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 الفشل الكلوي المزمن"في ظهور مرض "التلوث الكيميائى للغذاء وأثره 
 " دراسة في الجغرافية الطبية "

 أ.د نعيم سلمان محمد بارود             و            أ. هالة عبد كامل مدوخ              
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 

 لخص الدراسةم
عالقتتت  وتناولتتتل يتتت ل    رلتلتتتول رليائاتتتاذا للأتتت ري وهوتتتةض اتتتل التتتوة ئتتتة  رل  تتت  رليلتتتو  رلئتتت ئ تناولتتتل رلسةر تتت  

 ئ تتخسئ  عتسسر  ,  ال رإلصتاب  بئتة  رل  ت  رليلتو  رلئت ئ ئاسة رلنايوتا  ال سخا  رل جاذة رلئةيبال رليائااذا  ل
 رلعالقتال ررةتبايات  إالتاة, و لت  بلتس   (Chi – Square)  ئةبت  يتا اتلرلئتئول   رإلحصاذا ئ  رلئعائالل 
تتتز ر تتتبان ) ) 420)رلئتت ئ   رليلتتو  لتت  تتتز تو اتت  رر تتتبان  علتتا ئةضتتا رل  تت   إلتتا , باإلضتتاا بتتا  رلئتأاتتةرل 

نتاذج رلسةر   رلعالقتال ررةتبايات   هالةلوقس ,  و ل  بلس  قااس رلئتأاةرل رلخاص  بالئةضا) ي   16ر توناي 
بئتة   ورإلصتاب ة رلتتسخا  وعتاسورلئ تةوبال رلأا ات  ,  ا  رلئح وا  , ورألئالح , غياأل للأ ري لئلووال رليائااذا ل

رلئلووتال هضتةرة عةضتلا رلسةر   بضتةوةة توعات  رلئتورينا  عت   رلتلهز رلتوصاال هويانل رليلو  رلئ ئ , رل    
 رألئتتتالحئتتت  تنتتتاو   ورلتقلاتتت  غتتت رذلتبتتتاظ ناتتتاز إ وضتتتةوةة, ا وخاصتتت  علتتتا رليلتتت رإلن تتتا رليائااذاتتت  علتتتا صتتتح  
عتتت  رلتتتتسخا  ر  لتتت  عالقتتت   ورإلقتتتالظ, رليلتتتو  رلئتتت ئ بئتتتة  رل  تتت   باإلصتتتاب ت تتتاهز  ألنلتتتاورلئ تتتةوبال رلأا اتتت  

صسرة  لاسرل بخلتو رلخضتاة ورل وريت  ئت  بقااتا رلئباتس رلح تة  بالئة  باإلصاب رةتبايا   , تيوا  جل  لل حص ور 
للتةبتتت  ورلئاتتتاض رليائاتتتاذل ور تتتتخسرز رلئباتتتسرل رل ةرعاتتت  تتنا تتتح يئاتلتتتا ئتتت  رلئحاصتتتا  رل ةرعاتتت  حتتتتا ر اتتتتز تلتتتول 

 .ورلتا للا عالق  رةتبايا  بارصاب  بئة  رل    رليلو  رلئ ئ  رلجواا  ورلئأيورل رلأ رذا 
 

Chemical Pollution of Food and Its Effect on the Chronic Kidney Failure Disease Infection 

"A Study in the Medical Geography" 

The study dealt with the chemical pollution of food and its effect and the relationship 

between the chemical compounds of nicotine in cigarettes with the chronic kidney 

failure disease infection using  a number of statistical coefficients represented in (Chi-

Square) with the aim of showing the correlation between the variables. In addition to 

that a questionnaire was distributed to the chronic kidney failure patients (420 

questionnaires) (16 children were exempted) with the aim of measuring the variables of 

the patients. The results of the study showed the correlation of chemical polluters of 

food like the preserved food, salts and soft drinks and smoking and the chronic kidney 

failure infection. The most important recommendations of the study included the need 

to aware the people of the damages of the chemical polluters to the human health, 

specially to the kidneys and the need to adopt a diet to reduce the taking salts and soft 

drinks because they cause the chronic kidney failure infection, the need to stop smoking 

because it has correlation with the disease infection, the establishment of a department 

to test and issue certificates indicating that the fruit is void of the remains of 

insecticides, the quantity of the used insecticides should be in proportion to the crops in 

order not to pollute the soil, the underground water and food which are correlated to the 

chronic kidney failure disease.  
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 أدبيات الدراسة                                            
رلحئتتس ا رلتت   ه تتبا علانتتا نعئتت  اتتاهةة  وباينتت   ورلصتتالة ورل تتالز علتتا خاتتة خلتت  را وهيلتتةهز قلبتتا   : المقدمةةة

ن تعةةدوا نعمةةة اهلل ص تح ةةوهاوهصتتسقلز ل تتانا  وعلتتا للتت  و تتلز ت تتلائا  يواتتةر  هئتتا بعتتس: اقتتو  را تعتتالا :   [ ) تتوةة وا 
  هحس ه ض رلنعز ورألجل ة , هر وهتا رليلاتتا   ور  ت  , و و  نتناو  انعز را علا خلق  يواةة وعاائ  )17رلنح ,

ألنها تقوم بتنقية الدم من الشوائب والسموم  وبتعطلها يتأثر الجسم على  الىر م مىن ه  للا ههئا  عاائ  ال رلج ز 

إر  لتت  لتتز ائنتت  ئتت  وجتتوس ورنت تتاة ئتتة  رل  تت  رليلتتو  رلئتت ئ  ب تتي  ورضتت  و رسل التطىىور اليىى و ل والطبىىو 
ال رآلون  رألخاةة ال رلسو  رلعةبا  ورألوةبا  , وت اة رإلحصاذاال رل ل يانا  ه  ن ب  رل  ت  رليلتوا رلئت ئ  حست  

 رسل بتتتا   تتتيا  قيتتتاظ غتتت ة حاتتتل يتتتا  عتتتسس رلئةضتتتتا رلتتت ا  اتلقتتتو  خسئتتت  رلأ تتتا  رليلتتتو  ب تتتي  ئنتتتتاز لعتتتتاز 
ز) حاتل 2012ل  ئةضتا  حتتا عتاز )) حا102, و رس عسس رلحارل ))1)) ئةاضا  ال قياظ غ ة 318ز) )2008)

وهتت ر اديتتس  ,(2) ز2012ح تتح نتتتاذج رر تتتبان  ورلسةر تت  رلئاسرناتت  لعتتاز حالتت  ئةضتتا   )420بلتتا عتتسس رلئةضتتا )
 .خيوةة رلااهةة وضةوةة رلتصسا للا بالية  رلعلئا  لعلنا ن لز ال رلتقلا  ئ  خيوةة رلئة  وتيوةض 

 

 موضوع الدراسة: 

ورلتقسز رلصحل ئ  خال  إن اي رلعساس ئ  رلئ ت  اال ورلئةري  رلصحا  رلئنت ةة ال هةجاي علا رلةغز ئ  رلتيوة 
رل   اعتس ئت   رلئ ئ  , إر ه   ل  لز ائن  ئ  رنت اة بع  رألئةر  وخاص  ئة  رل    رليلو  ئحاااال غ ة

ئة  رل    رليلو   إبةر , وئ  خال   ل  تناو  رلبحل  رألئةر  رلئ ئن  ورلخياةة رلتل تنت ة ال ئحاااال غ ة
, لعلنتا رلئ ئ   نت اة ئة  رل    رليلو رال رليباعا  ورلب ةا  وئحاول  رلةبي با  بع  رلئتأاةرل  ئياناا  رلئ ئ  

 .ن لز ال إاجاس ههز رلعورئ  ورأل باح رلئدسا  إلا تيوة ور سااس ئة  رل    رليلو  رلئ ئ 
 مشكلة الدراسة:

, ات تتاة رإلحصتتاذاال  علتتا صتتعاس ئحاااتتال غتت ةرلئتت ئ  تيئتت  ئ تتيل  رلسةر تت  اتتل ر ساتتاس ئتتة  رل  تت  رليلتتو  
  ) حالت  ئةضتا 236ز )2003غت ة عتاز  ئحاااتالاتل  رلئت ئ  ه  عسس رلئصابا  بئتة  رل  ت  رليلتو رل ل يانا  

 ) حالت  واتاة89بلتا ) ز 2007لعتاز ) حال  ئةضا  وعسس رلوااتال  322ز )2007عسس رلئصابا  ال عاز  بلابانئا 
) حال  ئةضا  وعسس 394)بلا عسس رلئصابا  ز 2011رلعاز  الئا ه, نتاج  رصابتلز بئة  رل    رليلو  رلئ ئ 

ي  ه ر اديس ئسا خيوةة رلااهةة وضتةوةة رلتصتس  للتا بتالية  ,  )3) ) حال  وااة104)ز بلا 2011لعاز رلوااال 
 :رلت ادرل رلتالا  وبالتالل ئجابلتلا, وائي  توضا  ئ يل  رلسةر   ئ  خال رلعلئا  والئلا وت  اةها 

طبيعة النظام الغذائي للمرضى قبةل اص ةابة بةالمرض ودوره فةي اص ةابة بمةرض الفشةل هل يوجد عالقة بين  1-
 الكلةوي المةزمنالتلةوث الكيميةائي للغةذاء فةي اة ةابة بمةرض الفشةل بةين عالقة  هل يوجد 2-؟  الكلوي المزمن 

الموواد  -ب .الغةذاء وتجهيةزه وتداولة  جانتةااةسراف أو اصستخدام السيئ للكيماويات خةالل  -أ وذلك من خالل .

 -ه . ملووا الامووةث و عوورا الووى ال لووى -د . الغةز ووة وضووررلة الووى ال لووى تالمشوورو ة -ج . المضووة ة لذية ووة
 . وعالقت  في اة ابة بمرض الفشل الكلوي المزمنمادة النيكوتين في دخان السجائر المركبات الكيميائية ل

                                                
 ز, باانال وئعلوئال خاص .2009 ", ال حيدائرة التخطيط قسم ," سرةة رلعائ  للئ ت  اال و رةة رلصح  , رإل )1)
رلئ ئ  ال ئحاااال غ ة سةر   ال رلجأةراا  رليبات  , ة تال  ئاج تتاة غاتة ئن توةة , رلجائعت   هال  عبس ئسوخ , ئةضا رل    رليلوا )2)

 .1ز , ص2013رر الئا  , 
 ز, باانال وئعلوئال خاص .2009 ", ال حيدائرة التخطيط قسم ," سرةة رلعائ  للئ ت  اال و رةة رلصح  , رإل )3)
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 رابعًا: أهداف الدراسة:
طبيعة النظام الغذائي للمرضى قبل اص ابة بةالمرض ودوره فةي اص ةابة بمةرض الفشةل الكلةوي باا  وتوضا   1-

 . رلئ ئ 
 .و ل  ئ  خال باا  وتوضا  عالق  رلتلول رليائااذل للأ ري ورإلصاب  بئة  رل    رليلو  رلئ ئ   2- 

 -ج المىواد الماىا ة لذ ةيىة -ح رلأ ري وتجلات ض وتسرولت  جرنتارإل ةر  هو رر تخسرز رل ائ لليائاواال خال   -ه
ئتاسة رلنايتوتا  رلئةيبال رليائااذات  ل -ه الكل ملح الطعام وأثره عل   -س الغازية واررها عل  الكل  تالمشروبا

  .رإلصاب  بئة  رل    رليلو  رلئ ئ  وعالقت  الال سخا  رل جاذة 
 :عينة الدراسة 
,  وبعتس احتص رر تتبانال لتز ت تتبعس ه  ئنلتا ناتةر  ) ئ تةسة50رختااة عان  ر تيالعا  ع ورذا  ئيونت  ئت  ) تز 

رلئت ئ  رلت ا  ئةضا رل    رليلتو  جئا  رختااة رر تبان  , وز تز بعس  ل  لتحق  رل ةوي رلئيلوب  لإلجاب  علا 
) 404ئ تتةسة) ويتت ل  تتتز تو اتت  )420 اتتل جئاتت  ئحاااتتال غتت ة ورلبتتالا عتتسسهز )اخضتتعو  لعئلاتت  غ تتا  رليلتتا 

