري  المحافظة
 تحصؿ في فصؿ

النسبة  العدد
 %مئويةال

 شماؿ غزة

 26.1 18 ال يؼ
 56.5 39 الشت  

 17.4 12   ترتبط ب  كؿ ممين 
 100 69 المجموع

 مدينة غزة

 25.8 31 ال يؼ
 54.2 65 الشت  

 20.0 24   ترتبط ب  كؿ ممين 
 100 120 المجموع

 الوسطى

 25.5 13 ال يؼ
 56.9 29 الشت  

 17.6 9   ترتبط ب  كؿ ممين 
 100 51 المجموع

 خانيونس
 25.0 19 ال يؼ
 56.6 43 الشت  

 18.4 14   ترتبط ب  كؿ ممين 
 100 76 المجموع

 رفا

 25.0 12 ال يؼ
 56.2 27 الشت  

 18.8 9   ترتبط ب  كؿ ممين 
 100 48 المجمكع
  364 يالكم المجموع

 ـ 2012الم در: الدراى  الميداني    ـ ل
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  الفصؿ الرابعالفصؿ الرابع
العادات والسموكيات المتبعة العادات والسموكيات المتبعة 
لمرضى الفشؿ الكموي لمرضى الفشؿ الكموي 

المزمف لطبيعة استخدامهـ المزمف لطبيعة استخدامهـ 
لمميا  المفمترة وأهـ مصادر لمميا  المفمترة وأهـ مصادر 

تموث الميا  الجوفية تموث الميا  الجوفية 
  بالعناصر الكيميائيةبالعناصر الكيميائية

  

   -: يتاآل (4.8) الشكؿو  (4.10( والجدوؿ )4.9مف خالؿ الجدوؿ )نالحظ 

 هػػػػـ المن  ػػػػر أكالرطكبػػػػ   مػػػػف   مطػػػػ ركاأل   تمتبػػػػر ف ػػػػكؿ الىػػػػن  ك ن  ػػػػر المنػػػػ خ لالحػػػػرارة
كذلػػؾ ؛  ل ميػػ ا الجكفيػػ  الايميػػ ئيزديػػ د الت ػػكث ا فػػيط ػػح الميػػ ا الم دمػػ  كالمػػؤثرة  فػػيالمىػػ  دة 

رؼ ال ح  كالذل يؤدل إل  ط ح المي ا الم دم  كخ    بىبب  دـ جكدة كا   ة شبا ت ال 
سط مي ا األمط ر ب لمي ا الم دم  األمػر الػذل يىػ  د فػي ازديػ د تفي شهر الشت   كيؤدل إل  اخ
 .الت كث الايمي ئ  ل مي ا الجكفي 

  حىػػب مكمػػ  ىػػاف مربػػ     ط ػػح الميػػ ا الم دمػػ  فػػياثػػر ال  ػػكؿ أيمتبػػر ف ػػؿ الشػػت   مػػف
ف ػكؿ الىػن  بنىػب   فػيكل  لط ح المي ا الم دمػ  أحتؿ المرتب  األ  حيت   المزمف  الا كمال شؿ 

انتشػ ره   لػ إمطػ ر ممػ  يػؤدل خػتسط الميػ ا الم دمػ  مػ  ميػ ا األا%  كهذا مؤشػر   ػ  55.8ل
ل ميػػ ا  الايميػػ ئي  ػػ  مىػػ ح ت اثيػػرة فػػي األمػػ اف المكجػػكدة فيػػ  ممػػ  يزيػػد مػػف فر ػػ  الت ػػكث 

كالػػذل يمتبػػر مػػف بػػمف المكامػػؿ المؤديػػ   الجػػكفيالخػػزاف  إلػػ رب الميػػ ا الجكفيػػ  مػػف خػػسؿ تىػػ
حيػػػث تم ث ػػػت النىػػػب بشػػػاؿ   المػػػزمف  الا ػػػكمكالمػػػؤثرة   ػػػ  مربػػػ  ال شػػػؿ  الايميػػػ ئيل ت ػػكث 

  .4.10الجدكؿ ل فيف ؿ الشت   ام  هك مبيف  في امت  رب ل مح فظ ت لط ح المي 
  فػراد  ينػ  أ%  مػف 25.5يػ ا الم دمػ  بنىػب  للط ػح الم الثػ نيالترتيػب  فػيكجػ   ف ػؿ ال ػيؼ

امػػ   ال ػػيؼف ػؿ  فػػي احيػػث تم ث ػت النىػػب بشػاؿ مت ػػ رب ل مح فظػ ت لط ػػح الميػ    الدراىػ 
  .4.10لمف خسؿ الجدكؿ هك مبيف 

  الترتيػػب  فػػيف ػػؿ مػػف ف ػػكؿ الىػػن   مأبػػرتب طهػػ  اكجػػ  ت  م يػػ  ط ػػح الميػػ ا الم دمػػ  بمػػدـ
 مأبػػرتب طهػػ  ا ػػدـ  فػػي اؿ مت ػػ رب ل مح فظػػ ت لط ػػح الميػػ حيػػث تم ث ػػت النىػػب بشػػا   الث لػػث

يؤاػد ذلػؾ   ػ   ػدـ جػكدة شػبا ت   4.10ل الجػدكؿ فػيف ؿ مف ف كؿ الىن  ام  هك مبػيف 
   .  4.8ل: رمـ شاؿ .ال حيال رؼ 
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  الفصؿ الرابعالفصؿ الرابع
المتبعة المتبعة العادات والسموكيات العادات والسموكيات 

لمرضى الفشؿ الكموي لمرضى الفشؿ الكموي 
المزمف لطبيعة استخدامهـ المزمف لطبيعة استخدامهـ 
لمميا  المفمترة وأهـ مصادر لمميا  المفمترة وأهـ مصادر 

تموث الميا  الجوفية تموث الميا  الجوفية 
  بالعناصر الكيميائيةبالعناصر الكيميائية

  

 توزيع أفراد عينة الدراسة حسب أكثر مرات طفا الميا  العادمة في محافظات غزة (4.8) شكؿ 

 
  2012  ـ ل الب حث   إ دادالخريط  مف : الم در

 المبيدات الحشرية واألسمدة الكيماوية : -3
تمتبر المبيدات الحشري  مكاد ش ئم  في مج  ت اإلنت ج الزرا ي  كالحيكاني  كال ح  الم م  ك ح  

كمىػػػػ ط ت    كالثػػػديي ت كالنب تػػػ ت البػػػ رةالمجتمػػػ  ل  بػػػ     ػػػ  الم  ػػػ ي ت كاألرجػػػؿ كال  ريػػػ ت 
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  الفصؿ الرابعالفصؿ الرابع
العادات والسموكيات المتبعة العادات والسموكيات المتبعة 
لمرضى الفشؿ الكموي لمرضى الفشؿ الكموي 

المزمف لطبيعة استخدامهـ المزمف لطبيعة استخدامهـ 
لمميا  المفمترة وأهـ مصادر لمميا  المفمترة وأهـ مصادر 

تموث الميا  الجوفية تموث الميا  الجوفية 
  صر الكيميائيةصر الكيميائيةبالعنابالعنا

  

األكراؽ كمنشط ت لنمػكا كغيػر ذلػؾ مػف المرابػ ت الايم كيػ  المىػتخدم  كهػي بشػاؿ  ػ ـ مػكاد ذات 
 . 4.11ل: جدكؿ رمـ .(1)تأثير ى بي     البيئ  ك ح  اإلنى ف

المح  ػػيؿ أمػػ  األىػػمدة الايم كيػػ  كالمخ ػػب ت تىػػتخدـ لزيػػ دة خ ػػكب  التربػػ  كزيػػ دة إنت جهػػ  مػػف 
  الزرا يػػ  كالتػػي يمتمػػد اإلنىػػ ف   يهػػ  فػػي غذائػػ  كاىػػ ئ  كمػػف أهػػـ هػػذا األىػػمدة مرابػػ ت ال كىػػ كر

فػي اىػتخداـ هػذا األىػمدة كالمبيػدات فػاف جػز ان ابيػران فيهػ  يتب ػ   ىػراؼاإلالنيتركجيف ك ند   النترات
ك نػدم  تػركل هػذا التربػ  ب لمػ      في الترب  الزرا ي  كياكف زائدان  ف ح ج  النب ت ت كتت ػكث التربػ 

فػػػػاف هػػػػذا األىػػػػمدة الزائػػػػدة تػػػػذكب فػػػػي ميػػػػ ا الػػػػرم كبمػػػػركر الكمػػػػت ت ػػػػؿ هػػػػذا األىػػػػمدة إلػػػػ  الميػػػػ ا 
 . 4.12ل: جدكؿ رمـ .(2)الجكفي 
 غزةمحافظات في  (ـ2012- (2005الداخمة خالؿ الحشرية كميات المبيدات ( 4.11) جدوؿ

مبيدات  السنة
 أعشاب

معقمات 
 التربة

ات حشرية مبيد
 ونيماتودا

مبيدات قواميف  مبيدات فطرية
 وهرمونات

 المجموع

2005 20440 300700 56714 74336 980 453170 
2006 24940 111600 55270 55650 855 248315 
2007 18800 93800 35580 34270 3500 185950 
2008 18200 193600 49650 42200 60828 364478 
2009 39432 394392 139337 123694 10771 711802 
2010 18780 162400 144682 99630 61327 486819 
2011 27054 93035 22.169 136477 7429 484164 
2012 23480 147693 201323 112796 5021 490310 
      4016.673 

 ـ 2012الم در: الدراى  الميداني  ب   تم د     كزارة الزرا   مختبر الترب  كالمي ا   ـل
(3) 

 -:يتاآل (4.11) ونالحظ مف خالؿ الجدوؿ

 غػػزة خػػسؿ التىػػ  ىػػنكات األخيػػرة  مح فظػػ تىػػتهسؾ اميػػ ت ابيػػرة مػػف المبيػػدات الحشػػري  فػػي ا
غزة خسؿ هذا  مح فظ تحيث ك  ت امي  المبيدات الحشري  إل   ـ2012-ـ2005منذ   ـ 

                                                

  األردف  دار ال ػػ   ل نشػػر  األكلػػ "  الطبمػػ  ثهػػا مخاطرهػػا" البيئػػة حمايتهػػا تمو  مػػ د محمػػد ذيػػ ب الح ػػيظ    1ل
 .153ـ  ص2005

  ـ2001    ال ػػ هرةالم ػػري  الم مػػ  ل اتػػ ب  دار الهيئػػ"  " التمػػوث المشػػكمة اليػػـو والغػػدتكفيػػؽ محمػػد ىػػ لـ    2ل
 .51ص
 فػيالكيماويػة  األسػمدةؾ "حػوؿ كميػة اسػتهال  المبيػدات مػدير دائػرة  ن ئػب شخ ػي  مىػ مح  م  ب ػ   أبكاحمد   3ل

  ب ح . 11ـ  الى    2012-10-2 قطاع غزة" 
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  الفصؿ الرابعالفصؿ الرابع
العادات والسموكيات المتبعة العادات والسموكيات المتبعة 
لمرضى الفشؿ الكموي لمرضى الفشؿ الكموي 

المزمف لطبيعة استخدامهـ المزمف لطبيعة استخدامهـ 
لمميا  المفمترة وأهـ مصادر لمميا  المفمترة وأهـ مصادر 

تموث الميا  الجوفية تموث الميا  الجوفية 
  بالعناصر الكيميائيةبالعناصر الكيميائية

  

ىػتخداـ المبيػدات كمىػتمر   ارت ػ ع ابيػركيسحػظ مػف الجػدكؿ   طػف   4016.673ال ترة إلػ  
   كمم م ت الترب  كذلؾ مف أجؿ ال ب       األمراض ال طري  كالباتيريػ  المكجػكدة فػي التربػ 

لػػػ  التربػػ   ػػف طريػػػؽ كبمػػد ذلػػؾ ياػػكف اتجػػػ ا م ػػير هػػذا المبيػػػدات الحشػػري  بمػػد اىػػتخدامه  إ
كالتىػػػرب إلػػػػ  بػػػػ طف   ئي مػػػ  التربػػػػ يػػػػبحبيبػػػ ت التربػػػػ  أك الت   ػػػؿ الايم لت ػػػػ ؽا التطػػػ ير أك 

 .     نك ي  المي ا الايمي ئي  تؤثرىكؼ  كب لت لياألرض 
  كتبػيف  غػزة  مح فظػ تاىتهسؾ ابير لتىمدة الايم كي  كخ    النيتركجيني  فػي   يب ن أكهن ؾ

خػػػػػػسؿ األربػػػػػػ  ىػػػػػػنكات منػػػػػػذ  اميتهػػػػػػ حيػػػػػػث ب غػػػػػػت   4.12ذلػػػػػػؾ مػػػػػػف خػػػػػػسؿ الجػػػػػػدكؿ رمػػػػػػـ: ل
كيرجػػػ  ذلػػػؾ إلػػػ  ف ػػػر التربػػػ  بمراب تهػػػ  كلىػػػك   ؛ طػػػف  7528.59ل   ـ 2012-ـ2009 ػػػ ـل

أمػراض مخت  ػ  كخ  ػ  ال شػؿ الابػدم كال شػؿ الا ػكم كالتػي تزايػدت    كهػذا يىػبب جكدة التربػ 
 . 1ل األخيرة ب كرة كابح  اآلكن في 

 (ـ2012-2009)غزة خالؿ  محافظاتاألسمدة المستهمكة في  (4.12دوؿ )ج  

 المجمكع 2012  ـ  2011  ـ  2010  ـ  2009  ـ  اىـ الىم د/ طف
 1683.12 40 462 80.54 1100.56 أىمدة نيتركجيني 
 165 66 8 14 77 أىمدة فكى كري 
 ---- ---- ---- -- ---- أىمدة  بكت ىي 
 1716 370 186 -- 1160 أىمدة مراب 
ترب   ن  ي  
 كمحىن ت الترب 

49.84 

 

27.47 271.65 3321.75 3670.71 
 61.26 37.45 18.31 5.5 ---- ىم د حديدم

 232.5 98.1 120.9 13.5 ----  بكم ىم د
  7528.59     المجمكع

   2012الم در: الدراى  الميداني  ب   تم د     كزارة الزرا   مختبر الترب  كالمي ا   ـل              

لزرا يػػ  كخ  ػػ  غػػزة فػػي المبيػػدات الحشػػري  كالمخ ػػب ت ا مح فظػػ تفػػي  كفكل ػػد أىػػرؼ المزار ػػ  
مح فظػػػ   فػػػيكخ  ػػػ  ل النتػػػرات  كال كىػػػ  تي  بابػػػ فته  إلػػػ  التربػػػ  الزرا يػػػ   األىػػػمدة النيتركجينيػػػ 

                                                

  دار ال اػر  األكل "  الطبم  وسمبا إيجابادور الكائنات الدقيقة  البيئيالتموث أبك ىمدة "  إبراهيـمحمد نجيب   1ل
 .166ـ  ص2000  ال  هرة   المربي
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  الفصؿ الرابعالفصؿ الرابع
العادات والسموكيات المتبعة العادات والسموكيات المتبعة 
لمرضى الفشؿ الكموي لمرضى الفشؿ الكموي 

المزمف لطبيعة استخدامهـ المزمف لطبيعة استخدامهـ 
  المفمترة وأهـ مصادر   المفمترة وأهـ مصادر لمميالمميا

تموث الميا  الجوفية تموث الميا  الجوفية 
  بالعناصر الكيميائيةبالعناصر الكيميائية

  

ف مح فظػ  الشػم ؿ كمح فظػ  رفػح أكمػد تبػيف مػف خػسؿ الدراىػ  الميدانيػ     1لالشم ؿ كمح فظ  رفح 
%     ػػ  66ؿ منهمػػ  لل ئػػ  الػػذاكر كا نػػت نىػػب  اػػالمػػزمف  الا ػػكم ػػ ب  ب ل شػػؿ إ اثػػر محػػ فظتيفأ

 فػػيحيػػث تبػػيف    2.8امػػ  تػـ تكبػػيح ذلػػؾ مػف خػػسؿ الجػػدكؿ رمػـ ل اػػؿ مح فظػػ    ػ  حػػدة التػكالي
كا نػػت ت ػػؾ  ان   ذاػر 236 ػػؿلأ  ح لػػ  اممػ ؿ كمػػزار يف مػف 90مجتمػ  الدراىػػ  اػ ف هنػػ ؾ تىػجيؿ ل

   ال  ىػطيني  زرا ػ ىػمدة امػ  بينتهػ  كزارة الاىػتخداـ المبيػدات كاأل فػيمح فظػ ت اثر الأالمح فظتيف 
كالتػ  لهػ  تػأثير   ػ  كظػ ئؼ ىػمدة اىػتخداـ المبيػدات كاأل فػيغزة مح فظ ت  ب ميبمد ذلؾ  تيأيثـ 

كالج ػد  ىتنشػ ؽا ؽ يػطر  ػف  ػف طريػؽ دخػكؿ كامت ػ ص مػ دة المبيػد بجىػـ اإلنىػ ف ذلػؾ ك الا ػ  
كالذل يػؤدل   مت   ه ا كاألك ي  المخ طي  كتى  د مدة التمرض ل مبيد في تحديد الجر   التي يتـ

ىػػت ذ الجهػػ ز أ  ادتػػ  دراىػػ  أكهػػذا مػػ     2لالا ػػكملػػ  تمطيػػؿ  مػػؿ الا ػػ  كالابػػد كيػػؤدل ل  شػػؿ إبػػدكرا 
أف بحثػ   فػيكبػح أحيػث    كالابد با ي  الطب ج مم   يف شمس الداتكر محمكد مىمكد الهبمي

 مت ػ صا أك  ىتنشػ ؽا أك طممػ  ريػؽ األالابديػ  بىػبب المػكاد الايمي ئيػ  تاػكف  ػف ط لته ب تا 
ح لػ  بػمؼ ممػػ   فػيكي ػبح الابػد   ف هػذا المػكاد الايمي ئيػ  تختػػزف ب لابػدأ ػف طريػؽ الج ػد  كجػد 

ممػػ  يجم ػػ     مػػراض ال يركىػػي  كالباتيريػػ  كالط ي يػػ منهػػ  األ   خػػرليىػػ  د   ػػ  تماػػف األمػػراض األ
 الا ػػػػكملػػػػ  ال شػػػػؿ إالجىػػػػـ  فػػػػيكيػػػػؤدل ترايػػػػز هػػػػذا المػػػػكاد    كراـ ربػػػػ  لتمػػػػراض الخطيػػػػرة كاأل

إلػػ   62التػػي ي  ػػد ك  يىػػت يد منهػػ  النبػػ ت تتػػراكح مػػ  بػػيف  النيتػػركجيف  مػػ ن بػػأف نىػػب     3لكالابػػدم
كالبػ مي ي ػكث  طف  % 15-38بممن  أف النب ت   يىت يد إ  بم دار   % مف األىمدة المب ف 85

 .اإلنى فتن كله  ي التيالطب  ت الى  ي كالمي ا الجكفي  كالى ى  الغذائي  

 كتبػػػذؿ    غػػػزة أهػػػـ المشػػػ اؿ التػػػي تمػػػ ني منهػػػ  كزارة الزرا ػػػ مح فظػػػ ت كتمتبػػػر الزار ػػػ  الماث ػػػ  فػػػي 
دارة اىتخداـ األىمدة كالمي ا فيه  اكف بمض المزار يف أىرؼ في  جهده  الابير في اتج ا ببطه  كا 

   الشػػم ؿ كمح فظػػ  رفػػحمح فظػػ   فػػي اىػػتخدـ األىػػمدة كالمبيػػدات الايم ئيػػ    ػػ  كجػػ  الخ ػػكص
تنػتج  ػف  أاثػر مػف كحػدة المىػ ح  دكف مرا ػ ة ل مشػ اؿ ال ػحي  كالبيئيػ  التػي جانت مف أجؿ كذلؾ 

الزرا ي كالذم يبني برامج التىميد في  المهندىكف     أى س تح يػؿ  رش داإلذلؾ كدكف الرجكع إل  

                                                

"   قطػاع غػزة فػي"حػوؿ كميػة اسػتهالؾ المبيػدات     سح الديف ز رب  م  ب   شخ ػي    مػدير دائػرة التربػ   1ل
 ظهرا. 12  الى    2-10-2012

  اإلىػػػػاندري   دار النشػػػر المؤلػػػػؼ   األكلػػػػ "  الطبمػػػ   "تمػػػػوث البػػػػر وأنواعػػػػه. محمػػػد يىػػػػرل إبػػػراهيـ د ػػػػبس   2ل
 .8ـ  ص1995

ومػػػػػات مهمػػػػػة معم  " \\;www.cjouf.com\vb\showthread.php?t=33592http  اإللاتركنػػػػػيالمكمػػػػػ    3ل
 . 2011-6-21خر تحديث آ"  الضارة  األطعمةبخصوص 
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  الفصؿ الرابعالفصؿ الرابع
العادات والسموكيات المتبعة العادات والسموكيات المتبعة 
لمرضى الفشؿ الكموي لمرضى الفشؿ الكموي 

المزمف لطبيعة استخدامهـ المزمف لطبيعة استخدامهـ 
لمميا  المفمترة وأهـ مصادر لمميا  المفمترة وأهـ مصادر 

تموث الميا  الجوفية تموث الميا  الجوفية 
  بالعناصر الكيميائيةبالعناصر الكيميائية

  

كا ػ  ت مبنيػ    ػ  درايػ  ت مػ  األىػمدة حىػب م  طػ  إالترب  كت دير مخػزكف الىػم د فيهػ  كمػف ثػـ 
 . 1ل بنكع ك مر كظركؼ زرا   المح كؿ ال  ئـ لدل المزارع

 مموثات ميا  المواسير: -4

فػػػػاف ذلػػػػؾ يىػػػػبب  ػػػػدأ لتن بيػػػػب  ل مػػػػ    PH ب لمرابػػػػ ت الحمبػػػػي  لالحمكبػػػػ إذا ت ػػػػكث المػػػػ   
كث ب ل  كيػػ ت أمػػ  الت ػػ   كأبػػرار  ػػحي  لإلنىػػ ف حىػػب نػػكع الحػػ مض الم ػػكث  ا هػػ آكالمكاىػػير كت

البياربكنػػػػ ت امػػػػ  أف مرابػػػػ ت الا كريػػػػدات تىػػػػبب  كمثػػػػؿ الاربكنػػػػ ت كالا كريػػػػدات كالهيدركاىػػػػيدات 
 . 2لم كح  لترض كالم   مؤدي  ألمراض اإلنى ف

 المعادف الثقيمة:و تموث مصادر الميا  بالمواد المشعة  -5

ـ ك كالاػػػ دمي  كالر ػػػ ص   لزئبػػػؽ اػػػ ليكرانيـك كالمن  ػػػر الث ي ػػػ  مثػػػؿ ا إشػػػم  ي تمػػػد المػػػكاد النشػػػط  
ث ر ب رة     كظ ئؼ الا   كالمؤدي  آله   كالتيكالنح س مف الم كث ت الايمي ئي  ل مي ا   كالزرنيخ 
 .خرلأمراض أك  المزمف الا كمل  شؿ  ب لنه ي 

 : الكمىثار بالغة عمى وظائؼ ألها  يوالتحرب الفرقاف  في استخدمت التي أهـ القذائؼ الحربية

  اي ػك جػراـ 2لمسييف اجػـ مػف الػذخ ئر بممػدؿ  3دـ مكات ا حتسؿ ال هيكني م  يزيد     اىتخ
أنػػكاع مػػف   10لأاثػػر مػػف    اجػػـ لاػػؿ متػػر مربػػ  مػػف مىػػ ح  مطػػ ع غػػزة  8220للاػػؿ مػػكاطف أك 

كغيرهػ  مػف   ليكرانيكـالمشػم  اػ المكاد ال ذائؼ مثؿ من بؿ ال كى كر األبيض كاألى ح  المحتكي     
 . 3لى ح األ

 والبيئية لقذائؼ الفسفور األبيض: الصحيةاآلثار 

انتش ر هذا الم دة كاحترامه  يؤدم إل  تدمير النظ ـ البيئي الطبيمي مف حيكان ت كنب ت ت كت كيث 
يبدأ ت      ف ط حينم    المنتج ت الزرا ي  التي يتـ تن كله  فيم  بمد  ف طريؽ الى ى   الغذائي 

الت كث جىدي ن ب ل ى كر األبيض أمر مماف كامت  ص الجىد لهذا الم دة يسمس بشرة الج د ك 
 -ب لابد -برار جىيم  في األ ب   الداخ ي  فهي ت حؽ أبراران جىيم أالايم ئي  يتىبب في 

                                                

عمػػى  واألسػػمدةالمبيػػدات  تػػأثيرحػػوؿ نػػزار الكحيػػدم   م  ب ػػ  شخ ػػي   مػػدير اإلدارة الم مػػ  ل ميػػ ا كالتربػػ   "   1ل
 ظهرا.12  الى     2012-9-18   وعمى المزارع " الجوفيالتربة والخزاف 

م ل طب  ػػ  كر الطبمػػ  األكلػػ   اليػػ ز  "   ث الميػػا  فػػي العػػراؽ آفاتهػػا المسػػتقبميةمشػػكمة تمػػو نػػكرا ج يػػؿ ه شػػـ   "  2ل
 .175ص   2005  كالنشر

 2009ين ير "تقرير حوؿ األسمحة المحرمة دولياً  ضد المدنييف في غزة"، منظم  الم ك الدكلي     3ل
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  الفصؿ الرابعالفصؿ الرابع
العادات والسموكيات المتبعة العادات والسموكيات المتبعة 
لمرضى الفشؿ الكموي لمرضى الفشؿ الكموي 

المزمف لطبيعة استخدامهـ المزمف لطبيعة استخدامهـ 
لمميا  المفمترة وأهـ مصادر لمميا  المفمترة وأهـ مصادر 

تموث الميا  الجوفية تموث الميا  الجوفية 
  بالعناصر الكيميائيةبالعناصر الكيميائية

  

ف منط   أكمد تبيف مف خسؿ الدراى  الميداني      1لل  هسؾ كظ ئؼ الا  إكالا يتيف حيث تؤدل 
شم   ت الايمي ئي  نتيج  اىتنش مهـ ل مكاد الايم كي  مف اإل ثران أر المن طؽ تا ف ااثكرفح الشم ؿ 

مح فظ   فيكم ـ فريؽ ى ط  الط م  كالمكارد الطبيمي  ل ي س المكاد المشم   كت كث المزرك  ت
بمض المن طؽ  فيب ي س المكاد المشم   يب ن أبيت  هي  كبيت ح نكف كم مكا  فيالشم ؿ كخ    

مف المن طؽ كت كثه   ان ير با ان ثر أككجدكا ت  4.2 كرة رمـ لام  هك مكبح مف خسؿ ال مط ع غزة في
ف المكاد المشم  ت حؽ أل األكل ل      المكاطف ب لدرج  ثر ب أا ف له   كالتيب لمكاد المشم  

د  داأزدي د ا في مر ىك ان مم  زاد األ   2لل  هسؾ كظ ئؼ الا  إكتؤدل  ب لابد كالا يتيف براران أ
 .مح فظ ت مط ع غزة  فيالمزمف  الا كمالم  بيف ب ل شؿ 

 

محافظة الشماؿ بعد  في اإلشعاعقياس  أثناءفريؽ سمطة الطاقة والموارد الطبيعية  (4.2) صورة
 الحرب

 
   ال  ىطيني ئى ط  جكدة البين سن  ف الم در:                                                 

                                                

 مرجػػ  ىػػبؽ ذاػػرا  ف فػػي غػػزة"، "تقريػػر حػػوؿ األسػػمحة المحرمػػة دوليػػاً  ضػػد المػػدنييمنظمػػ  الم ػػك الدكليػػ     1ل
2009  

 .36ـ  ص2009مرج  ىبؽ ذارا     "تقييـ األثر البيئي لمعدواف عمى غزة"ى ط  جكدة البيئ      2ل
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  الفصؿ الرابعالفصؿ الرابع
العادات والسموكيات المتبعة العادات والسموكيات المتبعة 
لمرضى الفشؿ الكموي لمرضى الفشؿ الكموي 

المزمف لطبيعة استخدامهـ المزمف لطبيعة استخدامهـ 
لمميا  المفمترة وأهـ مصادر لمميا  المفمترة وأهـ مصادر 

تموث الميا  الجوفية تموث الميا  الجوفية 
  يائيةيائيةبالعناصر الكيمبالعناصر الكيم

  

 حالي لمرضى الفشؿ الكموي بعد الحصار والحرب واإلسرائيمية:الوضع الصحي ال

 التػينتيجػ  ل مديػد مػف المشػ اؿ   غزة المكت اؿ لحظ  مح فظ ت في الا كمي  رع مرب  ال شؿ 
دكيػػػ  نتيجػػػ  ن ػػػص األ بمجم هػػػ  نػػػ تج  ػػػف  ػػػدـ ت  ػػػ  الخػػػدم ت ال ػػػحي  المن ىػػػب  كالتػػػي ـتػػػكاجهه

هػـ المشػ اؿ أكل كمػكؼ  نػد    ر كالحرب كاإلىػرائي ي الح خ    بمد  الا  كت  يص  دد غىست 
لطبيػػ  كالتمريبػػي  الطػػكامـ ا مػػ مػػف الم ػػ بست  ان تكاجػػ  هػػذا النػػكع مػػف المربػػ  ىػػنمرض  ػػدد التػػي
 . 4.13ل :جدكؿ رمـ  ب ف  ل مرب  داخؿ مىتش ي ت كزارة ال ح  ال  ىطيني ب إل

نقص األدوية و أجهزة الغسيؿ بعد الحصار اإلسرائيمي مف  معاناة المرضى (4.13) جدوؿ
 الكموي

 ـ 2012ل راى  الميداني    ـدالم در: ال

  -: يت( اآل4.13نالحظ مف خالؿ الجدوؿ )

   ينػػ  الدراىػػ   ػػ نكا بمػػد %  حىػػب   100ال شػػؿ الا ػػكم فػػي مطػػ ع غػػزة بنىػػب  لجميػػ  مربػػ
يمػ نكف أكبػ   ن إنىػ ني   يبػ ن أك    الا ػكمجهػزة الغىػيؿ أدكي  ك مف ن ص األ اإلىرائي يالح  ر 

  ك ػػػحي  غ يػػػ  مػػػف ال ػػػمكب  أثنػػػ   الح ػػػ ر كبمػػػد الحػػػرب نتيجػػػ  الػػػن ص الحػػػ د فػػػي األدكيػػػ 
شػػ ي ت ال طػػ ع المح  ػػر منػػذ أاثػػر مػػف ىػػت  أ ػػكاـ كتبػػـ فػػي المىت الا ػػ الخ  ػػ  بػػأمراض 

 16)ليمػػ نكف مػػف مػػرض ال شػػؿ الا ػػكم المػػزمف بيػػنهـ   ن مريبػػ  420لالمىتشػػ ي ت مػػ  ي ػػ رب 
ط ػػسن يتهػػددهـ المػػكت فػػي اػػؿ لحظػػ  نتيجػػ  ن ػػص المح ليػػؿ الخ  ػػ   كن ػػص ممػػدات كأجهػػزة 

أثػر بشػاؿ ابيػر   ػ   م يػ  الغىػيؿ هذا ب إلب ف  إل  ان ط ع الاهرب   كالػذم   الغىيؿ الا كم
المىتشػ ي ت إلػ  ت  ػيص  ػدد غىػست المربػ  ض كأثر      ح  المربػ  ممػ  أبػطر بمػ

في  الب حث مم  أثر ى بي ن     المرب  هذا م  تبيف مف خسؿ الدراى  الميداني  التي م مت به  
  مح فظ ت غزة.

معاناة المرضى بعد الحصار اإلسرائيمي مف نقص األدوية و 
 أجهزة الغسيؿ الكموي

 

 %النسبة المئوية العدد

 100 404 نمـ

   - - 

 100 404 المجموع
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  الفصؿ الرابعالفصؿ الرابع
العادات والسموكيات المتبعة العادات والسموكيات المتبعة 
لمرضى الفشؿ الكموي لمرضى الفشؿ الكموي 

المزمف لطبيعة استخدامهـ المزمف لطبيعة استخدامهـ 
لمميا  المفمترة وأهـ مصادر لمميا  المفمترة وأهـ مصادر 

تموث الميا  الجوفية تموث الميا  الجوفية 
  بالعناصر الكيميائيةبالعناصر الكيميائية

  

  تج ػػط  فػيحيػػث يتىػبب    يػ ة المربػ لػ  تهديػػد حإ الاهربػ ئيالمتاػرر ل تيػػ ر  ن طػ عا كيػؤدل
ىػيم     ثنػ   الغىػيؿأكهذا م  حدث ب ل مؿ ل مديد مف المرب     الا  الدـ داخؿ جه ز غىيؿ 

التيػػػػ ر  ن طػػػػ عاجهػػػػزة بمػػػػد   الػػػػذل يبػػػػمف اىػػػػتمرار غىػػػػيؿ األUPSف جهػػػػ ز اليػػػػك بػػػػ  اس لأك 
 .    طؿ  ف الممؿ مف مدة طكي  لحيف تشغيؿ المكلدات الاهرب ئي  الاهرب ئي

 كمنهػ  جهػ ز كحػدة مم لجػ  الميػ ا  ىػتمرار بتتمطػؿ  التػيجهػزة ىػيم   دـ كجكد  ي ن  دكري  لت
يكجد ن ص مىتمر فػي األر ػدة الدكائيػ  كالتػي ك ػ ت إلػ  مرح ػ  غيػر مىػبكم  خػسؿ ىػنكات 

 المىػػػته ا ت ػػػنؼ مػػػف  218)ل ػػػنؼ مػػػف األدكيػػػ  األى ىػػػي  كنحػػػك   (204 دن ػػػ   الح ػػػ ر
 إنىػػػ ني زمػػػ  جػػػرا  تػػػدخؿ مؤىىػػػ ت كلاػػػف خ ػػػت هػػػذا األ    لجتهـ اليكميػػػ زمػػػ  لممػػػالطبيػػػ  الس

   كالا ىػػػػيكـ   دكيػػػػ   الهرمػػػػكفأ ػػػػن ؼ األالمديػػػػد مػػػػف  فػػػػيلاػػػػف   زاؿ يكجػػػػد ن ػػػػص   غ ثيػػػػ ا  ك 
 ف لتا    الشهري  لهػؤ   المربػ  ت ػدر بم يػكف شػياؿ مت  دي ا أم  مف الن حي     ال    كالحديد

 . 1ل في الشهر

 الثقيمة: هـ المعادفأ

لاتركنيػ    ػ  اد د.حىف  ػكاد خطػكرة الن  يػ ت اإلأحيث   كاد المشم م  ت ؿ خطكرته   ف ال فهي
ت ػن   الحراريػ  كامت ػ ص الميػ ا الجكفيػ  ل ىػمـك التػي نبم ثػ ت ا  ح  البشػر كالتربػ   ػف طريػؽ

 . 2لمثؿ الزئبؽ كالر  ص كالا دميـك كالزرنيخ لاتركني اإلجهزة األ منه 

 :زئبؽال -1

الػتخ ص  فػي اإلهم ؿمد تخت ط مراب ته  ب لترب  كالم   بىبب  التييمتبر الزئبؽ مف المم دف الى م  
كيػؤثر شػاؿ     3ل الشػرب أك الػرمميػ ا  أكمف الن  ي ت كمخ  ػ ت الم ػ ن  المجػ كرة ل تربػ  الزرا يػ  

رئيىػػ  التػػي تىػػتهدفه  ال هػػزةكاألج   امت   ػػ  داخػػؿ الجىػػـ كاحت ػػ ظ الجىػػـ بػػ م ب يػػ  الزئبػػؽ   ػػ  
 . كالا يت ف  الجه ز الم بي ي:ه  ىمي  الزئبؽ كمراب ت

 :األضرار الصحية الناتجة عف معدف الزئبؽ 
 .كن ص امي  البكؿ نتيج  ال  كر في كظ ئؼ الا يتيف  ترايز الز ؿ في البكؿ كالدـ -

                                                

 .2009 "لممرضى بعد الحرب الصحيحوؿ الوضع  "كزارة ال ح  ال  ىطيني   منشكرات مىتش   الش      1ل
 .12ص ـ 2009  "الكمويات عممية تثبت عالقتها بالفشؿ دراسمي    " لت  رير  ف منظم  ال ح  الم  2ل
دار    األكلػ "  الطبمػ  الوقائيػة واإلجػراءات األسػبابالعصػر  أمػراض  " البايػرم   بػد اا م ز الديف الدنشػ ك   3ل

 .57ـ  ص1998   لدكؿ الخ يج ما ف الري ض  المربيالتربي    ماتب
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  الفصؿ الرابعالفصؿ الرابع
العادات والسموكيات المتبعة العادات والسموكيات المتبعة 
لمرضى الفشؿ الكموي لمرضى الفشؿ الكموي 

المزمف لطبيعة استخدامهـ المزمف لطبيعة استخدامهـ 
رة وأهـ مصادر رة وأهـ مصادر لمميا  المفمتلمميا  المفمت

تموث الميا  الجوفية تموث الميا  الجوفية 
  بالعناصر الكيميائيةبالعناصر الكيميائية

  

  البػػػكؿإطػػػسؽ مػػػدر غيػػػر  ػػػ دم مػػػف البػػػركتيف فػػػي التمػػػرض ل زئبػػػؽ غيػػػر المبػػػكم إلػػػ   يػػػؤدم -
طسؽ ك  ل  ك    الدـ في البكؿا   . 1ل فشؿ ا كمحدكث ك   انخ  ض إنت ج البكؿا 

 الرصاص: -2

يخػرج الر ػ ص مػف  البنػزيفيمتبر مف أهـ نكاتج البنزيف الذم يحتكل     الر  ص ك نػد احتػراؽ 
بػػػ طف  إلػػػ  ػػػكادـ الىػػػي رات كيىػػػ ط   ػػػ  المزرك ػػػ ت أك ي ػػػمد ل هػػػكا  لتميػػػد األمطػػػ ر جػػػز  منهػػػ  

كمػػف المزرك ػػ ت يتىػػ ؿ الر ػػ ص إلػػ  المح  ػػيؿ الزرا يػػ  فػػال  جىػػـ اإلنىػػ ف أك يػػدخؿ   ضاألر 
كتؤاػػد بمػػػض   (2)أك ن جىػػـ الحيػػكاف فيتراػػػز فػػي لحكمهػػػ  كأ بػػ ئه  لتن ػػػؿ منهػػ  إلػػػ  ممػػدة اإلنىػػػ ف

نهػػ  تىػػ  د   ػػ  ميػػ ا الشػػرب أل فػػيلر ػػ ص ف هنػػ ؾ  سمػػ   مب شػػرة بػػيف زيػػ دة نىػػب  اأالدراىػػ ت 
كمػد أاػد الػداتكر ن فػذ انمػيـ بمدينػ  غػزة   (3)الا ػ  فػيم ػكر  إل ض اليكريؾ مم  يؤدل ارت  ع ح م

نتيجػػ  تىػػػمـ مػػزمف مػػػف الر ػػ ص كأدل إلػػػ   الا ػػػكمهنػػ ؾ بمػػض الحػػػ  ت ا نػػت م ػػػ ب  ب ل شػػؿ 
 . (4)كا نكا يمم كف ف  م ن  البط ري ت الا كمال شؿ 

 :األضرار الصحية الناتجة عف معدف الرصاص 
اب ت الر ػ ص إلػ  الجهػ ز التن ىػي فػاف المرابػ ت المبػكي  مػف الر ػ ص تممػؿ  ند ك كؿ مر 

  ػػ  إذابػػ  المػػ دة المبػػكي  المكجػػكدة فػػي الغشػػ   المػػبطف ل جهػػ ز التن ىػػي كتن ػػذ بىػػر   إلػػ  تيػػ ر 
ك  دة م  يترىب الر  ص الممتص   أم  المراب ت الغير  بكي  فانه    تن ذ إل  تي ر الدـ  الدـ

  فػػي بمػػض الحػػ  ت يتحػػرر الر ػػ ص المترىػػب فػػي المظػػ ـ كيمػػكد إلػػ  تيػػ ر الػػدـك    فػػي المظػػ ـ
ذا مػ  دخػؿ الر ػ ص الجىػـ فػ ف الجىػـ   ي  ػظ منػ  ىػكل  % أمػ  10فيتكزع     أجزا  الجىػـ كا 

ذا ارت ػ  الر ػ ص  ػف   % فتىت ر في المظ ـ غ لب  ثػـ يتىػرب إلػ  الػدـ بػيف الحػيف كاآلخػر90 كا 
األفػراد البػ لغيف فػاف ذلػؾ ياػكف م ػحكب ن بتاىػير فػي اػرات الػدـ أنيميػ  جز  فػي الم يػكف  نػد  0.8

   كمغص ا كم ح د يىب   مي  أك ابطراب ت   بي  مػد تػؤدم إلػ  ال ػرع كالػدخكؿ فػي غيبكبػ 

                                                

 .2المتحدة   ص األمـ"   برن مج  ؽ عمى الصحةالزئب آثارلتقييـ   " تالمؤشرات رر  ف   1ل
 .229ـ   ص2005الطبم  األكل    دار الخي ؿ ل طب    كالنشر  بيركت    ، كتاب البيئة "، " نزار دندش  2ل
ـ  2011 األكؿ  المػػدد  األهرامػػ ت"ل مج ػػ  سػػنويا مصػػريالػػؼ 25يهػػدد  الكمػػوي"الفشػػؿ    بػػد المػػنمـ ىػػميد   3ل

 .1ص
مػػف الناحيػػة  حػػوؿ إضػػافة عمميػػة جديػػدةداتػػكر كاخ ػػ ئ  ألمػػراض الا ػػ    "     م  ب ػػ  شخ ػػي ن فػػذ إنمػػيـ   4ل