  أل ةنتا تلعبتس رلع ات  رل ئ ت ت ا اتلي   ئ  رر تبان   16))ي ا  للعان  رلنلاذا , وتز ر توناي عان  رأل ر تبان 
وبعتتس احتتص %) 96.16بن تتب  ) ر تتتبان  )404)ئتتةر  ئنتت  رلتتورسة , وتتتز ر تتتةسرس بعتت  رلحتتارل يانتتل لتتسالز ه

, وب ل  ايو  عسس رر تبانال   تبان لتحق  رل ةوي رلئيلوب  لإلجاب  علا رر رر تبانال لز ت تبعس ه  ئنلا ناةر  
 .ر تبان  )(404رلخاضع  للسةر   
  :منهجية الدراسة

لئحت  تعددت األساليب الت  اعتمدت عليها الدراسة ل  يث اعتمدت عل  األسلوب الويىى  والت ليلى   يىث تنىاو  
رلئت ئ  ر ساتاس ئتة  رل  ت  رليلتو   إلتارلئ تيالل رلئدسات   يئتا تتز رلتعتة  علتا ههتز,  جأةراا  ع  ئنيق  رلسةر  

ةتوغةرال ئتت  ختتال  ائتت  ختتال  عتتسة بتتةرئج اتتل رلحا تتح رآللتتل لتحلاتت  رلباانتتال رلئسخلتت  باإلضتتاا  إلتتا رأل تتلوح رليتت
رلنتتتاذج  ئت  ختتال  عتة ل كمىىا اعتمىىدت الدراسىة علىى  المىنها ا سىىتنتاجو  عتة  ئجئوعت  ئتت  رلختةرذي ورأل تيا 

ت تاهز اتل ئورجلت  ئتة  رل  ت  رليلتتو  ل رلتترلتتل تتز رلتوصت  إلالتا وتقاائلتا ووضت  بعت  رلتوصتتاال ورلئقتةحتال 
 Statistical Package for theبةنائج رلئ ئ  , يئا رعتئسل رلسةر   علا رلعساس ئ  رلبةرئج ورلتقناال ئو  

Social Sciences   (SPSS) ختبتاةرل رلخاصت  , ور تتخسرز رر ال تئوا  وتحلا  رلباانال ور تتخالص رلنتتاذج
 Corel))وبةنتتائج  )Microsoft Excel)بةنتائج , و )(Chi – Square يتتاا ئعائت  رةتبتاي  تتباةئا  وئةبت 

draw بةنتائج , و  و ل  ر تخةرج رلة وز ورلجتسرو  ورأل تيا  رلباانات  ورلختةرذي (Arc Cis)  إلالتاة ختةرذي تالتة
 . رلعساس ئ  رلئتأاةرلللحصو  علا عالق  ررةتباي با   ئحاااال غ ة الللئااض  رليائااذلبدة رلتلول 

 الفشل ال لوي المزمن: والً : 

, وعئلاتت  حتتسول رلئتتة  تحتتسل بصتتوةة بياذتت    ةونتتال رليلاتتتا ارل  تت  رليلتتو  رلئتت ئ  هتتو تتتسئاة ر ةجعتت  ااتت  لن
, وقتس احتسل رل  ت  رليلتو  رلئت ئ   وت تتبس  بأن تج  ئتلا ت  ا ةونتال رليلتائتيوةة وئ تئةة حتا اتز تسئاة ئعاتز ن

رلتلاح خالاتا  الهو قس انتج نتاج  رإلصاب   ارلئصابا  بأئةر  عاسا  هو هئةر  تحوص  رليل اببيي ال رلئةض
, )1)وااذ لتتا اتتل تة تتا  وح تتا رلتتتور   بالتتسز ا, ورل  تت  رليلتتو  رلئتت ئ  ت قتتس رليلتتا  ةونتتال رليلتتاهو رلتلتتاح لن ارليلتت
ل / دقيقىة  2سىم120 -90 وبة الطبيعية هىم قياس كىاءة الكل  عن طريق ت لي  استخالص الكرياتينين والنستيواتتز 

تحلا  رلبولانا أو عن طريق  يرتىع بالدم  و  الة الىش  الكلويو يخرج مع البو   و الشخص الطبيعو الكرياتينينو

                                                
(1) Kelly , m , Clinical snapshot, chronic Renal failure , journal sociaology , 1996, London Vol.96,1.  
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 اتلوليت  تةت ت  بالتسز  رليباعتلرل تخص  اتلنتاتج ر تتخسرز رلبةوتانتال بالج تز, وتختةج ئت  رلبتو   هتلبالسز )رلبولانا 
)2) رلسةر تت  رلئاسرناتت وئتت  ختتال  نتتتاذج , (1))رليلتتو حالتت  رل  تت  

حالتت  ئةضتتا  ئصتتاب  بال  تت   )420  )هتضتت  رل  
, بال تيا  يتاااا  رألنلا تعتبة ئ  هيوة رلئحاااال وخاص  ال ئسان  غ ة, و ل   ئحاااال غ ة رلئ ئ  ال رليلو 

ئحاااتت  ختاناونس وتتز جتايل ئحااات  رل تتئا  وتز رلئحااات  رلو تتيا, وهخاتةر  ئحاااتت   وتز جتايل اتتا رلتةتاتح رلوتانا
ختتال  رلجتتسو  ةاتت  جتتايل اتتا رلتةتاتتح رألخاتتة اتتا ررصتتاب  بتتالئة  رل  تت  رليلتتو  رلئتت ئ  يئتتا هتتو ئوضتت  ئتت  

 ).1) :ةقز  ي  .رألخةا رل يا  ورلئ اح  ئقاةن  بالئحاااال الق  عسس و ل  ألنلا ه ),1ةقز)
 م(2012حسب المحافظات عام)المزمن  ( التوزيع الجغرافي لمرضى الفشل الكلوي1) جدول

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

 13.0 51 رفح
 100 404 يالمجموع الكل

 .(63)المزمن  في محافظات غزة , م در سابق , ص الم در: هالة مدوخ , مرضى الفشل الكلوى
 غزة محافظاتفي المزمن )الخاضعين للتنقية الدموية(  ل الكلويش( مرضى الف1) شكل

                                                
(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 

يلتتوا رلئتتت ئ  اتتل ئحاااتتتال غتتت ة سةر تت  اتتتل رلجأةرااتت  رليباتتت  , ة تتتال  ئاج تتتاة غاتتتة ئن تتتوةة , ) هالتت  عبتتتس ئتتسوخ , ئةضتتتا رل  تتت  رل3)
 .62ز , ص 2013رلجائع  رر الئا  , 
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 .(64)الم در: هالة مدوخ , مرضى الفشل الكلوى المزمن  في محافظات غزة , م در سابق , ص

 بمرض الفشل الكلوي : النظام الغذائي ودوره في اص ابة:  ثانياً 
هل خلاي ئ  ئجئوع  ئ  رليةبوهاسةرل ورلبةوتانال ورلسهو  ورل اتائانتال ورألئتالح رلئعسنات  رلتتل :  المادة الغذائية

, وت تتتئ  رليةبوهاتتتسةرل )1)وحةيتتت  ون تتتاي  ولوقااتتتت  ئتتت  رألئتتتةر  وياقتتتت اتناوللتتا رإلن تتتا  ئتتت  هجتتت  نئتتتوض وتيتتتاوةض 
ال , وهتتتل عناصتتتة ئلئتتت  اتتتل ت واتتتس رإلن تتتا  بالياقتتت , هئتتتا رلبةوتانتتتال  تتتوري يانتتتل رلن تتتواال ورل تتتيةاال ورلتتتسهنا

بةوتانتتتال حاورناتتت  هو بةوتانتتتال نباتاتتت   التتتل ئتتت  رلعناصتتتة رلأ رذاتتت  رلنباتاتتت  رلئلئتتت  رلال ئتتت  لبنتتتاي رلخالاتتتا, وتعتبتتتة 
وعتسز رراتةري تنتاو  رلأت ري  اتل ررعتتسر , واعتبة )2)رل اتائانال ورألئالح رلئعسنا  ئ  رلعناصة رلورقا  ئ  رألئةر 

, رليلتو  رلئت ئ  ئتةر  رليلتا رلئدسات  لل  ت  هتقلات  تيتةرة تيتوا  رلحصتا و  هوئنت   اتلوتة قس ايتو  لت  بتالا رألاا  
ايونتور هقت   ا  ئعانت ا  غت رذا ا  , حال ه  رألاتةرس رلت ا  اتبعتو  ناائتئتور نا   اا  غ رذ ا  ناائ اتب   ه رإلن ا لل ر اجح علا 

تحتوا  رلتليعئ   ااسة تناو  رألال رليلا هو  بح تيو  رلحصورل واعوس  ,رليلو عةض  لإلصاب  بئة  رل    
ختةرج لتتةا  إنورظ رليعاز رلئتناول  و اتاسة يئات  رلئتاي حتتا اتتز هو قل   ةح رلئاي, ل ل  اجح ئةرعاة هئالح علا رأل

                                                

, رلتتسرة رلعةباتت  للن تتة ورلتو اتت , رألولتتا , رليبعتت  مةةن الفشةةل الكلةةوي, والكبةةدي أسةةرتككيةةف تحمةةي هحئتتس عبتتس رلوهتتاح عبتتس رلجتتورس,   )1)
 .    28ز ,ص1991رلقاهةة, 

 .314ز , ص2000,رإل ينسةا  , رليبع  رلوالو , سرة رلئعاة  للن ة ورلتو ا ,  قضايا بيئية معا رة,     ا  رلسا  عبس رلئقصوس )2)
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رلئانجتت  ورلبنتتسوةة  اتتلي تتارل تيتتو  ئتورجتتسة ئتتالح رإله  إ,  و حتتتا اصتتب  لتتو  رلبتتو  ئوتت  رلئتتايه ئتت  رلبتتو  اوئاتتا  
اصتتتعح  رلتتتتليعئتتت  اجتتتح تجنتتتح رأل لتتت ر,  رلبةوتانتتتال رلحاورناتتت  ورلنباتاتتت  اتتتلئتتتالح رلاتتتوةرل اتيوتتتة هئتتتا ه,  ورل ةرولتتت 

 ورليحتتو  ورلقلتتوة ورلئ تتةوبال رلأا اتت  رأللبتتا ئقاوئتلتتا عنتتس يواتتة ئتت  رلنتتاس, يتتاللحوز وئنتجتتال رللحتتوز وئنتجتتال 
يعئت  اتل تنتاو  رأل اتةريعت  رإل ورربتعاس ئنا ح غ رذلاجح رتباظ نااز  وعلا ,  رلل ا ةبلا ررن ا  اوئاا   ورل ا 
  لتتاس  لتت  اح تتح بتت  وتنوعتت  و تتئول  ئتت  حاتتل رلنتتوظ ورلعناصتتة أل رلتتتل تتتدس  إلتتا ررصتتاب  بتتالئة  , رلأ رذاتت 

وقتتس تبتتا  ئتت  ختتال  , )1) رليلتتو  رلئتت ئ ئتتةر  رليلتتا ورلئدساتت  لل  تت  هرلوقااتت  ئتت    اتتل جتتسر   ئلئتتا   رلأتت ري لتت  سوةر  
يعئت  ويانور اتناولو  رأل ا  ئعان غ رذاا ا  اةرس عان  رلسةر   ر اتبعو  ناائهيوة ئ  نص  ههنا  ه  رلسةر   رلئاسرنا  

ئتتةر  هلتتا إدسا يوتتاة  تتا  رإلهب تتي  ئ تتةي سو  ئةرعتتاة  رلتتتل تتتدس  إلتتا ررصتتاب  بئتتة  رل  تت  رليلتتو  رلئتت ئ  
 ).3) ) وجسو  ةقز:2.  جسو  ةقز: )رليلو رليلا ورلحصا ورل    

 ( النظام الغذائي للمرضى قبل اة ابة بالمرض 2جدول )
 النسبة المئوية % العدد اتباع المرضى نظام غذائي معين قبل اة ابة بالمرض