 .ـ  الى    الرابم  كالن ؼ مى  ان 2013-5-5"  الطبية
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  الفصؿ الرابعالفصؿ الرابع
العادات والسموكيات المتبعة العادات والسموكيات المتبعة 
لمرضى الفشؿ الكموي لمرضى الفشؿ الكموي 

المزمف لطبيعة استخدامهـ المزمف لطبيعة استخدامهـ 
لمميا  المفمترة وأهـ مصادر لمميا  المفمترة وأهـ مصادر 

تموث الميا  الجوفية تموث الميا  الجوفية 
  بالعناصر الكيميائيةبالعناصر الكيميائية

  

كالػػذل  ككجػػكد الر ػػ ص ب لػػدـ يميػػؽ طػػرد حمػػض البكليػػؾ ممػػ  يمػػرض اإلنىػػ ف لإل ػػ ب  بػػ لن رص
 . 1ل  شؿ الا كم المزمف لال إل المح    النه ئي   فييؤدل 

3- :  الكادميـو

 ػن    الحجػر  يىتخدـ الا دميـك في تحبير المديد مػف الىػب ئؾ كفػي لحػ ـ ال بػ  كىػب ئاه  كفػي
 . 2ل الاهركبكئي  كفي  دد ابير مف ال ن   ت ا لبط ري ت

 :  األضرار الصحية الناتجة عف معدف الكادميـو

األمر التراامي يمثؿ خطكرة ابيرة ألف نىب  الا دميـك فػي  كهذا   ل  م ب ي    لي  ل ترااـ في الجىـ
كيتحػػػػػد الاػػػػػ دميـك مػػػػػ  بػػػػػركتيف    الجىػػػػػـ ترت ػػػػػ  بمبػػػػػي الكمػػػػػت إلػػػػػ  أبػػػػػم ؼ ميمتهػػػػػ  األ ػػػػػ ي 

كيحػػؿ بػػذلؾ محػػؿ    كيترىػػب ممػػ  فػػي المظػػ ـ   ػػ  هيئػػ  ثسثػػي فكىػػ  ت الاػػ دميكـ  الميتػػ لكثكتيف
ابيػػران ل ممػػكد  دكث هش شػػ  المظػػ ـ كيىػػبب بػػرران الا لىػػيكـ ب ػػكرة تدريجيػػ  ممػػ  مػػد يػػؤدم إلػػ  حػػ

اػػػذلؾ يماػػػف أف يحػػػؿ الاػػػ دميـك محػػػؿ الزنػػػؾ فػػػي بمػػػض األنزيمػػػ ت فػػػي جىػػػـ    ال  ػػػرم لإلنىػػػ ف
 يػ ت مكيحدث بذلؾ بمض الخ ؿ في الم    ك ندئذ ت  د هذا اإلنزيم ت كظي ته  األ  ي    اإلنى ف

فان  يدخؿ في    كل  اتح د الا دميـك ب لبركتين تكنظران لىه    الحيكي  التي تدكر في داخؿ الخسي 
كيماف ممرف  األفراد الم  بيف بتىمـ الاػ دميـك مػف  ػدة ظػكاهر    الابد كفي الا   كيتجم  فيهم 

كت ػػػؼ األنىػػػج  المخ طيػػػ  فػػػي األنػػػؼ كالحنجػػػرة   كجػػػكد ح فػػػ   ػػػ را  ال ػػػكف حػػػكؿ جػػػذكر األىػػػن ف
 . 3لالا  م  خ ؿ كابح في كظ ئؼ كحدكث ن ص في  دد الارات الحمرا  في الدـ 

 الزرنيخ:  -4

كهنػػ ؾ ميػػكد   ػػ     يػػدخؿ فػػي ترايػػب اثيػػر مػػف المبيػػدات الحشػػري  كمبيػػدات الحشػػ ئش كال ػػكارض
كيػؤدم إلػ     اىتخدام  بىبب ىميت  كثب ت  في البيئ  كهك مف أهـ أىب ب تىمـ حيكان ت المزر  

 . 4ل كالابد الا  التىمـ المزمف إل  ابمحسؿ 

                                                

  األردف   دار اليػ زكرم الم ميػ  ل نشػر   مػ ف  األكلػ "  الطبمػ  " البيئة مشكالت وحمػوؿ  دؿ الشيخ حىيف    1ل
 .92  ص2002ـ
 ردار النشػ   األكلػ "  الطبمػ  طػرؽ الحمايػة –آثػار   -التمػوث البيئػي مصػادر ل  الحىيف ال ػطكؼ  " بد اإل  2ل

 .319  ص19990ج مم  ىبه   
 . 27ـ   ص2011  "  مرج  ىبؽ ذاراوكيمياء التموث الكيميائيالتموث  "  أحمد مدحت إىسـ  3ل
  دار الح مػػد ل نشػػر األكلػػ "  الطبمػػ  البيئػػةو  اإلنسػػاف  " كآخػػركف طيػػ  محمػػد  طيػػ   حىػػن  محمػػد الىػػمكد   4ل

 .109ـ ـ  ص2012 األردفكالتكزي   
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  الفصؿ الرابعالفصؿ الرابع
العادات والسموكيات المتبعة العادات والسموكيات المتبعة 

فشؿ الكموي فشؿ الكموي لمرضى اللمرضى ال
المزمف لطبيعة استخدامهـ المزمف لطبيعة استخدامهـ 
لمميا  المفمترة وأهـ مصادر لمميا  المفمترة وأهـ مصادر 

تموث الميا  الجوفية تموث الميا  الجوفية 
  بالعناصر الكيميائيةبالعناصر الكيميائية

  

 النحاس: -5

  امبيد فطػرل كمبيػد ل ط ي يػ ت  في ال ن    كالزرا   ب لنح س  ىتخدام ت  المديدة  ينتشر التىمـ 
 . 1لكالبكؿ المدمـ  يكيؤدم التىمـ المزمف إل  ال  را  كتبخـ الابد كالا   كيب ؼ لت سؼ

 كاي ت المتبمػػ    الػػذل فىػػر المسمػػ ت بػػيف المػػ دات كالىػػChi-squareل م خػػص اختبػػ ر مربػػ  اػػ ل
 .  ب  ب لمرض مي ا  الم  ترة كاإللطبيم  اىتخدامهـ لالمزمف  الا كملمرب  ال شؿ 

العادات والسموكيات ( الذى فسر العالقات بيف Chi-squareاختبار مربع كاى) (4.14جدوؿ )
 صابة بمرض استخدامهـ لمميا   المفمترة واإل لطبيعة الكمويالمتبعة لمرضى الفشؿ 

 درجات الحرية (.Sigالقيمة االحتمالية ) قيمة االختبار االختبار البند ـ
كات هؿ هن ؾ  سم  بيف ىن 1-

  ب  اىتخداـ المي ا الم  ترة كاإل
 .مرض لب

 12 0.000 56.374 ا ل

هؿ يكجد  سم  بيف  دد مرات  2-
نظيؼ خزان ت الشرب في المنزؿ 

 كاإل  ب  ب لمرض

 
 ا ل

17.445 0.001 8 

مم ؿ مي ا غير م  ترا في هؿ اىت 3-
ح ؿ ن  ذ مي ا ال  تر ل   سم  
 ب إل  ب  بمرض ال شؿ الا كم

 12 0.001 31.178 ا ل

 a=0.05 ند مىتكل د ل   إح  ئي ا رتب ط داؿ 

 -:يتاآل( 4.14نالحظ مف خالؿ الجدوؿ )

  الم  تػػػػرةفىػػػر كجػػػػكد  سمػػػ  بػػػػيف ىػػػػنكات اىػػػتخداـ الميػػػػ ا  ان كاحػػػػد ان ف اختبػػػػ ر أتبػػػيف مػػػػف الجػػػدكؿ 
 .  ب  ب لمرضكاإل

  ػدد مػرات نظيػؼ خزانػ ت الشػرب فػي  فىر كجكد  سم  بػيف ان كاحد ان ف اختب ر أتبيف مف الجدكؿ 
 .المنزؿ كاإل  ب  ب لمرض

  دفىر كجكد  سم  بيف اىتمم ؿ مي ا غير م  ترا في ح ؿ ن   ان كاحد ان اختب ر  فأتبيف مف الجدكؿ 
 .رض ال شؿ الا كممي ا ال  تر ل   سم  ب إل  ب  ب لم

                                                

 .110ـ  ص2012"  والبيئة اإلنساف  " كآخركف طي  محمد  طي   حىن  محمد الىمكد    1ل
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  الفصؿ الرابعالفصؿ الرابع
العادات والسموكيات المتبعة العادات والسموكيات المتبعة 
لمرضى الفشؿ الكموي لمرضى الفشؿ الكموي 

المزمف لطبيعة استخدامهـ المزمف لطبيعة استخدامهـ 
لمميا  المفمترة وأهـ مصادر لمميا  المفمترة وأهـ مصادر 

تموث الميا  الجوفية تموث الميا  الجوفية 
  بالعناصر الكيميائيةبالعناصر الكيميائية

  

 ممخص الفصؿ الرابع
تناول الفصل العادات والسلوكٌات المتبعة لفئاة المرضاى الاذٌن ٌعتمادون علاى المٌااه المفلتارة قبال 

الشرب  فييمتمدكف     المي ا الم  ترة  ف المرب  الذيف ا نكاكأظهر ال  ؿ أ, اصابتهم بالمرض 
ت ػػ   التػػيب لدرجػػ   ليىػػت ابيػػرة  يػػ ا الم  تػػرة   ػػ  الم  تمػػ دهـا ػػ بتهـ بػػ لمرض ا نػػت مػػدة إمبػػؿ 

الػػذيف اػػ نكا يمتمػػدكف   ػػ  الميػػ ا حيػػث ب غػػت نىػػب  المربػػ    بػػرار الميػػ ا الب ديػػ أالمربػػ  مػػف 
 5كمنػػذ حػػكالي    % 63.8ىػػنكات ل 5مػػؿ مػػف أمنػػذ    بػػ لمرض   ػػ بتهـإالشػػرب مبػػؿ  فػػيالم  تػػرة 

ىػػنكات فب غػػت نىػػبتهـ  10أاثػػر مػػف  مػػ  منػػذأ % 35.7ىػػنكات ب غػػت نىػػبتهـ ل 10إلػػ  أمػػؿ مػػف 
 ػ ب  كاإل بػيف مػدة ىػنكات اىػتخداـ الميػ ا الم  تػرةبكجكد  سم  ارتب طيػ   ال  ؿ ظهرأك    %0.5ل

ف  دد مرات التنظيؼ لخزان ت مي ا الشرب الم  ترة ل مربػ  ؿ أ  كأظهر ال  الا كمبمرض ال شؿ 
%  74.9مػػرات جػػ  ت نىػػبتهـ ل 3ف مػػؿ مػػأالػػذيف يمتمػػدكف   ػػ  الميػػ ا الم  تػػرة اػػؿ ن ػػؼ  ػػ ـ  

مػرات  6اثػر مػف أمػ  أ   % 19.4مرات ب غت نىػبتهـ ل 6مؿ مف أم  أ  كهذا يزيد مف نىب  الت كث
يػػػؼ بكجػػػكد  سمػػػ  ارتب طيػػػ  بػػػيف بػػػيف  ػػػدد مػػػرات التنظ ال  ػػػؿ ظهػػػرأك     5.7%ب غػػػت نىػػػبتهـ ل

ربػػػػ  الػػػػذيف ف المأ  كتبػػػػيف فػػػػي ال  ػػػػؿ  ػػػػ ب  بػػػػ لمرضخزانػػػػ ت الشػػػػرب  اػػػػؿ ن ػػػػؼ  ػػػػ ـ كاإل
الميػػػ ا الم  تػػػرة مػػػف منػػػزلهـ حيػػػث ب غػػػت نىػػػبتهـ   دحػػػ ؿ ن ػػػ فػػػيالشػػػرب  فػػػييىػػػتخدمكف ميػػػ ا ب ديػػػ  

ف أك    %  ي كمػػكف بشػػرا  مػػ   م  تػػر ب ل ػػ لكف51.9ف لأامػػ  تبػػيف    %  مػػف  ينػػ  الدراىػػ 44.3ل
 ل تمتمػدف هنػ ؾ  سمػ  بػيف م ػدر الميػ ا الػذأ ال  ػؿ ظهرأ  خرلأ%  يىتخدمكف م  در 3.8ل

  كتػػػـ  ػػػ ب  بػػػ لمرض الميػػػ ا الم  تػػػرة مػػػف المنػػػزؿ مػػػ  اإلالشػػػرب كفػػػ  حػػػ ؿ ن ػػػ د  فػػػيىػػػرة   يػػػ  األ
 . corl drowكبرن مج ل   Microsoft Excelاىتخداـ برن مج ل

 –النتػػػرات  –كتنػػػ كؿ ال  ػػػؿ أهػػػـ م ػػػ در ت ػػػكث الميػػػ ا الجكفيػػػ  ب لمن  ػػػر الايمي ئيػػػ  لالاكلكريػػػد 
 -2 اىػتنزاؼ مخػزكف الميػ ا الجكفيػ . -1فظػ ت غػزة كالمتمث ػ  فػي: ا مسح الا ي  الزائبػ   فػي مح 

المبيػدات الحشػري  كا ىػمدة  -3 المي ا الم دم  كدكر ا حتسؿ ا ىرائي ي فػي ازديػ د الت ػكث البيئػي.
بػػػػ ر الجكفيػػػػ  ب لمن  ػػػػر بكجػػػػكد ارتبػػػػ ط كثيػػػػؽ بػػػػيف ت ػػػػكث اآل كتبػػػػيف مػػػػف خػػػػسؿ ال  ػػػػؿ الايم كيػػػػ .

مػػػف بػػػمؼ شػػػبا ت  يتمػػػ ن التػػػيالمنػػػ طؽ  فػػػي كرايػػػد كالنتػػػرات حيػػػث يػػػزداد الايمي ئيػػػ   كخ  ػػػ  الا
مػػػف الط ػػػح المىػػػتمر  يتمػػػ ن كالتػػػيتمتمػػػد   ػػػ  الح ػػػر ا مت   ػػػي   التػػػي أم  ال ػػػحي ال ػػػرؼ 
الا ػػكم  ػػ ب ت ب ل شػؿ ترت ػ  فيهػػ   ػدد اإل التػيالمنػػ طؽ  فػيشػػهر الشػت    كخ ك ػػ   فػيكخ  ػ  

 فػػيلػػبمض المػػزار يف ل مبيػػدات الحشػػري  خ  ػػ    ن م رطػػ  ن ف هنػػ ؾ اىػػتخداملمػػزمف هػػذا ب  بػػ ف   أ
  هػػل كالتػػي ل ميػػ ا الايميػػ ئيازديػػ د الت ػػكث  فػػيمػػر الػػذل يىػػ  د مح فظػػ  الشػػم ؿ األك مح فظػػ  رفػػح 

ت كث م  در المي ا بػ لمكاد المشػم  كالممػ دف  -5م كث ت مي ا المكاىير.  -4.  سم  ببرر الا  
ربيػػ  التػػي اىػػتخدمت فػػي حػػرب ال رمػػ ف كالتػػي لهػػ  أثػػ ر ب لغػػ    ػػ  الث ي ػػ   كتنػػ كؿ أهػػـ ال ػػذائؼ الح

  كظ ئؼ الا  .



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انفصم اخلايض
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  الفصؿ الخامسالفصؿ الخامس
الخصائص االجتماعية الخصائص االجتماعية 
واالقتصادية والصحية واالقتصادية والصحية 
لمرضى الفشؿ الكموي لمرضى الفشؿ الكموي 

  المزمف المزمف 
  في محافظات غزةفي محافظات غزة

  

 

 

 

 انفصم اخلايض

 اخلصائص االجتًاػٍت واالقتصادٌت وانصحٍت ملزضى انفشم انكهىي املشين 
 يف حمافظاث غشة

 جتماعية:اال: الخصائص أوالً 
 .العمر1- 
 .لزواجيةاالحالة  2-
 .عدد أفراد األسرة 3-
 .الحالة التعميمية 4-

 قتصادية:ثانيًا: الخصائص اال
 .الدخؿ الشهري    1- 
 .المهنة    2- 

 ثالثًا: الخصائص الصحية:
 .الكمىغسيؿ أياـ موعد     1- 
 .الكمىغسيؿ فترة مراجعة      2-
 .مفالمز  قبؿ اإلصابة بمرض الفشؿ الكموي وجود أمراض أخرى    3- 
  .نوع المرض قبؿ اإلصابة بمرض الفشؿ الكموي المزمف    4- 
 .إصابة أحد األقارب بمرض الفشؿ الكموي المزمف    5- 
 .المزمف الكمويبمرض الفشؿ المراجعة الطبية قبؿ اإلصابة     6- 

اعيػػة جتملػػذى فسػػر العالقػػات بػػيف الخصػػائص االا  Chi-squareلممخػػص اختبػػار مربػػع كػػاى
صػػػابة بمػػػرض الفشػػػؿ الكمػػػوي المػػػزمف فػػػي القتصػػػادية والخصػػػائص الصػػػحية واإلوالخصػػػائص ا
 .محافظات غزة
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  الفصؿ الخامسالفصؿ الخامس
الخصائص االجتماعية الخصائص االجتماعية 
واالقتصادية والصحية واالقتصادية والصحية 
لمرضى الفشؿ الكموي لمرضى الفشؿ الكموي 

  المزمف المزمف 
  في محافظات غزةفي محافظات غزة

  

 الفصؿ الخامس

لاػف تظػؿ األحػكاؿ ك    بػبمض األمػراض اإل ػ ب تمد المكامؿ الطبيمي  مػف األىػب ب التػي تػؤثر فػي 
راض كانتشػػػ ر األمػػػ اإل ػػػ ب مػػػكم فػػػي درجػػػ  ك لهػػػ  دكر مشػػػ ب   كال ػػػحي  مت ػػػ دي ا ك  ا جتم  يػػػ 

رة ألخػرل ىػمػف أئص الديمكغرافي  مػف مجتمػ  آلخػر ك لتغير الخ   ك نظران    الممدي  كغير الممدي 
هػػذا ال  ػؿ إلػػ   هػدؼيك    دكثه  ك نك يػ  المػػرضحػبػ لمرض مػػف حيػث زمػػف  اإل ػػ ب تغيػر ممهػ  ت

فػػػػي المػػػػزمف ال ػػػػحي  لمربػػػػ  ال شػػػػؿ الا ػػػػكم   ك  مت ػػػػ دي كا    جتم  يػػػػ ا ممرفػػػػ  الخ ػػػػ ئص 
كارت ػ ع أ ػداد  كال ػحي  مت  دي كا  ا جتم  ي ك ممرف  المسم  بيف الخ  ئص    غزة مح فظ ت

 . (Chi - square)لالم  بيف مف خسؿ اختب ر مرب  ا 

 :جتماعيةاالالخصائص : أوال

 :العمر -1
 ب لمرض ب ئ   مري  دكف  اإل  ب   حيث   ت ت ر بشاؿ   ـ  تنكع ال ئ ت الممري  ل مربت

أغ ب  فيكلاف ، دةد  أك ترازه  في فئ   مري  محؾ بغض النظر  ف ت  كت نىبه   كذلغيره 
 ب   مراض بىبب تغير األحي ف تاكف ال ئ ت الممري  الابيرة مىتهدف  لجمي  األاأل

ـ 2012نى ف  كتبيف ذلؾ مف خسؿ الدراى  الميداني  لم ـ ال ىيكلكجي  ل جىـ كم   المن    لإل
الذيف تزيد المزمف  الا كمتراز اإل  ب  لمرب  ال شؿ ا ف   5.1ل :مف خسؿ الجدكؿ

%  مف 39.9فراد  ين  الدراى  بنىب  لأمف  ان   فرد161بكام  ل اثرأفىن  55 أ م رهـ  ف 
ممري  تاكف  مىتهدف  لإل  ب  ف هذا ال ئ  الأذلؾ  فيكيمكد الىبب  ؛ح  ت الدراى  جم ليإ

ك أمراض أخرل بج نب ت ؾ أ مم ن  ا ثنيفأك  طلبغخرل امرض الىار كمرض اب ألمراض األ  
    النىب ل  ئ  أكتمث ت   المزمف الا كماإل  ب  بمرض ال شؿ  فياألمراض كالتي تى  د 

بنىب  خ نيكنس %  كمح فظ  43.9بنىب  ل  غزةىن  فأاثر في مح فظ    55لالممري  مف 
  ؛ 5.2ؿ الجدكؿ رمـ: لام  هك مبيف مف خس %      التكالي اؿ مح فظ      حدة43.3ل

 بمراجميب لم  رن   ه تيف المح فظتيف فيذلؾ لزي دة  دد المراجميف  فيكيرج  الىبب 
 خرل.المح فظ ت األ  

 
 



157 
 

  

 

 

 

  الفصؿ الخامسالفصؿ الخامس
الخصائص االجتماعية الخصائص االجتماعية 
واالقتصادية والصحية واالقتصادية والصحية 

الكموي الكموي لمرضى الفشؿ لمرضى الفشؿ 
  المزمف المزمف 

  في محافظات غزةفي محافظات غزة
  

 المزمف الفئات العمرية لمرضى الفشؿ الكموي (5.1) جدوؿ

 ـ 2012الدراى  الميداني    ـ ل: الم در

 لممحافظات  لمفئات العمرية طبقاً  الجغرافي( التوزيع 5.2) جدوؿ

  ـ2012الم در: الدراى  الميداني    ـل

%النسبة المئوية العدد العمر  

 31.9 129 ىن  35إل  أمؿ مف 15
 28.2 114 ىن  55إل  أمؿ مف 35

 39.9 161 ىن  فأاثر55
 100 404 المجموع

%النسبة المئوية العدد العمر المحافظة  

 شماؿ غزة

 38.7 29 ىن  35إل  أمؿ مف 15
 28.0 21 ىن  55إل  أمؿ مف 35

 33.3 25 فأاثرىن  55
 100 75 المجموع

 مدينة غزة

 32.1 43 ىن  35إل  أمؿ مف 15
 24.0 33 ىن  55إل  أمؿ مف 35

 43.9 58 ىن  فأاثر55
 100 134 المجموع

 الوسطى

 28.3 17 ىن  35إل  أمؿ مف 15
 38.3 23 ىن  55إل  أمؿ مف 35

 33.4 20 ىن  فأاثر55
 100 60 المجموع

 خانيونس

 31.7 26 ىن  35إل  أمؿ مف 15
 25.0 20 ىن  55إل  أمؿ مف 35

 43.3 36 ىن  فأاثر55
 100 82 المجموع

 رفا

 26.4 14 ىن  35إل  أمؿ مف 15
 32.1 17 ىن  55إل  أمؿ مف 35

 41.5 22 ىن  فأاثر55
 100 53 المجمكع
  404 يالكم المجموع
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  الفصؿ الخامسالفصؿ الخامس
الخصائص االجتماعية الخصائص االجتماعية 
واالقتصادية والصحية واالقتصادية والصحية 
لمرضى الفشؿ الكموي لمرضى الفشؿ الكموي 

  المزمف المزمف 
  في محافظات غزةفي محافظات غزة

  

مؿ أ إل  15ل بيفم  ال ئ  الممري  الكامم   فأ  5.2   كلالجدكؿ5.1مف خسؿ لالجدكؿ  يب ن أنسحظ ك 
بنىب   كبنىب متى كي  ت ريب ن  الث نيالترتيب  فيج  ت ىن    55مؿ مفأ إل  35ىن   كفئ  ل 35 مف
 ل إ ذلؾ فييرج  الىبب ك  ؛    حدة فئ  ح  ت الدراى  اؿ جم ليإ%  مف 28.9%  كل31.9ل

حيث  البكليالجه ز  فيمنه  ا ختس ت  كالتي  ب  ب لمرض تمرض المريض ل مكامؿ المؤدي  لإل
ال ئ  الممري  مف  فينى ف تح ؿ مي  ح ي ت ال ن ة البكلي   ند اإلف جأ الخ  جيثبتت دراى  ىه ـ أ

تن كؿ جمي   في إفراط هن ؾ لديهـف ك يا ت ؾ ال ئ ت الممري  في يب ن أ   1لل شريف ىن  فم  فكؽ 
نكا ه  حىب الرغب  بغض النظر  ف برره  كبدكف تتب  نظ ـ أاك ت الغذائي  كالمشركب ت بشت  أالم
شم ؿ الىن   مف مح فظ  35  مؿ مفأل  إ 15مميف  كا نت غ لبي  ال ئ  الممري  م  بيف ل ذائيغ

ح  ت  جم ليإ %  مف32.1ح  ت الدراى   كمح فظ  غزة بنىب  ل جم ليإ%  مف 38.7بنىب  ل
ىن   هـ مف ىا ف المح فظ   55مؿ مف أل  إ 35ف ممظـ المرب  ذكل ال ئ  الممري  لأ  ك المح فظ 

%  32.1 دد ح  ت الدراى   ثـ ت يه  مح فظ  رفح بنىب  ل جم ليإ%  مف 38.3الكىط  بنىب  ل
  %25لبنىب   غزة خ نيكنس كمدين  مدين  مح فظتي  ثـ ت يه   دد ح  ت الدراى  جم ليإمف 
  كا نت جمي  المح فظ ت  ح  ت الدراى  اؿ مح فظ      حدة جم ليإمف  التكالي%      24.0لك

  .5.1ل: رمـ شاؿلهذا ال ئ  الممري  متى كي  ت ريب . 
 :المزمف الكمويصابة بمرض الفشؿ اطية بيف متغير العمر لممرضى واإلرتبالعالقة اال 

 حيث ب غت ميم  ا ل المحىكب   يف الممر كاإل  ب  ب لمرضف هن ؾ  سم  بأظهرت الدراى  أ
    كجكد تدؿ  يكالت 0.05كه  أ غر مف   Sig 0.000كب غت ال يم  ا حتم لي  ل  (22.721

أاثر  رب   م ر الابيرة ياكنكا أم أف األشخ ص ذكل األ  سم  بيف الممر كارت  ع أ داد الم  بيف
 . 5.3ل جدكؿ رمـ:. غيرهـاثر مف أ  ب  بمرض ال شؿ الا كم لإل

 ( قيمة اختبار مربع كاي إلثبات العالقة بيف العمر واإلصابة بالمرض5.3) جدوؿ
 Sigالقيمة االحتمالية  dfدرجات الحرية  قيمة االختبار الفرض
 الممرهؿ يكجد  سم  بيف 
 كاإل  ب  ب لمرض

22.721 6 0.000 

 a= 0.05المسم  دال  إح  ئي ن  ند مىتكل د ل  

 

 

                                                
 .85  صـ2009  مرج  ىبؽ ذارا "،وحصى الكمى الكمويكيمو حياتية لمرضى الفشؿ "   ىه ـ الخ  ج   1ل
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  الفصؿ الخامسالفصؿ الخامس
الخصائص االجتماعية الخصائص االجتماعية 
واالقتصادية والصحية واالقتصادية والصحية 
لمرضى الفشؿ الكموي لمرضى الفشؿ الكموي 

  المزمف المزمف 
  في محافظات غزةفي محافظات غزة

  

 توزيع أفراد عينة الدراسة حسب العمر في محافظات غزة (5.1) شكؿ

 
 ـ 2012  ـ ل الب حث  إ دادالم در: الخ رط  مف                                               
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  الفصؿ الخامسالفصؿ الخامس
الخصائص االجتماعية الخصائص االجتماعية 
واالقتصادية والصحية واالقتصادية والصحية 
لمرضى الفشؿ الكموي لمرضى الفشؿ الكموي 

  المزمف المزمف 
  في محافظات غزةفي محافظات غزة

  

 :الزواجيةالحالة  -2
تكجد  مف األىب ب اله م  في انتش ر بمض األمراض  فبمض هذا األمراض جي االزك تمد الح ل  

مراض أ  ب  بأاثر  رب  لإلكيمتبر المتزكجيف  لدل المتزكجيف كاألخرل لدل غير المتزكجيف 
يم نكف مف كل  مف الزكاج الذيف األ المراحؿ فيشخ ص الح مؿ  كاأل المرأةخ     البكليالجه ز 

   1لالبكليالجه ز  في  ب  الىف كالجنس كما ف اإل ب ختسؼ راض ح   الا    كتخت ؼ األ
 يب اؿ يالمزمف  الا كمف مرض ال شؿ أتبيف  ا ىتب ن كمف خسؿ نت ئج  بشاؿ   ـك كلاف 

  5.4ل: كيتبح ذلؾ مف خسؿ الجدكؿ رمـ ال ئ ت ىكا  المتزكج أك األ زب أك المط ؽ أك األرمؿ
مف  ان   فرد298فراد  ين  الدراى  كب    ددهـ لأاثر مف ن ؼ أحيث شا ت فئ  المتزكجيف نحك 

 زب لمرب  ح  ت الدراى   كج  ت فئ  األ إجم لي%  مف 73.8 ين  الدراى  بنىب  ل فرادأ
فراد  ين  الدراى  بنىب  أمف  فردان   74  كب    ددهـ لالث نيالترتيب  في المزمف الا كمال شؿ 

أمؿ النىب  كا نت نىب  رامؿ كالمط ؽ  كج  ت فئ  األ  ح  ت الدراى  إجم لي%  مف 18.3ل
ح  ت  جم ليإ%  مف 1.5ح  ت الدراى  كا نت نىب  المط ؽ ل جم ليإ%  مف 6.4رامؿ لاأل

نظر الجدكؿ أ   لمكام  ىاف المرب  حىب الح ل  ا جتم  ي  الجغرافيب لنىب  ل تكزي    مأ  الدراى 
   .5.5رمـ: ل

 المزمف الكمويالحاالت االجتماعية لمرضى الفشؿ  (5.4جدوؿ )

 ـ 2012الم در: الدراى  الميداني    ـل                                                

 

                                                
"نصائا لممتزوجيف حديثا لمتغمب    http://www.bdr130.net/vb/t1061887.htmlلاتركني : المكم  اإل  1ل

 . ـ2011-2-27  آخر تحديث  عمى أمراض الجهاز البولي" 

%لنسبة المئويةا العدد الحالة االجتماعية  

 18.3 74 أ زب
 73.8 298 متزكج
 1.5 6 مط ؽ
 6.4 26 أرمؿ

 100 404 المجموع
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  الفصؿ الخامسالفصؿ الخامس
الخصائص االجتماعية الخصائص االجتماعية 
واالقتصادية والصحية واالقتصادية والصحية 
لمرضى الفشؿ الكموي لمرضى الفشؿ الكموي 

  المزمف المزمف 
  في محافظات غزةفي محافظات غزة

  

 لمواقع سكف المرضى حسب الحالة االجتماعية  الجغرافي( التوزيع 5.5جدوؿ )

  ـ2012الدراى  الميداني    ـل: الم در

لة االجتماعيةالحا المحافظة %النسبة المئوية العدد   

 شماؿ غزة

 24.0 18 أ زب
 70.7 53 متزكج
 - - مط ؽ
 5.3 4 أرمؿ

 100 75 المجموع

 مدينة غزة

 17.3 23 أ زب
 71.6 96 متزكج
 0.7 1 مط ؽ
 10.4 14 أرمؿ

 100 134 المجموع

 الوسطى

 20.0 12 أ زب
 71.7 43 متزكج
 1.6 1 مط ؽ

 6.7 4 مؿأر 
 100 60 المجموع

 خانيونس

 19.5 16 أ زب
 76.8 63 متزكج
 1.3 1 مط ؽ
 2.4 2 أرمؿ

 100 82 المجموع

 رفا

 9.4 5 أ زب
 81.1 43 متزكج
 5.7 3 مط ؽ
 3.8 2 أرمؿ

 100 53 المجمكع
  404 الكمى المجموع
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  الفصؿ الخامسالفصؿ الخامس
الخصائص االجتماعية الخصائص االجتماعية 
واالقتصادية والصحية واالقتصادية والصحية 
لمرضى الفشؿ الكموي لمرضى الفشؿ الكموي 

  المزمف المزمف 
  في محافظات غزةفي محافظات غزة

  

   -:يت( اآل5.5الجدوؿ نالحظ مف خالؿ )

  فراد أ%  مف 81.1كؿ كب غت نىبته  لالترتيب األ فيمح فظ  رفح  فيجيف شا ت فئ  المتزك
م  أح  ت الدراى     إجم لي%  مف 76.8 ين  الدراى     ثـ ت يه  مح فظ  خ نيكنس بنىب  ل

ب لمرض ل ئ    ب  ظ  الكىط  تم ث ت ت ريب  نىب  اإلمح فظ  الشم ؿ كمح فظ  غزة كالمح ف
ح  ت الدراى  اؿ  إجم لي%  مف 71.6%  ك ل71.7%  كل70.7المتزكجيف بنىب  ل
 مح فظ      حدة . 

  فياثر فئ  له  مد ىج ت أالمزمف  الا كم زب لمرب  ال شؿ حيف ا نت نىب  فئ  األ في 
ح  ت  إجم لي%  مف 20الكىط  بنىب  ل  %  كالمح فظ24اؿ مف شم ؿ غزة بنىب  ل

 مح فظ ت غزة .  ب ميى    كتكز ت ب ي  النىب     الدرا
 خرل لمتغير الح ل  ا جتم  ي  كز ت ب ي  نىبتهم      ال ئ ت األرامؿ كالمط ؽ  تاألم  فئ  أ

  .5.2رمـ: ل شاؿ.  غزة مح فظ ت في
 الكمػػويصػػابة بمػػرض الفشػػؿ لممرضػػى واإل جتماعيػػةاالاالرتباطيػػة بػػيف متغيػػر الحالػػة  العالقػػة
 المزمف

  مػػد تػػـ اىػػتخداـ اختبػػ ر مربػػ  اػػ م لكchi- square  لممرفػػ  المسمػػ  ا رتب طيػػ  بػػيف الح لػػ  
كالتػي تػنص  0.05 أابػر مػف  (Sig)كمػد تبػيف أف ميمػ    ا جتم  يػ  كارت ػ ع أ ػداد الم ػ بيف

  ػ   ػدـ كجػكد  سمػ  بػيف الح لػ  ا جتم  يػ  كارت ػ ع أ ػداد الم ػ بيف ب ل شػؿ الا ػكم بممنػػ  
 شؿ ي يب جمي  الح  ت ا جتم  ي      الرغـ أنه  ا نت فئػ  المتػزكجيف أ  ػ  أف مرض ال

  .5.6جدكؿ رمـ لنىب  ألفراد  ين  الدراى . 

( قيمة اختبار مربع كاي إلثبات العالقة بيف الحالة االجتماعية وارتفاع أعداد 5.6جدوؿ )
 المصابيف.

 Sigالية القيمة االحتم dfدرجات الحرية  قيمة االختبار الفرض

هؿ يكجد  سم  بيف 
 جتم  ي ا الح ل  

كارت  ع أ داد 
 الم  بيف.

 
18.566 

 
12 

 
0.099 
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  الفصؿ الخامسالفصؿ الخامس
الخصائص االجتماعية الخصائص االجتماعية 
واالقتصادية والصحية واالقتصادية والصحية 
لمرضى الفشؿ الكموي لمرضى الفشؿ الكموي 

  المزمف المزمف 
  في محافظات غزةفي محافظات غزة

  

 توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الحالة االجتماعية في محافظات غزة (5.2) شكؿ

 

 ـ 2012  ـ ل الب حث الم در: الخ رط  مف إ داد 
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  الفصؿ الخامسالفصؿ الخامس
الخصائص االجتماعية الخصائص االجتماعية 
واالقتصادية والصحية واالقتصادية والصحية 
لمرضى الفشؿ الكموي لمرضى الفشؿ الكموي 

  المزمف المزمف 
  في محافظات غزةفي محافظات غزة

  

 عدد أفراد األسرة:-3

ف هػذا المسمػ  أكمد تبيف مػف خػسؿ الدراىػ      ب  ب لمرضأل ىرة كاإلأفراد ا  دد هن ؾ  سم  بيف 
كاػػػذلؾ المسجيػػػ     زديػػػ د حجػػػـ األىػػػرة إلػػػ   ػػػدـ ا هتمػػػ ـ بػػػ لنكاحي الكم ئيػػػ احيػػػث يشػػػاؿ   طرديػػ 

  ك جػػدكؿ 5.7ل :. جػػدكؿ رمػػـا مت ػػ دمرافػػؽ ذلػػؾ ا نخ ػػ ض فػػي المىػػتكل لتمػػراض خ  ػػ  إذا 
  . 5.8ل:رمـ 

 المزمف د أفراد األسرة لمرضى الفشؿ الكمويعد (5.7جدوؿ )

  ـ2012ل الم در: الدراى  الميداني    ـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%النسبة المئوية العدد عدد أفراد األسرة  

 36.4 139 5أمؿ مف 
 48.6 168 10إل  أمؿ مف  5مف 
 6.0 14 15إل  أمؿ مف 10مف 

 9.0 24 فأاثر 15
 100 404 المجموع
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  الفصؿ الخامسالفصؿ الخامس
الخصائص االجتماعية الخصائص االجتماعية 
واالقتصادية والصحية واالقتصادية والصحية 

الكموي الكموي لمرضى الفشؿ لمرضى الفشؿ 
  المزمف المزمف 

  في محافظات غزةفي محافظات غزة
  

 لممحافظة  الجغرافي لمواقع سكف المرضى حسب عدد أفراد األسرة  طبقاً  ( التوزيع5.8) جدوؿ

  ـ2012ل الم در: الدراى  الميداني    ـ

 

األسرةعدد أفراد  المحافظة %النسبة المئوية العدد   

 شماؿ غزة

 48.2 27 5أمؿ مف 
 50.0 28 10إل  أمؿ مف  5مف 
 1.8 1 15إل  أمؿ مف 10مف 

 - - فأاثر15
 100 56 المجموع

 مدينة غزة

 37.0 40 5أمؿ مف 
 57.4 62 10إل  أمؿ مف  5مف 
 3.7 4 15إل  أمؿ مف 10مف 

 1.9 2 فأاثر15
 100 108 المجموع

 الوسطى

 29.2 14 5أمؿ مف 
 62.5 30 10إل  أمؿ مف  5مف 
 6.3 3 15إل  أمؿ مف 10مف 

 2.0 1 فأاثر15
 100 48 المجموع

 خانيونس

 40.6 29 5أمؿ مف 
 54.0 28 10إل  أمؿ مف  5مف 
 5.2 6 15إل  أمؿ مف 10مف 

 0.2 21 فأاثر15
 100 65 المجموع

 رفا

 59.2 29 5أمؿ مف 
 40.8 20 10إل  أمؿ مف  5مف 
 - - 15إل  أمؿ مف 10مف 

 - - فأاثر15
 100 49 المجموع
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  الفصؿ الخامسالفصؿ الخامس
الخصائص االجتماعية الخصائص االجتماعية 
واالقتصادية والصحية واالقتصادية والصحية 
لمرضى الفشؿ الكموي لمرضى الفشؿ الكموي 

  المزمف المزمف 
  في محافظات غزةفي محافظات غزة

  

   -:يت( اآل5.8( و)الجدوؿ 5.7نالحظ مف خالؿ )الجدوؿ 

  ان   فػرد168ف نحػك لأالمػزمف  الا كممرب  ال شؿ  دد أفراد األىرة لنسحظ فيم  يتم ؽ بمتغير 
فػرادهـ أىػر تتػراكح  ػدد أ  لػ  إ فينتمك     دد ح  ت الدراى  جم ليإفراد  ين  الدراى   مف أمف 
المح فظػػ  الكىػػط   فػػي  ػػ  كجػػكد لهػػ  أكىػػجؿ   % 48.6  بنىػػب  ل10مػػؿ مػػف ألػػ  إ5مػػف ل

%  57.4مدينػػ  غػػػزة بنىػػػب  لكت يهػػ  اػػػؿ مػػػف   حػػػ  ت الدراىػػػ  جمػػ ليإ%  مػػػف 62.5ىػػب  لبن
مػؿ نىػب  تمث ػت أمػ  أ   اؿ مح فظ      حدة التكالي     % 54بنىب  ل  خ نيكنسكمح فظ  
 جمػػ ليإمػػف %  40.8  كمح فظػػ  رفػػح بنىػػب  ل%50مح فظػػ  الشػػم ؿ كبنىػػب  ل فػػيلهػػذا ال ئػػ  

 .   ح  ت الدراى 

 كىػػجؿ   فػػراد أ 5مػػؿ مػػف أىػػرهـ ل أ   أفػػراد  ػػدد إلػػ ذا ال ئػػ  فئػػ  المربػػ  الػػذيف ينتمػػكف ت ػػ  هػػ
شػػم ؿ كمح فظػػ     فػػراد  ينػػ  الدراىػ أ%  مػف 59.2مح فظػػ  رفػح بنىػػب  ل فػػي  ػ  كجػػكد لهػ  أ

مح فظػ ت  بػ ميبينمػ  تكز ػت ب يػ  النىػب   ػ     فراد  ين  الدراى أ%  مف 48.2بنىب  لغزة 
 .  غزة

   لػ  إ10كا نػت نىػب  لمػف  مػؿ النىػبأاثر  أفػ 15  كفئ  ل15مؿ مف أل  إ10لمف كج  ت فئ
كز ت ب ي  كت   ح  ت الدراى  جم ليإ%  مف 9.0ل اثر أف15%  كفئ  ل6.0  ل 15ؿ مف أم

  .5.3ل: رمـ شاؿ.  مح فظ ت غزة فيىرة أفراد األ  خرل لمتغير  دد نىبتهم      ال ئ ت األ  

 المزمف الكمويصابة بمرض الفشؿ غير عدد أفراد األسرة لممرضى واإلترتباطية بيف مالعالقة اال 

لممرفػػ  هػػؿ هنػػ ؾ اىػػت سلي  بػػيف  ػػدد أفػػراد األىػػرة   Chi-squareتػػـ اىػػتخداـ اختبػػ ر مربػػ  اػػ م
كالتي تنص       0.05مف  أابر Sig)لكمد تبيف أف ميم     5.9كارت  ع أ داد الم  بيف جدكؿل