 6.9 28 نعز

 93.1 376 ر

 100 404 المجموع
 .(198)الم در: هالة مدوخ , مرضى الفشل الكلوى المزمن  في محافظات غزة , م در سابق , ص

 ( التوزيع الجغرافي لمواقع سكن المرضى حسب طبيعة النظام الغذائي3دول )ج

 المحافظة
اتباع المرضى نظام غذائي معين قبل 

 %النسبة المئوية العدد اة ابة بالمرض

 شمال غزة

 1.3 1 نعز
 98.7 74 ر

 100 75 المجموع

 مدينة غزة

 7.5 10 نعز
 92.5 124 ر

 100 134 المجموع

 الوسطى

 16.7 10 نعز
 83.3 50 ر

 100 60 المجموع

 3.7 3 نعز خانيونس

                                                

 . 2010-5-8تحسال. لخة www.islamweb.net,  رإلليتةونل, رلئوق   " ح وات الكلى,    رلباة  رحئس ئحئوس )1)
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 96.3 79 ر
 100 82 المجموع

 رفح

 7.5 4 نعز
 92.5 49 ر

 100 53 المجموع

  404 المجموع الكلى

 .(199)الم در: هالة مدوخ , مرضى الفشل الكلوى المزمن  في محافظات غزة , م در سابق , ص
 -: اآلتي( 3( والجدول )2نالحظ من خالل الجدول )   

رلئةتبتت   رلئتت ئ  اتتل رليلتتو صتتابتلز بئتتة  رل  تت  إقبتت   ا  ئعانتت اا  غتت رذ ا  ناائتت  ر اتبعتتو جتتايل اذتت  رلئةضتتا رلتت ا  
حال يانور اتناولو  رليعتاز ب تتا هنورعت  سو  تتبت   حار ل رلسةر   إجئالل%) ئ  93.1ولا ووصلل ن بتلز )رأل

ولتا رلئةتبت  رأل اتلئعتا   غت رذل ز, وجايل ئحااا  رل تئا  ل ذت  رلئةضتا رلت ا  ر اتبعتو  ناتانااز غ رذل ئعا  
ولا لئتأاتة رلعئتة ب  رألئحااا  رل ئا  رلئةت اضا  هحتلل رحارل رلسةر   و  إجئالل%) ئ  98.7ووصلل ن بتلز )

 رلئاسرنات سةر ت  رلئت  ختال   إوباتلتاتتز  ورلتتل%) 38.7 تن ) بن تب  ) 35 قت  ئت هلتا إ15 لل ذتال رلعئةات  ئتا بتا  )
نورعلتتا ح تتح هيورل رلأ رذاتت  ورلئ تتةوبال ب تتتا أتنتتاو  جئاتت  رلئتت اتتل إاتتةريوهتت ض رل ذتت  رلعئةاتت  ايتتو  لتتسالز  ,)1)

ئعاتتز   ه رلجتتسولا  رل تتابقا , وتبتتا  ئتت  ختتال   ئعتتا  غتت رذلرلةغبتت  بأتت  رلناتتة عتت  ضتتةةها وبتتسو  تتبتت  ناتتاز 
إلتتا رنخ تتا  رلئ تتتوا هاضتتا  واةجتت  رل تتبح اتتل  لتت  ,  ا  ئعانتت غتت رذاا   ا  ر اتبعتتو  ناائتتئةضتتا رل  تت  رليلتتو  يتتانور 

يئتا هتو ئبتا  ئت  ختال  جتسو  ةقتتز :   هالت  ئتسوخل سةر ت  رلتعلائتل لتسا رلئةضتا ورلتتل تتز إوبتال تلت  رل ةضتا  ات
واعوس  ل  إلا تسنا رلئعةات  رلصتحا  بئ تببال رألئتةر  ورلعورئت  رلئدسات  ,  ئئا انعيس علا حالتلز رلصحا ) 4)

ضتتةرة هلتتا إورنخ تتا  رلتوعاتت  رلباذاتت  ,  (2) إلالتتا هحتتس ههتتز رلئ تتببال رلتتتل تتتدسا إلصتتاب  غاتتة رلئتعلئتتا  بتتالئة 
ج تتز  اتتلاتتتةرل ئحتتسسة لتنتتاو  رليعتتاز حتتتا ر اتتتةريز يئاتتال  رذتتسة  اتتل ررنتاتتازيعئتت  وعتتسز تنتتاو  رأل اتتلاتتةري رإل

صاب  بئة  رل    رإل الجلاس لعئ  رليلا ورل ا ا اعس بسوةض إئالح ورل يةاال ئئا ا اس ئ  رأل ال وري  رإلن ا 
صتتابتلز إقبتت   ا  ئعانتت غتت رذاا ا  رلتت ا  اتبعتتو  ناائتتبانئتتا جتتايل اذتت  رلئةضتتا ,  ئتتةر وغاتتةض ئتت  رأل رليلتتو  رلئتت ئ 
, وتو عتل  حتارل رلسةر ت  إجئتالل%) ئت  6.9, ووصلل ن بتلز ) رلئةتب  رلوانا  رلئ ئ  ال رليلو بئة  رل    

 . ) 5جسو  ةقز : ) ه ض رلن ب  علا جئا  ئحاااال غ ة بن ح ئتقاةب  تقةابا  
 للمرضى واة ابة بمرض الفشل الكلوي المزمنلعالقة اصرتباطية بين الحالة التعليمية ا
هالتتتةل رلسةر تتت  ه  هنتتتا  عالقتتت  بتتتا  رلئ تتتتوا رلتعلائتتتل ورإلصتتتاب  بتتتالئة , حاتتتل بلأتتتل قائتتت  يتتتاا رلئح تتتوب   

ورلتتتتل تتتتس  علتتتا وجتتتوس عالقتتت  بتتتا   0.05وهتتتا هصتتتأة ئتتت   Sig (0.000وبلأتتتل رلقائتتت  ررحتئالاتتت  ) 65.223
 لئصابا .رلئ توا رلتعلائل ورةت اظ هعسرس ر

 
 
 

                                                
 .158ز , ص 2013رليلوا رلئ ئ  ال ئحاااال غ ة سةر   ال رلجأةراا  رليبا  , ئةج   اب , هال  عبس ئسوخ , ئةضا رل     )1)
 .170ن س رلئةج  رل اب  , ص  )2)
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 ( قيمة اختبار مربع كاي ةثبات العالقة بين المستوى التعليمي واة ابة بالمرض4جدول )
 Sigالقيمة اصحتمالية  dfدرجات الحرية  قيمة اصختبار الفرض

ه  اوجس عالق  با  رلئده  رلعلئل 
 ورإلصاب  بالئة 

65.223 20 0.000 

 a= 0.05رلعالق  سرل  إحصاذاا  عنس ئ توا سرل  
الكلةوي بمرض الفشل  واة ابة ابة بالمرض للمرضى معين قبل اة غذائيالعالقة اصرتباطية بين تتبع نظام 

رلأت ري  اتل) لئعةات  هت  هنتا  عالقت  بتا  رتبتاظ ناتاز Chi- squareتز ر تخسرز رختباة ئةبت  يتا  )  المزمن
 ) Sigوبلأتتل رلقائتت  ررحتئالاتت  ) 36.124 رلئصتتابا , حاتتل بلأتتل قائتت  يتتاا رلئح تتوب  إعتتسرسورةت تتاظ 
صتاب  بئتة  رلأت ري ورإل اتلتبتاظ ناتاز إورلتتل تتنص علتا وجتوس عالقت  بتا   0.05 وهتا هصتأة ئت  0.000
 ). 5. جسو  ةقز: ) رليلو رل    

 ( قيمة اختبار مربع كاي ةثبات هل يوجد عالقة بين نظام الغذاء وارتفاع أعداد الم ابين5جدول )
 Sigالقيمة اصحتمالية  dfدرجات الحرية  قيمة اصختبار الفرض

هتتت  اوجتتتس عالقتتت  بتتتا  ناتتتاز رلأتتت ري ورةت تتتاظ 
 هعسرس رلئصابا 

36.124 3 0.000 

 a= 0.05رلعالق  سرل  إحصاذاا  عنس ئ توا سرل  
 : في اص ابة بمرض الفشل الكلوي ءغذاالكيميائية للدور الملوثات : ثالثاً 
 :مفهوم تلوث الغذاء 

 ا اس رألغ ا  وتل لا ب بح رحتورذلا علا جةرواز هو ااةو ال هو ئورس يائاوا  هو ئ ع   يق د بالتلوث الغذائي هو:
تعتبتتة رلئاتتاض ورلتةبتت  ئتت  , و  )1), هو تعةضتتلا إلحتتسا هتت ض رلئتتورس بئتتا اتتدس  إلتتا رإلضتتةرة بئتت  اتنتتاو  هتت ض رألغ اتت  

نتتتاج رلأتت ري وهتتا بئوابتت  إ اتتل, وللتةبتت  سوة هتتاز  ورلحاتتور  رإلن تتا  تتالئ   اتتل ةذا تتلللتتا سوة  ورلتتتلرلئتتورةس رللائتت  
  .)2)ن ا  وغاةها ئ  رلياذنال رلحا  رلئأ اال للنباتال ورل ل ل  رلأ رذا  رلضةوةا  لإل

 :التلوث الكيميائي لألغذية 
ئئتتا اجعللتتا ضتتاةة احتتسل هتت ر رلنتتوظ ئتت  رلتلتتول عنتتس وصتتو  ه  ئتتاسة يائااذاتت  خيتتةة هو  تتائ  إلتتا رلئتتاسة رلأ رذاتت  

رل ز رل   تت تل  عبتةض  ع  يةا , )3) وغاة صالح  لال تلال  رلب ة  وقس ادس  ر تلاليلا لإلصاب  بت ئز غ رذل
, وعنتسئا تتحلت  رلئتورس رلأ رذات  اتل رلئعتسة ورألئعتاي اتتز رئتصتاص هت ض رلئلووتال ااحئللتا رليائااذا   ئوز رلئلووال 

ا تص  رلئورس رلئلوو  ع  يةا  رلسز إلا رليبس تجة  عئلا  تحواللا قسة رإلئيا  رلسز إلا ياا  هنحاي رلج ز, وعنسئ

                                                

, ئيتبتت  رلتتسرة رلعةباتت  لليتتتاح, رلقتتاهةة  رألولتتا , رليبعتت  "تلةةوث البيئةةة السةةلوكيات الخاطئةةة وكيفيةةة مواجهتهةةاح تت  هحئتتس  تتحات  ,  )1)
 .25ز , ص 2000,

(2) 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. 