  داد الم  بيف.أىرة كارت  ع فراد األ   دـ كجكد  سم  بيف  دد أ

   الكمويصابة بمرض الفشؿ واإل األسرةالعالقة بيف حجـ  إلثبات( قيمة اختبار كاى 5.9جدوؿ )

 قٌمة االختبار الفرض
درجات الحرٌة 

df 

القٌمة 

 (.Sigاالحتمالٌة)

هؿ يكجد  سم  بيف  دد أفراد 
 الم  بيف  إ دادكارت  ع  األىرة

20.228 12 0.063 
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  الفصؿ الخامسالفصؿ الخامس
الخصائص االجتماعية الخصائص االجتماعية 
واالقتصادية والصحية واالقتصادية والصحية 
لمرضى الفشؿ الكموي لمرضى الفشؿ الكموي 

  المزمف المزمف 
  في محافظات غزةفي محافظات غزة

  

 توزيع أفراد عينة الدراسة حسب عدد أفراد األسرة في محافظات غزة( 5.3) شكؿ

 

 ـ 2012  ـ ل الب حث  إ دادلم در: الخ رط  مف 
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  الفصؿ الخامسالفصؿ الخامس
الخصائص االجتماعية الخصائص االجتماعية 
واالقتصادية والصحية واالقتصادية والصحية 
لمرضى الفشؿ الكموي لمرضى الفشؿ الكموي 

  المزمف المزمف 
  في محافظات غزةفي محافظات غزة

  

 الحالة التعميمية: -4
نهـ أنى ف  حيث ت يب اإل التيث ر ابيرة لت  دل اثير مف األمراض آ التم يميف ل دكر إ

الميداني  مراض  كمد تبيف مف خسؿ الدراى  األ دراؾ بمىبب ت هذاا    ك   ك  فك ياكن
غزة بشاؿ   ـ كتبيف  مح فظ تالمىتكل التم يمي لمرب  ال شؿ الا كم المزمف في  انخ  ض

تدن  الممرف   ل إكيمكد ذلؾ  ؛ 5.11  كالجدكؿ رمـ: ل5.10ذلؾ مف خسؿ الجدكؿ رمـ : ل
  ب  غير تؤدل إل التيهـ المىبب ت أحد أليه  إمراض كالمكامؿ المؤدي  ال حي  بمىبب ت األ

كالذل يخت ؼ  ف المزمف  الا كمف لطبيم  مرض ال شؿ أالمتم ميف ب لمرض  يب ؼ لذلؾ 
 حي ن ن أخرل ل  دكر في تأثير المىيرة التم يمي  ل مرب  كتكم ه  في طبيم  األمراض المزمن  األ  

  مم  يؤدل مدته  الزمني   يفىبك ي    تخت ؼ أمجم ه  لثسث ج ى ت  فيتمتد  كالتيخرل  أ
ك اجتم  ي  أك ن ىي  أ دة ىكا  ا نت  بدني   نكاحي فيحي تهـ  فيره ؽ المرب  كتنماس إل

 ابطراب تثر بم  ي يب  مف أنى ف م  البيئ  تتلإل ت    يلمم ي  التم يمي  نظ ـ ف اأخ    
 كالتيلدل المرب   ما مت  دإل  تدن  المىتكل ب ف  حي ت  المخت     هذا ب إل نكاحي في

 . المزمف الا كمام ؿ المىيرة التم يمي  لدل مرب  ال شؿ إثر     أ ىكؼ يتـ شرحه   ح  ن 

 المزمف الكمويلمرضى الفشؿ  ( المؤهؿ العممي5.10) جدوؿ

  ـ2012ل الم در: الدراى  الميداني    ـ

 

 

%النسبة المئوية العدد المؤهؿ العممي  

 3.7 15 ميأ
 19.3 78 ابتدائي
 41.6 168 مإ داد
 24.0 97 ث نكم
 10.9 44 ميج م

 0.5 2 دراى ت   ي 
 100 404 المجموع
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  الفصؿ الخامسالفصؿ الخامس
الخصائص االجتماعية الخصائص االجتماعية 
واالقتصادية والصحية واالقتصادية والصحية 
لمرضى الفشؿ الكموي لمرضى الفشؿ الكموي 

  المزمف المزمف 
  في محافظات غزةفي محافظات غزة

  

 لممحافظة  ( التوزيع الجغرافي لمواقع سكف المرضى حسب المؤهؿ العممي طبقاً 5.11) جدوؿ

 % انُطبت انًئىَت انععظ انًؤهم انعهًٍ انًسبفظت

 شًبل غسة

 25.3 19 ابتدائٌ

 40.0 30 إعدادً

 24.0 18 ثانوً

 10.7 8 جاهعٌ

 100 75 انًدًىع

 يعَُت غسة

 0.7 1 أهٌ

 17.2 23 ابتدائٌ

 59.7 80 إعدادً

 11.9 16 ثانوً

 10.5 14 جاهعٌ 

 100 134 انًدًىع

 انىضطً

 5.0 3 أهٌ

 18.3 11 ابتدائٌ

 35.0 21 إعدادً

 36.7 22 ثانوً

 5.0 3 جاهعٌ

 100 60 انًدًىع

 ضبَُىَص

 6.1 5 أهٌ

 24.4 20 ابتدائٌ

 25.6 21 إعدادً

 28.0 23 ثانوً

 13.4 11 جاهعٌ

 2.5 2 دراسات عليا

 100 82 انًدًىع

 رفر

 11.3 6 أهٌ

 9.4 5 ابتدائٌ

 30.2 16 إعدادً

 34.0 18 ثانوً

 15.1 8 جاهعٌ

 100 53 انًدًىع

  404 انًدًىع انكهً

  ـ2012ى  الميداني    ـلالم در: الدرا
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  الفصؿ الخامسالفصؿ الخامس
الخصائص االجتماعية الخصائص االجتماعية 
واالقتصادية والصحية واالقتصادية والصحية 

الكموي الكموي لمرضى الفشؿ لمرضى الفشؿ 
  المزمف المزمف 

  في محافظات غزةفي محافظات غزة
  

   -:يت( اآل5.11( و)الجدوؿ5.10نالحظ مف خالؿ )الجدوؿ
  ب  بمرض ال شؿ أ    نىب  لإل اإل دادمغير التم يـ حيث ىج ت فئ  غير المتم ميف  

اثر أح  ت الدراى    كمد ىج ت هذا ال ئ   جم ليإ%  مف 41.6كذلؾ بنىب  ل المزمف الا كم
ح  ت الدراى    كيرج  ذلؾ زي دة  جم ليإ%  مف 59.7ة بنىب  لز غمح فظ   في كجكد له 
  ثـ ت يه  مح فظ  الشم ؿ بنىب   األخرلمدين  غزة م  رن  ب لمح فظ ت  فيراجميف م دد ال

 النىب  ل ئ  المتم ميف ىكل تم يم ن  ب ميبينم  تكز ت ح  ت الدراى     جم ليإ%  مف 40ل
 مح فظ ت غزة .  ب مي في  دادي ن إ

  ح  ت  إجم لي%  مف 24المرتب  الث ني  بنىب  ل في ث نكي ن  تم يم ن بينم  ج  ت نىب  المتم ميف
 إجم ليمف  % 19.3بنىب  ل ابتدائي ن  متى كي  م  فئ  المتم ميف تم يم ن  ت ريب ن  فهي  راى الد

 يم  فئ  المتم ميف تم في المزمف الا كم    نىب  لمرب  ال شؿ أ  حيث ب غت ح  ت الدراى 
 إجم لي ف%  م34%  كمح فظ  رفح بنىب  ل36.7المح فظ  الكىط  بنىب  ل في ث نكي ن 

 مح فظ ت غزة . ب مي في ال ئ تمؿ أ  كتمث ت ى ح  ت الدرا
 10.9ا نت بنىب  ل كالتي ج مميفكؽ  فئ  المتم ميف تم يم ن  فيمؿ ال ئ ت أحيف ا نت  في  %

ا نت  كالتي  كفئ  الدراى ت الم ي  %3.7بنىب  ل مييفاألح  ت الدراى   كفئ   إجم ليمف 
ل  ارت  ع نىب  الك   إذلؾ  فيكيرج  الىبب  ؛ ح  ت الدراى   جم ليإ%  مف 0.5بنىب  ل
 ب لنكاحياس     ح لتهـ ال حي   بزي دة ا هتم ـ كالمن ي  لدل المتم ميف مم  ينم ال حي
   .5.4رمـ :ل شاؿ .  كتكز ت هذا النىب     مح فظ ت غزة ال حي  

 المزمف الكمويالفشؿ صابة بمرض لة التعميمية لممرضى واإلاالعالقة االرتباطية بيف الح

حيػث ب غػت ميمػ  اػ ل   ف هن ؾ  سم  بيف المىتكل التم يمي كاإل  ب  بػ لمرضأظهرت الدراى  أ 
 دؿتػػكالتػػي  0.05كهػػ  أ ػػغر مػػف  Sig  0.000كب غػػت ال يمػػ  ا حتم ليػػ  ل 65.223 المحىػػكب 

 .    كجكد  سم  بيف المىتكل التم يمي كارت  ع أ داد الم  بيف
 قيمة اختبار مربع كاي إلثبات العالقة بيف المستوى التعميمي واإلصابة بالمرض (5.12) جدوؿ

 Sigالقيمة االحتمالية  dfدرجات الحرية  قيمة االختبار الفرض
هؿ يكجد  سم  بيف المؤهؿ 
 0.000 20 65.223 الم مي كاإل  ب  ب لمرض

 a= 0.05المسم  دال  إح  ئي ن  ند مىتكل د ل  

 



171 
 

  

 

 

 

  الفصؿ الخامسالفصؿ الخامس
الخصائص االجتماعية الخصائص االجتماعية 
واالقتصادية والصحية واالقتصادية والصحية 
لمرضى الفشؿ الكموي لمرضى الفشؿ الكموي 

  المزمف المزمف 
  في محافظات غزةفي محافظات غزة

  

 توزيع أفراد العينة حسب المؤهؿ العممي في محافظات غزة (5.4)شكؿ

 

 ـ 2012  ـ لالب حث  الم در: الخ رط  مف إ داد 
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  الفصؿ الخامسالفصؿ الخامس
الخصائص االجتماعية الخصائص االجتماعية 
واالقتصادية والصحية واالقتصادية والصحية 
لمرضى الفشؿ الكموي لمرضى الفشؿ الكموي 

  المزمف المزمف 
  في محافظات غزةفي محافظات غزة

  

 :قتصاديةاالثانيًا: الخصائص 

 الدخؿ الشهري: -1

ؿ التي تى  د     إما ني  م  كم  المديد مف األمراض تمد اإلما ني ت الم دي  الم لي  مف المكام
  كيؤدم إل  الاشؼ المبار إل  ااتش ؼ األمراض  مف خسؿ التغذي  الجيدة كالمت بم ت ال حي 

لمرب   الشهرمالدخؿ  فيف  هن ؾ انخ  ض أىتب ن    كتبيف مف خسؿ نت ئج ا كب لت لي  سجه 
ؿ مف مأ فيفراد  ين  الدراى  أل الشهرمىب  ل دخؿ أ    ن  حيث ا نت المزمف الا كمال شؿ 

%  72.5فراد  ين  الدراى   بنىب  لأثر مف ن ؼ أا مأ  293ل  ددهـ كا ف  شياؿ  1000ل
       كهذا مؤشر 5.13ام  هك مبيف مف خسؿ الجدكؿ رمـ: لح  ت الدراى   جم ليإمف 

  5.13رمـ ل مكبح مف خسؿ الجدكؿام  هك  فراد  ين  الدراى أل ا مت  دمانخ  ض المىتكل 
  . 5.14جدكؿ رمـ لالك 

 المزمف الكمويلمرضى الفشؿ  الشهريالدخؿ  (5.13) جدوؿ

 ـ 2012الم در: الدراى  الميداني    ـل

 

 

 

 

 

 

%النسبة المئوية العدد الدخؿ الشهري  

 72.5 293 1000أمؿ مف 
 14.1 57 1500إل  أمؿ مف  1000مف 
 4.2 17 2500إل  أمؿ مف  1500مف 

 9.2 37 فأاثر 2500
 100 404 المجموع
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  الفصؿ الخامسالفصؿ الخامس
الخصائص االجتماعية الخصائص االجتماعية 
واالقتصادية والصحية واالقتصادية والصحية 
لمرضى الفشؿ الكموي لمرضى الفشؿ الكموي 

  المزمف المزمف 
  في محافظات غزةفي محافظات غزة

  

     ( التوزيع الجغرافي  لمواقع سكف المرضى حسب الدخؿ الشهري5.14) جدوؿ

المئوية  النسبة العدد الدخؿ الشهري لألسرة المحافظة
 % المئوية %

 شماؿ غزة

 69.3 52 1000أمؿ مف 
إل  أمؿ مف  1000مف 

1500 
14 18.7 

  أمؿ مف إل 1500مف 
2500 

3 4.0 

 8.0 6 فأاثر 2500
 100 75 المجموع

 مدينة غزة

 80.6 108 1000أمؿ مف 
إل  أمؿ مف  1000مف 

1500 
9 6.7 

إل  أمؿ مف  1500مف 
2500 

5 3.7 

 9.0 12 فأاثر 2500
 100 134 المجموع

 الوسطى

 63.3 38 1000أمؿ مف 
إل  أمؿ مف  1000مف 

1500 
10 16.7 

إل  أمؿ مف  1500 مف
2500 

2 3.3 

 16.7 10 فأاثر 2500
 100 60 المجموع

 خانيونس

 73.2 60 1000أمؿ مف 
إل  أمؿ مف  1000مف 

1500 
10 12.2 

إل  أمؿ مف  1500مف 
2500 

5 6.1 
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  الفصؿ الخامسالفصؿ الخامس
الخصائص االجتماعية الخصائص االجتماعية 
واالقتصادية والصحية واالقتصادية والصحية 
لمرضى الفشؿ الكموي لمرضى الفشؿ الكموي 

  المزمف المزمف 
  في محافظات غزةفي محافظات غزة

  

المئوية  النسبة العدد الدخؿ الشهري لألسرة المحافظة
 8.5 7 فأاثر 2500 % المئوية %

 100 82 المجموع

 رفا

 66.0 35 1000أمؿ مف 
إل  أمؿ مف  1000مف 

1500 
14 26.4 

إل  أمؿ مف  1500مف 
2500 

2 3.8 
 3.8 2 فأاثر2500 

 100 53 المجمكع
  404 الكمى  المجموع

 ـ 2012الم در: الدراى  الميداني    ـل

   -:يت( اآل5.14 )الجدوؿ ( و5.13نالحظ مف خالؿ )الجدوؿ

  مؿ مف أ    نىب ل ئ  المراجميف الذيف يتراكح دخ هـ أشا ت مدين  غزة كمح فظ  خ نيكنس
 مدين  خ نيكنس   في%  73.2مح فظ  غزة   كبنىب  ل في%  80.6بنىب  ل شياؿ  1000ل

بينم  ج  ت مح فظ  شم ؿ غزة كمح فظ  رفح كالمح فظ  الكىط  بنىب مت  رب  ل ئ  المرب  
%  63.3%  ل66%  ل69.3بنىب  ل شياؿ  (1000مؿ مف أ الشهرمالذيف يتراكح دخ هـ 

 داد المرب  أف أذلؾ  فيكيرج  الىبب  ؛اى  اؿ مح فظ      حدة ح  ت الدر  إجم ليمف 
ممظـ  فأل  إب ف  هذا ب إل   مؿ مف مح فظ  غزة كمح فظ  خ نيكنسأت ؾ المح فظ ت  في

كهذا يدؿ      جتم  ي ا مف الشؤكف  شياؿ  (1000المرب  ا ف يتـ ح كلهـ     
 .  زمفالم الا كملمرب  ال شؿ  مت  دما انخ  ض المىتكل 

  حت ت ا  شياؿ1500امؿ مف  إل 1000مف ل الشهرمفئ  المراجميف الذيف ا ف دخ هـ   مأ
 جم ليإ%  مف  14.1فراد  ين  الدراى  بنىب  لأمف  ان   فرد57رتب  الث ني   كا ف  ددهـ لمال

مف  الشهرمح  ت الدراى    كتمث ت جمي  المح فظ ت ل ئ  المراجميف الذيف ا ف دخ هـ 
 .بنىب مت  رب  ت ريب ن    شياؿ1500 مؿ مف أ  لإ1000ل

  9.2%اثر بنىب   لأف شياؿ    2500مف ل الشهرمكج  ت فئ  المراجميف الذيف ا ف دخ هـ  
مرب   يمراجممؿ النىب ل ئ  أ%   4.2  بنىب  ل2500مؿ مف أل  إ 1500كفئ  مف ل
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  الفصؿ الخامسالفصؿ الخامس
الخصائص االجتماعية الخصائص االجتماعية 
واالقتصادية والصحية واالقتصادية والصحية 
لمرضى الفشؿ الكموي لمرضى الفشؿ الكموي 

  المزمف المزمف 
  في محافظات غزةفي محافظات غزة

  

شاؿ   . الشهرمخؿ ظ ت غزة لمتغير الدفكتكز ت نىبتهم      مح المزمف  الا كمال شؿ 
 .  5.5رمـ: ل

 المزمف الكمويالفشؿ صابة بمرض اإلو  االقتصاديالعالقة االرتباطية بيف المستوى 

حيػػث ب غػػت ميمػػ    كاإل ػػ ب  بػػ لمرض ا مت ػػ دمف هنػػ ؾ  سمػػ  بػػيف المىػػتكل أظهػػرت الدراىػػ  أ
كالتػي  0.05كهػ  أ ػغر مػف  Sig  0.002كب غػت ال يمػ  ا حتم ليػ  ل  30.865 ا ل المحىكب 

 . 5.15ل :جدكؿ رمـ . كارت  ع أ داد الم  بيف ا مت  دم    كجكد  سم  بيف المىتكل  تدؿ

( قيمة اختبار مربع كاي إلثبات العالقة بيف المستوى االقتصادي واإلصابة 5.15جدوؿ )
 بالمرض

 Sigالقيمة االحتمالية  dfدرجات الحرية  قيمة االختبار الفرض
 هؿ يكجد  سم  بيف
المىتكل ا مت  دم 
 كاإل  ب  ب لمرض

 
30.865 

 
12 

 
0.002 

 a=0.05المسم  دال  إح  ئي   ند مىتكل د ل  

 لممحافظات لممرضى طبقاً  الشهري( الدخؿ 5.5) شكؿ

 

 ـ 2012  ـ ل ب   تم د     بي ن ت الدراى  الميداني  الب حث  إ دادالم در:                                
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  الفصؿ الخامسالفصؿ الخامس
الخصائص االجتماعية الخصائص االجتماعية 
واالقتصادية والصحية واالقتصادية والصحية 
لمرضى الفشؿ الكموي لمرضى الفشؿ الكموي 

  المزمف المزمف 
  في محافظات غزةفي محافظات غزة

  

 مهنة:ال -2

تمتبر الح ل  المهني  أحد أهـ المؤشرات ا مت  دي  ل  رد  ب  تب رهػ  مؤشػر يػدؿ   ػ  دخ ػ    كذلػؾ 
إب ف ن إل  أهميته  فػي إظهػ ر مػدل ت   ػؿ اإلنىػ ف مػ  بيئتػ  مػف هنػ  جػ  ت بػركرة إل ػ   البػك  

    فظػ ت غػزةفي الدراى  ل تمرؼ لممرف  المهف التي يم رىه  مربػ  ال شػؿ الا ػكم المػزمف فػي مح
 . 5.16جدكؿ رمـ: ل

 المزمف الكمويمهنة مرضى الفشؿ ( 5.16) جدوؿ

 وٌة %ئالم النسبة العدد المهنة

 7.2 29 مكظؼ حاكمي

 3.7 15 مت   د

 66.8 270   يممؿ

 22.3 90 أخرل م ؿ أ

 100 404 المجموع

 ـ 2012الم در: الدراى  الميداني    ـل

 -:تياآل  (5.16نالحظ مف خالؿ الجدوؿ )
  كاػ ف  ػددهـ   كلػ المرتبػ  األ فػيمػف هػـ بػدكف  مػؿ المػزمف  الا ػكمج  ت فئ  مرب  ال شؿ

كيرجػػػ   ؛حػػػ  ت الدراىػػػ  جمػػػ ليإ%  مػػػف 66.8فػػػراد  ينػػػ  الدراىػػػ  بنىػػػب  لأمػػػف فػػػردان   270ل
    الممؿ بىبب الظركؼ ال ػحي  المزمف  الا كمم   دـ مدرة مريض ال شؿ إذلؾ  فيالىبب 
 الا كملمرب  ال شؿ  ال حيك  دـ كجكد فرص  مؿ تتن ىب م  الكب  أ  ن  منه يم  التي

 .المزمف
  فػػي   خػػرل اممػػ ؿ كمػػزار يف ك ػػي ديف كط بػػ أ   مػػ ؿ أكجػػ  ت فئػػ  المربػػ  مػػف هػػـ يمم ػػكف 

الىػبب  دكيمػك  ؛ حػ  ت الدراىػ  جمػ ليإ%  مػف 22.3المرتب  الث ني  حيث ب غت نىبتهـ نحك ل
ت ػؾ ال ربػي ت  إثبػ تتػـ  كالتػي ا مت ػ دمكالمىػتكل  التم يمػيمىػتكل ل  انخ ػ ض الإذلؾ  في

 .المزمف  الا كملمرب  ال شؿ   5.15  كجدكؿ رمـ: ل5.12مف خسؿ جدكؿ رمـ: ل
  جمػػػ ليإ%  مػػػف 3.7%   كفئػػػ  المت   ػػػد بنىػػػب  ل7.2بنىػػػب  ل  حاػػػكميكجػػػ  ت فئػػػ  مكظػػػؼ 

لمتغيػر المهنػ    ػ  مح فظػ ت غػزة  ؿ النىػب كتكز ػت ب يػ   نىػب  اػؿ منهمػ أمػح  ت الدراىػ  
 .  5.6ل :شاؿ رمـ
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  الفصؿ الخامسالفصؿ الخامس
الخصائص االجتماعية الخصائص االجتماعية 
واالقتصادية والصحية واالقتصادية والصحية 
لمرضى الفشؿ الكموي لمرضى الفشؿ الكموي 

  المزمف المزمف 
  في محافظات غزةفي محافظات غزة

  

 المزمف الكمويالفشؿ  صابة بمرضعالقة االرتباطية بيف المهنة واإلال
  حيث ب غت ميم  ا ل المحىكب   ف هن ؾ  سم  بيف المهن  كاإل  ب  ب لمرضأظهرت الدراى  أ 

كالتي تنص     0.05) لكه  أ غر مف  Sig  0.001كب غت ال يم  ا حتم لي  ل(32.954) 
 .  5.17ل: رمـ ؿالم  بيف. جدك كجكد  سم  بيف المهن  كارت  ع أ داد 

  بالمرض واإلصابة( قيمة اختبار مربع كاي إلثبات وجود عالقة بيف المهنة 5.17جدوؿ )

 Sigالقيمة االحتمالية  dfدرجات الحرية  قيمة االختبار الفرض
هؿ يكجد  سم  بيف المهن  

   ب لمرضكاإل  ب
32.954 12 0.001 

 a=0.05المسم  دال  إح  ئي   ند مىتكل د ل  

 ( المرضى حسب المهنة5.6) شكؿ

                        
  ـ 2012ل   ـ ب   تم د     بي ن ت الدراى  الميداني  الب حث    إ دادالم در: 

 ثالثًا: الخصائص الصحية:

 :الكمىغسيؿ أياـ د موع -1

غػػزة برنػػ مج خػػ ص لجميػػ  المربػػ  لمك ػػد التن يػػ  الدمكيػػ   مح فظػػ تيكجػػد فػػي جميػػ  مىتشػػ ي ت 
أاثػػر كتاػػكف المػػ لـ  فػػيالمػػزمف  الا ػػكمف هػػذا النظػػ ـ متبػػ  لجميػػ  مربػػ  ال شػػؿ أل لغىػػيؿ الا ػػ  

 

 العدد 29
 العدد 15

 العدد 270

العدد   90 

%7.2 %3.7 

%66.8 

%22.3 

 ٌعمل ال ٌعمل متقاعد موظف حكومً
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  الفصؿ الخامسالفصؿ الخامس
الخصائص االجتماعية الخصائص االجتماعية 
واالقتصادية والصحية واالقتصادية والصحية 

الكموي الكموي لمرضى الفشؿ لمرضى الفشؿ 
  المزمف المزمف 

  في محافظات غزةفي محافظات غزة
  

 :ؿ رمػػػـك جػػػدك  . 5.18ل :جػػػدكؿ رمػػػـىػػػبكع امػػػ  هػػػك مبػػػيف مػػػف خػػػسؿ األ   فػػػياأليػػػ ـ ثػػػسث مػػػرات 
 . 5.19ل

 المزمف الكمويلمرضى الفشؿ  غسيؿ الكمى أياـ( موعد 5.18) جدوؿ

 %النسبة المئوية  العدد موعد مراجعة األياـ
 48.0 194 األربم   –ا ثنيف  –الىبت 

 42.1 170 الخميس -الثسث    –األحد 

األربم   –األحد   23 5.7 

 4.2 17 الثسث   –الىبت 

 100 404 المجموع

 ـ 2012ل الم در: الدراى  الميداني    ـ
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  الفصؿ الخامسالفصؿ الخامس
الخصائص االجتماعية الخصائص االجتماعية 
واالقتصادية والصحية واالقتصادية والصحية 
لمرضى الفشؿ الكموي لمرضى الفشؿ الكموي 

  المزمف المزمف 
  في محافظات غزةفي محافظات غزة

  

 غسيؿ الكمى أياـموعد  حسب لمواقع سكف المرضى الجغرافي( التوزيع 5.19دوؿ )ج

 العدد موعد مراجعة األياـ المحافظة
المئوية النسبة 
% 

 شماؿ غزة

 58.7 44 األربم   –ا ثنيف  –الىبت 

 33.3 25 الخميس -الثسث    –األحد 

 2.7 2 األربم   –األحد 

 5.3 4 الثسث   –الىبت 

 100 75 المجموع

غزة مدينة  

 53.7 72 األربم   -ا ثنيف  –الىبت 

 41.0 55 الخميس -الثسث    –األحد 

 2.2 3 األربم   –األحد 

 3.1 4 الثسث   –الىبت 

 100 134 المجموع

 الوسطى

 36.7 22 األربم   -ا ثنيف  –الىبت 

 51.7 31 الخميس -الثسث    –األحد 

 6.6 4 األربم   –األحد 

 5.0 3 الثسث   -الىبت 

 100 60 المجموع

 خانيونس

 41.5 34 األربم   -ا ثنيف  –الىبت 

 45.1 37 الخميس -الثسث    –األحد 

 9.8 8 األربم   –األحد 

 3.6 3 الثسث   -الىبت 

 111 82 المجموع

فار   

 41.5 22 األربم   -ا ثنيف  –الىبت 

 41.5 22 الخميس -الثسث    –األحد 

 11.3 6 األربم   –األحد 

 5.7 3 الثسث   -الىبت 

 100 53 المجموع

  404 الكمى المجموع

 ـ 2012الم در: الدراى  الميداني    ـل  
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  الفصؿ الخامسالفصؿ الخامس
الخصائص االجتماعية الخصائص االجتماعية 
واالقتصادية والصحية واالقتصادية والصحية 
لمرضى الفشؿ الكموي لمرضى الفشؿ الكموي 

  المزمف المزمف 
  في محافظات غزةفي محافظات غزة

  

   -:يت( اآل5.19( و الجدوؿ )5.18الجدوؿ ) تبيف مف خالؿ

  غػػػزة أيػػػ ـ مح فظػػػ تفػػػي مىتشػػػ ي ت  الا ػػػ لغىػػػيؿ  المػػػزمف الا ػػػكمال شػػػؿ  جػػػ  ت فئػػػ  مربػػػ 
حػػ  ت  جمػػ ليإ%  مػػف 48المرتبػػ  األكلػػ  كك ػػ ت نىػػبتهـ ل فػػي  الىػػبت كا ثنػػيف كاألربمػػ  ل

إلػ  ا بتمػ د  ػف فتػرة يػـك الخمػيس حيػث تمػد هػذا ال تػرة إجػ زة  ذلؾ فيكيمكد الىبب ؛ الدراى  
حيث ا ف    كمد تب يف تكزي  هذا ال ئ  في مح فظ ت غزة   انشغ ؿ الاثير منهـنه ي  األىبكع ك 

ابػر مجمػ  أألنهػ   مىتش   الش    فيمدين  غزة  في الا  أاثر ظهكر له  بيف مراجمي غىيؿ 
 .المزمف الا كملمرب  ال شؿ  يطب

  ثسثػػػ  ال – حػػداأليػػ ـ لأ المػػزمف الا ػػكممربػػػ  ال شػػؿ ل  الا ػػ مك ػػد غىػػيؿ  ثػػـ جػػ  ت فئػػ - 
  ح  ت الدراى  جم ليإ%  مف 42.1المرتب  الث ني  فب غت نىبتهـ نحك ل فيالخميس  لياكنكا 

 جمػػػ ليإ%  مػػػف 51.7كك ػػػ ت نىػػػبتهـ لاثػػػر تمثيػػػؿ لهػػػذا ال ئػػػ  أكجػػػ  ت المح فظػػػ  الكىػػػط  
مح فظػػػػ  غػػػػزة  كك ػػػػ ت نىػػػػبتهـ  فػػػػيمػػػػؿ تمثيػػػػؿ لهػػػػذا ال ئػػػػ  ا نػػػػت أبينمػػػػ     حػػػػ  ت الدراىػػػػ 

 . ح  ت الدراى  جم ليإ%  مف 33.3ل

   مػؿ أ  الثسثػ   -الىػبت يػ ـ ل أربمػ    ك كاأل -أيػ ـ ل األحػد بينم  ج  ت فئ  مك د غىػيؿ الا ػ
 فػيكيمػكد الىػبب  ؛ كتكز ت نىبتهـ     مح فظ ت غزةالمزمف  الا كمال ئ ت لمرب  ال شؿ 

 فػيمػرتيف أاثػر مػف ىػبكع األ فػيمرب  يحتػ ج ثػسث مػرات غىػيؿ ل  ال حيف الكب  أذلؾ 
 .ىبكعاأل

 :غسيؿ الكمىفترة مراجعة  -2
  إحدل الخ  ئص الا  تمد فترة كمت مراجم  المريض ل مىتش ي ت لمم ي  التن ي  الدمكي  لغىيؿ 
ف نىب  ابيرة مف مرب  أال حي  التي يجب أخذه  بميف ا  تب ر في هذا الدراى  كل د تبيف 

ال ترة ال ب حي  ام  هك مبيف مف  في الا  ىيؿ المىتش ي ت لغ فيراجمك المزمف  الا كمال شؿ 
كهذا يرج  ح  ت الدراى    جم ليإ%  مف 51.8كب غت نىبتهـ ل   5.20خسؿ الجدكؿ رمـ :ل

ال ترة  في    الممؿ كليىكا مرتبطيف بدكاـ  ف  ي درك المزمف  الا كمف ممظـ مرب  ال شؿ أل  إ
 . 5.21ال ب حي . جدكؿ رمـ : ل
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  الفصؿ الخامسالفصؿ الخامس
الخصائص االجتماعية الخصائص االجتماعية 
واالقتصادية والصحية واالقتصادية والصحية 
لمرضى الفشؿ الكموي لمرضى الفشؿ الكموي 

  المزمف المزمف 
  في محافظات غزةفي محافظات غزة

  

 فترة مراجعة غسيؿ الكمى( 5.20) جدوؿ

 %النسبة المئوية  العدد  فترة مراجعة غسيؿ الكمى               
 51.5 208  ب ح ن 

 28.2 114 ظهران 

 20.3 82 مى  ان 

 100 404 المجموع

 ـ 2012ل  ـ  الم در: الدراى  الميداني 

 لمواقع سكف المرضى حسب فترة المراجعة الجغرافي( التوزيع 5.21جدوؿ )
 %المئوية النسبة العدد فترة المراجعة لمحافظةا

 شماؿ غزة

 44.0 33  ب ح ن 

 30.7 23 ظهران 

 25.3 19 مى  ان 

 100 75 المجموع

غزة مدينة  

 47.0 63  ب ح ن 

 27.6 37 ظهران 

 25.4 34 مى  ان 

 100 134 المجموع

 الوسطى

 68.3 41  ب ح ن 

 15.0 9 ظهران 

 16.7 10 مى  ان 

 100 60 جموعالم

 خانيونس

 54.9 45  ب ح ن 

 30.5 25 ظهران 

 14.6 12 مى  ان 

 100 82 المجموع

 رفا

 49.1 26  ب ح ن 

 37.7 20 ظهران 

 13.2 7 مى  ان 

 100 53 المجموع

  404 الكمى  المجموع

 ـ 2012ل  ـ  الم در: الدراى  الميداني 
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  الفصؿ الخامسالفصؿ الخامس
الخصائص االجتماعية الخصائص االجتماعية 
واالقتصادية والصحية واالقتصادية والصحية 
لمرضى الفشؿ الكموي لمرضى الفشؿ الكموي 

  المزمف المزمف 
  في محافظات غزةفي محافظات غزة

  

  -: يت( اآل5.21)( والجدوؿ 5.20ولقد تبيف مف خالؿ الجدوؿ )

  غزة   مح فظ تبيف مىتش ي ت  ل مرب  متب ين ن  الا  حيث ج   تكزي  ال ترة ال ب حي  لغىيؿ
المح فظ  الكىط  كك  ت نىبتهـ  فيظهكر بيف مىتش ي ت ال ط ع بر اأ  فحيث ا

 األم  ف مىتش   شهدا  أذلؾ  فيكيمكد الىبب  ؛ح  ت الدراى  إجم ليمف %  68.3ل
أت  ثـ ت المرب      فترتيف فترة  ب حي  مبارة جدان  ب ىت ب ؿالكىط   ا نت ت ـك لالمح فظ  

ال ترة ال ب حي   فيذاف الظهر لهذا ا نت نىب  اىت ب ؿ المرب  آخرل مبؿ مك د ال ترة األ  
 اثر ال ئ ت ل مح فظ  الكىط . أ

  الث ني  حيث المرتب فيفترة الظهر  فيبينم  ظهرت فئ  المرب  الذيف يراجمكف الغىيؿ  
ف المراف يف الذيف أكيماف ت ىير ذلؾ ب ؛ح  ت الدراى  إجم لي%  مف 28.2ك  ت نىبتهـ ل

ممهـ  فيذهبك  كب لت ليفترة ال ب ح  فيمرتبطيف بدكاـ  فم  المرب  ل مىتش ي ت ياكنك  فتك أي
ئ  اثر تمثيؿ لهذا ال أفترة الظهر بمد انته   الدكاـ ال ب ح   كج  ت مح فظ  رفح  في

المح فظ   فيمؿ ظهكر لهـ أ  بينم  ح  ت الدراى  إجم لي%  مف 37.7كك  ت نىبتهـ ل
 ى ب  ن  ذلؾ كيمكد ذلؾ ام  بين  ؛ح  ت الدراى  إجم لي%  مف 15الكىط  كك  ت نىبتهـ ل

 ذاف الظهر.آابر  دد ل مرب  مبؿ أنه  تىت بؿ أل
الدمكي  في ال ترة المى ئي  كهي ال ترة لمىتش ي ت ل تن ي  اأم  فئ  المرب  الذيف يراجمكف   

كيرج   ؛  دد ح  ت الدراى  جم ليإ%  مف 20.3نىب  لكبحت ت المرتب  الث لث  احيث  الث لث 
فراد  ين  الدراى  أاثر أف هذا ال ترة كمت الراح  كال ي كل  لممظـ الن س  كا ف أذلؾ  فيالىبب 

%  25.3لشم ؿ كمح فظ  غزة بنىب  لمرب  مح فظ  المىتش   الش     فيلهذا ال ئ  
 .     حدة%  اؿ مح فظ  25.4ل

 :المزمف الكمويصابة بمرض الفشؿ قبؿ اإل وجود أمراض أخرى -3

ارت ػػ ع ك   الىػػارمػػراض أمثػػؿ المػػزمف  الا ػػكمخرل بمػػرض ال شػػؿ أك بػػأمػػراض تػػرتبط بطري ػػ  أهنػػ ؾ 
كىػرط ف    باثػرة  دكيػ  المىػانتنػ كؿ األ فػيكالتاػرار    كمػرض ت ػ ب شػراييف ال  ػب   بغط الدـ
فػراد  ينػ  الدراىػ    يمػ نكف مػف أاثر مف ن ػؼ أف أكمف خسؿ الدراى  الميداني  تبيف   البركىت ت 

:   كجػػدكؿ رمػػـ5.22ل: . جػػدكؿ رمػػـالمػػزمف الا ػػكم ػػ بتهـ بمػػرض ال شػػؿ إخػػرل مبػػؿ أن مػػراض أيػػ  أ
 . 5.23ل
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  الفصؿ الخامسالفصؿ الخامس
الخصائص االجتماعية الخصائص االجتماعية 
واالقتصادية والصحية واالقتصادية والصحية 
لمرضى الفشؿ الكموي لمرضى الفشؿ الكموي 

  المزمف المزمف 
  في محافظات غزةفي محافظات غزة

  

 المزمف فشؿ الكمويمرض الصابة باإلقبؿ  وجود أمراض أخرى( 5.22) جدوؿ

  %النسبة المئوية العدد  مرض الفشؿ الكمويب اإلصابةأمراض أخرى قبؿ  وجود

 20.8 84 نمـ

  320 79.2 

 100 404 المجموع

 ـ 2012الم در: الدراى  الميداني    ـل                                                        

 المرضأمراض أخرى قبؿ واقع سكف المرضى حسب وجود لم الجغرافي( التوزيع 5.23) جدوؿ

أمػػػػراض أخػػػػرى قبػػػػؿ مػػػػرض  وجػػػػود المحافظة
النسبة  العدد المزمف الفشؿ الكموي

 %المئوية

 شماؿ غزة

 16.0 12 نمـ
  63 84.0 

 100 75 المجموع

 مدينة غزة

 36.6 49 نمـ
  85 63.4 

 100 134 المجموع

 الوسطى

 20.0 12 نمـ
  48 80.0 

 100 60 المجموع

 خانيونس
 4.9 4 نمـ
  78 95.1 

 100 82 المجموع

 رفا

 13.2 7 نمـ
  46 86.8 

 100 53 المجموع

  404 الكمى  المجموع

  ـ2012الم در: الدراى  الميداني    ـل
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  الفصؿ الخامسالفصؿ الخامس
الخصائص االجتماعية الخصائص االجتماعية 
واالقتصادية والصحية واالقتصادية والصحية 
لمرضى الفشؿ الكموي لمرضى الفشؿ الكموي 

  المزمف المزمف 
  في محافظات غزةفي محافظات غزة

  

  -: يت( اآل5.23( والجدوؿ )5.22مف خالؿ الجدوؿ ) نالحظ

  ػ بتهـ إمبػؿ  خػرلأمػراض أيػ  أمح فظػ ت غػزة   يمػ نكف مػف  في الا  غىيؿ  مراجميممظـ 
كهػذا النتيجػػ     حػ  ت الدراىػػ  جمػػ ليإ%  مػف 79.2كك ػ ت نىػػبتهـ ل الا ػػكمبمػرض ال شػؿ 

 مراجمػيف ممظػـ أحيػث بينػت الدراىػ     الىػمكدي  فػيبك الغيػث أتت ؽ م  دراى   بد المحىف 
كك ػ ت نىػبتهـ  المػزمف الا ػكمرض ال شػؿ   ب  بمػمراض مبؿ اإلألـ ياف لديهـ  الا  غىيؿ 

مح فظػػػ  خػػػ نيكنس ف أىػػػتبي ف ظهػػػرت نتػػػ ئج ا أك    1لحػػػ  ت الدراىػػػ   جمػػػ ليإ%  مػػػف 63.5ل
 جمػ ليإ%  مػف 95.1مػراض كك ػ ت نىػبتهـ لأ مأاثر نىػب  ل مربػ  الػذيف   يمػ نكف مػف أ

حػػ  ت  جمػػ ليإمػػف %  86.8المرتبػػ  الث نيػػ  مح فظػػ  رفػػح بنىػػب  ل فػػيي يهػػ     حػػ  ت الدراىػػ 
 جمػػػ ليإ  مػػػف %63.4ل مدينػػػ  غػػػزة كك ػػػ ت نىػػػبتهـ فػػػي لهػػػـ تمثيػػػؿمػػػؿ أبينمػػػ  اػػػ ف   الدراىػػػ 

 .ح  ت الدراى 

  مػف 20.8حيث شا ت نىػبتهـ ل   خرلأمراض ألذيف لديهـ ام  ال ئ  الث ني  مف المرب  أ  %
ت نىػػػػػبتهـ كك ػػػػػ اثػػػػػر تمثيػػػػػؿ لهػػػػػذا ال ئػػػػػ  أ حت ػػػػػت مدينػػػػػ  غػػػػػزة اك    حػػػػػ  ت الدراىػػػػػ  جمػػػػػ ليإ
جػػػ  ت فػػػي مدينػػػ  غػػػزة  كيرجػػػ  الىػػػبب فػػػي ذلػػػؾ أف ؛ حػػػ  ت الدراىػػػ  جمػػػ ليإمػػػف  % 36.6ل

اثػػػر ال ئػػػ ت الممربػػػ  أاثر كهػػػذا ال ئػػػ  تاػػػكف أىػػػن  فػػػ 55كلػػػ  ل  ئػػػ ت الممريػػػ  مػػػف المرتبػػػ  األ  
لهذا مؿ تمراز أبينم  ا ف     5.11مف خسؿ جدكؿ رمـ : لتـ شرحه   كالتيخرل مراض األلت

 .  ح  ت الدراى  جم ليإ%  مف 4.9مدين  خ نيكنس كك  ت نىبتهـ ل يفال ئ  

 المزمف الكمويصابة بمرض الفشؿ خرى لممرضى واإلأمراض أرتباطية بيف وجود اال  العالقة

 تػػـ اىػػتخداـ اختبػػ ر مربػػ  اػػ م لChi- square لممرفػػ  هػػؿ هنػػ ؾ  سمػػ  بػػيف كجػػكد أمػػراض  
حيػػث ب غػػت ميمػػ     اإل ػػ ب  بمػػرض ال شػػؿ الا ػػكمأخػػرل مبػػؿ اإل ػػ ب  بمػػرض ال شػػؿ الا ػػكم ك 

  Sigكب غػػت ال يمػػ  ا حتم ليػػ  ل (16.024)  5.24مػػف خػػسؿ الجػػدكؿ ل اػ ل المحىػػكب 
خػرل مبػؿ أمراض أ    كجكد  سم  بيف كجكد  تدؿكالتي   (0.05كه  أ غر مف  (0.000)

 .لم  بيفكارت  ع أ داد االمزمف  الا كمبمرض ال شؿ  كاإل  ب   ب  ب لمرض اإل

 

 

                                                

والخصػػائص االجتماعيػػة واالقتصػػادية لمرضػػى الفشػػؿ  الجغرافػػيالتوزيػػع  "  الغيػػث أبػػك بػػد المحىػػف  ػػ لح   1ل
 . 117ـ   ص 2010ـ ال رل الىمكدي    أى ل  م جىتير    ج مم  "  ر  الذكور بمدينة جدة الكموي
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  الفصؿ الخامسالفصؿ الخامس
الخصائص االجتماعية الخصائص االجتماعية 
واالقتصادية والصحية واالقتصادية والصحية 
لمرضى الفشؿ الكموي لمرضى الفشؿ الكموي 

  المزمف المزمف 
  في محافظات غزةفي محافظات غزة

  

( قيمة اختبار مربع كاي إلثبات هؿ يوجد عالقة بوجود أمراض قبؿ مرض الفشؿ 5.24جدوؿ )
 واإلصابة بالمرضالمزمف الكموي 

درجات الحرية  قيمة االختبار الفرض
df 

القيمة 
 Sigاالحتمالية 

هؿ يكجد  سم  بيف كجكد أمراض 
المزمف أخرل مبؿ مرض ال شؿ الا كم 

 ضكاإل  ب  ب لمر 

 
16.024 

 
3 

 
0.000 

 a=0.05 ند مىتكل د ل   المسم  دال  إح  ئي ن 

 :المزمف نوع المرض قبؿ اإلصابة بمرض الفشؿ الكموي -4

  البغط كمرض الىارامرض  مراض متمددةأخرل فا نت لديهـ أمراض أم  الذيف يم نكف مف أ
  . 5.25ل:رمـ جدكؿ ...لخا  كمرض حم  البحر المتكىط  كمرض الن رس  كالغدة الدرمي   كال  ب

 المزمف الكمويصابة بمرض الفشؿ ( نوع المرض قبؿ اإل5.25جدوؿ )

 %النسبة المئوية العدد نوع المرض
 88.0 74 بغط –ىار 

 1.2 1 الغدة الدرمي  –ال  ب  –بغط  –ىار 
 2.4 2 الن رس لدا  الم كؾ 

 4.8 4 الا  تايس 
 1.2 1 حم  البحر المتكىط

 1.2 1 ىار
 1.2 1 الا   أدا  في بمؼ

 100 84 المجموع

  ـ2012ل  ـ الم در: الدراى  الميداني 

 

 

 



186 
 

  

 

 

 

  الفصؿ الخامسالفصؿ الخامس
الخصائص االجتماعية الخصائص االجتماعية 
واالقتصادية والصحية واالقتصادية والصحية 

الكموي الكموي لمرضى الفشؿ لمرضى الفشؿ 
  المزمف المزمف 

  في محافظات غزةفي محافظات غزة
  

 -:يت( اآل5.25نالحظ مف خالؿ الجدوؿ )

  84لزمف مال الا كم  بتهـ بمرض ال شؿ إمبؿ  خرلأمراض أيم نكف مف ب    دد الذيف  -
ف الذيف يم نكف مف أتبيف  حيث    مف إجم لي  دد ح  ت الدراى 404مف أ ؿ ل  ن مريب

  ح ل  م  ب  بمرض الىار 74ل كب    ددهـ األى ىي هـ ال ئ   رض الىار كالبغط مم ن م
مراض أف الم  بيف بأكهذا النتيج  تؤاد   المزمف كالبغط مبؿ اإل  ب  بمرض ال شؿ الا كم

المزمف  الا كم  ب  بمرض ال شؿ أاثر  رب  لإل مم ن   خرل كخ    مرض الىار كالبغطأ
 . ف غيرهـم

حيث خرل أنكاع األمراض األ   ب مي تكز ت   يهـ فراد  ين  الدراى أفراد مف أ  10بينم  ا ف ل -
فرد كاحد مف أفراد  ين  الدراى  م  ب ب لىار كالبغط كال  ب كالغدة الدرمي  مبؿ إ  بت    ا ف

م أدل بدكرا كمريبيف ا نكا م  بيف ب لن رس لدا  الم كؾ  كالذ  المزمف بمرض ال شؿ الا كم
  أشخ ص م  بيف بتايس الا   4أيب ن ا ف يكجد ل  المزمف لإل  ب  بمرض ال شؿ الا كم

كظهرت أ رابه  بمد ىف األربميف كهي تمتبر كراثي  حيث تاكف تايى ت الا   مكجكدة نتيج  
كاحد  كا ف فرد  األب ثـ تبدأ بظهكره  كأ راض ال شؿ الا كم به  بمد ىف األربميف كأإ  ب  األـ 

المزمف  ين  الدراى  م  ب بحم  البحر المتكىط مبؿ إ  بت  بمرض ال شؿ الا كم  أفرادمف 
حم  البحر هك المزمف  الا كمف ىبب مرب  ب ل شؿ أج ب أ  ف ىبب مرب  ك ند ىؤال 
فراد  ين  الدراى  م  ب ب لىار دكف مرض البغط مبؿ إ  بت  ب ل شؿ أكفرد كاحد مف   المتكىط
مبؿ إ  بت  بمرض ال شؿ  الا   أدا  في ببمؼكشخص كاحد ا ف م  ب   مزمفال الا كم
 . داد     مح فظ ت غزةكتكز ت هذا األثـ أ يب ب ل شؿ الا كم  المزمف الا كم

  :المزمف إصابة أحد األقارب بمرض الفشؿ الكموي -5
أحد األبكيف   ب  إح ل   فيىب ب المؤدي  ل مرض كخ    األمف بمف  الكراثييمتبر الم مؿ 
جدكؿ رمـ . الا كمل شؿ ا في  ب  أاثر  رب  لإلبن   فترة الحمؿ ياكف األ فيكخ    األـ  

  . 5.26ل

 المزمف الكموي( إصابة احد أفراد األسرة بمرض الفشؿ 5.26جدوؿ )
 %النسبة المئوية  العدد المزمف الكمويحد أفراد األسرة بمرض الفشؿ أإصابة  وجود

 13.4 54 نمـ
  350 86.6 

 100 404 المجموع

 ـ 2012الم در: الدراى  الميداني    ـ ل
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  الفصؿ الخامسالفصؿ الخامس
الخصائص االجتماعية الخصائص االجتماعية 
واالقتصادية والصحية واالقتصادية والصحية 
لمرضى الفشؿ الكموي لمرضى الفشؿ الكموي 

  المزمف المزمف 
  في محافظات غزةفي محافظات غزة

  

 -:يت( اآل5.26نالحظ مف خالؿ الجدوؿ )

  الا ػكمىػرهـ م ػ بيف بمػرض ال شػؿ أ  فراد أحػد بػأ  يكجػد المػزمف  الا كمممظـ مرب  ال شؿ 
 . % 86.6مف أفراد  ين  الدراى  بنىب  ل ان   فرد350لكب    ددهـ  المزمف

  جػػ  ت فئػػ  المربػػ  الػػذيف أجػػ بكا لنمػػـ  يكجػػد بأىػػرتهـ م ػػ بيف بمػػرض ال شػػؿ الا ػػكم  بينمػػ
%  13.4مػػف أفػػراد  ينػػ  الدراىػػ  بنىػػب  ل ان   فػػرد54المرتبػػ  الث نيػػ  كب ػػ   ػػددهـ ل فػػيالمػػزمف 

  . 5.28ام  هك مبيف مف خسؿ الجدكؿ ل الم ربيف لديهـ مربأ فيكتمث ت هذا النىب  

بمػرض  واإلصػابةف إصابة أحد األقارب بمرض الفشؿ الكموي )عامؿ الوراثة( العالقة االرتباطية بي
 المزمف الكمويالفشؿ 

 تـ اىتخداـ اختب ر مرب  ا م لChi- square   لممرف  هؿ هن ؾ  سم  بيف   5.27جدكؿ ل
كب غت ال يم   (27.118) حيث ب غت ميم  ا ل المحىكب   الكراث  كاإل  ب  بمرض ال شؿ الا كم

كالتي تنص     كجكد  سم  بيف الكراث   0.05كه  أ غر مف  Sig  0.000م لي  لا حت
 .كارت  ع أ داد الم  بيف الا كمب لمرض ال شؿ  اإل  ب 

( قيمة اختبار مربع كاي إلثبات هؿ يوجد عالقة بوجود أمراض قبؿ مرض الفشؿ 5.27جدوؿ ) 
 الكموي واإلصابة بالمرض

حرية درجات ال قيمة االختبار الفرض
df 

القيمة االحتمالية 
Sig 

هػػػػػؿ يكجػػػػػد  سمػػػػػ  بػػػػػيف كجػػػػػكد أمػػػػػراض 
 0.000 3 27.118  الا كم  ب  ب ل شؿ الكراث  كاإل

 a=0.05المسم  دال  إح  ئي   ند مىتكل د ل  
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  الفصؿ الخامسالفصؿ الخامس
الخصائص االجتماعية الخصائص االجتماعية 
واالقتصادية والصحية واالقتصادية والصحية 
لمرضى الفشؿ الكموي لمرضى الفشؿ الكموي 

  المزمف المزمف 
  في محافظات غزةفي محافظات غزة

  

 

 الكموي لمواقع سكف المرضى لصمة قرابة المصابيف بالفشؿ الجغرافيالتوزيع  (5.28) جدوؿ

    

 

 1 25.0 

 125.0 

 2 50.0 

 4 100 

 

 

 3 21.4 

 1 7.2

 1 7.2

 1 7.1 

 1 7.1 

 2 14.3 

 5 35.7 

 14 100 

 
 

 1 9.1 

 2 18.2 

 1 9.1 

 6 54.5 

 1 9.1 

 11 100 

 1 8.4

 4 33.3 

 1 8.3 

 6 50.0 

 12 100 

 1 7.7 

 2 15.3

 1 15.4 

 5 38.5 

 1 7.7 

 1 7.7 

 1 7.7 

 13 100

 ـ 2012الم در: الدراى  الميداني    ـ ل
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  الفصؿ الخامسالفصؿ الخامس
الخصائص االجتماعية الخصائص االجتماعية 
واالقتصادية والصحية واالقتصادية والصحية 
لمرضى الفشؿ الكموي لمرضى الفشؿ الكموي 

  المزمف المزمف 
  في محافظات غزةفي محافظات غزة

  

 -:يت( اآل5.28نالحظ مف خالؿ الجدوؿ )

   ػ ب  لإل  ػ   ال رابػ  ل مربػ  فػيكل  مف بيف جمي  مح فظ ت غػزة المرتب  األ فيج  ت األـ 
ثنػػ   كجػػكد أمػػؿ ك ح   فتػػرة الثنػػأـ ف األأذلػػؾ  فػػيكيمػػكد الىػػبب  ؛المػػزمف  الا ػػكمبمػػرض ال شػػؿ 
بنػ   مػراض الكراثيػ  لتاثػر األألديه   كخ    مرض تايس الا ػ  كهػك مػف  الا كممرض ال شؿ 
 محػػػػ فظتي فػػػػيلهػػػػ   اثػػػػر فئػػػػ أجػػػػ  ت ك    بػػػػ لمرض لإل ػػػػ ب اثػػػػر  ربػػػػ  أبنػػػػ   لهػػػػذا ياػػػػكف األ

حػػػ  ت  جمػػػ ليإ%  مػػػف 50بنىػػػب  لكمح فظػػػ  الشػػػم ؿ   %54.5المح فظػػػ  الكىػػػط  بنىػػػب  ل
 جمػػػ ليإ%  مػػف 15.4مح فظػػ  رفػػح كب غػػت نىػػبتهـ ل فػػيلهػػ   تمثيػػؿمػػؿ أبينمػػ  اػػ ف    الدراىػػ 

 .  ح  ت الدراى 

   جميػ   فيهـ تالمرتب  الث ني  كتكز ت نىب فيخكاؿ كاأل بفكا خ خت كاألثـ ج  ت     مراب  األ
  ال رابػ  ف   أكهذا النت ئج تؤاد     5.28ل الى بؽ الجدكؿ فيمح فظ ت غزة ام  هك مكبح 

كيرجػػ   اثػر مػػف غيػرهـأبنػػ   لت الا ػكم ػػ ب  بمػرض ال شػػؿ تاػكف مػػف مىػبب ت اإلـ كخ  ػ  األ
 .ذلؾ لم مؿ الكراث 

 :المزمف الفشؿ الكمويمرض المراجعة الطبية قبؿ اإلصابة ب -6

المكامػؿ المىػ  دة  بػ ئ  مػف أاػؿ ىػت شػهكر لجميػ   دكرمبشاؿ  لإلنى فتمتبر المراجم  الطبي  
اتشػػػ ؼ األمػػػراض األخػػػرل التػػػي مػػػد تىػػػ هـ ايػػػث يػػػتـ ح   ك الىػػػيطرة   يهػػػ أمػػػراض نىػػػب  األ لت  يػػػؿ

كمػد  كتاكف مىبب  لمرض ال شؿ الا كم كب لت لي يتـ  سجه  لت  دم اإل ػ ب  بمػرض ال شػؿ الا ػكم
فراد  ين  الدراى    ي كمكف ب حك ػ ت طبيػ  أاثر مف ن ؼ أف أتبيف مف خسؿ الدراى  الميداني  

  . 5.30ل:  . كجدكؿ رمـ 5.29ل: جدكؿ رمـ .  المزمف الا كم  بتهـ بمرض ال شؿ إمبؿ 

 المزمف المراجعة الطبية قبؿ اإلصابة بمرض الفشؿ الكموي (5.29جدوؿ )

 المراجعة الطبية قبؿ اإلصابة بمرض الفشؿ الكموي
 المزمف

 

 %النسبة المئوية  العدد

 34.9 141 نمـ

  263 65.1 

 100 404 المجموع

  ـ2012الم در: الدراى  الميداني    ـل
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  الفصؿ الخامسالفصؿ الخامس
الخصائص االجتماعية الخصائص االجتماعية 
واالقتصادية والصحية واالقتصادية والصحية 
لمرضى الفشؿ الكموي لمرضى الفشؿ الكموي 

  المزمف المزمف 
  في محافظات غزةفي محافظات غزة

  

  ظاتلممحاف لمواقع سكف المرضى حسب المراجعة الطبية طبقاً  الجغرافي( التوزيع 5.30) جدوؿ

  ـ2012الدراى  لميداني    ـل الم در:

 -: ي( االت5.30( والجدوؿ )5.29نالحظ مف خالؿ الجدوؿ )

  الا ػػػكم ػػػ بتهـ بمػػػرض ال شػػػؿ إ  يتػػػ بمكف فحك ػػػ ت طبيػػػ  مبػػػؿ جػػػ  ت فئػػػ  المربػػػ  الػػػذيف 
كتمرازت    ح   ت الدراى  جم ليإ%  مف 65.1كل  كك  ت نىبتهـ لالمرتب  األ فيالمزمف 

  حػ  ت الدراىػ  جمػ ليإ%  مػف 73.3كك ػ ت نىػبتهـ ل    الكىػطظمح فال في اثر نىب  له أ
 حيػػػػػث ب غػػػػػت نىػػػػػب  مح فظػػػػػ  خػػػػػ ف يػػػػػكنس بنىػػػػػب مت  ربػػػػػ  ت ريبػػػػػ ن ميػػػػػ  المح فظػػػػػ ت كت يهػػػػػ  ج

 في حػيف ب غػت نىػب  مح فظػ  رفػح    % 64ل  كب غت نىب  مح فظ  الشم ؿ كغزة  % 67.1ل
ذلؾ  فيكيرج  الىبب  ؛ ت الدراى ح   جم ليإمف   %61.9ل أم  مح فظ  غزة  %  62.3ل

 المحافظة
المراجعة الطبية قبؿ اإلصابة 

 المزمف بمرض الفشؿ الكموي

 الكموي 

 العدد
النسبة 
 %المئوية

 شماؿ غزة
 36.0 27 نمـ

   48 64.0 

 100 75 المجموع

 مدينة غزة

 

 38.1 51 نمـ

   83 61.9 

 100 134 المجموع

 26.7 16 نمـ الوسطى

   44 73.3 

 100 60 المجموع

 خانيونس
 32.9 27 نمـ

   55 67.1 

 100 82 المجموع

 رفا
 37.7 20 نمـ

     33 62.3 

 100 53 المجموع

  404 الكمى  المجموع
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  الفصؿ الخامسالفصؿ الخامس
الخصائص االجتماعية الخصائص االجتماعية 
واالقتصادية والصحية واالقتصادية والصحية 
لمرضى الفشؿ الكموي لمرضى الفشؿ الكموي 

  المزمف المزمف 
  في محافظات غزةفي محافظات غزة

  

مػف خػسؿ  ال ربػي  الىػ ب   فػي إثب تهػ تػـ  كالتػيلػدل المربػ   التم يمينخ  ض المىتكل ال  إ
 .  مم  ينماس     ح لتهـ ال حي   5.12الجدكؿ رمـ ل

  الا ػػكم ػػ بتهـ بمػػرض ال شػػؿ إبينمػػ  جػػ  ت فئػػ  المربػػ  الػػذيف يتػػ بمكف فحك ػػ ت طبيػػ  مبػػؿ 
كجػػ  ت    حػػ  ت الدراىػػ  جمػػ ليإ%  مػػف 34.9تبػػ  الث نيػػ  كك ػػ ت نىػػبتهـ لالمر  فػػي المػػزمف

   % 37.7ثػـ ت يهػ  مح فظػ  رفػح ل   % 38.1مدينػ  غػزة ل ف ػي نىبتهـ بنىػب مت  ربػ  ت ريبػ ن 
 جمػ ليإ%  مػف 26.7جػ  ت المح فظػ  الكىػط  بنىػب  ل ثػـ  % 36م  مح فظ  شػم ؿ غػزة لأ

 .   ح  ت الدراى 

صػابة لممرضػى واإل المػزمف الكمػويصػابة بالفشػؿ ة بػيف المراجعػة الطبيػة قبػؿ اإلاطيػالعالقة االرتب
 المزمف الكمويبمرض الفشؿ 

  لممرفػػ  هػػؿ هنػػ ؾ اىػػت سلي  بػػيف إجػػرا  المت بمػػ  Chi-squareتػػـ اىػػتخداـ اختبػػ ر مربػػ  اػػ م ل
كهػػ   50.026)ل Sigكمػػد تبػػيف أف ميمػػ    الطبيػػ  مبػػؿ اإل ػػ ب  بػػ لمرض كارت ػػ ع أ ػػداد الم ػػ بيف

كالتي تنص     كجكد  سم  بيف إجرا  المت بم  الطبي  مبؿ اإل  ب  ب لمرض 0.05) لأ غر مف 
 .  5.31ل: جدكؿ رمـ كارت  ع أ داد الم  بيف.

 قيمة اختبار مربع كاي إلثبات العالقة بيف المتابعة الطبية واإلصابة بالمرض (5.31) جدوؿ   

القيمة االحتمالية  dfدرجات الحرية  قيمة االختبار الفرض
Sig 

هؿ يكجد  سم  بيف إجرا  المت بمػ  
الطبيػػػػػػػػ  مبػػػػػػػػؿ اإل ػػػػػػػػ ب  بػػػػػػػػ لمرض 

 كارت  ع أ داد الم  بيف

 
9.243 
 

 
3 

 
50.026 
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  الفصؿ الخامسالفصؿ الخامس
الخصائص االجتماعية الخصائص االجتماعية 
واالقتصادية والصحية واالقتصادية والصحية 
لمرضى الفشؿ الكموي لمرضى الفشؿ الكموي 

  المزمف المزمف 
  في محافظات غزةفي محافظات غزة

  

لذى فسر العالقات بيف الخصائص ( اChi-squareممخص اختبار مربع كاى)
الفشؿ  صابة بمرضوالخصائص الصحية واإل االقتصادية والخصائص جتماعيةاال

 .محافظات غزة في الكموي

لذى فسر العالقات بيف الخصائص ( اChi-squareاختبار مربع كاى) (5.32جدوؿ )
 .محافظات غزة فيالمزمف  الكمويصابة بمرض الفشؿ واإل، الصحية، و واالقتصادية، االجتماعية

dfSig
       0.000 6 22.721  سم  بيف الممر كارت  ع أ داد الم  بيفهؿ يكجد  1-
هؿ يكجد  سم  بيف الح ل  ا جتم  يػ  كارت ػ ع أ ػداد  2-

 الم  بيف.
18.566 12 0.099 

 ػػداد أكارت ػػ ع  األىػػرةهػػؿ يكجػػد  سمػػ  بػػيف  ػػدد أفػػراد  3-
 0.063 12 20.228 الم  بيف 

اإل ػػػػػػ ب  هػػػػػػؿ يكجػػػػػػد  سمػػػػػػ  بػػػػػػيف المؤهػػػػػػؿ الم مػػػػػػي ك  4-
 ب لمرض

65.223 20 0.000 

هػػؿ يكجػػد  سمػػ  بػػيف المىػػتكل ا مت ػػ دم كاإل ػػ ب   5-
 ب لمرض

30.865 12 0.002 

 0.001 12 32.954 هؿ يكجد  سم  بيف المهن  كاإل  ب  ب لمرض 6-
هؿ يكجد  سمػ  بػيف كجػكد أمػراض أخػرل مبػؿ مػرض  7-

 ال شؿ الا كم كاإل  ب  ب لمرض
16.0243 0.000 

 ػػ ب  سمػػ  بػػيف كجػػكد أمػػراض الكراثػػ  كاإلهػػؿ يكجػػد   8-
 ب لمرض

27.1183 0.000 

هػػػػؿ يكجػػػػػد  سمػػػػ  بػػػػػيف إجػػػػػرا  المت بمػػػػ  الطبيػػػػػ  مبػػػػػؿ  9-
 اإل  ب  ب لمرض كارت  ع أ داد الم  بيف

9.2433 50.026 

-
10 

م ػػدر الميػػ ا الػػذم يمتمػػد  هػػؿ هنػػ ؾ  سمػػ  بػػيف نػػكع
 تم يمي.ىرة في الشرب م  المىتكل ال  ي  األ  

36.325 150.001 

α ند مىتكل د ل  إح  ئي ا رتب ط داؿ       . 

 



193 
 

  

 

 

 

  الفصؿ الخامسالفصؿ الخامس
الخصائص االجتماعية الخصائص االجتماعية 
واالقتصادية والصحية واالقتصادية والصحية 
لمرضى الفشؿ الكموي لمرضى الفشؿ الكموي 

  المزمف المزمف 
  في محافظات غزةفي محافظات غزة

  

 -: تياآل( 4.25يظهر مف خالؿ الجدوؿ )

   ػػػ ب  بكجػػػكد  سمػػػ  بػػػيف متغيػػػر الممػػػر كاإلفىػػػر اختبػػػ ر مربػػػ  اػػػ ل ل خ ػػػ ئص ا جتم  يػػػ 
كجػػكد فىػػر ب يبػػ ن أ ػػ ب  بػػ لمرض ك كاإل التم يمػػيبػػيف متغيػػر المىػػتكل  بػػ لمرض ككجػػكد  سمػػ 

مػػػ  المىػػػتكل التم يمػػػي ك ي الشػػػرب ىػػػرة فػػػم ػػػدر الميػػػ ا الػػػذم يمتمػػػد   يػػػ  األ نػػػكع بػػػيف  سمػػػ 
بينمػػػ  فىػػػػر اختبػػػ ر مربػػػػ  اػػػ ل ل خ ػػػػ ئص ا جتم  يػػػ  لمتغيػػػػر الح لػػػػ      ػػػ ب  بػػػػ لمرضكاإل

 .الا كم  ب  بمرض ال شؿ ة بمدـ كجكد  سم  بينهـ كبيف اإلىر فراد األأا جتم  ي  ك دد 
  المهنػ    - الشػهرممرب  اػ ل بكجػكد  سمػ  بػيف الخ ػ ئص ا مت ػ دي  لالػدخؿ كفىر اختب ر

 .  ب  ب لمرضكاإل
  الا ػكم  ب  بمرض ال شػؿ كد  سم  بيف الخ  ئص ال حي  كاإلبكجكفىر اختب ر مرب  ا ل 

ا لىػػػار  الا ػػػكمخػػػرل مبػػػؿ مػػػرض ال شػػػؿ أمػػػراض أكجػػػكد  –المت بمػػػ  الطبيػػػ   –ل  مػػػؿ الكراثػػػ  
 كالبغط 
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  الفصؿ الخامسالفصؿ الخامس
الخصائص االجتماعية الخصائص االجتماعية 
واالقتصادية والصحية واالقتصادية والصحية 

الكموي الكموي لمرضى الفشؿ لمرضى الفشؿ 
  المزمف المزمف 

  في محافظات غزةفي محافظات غزة
  

 الفصؿ الخامس ممخص

هدؼ ال  ؿ إل  التمرؼ     الخ  ئص ا جتم  ي  لمرب  ال شؿ الا ػكم فػي مح فظػ ت غػزة   
امتغيػر الح لػػ  ا جتم  يػ    ك ػػدد أفػراد األىػػرة   كالمىػتكل التم يمػػ    كمتغيػر الممػػر   كتبػيف مػػف 

فػػي حػػيف    % 73.8لأف أاثػػر مػػف ن ػػؼ أفػػراد  ينػػ  الدراىػػ  هػػـ متزكجػػكف بنىػػب  خػػسؿ ال  ػػؿ 
بنىػػػب    10مػػػؿ مػػػف ألػػػ  إ 5مػػػف لفئػػػ ت حجػػػـ األىػػػرة هػػػـ مػػػف  تراكحػػػت أحجػػػ ـ أىػػػرهـ بشػػػاؿ  ػػػ ـ

  أمػػػ  فيمػػػ  يتم ػػػؽ ب لح لػػػ  التم يميػػػ   المح فظػػػ  الكىػػػط  فػػػي  ػػػ  كجػػػكد لهػػػ  أكىػػػجؿ   %48.6ل
كأف حػػػكال  ممظػػػـ المربػػػ   الا ػػػكملمربػػػ  ال شػػػؿ  التم يمػػػيظهػػػرت الدراىػػػ  انخ ػػػ ض المىػػػتكل أ
  أمػػػ  ب لنىػػػب  لمتغيػػػر الممػػػر  مػػػف غيػػػر المتم مػػػيف ىػػػكل تم يمػػػ ن إ ػػػدادي ن أك إبتػػػدائي ن %  هػػػـ 41.6ل

  أمػ  ب لنىػب   % 39.9اثر  حيث ب غت نىػبتهـ لأىن  ف 55لمف   ئ  الممري  ج  ت أ    نىب  ل
بمػػػدـ كجػػػكد  جتم  يىػػػ  كا  ػػػ ب  بػػػ لمرض أظهػػػر ال  ػػػؿل مسمػػػ ت اإلرتب طيػػػ  بػػػيف الخ ػػػ ئص ا 

ي  بيف الح ل  الزكاجي  كحجـ األىرة كا   ب  ب لمرض   بينم  أظهرت الدراىػ  بكجػكد  سم  إرتب ط
  سم  أرتب طي  بيف متغير الممر كالمىتكل التم يم  كا   ب  ب لمرض .

األساسٌة كمتغٌر الدخل الشاهرى ومتغٌار المهناة وتباٌن مان وتناول الفصل الخصائص االقتصادٌة 

  كك ػ ت نىػبتهـ شػياؿ 1000مػؿ مػف أل مفي المىتكل ا مت  د انخ  ب ن خالل الفصل أن هناك 
%  22.3لػػػػيس لػػػػديهـ  مػػػػؿ   كأف نحػػػػك ل % 66.8فكف ػػػػ ن لت ػػػػؾ النتػػػػ ئج اتبػػػػح أف ل  % 72.5ل

ل ئػ ت المربػ   فمييك الحاػمػ  المػكظ يف   أرل اممػ ؿ كمػزار يف ك ػي ديف كط بػ أخ م ؿ أيمم كف 
بكجػػػكد  سمػػػ  كأظهػػػر ال  ػػػؿ  % 3.7ت نىػػػبتهـ لمػػػ  المت   ػػػديف فب غػػػأ  % 7.2فا نػػػت نىػػػبتهـ ل

 .ارتب طي  بيف الخ  ئص ا مت  دي  كا   ب  ب لمرض

ف أكتنػػ كؿ ال  ػػؿ الخ ػػ ئص ال ػػحي  لمربػػ  ال شػػؿ الا ػػكم المػػزمف  كتبػػيف مػػف خػػسؿ ال  ػػؿ 
خػرل ممث ػػ  أ  ن مرابػػأمػ  الػػذيف يمػ نكف أخػرل  أمػػراض أ أم%  مػف المربػ    يمػػ نكف مػف 79.2ل

بكجكد  سم   ال  ؿ ظهرأ%   ك 20.8مراض ك  ت نىبتهـ لكبغط الدـ كغيرهـ مف األب لىار 
كبػػحت النتػػ ئج أ  ك الا ػكم ػ ب  بمػػرض ال شػػؿ  ػػ ب  بمػرض الىػػار كالبػػغط كاإلارتب طيػ  بػػيف اإل

ف أ ال  ػػؿهػػرت أظب  ك ك األأـ كخ  ػػ  مػػف األ الا ػػكم ػػ ب  ب ل شػػؿ ف لم مػػؿ الكراثػػ   سمػػ  ب إلأ
الػذيف   ي كمػكف    ػ ب  بػ لمرض حيػث ب غػت نىػب  المربػلمت بم  ال ػحي  كاإلهن ؾ  سم  بيف ا
راجمػ  الطبيػ  مػف  المكامػؿ م  حيػث تمتبػر ال ح  ت الدراىػ  إجم لي%  مف 65.1بمراجم  طبي  ل

 Microsoft Excel)لكتػػـ اىػػتخداـ برنػػ مج  ك الىػػيطرة   يهػػ .أمػػراض المىػػ  دة لت  يػػؿ نىػػب  األ
   كذلؾ  ىتخراج الرىـك كالجداكؿ كاألشا ؿ البي ني  كالخرائط .(Corel drawكبرن مج 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انفصم انظادص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



196 
 

  

 

 

 

  الفصؿ السادسالفصؿ السادس
التموث الكيميائي لمغذاء وأثر  التموث الكيميائي لمغذاء وأثر  
عمى مرضى الفشؿ الكموي عمى مرضى الفشؿ الكموي 

  المزمف المزمف 
  في محافظات غزةفي محافظات غزة

  

 

 

 

 

 انفصم انظادص
 انتهىث انكًٍٍائً نهغذاء وأحزه ػهى يزضى انفشم انكهىي املشين 

 يف حمافظاث غشة
 الغذاء: :أوالً 

 .ة لجسـ اإلنسافتأهميالغذاء و 
 .مفهـو تموث الغذاء

 .التموث الكيميائي لألغذية
 .اإلسراؼ أو االستخداـ السيئ لمكيماويات خالؿ إنتاج الغذاء وتجهيز  وتداوله1-
 .المواد المضافة لألغذية2-
 .الكمىالمشروبات الغازية وضررها عمى  :ثانياً 
 .الكمىمما الطعاـ وأثر  عمى  :ثالثاً 
 .: التدخيفرابعاً 

ة  الذى فسر العالقات بيف العادات والسموكيات الغذائي  Chi-squareل ممخص اختبار مربع كاى
 .في محافظات غزةالمزمف صابة بمرض الفشؿ الكموي واإل
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  الفصؿ السادسالفصؿ السادس
التموث الكيميائي لمغذاء وأثر  التموث الكيميائي لمغذاء وأثر  
عمى مرضى الفشؿ الكموي عمى مرضى الفشؿ الكموي 

  المزمف المزمف 
  في محافظات غزةفي محافظات غزة

  

 لفصؿ السادسا

يكجػػد فػػي بسدنػػ   كمػػك اإلنىػػ ف لنفهػػك م ػػدر الط مػػ  السزمػػ     حيػػ ة اإلنىػػ فلالغػذا  بػػركرم جػػدان 
ي م هػػػ  بمػػػض البشػػػر يكميػػػ ن فت ػػػيب غػػػذا ن   كفػػػي ممظػػػـ الب ػػػداف الن ميػػػ  أنم طػػػ ن كىػػػ كاي ت ىػػػ بي 

كي ػبح الغػػذا  الػذم نتن كلػ  لي ػػكم أجىػ من  كي ينػ  مػف شػػر األمػراض ي ػبح هػػك    بػ لت كث كال ىػ د
 ن ى  أحد م  در إ  بتن  ب ألمراض الخطيرة.

كالمػػػ دات كالىػػػ كاي ت الغذائيػػػ   ئ  ل غػػػذا  يػػػالت ػػػكث الايمكيهػػػدؼ هػػػذا ال  ػػػؿ إلػػػ  ممرفػػػ  م ػػػ در 
الت ػػػػكث كممرفػػػػ  المسمػػػػ  بػػػػيف   المػػػػزمف  ئػػػػ  التػػػػي ا نػػػػت متبمػػػػ  لػػػػدل مربػػػػ  ال شػػػػؿ الا ػػػػكمالخ ط

فػػي مح فظػػ ت المػػزمف كازديػػ د مػرض ال شػػؿ الا ػػكم الايميػ ئ  ل غػػذا  كالمػػ دات كالىػػ كاي ت الغذائيػػ  
 غزة كذلؾ مف خسؿ ا ختب رات اإلح  ئي .

 الغذاء: :أوالً 

 :الغذاء وأهميته لجسـ اإلنساف

ف كال يت مينػػػػ ت ك كالػػػػده نػػػػ تلغذائيػػػػ  هػػػػي خ ػػػػيط مػػػػف مجمك ػػػػ  مػػػػف الاربكهيػػػػدرات كالبركتيالمػػػػ دة ا
حراتػػ  كنشػػ ط  كلكم يتػػ  ك  كط متػػ كاألمػػسح الممدنيػػ  التػػي يتن كلهػػ  اإلنىػػ ف مػػف أجػػؿ نمػػكا كتاػػ ثرا 

  كتشمؿ الاربكهيدرات النشكي ت كالىاري ت كالدهني ت   كهػي  ن  ػر مهمػ  فػي  1ل مف األمراض
إلنى ف ب لط مػ    أمػ  البركتينػ ت  ىػكا  ا نػت بركتينػ ت حيكانيػ  أك بركتينػ ت نب تيػ   فهػي تزكيد ا

مف المن  ر الغذائي  النب تي  المهم  السزم  لبن   الخسي    كتمتبر ال يت مينػ ت كاألمػسح الممدنيػ  
مػػد فػػراط فيػػ  ك ػػدـ ا تنػػ كؿ الغػػذا   فػػي ا  تػػداؿ  كيمتبػػر  2ل مػػف المن  ػػر الكاميػػ  مػػف األمػػراض

 الا ػكممػراض الا ػ  المؤديػ  ل  شػؿ أت  يػؿ تاػرار تاػكيف الح ػ  ك  أكمنػ   فيثر ياكف ل  ب ل  األ
حيػث أف    طممػ  الغذائيػ تن كلػ  لت فػي ي ن غػذائ  ن ف يتتبػ  نظ مػأ اإلنىػ فلهذا يجب       المزمف 

   الا ػػػكمال شػػػؿ  بمػػػرضياكنػػػكا أمػػػؿ  ربػػػ  لإل ػػػ ب    ن ممينػػػ  ن غػػػذائي  ن األفػػػراد الػػػذيف يتبمػػػكف نظ مػػػ
   ك م ػ  شػرب المػ  أمػسح تحتػكل   ػ  األ التػيطمم  زي دة تن كؿ األ هيتاكف الح كات  كىبب

خػػراج لتػػريف مػػف إكزيػػ دة اميػػ  المػػ   المتن كلػػ  حتػػ  يػػتـ  نػػكاع الطمػػ ـ المتن كلػػ ألػػذلؾ يجػػب مرا ػػ ة 
 فػػػيت تاػػػكف متكاجػػػدة اىػػػ  مػػػسح اإلأف إ   ك حتػػػ  ي ػػػبح لػػػكف البػػػكؿ مثػػػؿ المػػػ  أ البػػػكؿ يكميػػػ ن 

حيػػث    تينػػ ت الحيكانيػػ  كالنب تيػػ برك ال فػػيمػػسح اليػػكرات فتاثػػر أمػػ  أ   الم نجػػ  كالبنػػدكرة كال راكلػػ 
                                                

  الػدار المربيػ  األكلػ "  الطبم  مف الفشؿ الكموي، والكبدي أسرتؾكيؼ تحمي أحمد  بد الكه ب  بد الجكاد  "  1ل
 .   28ـ  ص1991ل نشر كالتكزي   ال  هرة  

 ..314ـ   ص2000ج  ىبؽ ذارا  "  مر  قضايا بيئية معاصرة  "  زيف الديف  بد الم  كد  2ل



198 
 

  

 

 

 

  الفصؿ السادسالفصؿ السادس
التموث الكيميائي لمغذاء وأثر  التموث الكيميائي لمغذاء وأثر  

مى مرضى الفشؿ الكموي مى مرضى الفشؿ الكموي عع
  المزمف المزمف 

  في محافظات غزةفي محافظات غزة
  

اػػػ ل حـك كمنتجػػػ ت ال حػػػـك   ي ػػػمب م  كمتهػػػ   نػػػد اثيػػػر مػػػف النػػػ س التػػػيطممػػػ  يجػػػب تجنػػػب األ
نظػػ ـ  اتبػػ علػػذلؾ يجػػب   كغيرهػػ  كالشػػ مكالاحػػكؿ كال هػػكة كالمشػػركب ت الغ زيػػ   األلبػػ فكمنتجػػ ت 

كشػمكل  مػف  ليس ذلؾ فحىب بؿ كتنك ػ  ئي الغذاطمم  األفي تن كؿ  فراط ف اإل كا بتم د غذائي
كالمؤديػ  ل  شػؿ  الا ػ مػراض أ الكم ي  مػف  في جدان  مهم ن  ف الغذا  ل  دكران حيث النكع كالمن  ر أل

فػػراد  ينػػ  أاثػػر مػػف ن ػػؼ أهنػػ ؾ ف أكمػػد تبػػيف مػػف خػػسؿ الدراىػػ  الميدانيػػ     1ل زمفمػػال الا ػػكم
ف أطممػػػ   بشػػػاؿ م ػػػرط دكف مرا ػػػ ة كاػػػ نكا يتنػػػ كلكف األ  ن ممينػػػ غػػػذائي   ن الدراىػػػ    يتبمػػػكف نظ مػػػ

 :  كجػػدكؿ رمػػـ6.1ل :جػػدكؿ رمػػـ . الا ػػكم كال شػػؿ كالح ػػ  الا ػػ مػػراض أ لػػ إاثػػ ر ىػػيؤدل اإل
 . 6.2ل

 ( النظاـ الغذائي لممرضى قبؿ اإلصابة بالمرض 6.1) جدوؿ

 %النسبة المئوية  العدد قبؿ اإلصابة بالمرض غذائي معيفنظاـ اتباع المرضى 

 6.9 28 نمـ

  376 93.1 

 100 404 المجموع

  ـ2012الم در: الدراى  الميداني    ـ ل

 

 

 

 

 

 

 

                                                

-5-8تحػديث. آخػر www.islamweb.net   اإللاتركنػي  المكمػ   " حصػوات الكمػى  " مالبػ ر  احمد محمكد  1ل
2010 . 
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عمى مرضى الفشؿ الكموي عمى مرضى الفشؿ الكموي 

  المزمف المزمف 
  في محافظات غزةفي محافظات غزة

  

 ( التوزيع الجغرافي لمواقع سكف المرضى حسب طبيعة النظاـ الغذائي6.2) جدوؿ

 غذائي معيف نظاـ اتباع المرضى المحافظة
 قبؿ اإلصابة بالمرض

 %النسبة المئوية العدد

 شماؿ غزة
 1.3 1 نمـ
  74 98.7 

 100 75 المجموع

 مدينة غزة
 7.5 10 نمـ
  124 92.5 

 100 134 المجموع

 الوسطى
 16.7 10 نمـ
  50 83.3 

 100 60 المجموع

 خانيونس
 3.7 3 نمـ
  79 96.3 

 100 82 المجموع

 رفا
 7.5 4 نمـ
  49 92.5 

 100 53 المجموع

  404 المجموع الكمى

            ـ2012الم در: الدراى  الميداني    ـل

 -: تياآل( 6.2( والجدوؿ )6.1نالحظ مف خالؿ الجدوؿ )   

  الا ػػكم ػػ بتهـ بمػػرض ال شػػؿ إمبػػؿ   ن ممينػػ ي ن غػػذائ  ن نظ مػػ ف  يتبمػػك جػػ  ت فئػػ  المربػػ  الػػذيف 
حيػث اػ نكا  ح   ت الدراىػ  جم ليإ%  مف 93.1كل  كك  ت نىبتهـ لالمرتب  األ فيف المزم

ل ئػػػ   مح فظػػ  الشػػم ؿ كجػػ  ت  ممػػػيف  غػػذائيدكف تتبػػ  نظػػ ـ  أنكا ػػػ يتنػػ كلكف الطمػػ ـ بشػػت  
%  98.7كك ػػ ت نىػػبتهـ ل كلػػ المرتبػػ  األ فػػي ممػػيف ذائيغػػ ـالمربػػ  الػػذيف   يتبمػػكف نظػػ 