 .223ز, ص2005رليبع  رألولا,  سرة رلخاا  لليباع  ورلن ة, باةول , ", كتاب البيئة, " ن رة سنسش )3)
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, وز ت هح إلا رليلا  للتخلص ئ  رل ئوز اإ ر ا ال ال  ل  تتتةريز اتل رلج تز اوئتا بعتس اتوز )1)إلا ئورس غاة ضاةة
 .)2) رليلو  ورل    رليبس إلا ه  تص  إلا رلتةي  رلضاة رل   ادسا إلا رنق از رلخالاا ئ ببا  هئةر  رل    

 :التلوث الكيميائي لألغذية يحدث بطرق ووسائل متعددة 
  -الغذاء وتجهيزه وتداول : جانتااةسراف أو اصستخدام السيئ للكيماويات خالل  -1

االئباسرل رلئ تخسئ  ال ئيااح  رلح ةرل ورآلاال رل ةرعا  , وبالةغز ئ  ضةوةة ر تخسرئلا للئحااا  علا 
, اإنلا تا  عالق  بالتةب  رل ةرعا  وتتئا  بخاصاتلا رلتةريئا , وبقاي ه ض رلئباسرل بالتةب  )3)رلئنتجال رل ةرعا 

رأل ئسة و , وتئتص رلنباتال رلئباسرل رلح ةا  )4)اضع لا ب بح قتللا لليواة ئ  رلبيتاةاا رلئ اسة رلئوجوس بالتةب 
 اقانلا وهوةرقلا ووئاةها وب ل  تصب  ئلوو  , وانتق  ه ر رلتلول إلا ئ  رلئاي وتةي ها ال رليائاوا  ورلئخصبال 

غ ري رإلن ا  ئبا ةة ع  يةا  ه ض رلنباتال رلئلوو  , وغاة ئبا ةة ع  يةا  تناول  لحوز رلحاورنال رلتل تأ ل 
جوا  هاضا  إلا وت اعس رلئتأاةرل رل,  )5) علا تل  رلنباتال رلئلوو  هو ع  يةا  رئتصاص رلجلس هو رر تن ا 

 .)6)باي  رألة  ت اقز نقاي رلضع  ئو  هيو  رألئياة رليباةة ئ   ااسة رلن اي رلب ةا ادسا إلا تلول 
 ).7) وجسو  ةقز: )6جسو  ةقز: )

 م( في محافظات غزة2012- (2005( كميات المبيدات الحشرية الداخلة خالل 6جدول )
مبيدات  السنة

 أعشاب
معقمات 
 التربة

مبيدات حشرية 
 ونيماتودا

مبيدات قوامين  مبيدات فطرية
 وهرمونات

 المجموع
 )بالطن(

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 
      3425008 

 (7) (143ص ) ز)2012ورلئااض عاز)رلئصسة: رلسةر   رلئاسرنا  بارعتئاس علا و رةة رل ةرع  ئختبة رلتةب  
                                                

 .224, صرلئةج  رل اب   )1)
 .19ز, ص1997 , ئةج   ب   يةض,من الفشل الكلوي, والكبدي أسرتك"كيف تحمي هحئس عبس رلوهاح عبس رلجورس,  )2)
ةس  , , عئتا  رأل ولتا. سرة رلحائتس للن تة ورلتو ات رليبعت  رأل , والبيئةة اةنسةان", ولختةو عيا  ئحئس عيات ,  ح تنا ئحئتس رل تعوس  )3)

 .104, ص2012
, رليبعتتت  رلواناتتت , سرة رلنلضتتت  رلعةباتتت   وطةةةرق مواجهتهةةةا" أسةةةبابهافيةةةروس الع ةةةر المشةةةكلة  البيئةةةيالتلةةةوث ح تتت  رحئتتتس  تتتحات ,   )4)

 .172ص ز,1999لليباع , رلقاهةة, 
 .173, صرلئةج رل اب  )5)

"(6) Hannah Moffatt and Sylivia Struck, water- borne Disease out breaks in Canadian small Drinking 

water systems", by (2011).p55. 

-10-2,قطةةاع غةةزة"  فةةيالكيماويةةة  األسةةمدة"حةةول كميةةة اسةةتهالك  رلئباتتسرل,ئتتساة سرذتتةة  ناذتتح  خصتتا ,ئ تتائ , ئقابلتت   هبتتورحئتتس  )7)
 صباحا. 11ز, رل اع  2012
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 -اآلتي:)7ورلجسو  ةقز ) (6) رقم الجدولونالحظ من خالل 
  ز2005ر تلال  يئاال يباةة ئ  رلئباسرل رلح ةا  ال ئحاااال غ ة خال  رلت    نورل رألخاةة ئن  عتاز-

يتت  ,   4016.673ز حاتتل وصتتلل يئاتت  رلئباتتسرل رلح تتةا  إلتتا ئحاااتتال غتت ة ختتال  هتت ض رل تتتةة إلتتا 2012
واالحا ئ  رلجسو  رةت اظ يباتة وئ تتئة ر تتخسرز رلئباتسرل وئعقئتال رلتةبت  , وبعتس  لت  ايتو  رتجتاض ئصتاة 
هت ض رلئباتتسرل رلح تتةا  بعتتس ر تتتخسرئلا إلتتا رلتةبتت  عت  يةاتت  رلتيتتااة هو ررلتصتتا  بحبابتتال رلتةبتت  هو رلت اعتت  

تلال  يباتتتتة لة تتتتئسة رليائاواتتتت  وخاصتتتت  رلناتةوجاناتتتت  اتتتتل وهنتتتتا  هاضتتتتا   ر تتتتورلنبتتتتال ,  رليائاتتتتاذل ئتتتت  رلتةبتتتت 
حاتتتتل بلأتتتتل يئاتلتتتتا ختتتتال  رألةبتتتت   تتتتنورل ئنتتتت   )6رلجتتتتسو  ةقتتتتز: )ئحاااتتتتال غتتتت ة  وتبتتتتا   لتتتت  ئتتتت  ختتتتال  

) ي  ؛ واةج   ل  إلا اقة رلتةب  بئةيباتلا ول وي جتوسة رلتةبت  , وهت ر 7528.59ز) , )2012-ز2009عاز)
 .)1)رل    رليبس  ورل    رليلو  ورلتل ت راسل ال رآلون  رألخاةة بصوةة ورضح هئةر  ئختل   وخاص   ا بح

 م(2012-2009األسمدة المستهلكة في محافظات غزة خالل ) (7جدول )  

ر ز رل ئاس/ 
 ي 

 رلئجئوظ 2012عاز  2011عاز  2010عاز  2009عاز 
ه ئسة  )بالي )

 ناتةوجانا 
1100.56 80.54 462 40 1683.12 

 165 66 8 14 77 او  وةا  ه ئسة

 ---- ---- ---- -- ---- ه ئسة  بوتا ا 

 1716 370 186 -- 1160 ه ئسة ئةيب 

تةب  صناعا  
وئح نال 
 رلتةب 

49.84 
 

27.47 271.65 3321.75 3670.71 

 61.26 37.45 18.31 5.5 ----  ئاس حساس 

 232.5 98.1 120.9 13.5 ---- عضو   ئاس

  7528.59     رلئجئوظ

  (144ص )م( 2012) الم در: الدراسة الميدانية باصعتماد على وزارة الزراعة مختبر التربة والمياه عام              
ولقس ه ة  رلئ رةعو  ال ئحاااال غ ة ال رلئباسرل رلح ةا  ورلئخصبال رل ةرعا  وخاص  رأل ئسة رلناتةوجانا    

, وقتتس تبتتا  ئتت  )2)) رلنتتتةرل) ورل و تت اتا  بإضتتااتلا إلتتا رلتةبتت  رل ةرعاتت  وخاصتت  اتتل ئحاااتت  رل تتئا  وئحاااتت  ةاتت  
هيوة ئحاااتا  إصاب  بال    رليلتو  رلئت ئ  ل ذت  رلت يوة  خال  رلسةر   رلئاسرنا  ه  ئحااا  رل ئا  وئحااا  ةا 

 رلسةر   رلئاسرنات يئا تز توضا   ل  ئ  خال  %)  علا رلتورلل ي  ئحااا  علا حسة 66ويانل ن ب  ي  ئنلئا )
ويانل تلت  )3))  يةر  236) حال  يعئا  وئ رةعا  ئ  هص )90حال تبا  ال ئجتئ  رلسةر   يا  هنا  ت جا  ) ,

رلئحاااتا  هيوة رلئحاااال ال ر تخسرز رلئباسرل ورأل ئسة يئا بانتلتا و رةة رل ةرعت  رل ل تيانا  , وتز اتأتل بعتس  لت  
بتتاقل ئحاااتتال غتت ة اتتل ر تتتخسرز رلئباتتسرل ورأل تتئسة ورلتتتا للتتا تتتأواة علتتا واتتاذ  رليلتتا و لتت  عتت  يةاتت  سختتو  

                                                

, رلقتتاهةة,  رلعةبتتل, سرة رل يتتة  رألولتتا , رليبعتت  وسةةلبا إيجابةةادور الكائنةةات الدقيقةةة  البيئةةيالتلةةوث هبتتو  تتعسة,   إبتتةرهازئحئتتس نجاتتح  )1)
 .166ز, ص2000

, رل تاع  2012-10-2  , قطةاع غةزة فةي"حول كميةة اسةتهالك المبيةدات صالح رلسا   عةح, ئقابل   خصا  , ئساة سرذةة رلتةب  ,  )2)
 الةر. 12
 .59ز , ص 2013هال  عبس ئسوخ , ئةضا رل    رليلوا رلئ ئ  ال ئحاااال غ ة سةر   ال رلجأةراا  رليبا  , ئةج   اب ,  )3)
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رر تن تا  ورلجلتس ورألوعات  رلئخايات  وت تاعس ئتسة رلتعتة  للئباتس ورئتصاص ئاسة رلئباس بج تز رإلن تا  عت  يةات  
, )1)ال تحساس رلجةعت  رلتتل اتتز رئتصاصتلا  ورلت ا اتدسا بتسوةض إلتا تعيات  عئت  رليلتا ورليبتس واتدسا لل  ت  رليلتو 
حاتل  وه ر ئا هيست  سةر   ُه تتا  رلجلتا  رللضتئل ورليبتس بيلات  رليتح جائعت  عتا   تئس رلتسيتوة ئحئتوس ئ تعوس ,

هوضتتتت  اتتتتل بحوتتتت  ه  ررلتلابتتتتال رليبساتتتت  ب تتتتبح رلئتتتتورس رليائااذاتتتت  تيتتتتو  عتتتت  يةاتتتت  رأليعئتتتت  هو رر تن تتتتا  هو 
ررئتصاص ع  يةا  رلجلس  وجس ه  ه ض رلئورس رليائااذا  تخت   باليبس, واصب  رليبس ال حال  ضع  ئئا ا تاعس 

اةا  ورلي الات  , ئئتا اجعلت  عةضت  لةئتةر  رلخياتةة علا تئي  رألئةر  رألخةا , ئنلا رألئةر  رل اةو ا  ورلبيت
, علئا  بتأ  ن تب  رلناتتةوجا  رلتتل ا قتس ور )2)ورألوةرز , وادسا تةيا  ه ض رلئورس ال رلج ز إلا رل    رليلو  ورليبس 

-38% ئ  رأل ئسة رلئضاا   بئعنا ه  رلنبال ر ا تت اس إر بئقتسرة 85إلا  62ا ت اس ئنلا رلنبال تتةروح ئا با  
ولقتتس هوبتتتل  ,)3) %  اقتتي ورلبتتاقل التتول رليبقتتال رل تت لل ورلئاتتاض رلجوااتت  ورل ل تت  رلأ رذاتت  رلتتتل اتناوللتتا رإلن تتا 15

صتتتاب  رإلن تتتا   رلسةر تتتال ه  هنتتتا  عالقتتت  بتتتا  تلتتتول رلخضتتتةورل ورلئتتتورل  ورللحتتتوز وئنتجاتلتتتا ورأللبتتتا  وئنتجاتلتتتا ور 
بتتتأئةر  رل  تتت  رليلتتتو  ورليبتتتس, يئتتتا سلتتتل رلتجتتتاةح رلتتتتل هجةاتتتل علتتتا رلجتتتائوس وحاورنتتتال رلتجتتتاةح ه  رلئباتتتسرل 

 .)4) رلح ةا  هوةل علا رليلا ورليبس حال هصابل رليلا باألئةر 
 : المواد المضافة لألغذية -2

, بأتتة  رلئ تتاعسة علتتا تصتتنا   عئتتسر  إلتتا رألغ اتت  تعتتة  رإلضتتااال رلأ رذاتت  بأنلتتا رلئتتورس رليائااذاتت  رلتتتل تضتتا 
  جئاتتتت  رلئتتتتورس رلأ رذاتتتت  ئتتتت  ئتتتتاي وبةوتانتتتتال وسهتتتتو  إرألغ اتتتت  وح التتتتا, هو تح تتتتا  يعئلتتتتا وقورئلتتتتا وئالةهتتتتا, 

ن  اجح رلحةص علتا ر تتخسرز إويةبوهاسةرل وئعاس  وااتائانال ئا هل إر ئجئوع  ئ  رلئورس رليائااذا  وبالتالل ا
, وتحتتسل خلتتال  اتتل واتتاذ   اتتل  لتت  اتتدس  إلتتا هضتتةرة صتتحا  رإلاتتةري  ضتتئ  حتتسوس ئعانتت  أل هتت ض رلئضتتااال

وهنتا   اتاسة اتل رل تنورل رألخاتةة اتل , )5) رليلتو هعضاي رلج ز رلئختل   ئو  رليبتس ورليلتا ورلئدسات  بالنلاات  لل  ت  
  ئتبقاتتتتال رلئتتتتورس رلئضتتتتاا  هل وضتتتتحل رلبحتتتتو ه, ولقتتتتس  ورلئجئتتتتسة الرلئعلبتتتترلئح واتتتت  و رلئتتتتورس رلأ رذاتتتت   ر تتتتتلال 
و رلتبةاتتس, وبوصتتو  هتت ض هوة بالت تتخا  أو رلئسخنتت   ر ت قتتس ور تتتتهو رلئجئتتسة هرلئتتورس رلأ رذاتت  رلئعلبتت   اتتلرلئتورجتتسة 

عائتا بعتس  رإلن تا ج تز  النلا تتةريز إن ا  حتا ولو بتةيا رل غاة  ائ  الا ج ز رإلإورلئباسرل  رلئورس رلئضاا  
) 241وئت  ختال  رلسةر ت  رلئاسرنات  يتا  ) ,)6)رليبتس و رل  ت  ه رليلتو صتاب  بال  ت  لتا رإلإرلنلاات   اتل لتدس عاز 
و هغ اتت  رلئعلبتت  غ اتت  رلئح واتت  ياألاتتةرس عانتت  رلسةر تت  اتنتتاولو  رألهيوتتة ئتت  نصتت  هاتتةرس عانتت  رلسةر تت   هئتت   ر  اتتةس

جت  بقاذلتا ل تتةة يوالت  هئت    ضتاا  ورلئتورس رلحااات تصتناعلا  علتا رلئتورس رلئ اتلاعتئس  ورلتلو رلئسخن   هرلئجئسة 
لتتا خيتتوةة رلئتتورس رليائااذاتت  رلئضتتاا  إئتتة رلتت ا اتتدسا رأل,بعتتس اتتتةة علتتا واتتاذ  رليلتتا ابالسةجتت  رألولتتتتتدوة  ورلتتتل
 .)9) وجسو  ةقز : )8جسو  ةقز : ) رل    رليلو  علا ئةضا غ ا لة
 

                                                

 .8ز, ص1995, رإل ينسةا , سرة رلن ة رلئدل ,  رألولا , رليبع   "تلوث البر وأنواع . ئحئس ا ةا إبةرهاز سعبس, )1)
الضةارة  األطعمةةمعلومةات مهمةة بخ ةوص ,   \\;www.cjouf.com\vb\showthread.php?t=33592http, رإلليتةونتلرلئوقت   )2)

 . 2011-6-21خة تحسال ل , 
 الجةةوفيعلةةى التربةةة والخةةزان  واألسةةمدةالمبيةةدات  تةةيثيرحةةول نتت رة رلوحاتتس  , ئقابلتت   خصتتا , ئتتساة رإلسرةة رلعائتت  للئاتتاض ورلتةبتت ,    )3)

 الةر.12, رل اع   2012-9-18,  رع "وعلى المزا
 .174, صرلئةج  رل اب  )4)
أنةةواع جتتو  ناية تتو , لتتواس ةون تتا الل, تةجئتت  ورصتت  ئحئتتس هبتتو رلعتتال, صتتبحل  تتالز ب تتاونل,  تتعس رلتتسا  ئحئتتس ئلاحتتل اةحتتال,  )5)

 .65ز, ص 1985رليبع  رألولا,رلسرة رلعةبا  للن ة ورلتو ا ,رلقاهةة, وم ادر تيثيرات التلوث البيئي
 .86صز, 1997 , ئةج   ب   يةض , من الفشل الكلوي أسرتك"كيف تحمي  رلجورس,رحئس عبس رلوهاح عبس )6)
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 تناولهم لألغذية المحفوظة قبل اة ابة بالمرض ( المرضى حسب8جدول )

 % ةالنسبة المئوي العدد تناول المرضى األغذية المحفوظة       
 60 241 نعز
 40 163 ر

 100 404 المجموع
 .(204)الم در: هالة مدوخ , مرضى الفشل الكلوى المزمن  في محافظات غزة , م در سابق , ص

 لمواقع سكن المرضى حسب طبيعة تناولهم األغذية المحفوظة قبل اة ابة بالمرض( التوزيع الجغرافي 9جدول )

 % المئوية النسبة العدد تناول المرضى األغذية المحفوظة المحافظة

 شمال غزة

 60.0 45 نعز
 40.0 30 ر

 100 75 المجموع

 مدينة غزة

 55.2 74 نعز
 44.8 60 ر

 100 134 المجموع

 الوسطى

 56.7 34 نعز
 43.3 26 ر

 100 60 المجموع

 خانيونس
 73.2 60 نعز
 26.8 22 ر

 100 82 المجموع

 رفح
 52.8 28 نعز
 47.2 25 ر

 100 53 المجموع

  404 المجموع الكلى 

 .(205)الم در: هالة مدوخ , مرضى الفشل الكلوى المزمن  في محافظات غزة , م در سابق , ص
 -: اآلتي( 9)والجدول  (8نالحظ من خالل الجدول ) 
 اتتةرس هئتت   ر  ) اتتةس241ولتتا بلتتا عتتسسهز )رلئةتبتت  رأل اتتلغ اتت  رلئح واتت  جتتايل اذتت  رلئةضتتا رلتت ا  اتنتتاولو  رأل

ولتا لتلت  حتلتل ئحااات  ختاناونس رلئةتبت  رألر, و  حار ل رلسةر ت  إجئالل%) ئ  60, وبن ب  ) عان  رلسةر  
تنتتاوللز  اتتلرلئحاااتتال  بتتاقل, وتقاةبتتل ن تتب   حتتارل رلسةر تت  إجئتتالل%) ئتت  73.2ن تتبتلز )رل ذتت  ووصتتلل 

اتةرس عانت  هيوتة ئت  نصت  هعتئاس ر الواةج  رل بح  ؛يئا هو ئوض  ئ  خال  رلجسولا   غ ا  رلئح وا لة
ص ورلبتتتا ري  تتئا  )رلتونتتت )  وعلتتتح رل تتو  وعلتتتح رلحئتتتغ اتتت  رلئح واتت  يئعلبتتتال رللحتتتوز ورألرلسةر تت  علتتتا رأل

رلئخائتال ئحاااتال غت ة يتانور ئت   اتل رليلتو  رلئت ئ   ئعاتز رلئصتابا  بال  ت  ه  نورظ رلئعلبالهويواة ئ  
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   ونتةور ورلئد  تال رلخاةات رليابونتال ئت  رأل ر تتالزعلا  ه ا ل, اعتئسو  وب ي   ولابالسةج  رأل  وهز رجذا
يئعلبتتال رللحئتت  وبيئاتتال يباتتةة وعلتتح رلتونتت  وئعلبتتال  ة تتئلب تتي   رلئح واتت  تعتئتتس علتتا رلئعلبتتال  ورلتتتل

لتا جانتح إحجتز رلئ تيل  ورلت ا  رس ئت   رليلتو  رلئت ئ  اتناوللا ئةضا رل  ت   يا  , ال ض رلئعلبال رلبقولاال
ورلتتتل يانتتل ئلووتت  يائااذاتتا  وتتتز روبتتال  لتت  ئتت  ئختبتتة رلصتتح  رلعتتاز  رل تتةح اتتلعتئتتاسهز علتتا رلئاتتاض رلبلساتت  ر

ئئتتا جعتت  ئاتتاض رل تتةح  تتببا  لئتتا اقتتاةح ةبتت  رلحتتارل رلئةضتتا  اتتل , ) ز2012لعتتاز )سةر تت  رلئاسرناتت  هونتتاي رل
ئةضا رل    ن ب  , وتبا  ئ  خال  رلسةر   رلئاسرنا  ه  ئحاااال غ ة وخاص  ئة  رل    رليلو  رلئ ئ  

قبت   %)46.8ئحاااتال غت ة ) اتلرل تةح  )رلئااض رلجواا ) ال رل ا  اعتئسو  علا ئااض رلبلسا رلئ ئ   رليلو 
ويانتل تلت  رل ذت  لتسالا  %)45.8بانئا بلأل ن ب  رل ا  اعتئتسو  علتا ئاتاض تحلات  ئباعت  ), إصابتلز بالئة 

 لوياال خايذ  ال حا  ن اس رلئااض رلتحلا  حال يتانور اتنتاولو  رلئاتاض رلبلسات  اتل حتا  ن تاس رلئاتاض رلتحلات  ئت  
اتل رلئنتاي  ئلووت  يائااذاتا  نوعات  رلئاتاض ويانتل رلن تح علتا ئصتاسة هختةا ,  وتو عل بتاقا, خ رنال رل ةح 

نتاجت  ئحاااتال غت ة ئخائتال خاصت  اتل و تةت   االا ن ب  ررصتاب  بئتة  رل  ت  رليلتو  رلئت ئ  يانل رلتل 
لتتا  اتتاسة رلتلتتول رليائاتتاذل للئاتتاض رلجوااتت  ورلتتتل يانتتل إعتتسز وجتتوس  تتبيال صتتة  صتتحا ئتيائلتت  ئئتتا اتتدس  

ئصتسة لل تةح ليواتة ئت  ئةضتا رل  ت  رليلتوا رلئت ئ  قبت  ررصتاب  بتالئة  , وهت ر  تاعس علتا  اتاسة ن تب  
ئئتا ا اتس ئت  ن تب  رلنتتةرل غ ات  رلئح وات  تنتاوللز لةلتا جانتح إهت ر , ررصاب  بئة  رل    رليلو  رلئ ئ  

لنلااتتت  بج تتتز رإلن تتتا  ئتتت  ختتتال  ولتتتا علتتتا واا تتت  عئتتت  رليلتتتا, وت تتتتقة اتتتل رورليلوةراتتتس ورلئتتتدوةة بالسةجتتت  رأل
بانئا  ,رلئ ئ  رليلو صاب  بال    رإل إلارلنلاا   الرلوجبال رلأ رذا  رلاوئا  رلتل اتناوللا رإلن ا  ئئا ادسا  

 ر  ) اتةس163وبلتا عتسسهز ) رلوتانلرلتةتاتح  اتلجابور )ر) اتناولو  رألغ ا  رلئح وا  هجايل اذ  رلئةضا رل ا  
,  وتو عتتتل هتتت ض رلن تتتب  علتتتا جئاتتت   حتتتارل رلسةر تتت  إجئتتتالل%) ئتتت  40ئتتت  هاتتتةرس عانتتت  رلسةر تتت  وبن تتتب  )
%) 26.8ئحااات  ختاناونس وئولتل ئتا ن تبت  ) اتليبتة تئوات  للتا ه, ويتا  ئحاااال غ ة بن ح ئتقاةب  تقةابتا  

 حارل رلسةر  .  إجئاللئ  
 الكلوي المزمن: ابة بمرض الفشل للمرضى واة غذية المحفوظةالعالقة اصرتباطية بين تناول األ

عالق  با  رألغ ا  رلئح وا  ورةت اظ هعسرس رلئصابا , تز ر تخسرز رختباة ئةب  يا   بوجوست تة  رلسةر   ه  
(Chi-square  لئعةا  ه  هنا  عالق  با  تناو  رألغ ا  رلئح وا  ورةت اظ هعسرس رلئصابا , حال بلأل قائ (

علا  تس ورلتل  0.05وها هصأة ئ   Sig ((0.000)وبلأل رلقائ  ررحتئالا  )), 32.993) ياا رلئح وب 
 ). 10جسو  ةقز ) . وجوس عالق  با  تناو  رألغ ا  رلئح وا  ورةت اظ هعسرس رلئصابا 

 أعدادهل يوجد عالقة بين تناول األغذية المحفوظة وارتفاع ( قيمة اختبار مربع كاي ةثبات 10)جدول 
 الم ابين.