كلػ  لمتغيػر الممػر ل  ئػ ت مح فظ  الشػم ؿ المرتبػ  األ يب ن أحت ت اك   ح  ت الدراى جم ليإمف 
ال ربػي   فػي إثب تهػ تػـ  كالتػي%  38.7ىػن   بنىػب  ل 35 مػؿ مػفألػ  إ15 الممريػ  مػ  بػيف ل

تنػػ كؿ جميػػ   فػػي فػػراطإياػػكف لػػديهـ كهػػذا ال ئػػ  الممريػػ    5.2مػػف خػػسؿ جػػدكؿ رمػػـ لالىػػ ب   
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التموث الكيميائي لمغذاء وأثر  التموث الكيميائي لمغذاء وأثر  
عمى مرضى الفشؿ الكموي عمى مرضى الفشؿ الكموي 

  المزمف المزمف 
  في محافظات غزةفي محافظات غزة

  

نكا هػػ  حىػػب الرغبػػ  بغػػض النظػػر  ػػف بػػرره  كبػػدكف أشػػت  اك ت الغذائيػػ  كالمشػػركب ت بأالمػػ
حػػػ  ت  جمػػػ ليإمػػػف %  96.3ل بنىػػػب  كت يهػػػ  مح فظػػػ  خػػػ نيكنس   ممػػػيف غػػػذائيتتبػػػ  نظػػػ ـ 

حػػ  ت  جمػػ ليإمػػف %  92.5ل تهـتم ث ػػت نىػػبمػػ  مح فظػػ  غػػزة كمح فظػػ  رفػػح ف ػػد أ   الدراىػػ 
%  مػف 83.3الكىػط  بنىػب  لالمح فظػ   فػي نىػب مػؿ أكج          حدة مح فظ  الدراى  اؿ

ممظػػـ مربػػ  ال شػػؿ ف أتبػػيف مػػف خػػسؿ بي نػػ ت الدراىػػ  الميدانيػػ  ك    حػػ  ت الدراىػػ  جمػػ ليإ
 التم يمػػػػيلػػػػ  انخ ػػػػ ض المىػػػػتكل إكيمػػػػكد ذلػػػػؾ   ن ممينػػػػ  ن غػػػػذائي  ن   يتبمػػػػكف نظ مػػػػاػػػػ نكا  الا ػػػػكم

فتػػػرات  فػػػي تظػػػ ـنا  ك ػػػدـطممػػػ  تنػػػ كؿ األ فػػػيفػػػراط بػػػرار اإلألػػػ  إ كانخ ػػػ ض التك يػػػ  البيئيػػػ 
مػػػػسح األ فػػػػيىػػػػكا   اإلنىػػػػ فجىػػػػـ  فػػػػيزائػػػػدة محػػػػددة لتنػػػػ كؿ الطمػػػػ ـ حتػػػػ    يتػػػػرااـ اميػػػػ ت 

 ػػ ب  بمػػرض ال شػػؿ اإل فػػيكالػػذل يىػػ  د بػػدكرا  الا ػػ جهػػ د لممػػؿ إكالىػػاري ت ممػػ  يزيػػد مػػف 
 .مراضكغيرا مف األ المزمف الا كم

 الا ػكم ػ بتهـ بمػرض ال شػؿ إمبػؿ   ن ممينػ  غذائي  ن بينم  ج  ت فئ  المرب  الذيف يتبمكف نظ م 
كتكز ػت    حػ  ت الدراىػ  جمػ ليإ%  مػف 6.9كك ػ ت نىػبتهـ ل   المرتبػ  الث نيػ  فػيالمزمف 

 .  6.1ل: شاؿ رمـ. مي  مح فظ ت غزة بنىب مت  رب  ت ريب ن جهذا النىب      

 إلصػػابةواصػػابة بػػالمرض لممرضػػى معػػيف قبػػؿ اإل غػػذائيبػػيف تتبػػع نظػػاـ العالقػػة االرتباطيػػة 
 المزمف الكمويبمرض الفشؿ 

  تـ اىتخداـ اختب ر مرب  ا م لChi- square فػي  لممرف  هؿ هن ؾ  سمػ  بػيف اتبػ ع نظػ ـ 
كب غػػت ال يمػػ   36.124 حيػػث ب غػػت ميمػػ  اػػ ل المحىػػكب   الم ػػ بيف إ ػػدادالغػػذا  كارت ػػ ع 
تبػ ع إبػيف  كالتػي تػنص   ػ  كجػكد  سمػ  0.05 كهػ  أ ػغر مػف Sig   0.000ا حتم ليػ  ل

 .  6.3ل : جدكؿ رمـ .الا كم  ب  بمرض ال شؿ الغذا  كاإل فينظ ـ 

 ( قيمة اختبار مربع كاي إلثبات هؿ يوجد عالقة بيف نظاـ الغذاء وارتفاع أعداد المصابيف6.3جدوؿ )

 Sigالقيمة االحتمالية  dfدرجات الحرية  قيمة االختبار الفرض

هػػػػػؿ يكجػػػػػد  سمػػػػػ  بػػػػػيف نظػػػػػ ـ الغػػػػػذا  
 رت  ع أ داد الم  بيفكا

36.124 3 0.000 

 a= 0.05المسم  دال  إح  ئي ن  ند مىتكل د ل  
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  الفصؿ السادسالفصؿ السادس
لمغذاء وأثر  لمغذاء وأثر  التموث الكيميائي التموث الكيميائي 

عمى مرضى الفشؿ الكموي عمى مرضى الفشؿ الكموي 
  المزمف المزمف 

  في محافظات غزةفي محافظات غزة
  

تباعهـ لمنظاـ الغذائي قبؿ اإلصابة بالمرض طبقاً ( 6.1) شكؿ  لممحافظات المرضى وا 

 
       ـ 2012ل  ـ بي ن ت الدراى  الميداني       ب   تم د الب حث الم در: إ داد 

 ء:مفهـو تموث الغذا

 يقصد بالتموث الغذائي هو:

أك    "فىػػػ د األغذيػػػ  كت  هػػػ  بىػػػبب احتكائهػػػ    ػػػ  جػػػراثيـ أك فيركىػػػ ت أك مػػػكاد ايم كيػػػ  أك مشػػػم 
 . 1ل"بمف يتن كؿ هذا األغذي  براراإلحدل هذا المكاد بم  يؤدم إل  تمربه  إل

ابػػػد كالىػػػرط ف كل ػػػد أاػػػدت بمػػػض الدراىػػػ ت كجػػػكد  سمػػػ  بػػػيف اإل ػػػ ب  ب ل شػػػؿ الا ػػػكم كأمػػػراض ال
كم كث ت البيئ  حيث يتسـز ارت  ع  ػدد المػكت  بهػذا األمػراض مػ  ا رت ػ ع فػي اميػ  الم كثػ ت فػي 

إف تن كؿ اإلنى ف امي ت م ي   مف المكاد الى م  مػ  غذائػ    يمنػي أنػ  تجنػب    في البيئ ك الطم ـ 

                                                

  ماتب  الدار المربيػ   األكل "  الطبم  "تموث البيئة السموكيات الخاطئة وكيفية مواجهتهاحىف أحمد شح ت      1ل
 .25  ص ـ 2000ل ات ب  ال  هرة  
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  الفصؿ السادسالفصؿ السادس
التموث الكيميائي لمغذاء وأثر  التموث الكيميائي لمغذاء وأثر  
عمى مرضى الفشؿ الكموي عمى مرضى الفشؿ الكموي 

  المزمف المزمف 
  في محافظات غزةفي محافظات غزة

  

بمػػد  ػػ ـ حتػػ   الحيػػ    مػػ ن حيػػث ثبػػت أف هػػذا الب  يػػ  تتػػرااـ داخػػؿ األنىػػج  فػػي الا ئنػػ ت   بػػرره 
 . 1لال شؿ الابدم كال شؿ الا كممثؿ ت ؿ إل  الترايزات الى م  التي تظهر في  كرة أمراض 

 التموث الكيميائي لألغذية:

   يحدث هذا النػكع مػف الت ػكث  نػد ك ػكؿ أم مػ دة ايمي ئيػ  خطػرة أك ىػ م  إلػ  المػ دة الغذائيػ
لبشػػػرم كمػػػد يػػػؤدم اىػػػتهساه  لإل ػػػ ب  بتىػػػمـ ممػػػ  يجم هػػػ  بػػػ رة كغيػػػر  ػػػ لح  لسىػػػتهسؾ ا

بشػاؿ رئيىػي  ػف طريػؽ الجهػ ز  كتاكف طري   دخكؿ الم كث ت الايمي ئي  إل  أجى من   غذائي
ممػ     ألف اإلنى ف يتن س بشاؿ دائـ كيىت بؿ الهكا  في رئتي  مهم  اػ ف هػذا الهػكا    التن ىي

مم  يمنػي أيبػ ن    إل  دخكله  إل  الجىـ حتم ن  ىيؤدليمني أيب ن أف كجكد م كث ت في الهكا  
 . 2لأف ىسم   حتن  تتكمؼ إل  حد بميد     نظ ف  الهكا  الذم نتن ى 

  المدخؿ اآلخر ل م كث ت إل  جىـ اإلنى ف هك ال ـ الذم تتى ؿ  برا ىمـك الم كث ت التي تدخؿ
ك نػػػدم  تتح ػػػؿ المػػػكاد   يػػػ ن ك بيكلكجأ يػػػ ن ئفػػػي ترايػػػب المػػػكاد الغذائيػػػ  الم كثػػػ  كالمػػػ   الم ػػػكث ايم 

  الغذائي  في الممدة كاألمم   يتـ امت ػ ص هػذا الم كثػ ت فيحم هػ  الػدـ إلػ  ا فػ  أنحػ   الجىػـ
ك ندم  ت ػؿ المػكاد الم كثػ   ػف طريػؽ الػدـ إلػ  الابػد تجػرم  م يػ  تحكي هػ  مػدر اإلماػ ف إلػ  

شػػس فػػي ذلػػؾ تتػػرااـ فػػي ثػػـ تػػذهب إلػػ  الا يػػ  ل ػػتخ ص مػػف الىػػمـك فػػاذا ف   3لمػػكاد غيػػر بػػ رة
ان ىػػ ـ الخسيػػ  مىػػبب ن  إلػػ الجىػػـ يكمػػ  بمػػد يػػـك إلػػ  أف ت ػػؿ إلػػ  التراػػز البػػ ر الػػذم يػػؤدل 

 . 4ل أمراض ال شؿ الا كم كال شؿ الابدم

 :التموث الكيميائي لألغذية يحدث بطرؽ ووسائؿ متعددة

  -:وتداولهالغذاء وتجهيز   جنتاااإلسراؼ أو االستخداـ السيئ لمكيماويات خالؿ  -1

  كبػ لرغـ مػف بػركرة اىػتخدامه     ف لمبيدات المىتخدم  في ما فحػ  الحشػرات كاآلفػ ت الزرا يػ
فانهػػػ  تظػػػؿ   ل ػػػ  ب لتربػػػ  الزرا يػػػ  كتتميػػػز بخ  ػػػيته     5لل مح فظػػػ    ػػػ  المنتجػػػ ت الزرا يػػػ 

لم يػدة المكجػكد كب    هذا المبيدات ب لترب  يبػم ه  بىػبب مت هػ  ل اثيػر مػف الباتيريػ  ا  التراامي 
                                                

ماتبػ  الػدار المربيػ  ل اتػ ب   األكلػ "  الطبمػ  اإلنسػافواثر  عمى صػحة  البيئي"التموث محمد الىيد أرن ؤكط     1ل
 .46ـ   ص2002ال  هرة   

 .223ـ  ص2005مرج  ىبؽ ذارا   "، كتاب البيئة، " نزار دندش  2ل
 .224  صالمرج  الى بؽ   3ل
ـ  1997"  مرجػ  ىػبؽ ذاػرا مػف الفشػؿ الكمػوي، والكبػدي أسػرتؾكيؼ تحمػي "أحمد  بد الكه ب  بد الجكاد    4ل

 .19ص
 .104  ص2012"  مرج  ىبؽ ذارا  والبيئة اإلنساف"  كآخركف طي  محمد  طي    حىن  محمد الىمكد   5ل
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  الفصؿ السادسالفصؿ السادس
التموث الكيميائي لمغذاء وأثر  التموث الكيميائي لمغذاء وأثر  
عمى مرضى الفشؿ الكموي عمى مرضى الفشؿ الكموي 

  المزمف المزمف 
  في محافظات غزةفي محافظات غزة

  

كتمػػتص النب تػػ ت المبيػػدات الحشػػري  مػػ  المػػ   كترازهػػ  فػػي ىػػي  نه  كأكرامهػػ  كثم رهػػ     1لب لتربػػ 
هػػذا النب تػػ ت   ػػف طريػػؽكينت ػػؿ هػػذا الت ػػكث إلػػ  غػػذا  اإلنىػػ ف مب شػػرة    كبػػذلؾ ت ػػبح م كثػػ 

 النب تػ ت الم كثػ كغير مب شرة  ف طريؽ تن كل  لحـك الحيكان ت التي تغػذت   ػ  ت ػؾ    الم كث 
راىػػ  الميدانيػػ   كنتػػ ئج تح يػػؿ كمػػف خػػسؿ الد   2ل ىتنشػػ ؽا  أكؽ امت ػػ ص الج ػػد يػػأك  ػػف طر 

ف مح فظػ  الشػم ؿ كمح فظػ  أمح فظ ت غػزة تبػيف  فيالمزمف  الا كملمرب  ال شؿ  ىتبي فا 
ؿ جػدكؿ مػف خػسل ئػ  الػذاكر امػ  بينػ  ذلػؾ المػزمف  الا ػكم  ب  ب ل شػؿ إاثر مح فظتيف أرفح 
مػػػ  اىػػػتخداـ ف كيػػػتـ به ف زرا يتػػػ ف ت ػػػؾ المحػػػ فظتيف منط تػػػأذلػػػؾ  فػػػيكالىػػػبب     2.8رمػػػـ ل

لهػ   كالتيىمدة لذل يؤاد خطكرة هذا المبيدات كاألمر االمبيدات الحشري  كاألىمدة الايم كي  األ
 ام  بينته  الدراى ت الى ب  . الا كمكالمؤدي  ل  شؿ  الا   ر ب لغ      أث

 بتت الدراى ت أف هن ؾ  سم  بيف ت كث الخبركات كالمكالح كال حـك كمنتج ته  كاأللبػ ف كل د أث
امػ  دلػت التجػ رب التػي أجريػت   ػ    كمنتج ته  كا   ب  اإلنى ف بأمراض ال شؿ الا كم كالابػد

 الا ػ كالابد حيث أ يبت  الا       أثرتالج مكس كحيكان ت التج رب أف المبيدات الحشري  
 . 3ل ب ألمراض

 مراػػز ب بػػيس  فػػيمػػزارع الػػدج ج البيػػ ض  إحػػدل  ػػ   أجػػرل بػػد الجػػكاد  مهػػدمدراىػػ   كأثبتػػت
غػػذا  الػػدج ج كفػػ  الميػػ ا  فػػيبمح فظػػ  الشػػرمي  اتبػػح مػػف نتػػ ئج التح يػػؿ كجػػكد ب  يػػ  المبيػػدات 

كجػػػكد ب  يػػػ  المبيػػػدات الحشػػػري   إلػػػ  أشػػػ راػػػذلؾ    جالبػػػيض النػػػ ت فػػػيشػػػربه  كاػػػذلؾ  تػػػـ التػػػي
كينت ػػؿ هػػذا الت ػػكث    الػػدج ج كأنىػػج الػػدهكف  فػػيتربيػػ  الػػدج ج بنىػػب  مرت مػػ   أثنػػ   المىػػتمم  

المػػػؤدل  الايميػػػ ئييزيػػػد الت ػػػكث  كالػػػذمتن كلػػػ  ل حػػػـك ت ػػػؾ الطيػػػكر  أثنػػػ  إلػػػ  اإلنىػػػ ف مب شػػػرة 
 . 4ل الا  لإل  ب  بأمراض 

 : المواد المضافة لألغذية -2

بغػرض المىػ  دة    ي ئي  التي تب ؼ  مدان إل  األغذيػ تمرؼ اإلب ف ت الغذائي  بأنه  المكاد الايم
ف جميػػ  المػػكاد الغذائيػػ  مػػف إ  أك تحىػػيف طممهػػ  كمكامهػػ  كمظهرهػػ     ػػ  ت ػػني  األغذيػػ  كح ظهػػ 

مػ   كبركتينػ ت كدهػكف كاربكهيػدرات كممػ دف كفيت مينػ ت مػ  هػي إ  مجمك ػ  مػف المػكاد الايمي ئيػ  
فػي ذلػؾ  فػراطاإلف ـ هػذا المبػ ف ت بػمف حػدكد ممينػ  ألان  يجب الحرص     اىتخداكب لت لي ف

                                                

  مرجػ  ىػبؽ ذاػرا   وطػرؽ مواجهتهػا" أسػبابهافيػروس العصػر المشػكمة  البيئػيالتمػوث حىف احمد شػح ت  "   1ل
 .172ص  ـ1999

 .173  صالمرج الى بؽ  2ل
 .174  صالمرج  الى بؽ  3ل
 .216  صالمرج  الى بؽ  4ل



214 
 

  

 

 

 

  الفصؿ السادسالفصؿ السادس
موث الكيميائي لمغذاء وأثر  موث الكيميائي لمغذاء وأثر  التالت

عمى مرضى الفشؿ الكموي عمى مرضى الفشؿ الكموي 
  المزمف المزمف 

  في محافظات غزةفي محافظات غزة
  

الا ػػ  كتحػػدث خ ػػسن فػػي كظػػ ئؼ أ بػػ   الجىػػـ المخت  ػػ  مثػػؿ الابػػد ك    يػػؤدم إلػػ  أبػػرار  ػػحي 
 . 1ل الا كمكالمؤدي  ب لنه ي  ل  شؿ 

ل ػد ك    كالمجمػدة  تالمم بػالمح كظػ  ك المػكاد الغذائيػ   ىتهسؾاكهن ؾ زي دة في الىنكات األخيرة في 
ك أك المجمػػدة أالمػػكاد الغذائيػػ  المم بػػ   فػػيف متب يػػ ت المػػكاد المبػػ ف  المتكاجػػدة أكبػػحت البحػػكث أ

لػ  جىػـ إكالمبيػدات  كبك كؿ هذا المػكاد المبػ ف    ك التبريدأثر ب لتىخيف أالمدخن     ت  د ك  تت
 فػػي لتػػؤدمد  ػػ ـ   مػػ  بمػػ اإلنىػػ فجىػػـ  فػػينهػػ  تتػػرااـ انىػػ ف حتػػ  كلػػك بترايػػزات غيػػر ىػػ م  فاإل

  241كمػف خػسؿ الدراىػ  الميدانيػ  اػ ف ل   2لالابػدمك ال شػؿ أ الا ػكم  ب  ب ل شػؿ ل  اإلإالنه ي  
غذيػػػ  المح كظػػػ  فػػػراد  ينػػػ  الدراىػػػ  يتنػػػ كلكف األأاثػػػر مػػػف ن ػػػؼ أفػػػراد  ينػػػ  الدراىػػػ   أمػػػف  ان فػػػرد
  ػػ  المػػكاد المبػػ ف  كالمػػكاد ت ػػنيمه    فػػييمتمػػد  كالتػػيك المدخنػػ   أك المجمػػدة أغذيػػ  المم بػػ  ا أل

 بمد فترة     كظ ئؼ الا  .   كلب لدرج  األتؤثر  كالتي ترة طكي   جؿ ب  ئه  لأمف   الح فظ 

رة لػ  خطػك إمػر الػذل يػؤدل األ  6.5كالجدكؿ رمـ: ل :(6.4 )ام  هك مبيف مف خسؿ الجدكؿ رمـ  
 .المرب      غذي المكاد الايمي ئي  المب ف  لت

 صابة بالمرضقبؿ اإل ألغذية المحفوظةالمرضى حسب تناولهـ ل (6.4جدوؿ )

 % ةالمئوي النسبة العدد  األغذية المحفوظةالمرضى تناوؿ       
 60 241 نمـ
  163 40 

 100 404 المجموع

 ـ 2012الم در: الدراى  الميداني    ـل

 

 

 

                                                

جػػكف نيارىػػكف  لػػكيس ركنىػػي  لي  ترجمػػ  كا ػػؿ محمػػد أبػػك المػػس   ػػبحي ىػػ لـ بىػػيكني  ىػػمد الػػديف محمػػد   1ل
ـ   1985ل نشػر كالتكزي  ال ػ هرةالطبم  األكل  الدار المربيػ    أنواع ومصادر تأثيرات التموث البيئيم يحي فرح ت  

 .65ص
 .86صـ  1997"  مرج  ىبؽ ذارا   مف الفشؿ الكموي أسرتؾ"كيؼ تحمي  الجكاد احمد  بد الكه ب  بد  2ل
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  الفصؿ السادسالفصؿ السادس
التموث الكيميائي لمغذاء وأثر  التموث الكيميائي لمغذاء وأثر  
عمى مرضى الفشؿ الكموي عمى مرضى الفشؿ الكموي 

  المزمف المزمف 
  في محافظات غزةفي محافظات غزة

  

 المحفوظة غذيةألاولهـ ( التوزيع الجغرافي لمواقع سكف المرضى حسب طبيعة تنا6.5جدوؿ )
 صابة بالمرضقبؿ اإل

 % المئوية النسبة العدد األغذية المحفوظةالمرضى  تناوؿ المحافظة

 شماؿ غزة

 60.0 45 نمـ
  30 40.0 

 100 75 المجموع

 مدينة غزة

 55.2 74 نمـ
  60 44.8 

 100 134 المجموع

 الوسطى

 56.7 34 نمـ
  26 43.3 

 100 60 المجموع

 خانيونس
 73.2 60 نمـ
  22 26.8 

 100 82 المجموع

 رفا
 52.8 28 نمـ
  25 47.2 

 100 53 المجموع

  404 المجموع الكمى

 ـ 2012الم در: الدراى  الميداني    ـل         

 -: تياآل( 6.5)والجدوؿ  (6.4نالحظ مف خالؿ الجدوؿ ) 

  241كلػػ  ب ػ   ػػددهـ لالمرتبػ  األ فػػيالمح كظػ   يػػ غذ ت فئػػ  المربػ  الػػذيف يتنػ كلكف األجػ  
حت ػت مح فظػ  ا  ك  حػ   ت الدراىػ  إجمػ لي%  مػف 60  كبنىػب  ل فراد  ين  الدراىػ أمف  ان فرد

   حػ  ت الدراىػ  إجمػ لي%  مػف 73.2كلػ  لت ػؾ ال ئػ  كك ػ ت نىػبتهـ لخ نيكنس المرتبػ  األ
 بػػػ ميب    كت  ربػػػت نىػػ حػػػ  ت الدراىػػ  إجمػػ لي%  مػػػف 60كت يهػػ  مح فظػػ  الشػػػم ؿ ك بنىػػب  ل

 إجمػػ لي%  مػػف 56.7المح فظػػ  الكىػػط  ل ف ػػي   غذيػػ  المح كظػػ لتتنػػ كلهـ  فػػيالمح فظػػ ت 
  كجػػ  ت  حػػ  ت الدراىػػ  إجمػػ لي%  مػػف 52.8مػػ  مح فظػػ  رفػػح كبنىػػب  لأ   حػػ  ت الدراىػػ 
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  الفصؿ السادسالفصؿ السادس
التموث الكيميائي لمغذاء وأثر  التموث الكيميائي لمغذاء وأثر  
عمى مرضى الفشؿ الكموي عمى مرضى الفشؿ الكموي 

  المزمف المزمف 
  في محافظات غزةفي محافظات غزة

  

ر مػػف ن ػػؼ اثػػأ تمػػ د ا فػػيكيرجػػ  الىػػبب  ؛ % 52.2مػػؿ النىػػب مح فظػػ  غػػزة كبنىػػب  لأ فػػي
ىػػم ؾ لالتكنػػ    ك  ػػب ال ػػكؿ ذيػػ  المح كظػػ  امم بػػ ت ال حػػـك كاألغفػػراد  ينػػ  الدراىػػ    ػػ  األأ

 المػزمف الا ػكمف ممظػـ الم ػ بيف ب ل شػؿ أ  نكاع المم ب تأك  ب الحمص كالب ز   كاثير مف 
   فمػػػف خػػػسؿ التكزيػػػ  كلػػػ   األب لدرجػػػف مح فظػػػ ت غػػػزة اػػػ نكا مػػػف الممىػػػارات كهػػػـ  جئػػػي فػػػي

 فػيمح فظػ  خػ نيكنس   فػياثر ظهػكر ل مربػ  أا ف   2.11جدكؿ رمم  لل مرب   الجغرافي
ممىػػار جب ليػػ  كبيػػت  فػػيابػر ظهػػكر ل مربػػ  أمػػ  مح فظػػ  الشػػم ؿ فاػػ ف أ   ممىػار خػػ نيكنس

  فػػياثػػر تمثيػػؿ لهػػ  أمػػ  مدينػػ  غػػزة  اػػ ف أ   المح فظػػ  الكىػػط  فػػي هيػػ   كممىػػار ديػػر الػػب ح 
   كبمػض المنػ طؽ  الزيتكف كالت  ح كالمن طؽ الجنكبي  اممىػار الشػ ط احيالمن طؽ الشرمي  

تمتمد  كالتي    كنركا كالمؤىى ت الخيري الا بكن ت مف األ ب ىتسـ أى ىيكهـ يمتمدكف كبشاؿ 
امم بػػ ت ال حمػػ  كباميػػ ت ابيػػرة ك  ػػب التكنػػ  كمم بػػ ت  رىػػمي  ػػ  المم بػػ ت الح فظػػ  بشػػاؿ 

حجػػػـ كالػػػذل زاد مػػػف  المػػػزمف  الا ػػػكميتن كلهػػػ  مربػػػ  ال شػػػؿ  اػػػ ف   فهػػػذا المم بػػػ ت الب كليػػػ ت
   ممػػػ  يزيػػػد مػػػف نىػػػب  النتػػػرات الشػػػرب فػػػي تمػػػ دهـ   ػػػ  الميػػػ ا الب ديػػػ  الػػػ  ج نػػػب إالمشػػػا   

  كتىػت ر فػي النه يػ  بجىػـ اإلنىػ ف الا ػ كلػ    ػ  كظي ػ   مػؿ كالا كرايد كالمػؤثرة ب لدرجػ  األ
 ػ ب  اإل إلػ النه يػ   فػيىػ ف ممػ  يػؤدل    التػي يتن كلهػ  اإلنمف خسؿ الكجب ت الغذائيػ  اليكميػ

 . الا كمب ل شؿ 
  كب ػ   الثػ نيالترتيب  فيج بكا ل   يتن كلكف األغذي  المح كظ  أبينم  ج  ت فئ  المرب  الذيف

    حػػػ  ت الدراىػػػ  جمػػػ ليإ%  مػػػف 40مػػػف أفػػػراد  ينػػػ  الدراىػػػ  كبنىػػػب  ل ان   فػػػرد163 ػػػددهـ ل
 فػيابػر تمثيػؿ لهػ  أىب      جمي  مح فظ ت غزة بنىب مت  رب  ت ريبػ   كاػ ف كتكز ت هذا الن

 ح  ت الدراى .  جم ليإ%  مف 26.8مح فظ  خ نيكنس كمث ت م  نىبت  ل

 :المزمف الكمويصابة بمرض الفشؿ غذية المحفوظة لممرضى واإلالعالقة االرتباطية بيف تناوؿ األ

غذي  المح كظ  كارت  ع أ داد الم  بيف  تـ اىتخداـ  سم  بيف األ بكجكدت ترض الدراى  أف 
  لممرف  هؿ هن ؾ  سم  بيف تن كؿ األغذي  المح كظ  كارت  ع Chi-squareاختب ر مرب  ا م ل

  Sigكب غت ال يم  ا حتم لي  ل   32.993ل أ داد الم  بيف  حيث ب غت ميم  ا ل المحىكب 
كجكد  سم  بيف تن كؿ األغذي  المح كظ       تدؿكالتي  0.05كه  أ غر مف  (0.000)

  . 6.6جدكؿ رمـ ل . كارت  ع أ داد الم  بيف
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  فصؿ السادسفصؿ السادسالال
التموث الكيميائي لمغذاء وأثر  التموث الكيميائي لمغذاء وأثر  
عمى مرضى الفشؿ الكموي عمى مرضى الفشؿ الكموي 

  المزمف المزمف 
  في محافظات غزةفي محافظات غزة

  

هؿ يوجد عالقة بيف تناوؿ األغذية المحفوظة ( قيمة اختبار مربع كاي إلثبات 6.6)جدوؿ 
 .المصابيف عدادأوارتفاع 

 قيمة االختبار الفرض
درجات 
 dfالحرية 

 القيمة االحتمالية
(Sig.) 

 سم  بيف تن كؿ األغذي   هؿ يكجد
 الم  بيف. إ دادالمح كظ  كارت  ع 

32.993 3 0.000* 

 a= 0.05المسم  دال  إح  ئي ن  ند مىتكل د ل  

 لممحافظات ألغذية المحفوظة طبقاً لالمرضى و تناولهـ  (6.2) شكؿ

 

 ـ2012  ـ  الدراى  الميداني ب   تم د     بي ن ت  الب حث الم در: إ داد                               
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  الفصؿ السادسالفصؿ السادس
التموث الكيميائي لمغذاء وأثر  التموث الكيميائي لمغذاء وأثر  
عمى مرضى الفشؿ الكموي عمى مرضى الفشؿ الكموي 

  المزمف المزمف 
  في محافظات غزةفي محافظات غزة

  

 :قساـ المواد المضافةأنواع و أ

  كهػػي  بػػ رة  ػػف مرابػػ ت تػػؤدم إلػػ  زيػػ دة ال يمػػ  الغذائيػػ  ل منػػتج الغػػذائي  مػػكاد مد مػػ  غػػذائي ن
مػػػكاد تمػػػديؿ الىػػػمرات   األمػػػسح الممدنيػػػ   كتشػػػمؿ ال يت مينػػػ ت كاألحمػػػ ض األمينيػػػ  كمشػػػت  ته 

 . 1ل الحراري 
   هػػػي مػػػكاد تبػػػ ؼ إلػػػ  األغذيػػػ  بهػػػدؼ ت  يػػػؿ ممػػػدؿ تح  هػػػ  أك فىػػػ ده  أثنػػػ    فظػػػ المػػػكاد الح

التخػػػزيف كترجػػػ  خطكرتهػػػ   نتشػػػػ ر اىػػػتخدامه  فػػػي ح ػػػظ ال حػػػػـك المث جػػػ  كالمم بػػػ ت كاأللبػػػػ ف 
كهػػي تشػػمؿ مبػػ دات التأاىػػد مثػػؿ حمػػض البنزكيػػؾ كحمػػض البركبيكنيػػؾ كحمػػض    كالػػدكاجف
 . 2ل كبمض المب دات الحيكي   الابريتكر

  تمتبػػػر المػػػكاد الم كنػػػ  ال ػػػن  ي  بػػػ رة ب ل ػػػح  الم مػػػ  ك ػػػ دة مػػػ  تىػػػتخدـ مػػػف  المػػػكاد الم كنػػػ
مػػف أ ػػؿ  كالمخ ػػستشػػرا ت المػػكاد الغذائيػػ  مػػكاد م كنػػ  لتاػػكيف ال بػػ ف كالبىػػاكيت كالح كيػػ ت 

  . 3ل ن  ي يم دؿ في برره  اثيران مف المكاد الى م  
  ؿ ال  ني يػ  التػي تبػ ؼ لػبمض أنػكاع الح ػكل إلاىػ به  طممػ ن مثػ  المكاد الماىب  ل طمـ كالرائح

كاألمػػػػسح الممدنيػػػػ     كبمػػػػض األ ػػػػب غ الايمي ئيػػػػ  المىػػػػتخدم  فػػػػي  ػػػػن    الح ػػػػكل  خ  ػػػػ ن 
كاػػػذلؾ    كمػػػد اتبػػػح أف  ػػػبغ  النمنػػػ ع األخبػػػر ا  ػػػطن  ي  شػػػديدة الخطػػػكرة   4لالمخت  ػػػ 

 . 5لالشيبسك  رت  ؿ بغ ت رم ئؽ البط طس كاأللكاف المش به  ل كف الب
   إف المػػكاد المناهػػ  كمراب تهػػ  هػػي  بػػ رة  ػػف حػػكامض أمينيػػ  كالتػػي تىػػتممؿ بمجػػ ؿ كاىػػ  فػػي  -

كالجػػ هزة حيػػث تمطيهػػػ     إنتػػ ج الشػػكرب ت لالحىػػ    الم ػػن  فػػي الكجبػػػ ت الغذائيػػ  الىػػريم 
ب كال ػ  ت   م ن أف مكاد كمراب ت الناه  تىتخدـ أحي ن ن في إخ ػ   بمػض الميػك   ناه  ال حـ

غيػػر المرغكبػػ  فػػي الغػػذا  الم ػػن  أم إنهػػ  يماػػف أف تىػػتخدـ فػػي غػػش الغػػذا  الم ػػن  مػػف 
كتمتبػػػر المػػػكاد الم كنػػػ  كالمػػػكاد الماىػػػب   ا ختبػػػ رات المهمػػػ  ل حػػػكامض األمينيػػػ  كمػػػكاد الناهػػػ 

                                                

"كيمياء تحميؿ األغذية واألسػس محمد أميف  بداا  "  ممدكح ح مي ال  يكبي  محمد مجدم م ط   خسؼ    1ل
 .546ـ  ص2002  اإلىاندري األكل    دار الشركؽ  "   الطبم  العممية وتطبيقاتها 

 .223ص ـ 2000"  مرج  ىبؽ ذارا   وسمبا إيجابادور الكائنات الدقيقة  البيئي"التموث ىمدة   كمحمد أب  2ل
 .87ص ـ 1997"   مرج  ىبؽ ذارا  مف الفشؿ الكموي أسرتؾكيؼ تحمي أحمد  بد الكه ب  بد الجكاد  "  3ل
التطػػورات الحديثػػة فػػي عمػػـ البيئػػة المشػػكالت البيئيػػة مػػد الىػػمدني  ثنػػ   م يجػػي الىػػيد  ػػكدة   بػػد الػػرحمف مح  4ل

 .70ص ـ  2008 دار الات ب الحديث    الطبم  األكل    والحموؿ العممية"
"   مرجػ  ىػبؽ ذاػرا  وطػرؽ مواجهتهػا أسػبابهافيػروس العصػر المشػكمة  البيئػي"التمػوث حىف أحمد شػح ت     5ل

 .170ـ  ص1999
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  الفصؿ السادسالفصؿ السادس
التموث الكيميائي لمغذاء وأثر  التموث الكيميائي لمغذاء وأثر  
عمى مرضى الفشؿ الكموي عمى مرضى الفشؿ الكموي 

  المزمف المزمف 
  افظات غزةافظات غزةفي محفي مح

  

 ت ػػػنيمه   فػػػيمػػػكاد ح فظػػػ  تىػػػتخدمه  الشػػػرا ت  أيبػػػ ن  هػػػي ل طمػػػـ كالرائحػػػ  كالمػػػكاد المناهػػػ 
 . 1لالا       أبرار  له  كا ه

 الغازية وضررها عمى الكمى: ت: المشروباثانياً 

الاثير مف الن س في بيكتهـ  ىتم ضاك دخ ت المشركب ت الغ زي  اؿ الب داف حت  ال  يرة منه  
كأ بحت تج ب هذا المشركب ت إل  البيكت ب لامي ت الابيرة    كأ بحت ت دـ ل بيكؼ في البيكت

اىتهسؾ ال رد مف هذا المشركب ت مد زاد  أفنرل  األمرياي الك ي ت المتحدة   يف  اب ي  األطمم 
نت ج هذا المشركب ت بنىب  إكزاد   ـ1982  ـ  لتران   149ل إل ـ 1960  ـ  لترا ىنكي ن   (45مف 

      مأ   2لىتهساه ا فيابر أ زدي دان اـ كهذا يماس 1994ـ ك 1989   مي% بيف 13.5
 دين ران   11.0لفرد  6.6)لىرة ماكن  مف أل الشهرم ا ىتهسؾف د ب   متكىط مىتكل مط ع غزة 

 كتتراب المشركب ت الغ زي  مف الم   الذم ين   مف الشكائب    3ل    المشركب ت الغ زي   ردني ن أ
ثـ يم مؿ هذا الم   بطري   خ    إلدخ ؿ غ ز ث ني أاىيد الاربكف الذم يمطي هذا المشركب ت 

كراف كظهكر ال   مي  كالطمـ الن فذ المميز كيمن   طب هذا المشركب ت كتب ؼ له  خ  ي  ال 
كهذا المكاد هي مزيج مف الىاري ت كاألحم ض م  مكاد   كتح يته المكاد التي تمطيه  الناه  

كمف األحم ض    في بمض المشركب ت ال ن مناه  كمكاد م كن  كتىتخدـ المكاد المح ي  
كأحم ض أخرل    تريؾ كحمض ال ى كريؾيالمشركب ت الغ زي  حمض الى المىتخدم  في ترايب
م    ير فكاا  أك زيكت مف ال كاا  أك زيكت مف إأم  المكاد المناه  فهي    تمطي الطمـ السذع

جذكر أكراؽ بمض النب ت ت كتىتخدـ الاكا  اك  مكاد مناه  مف جكز الاك  الذم يحتكم     م دة 
 . 4ل الا فييف

 :الكمىتأثير المشروبات الغازية عمى  وحوؿ

 ف كجكد حمض ال ى كر أب   ا ركلين  الشم لي  فيادت دراى  الداتكرة دال  ى ند ر كزمسئه  أ
ب ت الغ زي  ك بخسؼ المشر   الذل ياىب مشركب ت الاك  الناه  كالطمـ المميز لح ظ ماكن ته 

مرتبط   ي ت   لي  مف حمض ال ى كرف التمرض لامإ يىتخدـ فيه  حمض الىتريؾ التي األخرل

                                                

التطػػورات الحديثػػة فػػي عمػػـ البيئػػة المشػػكالت البيئيػػة  بػػد الػػرحمف محمػػد الىػػمدني  ثنػػ   م يجػػي الىػػيد  ػػكدة    1ل
 .72ص ـ  2008   مرج  ىبؽ ذارا   والحموؿ العممية"

 .164ـ  ص1998   472"  لمج   ب ىـ  المدد"المشروبات الغازيةمحمد حمكدة    2ل
 األراضػػػي فػػيمسػػتويات المعيشػػػة  األسػػرة"مسػػػا وانفػػاؽ اسػػػتهالؾ    ينيال  ىػػط لإلح ػػ   المراػػزمالجهػػ ز   3ل

 .23ـ   ص2011  مرج  ىبؽ ذارا   الفمسطينية "
 .165ـ  ص1998"  مرج  ىبؽ ذارا   "المشروبات الغازيةمحمد حمكدة    4ل
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  الفصؿ السادسالفصؿ السادس
التموث الكيميائي لمغذاء وأثر  التموث الكيميائي لمغذاء وأثر  
عمى مرضى الفشؿ الكموي عمى مرضى الفشؿ الكموي 

  المزمف المزمف 
  في محافظات غزةفي محافظات غزة

  

كغير ذلؾ مف الكظ ئؼ المديدة    ت  ي  الدـ فيدا  كظ ئ ه  إنىج  الا   كفش ه   ف أبرف  ت ؼ 
ف مرب  ال شؿ أكالمم ـك   الا  تاكيف ح  ة  حتم  تارف   فيل  تىبب  إب ف  إ  خرلاأل  
طمم    لي  المحتكل مف حمض كؿ األ ف تن  ا بتم د  طب  المزمف ين حكف   دة مف األ  لا كما

 .ال ى كر كال ى كر ن ى 
   بتهـ إتـ تشخيص  ان فرد  500لحيث م مت الداتكرة دال  ى ند ر كفري ه  بمت بم  حكال  

ك حظ   كظ ئؼ الا   في ابطراب ت أمليس لديهـ  شخ صأ دة كم رنكا    مراض الا  أب حديث ن 
مشركب ت احد اثر مف أك أص الذيف يتن كلكف يكمي   بكتيف شخ أف األالب حثكف مف نت ئج دراىتهـ 

 الا كم  ب  ب ل شؿ أبم ؼ لإلل  ثسث  إم  بيف البم يف هـ  رب  بنىب  تتراكح   الاك  الغ زي 
هذا الخطكرة  بيف مف يتن كلكف  احتم  ت فيطسؽ أف   فرؽ     اإلام   حظكا   المزمف

كتبيف مف    1ل نكاع مف "دايت"أكبيف مف يتن كلكف   الم دم مشركب ت اك  غ زي   محس ب لىار
راد  ين  الدراى  ا نكا يتن كلكف المشركب ت الغ زي  أفمف  ان فرد  309لف أخسؿ الدراى  الميداني  

يؤدل حمض ال ى كر  ب ن يأك    6.8  كالجدكؿ رمـ: ل6.7: لام  هك مبيف مف خسؿ الجدكؿ رمـ
كت يؼ الابد كغيره  مف األبرار   كف ر الدـ كانمداـ الشهي   كح  كم الا    ل  اإلدم فإ

 . 2لكا بطراب ت الهبمي 
  تؤدم إل  ترىب بمض المكاد   الىكدا كخ ك  ن الاك    إف اثرة تن كؿ المي ا الغ زي

مم  يؤدم إل  تاكف ح كات في بمض   الا  المبكي  داخؿ الا يتيف ك    األخص في م   ة 
كتغير حمبي   الا  إب ف  إل  ترىب اإلاى  ت في   ديهـ اىتمداد لذلؾاألشخ ص الذيف ل

كهي   كتأتي بمد ذلؾ الماكن ت األخرل مثؿ كجكد نىب    لي  مف جزيئ ت ال كديكـ  كم كي  البكؿ
 . 3لتؤثر في مرض ال  ب كارت  ع بغط الدـ كال  كر الا كم الكظي ي

 صابة بالمرضقبؿ اإللغازية ( المرضى حسب تناولهـ لممشروبات ا6.7) جدوؿ
 %النسبة المئوية  العدد المشروبات الغازية المرضى  تناوؿ         

 76.5 309 نمـ

  95 23.5 

 100 404 المجموع

  ـ2012الم در: الدراى  الميداني    ـل
 

                                                

   اإللاتركنػػػػػػػػػي  المكمػػػػػػػػػ  " الكمػػػػػػػػػويمشػػػػػػػػػروب الكػػػػػػػػػوال قػػػػػػػػػد يصػػػػػػػػػيبؾ بالفشػػػػػػػػػؿ  يػػػػػػػػػف   " أكف منتػػػػػػػػدي ت  1ل
froum.lahaonline.com.archive.index.php. t-53084-Cached2007-5-25,تحديث آخر.. 

 .14  ص2005  366"  لمج   ب ىـ  المدد األضرار"المشروبات الغازية واسعة االنتشار كثيرة ن ئ   انميـ    2ل
 .19ـ  ص2005   366"  لمج   ب ىـ  المدد "المكونات الكيماوية لممشروبات الغازيةفدكل  ثم ف مكى     3ل
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  الفصؿ السادسالفصؿ السادس
التموث الكيميائي لمغذاء وأثر  التموث الكيميائي لمغذاء وأثر  
عمى مرضى الفشؿ الكموي عمى مرضى الفشؿ الكموي 

  المزمف المزمف 
  في محافظات غزةفي محافظات غزة

  

  رضى حسب تناولهـ لممشروبات الغازيةملمواقع سكف ال الجغرافي( التوزيع 6.8جدوؿ )
 %النسبة لمئوية العدد هؿ تتناوؿ المشروبات الغازية ةالمحافظ

 شماؿ غزة

 68.0 51 نمـ
  24 32.0 

 100 75 المجموع

 مدينة غزة

 56.0 75 نمـ
  59 44.0 

 100 134 المجموع

 الوسطى

 91.7 55 نمـ
  5 8.3 

 100 60 المجموع

 خانيونس
 98.8 81 نمـ
  1 1.2 

 100 82 المجموع

 فار 

 88.7 47 نمـ
  6 11.3 

 100 53 المجموع

  404 الكمى  المجموع

  ـ2012الم در: الدراى  الميداني    ـل

  -:تياآل( 6.8( والجدوؿ )6.7نالحظ مف خالؿ الجدوؿ ) 

  كب      يتن كلكف المشركب ت الغ زي ج بكا ل نمـ  أكؿ ل ئ  المرب  كالذيف الترتيب األ فيج  ت
حػػػ  ت  جمػػ ليإ%  مػػف 76.5لفػػراد  ينػػ  الدراىػػػ  كب غػػت نىػػبتهـ أمػػف  ان فػػرد   309 ػػددهـ ل
مػػػف تنػػػ كؿ الطمػػػ ـ  نتهػػػ  ا كاػػػ ف ممظػػػـ المربػػػ  يتنػػػ كلكا المشػػػركب ت الغ زيػػػ  بمػػػد    الدراىػػػ 
ال تػػػرة  فػػػيالمشػػػركب ت الغ زيػػػ  مبػػػؿ تنػػػ كؿ الطمػػػ ـ  فكبمػػػض المربػػػ  اػػػ نكا يتنػػػ كلك    مب شػػػرة

 ػػػ بتهـ إمبػػؿ  الا ػػكمذلػػػؾ ب ػػكرة مىػػتمرة لػػدل مربػػػ  ال شػػؿ  ك مبػػؿ النػػـك كاػػ فأال ػػب حي  
الميدانيػ  لمىتشػ   الشػ    بمدينػ  غػزة اػ ف  زيػ راتيخػسؿ كمػف   المػزمف  الا كمبمرض ال شؿ 
حػػد المربػػ  أاػػ ف   ـ2012لمػػ ـ ل المػػزمف الا ػػكملمربػػ  ال شػػؿ   حػػ  ت الكفػػ ةمػػف بػػمف 

 الا ػػ ياػف لػ  كمػت لمم يػ  غىػيؿ  كن ػؼ ف ػـاثػر مػف لتػر أحي   ال تػرة ال ػب فػييتنػ كؿ الاػك  
كتػػـ كف تػػ   الا ػػ م ػػ  ة  مأ الا ػػ  ركنػػ ت ينىػػج  كنأت ػػؼ لجميػػ   فجػػأة ػػبح بهػػ  أف الا ػػ  أل
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  الفصؿ السادسالفصؿ السادس
التموث الكيميائي لمغذاء وأثر  التموث الكيميائي لمغذاء وأثر  
  عمى مرضى الفشؿ الكمويعمى مرضى الفشؿ الكموي

  المزمف المزمف 
  في محافظات غزةفي محافظات غزة

  

مح فظػ   فػيربػ  الػذيف يتنػ كلكف المشػركب ت الغ زيػ  مابر ظهػكر ل ئػ  الأكتمث ت       ال كر
المح فظػػ  الكىػػط  كبنىػػب   كت يهػػ    حػػ  ت الدراىػػ  جمػػ ليإمػػف  % 98.8خػػ نيكنس بنىػػب  ل

 جمػ ليإ%  مػف 88.7حيف ا نػت مح فظػ  رفػح ل في   ح  ت الدراى  جم ليإ%  مف 91.7ل
اثر فئ ت المرب  أف المن طؽ الجنكبي  كالكىط  ا نت مف أكيدؿ ذلؾ        ح  ت الدراى 

 .الذيف يتن كلكف المشركب ت الغ زي 
     حيػػػث   الػػػذيف   يتنػػ كلكف المشػػػركب ت الغ زيػػ فئػػػ ت المربػػ   الثػػ نيالترتيػػػب  فػػيبينمػػ  جػػػ 

%  23.5كبنىػب  ل ل   يتنػ كلكف المشػركب ت الغ زيػ فػراد  ينػ  الدراىػ   أمف  ان   فرد95ل أج ب
مدينػػػ  غػػػزة  فػػػيابػػر نىػػػب  أكتمث ػػػت   كهػػذا مؤشػػػر جيػػػد ل  ػػػح    حػػػ  ت الدراىػػػ  جمػػػ ليإمػػف 

%  32مح فظػػ  الشػػم ؿ بنىػػب  لكت يهػػ    حػػ  ت الدراىػػ  جمػػ ليإ%  مػػف 44كب غػػت نىػػبتهـ ل
بينمػػ    ابػػر مراػػز طبػػيأنهػػ  مدينػػ  غػػزة ألابػػر حجػػـ  ينػػ  الدراىػػ  فػػي لذلػػؾ  فػػيكيرجػػ  الىػػبب 

 جمػػ ليإ%  مػػف 1.2خػػ نيكنس بنىػػب  لمنهػػ  مح فظػػ    ت الجنػػكبمح فظػػ فػػيمػػؿ ظهػػكر أاػػ ف 
ف أل ى ح  ت الدرا جم ليإ%  مف 8.3كت يه  المح فظ  الكىط  كبنىب  ل   ح  ت المح فظ 

 . 6.3شاؿ رمـ ل. ا نكا يتن كلكف المشركب ت الغ زي  كالكىط  ممظـ مرب  الجنكب

 لممحافظات طبقاً  تناولهـ لممشروبات الغازيةو ( المرضى 6.3) شكؿ

 ـ 2012  ـ ل ب   تم د     بي ن ت الدراى  الميداني  الب حث الم در: إ داد                         

 ف أ   الدراىػ  الميدانيػ  ل ئػ ت المربػػ  الػذيف يتنػ كلكف المشػركب ت الغ زيػػ  كل ػد تبػيف مػف خػػسؿ
لمربػ  ال شػؿ  مػر ىػك ان كبشاؿ مىػتمر ممػ  زاد األممظمهـ ا نكا يتن كلكف المشركب ت اؿ يـك 
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  الفصؿ السادسالفصؿ السادس
التموث الكيميائي لمغذاء وأثر  التموث الكيميائي لمغذاء وأثر  
عمى مرضى الفشؿ الكموي عمى مرضى الفشؿ الكموي 

  المزمف المزمف 
  في محافظات غزةفي محافظات غزة

  

  كهذا يؤاد دراى  دال  ى ند ر أف األشخ ص الذيف يتن كلكف يكميػ ن  بػكتيف أك المزمف  الا كم
  هػػـ  ربػػ  بنىػػب  تتػػراكح مػػ  بػػيف البػػم يف إلػػ  ثسثػػ  كب ت الاػػك  الغ زيػػ ر مػػف أحػػد مشػػر أاثػػ

 . 6.10ل:   كجدكؿ رمـ 6.9ل: جدكؿ رمـأبم ؼ لإل  ب  ب ل شؿ الا كم المزمف. 

 صابة بالمرضالمرضى لممشروبات الغازية قبؿ اإلياـ تناوؿ أ( 6.9) جدوؿ

 %ةالمئوي النسبة العدد تناوؿ المشروبات الغازية
 46.6 144 اؿ يـك %يةالمئو 

 46.2 143 اؿ يكميف
 3.6 11 اؿ ثسث  أي ـ
 3.6 11 أاثر مف ذلؾ
 100 309 المجموع

  ـ2012ل الم در: الدراى  الميداني    ـ
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  الفصؿ السادسالفصؿ السادس
التموث الكيميائي لمغذاء وأثر  التموث الكيميائي لمغذاء وأثر  
عمى مرضى الفشؿ الكموي عمى مرضى الفشؿ الكموي 

  المزمف المزمف 
  في محافظات غزةفي محافظات غزة

  

 صابتهـ بالمرضإقبؿ ياـ تناوؿ المرضى لممشروبات أ( التوزيع الجغرافي لممرضى حسب 6.10) جدوؿ

 %النسبة المئوية العدد اوؿ المشروبات الغازيةتن المحافظة

 شماؿ غزة

 17.6 10 اؿ يـك
 61.7 32 اؿ يكميف
 10.7 6 اؿ ثسث  أي ـ
 10.0 3 أاثر مف ذلؾ
 100 51 المجموع

 مدينة غزة

 8.0 10 اؿ يـك
 74.6 52 اؿ يكميف
 6.7 5 اؿ ثسث  أي ـ
 10.7 8 أاثر مف ذلؾ
 100 75 المجموع

 وسطىال

 67.3 37 اؿ يـك
 32.7 18 اؿ يكميف
 - - اؿ ثسث  أي ـ
 - - أاثر مف ذلؾ
 100 55 المجموع

 خانيونس

 66.7 54 اؿ يـك
 33.3 27 اؿ يكميف
 - - اؿ ثسث  أي ـ
 - - أاثر مف ذلؾ
 100 81 المجموع

 رفا

 70.2 33 اؿ يـك
 29.8 14 اؿ يكميف
 - - اؿ ثسث  أي ـ

 - - ر مف ذلؾأاث
 100 47 المجموع

 ـ  2012الدراى  الميداني    ـل: الم در
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  الفصؿ السادسالفصؿ السادس
التموث الكيميائي لمغذاء وأثر  التموث الكيميائي لمغذاء وأثر  
عمى مرضى الفشؿ الكموي عمى مرضى الفشؿ الكموي 

  المزمف المزمف 
  في محافظات غزةفي محافظات غزة

  

 -: تياآل( 6.10( والجدوؿ )6.9نالحظ مف خالؿ الجدوؿ )

  يػكميفئ  المرب  الذيف يتن كلكف المشركب ت الغ زي  اؿ يـك كبشػاؿ  األكؿالترتيب  فيج  ت 
المنػ طؽ الجنكبيػ   فػيلهػ  ر فئػ  كجػ  ت اابػ   حػ  ت الدراىػ  إجمػ لي%  مف 46.6كبنىب   ل

كت يهػػ  المح فظػػ  الكىػػط     حػػ  ت الدراىػػ  جمػػ ليإ%  مػػف 70.2مح فظػػ  رفػػح كبنىػػب  ل فػػي
%  مػػف  66.7كمح فظػ  خػ نيكنس كبنىػب  ل   حػ  ت الدراىػ  جمػ ليإمػف   %67.3كبنىػب  ل

  ال شػؿ كهذا مؤشر     مدل خطكرة المشركب ت الغ زي      مربػ   ح  ت الدراى  جم ليإ
كمثػػؿ هػػؤ    الا ػػكم كهػػذا يرجػػ  إلػػ   ػػدـ الػػك ي لػػدل المربػػ  مػػف خطػػكرة المشػػركب ت الغ زيػػ 

دراىػػته  دالػػ   فػيامػ  بينتهػػ  الػػداتكرة   الا ػػكم ػػ ب  ب ل شػؿ اثػر  ربػػ  لإلأشػخ ص ياكنػػكا األ
 .مدين  غزة  كمح فظ  الشم ؿ فيله   تمثيؿمؿ أبينم  ج     ى ند ر

    فػػيفئػػ  المربػػ  الػػذيف يتنػػ كلكف المشػػركب ت الغ زيػػ  اػػؿ يػػكميف  الثػػ نيالترتيػػب  فػػيبينمػػ  جػػ 
حػػ  ت  جمػػ ليإ%  مػػف 61.7شػػم ؿ غػػزة كبنىػػب  ل فػػيابػػر تمثيػػؿ لهػػ  أكجػػ      المرتبػػ  الث نيػػ 

المربػػػ  يتنػػػ كلكف  أفبينمػػػ  اػػػ ف جميػػػ  المح فظػػػ ت بنىػػػب م ي ػػػ  كيػػػدؿ ذلػػػؾ   ػػػ     الدراىػػػ 
 .ابير اؿ يكـ ؿالمشركب ت بشا

 اثر مػف ذلػؾ أك   ي ـأاؿ ثسث    ج  ت فئ  المرب  الذيف يتن كلكف المشركب ت الغ زي  حيف في
غػػزة كهػػذا  ميػػ  مربػػ  مح فظػػ تجكتكز ػػت نىػػبتهم    ػػ   الا ػػكممػػؿ ال ئػػ ت لمربػػ  ال شػػؿ أ

مػدل خطػكرة المشػركب ت الغ زيػ    ػ  ك  ى ىػيأاثرة تن كلهـ ل مشػركب ت بشػاؿ  يؤاد كيدؿ    
 . ب لغ      الا   براران أتىبب  كالتي     الاك كخ الا كممرب  ال شؿ 

 نهـ يشػربكف الاػك  ىػكدا  ال ػكف أجػ بكا بػأاػ نكا يشػربكنه   التػينػكاع ك ند ىؤاؿ المرب   ػف األ
     .  6.11ل :جدكؿ رمـكتبيف ذلؾ مف خسؿ ال  بشاؿ ابير

 ( نوع المشروبات الغازية التي يتناولها المرضى6.11) جدوؿ

النسبة  العدد ية التي تتناولهاز ت الغانوع المشروبا
 %المئوية

 78.0 241 اك 
 11.7 36 ى ف أب
 0.6 2 ىت ر

 9.7 30 جمي  م  ذار
 100 309 المجموع

  ـ2012الم در: الدراى  الميداني    ـل
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  الفصؿ السادسالفصؿ السادس
التموث الكيميائي لمغذاء وأثر  التموث الكيميائي لمغذاء وأثر  
عمى مرضى الفشؿ الكموي عمى مرضى الفشؿ الكموي 

  المزمف المزمف 
  في محافظات غزةفي محافظات غزة

  

 -: تياآل( 6.11نالحظ مف خالؿ الجدوؿ )

  حت ػت المرتبػ  اك  الىػكدا كف الاػك  ا نكا ي ب  جمي  المرب  الذيف يتن كلكف المشركب ت الغ زي
  241الػػذيف ي بػػ كف الاػػك  لربػػ  مكب ػػ   ػػدد ال   الغ زيػػ  تالمشػػركب نػػكاع أكلػػ  مػػف بػػيف األ

كهػ  تمتبػر    ح  ت الدراىػ  جم ليإ%  مف 78كب غت نىبتهـ ل   فراد  ين  الدراى أمف فردان 
المبػػكي  داخػػؿ الا يتػػيف  دلػػ  ترىػػب بمػػض المػػكاإنهػػ  تػػؤدل أل خطػػر المشػػركب ت الغ زيػػ أمػػف 

لػ  إلػ  هتػؾ الا يػ  كتػؤدل إتػؤدل  كالتػي ذلػؾ كبػحن  أم ػ  ة الا يػ  امػ   فػيخػص ك  ػ  األ
يتنػػ كلكف المشػػركب ت الغ زيػػ   %  مػػف أفػراد  ينػػ  الدراىػػ 11.7كت يهػػ  ل  المػػزمف  الا ػػكمال شػؿ 

ركب ت الغ زي  مف يتن كلكف المش %  مف أفراد  ين  الدراى 0.6كم  نىبت  ل   مف نكع ى ف أب
 . %  يتن كلكف جمي  م  ذار9.7ل  نكع ىت ر

 ل تػػػػـ اىػػػػتخداـ اختبػػػػ ر مربػػػػ  اػػػػ مChi-square   لممرفػػػػ  هػػػػؿ هنػػػػ ؾ اىػػػػت سلي  بػػػػيف تنػػػػ كؿ
كب غت  15.085حيث ب غت ميم  ا ل المحىكب     داد الم  بيفأالمشركب ت الغ زي  كارت  ع 

كالتػي تػنص   ػ  كجػكد  سمػ  بػيف   0.05كهػ  أ ػغر مػف Sig  0.002ال يمػ  ا حتم ليػ  ل
تػػؤدل  التػػينهػػ  تمتبػػر مػػف بػػمف المكامػػؿ أل الىػػكدا تنػػ كؿ المشػػركب ت الغ زيػػ   كخ  ػػ  الاػػك  

 . 6.12جدكؿ رمـ: ل كارت  ع أ داد الم  بيف   ك  مي ن  ح  ئي ن إ إثب ته تـ  كالتيلهسؾ الا   

قة بيف تناوؿ المشروبات الغازية هؿ يوجد عال ( قيمة اختبار مربع كاي إلثبات6.12جدوؿ )
 المزمف عداد المصابيف بمرض الفشؿ الكمويأوارتفاع 

 قيمة االختبار الفرض
درجات الحرية 

df 
القيمة 
 (.Sigاالحتمالية)

هؿ يكجد  سم  بيف تن كؿ المشركب ت 
داد الم  بيف أ الغ زي  كارت  ع 

 بمرض ال شؿ الا كم.
15.085 3 0.002* 

α  ند مىتكل د ل  إح  ئي *المسم  دال        . 

 :الكمىمما الطعاـ وأثر  عمى : ثالثا
   كهػػك يىػػتخدـ امػػ دة محىػػن  لطمػػـ الغػػذا   م ػػح الطمػػ ـ هػػك مػػ دة   غنػػ   نهػػ  لإلنىػػ ف كالحيػػكاف

كفػي  ػن       كفػي  ػن    األىػم ؾ المم حػ    المخ ػست إنت جكيىتخدـ الم ح بامي ت ابيرة في 
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  الفصؿ السادسالفصؿ السادس
التموث الكيميائي لمغذاء وأثر  التموث الكيميائي لمغذاء وأثر  
عمى مرضى الفشؿ الكموي عمى مرضى الفشؿ الكموي 

  المزمف المزمف 
  محافظات غزةمحافظات غزةفي في 

  

اذا أىػتخدـ كيشػاؿ الم ػح خطػران ابيػران   ػ  اإلنىػ ف   ير ذلػؾ مػف ال ػن   تكغ بمض أنكاع الجبف
 ب لمديد مف األمراض. إ  بت بدرج ت   لي  مم  يبر ب ح  اإلنى ف كيتىبب في 

 أهـ األضرار الناتجة عف مما الطعاـ: -

ؿ تتىػػرب مػػف خػػسألنهػػ      يتنػػ كؿ م حػػ ن زائػػدان  ػػف الح جػػ لمخػػ طر جىػػيم   نػػدم اإلنىػػ فيتمػػرض 
حيث تت   ؿ م  البركتين ت في الخ يػ  ماكنػ  مرابػ ت    ؿ في الجىـ إل  خسي  الجىـ الحي ئاك الى

  فتترااـ داخؿ الخ ي  مم  يؤدم إل  الاىؿ في أدا  كظ ئ ه  الحيكي   شديدة الثب ت   يىهؿ تح  ه 
 -الػرئتيف -المػخ - الا ػ -لالابػد ثـ تبدأ في التجمػ  كالتػرااـ داخػؿ األنىػج  الرخػكة فػي الجىػـ مثػؿ

   كأنىج  األجهزة التن ى ي   مم  يؤدم في النه ي  إل  ظهكر أمػراض خطيػرة مثػؿ - بست ال  ب
 األكراـ - الم ـ  ند الرجػ ؿ كالنىػ   - التخ ؼ الم  ي ل ند األط  ؿ  -المزمف الا كمال شؿ  مرض

 إلػػػػ يػػػػؤدل  ألنػػػػ  الا ػػػػ  كخ  ػػػػ    المىػػػػتهدف  األ بػػػػ    ػػػػ   تػػػػأثيرف الم ػػػػح لػػػػ  أل   1لالىػػػػرط ني 
يزيػد مػف ترايػز الم ػح المح ػ    باميػ ت ابيػرة  تن كؿ الم ػح  فزي دة   الا   فيانخ  ض الني ركن ت 

 الا ػكمكيممؿ   ػ  الت يػؼ   الز ليكمد تـ كجكد  سم  بيف الم ح كالبكؿ    الا   فينجيكتنىيف لت
جيػػػد مػػػ   غػػػذائينظػػػ ـ  إتبػػػ ع لػػػذلؾ يجػػػب   الا ػػػ كيىػػػ  د   ػػػ  تاػػػكيف ح ػػػكات  األنىػػػج كت ػػػؼ 

هػؿ كمف خسؿ الدراى  الميداني  ك نػد ىػؤاؿ المربػ     2ل الم ح انخ  ض امي  لا كريد ال كديـك 
 ان ابيػػػر   ن ىػػػتهسااف هنػػػ ؾ أفتبػػػيف  بشػػػت  أنكا هػػػ  بػػػ ألمسح اػػػ لمخ ست  تتنػػػ كؿ األطممػػػ  المح كظػػػ 

طممػ  المح كظػ  األ شػر  ػف طريػؽ مػسح ك بشػاؿ غيػر مبسح ىكا  بشاؿ مب شػر لتنػ كلهـ لتملت
ىػػػم ؾ مػػػكف المابػػػكس كال   ػػػؿ المابػػػكس كاألنكا هػػػ  ا لمخ ػػػؿ كال يأبشػػػت   يمسح ىػػػكا  الطراشػػػبػػػ أل

 . 6.14ل:رمـ   كجدكؿ 6.13ل:جدكؿ رمـ   ...  كاألجب ف المم ح  المم ح  كغيره 

 

 

 

 

                                                
   ـ2000مرجػػػ  ىػػػبؽ ذاػػػرا  "  تمػػػوث البيئػػػة السػػػموكيات الخاطئػػػة وكيفيػػػة مواجهتهػػػاحىػػػف أحمػػػد شػػػح ت   "   1ل

 .57-58ص
(2)

 Ebrhard Ritz and otto Mehls ,"Salt damage to kidney", (2009), university of 

Idaho.p8. 
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  الفصؿ السادسالفصؿ السادس
التموث الكيميائي لمغذاء وأثر  التموث الكيميائي لمغذاء وأثر  
عمى مرضى الفشؿ الكموي عمى مرضى الفشؿ الكموي 

  المزمف المزمف 
  في محافظات غزةفي محافظات غزة

  

ى أنواعها واألمالح بشتباألمالح كالمخمالت طعمة المحفوظة المرضى لألناوؿ ( ت6.13) جدوؿ
 صابة بالمرض قبؿ اإلاألخرى 

كػالمخمالت بشػتى األطعمػة المحفوظػة بػاألمالح المرضػى تناوؿ 
 قبؿ االصابة بالمرض واألمالح األخرى أنواعها

 %النسبة المئوية  العدد

 86.4 349 نمـ
  55 13.6 

 100 404 المجموع

  ـ2012الم در: الدراى  الميداني    ـل

 تناولهـ لألطعمة المحفوظة باألمالحلمواقع سكف المرضى حسب  الجغرافيالتوزيع  (6.14جدوؿ )

 المحافظة
األطعمػػػػة المحفوظػػػػػة بػػػػػاألمالح  المرضػػػػػى تنػػػػاوؿ

  بشتى أنواعها واألمالح األخرىكالمخمالت 
 العدد

النسبة 
 %المئوية

 شماؿ غزة

 77.3 58 نمـ
  17 22.7 

 100 75 المجموع

 مدينة غزة

 85.8 115 نمـ
  19 14.2 

 100 134 المجموع

 الوسطى

 95.0 57 نمـ
  3 5.0 

 100 60 المجموع

 خانيونس
 91.5 75 نمـ
  7 8.5 

 100 82 المجموع

 رفا

 83.0 44 نمـ
  9 17.0 

 100 53 المجموع

  404 الكمى  المجموع

  ـ2012الم در: الدراى  الميداني    ـل
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  الفصؿ السادسالفصؿ السادس
التموث الكيميائي لمغذاء وأثر  التموث الكيميائي لمغذاء وأثر  
عمى مرضى الفشؿ الكموي عمى مرضى الفشؿ الكموي 

  المزمف المزمف 
  في محافظات غزةفي محافظات غزة

  

 -: اآلتي (6.14) (  والجدوؿ6.13جدوؿ )نالحظ مف خالؿ ال

 مسحبػػ أل المح كظػػ طممػػ  لطبيمػػ  تنػػ كؿ المربػػ  لت بي نػػ ت الدراىػػ  الميدانيػػ  كف ػػ ن  أظهػػرت  
مػػػف  اثػػػرأنحػػك  بشػػت  أنكا هػػػ مسح طممػػػ  المح كظػػ  بػػػ ألالػػػذيف يتنػػ كلكف األ فئػػ  حيػػث شػػػا ت

%  86.4ينػػ  الدراىػػ  بنىػػب  لفػػراد  أمػػف  ان   فػػرد349ل فػػراد  ينػػ  الدراىػػ  كب ػػ   ػػددهـأن ػػؼ 
اػػؿ مػػف المح فظػػ   فػػيمػػد ىػػج ت  األ  ػػ كا نػػت نىػػب  كجػػكدهـ    حػػ  ت الدراىػػ  إجمػػ ليمػػف 

 .ح  ت الدراى  إجم لي%  مف 91.5بنىب  ل خ نيكنس%  كمح فظ  95الكىط  بنىب  ل
 ثػػـ مح فظػػ  رفػػح كبنىػػب    حػػ  ت الدراىػػ  إجمػػ ليمػػف   %85.5ثػػـ ت يهػػ  مدينػػ  غػػزة بنىػػب  ل 

مح فظػػػػ  الشػػػػم ؿ كبنىػػػػب   فػػػػيمػػػػؿ تمثيػػػػؿ لهػػػػ  أكاػػػػ ف    حػػػػ  ت الدراىػػػػ  إجمػػػػ لي%  مػػػػف 83ل
بػػػػػػ ألمسح   كتمث ػػػػػػت هػػػػػػذا األطممػػػػػػ  المح كظػػػػػػ    حػػػػػػ  ت الدراىػػػػػػ  إجمػػػػػػ لي%  مػػػػػػف 77.3ل

اػػ لمخ ست كاألىػػم ؾ المم حػػ   كال   ػػؿ كال يمػػكف المابػػكس كالطراشػػي كالزيتػػكف كال   ػػؿ بأنكا ػػ  
تاػػػكيف ألنػػػ  يػػػؤدل إلػػػ   الا ػػػ خطيػػػر   ػػػ  كيمتبػػػر الم ػػػح لػػػ  تػػػأثير    .... الػػػخ.كالخػػػؿ كال  ػػػت

 إلػ كالػذل يػؤدل بػدكرا  الا ػ ارت  ع  كظػ ئؼ  إل كالذل يؤدل  الا   كأمراض  الا  ح كات 
بشػرب  الا ػ الػذيف يمػ نكف مػف ح ػ   األشػخ صلػذلؾ ين ػح  الا ػكمال شػؿ  أمغىيؿ ل ا ػ  

لبػػ ف   المحتكيػػ    ػػ  الا لىػػيـك مثػػؿ منتجػػ ت األطممػػمػػف األ اإلمػػسؿلتػػريف مػػف المػػ   كحػػ كؿ 
   كالم  ػػػكؼ كالتػػػيف المج ػػػؼ كال  ػػػت كالب ميػػػ  كالحمػػػص كالػػػذل يزيػػػد مػػػف خطػػػر تاػػػكيف الح ػػػ 

اثػػر أف ح ػػ ة الا يػػ  تاػػكف أثبتػػت الدراىػػ ت أنكا هػػ  حيػػث أكالت  يػػؿ مػػف البػػركتيف مثػػؿ ال حػػـك ب
 ألنػػػ بتنػػػ كؿ   ػػػير ال يمػػػكف  يبػػػ ن ألػػػدل النػػػ س الػػػذيف يتمػػػ طكف ال حػػػـك بشػػػاؿ ابيػػػر  كين ػػػح 

  كيمتبػػر نبػػ ت الب ػػدكنس مػػف النب تػػ ت المػػدرة  الا ػػ مػػف ح ػػ   يينظػػؼ الا ػػ  اذا انػػت تمػػ ن
 . 1ل الا كملتجنب مرض ال شؿ  الا  تمن  تاكف ح  ة  التي

  المرتبػ  الث نيػ  كب ػ   فػيج  ت مسح ب أل طمم  المح كظ فئ  المرب  الذيف   يتن كلكف األ أم
   حػػ  ت الدراىػػ  إجمػػ لي%  مػػف 13.6كبنىػػب  ل  فػػراد  ينػػ  الدراىػػ أمػػف  ان فػػرد  55ـ ل ػػدده

 . 6.4شاؿ رمـ ل. غزةكتكز ت هذا النىب      جمي  مرب  مح فظ ت 

 :المزمف الكمويبمرض الفشؿ  واإلصابةالعالقة االرتباطية بيف تناوؿ مما الطعاـ لممرضى 

  سمػػ  األطممػػ  المح كظػػ  بػػ ألمسح كارت ػػ ع أ ػػداد  تػػـ اىػػتخداـ ال ربػػي  الت ليػػ  ل تح ػػؽ مػػف 
   Sigلميم  ك  25.324حيث تـ اىتخداـ مرب  ا م  كا نت ميم  ا ل المحىكب    الم  بيف
المح كظػػػػ   األطممػػػػ   ػػػػ  كجػػػػكد  سمػػػػ  بػػػػيف تنػػػػ كؿ  تػػػػدؿكالتػػػػي  0.05أ ػػػػغر مػػػػف 0.000 

                                                

 www.islamweb.net   اإللاتركنػػيرا   المكمػػ    مرجػػ  ىػػبؽ ذاػػ" حصػػوات الكمػػى  " ممحمػػكد البػػ ر احمػػد   1ل
 .2010-5-8تحديث. آخر

http://www.islamweb.net/
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  الفصؿ السادسالفصؿ السادس
التموث الكيميائي لمغذاء وأثر  التموث الكيميائي لمغذاء وأثر  

وي وي عمى مرضى الفشؿ الكمعمى مرضى الفشؿ الكم
  المزمف المزمف 

  في محافظات غزةفي محافظات غزة
  

 كلكف اميػ ت ابيػرة مػف األمػسح حيث أف األفراد الػذيف يتنػ  كارت  ع أ داد الم  بيف   ب ألمسح
 الا ػ ياكنكا أاثػر  ربػ  لإل ػ ب  بمػرض ال شػؿ الا ػكم لمػ  لتمػسح مػف مخػ طر ابيػرة   ػ  

 .  6.15ل: جدكؿ رمـ .تـ تكبيحه  ى ب  ن  كالتي

كالمخمالت  األمالحهؿ يوجد عالقة بيف تناوؿ  ( قيمة اختبار مربع كاي إلثبات6.15جدوؿ )
 .المصابيف عدادأوارتفاع األخرى  بشتى أنواعها واألمالح

 قٌمة االختبار الفرض
درجات 
 dfالحرٌة 

القٌمة 
 (.Sigاالحتمالٌة)

األمسح  األمسحهؿ يكجد  سم  بيف تن كؿ 
ا لمخ ست بشت  أنكا ه  كاألمسح األخرل 

 كارت  ع أ داد الم  بيف.

 

25.324 3 0.000* 

 a =0.05 ند مىتكل د ل   إح  ئي المسم  دال  

 لممحافظات ( المرضى وتناولهـ لألطعمة المحفوظة باألمالح طبقاً 6.4) شكؿ

 
 ـ 2012  ـ ل ب   تم د     بي ن ت الدراى  الميداني  الب حث  الم در: إ داد 
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  الفصؿ السادسالفصؿ السادس
التموث الكيميائي لمغذاء وأثر  التموث الكيميائي لمغذاء وأثر  
عمى مرضى الفشؿ الكموي عمى مرضى الفشؿ الكموي 

  المزمف المزمف 
  في محافظات غزةفي محافظات غزة

  

 :التدخيف رابعا:

كيمػػػد التػػػدخيف كمػػػ  يىػػػبب  مػػػف أمػػػراض مػػػف أابػػػر المشػػػاست   التػػػدخيف  ػػػ دة مبيحػػػ  كىػػػ كؾ ىػػػي 
كمػػ دة التبػػ  التػػي يػػدخنه  اإلنىػػ ف ت ػػن  مػػف أكراؽ نبػػ ت الطبػػ ؽ كهػػي أمريايػػ   ال ػػحي  لإلنىػػ ف

 . 1لكتزرع اآلف في ممظـ ب داف الم لـ  األ ؿ

  نساف :يدخنها اإل  التيسمية التبغ 

% كيمػتص 10م غـ مػف النياػكتيف كيىتنشػؽ منهػ  حػكالي  30-20تحتكم الىيج رة الكاحدة م  بيف 
كتحػدث  م يػ     امػ  يمػتص مػف ىػطح الج ػد   طيػ  فػي ال ػـ كالػرئتيفالنياكتيف مػف األغشػي  المخ 

% مػف النياػكتيف الممػتص كأهػـ 95األيض ل نياكتيف في الػرئتيف كالابػد بنىػب    ليػ  مػد ت ػؿ إلػ  
كيمتبر النياكتيف مف المكاد    2ل   الذم يطرح بكاىط  الا ي Cotinineنكاتج األيض هك الاكتينيف ل

ممػػ  يػػؤدم ل كفػػ ة خػػسؿ    م غػػـ 60الجر ػػ  ال  ت ػػ  منػػ  لإلنىػػ ف تب ػػ  حػػكالي شػػديدة الىػػمي  إذ أف 
دم ئؽ ممدكدة مف تن كؿ هذا الجر   كالنياكتيف لػ  تػأثير م ػير الم مػكؿ إذ تب ػ  فتػرة ن ػؼ الممػر 

 22حكالي ى  تيف أم  الاكتينيف كهك أهـ نكاتج أيض النياكتيف ف ترة ن ؼ الممر في  تب ػ  حػكالي 
فػػاف الاشػػؼ  ػػف مىػػتكل الاػػكتينيف فػػي البػػكؿ يمتبػػر دلػػيسن   ػػ  مػػدل تمػػرض األشػػخ ص ىػػ    لػػذا 
كهػذا مػد يػؤدم إلػ  أمػراض خطيػرة   كتدخيف الىج ئر يكمي ن يمرض ال ح  ل خطػر   3ل لدخ ف التب 

 ا ىػػػتهسؾ كيتمػػػ ظـ  نػػػدم  يبػػػدأ زديػػػ د بكيػػػزداد الخطػػػر    بمػػػ  فيهػػػ  ىػػػرط ف الرئػػػ  كمػػػرض ال  ػػػب
ثػػر التػػدخيف   ػػ  حيػػ ة أ ػػف  النػػركيج فػػيكبينػػت دراىػػ     4ل  ػػ  مباػػرة مػػف الممػػرالتػػدخيف فػػي مرح

ف أثبتػػػت الدراىػػػ  أحيػػػث    ىػػػنكات 10الػػػؼ شػػػخص   ػػػ  مػػػدل  65اثػػػر مػػػف أشػػػم ت  المػػػدخنيف
لػدل الرجػ ؿ المػدخنيف م  رنػ  بغيػرهـ  الا ػكمال شػؿ  فػي ػ ب  اإل فيتدخيف مف المكامؿ المى  دة ال

    نبا ىػتكتح يػؿ نتػ ئج  ب حثػ م مػت بهػ  ال التي خسؿ الدراى  الميداني  كمف   5لمف غير المدخنيف 
: كالجػدكؿ رمػـ  6.16ل: نػت مػدخف  فتبػيف مػف خػسؿ الجػدكؿ رمػـأ ند ىؤاؿ المرب  الػذاكر هػؿ 

                                                

التطورات الحديثة في عمـ البيئػة المشػكالت البيئيػة ،  بد الرحمف محمد الىمدني   ثن   م يجي الىيد  كدة "   1ل
 .268  ص ـ2008"  مرج  ىبؽ ذارا  والحموؿ العممية

  األردف"  الطبمػػػ  األكلػػػ   دار المىػػػيرة ل نشػػػر كالتكزيػػػ    مػػػ ف "البيئػػػة الػػػداء والػػػدواءأحمػػػد ال ػػػرج المطيػػػ ت    2ل
 .268  صـ2007

 .269  صالمرج  الى بؽ  3ل
(4)Roth Romer, "IEGISLATVE AcTIoN To cmBat The world smoking 
Epidemic", 1982,p42 

 redsea moon. com,2011 ػدد ىػبتمبر  فػي/" nten ationalkidney l"المكمػ  الممتمػد لمج ػ      5ل
\vb\t38648.html.  22010-31تحديث  آخر 
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  الفصؿ السادسالفصؿ السادس
التموث الكيميائي لمغذاء وأثر  التموث الكيميائي لمغذاء وأثر  
عمى مرضى الفشؿ الكموي عمى مرضى الفشؿ الكموي 

  المزمف المزمف 
  في محافظات غزةفي محافظات غزة

  

مػػػف  ينػػػ   ان ذاػػػر   236 ػػػؿ لأمػػػف  مباػػػر ىػػػفمػػػف مػػػف الػػػذاكر مػػػدخنيف  ان فػػرد  204ف لأ   6.17ل
 الا ػ كهذا يؤاد مدل خطكرة التدخيف        ح  ت الدراى  جم ليإ%  مف 86.4بنىب  لالدراى  
 .الا كمثبتته  الدراى ت الى ب   كالذل يؤدل ل  شؿ أ كالتي

 بالمرض اإلصابةالذكور قبؿ  الكمويعادة التدخيف لمرضى الفشؿ ( 6.16جدوؿ )

 %النسبة المئوية  العدد اتباع عادة التدخيف
 86.4 204 نمـ
  32 13.6 

 100 236 لمجموعا

 ـ 2012الم در: الدراى  الميداني    ـل

 لمواقع سكف المرضى الذكور المدخنيف وغير المدخنيف  الجغرافي( التوزيع 6.17) جدوؿ

 %النسبة المئوية العدد مدخف اتباع عادة    المحافظة

 شماؿ غزة

 89.8 44 نمـ
  5 10.2 

 100 49 المجموع

 مدينة غزة

 86.5 64 نمـ
  10 13.5 

 100 74 المجموع

 الوسطى

 82.9 29 نمـ
  6 17.1 

 100 35 المجموع

 خانيونس
 86.0 37 نمـ
  6 14.0 

 100 43 المجموع

 رفا

 85.7 30 نمـ
  5 14.3 

 100 35 المجموع

  236 الكمى  المجموع

 ـ 2012الم در: الدراى  الميداني ل  
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  الفصؿ السادسالفصؿ السادس
التموث الكيميائي لمغذاء وأثر  التموث الكيميائي لمغذاء وأثر  

رضى الفشؿ الكموي رضى الفشؿ الكموي عمى معمى م
  المزمف المزمف 

  في محافظات غزةفي محافظات غزة
  

  -: اآلتي( 6.17( والجدوؿ )6.16نالحظ مف خالؿ الجدوؿ )

  فػراد  ينػ  الدراىػ  مػف الػذاكرأاثر مػف ن ػؼ ألبي ن ت الدراى  الميداني  ج  ت فئ  المدخنيف  كف  ن 
بنىػب   مباػر ىػفمػف مف أفراد  ين  الدراى  لنمـ  أف لديهـ   دة التػدخيف فردان   204حيث أج ب ل

جميػػػ  مربػػػ  لبنىػػػب مت  ربػػػ   دخنيففئػػػ  المػػػكتكز ػػػت   حػػػ  ت الدراىػػػ  جمػػػ ليإ%  مػػػف 86.4ل
 كالتػػػيحػػػ  ت الدراىػػػ   جمػػػ ليإ%  مػػػف 89.8مح فظػػػ ت غػػػزة  ك  ىػػػيم  مح فظػػػ  الشػػػم ؿ بنىػػػب  ل

كالتػ  تػـ تكبػيحه  مػف خػسؿ  المػزمف الا ػكمذاكر الم ػ بيف ب ل شػؿ ل ػابر فئػ  أأيب ن تمث ت فيه  
ثنػ   أكجد بمض المرب  ك كا ف ي  كا ف ممظـ المرب  مدخنيف مف ىف مبار   2.8جدكؿ رمـ ل
هػك  المزمف الا كم  بتهـ ب ل شؿ إف ىبب أي كلكف  كاأللـكجكههـ الحىرة  في لهـ كا نت م  بستي

حيػث المػزمف  الا ػكم ػ ب  بمػرض ال شػؿ مس هػـ  ػف التػدخيف بمػد اإلإالتدخيف مف ىف مبار كتػـ 
% مػف كزنػ  2حتػكم   ػ  حيػث تبػيف أف الػدخ ف ي  ثبت   مي ن مب ر التدخيف     ال ح  الم م 