 (.Sig) القيمة اصحتمالية dfدرجات الحرية  قيمة اصختبار الفرض

ه  اوجس عالق  با  تناو  رألغ ا  رلئح وا  
 رلئصابا . إعسرسورةت اظ 

32.993 3 0.000* 

 a= 0.05رلعالق  سرل  إحصاذاا  عنس ئ توا سرل  
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 قسام المواد المضافة:أنواع و أ 
عبتتاةة عتت  ئةيبتتال تتتدس  إلتتا  اتتاسة رلقائتت  رلأ رذاتت  للئنتتتج رلأتت رذل وت تتئ  رل اتائانتتتال وهتتل  ئتتورس ئسعئتت  غتت رذاا  

رلئتتورس رلحاااتت  هتتل ئتتورس  ,  )1) ورألحئتتا  رألئاناتت  وئ تتتقاتلا, رألئتتالح رلئعسناتت , ئتتورس تعتتسا  رل تتعةرل رلحةرةاتت 
يوةتلتتا رنت تتاة ر تتتخسرئلا اتتل تضتتا  إلتتا رألغ اتت  بلتتس  تقلاتت  ئعتتس  تحلللتتا هو ا تتاسها هونتتاي رلتختت ا  وتةجتت  خ

, وهتتل ت تتئ  ئضتتاسرل رلتأي تتس ئوتت  حئتت  رلبن واتت  وحئتت   ح تتا رللحتتوز رلئولجتت  ورلئعلبتتال ورأللبتتا  ورلتتسورج 
, هئتا رلئتورس رلئلونت  ورلتتل ت تتخسز اتل رأليعئت  علتا نيتا  ور ت  التا )2) رلبةوباونا  , وبعت  رلئضتاسرل رلحاوات 

رللبتا  ورلب تيوال ورلحلواتال ورلئخلتالل  لتلتوا خسز ئت   تةيال رلئتورس رلأ رذات  ضاةة بالصح  رلعائت  وعتاسة ئتا ت تت
ئوتت  رل انالاتتا   رلئتتورس رلئي تتب  لليعتز ورلةرذحتت هئتا, )3)ئت  هصتت  صتتناعل اعتاس  اتتل ضتتةةها يواتةر  ئتت  رلئتتورس رل تتائ  

 تخسئ  ال صناع  رلحلوارلتل تضا  لبع  هنورظ رلحلوا إلي ابلا يعئا  خاصا , وبع  رألصباغ رليائااذا  رلئ 
, ويتتت ل   , وقتتتس رتضتتت  ه  صتتتبأ  رلنعنتتتاظ رألخضتتتة ررصتتتيناعا   تتتساسة رلخيتتتوةة)4), ورألئتتتالح رلئعسناتتت  رلئختل تتت 

وئةيباتلتا هتل عبتاةة عت   رلئتورس رلئنيلت  , هئتا)5)ورل تابس صبأال ةقاذ  رلبيتايس ورأللتور  رلئ تابل  للتو  رلبةتقتا 
 حورئ  هئانا  ورلتل ت تعئ  بئجا  ور   ال    إنتاج رل توةبال )رلح تاي) رلئصتن  اتل رلوجبتال رلأ رذات  رل تةاع 
, ورلجتتتاه ة حاتتتل تعيالتتتا نيلتتت  رللحتتتز, علئتتتا  ه  ئتتتورس وئةيبتتتال رلنيلتتت  ت تتتتخسز هحاانتتتا  اتتتل إخ تتتاي بعتتت  رلعاتتتوح 

ئصتتن  ه  إنلتتا ائيتت  ه  ت تتتخسز اتتل غتتش رلأتت ري رلئصتتن  ئتت  ررختبتتاةرل ورلصتت ال غاتتة رلئةغوبتت  اتتل رلأتت ري رل
 هتتل رلئلئتت  للحتتورئ  رألئاناتت  وئتتورس رلنيلتت  وتعتبتتة رلئتتورس رلئلونتت  ورلئتتورس رلئي تتب  لليعتتز ورلةرذحتت  ورلئتتورس رلئنيلتت 

 .)6)علا رليلا هضةرةتصناعلا  ويللا للا  الئورس حااا  ت تخسئلا رل ةيال  هاضا  
 الغازية وضررها على الكلى: تالمشروبا :رابعًا 

سخلل رلئ ةوبال رلأا ا  ي  رلبلسر  حتا رل قاةة ئنلا , وهصبحل تجلح ه ض رلئ ةوبال إلا رلباول باليئاال 
) (45رليباةة يبقا  رأليعئ , ا ل رلوراال رلئتحسة رألئةايا  نةا ه  ر تلال  رل ةس ئ  ه ض رلئ ةوبال قس  رس ئ  

% با  عائل 13.5ز, و رس إنتاج ه ض رلئ ةوبال بن ب  1982) لتةر  عاز 149ز إلا )1960لتةر  نواا  عاز 
, هئا علا ئ توا قياظ غ ة اقس بلا ئتو ي )7)ز وه ر اعيس ر سااسر  هيبة ال ر تلاليلا1994ز و 1989

  .)8)ا رلئ ةوبال رلأا ا  ) ساناةر  هةسناا  عل11.0اةس ) 6.6)رر تلال  رل لة  أل ةة ئيون  ئ  )
 

                                                

  , "كيمياء تحليل األغذية واألسةس العلميةة وتطبيقاتهةا ئحئس هئا  عبسرا,  , ئئسوح حلئل رلقلاوبل, ئحئس ئجس  ئصي ا خال ,  )1)
 .546ز, ص2002, سةا رإل ينرليبع  رألولا,  سرة رل ةو , 

 ز,2000,  , رلقتتتاهةةرلعةبتتتل , سرة رل يتتتة  ولتتتا , رليبعتتت  رأل وسةةةلبا إيجابةةةادور الكائنةةةات الدقيقةةةة  البيئةةةي"التلةةةوث  تتتعسة,  وئحئتتتس هبتتت )2)
 .223ص
 .87ص ز,1997  , ئةج   ب   يةض, من الفشل الكلوي أسرتككيف تحمي هحئس عبس رلوهاح عبس رلجورس,   )3)
رليبعت  ,  التطورات الحديثة في علم البيئةة المشةكالت البيئيةة والحلةول العلميةة"عبس رلةحئ  ئحئس رل عسنل, وناي ئلاجل رل اس عوسة,  )4)

 .70ص ز, 2008 سرة رليتاح رلحسال , ,رألولا
 .170ز, ص1999  , ئةج   ب   يةض, وطرق مواجهتها أسبابهافيروس الع ر المشكلة  البيئي"التلوث ح   هحئس  حات ,  )5)
ئةجت  ,  التطورات الحديثةة فةي علةم البيئةة المشةكالت البيئيةة والحلةول العلميةة"عبس رلةحئ  ئحئس رل عسنل, وناي ئلاجل رل اس عوسة,  )6)

 .72ص ز, 2008  ب   يةض ,
 .164ز, ص1998), 472 , )ئجل  بل ز, رلعسس"المشروبات الغازيةئحئس حئوسة,  )7)
ز , 2011,  الفلسةةطينية " األراضةةي فةةيمسةةتويات المعيشةةة  األسةةرة"مسةةح وانفةةاق اسةةتهالك ,  رل ل تتيانل لإلحصتتاي رلئةيتت  رلجلتتا   )8)

 .23ص
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 :تيثير المشروبات الغازية على الكلى 
هيسل سةر   رلسيتوةة سرلا  انسرة و ئالذلا ال ياةولانا رل ئالا  , بأ  وجوس حئ  رل   وة رل ا اي ح 

حئ   ئ ةوبال رليور رلنيل  ورليعز رلئئا  لح ا ئيوناتلا, بخال  رلئ ةوبال رلأا ا  رألخةا رلتل ا تخسز االا
رل تةا  إ  رلتعة  ليئاال عالا  ئ  حئ  رل   وة, ئةتبي بةا  تل  هن ج  رليلا وا للا ع  إسري وااذ لا 
ال تص ا  رلسز , وغاة  ل  ئ  رلوااذ  رلعساسة رأُلخةا, إضاا  إلا ت بب  ال ةا  رحتئارل تيوا  حصاة 

  رأليباي, رربتعاس ع  تناو  رأليعئ  عالا  رليلا, ورلئعلوز ه  ئةضا رل    رليلو   رلئ ئ  انصحو  عاسة ئ
) 500حال قائل رلسيتوةة سرلا  انسرة واةاقلا بئتابع  حورلا ),  رلئحتوا ئ  حئ  رل   وة ورل   وة ن   

اةسر  تز ت خاص إصابتلز حساوا  بأئةر  رليلا , وقاةنور عسة ه خاص لاس لسالز ه  رضيةربال ال وااذ  
ئ  نتاذج سةر تلز ه  رأل خاص رل ا  اتناولو  اوئاا عبوتا  هو هيوة ئ  رحس ئ ةوبال  رليلا, ورحا رلباحوو 

رليور رلأا ا , هز عةض  بن ب  تتةروح ئا با  رلضع ا  إلا والو  هضعا  لإلصاب  بال    رليلو  رلئ ئ , يئا 
بال يور غا ا   ئحال بال ية رحاور ه  ر اة  علا رإليال  ال رحتئارل ه ض رلخيوةة  با  ئ  اتناولو  ئ ةو 

) اةسر  ئ  هاةرس عان  309, وتبا  ئ  خال  رلسةر   رلئاسرنا  ه  ))1) رلعاس , وبا  ئ  اتناولو  هنورظ ئ   سرال 
), وهاضا  12) ورلجسو  ةقز: )11رلسةر   يانور اتناولو  رلئ ةوبال رلأا ا  يئا هو ئبا  ئ  خال  رلجسو  ةقز: )

إلا رإلسئا , وحصاو  رليلا, واقة رلسز ورنعسرز رل لا , وتلا  رليبس وغاةها ئ  رألضةرة ادسا حئ  رل   وة 
إ  يوةة تناو  رلئااض رلأا ا , وخصوصا  رليور رل وسري, تدس  إلا تة ح بع  رلئورس , )2)وررضيةربال رللضئا 

رل ال بع  رأل خاص رل ا  رلعضوا  سرخ  رليلاتا  وعلا رألخص ال ئص اة رليلا, ئئا ادس  إلا تيو  حصو 
لسالز ر تعسرس ل ل , إضاا  إلا تة ح رإلي ارل ال رليلا وتأاة حئضا  وقلوا  رلبو , وتأتل بعس  ل  رلئيونال 
رألخةا ئو  وجوس ن ب  عالا  ئ  ج اذال رلصوساوز, وهل تدوة ال ئة  رلقلح ورةت اظ ضأي رلسز ورلقصوة 

 .)3)رليلو  رلواا ل
 حسب تناولهم للمشروبات الغازية قبل اة ابة بالمرض ( المرضى11جدول )

 النسبة المئوية % العدد تناول  المرضى المشروبات الغازية         

 76.5 309 نعز

 23.5 95 ر

 100 404 المجموع

 .(210)الم در: هالة مدوخ , مرضى الفشل الكلوى المزمن  في محافظات غزة , م در سابق , ص
 
 
 
 
 

                                                

,  رإلليتةونتتتتتتتتتتتتتتتتل, رلئوقتتتتتتتتتتتتتتتت  " الكلةةةةةةةةةةةةةةةةويمشةةةةةةةةةةةةةةةةروب الكةةةةةةةةةةةةةةةةوص قةةةةةةةةةةةةةةةةد ي ةةةةةةةةةةةةةةةةيبك بالفشةةةةةةةةةةةةةةةةل راتتتتتتتتتتتتتتتت  ,   هو  ئنتتتتتتتتتتتتتتتتتساال )1)
froum.lahaonline.com.archive.index.php. t-53084-Cached2007-5-25,تحسال لخة.. 