ىػتمرار   ػ   ػ دة التػدخيف يحػدث التىػمـ  ػ  أمػكل فػي فم هػ  مػف الػزرنيخ كا نياكتيف كهػي مػ دة م ت
تبػػمؼ مػػ دة النياػػكتيف فػػي دخػػ ف الىػػج ئر مػػدرة  يبػػ ن   أ 1لالا ػػكملػػ  ال شػػؿ إالمػػزمف كالػػذل يػػؤدل 

كيمتبػػر     إفػراز البػػكؿ  ػػ  ت ػ ي  الػػدـ مػػف الىػمـك كيػػؤدم ذلػػؾ إلػ  بػػمؼ مػدرة الا ػػ    ػػ الا ػ 
مراػػػب  400ألنػػػ  يحتػػػكم   ػػػ  أاثػػػر مػػػف    2لالا ػػػ التػػػدخيف هػػػك أحػػػد المكامػػػؿ المىػػػبب  لىػػػرط ف 

لمىتنشػػ   فمػػدد األن ػػ س ا  امػػ  أف طري ػػ  التػػدخيف التػػي يتبمهػػ  المػػدخف لهػػ  تػػأثير ابيػػر   ايميػػ ئي
ألػؼ  431أف هنػ ؾ  تبػحاكل ػد  يحدد مدل البرر الػذم يحػدث  ىتنش ؽف  كطكؿ فترة التدخيف ل

الكفيػػ ت فػػي  جمػػ ليإ%   ػػ  األمػػؿ مػػف 25شػػخص أكركبػػي يتكفػػكف ىػػنكي ن بىػػبب التػػدخيف امػػ  أف 
   3لىن  ىببه  التدخيف 69الكفي ت في ىف م  بمد  جم ليإ% مف 15ىن  ك 69-35ال ئ  الممري  

% مػف 7ثػؿ م يكف شخص ىنكي ن بم  يم 409كتىبب أيب ن األمراض الن تج   ف التدخيف في كف ة 
مف المتكمػ  أف ت ػؿ الكفيػ ت الن تجػ   ػف أمػراض التػدخيف  2025كبح كؿ   ـ    الكفي ت جم ليإ

 . 4لالكفي ت جم ليإ% مف 16م يكف شخص ىنكي ن بم  يمثؿ  15إل  

                                                

ـ  2000مرجػػػ  ىػػػبؽ ذاػػػرا  "   تمػػػوث البيئػػػة السػػػموكيات الخاطئػػػة وكيفيػػػة مواجهتهػػػا  " حىػػػف أحمػػػد شػػػح ت   1ل
 .68ص
 2011-7-23تحديث  آخر  www.alamalsahha.comآذار لم رس  15المكم  الممتمد لمج   ال ح     2ل
 .59ص  ـ 2002مرج  ىبؽ ذارا   "   اإلنسافواثر  عمى صحة  البيئي"التموث   أرن ؤكطمحمد الىيد   3ل
"التطػورات الحديثػة فػػي عمػـ البيئػة المشػكالت البيئيػػة  بػد الػرحمف محمػد الىػمدني  ثنػ   م يجػي الىػػيد  ػكدة    4ل

 .277ص  ـ2008"  مرج  ىبؽ ذارا   والحموؿ العممية
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  الفصؿ السادسالفصؿ السادس
التموث الكيميائي لمغذاء وأثر  التموث الكيميائي لمغذاء وأثر  
عمى مرضى الفشؿ الكموي عمى مرضى الفشؿ الكموي 

  المزمف المزمف 
  في محافظات غزةفي محافظات غزة

  

مػػف أفػػراد  ينػػ   ان   فػػرد34مػػؿ ال ئػػ ت حيػػث أجػػ ب ل   لأبينمػػ  جػػ  ت فئػػ  المربػػ  الغيػػر مػػدخنيف 
كتكز ت نىبتهـ     جمي  المرب    ح  ت الدراى  إجم لي%  مف 13.6  لالدراى  الذاكر بنىب

 . 6.5رمـ ل شاؿ . الذاكر الغير مدخنيف     مح فظ ت غزة

 المزمف الكمويصابة بمرض الفشؿ طية بيف عادة التدخيف لمذكور واإلالعالقة االرتبا

حيػث تػـ اىػتخداـ    داد الم  بيفتـ اىتخداـ ال ربي  الت لي  ل تح ؽ مف  سم  التدخيف كارت  ع أ 
 0.05أ ػػغر مػػف كهػػ   0.006 (Sig)كميمػػ   12.310مربػ  اػػ م  كا نػػت ميمػػ  اػػ ل المحىػكب  
أم أف األفػػػراد المػػػدخنيف   خيف  كارت ػػػ ع أ ػػػداد الم ػػػ بيفدكالتػػػي تػػػنص   ػػػ  كجػػػكد  سمػػػ  بػػػيف التػػػ

ـ ذارهػػ    ػػ  الا ػػ  ب لغػػ  امػػ  تػػك ف مػػف أبػػرار جىػػيم  ي تػػدخللمػػ    ياكنػػكف أاثػػر  ربػػ  لإل ػػ ب 
 .  6.18ل: جدكؿ رمـ .الا كمبمرض ال شؿ  اإل  ب  إل ؤدل تك 

 أعداد المصابيف رتفاعاب( قيمة اختبار مربع كاي إلثبات هؿ التدخيف له عالقة 6.18جدوؿ )

 Sigاالحتمالية  dfالحرية  قيمة االختبار الفرض
هؿ يكجد  سم  بيف التدخيف كارت  ع 

 أ داد الم  بيف
 

12.310 
 
3 

 
0.006 

 a= 0.05 ند مىتكل د ل   إح  ئي المسم  دال  

 لهذا يجب تجنب التدخيف وذلؾ بأحد الوسائؿ العممية التالية:

 الطريقة األولى:

ينبغي     المدخف أف يمرؼ أف مرار إمس    ف التدخيف   بد أف ينبػ  مػف من  ػ  ذاتيػ   1-
ىيئ  كأف إرادت  الذاتي  هػي الم مػؿ المحػدد لنجػ ح أك متن ع ت ـ بأبرار كى بي ت هذا الم دة الاك 

 كجس  ك بر شديديف.  ف إلمسع  ف التدخيف يتط ب  زيم  مكي   فشؿ هذا ال رار

إذا اػػ ف أكؿ يػػـك مػػف أيػػ ـ اإلمػػسع  ػػف التػػدخيف كلػػـ يجػػد الم  ػػ  مػػ  يشػػغ   فم يػػ  المشػػي  2-
ب الىػػػػكائؿ ا لمػػػػ   كالم ػػػػ ئر اػػػػذلؾ   يػػػػ  ب إلاثػػػػ ر مػػػػف شػػػػر    كمم رىػػػػ  الري بػػػػ  المن ىػػػػب 

مػف  ان ابيػر  ان مػدر  خػذأف يأ ك  يػ   م  تجنب شرب الش م كال هكة كالاكاػ  اػك  كالبيبىػي  الط زج 
ك ػدـ تنػ كؿ األطممػ     الراح  كا ىترخ   خ   ن في األىػبكع األكؿ مػف التكمػؼ  ػف التػدخيف
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  الفصؿ السادسالفصؿ السادس
التموث الكيميائي لمغذاء وأثر  التموث الكيميائي لمغذاء وأثر  
عمى مرضى الفشؿ الكموي عمى مرضى الفشؿ الكموي 

  المزمف المزمف 
  في محافظات غزةفي محافظات غزة

  

مػ  تػدليؾ أطػراؼ    ـ الكاحػدأاثر مف مرة في اليك  ا ىتحم ـلدىم  ك    الم     ف التدخيف ا
 . 1ل اليديف كال دميف لتنشيط الدكرة الدمكي 

 الطريقة الثانية:

 . 2لاىتخداـ أنكاع خ    مف ال ب ف تحتكم     مكاد تش ب  النياكتيف1- 

يجب     المدخف أف يتن كؿ  شريف حب  ت  ح  يكمي ن لمدة يكميف بدكف تن كؿ أم طم ـ أك 2- 
يشمر ببيؽ ل  دة   ند أا   الت  ح ب لذات بىبب أف األحم ض  حيث أف المدخف  شراب

اىتمرار   كم  المبكي  ب  تممؿ     إذاب  النياكتيف المكجكد في الغش   المخ طي لتمم  
أاؿ المدخف في أاؿ هذا الامي  لمدة يكميف لف يمان  التدخيف مرة أخرل م  كجكد ال ن    

 . 3ل الت م  لذلؾ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

"التطػورات الحديثػة فػػي عمػـ البيئػة المشػكالت البيئيػػة  بػد الػرحمف محمػد الىػمدني  ثنػ   م يجػي الىػػيد  ػكدة    1ل
 .288  صـ2008"  مرج  ىبؽ ذارا  والحموؿ العممية

 .41ص  1997"  مرج  ىبؽ ذارا  مف الفشؿ الكموي أسرتؾ"كيؼ تحمي احمد  بد الكه ب  بد الجكاد    2ل
 .62ص ـ 2002مرج  ىبؽ ذارا  " اإلنسافواثر  عمى صحة  البيئيالتموث أرن ؤكط  "محمد الىيد   3ل
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اء وأثر  اء وأثر  التموث الكيميائي لمغذالتموث الكيميائي لمغذ

عمى مرضى الفشؿ الكموي عمى مرضى الفشؿ الكموي 
  المزمف المزمف 

  في محافظات غزةفي محافظات غزة
  

 توزيع أفراد عينة الدراسة لمذكور المدخنيف في محافظات غزة (6.5) شكؿ

 
  ـ2012ل   ـ الب حث  إ دادالم در: الخ رط  مف 
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  الفصؿ السادسالفصؿ السادس
التموث الكيميائي لمغذاء وأثر  التموث الكيميائي لمغذاء وأثر  
عمى مرضى الفشؿ الكموي عمى مرضى الفشؿ الكموي 

  المزمف المزمف 
  في محافظات غزةفي محافظات غزة

  

 

التمػػػػوث ( الػػػػذى فسػػػػر العالقػػػػات بػػػػيف Chi-squareممخػػػػص اختبػػػػار مربػػػػع كػػػػاى)
 .  محافظات غزة في الكمويصابة بمرض الفشؿ لمغذاء واإل الكيميائي

 الكيميائيالتموث ( الذى فسر العالقات بيف Chi-squareاى)اختبار مربع ك (6.19جدوؿ )
 محافظات غزة في الكمويصابة بمرض الفشؿ لمغذاء واإل

درجات الحرية  قيمة االختبار البند ـ
df 

القيمة االحتمالية 
Sig 

هػػؿ يكجػػد  سمػػ  بػػيف نظػػ ـ  1-
الغػػػػػػػػػػػذا  كارت ػػػػػػػػػػػ ع أ ػػػػػػػػػػػداد 

 الم  بيف

 
36.124 

 
3 

 
0.000 

بػيف تنػ كؿ هؿ يكجد  سمػ   2-
األطممػػػ  الجػػػ هزة كاألغذيػػػ  

 ػػػػػػداد أالمح كظػػػػػػ  كارت ػػػػػػ ع 
 .الم  بيف

32.993 3 0.000* 

هؿ يكجد  سمػ  بػيف تنػ كؿ  3-
كارت  ع الغ زي    المشركب ت

 ػػػػػػداد الم ػػػػػػ بيف بمػػػػػػرض أ
 ال شؿ الا كم.

15.085 3 0.002* 

هؿ يكجد  سمػ  بػيف تنػ كؿ  4-
مػػػسح ك ال ىػػػيخ كارت ػػػ ع األ
 . داد الم  بيفأ

25.324 3 0.000* 

هػػػػػػػػؿ يكجػػػػػػػػد  سمػػػػػػػػ  بػػػػػػػػيف  5-
التػػػػػػػػػدخيف كارت ػػػػػػػػػ ع أ ػػػػػػػػػداد 

 الم  بيف

 
12.310 

 
3 

 
0.006 

 a= 0.05 ند مىتكل د ل   إح  ئي المسم ت دال  
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التموث الكيميائي لمغذاء وأثر  التموث الكيميائي لمغذاء وأثر  
عمى مرضى الفشؿ الكموي عمى مرضى الفشؿ الكموي 

  المزمف المزمف 
  في محافظات غزةفي محافظات غزة

  

 

 -: اآلتي( 4.25يظهر مف خالؿ الجدوؿ )

  ب  ب لمرضكاإل غذائيتب ع نظ ـ إبيف   فىر اختب ر مرب  ا ل بكجكد  سم  .  
  كارت ػػ ع  مربػ  اػ ل بكجػػكد  سمػ  بػيف تنػ كؿ األطممػػ  الجػ هزة كاألغذيػ  المح كظػ فىػر اختبػ ر

 .الم  بيف  دادأ
  ػداد الم ػػ بيف أفىػر اختبػ ر مربػ  اػػ ل بكجػكد  سمػ  بػػيف تنػ كؿ المشػركب ت الغ زيػػ   كارت ػ ع 

 بمرض ال شؿ الا كم.
 داد الم  بيفأ ع مسح ك ال ىيخ كارت  ل بكجكد  سم  بيف تن كؿ األفىر اختب ر مرب  ا . 
 التدخيف كارت  ع أ داد الم  بيف فىر اختب ر مرب  ا ل بكجكد  سم  بيف. 
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  الفصؿ السادسالفصؿ السادس
الكيميائي لمغذاء وأثر  الكيميائي لمغذاء وأثر  التموث التموث 

عمى مرضى الفشؿ الكموي عمى مرضى الفشؿ الكموي 
  المزمف المزمف 

  في محافظات غزةفي محافظات غزة
  

 ممخص الفصؿ السادس
  لمزمف في مح فظ ت غزةتن كؿ ال  ؿ الت كث الايمي ئي ل غذا  كأثرا     مرب  ال شؿ الا كم ا

كأكبح  مبؿ ا  بتهـ ب لمرض يكتن كؿ الغذا  كأهميت  لجىـ اإلنى ف كطري   تتبمهـ ل نظ ـ الغذائ
أف اثيران مف المرب  ا نكا   يتبمكف نظ م ن غذائي ن مميف مبؿ إ  بتهـ ب ل شؿ الا كم فا نكا  ال  ؿ

كأف  كأظهر ال  ؿ%  93.1يتن كلكف جمي  األطمم  دكف ا هتم ـ ببرره  كك  ت نىبتهـ ل
كتن كؿ ال  ؿ م هكـ ت كث الغذا   هن ؾ  سم  ارتب طي  بيف التتب  الغذائي كاإل  ب  ب لمرض 

كالت كث الايمي ئي لتغذي   كأهـ مىبب ت الت كث الايمي ئي ل غذا  المؤثرة     الا    كتن كؿ 
األغذي  المح كظ  ا لمم ب ت بشت  أنكا ه  كم  تحتكي  مف مكاد ماىب  ل طمـ كالرائح  لالمكاد 

ب غت نىب  المرب  الذيف ا نكا يتن كلكف  المب ف   كتن كؿ أنكاع كأمى ـ المكاد المب ف  حيث
%  كبيف ال  ؿ أف هن ؾ  سم  ارتب طي  بيف تن كؿ 60األطمم  الج هزة كاألغذي  المح كظ  ل

األطمم  الج هزة كاألغذي  المح كظ  كاإل  ب  بمرض ال شؿ الا كم  كتن كؿ م ح الطم ـ كأثرا     
ن كلكف األطمم  المم ح  بشت  أنكا ه  كبامي ت الا   كبيف ال  ؿ اثيران مف المرب  ا نكا  يت

  كبيف ال  ؿ أف هن ؾ  سم  ارتب طي  بيف تن كؿ األمسح % 86.4ابيرة كك  ت نىبتهـ ل
  كتبيف مف شركب ت الغ زي  كبرره      الا  كاإل  ب  بمرض ال شؿ الا كم  كتن كؿ ال  ؿ الم

 نكا يتن كلكف المشركب ت الغ زي  كك  ت خسؿ ال  ؿ أف أاثر مف ن ؼ أفراد  ين  الدراى  ا
%  مف إجم لي ح  ت الدراى   كا نكا يتن كلكف أاثر األنكاع الاك  الىكدا  كب غت 76.5نىبتهـ ل

%  كا نكا يتن كلكنه  بشاؿ يكمي كا نت المح فظ ت الجنكبي  78نىبتهـ لمشركب الاك  الىكدا  ل
   كأظهرت الدراى  بكجكد  سم  ارتب طي  بيف تن كؿ أاثر المح فظ ت في تن كؿ المشركب ت الغ زي

المشركب ت الغ زي  كخ    الاك  الىكدا  كاإل  ب  ب لمرض ألف اثرة تن كؿ المي ا الغ زي   
كخ ك  ن الاك  الىكدا  تؤدم إل  ترىب بمض المكاد المبكي  داخؿ الا يتيف ك    األخص في 

إب ف  إل  ترىب اإلاى  ت في الا   كتغير  م   ة الا    مم  يؤدم إل  تاكف ح كات 
حمبي  كم كي  البكؿ  كتن كؿ ال  ؿ أثر التدخيف لم دة النياكتيف      مرب  ال شؿ الا كم 
المزمف كتبيف مف خسؿ ال  ؿ أف أاثر مف ن ؼ أفراد  ين  الدراى  مف الذاكر ا نكا مدخنيف 

كتـ اىتخداـ اختب ر مرب  ا ل   لدراى حست ا %  مف إجم لي86.4منذ ال دـ كك  ت نىبتهـ ل
  ألف م دة النياكتيف في دخ ف طي  بيف التدخيف كا   ب  ب لمرضكتبيف أف هن ؾ  سم  اررتب 

الىج ئر تبمؼ مدرة الا       ت  ي  الدـ مف الىمكـ كيؤدم ذلؾ إل  بمؼ مدرة الا       
 Corelكبرن مج  (Microsoft Excel)إفراز البكؿ كيؤدل ل  شؿ الا كم كتـ اىتخداـ برن مج 

draw). كذلؾ  ىتخراج الرىكـ كالجداكؿ كاألشا ؿ البي ني  كالخرائط   



 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انفصم انظابغ
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 انفصم انظابغ
 اننتائج وانتىصٍاث

 

 .: النتائجوالً أ

 .: التوصياتثانياً 

 .: المراجعاً ثالث

 .: المالحؽرابعاً 
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 لسابعاالفصؿ 

 :النتائج: والً أ

  كأ تمد هذا البحث   ػ   غزة مح فظ تالمزمف في  الا كم  لج هذا البحث مشا   مرب  ال شؿ 
ط ػػػسن   كتػػػـ ربػػػط ذلػػػؾ مػػػ  الترايػػػب الايميػػػ ئ   16)  مريبػػػ ن   كتػػػـ اىػػػتثن   ل420 ينػػػ  م ػػػداره  ل
ئيػػ  كتح يػػؿ أىػػب به  مػػ  ا  ػػ ب  كأاثػػر المنػػ طؽ ت كثػػ ن ب لميػػ ا مػػف الن حيػػ  الايمي   ل ميػػ ا الجكفيػػ  

   كت دير نىب المرب  الذيف يمتمدكف     مي ا الب دي   المي ا الم  ترة   كم ػ در أخػرل ب لمرض
مػػػػ  ا  ػػػػ ب  بػػػػ لمرض   كالت ػػػػكث  األكبػػػػ ع ا جتم  يػػػػ  كا مت ػػػػ دي  كال ػػػػحي  كتػػػػـ ربػػػػط أيبػػػػ ن 

ربػػط المػػ دات كالىػػ كاي ت المتبمػػ  ل ئػػ  كتػػـ  الايميػػ ئ  ل غػػذا  كالمػػ دات الغذائيػػ  المتبمػػ  ل مربػػ   
المرب  الػذيف اػ نكا يمتمػدكف   ػ  الميػ ا الم  تػرة مبػؿ ا  ػ ب  بػ لمرض لطبيمػ  اىػتخدامهـ ل ميػ ا 

كتػػـ ربػػط المرابػػ ت الايمي ئيػػػ  لمػػ دة النياػػكتيف فػػي دخػػػ ف الىػػج ئر فػػي ا  ػػ ب  بمػػػرض  الم  تػػرة  
الا ػػكم المػػزمف ما نيػػ ن  كتػػـ اىػػتخداـ ا ختبػػ رات كتػػـ تكزيػػ  مربػػ  ال شػػؿ  المػػزمف   الا ػػكمال شػػؿ 

ا ح ػػ ئي  إليجػػ د المسمػػػ  بػػيف المتغيػػػرات الطبيميػػ  كالمتغيػػرات البشػػػري  فػػي انتشػػػ ر مػػرض ال شػػػؿ 
 .المزمف الا كم

 -النقاط التالية: فيليها الدراسة إتوصمت  التيهـ النتائج أجماؿ إويمكف 

 المػزمف الا ػكم   ػ  ممػدؿ بمػرض ال شػؿأجؿ بهػ  ف مح فظ  غزة ىأمف خسؿ الدراى   تبحا1- 
%   14.2كشػػػػػػاؿ حػػػػػػ  الزيتػػػػػػكف   كحػػػػػػ  الشػػػػػػج  ي    كممىػػػػػػار الشػػػػػػ ط  ل %(33.2) كبنىػػػػػػب 
  كت يهػػػػ  مح فظػػػػػ  ب لنىػػػػب  إلجمػػػػػ ل  حػػػػ  ت المح فظػػػػ األ  ػػػػ      ػػػػ  التػػػػكال  %9.7%  10.4

المربػػ  كبنىػػب   لترايػػز   ػػ %  كمػػد مثػػؿ ممىػػار خػػ نيكنس النىػػب  األ20.3خػػ نيكنس كبنىػػب  ل
  كجػػ   فػػي الترتيػػب الث لػػث مح فظػػ  الشػػم ؿ بنىػػب  ب لنىػػب  إلجمػػ ل  حػػ  ت المح فظػػ    %20.7ل
  %41.3%  46.7ل ابػر لترايػز المربػ النىب  ا %  كشاؿ ممىار جب لي  كبيت  هي  18.6ل

ترايػز   كمد جػ   أ  ػ%  14.9  ثـ المح فظ  الكىط  بنىب  ل ب لنىب  إلجم ل  ح  ت المح فظ 
ب لنىػػب    ػػ  التػػكال    %31.7   %36.7بنىػػب  لكمخػػيـ لبػػريج ديػػر الػػب ح  ممىػػارل مربػػي فػػي 

   الدراى %  ب لنىب  إلجم ل  ح  ت 13.0  كأخيران مح فظ  رفح بنىب  ل إلجم ل  ح  ت المح فظ 
  %20.8%  22.6لبنىػػب   الشػػ بكرةممىػػار تػػؿ الىػػ ط ف ك ممىػػار  فػػي  ػػ  نىػػب  فيهػػ  أكتمث ػػت 

 ب لنىب  إلجم ل  ح  ت المح فظ .    التكال  

 فػػيالب ديػػ  الػػذيف يمتمػػدكف   ػػ  ميػػ ا المػػزمف  الا ػػكمف نىػػب  مربػػ  ال شػػؿ أالدراىػػ   ظهػػرتأ2-
بينم  ب غت نىب  الذيف يمتمدكف         بتهـ ب لمرضإمبؿ  % 46.8مح فظ ت غزة ل فيالشرب 
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خػ ص ب غػت نىػبتهـ  منزلػيمتمػدكف   ػ  ف تػر م  المرب  الذيف يأ   % 45.8مي ا تح ي  مب    ل
مػ  الػذيف يمتمػدكف   ػ  ميػ ا بئػر أ  خػ ص منزلػي%    ػ  ميػ ا بئػر 0.5حػيف يمتمػد ل فػي  % 4ل

 . %  مف  ين  الدراى 0.2كا ل   ب غت نىبتهـ ل

مح فظػ ت مطػ ع  فػي  الا كرايػدلمن ػر لل ميػ ا  الايميػ ئي ت ػكثالنىػب  ظهرت الدراى  ارت ػ ع أك  3-
  كارت ػػ ع م جػػـ / لتػػر250أل أاثػػر مػػف  كف ىػػطيني ن    لميػػ ن  ػػف الحػػد المىػػمكح ـ  2012مػػ ـ للغػػزة 

م جػـ / لتػر كارت ػ ع  ن ػر األمػسح الا يػ   50 ن ر النترات  ف الحد المىمكح ب  أل أاثر مػف 
كالتح يػؿ   Arc Gisظه رهػ  مػف خػسؿ خػرائط لإتػـ  كالتػي م جػـ / لتػر 1000الذائبػ  أل أاثػر مػف 

  يهػػ  فػػي  ا  تمػػ دفػػي حػػ ؿ تممػػؿ ت ػػؾ المن  ػػر   ػػ  تمطيػػؿ  مػػؿ الا ػػ   ل ميػػ ا حيػػث يػػ ئيالايم
بػيف الت ػكث ب طي  مف خسؿ اختب ر مم مؿ ارتب ط بيرىكف تينت الدراى  بكجكد  سم  ار    كبالشرب

  .كمح فظ  خ نيكنس كالمح فظ  الكىط غزة  مح فظ  في  ب  ب لمرض ل مي ا كاإل الايمي ئي

ب لمن  ػر الايمي ئيػ   كخ  ػػ  بػ ر الجكفيػ    بكجػكد ارتبػ ط كثيػؽ بػػيف ت ػكث اآلت الدراىػكبػحأ 4-
 مأ   ال ػػحيمػػف بػػمؼ شػػبا ت ال ػػرؼ  يتمػػ ن التػػيالمنػػ طؽ  فػػييػػزداد  حيػػث النتػػراتالا كرايػد ك 

  شػػهر الشػػت   فػػيكخ  ػػ   مػػف الط ػػح المىػػتمر يتمػػ ن كالتػػيتمتمػػد   ػػ  الح ػػر ا مت   ػػي   التػػي
ف أ هػػذا ب  بػػ ف  لمػػزمف  الا ػػكم ػػ ب ت ب ل شػػؿ ترت ػػ  فيهػػ   ػػدد اإل التػػينػػ طؽ الم فػػي كخ ك ػػ ن 

مح فظػػػ  ك مح فظػػػ  رفػػػح  فػػػي لػػػبمض المػػػزار يف ل مبيػػػدات الحشػػػري  خ  ػػػ   ن م رطػػػ  ن هنػػػ ؾ اىػػػتخدام
 . الا     سم  ببرر هل كالتي ل مي ا الايمي ئيازدي د الت كث  فيمر الذل يى  د الشم ؿ األ

 ػػ بتهـ إالشػرب مبػؿ  فػييمتمػدكف   ػػ  الميػ ا الم  تػرة  ف المربػ  الػذيف اػ نكاأفىػرت الدراىػ  5- 
ت ػػ  المربػػ  مػػف  التػػيب لدرجػػ   ليىػػت ابيػػرة    ػػ  الميػػ ا الم  تػػرة   تمػػ دهـابػػ لمرض ا نػػت مػػدة 

 فػػػيالػػذيف اػػػ نكا يمتمػػدكف   ػػػ  الميػػ ا الم  تػػػرة حيػػػث ب غػػت نىػػػب  المربػػػ     بػػرار الميػػػ ا الب ديػػ أ
إلػ  أمػؿ مػف  5كمنػذ حػكالي    % 63.8ىػنكات ل 5مػؿ مػف أمنػذ    ب لمرض  تهـ  بإالشرب مبؿ 

   %0.5ىػػػػنكات فب غػػػػت نىػػػػبتهـ ل 10مػػػػ  منػػػػذ أاثػػػػر مػػػػف أ % 35.7ىػػػػنكات ب غػػػػت نىػػػػبتهـ ل 10
 ػػ ب  بمػػرض كاإل ىػػنكات اىػػتخداـ الميػػ ا الم  تػػرةبػػيف مػػدة ظهػػرت الدراىػػ  بكجػػكد  سمػػ  ارتب طيػػ  أك 

 .الا كمال شؿ 

ف  دد مرات التنظيؼ لخزان ت مي ا الشػرب الم  تػرة ل مربػ  الػذيف يمتمػدكف أدراى  ظهرت الأك 6- 
%  كهذا يزيد مف نىػب  74.9مرات ج  ت نىبتهـ ل 3مؿ مف أ    المي ا الم  ترة اؿ ن ؼ   ـ  

مػػػرات ب غػػػت نىػػػبتهـ  6اثػػػر مػػػف أمػػػ  أ   % 19.4مػػػرات ب غػػػت نىػػػبتهـ ل 6مػػػؿ مػػػف أمػػػ  أ   الت ػػػكث
يؼ خزان ت الشرب  اؿ لدراى  بكجكد  سم  ارتب طي  بيف بيف  دد مرات التنظظهرت اأك      5.7ل

 .  ب  ب لمرضن ؼ   ـ كاإل
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الميػ ا الم  تػرة   دحػ ؿ ن ػ فػيالشرب  فيالمرب  الذيف يىتخدمكف مي ا ب دي  ف أكبينت الدراى  7- 
ي كمػػكف   %51.9ف لأامػػ  تبػػيف      مػػف  ينػػ  الدراىػػ %44.3لحيػػث ب غػػت نىػػبتهـ مػػف منػػزلهـ 

ف هنػػ ؾ أظهػػرت الدراىػػ  أ   خػػرلأ  يىػػتخدمكف م ػػ در %3.8ف لأك    بشػػرا  مػػ   م  تػػر ب ل ػػ لكف
الميػػ ا الم  تػػرة مػػف الشػػرب كفػػ  حػػ ؿ ن ػػ د  فػػيىػػرة ل تمتمػػد   يػػ  األ سمػػ  بػػيف م ػػدر الميػػ ا الػػذ

  .  ب  ب لمرض المنزؿ م  اإل

اثػر مػف ن ػؼ أفػراد  ينػ  الدراىػ  هػـ النتػ ئج أف أهػرت أظم  ب لنىب  ل خ  ئص ا جتم  ي  أ8- 
فئػ ت حجػـ األىػرة هـ مػف    في حيف تراكحت أحج ـ أىرهـ بشاؿ   ـ % 73.8لمتزكجكف بنىب  

  أمػػ   المح فظػػ  الكىػػط  فػػي  ػػ  كجػػكد لهػػ  أكىػػجؿ   %48.6لبنىػػب    10مػػؿ مػػف ألػػ  إ 5مػػف ل
كأف  الا ػكملمربػ  ال شػؿ  يمػيالتم ظهرت الدراى  انخ  ض المىتكل فيم  يتم ؽ ب لح ل  التم يمي  أ

  أمػػ   %  هػػـ مػػف غيػػر المتم مػػيف ىػػكل تم يمػػ ن إ ػػدادي ن أك إبتػػدائي ن 41.6حػػكال  ممظػػـ المربػػ  ل
اثر  حيػػث ب غػػت نىػػبتهـ أىػػن  فػػ 55لمػػف   ئػػ  الممريػػ  ب لنىػػب  لمتغيػػر الممػػر جػػ  ت أ  ػػ  نىػػب  ل

م  يىػػػ  كا  ػػػ ب  بػػػ لمرض   أمػػػ  ب لنىػػػب  ل مسمػػػ ت اإلرتب طيػػػ  بػػػيف الخ ػػػ ئص ا جت % 39.9ل
أظهرت الدراى  بمدـ كجكد  سم  إرتب طي  بػيف الح لػ  الزكاجيػ  كحجػـ األىػرة كا  ػ ب  بػ لمرض   
بينمػػػػ  أظهػػػػرت الدراىػػػػ  بكجػػػػكد  سمػػػػ  أرتب طيػػػػ  بػػػػيف متغيػػػػر الممػػػػر كالمىػػػػتكل التم يمػػػػ  كا  ػػػػ ب  

 ب لمرض .

انخ  بػػػػ ن فػػػػي المىػػػػتكل جمػػػػ  ن اظهػػػػرت الدراىػػػػ  أمػػػػ  فيمػػػػ  يخػػػػص الخ ػػػػ ئص ا مت ػػػػ دي   أ 9-
فكف ػػػ ن لت ػػػؾ النتػػػ ئج اتبػػػح أف    %72.5  كك ػػػ ت نىػػػبتهـ لشػػػياؿ 1000مػػػؿ مػػػف أل ما مت ػػػ د

رل اممػػػػػ ؿ كمػػػػػزار يف أخػػػػػ مػػػػػ ؿ أيمم ػػػػػكف %  22.3لػػػػػيس لػػػػػديهـ  مػػػػػؿ   كأف نحػػػػػك ل % 66.8ل
مػػػػػ  أ  % 7.2ل ئػػػػػ ت المربػػػػػ  فا نػػػػػت نىػػػػػبتهـ ل فمييك الحاػػػػػمػػػػػ  المػػػػػكظ يف   أ ك ػػػػػي ديف كط بػػػػػ 

كأظهػػػػرت الدراىػػػػ  بكجػػػػكد  سمػػػػ  ارتب طيػػػػ  بػػػػيف الخ ػػػػ ئص  % 3.7المت   ػػػػديف فب غػػػػت نىػػػػبتهـ ل
 .ا مت  دي  كا   ب  ب لمرض

ربػ    يمػ نكف مػف م  مػف ال%79.2ف لأكبحت النت ئج أم  ب لنىب  ل خ  ئص ال حي  أ10- 
غيػػػػرهـ مػػػػف ك خػػػػرل ممث ػػػػ  ب لىػػػػار كبػػػػغط الػػػػدـ أ  ن مرابػػػػأمػػػػ  الػػػػذيف يمػػػػ نكف أ   خػػػػرلأمػػػػراض أ مأ

 ػػػػ ب  اىػػػػ  بكجػػػػكد  سمػػػػ  ارتب طيػػػػ  بػػػػيف اإلظهػػػػرت الدر أك     %20.8ك ػػػػ ت نىػػػػبتهـ لمػػػػراض األ
 سمػ  ف لم مؿ الكراث  أكبحت النت ئج أك    الا كم  ب  بمرض ال شؿ ض الىار كالبغط كاإلبمر 
 بمػ  ؾ  سمػ  بػيف المتف هن أهرت الدراى  أظك   ب ك األأـ كخ    مف األ الا كم  ب  ب ل شؿ ب إل

  %65.1الػذيف   ي كمػكف بمراجمػ  طبيػ  ل  يث ب غت نىػب  المربػح  ب  ب لمرض ال حي  كاإل
المكامػػػؿ المىػػػ  دة لت  يػػػؿ نىػػػب   راجمػػػ  الطبيػػػ  مػػػف محيػػػث تمتبػػػر ال   حػػػ  ت الدراىػػػ  جمػػػ ليإمػػػف 
 .ك الىيطرة   يه أمراض األ
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 ػػ بتهـ إممػػيف مبػػؿ   ي ن غػػذائ  مػػ ن   يتبمػػكف نظ امػػف المربػػ  اػػ نك  ان اثيػػر ف أ كبػػحت الدراىػػ أ 11-
  %93.1ببػػرره  كك ػػ ت نىػػبتهـ ل هتمػػ ـا طممػػ  دكف األفاػػ نكا يتنػػ كلكف جميػػ   الا ػػكمب ل شػػؿ 

 .  ب  ب لمرضكاإل الغذائيبيف التتب   ارتب طي  ف هن ؾ  سم أك كبينت الدراى  

كباميػ ت  نكا ه أ  المم ح  بشت  طمماأليتن كلكف  مف المرب  ا نكا  ران كبحت الدراى  اثيأ 12-
طممػػػ  األ  بينمػػػ  ب غػػػت نىػػػب  المربػػػ  الػػػذيف اػػػ نكا يتنػػػ كلكف  %  86.4ابيػػػرة كك ػػػ ت نىػػػبتهـ ل

 مػػسح األبػػيف تنػػ كؿ ارتب طيػػ  ف هنػػ ؾ  سمػػ  أ%  كبينػػت الدراىػػ  60غذيػػ  المح كظػػ  لالجػػ هزة كاأل
 .الا كم  ب  بمرض ال شؿ كاإلغذي  المح كظ  طمم  الج هزة كاألاألكتن كؿ 

الغ زيػػػػ  يتنػػػػ كلكف المشػػػػركب ت  اراد  ينػػػػ  الدراىػػػػ  اػػػػ نك فػػػػأاثػػػػر مػػػػف ن ػػػػؼ أظهػػػػرت الدراىػػػػ  أ13- 
نػػػكاع الاػػػك  اثػػػر األأكاػػػ نكا يتنػػػ كلكف    حػػػ  ت الدراىػػػ  جمػػػ ليإ%  مػػػف 76.5كك ػػػ ت نىػػػبتهـ ل

كا نػػػت  يػػػكمي%  كاػػػ نكا يتن كلكنهػػػ  بشػػػاؿ 78الىػػػكدا  كب غػػػت نىػػػبتهـ لمشػػػركب الاػػػك  الىػػػكدا  ل
ظهػػػرت الدراىػػػ  بكجػػػكد أك    تنػػػ كؿ المشػػػركب ت الغ زيػػػ  فػػػياثػػػر المح فظػػػ ت أ ت الجنكبيػػػ  المح فظػػػ

ف اثػرة  ػ ب  بػ لمرض ألكخ  ػ  الاػك  الىػكدا  كاإل طيػ  بػيف تنػ كؿ المشػركب ت الغ زيػ  سمػ  ارتب 
تػػؤدم إلػػ  ترىػػب بمػػض المػػكاد المبػػكي  داخػػؿ    كخ ك ػػ ن الاػػك  الىػػكدا    تنػػ كؿ الميػػ ا الغ زيػػ 

إبػػػ ف  إلػػػ  ترىػػػب    ممػػػ  يػػػؤدم إلػػػ  تاػػػكف ح ػػػكات  الا ػػػ يتػػيف ك  ػػػ  األخػػػص فػػػي م ػػػ  ة الا 
 . كتغير حمبي  كم كي  البكؿ الا  اإلاى  ت في 

 منػػذ ال ػػدـ فػراد  ينػػ  الدراىػػ  مػف الػػذاكر اػػ نكا مػدخنيفأاثػر مػػف ن ػػؼ أف أكبػحت الدراىػػ  أ14-
ف أخداـ اختبػ ر مربػ  اػ ل كتبػيف كتـ اىػت  حست الدراى   جم ليإ%  مف 86.4كك  ت نىبتهـ ل

ف مػػ دة النياػػكتيف فػػي دخػػ ف الىػػج ئر   ألهنػػ ؾ  سمػػ  اررتب طيػػ  بػػيف التػػدخيف كا  ػػ ب  بػػ لمرض 
  ػػ  إفػػراز  الا ػػ   ػػ  ت ػػ ي  الػػدـ مػػف الىػػمـك كيػػؤدم ذلػػؾ إلػػ  بػػمؼ مػػدرة  الا ػػ تبػػمؼ مػػدرة 

 . الا كمالبكؿ كيؤدل ل  شؿ 

كب غػػػت نىػػػب   ىػػػب  اإل ػػػ ب  بػػػيف الػػػذاكر  نهػػػ   نػػػد اإلنػػػ ثن ارت ػػػ ع تبػػػيف مػػػف خػػػسؿ الدراىػػػ  15-
ثػر تمثيػؿ ل ئػ  الػذاكر فػ  مح فظػ  اأ%  كجػ   41.6نػ ث فا نػت لب  اإلم  نىػأ%  58.4الذاكر ل

 ػػداد الػػذاكر الم ػػ بيف بمػػرض ال شػػؿ أالشػػم ؿ كمح فظػػ  رفػػح حيػػث تم ث ػػت نىػػب  اػػؿ منهمػػ  فػػ  
كتػـ اىػتخداـ    الدراىػ  اػؿ مح فظػ    ػ  حػدةجمػ ل  حػ  ت إمػف %  66بنىػب  ل  المػزمف الا كم

 .  ب  ب لمرض سم  ارتب طي  بيف الجنس كاإل ف هن ؾأاختب ر مرب  ا ل كتبيف 
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 :التوصيات: ثانياً 

مجموعة مف التوصيات مف  إلىتـ التوصؿ ، ليه الدراسة ومف خالؿ النتائجإتوصمت  ضوء ما في
 -برزها :أ

 :التوصيات العامة- 

نشػػ   إبػػركرة  ك ي ىػػ ت تحػػ فظ   ػػ  الخػػزاف الجػػكفي الىػػ ح ي فػػي مطػػ ع غػػزةبػػركرة تبنػػ  ى 1-
لىػػػػد  لاكنػػػػ  الم ػػػػدر الكحيػػػػد نظػػػػران تغطػػػػ  جميػػػػ  مح فظػػػػ ت مطػػػػ ع غػػػػزة    شػػػػبا   ػػػػرؼ  ػػػػح 

 .احتي ج ت المكاطنيف مف المي ا لتغراض المخت   

بػيف المػكاطنيف  تتبنػ  ىي ىػ  نشػر الث  فػ  ال ػحي ت ميؿ دكر  كى ئؿ اإل سـ بشت  أنكا هػ   2-  
 .كاهمي  ال حص الطب  الدكرل      حتهـ ايمي ئي ن  كتحذرهـ مف مب ر اىتخداـ المي ا الم كث  

خػراج لتػريف إحتػ  يػتـ  ال ػب حي ال تػرة  فػياليػـك كخ  ػ   فػي رالمػ   الم  تػاث ر مف شرب اإل  3-
 .ك حت  ي بح لكف البكؿ مثؿ الم  أ مف البكؿ يكمي ن 

 .كالمىتمرة لخزان ت المي ا الم  ترة ل شرب ل كم ي  مف الت كث المبر ب ل ح   النظ ف  الدكري  4-

كالت  يػػؿ نكا هػ  أمػسح بشػػاؿ  ػ ـ بشػت  تنػ كؿ األ فػي فػراطك ػػدـ اإلتنػ كؿ الغػذا   فػيا  تػداؿ  5-
 دة أاك ت الغنيػ  بمػك المػأ اليكرات ا لبركتين ت الحيكانيػ  كالنب تيػ  اػ ل حـك الحمػرا مسح أمف تن كؿ 

الم نجػػ  كالبنػػدكرة كال راكلػػ  حيػػث يػػؤدل ذلػػؾ مػػ  الت  يػػؿ مػػف  فػػيتاػػكف متكاجػػدة  كالتػػيكاىػػ  ت األ  
 .الا كم  ب  ب ل شؿ ص ب لح ي ت الا كي  المى  دة ب إلشخ ألل  تمرض اإشرب الىكائؿ 