 .14, ص2005),366 , )ئجل  بل ز, رلعسس األضرار"المشروبات الغازية واسعة اصنتشار كثيرة ناذل  رنعاز,  )2)
 .19ز, ص2005), 366 , )ئجل  بل ز, رلعسس "المكونات الكيماوية للمشروبات الغازيةاسوا عوئا  ئو ا,  )3)
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 التوزيع الجغرافي لمواقع سكن المرضى حسب تناولهم للمشروبات الغازية ( 12جدول )
 %النسبة لمئوية العدد هل تتناول المشروبات الغازية المحافظة

 شمال غزة

 68.0 51 نعز
 32.0 24 ر

 100 75 المجموع

 مدينة غزة

 56.0 75 نعز
 44.0 59 ر

 100 134 المجموع

 الوسطى

 91.7 55 نعز
 8.3 5 ر

 100 60 المجموع

 خانيونس
 98.8 81 نعز
 1.2 1 ر

 100 82 المجموع

 رفح

 88.7 47 نعز
 11.3 6 ر

 100 53 المجموع

  404 الكلى  المجموع

 .(211)الم در: هالة مدوخ , مرضى الفشل الكلوى المزمن  في محافظات غزة , م در سابق , ص
  -:اآلتي( 12والجدول )( 11نالحظ من خالل الجدول ) 
  309, وبلا عسسهز ) اتناولو  رلئ ةوبال رلأا ا جابور ) نعز) هو  ل ذ  رلئةضا ورل ا  رلتةتاح رأل الجايل(  

, ويتتا  ئعاتتز رلئةضتتا  حتتارل رلسةر تت  إجئتتالل%) ئتت  76.5اتتةرس عانتت  رلسةر تت  وبلأتتل ن تتبتلز )هئتت   ر  اتتةس
رلئ تةوبال   , وبعت  رلئةضتا يتانور اتنتاولو  ئ  تناو  رليعتاز ئبا تةة ررنتلاياتناولور رلئ ةوبال رلأا ا  بعس 

 رليلو و قب  رلنوز ويا   ل  بصوةة ئ تئةة لسا ئةضا رل    هرل تةة رلصباحا   الرلأا ا  قب  تناو  رليعاز 
يتتا   رلئاسرناتت  لئ ت تت ا رل ت اي بئسانتت  غتت ة رل اتتاةرل, وئتت  ختال  رليلتتو  رلئتت ئ  صتتابتلز بئتتة  رل  ت  إقبت  

 اتتلحتتس رلئةضتتا اتنتتاو  رليتتور ه) يتتا  ز2012لعتتاز ) رليلتتو  رلئتت ئ لئةضتتا رل  تت    ئتت  ضتتئ  حتتارل رلواتتاة
تلتت   اجتأةصتب  بلتتا ه  رليلتا يوتتة ئت  لتتة ونصتت  التز ايتت  لت  وقتل لعئلاتت  غ تا  رليلتتا ألهرل تتةة رلصتباحا  

رلئناي  رلجنوبات  ورلو تيا ئت   يانلو ئص اة رليلا وتز واات  علا رل وة,  ه  ةونال رليلا ان ج  ونهلجئا  
اذتال رلئةضتا رلت ا  ر  رلوانلرلتةتاح  البانئا جاي  ,  يوة اذال رلئةضا رل ا  اتناولو  رلئ ةوبال رلأا ا ه

اةرس عان  رلسةر    )ر) اتنتاولو  رلئ تةوبال رلأا ات  هئ   ر  ) اةس95, حال هجاح ) اتناولو  رلئ ةوبال رلأا ا 
 . , وه ر ئد ة جاس للصح  حارل رلسةر   إجئالل%) ئ  23.5وبن ب  )

  ولقتتس تبتتا  ئتت  ختتال  رلسةر تت  رلئاسرناتت  ل ذتتال رلئةضتتا رلتت ا  اتنتتاولو  رلئ تتةوبال رلأا اتت  , ه  ئعائلتتز يتتانور
اتنتتاولو  رلئ تتةوبال يتت  اتتوز وب تتي  ئ تتتئة ئئتتا  رس رألئتتة  تتوير  لئةضتتا رل  تت  رليلتتو  رلئتت ئ  , وهتت ر اديتتس 

ا  انسرة ه  رأل خاص رل ا  اتناولو  اوئاا  عبوتا  هو هيوتة ئت  هحتس ئ تةوبال رليتور رلأا ات , هتز سةر   سرل
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) 13عةض  بن ب  تتتةروح ئتا بتا  رلضتع ا  إلتا والوت  هضتعا  لإلصتاب  بال  ت  رليلتو  رلئت ئ . جتسو  ةقتز: )
 ).14وجسو  ةقز : )

 اة ابة بالمرض( أيام تناول المرضى للمشروبات الغازية قبل 13جدول )

  %ةالنسبة المئوي العدد تناول المشروبات الغازية
 46.6 144 ي  اوز
 46.2 143 ي  اوئا 
 3.6 11 ي  والو  هااز
 3.6 11 هيوة ئ   ل 
 100 309 المجموع

 .(213)الم در: هالة مدوخ , مرضى الفشل الكلوى المزمن  في محافظات غزة , م در سابق , ص
حتلتل رو , نلز ا تةبو  رليتور  توسري رللتو  ب تي  يباتةأجتابور بتهيتانور ا تةبونلا  رلتلنورظ رلئةضا ع  رألوعنس  در  
اتةرس هئت  اتةسر  ) 241, وبلتا عتسس رلئةضتا رلت ا  ا ضتلو  رليتور ) رلأا ات  لرلئ تةوبانتورظ هولا ئ  بتا  رلئةتب  رأل

وتو عل باقا رلن ح علا بتاقا رألنتورظ يئتا هتو  حارل رلسةر   إجئالل%) ئ  78, وبلأل ن بتلز ) عان  رلسةر  
 .   يئا وضحنا  ل   ابقا   خية رلئ ةوبال رلأا ا هئ   رليورتعتبة و , ) 14ئبا  ئ  خال  رلجسو  ةقز : )

  
 ( نوع المشروبات الغازية التي يتناولها المرضى14) جدول

 %النسبة المئوية العدد نوع المشروبات الغازية التي تتناولها
 78.0 241  وسري يور

 11.7 36     هح
 0.6 2  تاة

 9.7 30 جئا  ئا  ية
 100 309 المجموع

 .(215)الم در: هالة مدوخ , مرضى الفشل الكلوى المزمن  في محافظات غزة , م در سابق , ص
 رلئ ئ :الكلوي بمرض الفشل  واة ابةالمشروبات الغازية العالقة اصرتباطية بين تناول 
) لئعةاتت  هتت  هنتا  ر تتتقاللا  بتا  تنتتاو  رلئ تةوبال رلأا اتت  ورةت تتاظ Chi-square) تتز ر تتتخسرز رختبتاة ئةبتت  يتا 

وهتا هصتأة  Sig (0.002وبلأتل رلقائت  ررحتئالات  ) 15.085عسرس رلئصابا , حال بلأل قائ  يتاا رلئح توب  ه
نلتتا تعتبتة ئتت  ورلتتل تتنص علتتا وجتوس عالقتت  بتا  تنتاو  رلئ تتةوبال رلأا ات   وخاصتت  رليتور رل توسري أل  0.05ئت 

,  ورةت تتاظ هعتتسرس رلئصتتابا  جتتسو  ةقتتز: وعلئاتتا   حصتتاذاا  إ إوباتلتتاتتتز  ورلتتتلتتتدسا للتتال  رليلتتا  رلتتتلضتتئ  رلعورئتت  
(15(. 
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عداد أهل يوجد عالقة بين تناول المشروبات الغازية وارتفاع  ( قيمة اختبار مربع كاي ةثبات15جدول )
 المزمن الم ابين بمرض الفشل الكلوي

 dfدرجات الحرية  قيمة اصختبار الفرض
القيمة 
 (.Sigاصحتمالية)

ه  اوجس عالق  با  تناو  رلئ ةوبال 
رلأا ا  ورةت اظ هعسرس رلئصابا  بئة  

 رل    رليلو .
15.085 3 0.002* 

α*رلعالق  سرل  إحصاذاا عنس ئ توا سرل   = 0.05. 
 : ملح الطعام وأثره على الكلى: خامساً 

, وا تتتخسز رلئلتت   ئلتت  رليعتتاز هتتو ئتتاسة ر غنتتا عنلتتا لإلن تتا  ورلحاتتور , وهتتو ا تتتخسز يئتتاسة ئح تتن  ليعتتز رلأتت ري
وغاة  ل  ئ     هنورظ رلجب , وال صناع  بع , وال صناع  رأل ئا  رلئئلح  بيئاال يباةة ال إنتاج رلئخلالل

بتسةجال عالات  ئئتا اضتة بصتح  رإلن تا  وات تبح رلصناعال, وا ي  رلئلت  خيتةر  يباتةر  علتا رإلن تا  ر ر ه تتخسز 
 بالعساس ئ  رألئةر . إصابت ال 
 :أهم األضرار الناتجة عن ملح الطعام 

تت تةح ئت  ختال  رل تورذ  اتل رلج تز ألنلتا اتعة  رإلن ا  لئخاية ج ائ  عنسئا اتناو  ئلحا   رذتسر  عت  رلحاجت , 
, حاتتل تت اعتت  ئتت  رلبةوتانتتال اتتل رلخلاتت  ئيونتت  ئةيبتتال  تتساسة رلوبتتال ر ا تتل  تحلللتتا,  إلتتا خالاتتا رلج تتز رلحاتت 

اتتتتةريز سرختت  رلخلاتت  ئئتتا اتتدس  إلتتا رلي تت  اتتل هسري وااذ لتتا رلحاواتت , وتتز تبتتسه اتتل رلتجئتت  ورلتتتةريز سرختت  رألن تتج  
وهن تج  رألجلت ة رلتنا تلا ) ئئتا اتدس  اتل  -عضتالل رلقلتح -رلتةذتا  -رلئت  -رليلتا -)رليبس ز ئو رلةخوة ال رلج 

رلعقتز عنتس  -رلتخلت  رلعقلتل )عنتس رألي تا )  -رلئت ئ  رليلتو , ئة  رل     رلنلاا  إلا الوة هئةر  خياةة ئو 
, وخاصتت  رليلتتا ألنتت  اتتدسا  رلئ تتتلسا    رلئلتت  لتت  تتتأواة علتتا رألعضتتايأل ,)1)رل تتةيانا  رألوةرز -رلةجتتا  ورلن تتاي 

نجاوتن تا  ا اس ئ  تةيا  رلئل  رلئحلا لة  بيئاال يباةة  تناو  رلئل   , ا ااسة إلا رنخ ا  رلنا ةونال ال رليلا
, واعئت  علتا رلتلات  رليلتو  وتلت  رألن تج  وا تاعس علتا رل رلتل, وقس تز وجوس عالق  با  رلئل  ورلبتو   ال رليلا

, وئت  )2)رلئلت   , ل ل  اجتح إتبتاظ ناتاز غت رذل جاتس ئت  رنخ تا  يئات  )يلوةاتس رلصتوساوز) ل رليلاتيوا  حصور
 ب تتتا هنورعلتتا بتتاألئالح يتتالئخلالل  ختتال  رلسةر تت  رلئاسرناتت  وعنتتس  تتدر  رلئةضتتا هتت  تتنتتاو  رأليعئتت  رلئح واتت 

ئتتتالح و ب تتتي  غاتتتة ئبا تتتة عتتت  يةاتتت  ئتتتالح  تتتوري ب تتتي  ئبا تتتة لتنتتتاوللز لةلة ر  يباتتتة  ا   تتتتلالير  هنتتتا  هاتبتتتا  
 تتئا  نورعلتتا يالئخلتت  ورللائتتو  رلئيبتتوس ورل ل تت  رلئيبتتوس ورألهب تتتا  لئالح  تتوري رليةر تتيعئتت  رلئح واتت  بتتاألرأل

 ).17) وجسو  ةقز :)16جسو  ةقز :)ورألجبا  رلئئلح  ...,   رلئئلح  وغاةها
 
 
 
 
 

                                                
 .57-58,  صز2000ئةج   ب   يةض,  , السلوكيات الخاطئة وكيفية مواجهتهاتلوث البيئة ح   هحئس  حات ,    )1)

(2)
 Ebrhard Ritz and otto Mehls ,"Salt damage to kidney", (2009), university of Idaho.p8. 
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 بشتى أنواعها واألمالح األخرى قبل اة ابة بالمرض باألمالح كالمخلالت المرضى لألطعمة المحفوظة ( تناول 16) جدول

تنةةةاول المرضةةةى األطعمةةةة المحفوظةةةة بةةةاألمالح كةةةالمخلالت بشةةةتى 
 واألمالح األخرى قبل اص ابة بالمرض أنواعها