 .تبر ب لا يتيف  فهيـ  كمىان ت اآل   دكي تن كؿ األ فيتجنب اإلفراط  6-

فهمػ   ػ مسف    نػد مربػ  الىػار كالبػغط  الػدـ فػيكالىار      ممدؿ البغطالمح فظ     7-
 .الا كم  ب  ب ل شؿ أى ىي ف لإل

كالمػػكاد  نكا هػػ أالمح كظػػ  ا لمم بػػ ت بشػػت  غذيػػ  الجػػ هزة كاأل طممػػ تنػػ كؿ األ فػػي ػدـ اإلفػػراط  8-
 .الم كن  كالماىب  ل طمـ كالرائح 

 نه  تبر ب لا يتيف.أل فه  كخ    الاك  ىكدا  ال ك نكا أت  دل المشركب ت الغ زي  بشت   9-

 .الا يتيفب ل ح  ك  نه  مبرة سع كا بتم د  ف   دة التدخيف ألماإل 10-
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 تىهيؿ   يهـ مف تكفير المكا ست كالممكن ت الم دي  ل مرب  مف مبؿ المؤىى ت الخيري  ل 11-
    المسج .ثن   الذه ب لت أيكاجهكنه   التيب في  حجـ المم ن ة اإل

 : توصيات لوزارة الزراعة- 

أمػػػػ ـ ال بػػػػ   ف يدينػػػػ  أرشػػػػ د كتث يػػػػؼ المػػػػزارع لتجنػػػػب مػػػػ  يماػػػػف إ فػػػػيلي  كزارة الزرا ػػػػ  ئك مىػػػػ1- 
 فػػير كال كااػػ  الممركبػػ   ل خبػػ المشػػكائيكاػػذلؾ ال حػػص  الا ػػكم ػػ ب  ب ل شػػؿ اإل فػػيب لتىػػبب 

 فػػي الحشػػرمنػػ ؾ مبػػ ي  مػػف المبيػػد ف هأذا ثبػػت إمػػر ل  بػػ   األ إي ػػ ؿ فػػيمح  الىػػكؽ ك ػػدـ التىػػ
 .كال  اه ر  الخب

ف ب  يػػػػ  المبيػػػػد الحشػػػػرم ر كال كااػػػػ  مػػػػ تاػػػػكيف جهػػػػ  ل  حػػػػص كا  ػػػػدار شػػػػه دات بخ ػػػػك الخبػػػػ 2-
الايميػػ ئي كاىػػتخداـ المبيػػدات الزرا يػػ  تتن ىػػب اميتهػػ  مػػ  المح  ػػيؿ الزرا يػػ  حتػػ    يػػتـ ت ػػكث 

 .ل ترب  كالمي ا الجكفي  كالمأاك ت الغذائي 

 :توصيات لوزارة الصحة- 

  3كهػػك ل  المػػ لميلي تػػرب مػػف الممػػدؿ  الا ػػ مىػػ ـ غىػػيؿ أ فػػي الا ػػ جهػػزة غىػػيؿ أزيػػ دة  ػػدد  1-
 . ام  تـ تكبيح ذلؾ مف خسؿ كزارة ال ح  ال  ىطيني  مرب  لاؿ جه ز غىيؿ

لتماف المربػ  مػف ت  ػ  الخػدم ت ال ػحي  ب لشػاؿ  الا كممى ـ مرب  ال شؿ أض متكىي  ب 2-
مىتشػ    فػيمىػـ غىػيؿ الا ػ  مى ـ خ    داخؿ األ ا اتظ ظن ىب كدكف المم ن ة مف ى بي ت لما

 .م   بدير الب حشهدا  األ

ا هتم ـ ب   دة بي ن ت متا م   داخؿ مرااز غىيؿ الا   لاػؿ مػريض كتىػجيؿ اػؿ مػ  يتم ػؽ   3-
اكف م در ل بػ حثيف  جػرا  ب ألبم د الما ني  كالخ  ئص ا جتم  ي  كا مت  دي  كال حي  لا  ت

 . دراى  ت  ي ي   ف هذا المرض
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  المصادر والمراجعالمصادر والمراجع

 المصادر والمراجع:

 :الكتب: أوالً 
  دار المىػػػيرة ل نشػػر كالتكزيػػػ   الطبمػػػ  األكلػػ   ""البيئػػػة الػػداء والػػػدواء  أحمػػد ال ػػرج المطيػػػ ت -1

 . ـ2007  األردف م ف 
الطبمػػ    "والكبػػدي، مػػف الفشػػؿ الكمػػوي أسػػرتؾمػػي كيػػؼ تح"  أحمػػد  بػػد الكهػػ ب  بػػد الجػػكاد -2

 ـ.   1991  ال  هرة  الدار المربي  ل نشر كالتكزي   األكل 

  المربػيدار ال اػر   كلػ الطبمػ  األ   "وكيمياء التمػوث الكيميائي"التموث   أحمد مدحت إىػسـ -3
 ـ.2011  ال  هرة

  الم ػػػري  الم مػػػ  ل اتػػػ ب  هيئػػػدار ال  "" التمػػػوث المشػػػكمة اليػػػـو والغػػػد  تكفيػػػؽ محمػػػد ىػػػ لـ -4
 ـ.2001  ال  هرة

ىػمد    ػبحي ىػ لـ بىػيكني  ترجم  كا ؿ محمد أبك المس  لكيس ركنىي  لي  جكف نيارىكف -5
الػػدار   الطبمػػ  األكلػػ    البيئػػيالتمػػوث  تػػأثيراتومصػػادر  أنػػواع  الػػديف محمػػد م يحػػي فرحػػ ت

 ـ. 1985ال  هرة  المربي  ل نشر كالتكزي 
"  وطػػرؽ مواجهتهػػا أسػػبابهافيػػروس العصػػر المشػػكمة  البيئػػيالتمػػوث    "حىػػف أحمػػد شػػح ت -6

 ـ. 1999الطبم  الث ني   دار النهب  المربي  ل طب     ال  هرة  
  كلػػ الطبمػػ  األ  ""تمػػوث البيئػػة السػػموكيات الخاطئػػة وكيفيػػة مواجهتهػػا  حىػػف أحمػػد شػػح ت  -7

 ـ. 2000 ال  هرة  ماتب  الدار المربي  ل ات ب
دار الشػركؽ ل طب  ػ    الطبمػ  األكلػ   " تشريا جسػـ اإلنسػاف "  الاريـ فريح تحامت  بد  -8

 .ـ2000  األردف م ف   كالنشر
ماتب  دار المطبك  ت   كل  الطبم  األ  ""التموث المائي  أحمد  بد ال  در  خ لد محمكد بن ت -9

 ـ.1992  جدة   الحديث 

   الي زكرم ل طب    كالنشر  ال  هرة  كل  الطبم  األ"تشريا جسـ اإلنساف "رمزم ال  دم   -10
 ـ.2005

"  "التمػػوث خطػػر واسػػع االنتشػػار مػػع التعػػرض لمشػػكمة السػػحابة السػػوداءزاريػػ  طػػ حكف   -11
 ـ. 2004كل   دار الىح ب ل نشر كالتكزي   ال  هرة   الطبم  األ
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شػػػر   الطبمػػػ  الث لثػػ   دار الممػػػ رؼ ل ن" قضػػػايا بيئيػػة معاصػػػرة "زيػػف الػػػديف  بػػد الم  ػػػكد   -12
 ـ.2000    اإلىاندري كالتكزي   

  المراػز المربػي ل نشػر كالتكزيػ   م ػر األكلػ   الطبمػ  كيؼ تعيش نباتيػا" "ى مي محمػكد   -13
 ـ.2012  اإلىاندري 

كلػػ   دار ال اػػر   الطبمػػ  األ، "األعضػػاء"مبػػادئ عمػػـ التشػػريا ووظػػائؼ شػ يؽ  بػػد الم ػػؾ   -14
 المربي ل طب   ال  هرة.

كلػػػ    دار اليػػػ زكرم الم ميػػػ  "  الطبمػػػ  األلبيئػػػة مشػػػكالت وحمػػػوؿ" ا ػػػ دؿ الشػػػيخ حىػػػيف   -15
 .2002  ـاألردفل نشر   م ف 

  الطبم  "دليؿ التغذية السميمة لمرضى الفشؿ الكموي"  دؿ   ي ي   رش  النج ر  كآخركف   -16
 . 25ـ  ص 2005كل   الي زكرم ل طب    كالنشر  ال  هرة  األ

"  الطبمػػ  طػػرؽ الحمايػػة –آثػػار   -البيئػػي مصػػادر  التمػػوث بػػد اإللػػ  الحىػػيف ال ػػطكؼ  " -17
 .1999ج مم  ىبه    ردار النشكل   األ

التطػورات الحديثػة فػي عمػـ البيئػة  بد الرحمف محمد الىمدني  ثن   م يجي الىػيد  ػكدة  "   -18
 .ـ2008ل طب    كالنشر    الي زكرم  كل  الطبم  األ"  المشكالت البيئية والحموؿ العممية

كلػػػ   مراػػػػز   الطبمػػػ  األحاضػػػر  ومسػػػتقبمه" البيئػػػػي" التمػػػوث ز طػػػريح شػػػرؼ   بػػػد المزيػػػ -19
 ـ.2003   اإلىاندري    ل ات ب اإلىاندري 

 ـ.2009  الج مميىد كل   مش   األ   الطبم  األ"القصور الكموي المزمف  " بدك مش ك   -20

"  وقائيػػػةجػػػراءات السػػػباب واإلمػػػراض العصػػػر األأ  "البايػػػرم   بػػػد اا م ػػػز الػػػديف الدنشػػػ ك  -21
 .57ـ  ص1998   لدكؿ الخ يج ما ف الري ض  المربيالتربي    دار ماتبكل   الطبم  األ

كلػ . دار "  الطبمػ  األوالبيئػة اإلنساف"خػركف  آ طي  محمد  طي   حىن  محمد الىمكد  ك  -22
 ـ.2012ردف     م ف األ الح مد ل نشر كالتكزي 

  بيػػػػركتلػػػػ   دار ال اػػػػر المم  ػػػػر  ك "   الطبمػػػػ  األ" التمػػػػوث البيئػػػػي  ػػػػ  حىػػػػف مكىػػػػ    -23
 ـ.2000

كلػ    دار ال ػ   "  الطبمػ  األ" البيئػة حمايتهػا تموثهػا مخاطرهػا م د محمد ذيػ ب الح ػيظ   -24
 . ـ2005  األردفل نشر  



241 
 

  

 

 

 

  المصادر والمراجعالمصادر والمراجع

كلػػػ   دار الممرفػػػ  "  الطبمػػػ  األالجغرافيػػػة البشػػػرية فػػػي"دراسػػػات  ي نػػػ    أبػػػكمحمػػػد  فتحػػػي -25
 ـ.1987  اإلىاندري الج ممي   

ار     داألردنيػ "  الطبمػ  الث نيػ   الج ممػ   جغرافية السكافىه كن   مكى   بكدة   " فكزل  -26
  ـ.2007ردف  كائؿ ل طب  كالتكزي    م ف األ

كلػػ   دار الممػػ رؼ ل نشػػر بمػػ  األ  الطالفشػػؿ الكمػػوي ، الوقايػػة والعػػالج" "محمػػد أبػػك زيػػد   -27
 ـ. 2006     ال  هرة كالتكزي 

  الطبمػ  األكلػ   دار ال  ػـ ل طب  ػ  كالنشػر    مػوي وزرع األعضػاء""الفشػؿ الكمحمد البػ ر   -28
 .ـ 1992بيركت   

كلػ  ماتبػ  الػدار "  الطبمػ  األاإلنسافثر  عمى صحة أو  البيئي"التموث محمد الىيد أرن ؤكط   -29
 ـ.2002المربي  ل ات ب  ال  هرة  

"كيميػػػاء    ؼ  محمػػػد مجػػػدم م ػػػط   خػػػس   ممػػػدكح ح مػػػي ال  يػػػكبي محمػػػد أمػػػيف  بػػػداا -30
  اإلىػاندري       دار الشػركؽ "  الطبمػ  األكلػ تحميؿ األغذية واألسس العممية وتطبيقاتها 

 ـ.2002
"  دار الشػركؽ "أمراض الكمى، أسبابها وطرؽ الوقاية منها وعالجهػا محمد   دؽ  بكر   -31

 ـ.1994  اإلىاندري ل نشر  
ل نشػر  كلػ   ماتبػ  ابػف ىػين بمػ  األ  الط"كيػؼ تحػافظ عمػى كميتػؾ"محمد ام ؿ  بد المزيز   -32

 ـ.1981      ال  هرة كالتكزي 
"  الطبمػ  وسػمبا إيجابادور الكائنات الدقيقة  البيئيالتموث أبك ىمدة  "  إبراهيـمحمد نجيب  -33

 ـ.2000      ال  هرة المربي  دار ال ار  كل األ

دار النشػػر المؤلػػػؼ  كلػػػ   "  الطبمػػ  األ "تمػػػوث البػػػر وأنواعػػػهمحمػػد يىػػرل إبػػػراهيـ د ػػبس   -34
 ـ.1995ىاندري   اإل

الطبمػػػػ  األكلػػػػ    دار الخيػػػػ ؿ ل طب  ػػػػ  كالنشػػػػر  بيػػػػركت   ، كتػػػػاب البيئػػػػة "، " نػػػػزار دنػػػػدش -35
 ـ.2005

كلػ   الطبمػ  األ "   مشػكمة تمػوث الميػا  فػي العػراؽ آفاتهػا المسػتقبميةنكرا ج يػؿ ه شػـ   "  -36
 . 2005   ل طب    كالنشر مكر ز الي 

 .ـ2006   غزة  ج مم  األزهر  "مبادئ عمـ الهيدرولوجيا "  بك م ي  أ يكىؼ  -37
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 :المقاالت والدوريات: ثانياً 
 ـ.1997  ف ىطيف  غزة  "الدوليوزارة التخطيط والتعاوف ": ال نيط س األ -1

مراػز   ال ػ هرة  " الدولػة الفمسػطينية فػي األرضالمالما الطبيعية لسطا "    دؿ  بد الىسـ -2
 . ـ1997  ي البحكث كالدراى ت المرب

  المػػدد األهرامػػ تمج ػػ  ل "سػػنويا مصػػريالػػؼ 25يهػػدد  الكمػػوي"الفشػػؿ    بػػد المػػنمـ ىػػميد  -3
 .ـ2011 األكؿ

   366المػػدد   لمج ػػ  ب ىػػـ  ""المكونػػات الكيماويػػة لممشػػروبات الغازيػػة  فػػدكل  ثمػػ ف مكىػػ  -4
 ـ.2005

 . ـ1998   472"  لمج   ب ىـ  المدد"المشروبات الغازيةمحمد حمكدة   -5

"  المج ػػػد لموسػػػوعة الطبيػػػة"ا جمك ػػػ  مػػػف أىػػػ تذة كأطبػػػ   مػػػف الك يػػػ ت المتحػػػدة األمريايػػػ  م -6
 . ـ1994  الشرا  الشرمي  ل مطبك  ت  Khalife Printing Estالى دس  

  ـ1999   بيػػػػػركت  كؿالمج ػػػػػد األ  " قسػػػػػـ الدراسػػػػػات الجغرافيػػػػػة" ، المكىػػػػػك   ال  ىػػػػػطيني  -7
 .16ص

   366المػدد   لمج ػ  ب ىػـ  "ضػراركثيػرة األ االنتشػارية واسعة "المشروبات الغاز   ن ئ   انميـ -8
 .14ص  2005

مج   الج مم    محافظة دير البما" في الجوفيثرها عمى الخزاف أالميا  العادمة و "  نميـ ب ركد -9
 .69ص    كؿالمدد األ  المج د الم شر  اإلىسمي 

 :رسائؿ الماجستير: ثالثاً 
الجػػز     رىػػ ل  م جىػػتير غيػػر منشػػكرة  "قطػػاع غػػزة  فػػيرض اسػػتخداـ األ "  بػػك طكي ػػ أجهػػ د  -1

 ـ. 1988  م ر   ال  هرة   ممهد البحكث كالدراى ت المربي    كؿاأل
رىػػ ل  م جىػػتير  "،وحصػػى الكمػػى  الكمػػويكيمػػو حياتيػػة لمرضػػى الفشػػؿ "    ىػػه ـ الخ ػػ ج  -2

 . ـ2009   ج مم   يف شمس

  اإلىػسمي رى ل  م جىتير  الج مم   خانيونس "، مدينة في"الميا  العادمة  بد ال  در الب ز   -3
 ـ.2012
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والخصػػػائص االجتماعيػػػة واالقتصػػػادية  الجغرافػػػيالتوزيػػػع " الغيػػػثك أ بػػػد المحىػػػف  ػػػ لح  -4
  ـ ال ػػرل الىػػمكدي أج ممػػ     رىػػ ل  م جىػػتير  " الػػذكور بمدينػػة جػػدة الكمػػويلمرضػػى الفشػػؿ 

 . ـ2010

رة عمى نوعية حياة مرضى الفشؿ الكمػوي المػزمف " العوامؿ المؤث،  حمد الطيبأف طم   بدك  -5
ج ممػػػ   ػػػيف   ا يػػػ  التمػػػريض    رىػػػ ل  م جىػػػتير غيػػػر منشػػػكرة  "ستصػػػقاءج باإلتحػػػت العػػػال

 .ـ2000   شمس

رىػ ل    " محافظػة غػزة فػي الجػوفيثرهػا عمػى الخػزاف أالميا  العادمة و "  راس أبػكم داد  بكد  -6
 ـ.2012   ىسمي م جىتير الج مم  اإل

  غيػػػر منشػػػكرة  رىػػػ ل  م جىػػػتير  "سػػػاحؿ قطػػػاع غػػػزة دراسػػػة جيومورفولوجيػػػا"   لبنػػػ  هبػػػ  ا -7
 ـ.2011   ىسمي الج مم  اإل

 : نجميزيةرسائؿ ماجستير بالمغة اإل 
1- Kazem Nazem Basheer, “Major Risk Factors that lead to onset End- 

stageRenal Disease In Norther west Bank”: Al – NajahNationalUniversity, 

2011.  

"األسباب الرئيسية التي تؤدي إلى حدوث الفشؿ  ا ظـ نظمي بشير  رى ل  م جىتير بمنكاف-1
 ـ.2011ج مم  النج ح الكطني   ، الكموي النهائي في شماؿ الضفة الغربية

 :التقارير والمنشورات :رابعاً 
دارة اإل  " بػػار بمػػديات خػػانيونسآالتقيػػيـ الهيػػدروجيولوجى لنوعيػػة ميػػا  "    اليم ػػكبيحمػػد أ -1

 . ـ2006   الم م  لم  در المي ا

اإلدارة الم مػػ  لم ػػ در الميػػ ا  "، بمػػديات محافظػػة الشػػماؿ أبػػارنوعيػػة ميػػا   ، "أحمػد اليم ػػكبي -2
 . ـ2006

دارة الم مػػػ  اإل، بمديػػػة رفػػػا" آبػػػار"التقيػػػيـ الهيػػػدروجيولوجى لنوعيػػػة الميػػػا    أحمػػػد اليم ػػػكبي -3
 .  ـ2006  لم  در المي ا

 .ـ2009  "الكمويدراسات عممية تثبت عالقتها بالفشؿ "  ت  رير  ف منظم  ال ح  الم لمي  -4

 . مـ المتحدة"  برن مج األ ثار الزئبؽ عمى الصحةآلتقييـ ؤشرات  "مر  ف اليت ر  -5
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قطػاع  فػيلمصادر الميا   الحاليالوضع "  ى ط  المي ا ال  ىطيني   كزارة الزار   ال  ىػطيني    -6
 ـ.2008  "غزة

 فػػيوضػػاع المائيػػة األ  يتنفيػػذ"ممخػػص    الػػكطنيمج ػػس الميػػ ا      الميػػ ا ال  ىػػطيني ىػػ ط  -7
 ـ.2005   ف ىطيف غزة   "فمسطيف

مطػ ع  -كؿالجػز  األ  "فمسػطيف فػي" مصػادر الميػا  ، ى ط  المي ا ككزارة الزرا ػ  ال  ىػطيني   -8
 .ـ2009   ف ىطيف   غزة    1ل اىتراتيجي كثي     غزة"

    مىػػػػح  ػػػػ ـ ل م ػػػػ در الطبيميػػػػ   ""مالمػػػػا غػػػػزة البيئيػػػػة    الىػػػػ ط  الكطنيػػػػ  ال  ىػػػػطيني   -9
 .ـ1994

 . ـ2009  "تقييـ األثر البيئي لمعدواف عمى غزة"ى ط  جكدة البيئ  ال  ىطيني    -10

  راـ اا  شػػػرا  دجػػػ ن  لسىتشػػػ رات  " "الكمػػػور وتعقػػػيـ ميػػػا  الشػػػرب   بػػػك ت يػػػ أىػػػ يم ف  -11
 . 4ص  ـ2000  ف ىطيف

"أثػػر العػػدواف اإلسػػرائيمي عمػػى الحػػؽ فػػي الميػػا  فػػي ت ريػػر    مراػػز الميػػزاف لح ػػكؽ اإلنىػػ ف -12
 ـ.2009  " قطاع غزة

"  ت ريػػر شػػهر يكليػػك  العػػالـ فػػي الكمػػويتقيػػيـ لمرضػػى الفشػػؿ   " منظمػػ  ال ػػح  الم لميػػ  -13
 ـ.2011

ينػ ير ، ف فػي غػزة""تقرير حوؿ األسمحة المحرمة دوليػاً  ضػد المػدنيي   منظم  الم ك الدكلي  -14
2009 . 

كؿ  غػػػػزة  "  الجػػػز  األ لمحافظػػػات غػػػزة الفنػػػيطمػػػس األ  "الػػػدكليكزارة التخطػػػيط كالتمػػػ كف  -15
 ـ.1997ف ىطيف  

 فػػي" ت ريػػر "أزمػػة مزدوجػػة خسػػائر فادحػػة فػػي الزراعػػة وآثػػار بيئيػػة وتصػػحر  كزارة الزرا ػػ   -16
 .2009  شهر يكليك

لممرضػػى بعػػد  الصػػحيحػػوؿ الوضػػع  "  شػػ   منشػػكرات مىتشػػ   ال  كزارة ال ػح  ال  ىػػطيني  -17
 .2009  "الحرب

مرضػػى الفشػػؿ  إحصػائية"  كليػػ دارة الم مػػ  ل ر  يػ  ال ػحي  األاإل  كزارة ال ػح  ال  ىػطيني   -18
 .غزة ف ىطيف  ـ 2011ت رير شهر يكنيك   "الكموي
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الفشػػؿ مرضػػى  إحصػائية"  األكليػػ دارة الم مػػ  ل ر  يػ  ال ػحي  اإل  كزارة ال ػح  ال  ىػطيني   -19
 ـ.2012  ت رير شهر يكليك  الكموي

  ـ2012، " الصػػػػحيقسػػػػـ دائػػػػرة التخطػػػػيط " ، دارة الم مػػػػ  ل مىتشػػػػ ي ت اإل  كزارة ال ػػػػح  -20
 . بي ن ت كمم كم ت خ   

 :اإلحصائيةالمصادر  :خامساً 
  "النتائج النهائية لمتعداد تقرير لسكاف قطػاع غػزة"    ال  ىػطينيح    لإل المرازمالجه ز  -1

 . ـ2012  ف ىطيف  راـ اا

  راـ "السػنوي حصػائياإل"كتاب محافظات قطػاع غػزة   ال  ىطينيح    لإل المرازمالجه ز  -2
 . ـ2012اا ف ىطيف  

سػػرة مسػػتويات المعيشػػة نفػػاؽ اسػػتهالؾ األا  "مسػػا و   ال  ىػػطينيح ػػ   لإل المراػػزمالجهػػ ز  -3
 .23ص  ـ2011  الفمسطينية " األراضي في

  راـ اا   لسػكاف قطػاع غػزة " قتصػادياال"النشػاط    ال  ىػطيني الجه ز المراػزم لإلح ػ   -4
 .ـ 2009  ف ىطيف

 . ـ2009   راـ اا  ف ىطيف  "األرضشكاؿ سطا أ"الجه ز المرازم لإلح    ال  ىطيني   -5

   :اإللكترونيالموقع : سادساً 
 آخػػػرwww.islamweb.net  اإللاتركنػػػيالمكمػػػ  ، "حصػػػوات الكمػػػى"  مالبػػػ ر  محمػػػكدحمػػػد أ -1

 .  2010-5-8تحديث.
المكمػػػ  مػػػف   www.Bishil.com  "الخبيػػػر الػػػدولي فػػػي تػػػدريبات الصػػػحة"  حىػػػف البشػػػؿ -2

 .   2007-3-15تحديث  خرآ  المدد الث ني  اإللاتركني المج   
  لاتركنػػػػياإلالمكمػػػػ  "، الكمػػػويمشػػػروب الكػػػػوال قػػػػد يصػػػػيبؾ بالفشػػػػؿ كف  يػػػػف  "أ ت منتػػػدي -3

froum.lahaonline.com.archive.index.php. t-53084-Cached تحديث   آخر
25-5-2007.. 

المكمػػػػػػػػػػ    ػػػػػػػػػػ  الشػػػػػػػػػػبا   www.kno.comم جػػػػػػػػػػدة محمػػػػػػػػػػد بيػػػػػػػػػػكمي: ال شػػػػػػػػػػؿ الا ػػػػػػػػػػكم   -4
 . ـ2009المنابكتي  

"نصػػػػػػػػػػػائا   http://www.bdr130.net/vb/t1061887.html: لاتركنػػػػػػػػػػػياإلالمكمػػػػػػػػػػػ   -5
 . ـ2011-2-27  تحديث  آخر، "البوليمراض الجهاز ألمتغمب عمى  لممتزوجيف حديثاً 
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  \\;www.cjouf.com\vb\showthread.php?t=33592http  لاتركنػػػػػػػػػػػػ المكمػػػػػػػػػػػػ  اإل -6
 . 2011-6-21خر تحديث أ  "طعمة الضارة معمومات مهمة بخصوص األ"

 آخػػػػػػر www.alamalsahha.comآذار لمػػػػػػ رس  15   المكمػػػػػ  الممتمػػػػػػد لمج ػػػػػػ  ال ػػػػػح  -7
 . 2011-7-23تحديث 

 redsea  2011 ػدد ىػبتمبر  فػي/" nten ationalkidney l"   المكم  الممتمد لمج ػ  -8
moon. com \vb\t38648.html.  22010-31خر تحديث أ . 

 :األجنبيةالمراجع : سابعاً 
1- Anna Bellisari , 'public Health and water CRISIS in the Occupied 

Palestinian' Territories Journal of Palestine Studies, No.2, 1994. 

2- Ebrhard Ritz and otto Mehls, "Salt damage to kidney", (2009), 

university of Idaho. 

3- Ebrhard Ritz and otto Mehls , "Salt damage to kidney", (2009), 

university of Idaho. 

4- Elke withle and Franz Schafer, 'The rapeutic strategies to slow 

choronic kindney disease progression' (2008) by Elke withle and 

Franz Schafer . 

5- Hannah Moffatt and Sylivia Struck, Water- borne Disease out breaks 

in Canadian small Drinking water systems", by (2011). 

6- Kazem Nazem Basheer, “Major Risk Factors that lead to onset End- 

stageRenal Disease In Northern west Bank”: Al – 

NajahNationalUniversity, 2011.  

7- Kelly, m, Clinical snapshot, chronic Renal failure, journal sociology, 

1996, London Vol.96, 1.   

8- Morton, R, Botman, cardiac surgery in chronic renal failure, Miami, 

USA, 2007.  

9- Robest L, Mahler, Alex coiter, and Rond Hirnyck "Nitrate and 

Ground water", (2010), university of I. 

10- Roth Romer, "IEGISLATVE AcTIoN To cmBat The world smoking 

Epidemic". 

11- Salgotetal. Desalination , m ".Waste water reuse and risk: 

Definiation of key objectives",. 187 (2006) . 

12- Sara ROY, TheGaza stritical Economy of De – Development 

Washington , D.C.; The Lnstitute for paletine, 1995 . 
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13- Shahin, A et. A   l" study of cadmium Element concentration in 

Different Horizons of soil in Mineralization Range of sarcheshmeh 

copper Mine and its subsequent Damages from its propagation in 

Environment" (2011). 

14- Thirumalini and kurian Joseph , s ".Correlation between conductivity 

and totalpissolved solids in natural waters", Malaysian Jpurnal of 

science2009, v. (28) .  

15- Zahers. kuhail "Ground water status in the gaza strip since"1935, 

Islamic university journal, Vol4., No.1. (Gaza: 1996).  

 

 :المقابالت الشخصية: ثامناً 
 األسػمدة"حوؿ كميػة اسػتهالؾ   مدير دائرة المبيدات ن ئب  شخ ي م  ب     مى مح أبكاحمد  -1

  ب ح . 11الى      ـ2012-10-2  قطاع غزة"  فيالكيماوية 

ن ثػ المػزمف ذاػكرا  الا كمي  مرب  ال شؿ جم -2 مح فظػ ت مطػ ع غػزة مػف الشػم ؿ  فػي كأط ػ   كا 
 الجنكب. إل 

  الكمويالمصابيف والوفيات لمرضى الفشؿ  إحصائياتحوؿ   م  ب    شخ ي   حى ـ الش  ر -3
 ـ.2012-2-28  الى    الت ىم   النج ر رفح يكىؼمىتشؼ   رئيس مىـ الا   ال ن  ي 

 الكيميػػائيحػػوؿ التحميػػؿ "  مػػدير مختبػػر ال ػػح  الم مػػ   م  ب ػػ  شخ ػػي   لبػػدىػػ مي حىػػيف  -4
حىػب تىػجيستهـ   الىػ    الم شػرة كالن ػؼ 2012-7-18  "قطاع غزة  فيلمميا  الجوفية 

 لجمي  آب ر مح فظ ت مط ع غزة.

 فػي"حػوؿ كميػة اسػتهالؾ المبيػدات   مػدير دائػرة التربػ   م  ب   شخ ي    سح الديف ز رب -5
 ظهرا. 12الى      2012-10-2  "ع غزةقطا

  الكمػويالمصابيف والوفيات لمرضى الفشؿ  إحصائياتحوؿ    م  ب    شخ ي   محمد جندي  -6
-6-8  ظهػػػرا12الىػػػ      مىتشػػػ    بػػػد المزيزالرتيىػػػ  غػػػزة  رئػػػيس مىػػػـ خػػػدم ت المربػػػ 

 ـ.2012

" الكمػويالفشػؿ  المصابيف والوفيات لمرضػى إحصائياتحوؿ "  م  ب    شخ ي   محمد شت ت -7
 .ـ2012-6-2  الى    الم شرة كالن ؼ  مىتش   الش    غزة  رئيس مىـ الا   ال ن  ي 
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المصػػػابيف والوفيػػػات لمرضػػػى الفشػػػؿ  إحصػػػائياتحػػػوؿ   م  ب ػػػ   شخ ػػػي   الػػػداليمحمػػػكد  -8
-23  الى    الم شرة  مىتش   مجم  ن  ر خ نيكنس  رئيس مىـ الا   ال ن  ي   "الكموي

 .  ـ5-2012

  "الكمػويالمصػابيف والوفيػات لمرضػى الفشػؿ  إحصػائياتحػوؿ   م  ب   شخ ػي     ر حمدن -9
-5-28  ظهػرا12الىػ      ديػر الػب ح األم ػ مىتشػ   شػهدا    رئيس مىـ الا   ال ن  ي 

 ـ. 2012
حػوؿ إضػافة عمميػة جديػدة داتكر كاخ  ئ  ألمراض الا ػ    "   ن فذ إنميـ   م  ب   شخ ي  -10

 .ـ   الى    الرابم  كالن ؼ مى  ان 2013-5-5  "مف الناحية الطبية

   المبيػػدات  تػػأثيرحػػوؿ   "نػػزار الكحيػػدم  م  ب ػػ  شخ ػػي     مػػدير اإلدارة الم مػػ  ل ميػػ ا كالتربػػ  -11
 ظهرا.12  الى    2012-9-18  وعمى المزارع " الجوفيعمى التربة والخزاف  واألسمدة
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 (1) قـممحؽ ر 
 (أطباء الكمية الصناعيةاالستبياف األوؿ )

 إلى أطباء مرضى الفشؿ الكموي المزمف الكراـ/
في مط ع غزة" دراى  في الجغرافي  المزمف ت ـك الب حث  با داد دراى  حكؿ "مرب  ال شؿ الا كم 

ج ب      بمض لذا نت دـ لىي دتاـ ب لشار الجزيؿ     مش راتاـ إلجرا  هذا الم  ب   كاإل  الطبي 
 البحث لنيؿ درج  الم جىتير. فالتى ؤ ت كذلؾ اجز  م

إف اىتج بتؾ كمكبك يتؾ في اإلج ب   ف هذا ا ىتب ن  ىكؼ تى  د في جمؿ هذا البحث الم مي 
 دمي  ن كالك كؿ  إل  أفبؿ النت ئج  ش اريف لاـ حىف تم كناـ.

 

 ............................... : الكلىاسم طبٌب رئٌس قسم  -1

 -للسنوات التالٌة :المزمن  الكلويالمصابٌن والوفٌات لمرضى الفشل ما هو عدد 2-

 عدد الوفيات عدد حاالت المصابيف السنة

2002   
2003   
2004   
2005   
2006   
2007   
2008   
2009   
2010   
2011   
2012   
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 ة لدياـ:.....................................اـ  دد أجهزة الا ي  ال ن  ي  المتكفر  -3

 م  هي  دد ج ى ت المريض في األىبكع الكاحد:................................... -4

آلي  التم مؿ م  مرب  ال شؿ الا كم المزمف :  -5
........................................................................................................... 

 : م  هي أهـ المش اؿ التي تكاجهكنه  لمسج مرب  ال شؿ الا كم المزمف كخ    بمد الح  ر ا ىرائي  6- 

...............................................................................................................................
...............................................................................................................................

...............................................................................................................................
................................................................................................................... 
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  المالحقالمالحق

 

 (2ممحؽ رقـ )
 (ةممحؽ االستبياف الخاص بعينة الدراسة )المصاب 

 القسم األول/ خلفٌة المبحوث :

 المحافظة -1

 )     ( الوسطى         ٌنة غزة)     ( مد  )     ( شمال غزة

  )     ( رفح )     ( خانٌونس

 ..............................................................مكان السكن: -2

 العمر -3

  سنة 35إلى أقل من 15 )     (  سنة 15)     ( أقل من 

  سنة فأكثر 55)     (  سنة 55إلى أقل من 35 )     ( 

 الحالة االجتماعٌة -4

  )     ( متزوج   )     ( أعزب

  )     ( أرمل         )     ( مطلق

 الجنس -5

   )     ( أنثى  )     ( ذكر

 عدد أفراد األسرة -6

  01إلى أقل من  5)     ( من    5)     ( أقل من 

  فأكثر 05)     ( من  05إلى أقل من  01)     ( من 

 العلمً المؤهل  -7

 )     ( إعدادي )     ( ابتدائً  )     ( أمً

 )     ( دراسات علٌا )     ( جامعً )     ( ثانوي

 ..............................................................:عمل رب البٌت ونوع طبٌعة -8

 

 قٌمة الدخل الشهري لألسرة -9

  شٌكل1500إلى أقل من  1000( من )      شٌكل 1000)     ( أقل من 

  فأكثر  شٌكل 2500)     (  شٌكل 2500إلى أقل من  1500)     ( من 
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  المالحقالمالحق

 :)قبل االصابة بالمرض( القسم الثانً/ خاص بجودة المٌاه

 على قبل االصابة بالمرض فً مٌاه شربه المرٌض اعتماد -10

            مٌاه فلتر منزلً (      ) )     ( مٌاه بئر وكالة خاص )     ( مٌاه بئر بلدٌة

  مٌاه البلدٌة)     (  مٌاه تحلٌه مباعة)     ( 

 على مٌاه فلتر خاص بالمنزل ما هً مدة تغٌر المصافً المرٌضفً حال اعتماد  -11

  )     ( سنة شهور 6)     (

  )     ( أكثر من ذلك.............. )     ( سنة ونصف

 على مٌاه بئر خاص بالعائلة هل قمتم بفحوصات مخبرٌة لمعرفة مدى جودة المٌاه المرٌضد فً حال اعتما -12

  )     ( ال )     ( نعم

 هل تشعر بطعم الملوحة فً المٌاه فً حالة استخدامك المٌاه البلدٌة للشرب  -13

 )   ( ال استخدم )   ( ال )   ( نعم

 التالٌةهل الحظت تغٌر فً أحد خصائص المٌاه  -14

  )   ( الرائحة )   ( اللون

  جمٌع ما ذكر)   (  )   ( الطعم

 تعتمد على المٌاه المفلترة فً الشرب  منذ كم عام وأنتفً حال استخدامك للمٌاه المفلترة للشرب قبل االصابة بالمرض   -15

  سنوات 10إلى أقل من  5)   ( منذ حوالً  سنوات 5)   ( منذ أقل من 

  )   ( ال أدري سنوات10نذ أكثر من )   ( م

 هل تقوم العائلة بتنظٌف خزانات مٌاه الشرب فً المنزل -16

  )   ( ال )   ( نعم

 إذا كانت اإلجابة نعم ما هً عدد مرات التنظٌف كل نصف عام -17

 6)  ( أكثر من  مرات  6)   ( أقل من مرات 3)   ( أقل من 

 مرات 

ال أنظف الخزان )   ( 

 لقامط

 

 عندما ٌفرغ خزان المنزل المفلتر من المٌاه تقوم العائلة بــــــ -18

مصادر أخرى  )  ( )   ( شراء ماء مفلتر بالقالون )   ( استعمال مٌاه البلدٌة فً الشرب

 ..........)حدد(

 هل تعتقد أن المٌاه فً قطاع غزة صالحة للشرب -19

  )   ( ال )   ( نعم



254 
 

  

 

 

 

  المالحقالمالحق

 جابة )ال( فلماذا:................................................................................................إذا كانت اإل -20

 القسم الثالث/ الخاص بالمٌاه العادمة:

 ما هً طرٌقة التخلص من المٌاه العادمة 21-

 )   ( قنوات مجاري مفتوحة                                   )   ( حفرة امتصاصٌة                                  الصحً)    ( شبكات الصرف    

 )   ( أخرى )حدد(..................   

 هل ٌحدث طفح لمٌاه المجاري فً منطقتك -22

  )   ( ال )   ( نعم

 أكثر مرات الطفح لمٌاه المجاري تحصل فً فصل -23

( ال ترتبط بفصول  )   )   ( الشتاء )   ( الصٌف

 معٌنة

 :(بالمرض اإلصابةقبل )القسم الرابع/ الخاص بالملوثات الغذائٌة 

 هل تتبع نظام غذائً معٌن -24

 )   ( أحٌانا )   ( ال )   ( نعم

  هل تتناول األغذٌة المحفوظة -25

  )   ( ال )   ( نعم

 ....................................................التً تتناولها )حدد(: ظةاالغذٌة المحفوما هً نوعٌة  (إذا كانت اإلجابة )نعم -26

 هل تتناول المشروبات الغازٌة -27

 )   ( ال )   ( نعم

 

 

 ) نعم( أكمل السؤال هل تتناول المشروبات الغازٌة  إذا كانت اإلجابة -28

  )   ( كل ٌومٌن  )   ( كل ٌوم

  ( أكثر من ذلك )   )   ( كل ثالثة أٌام

 نوع المشروبات الغازٌة التً تتناولها -29

  )   ( سفن أب  )   ( كوال

  جمٌع ما ذكر)   (  )   ( ستار

 واألسماك المملحة بشتى أنواعها  هل تتناول األطعمة المحفوظة باألمالح كالمخلالت  -30

  )   ( ال )   ( نعم

 )حدد(:............................................................................... إذا كانت اإلجابة نعم ما هو نوعها -31
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  المالحقالمالحق

 ...............................كم مرة  تناولتها )حدد(:.......................... -32

 

 (:قبل االصابة بالمرض القسم الخامس/الخاص بالتدخٌن قبل اإلصابة )للذكور فقط

 أنت مدخن ؟ هل -33

  )   ( ال )   ( نعم

 .................................إذا كانت اإلجابة نعم فً أي عمر بدأت التدخٌن: -34

 

 القسم السادس/ الخاص باألمراض:

 ...................3.................2......................1: مراجعة األٌامأٌام موعد  -35

 جعة: فترة المرا -36

 )   ( مساءا                                                  )   ( ظهرا                                                 )   ( صباحا  

 المزمن هل كانت لدٌك أمراض أخرى قبل مرض الفشل الكلوي-37

  )   ( ال )   ( نعم

 ........................................... : إذا كانت اإلجابة نعم حدد نوع األمراض -38

 المزمن هل ٌوجد أحد بأسرتك مصاب بمرض الفشل الكلوي -39

  )   ( ال )   ( نعم

 إذا كانت اإلجابة نعم ما هً صلة القرابة........................................... -40

 المزمن بمرض الفشل الكلويهل كنت تقوم كل فترة  بمراجعة طبٌة قبل إصابتك -41

 نعم                                                    )   ( ال   )   (

 

 أطباء الكلٌة الصناعٌةهل تتلقى الرعاٌة واالهتمام الكافً من الطاقم التمرٌض  -42

  )   ( ال )   ( نعم

 الكلوي الغسٌل ةهزأجوهل عانٌت بعد الحصار اإلسرائٌلً من نقص األدوٌة  -43

  )   ( ال )   ( نعم

 إذا كانت اإلجابة نعم ما هً أهم المشاكل التً واجهتها أثناء الحصار)حدد(: -44

...............................................................................................................................................................  

............................................................................................................................. .................................. 

 نشكزكى ػهى حظن تؼاونكى