 %النسبة المئوية  العدد

 86.4 349 نعز
 13.6 55 ر

 100 404 المجموع

 .(218)الم در: هالة مدوخ , مرضى الفشل الكلوى المزمن  في محافظات غزة , م در سابق , ص
 ( التوزيع الجغرافي لمواقع سكن المرضى حسب تناولهم لألطعمة المحفوظة باألمالح17جدول )

تنةةةةةةةاول المرضةةةةةةةى األطعمةةةةةةةة المحفوظةةةةةةةة بةةةةةةةاألمالح  المحافظة
 كالمخلالت بشتى أنواعها واألمالح األخرى 

 %النسبة المئوية العدد

 شمال غزة

 77.3 58 نعز
 22.7 17 ر

 100 75 المجموع

 مدينة غزة

 85.8 115 نعز
 14.2 19 ر

 100 134 المجموع

 الوسطى

 95.0 57 نعز
 5.0 3 ر

 100 60 المجموع

 خانيونس
 91.5 75 نعز
 8.5 7 ر

 100 82 المجموع

 رفح

 83.0 44 نعز
 17.0 9 ر

 100 53 المجموع

  404 الكلى  المجموع

 .(218)الم در: هالة مدوخ , مرضى الفشل الكلوى المزمن  في محافظات غزة , م در سابق , ص
 -: اآلتي( 17) (  والجدول16نالحظ من خالل الجدول )

حاتل  تيلل اذت  رلت ا  ئالح, بتاأل رلئح وات يعئت  ليباعت  تنتاو  رلئةضتا لة باانال رلسةر   رلئاسرنات  واقتا   هالةل
) 349اتةرس عانت  رلسةر ت  وبلتا عتسسهز )هيوتة ئت  نصت  هنحتو  ب تتا هنورعلتائالح يعئ  رلئح وات  بتاألاتناولو  رأل

قتس  تجلل  رألعلتا, ويانل ن ب  وجتوسهز  حارل رلسةر   إجئالل%) ئ  86.4اةرس عان  رلسةر   بن ب  )هئ   ر  اةس
 .حارل رلسةر   إجئالل%) ئ  91.5وئحااا  خاناونس بن ب  ) %)95ي  ئ  رلئحااا  رلو يا بن ب  ) ال
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 إجئتتالل%) ئتت  83, وتتز ئحاااتت  ةاتت  وبن تتب  ) حتتارل رلسةر تت  إجئتتالل%) ئتت  85.5وتتز تلالتتا ئسانتت  غتت ة بن تتب  )
, وتئولتل  حتارل رلسةر ت  إجئالل%) ئ  77.3ئحااا  رل ئا  وبن ب  ) الق  تئوا  للا ه, ويا   حارل رلسةر  

بتتاألئالح يتتالئخلالل ورأل تتئا  رلئئلحتت   ورل ل تت  ورللائتتو  رلئيبتتوس ورليةر تتل ورل اتتتو    رأليعئتت  رلئح واتت هتت ض 
, واعتبتة رلئلت  لت  تتأواة خياتة علتا رليلتا ألنت  اتدسا إلتا تيتوا  حصتورل  ورل ل   بأنورع  ورلخ  ورلل تل..... رلت 

رليلتو  رل  ت   ه غ ا  لليلا  إلاورل ا ادسا بسوةض رةت اظ  وااذ  رليلا  إلارليلا ورل ا ادسا  وهئةر رليلا  
يعئت  رلئحتوات  ئ  رأل رإلقال رل ا  اعانو  ئ  حصا رليلا ب ةح لتةا  ئ  رلئاي وحاو   رأل خاصل ل  انص  

لبا  ورلئل و  ورلتا  رلئج   ورلل ل ورلبائا  ورلحئتص ورلت ا ا اتس ئت  خيتة تيتوا  علا رليال اوز ئو  ئنتجال رأل
يوتة لتسا رلنتاس ه  حصتاة رليلات  تيتو  هوبتتل رلسةر تال هنورعلا حال أورلتقلا  ئ  رلبةوتا  ئو  رللحوز ب , رلحصا

ئتت   لاناتت  رليلتتا ر ر ينتتل تعتتان ألنتت بتنتتاو  عصتتاة رللائتتو   اضتتا  هرلتت ا  اتعتتايو  رللحتتوز ب تتي  يباتتة, وانصتت  
 رليلتو تئن  تيو  حصاة رليلا لتجنح ئة  رل  ت   رلتل, واعتبة نبال رلبقسونس ئ  رلنباتال رلئسةة  حصا رليلا

(1(. 
 ر  ) اتةس55رلئةتبت  رلوانات  وبلتا عتسسهز ) جتايل اتلئالح بتاأل يعئت  رلئح وات اذت  رلئةضتا رلت ا  ر اتنتاولو  رأل هئا
, وتو عتل هت ض رلن تب  علتا جئات  ئةضتا  حتارل رلسةر ت  إجئتالل%) ئت  13.6اتةرس عانت  رلسةر ت , وبن تب  )هئ  

 غ ة. ال ئحااا
 رلئ ئ :الكلوي بمرض الفشل  واة ابةالعالقة اصرتباطية بين تناول ملح الطعام للمرضى 

تتتز ر تتتخسرز رل ةضتتا  رلتالاتت  للتحقتت  ئتت  عالقتت  رأليعئتت  رلئح واتت  بتتاألئالح ورةت تتاظ هعتتسرس رلئصتتابا , حاتتل تتتز  
 تتس ورلتتل  0.05هصتأة ئت  Sig(   0.000)قائت  و  25.324ر تتخسرز ئةبت  يتا   ويانتل قائت  يتاا رلئح توب  

حاتتتل ه  رألاتتتةرس رلتتت ا  ,  ورةت تتتاظ هعتتتسرس رلئصتتتابا , بتتتاألئالحرلئح واتتت   رأليعئتتت علتتتا وجتتتوس عالقتتت  بتتتا  تنتتتاو  
اتناولو  يئاال يباةة ئ  رألئالح ايونور هيوة عةض  لإلصاب  بئة  رل    رليلو  لئا لةئالح ئت  ئختاية يباتةة 

 ). 18جسو  ةقز: ) .تز توضاحلا  ابقا   ورلتلعلا رليلا 
 أعدادوارتفاع كالمخلالت بشتى أنواعها واألمالح األخرى  األمالحهل يوجد عالقة بين تناول  ( قيمة اختبار مربع كاي ةثبات18جدول )

 الم ابين.

 ق مة االخت ةر الفرض
درجةت 

 dfالحر ة 
الق مة 

 (.Sigاالحتمةل ة)

ه  اوجس عالق  با  تناو  رألئالح رألئالح 
يالئخلالل ب تا هنورعلا ورألئالح رألخةا ورةت اظ 

 هعسرس رلئصابا .
 

25.324 3 0.000* 

 a= 0.05رلعالق  سرل  إحصاذاا عنس ئ توا سرل  

                                                

8-5-تحتتتسال. لختتتة www.islamweb.net,  رإلليتةونتتتل, ئةجتتت   تتتب   يتتتةض , رلئوقتتت  " ح ةةةوات الكلةةةى,    ئحئتتتوس رلبتتتاة رحئتتتس  )1)
2010. 

http://www.islamweb.net/
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اص ةةابة بمةةرض الفشةةل و النيكةةوتين فةةي دخةةان السةةجائر  المركبةةات الكيميائيةةة لمةةادةدور : سادسةةاً 
 :المزمن الكلوي
لتسخا  وئا ا بب  ئ  هئةر  ئ  هيبة رلئ يالل رلصحا  لإلن ا  وئتاسة رلتبتا رلتتل اتسخنلا رإلن تا  تصتن  اعتبة ر

تحتتتو  رل تتاجاةة رلورحتتسة ئتتا , و )1)ئت  هوةر  نبتتال رليبتتا  وهتتل هئةاياتت  رألصتت , وتتت ةظ رآل  اتتل ئعاتتز بلتتسر  رلعتتالز
% وائتتتص رلنايتتوتا  ئتت  رألغ تتا  رلئخاياتت  اتتل رل تتز 10ورلل ئلأتتز ئتت  رلنايتتوتا  وا تن تت  ئنلتتا حتت 30-20بتتا  

ورلةذتا  , يئا ائتتص ئت   تي  رلجلتس , وتحتسل عئلات  رألات  للنايتوتا  اتل رلتةذتا  ورليبتس بن تب  عالات  قتس تصت  
, )2) ) رلتت   ايتتةح بور تتي  رليلاتت Cotinine% ئتت  رلنايتتوتا  رلئئتتتص وههتتز نتتورتج رألاتت  هتتو رليتتوتانا  )95إلتتا 

ئلأز , ئئا اتدس  للواتاة  60واعتبة رلنايوتا  ئ  رلئورس  ساسة رل ئا  إ  ه  رلجةع  رلقاتل  ئن  لإلن ا  تبلا حورلل 
ختتال  سقتتاذ  ئعتتسوسة ئتت  تنتتاو  هتت ض رلجةعتت  ورلنايتتوتا  لتت  تتتأواة قصتتاة رلئ عتتو  إ  تبلتتا اتتتةة نصتت  رلعئتتة حتتورلل 

ل ر اإ  رلي ت   * اع  22وتا  ا تةة نص  رلعئة اا  تبلا حورلل  اعتا  هئا رليوتانا  وهو ههز نورتج ها  رلناي
, وتتسخا  رل تجاذة اوئاتا  )3) ع  ئ توا رليوتانا  اتل رلبتو  اعتبتة سلتاال  علتا ئتسا تعتة  رأل تخاص لتسخا  رلتبتا

اعتتة  رلصتتح  للخيتتة, وهتت ر قتتس اتتدس  إلتتا هئتتةر  خياتتةة بئتتا االتتا  تتةيا  رلةذتت  وئتتة  رلقلتتح , واتت سرس رلخيتتة 
, وبانتل سةر ت  اتل رلنتةواج عت  هوتة )4)  سااس رر تتلال  واتعتااز عنتسئا ابتسه رلتتسخا  اتل ئةحلت  ئبيتةة ئت  رلعئتةبا

 تتنورل , حاتتل هوبتتتل رلسةر تت  ه   10رلتت   تتخص علتتا ئتتسا  65رلتتتسخا  علتتا حاتتاة رلئتتسخنا   تتئلل هيوتتة ئتت  
  رلئتتتسخنا  ئقاةنتتت  بأاتتتةهز ئتتت  غاتتتة رلتتتتسخا  ئتتت  رلعورئتتت  رلئ تتتاعسة اتتتل رإلصتتتاب  اتتتل رل  تتت  رليلتتتو  لتتتسا رلةجتتتا

عنتتس  تتدر  رلئةضتتا رلتت يوة هتت  هنتتل ئتتسخ   و , وئتت  ختتال  رلسةر تت  رلئاسرناتت  وتحلاتت  نتتتاذج رر تتتبان   )5)رلئتتسخنا  
اتةسر  ئت  رلتت يوة ئتسخنا  ئت   ت  ئبيتة ئتت   )204), ه  )20) ورلجتسو  ةقتز: )19اتبتا  ئت  ختال  رلجتسو  ةقتتز: )

%) ئتتت  إجئتتتالل حتتتارل رلسةر تتت  , وهتتت ر اديتتتس ئتتتسا خيتتتوةة 86.4بن تتتب  ) يتتتةر  ئتتت  عانتتت  رلسةر تتت   )236هصتتت  )
 رلتسخا  علا رليلا ورلتل هوبتتلا رلسةر ال رل ابق  ورل ا ادسا لل    رليلو .

 ( عادة التدخين لمرضى الفشل الكلوي الذكور قبل اة ابة بالمرض19جدول )
 المئوية %النسبة  العدد اتباع عادة التدخين

 86.4 204 نعز
 13.6 32 ر

 100 236 المجموع

 .(222)الم در: هالة مدوخ , مرضى الفشل الكلوى المزمن  في محافظات غزة , م در سابق , ص
 

                                                

 , التطةةورات الحديثةةة فةةي علةةم البيئةةة المشةةكالت البيئيةةة والحلةةول العلميةةة, عبتتس رلتتةحئ  ئحئتتس رل تتعسنل , ونتتاي ئلاجتتل رل تتاس عتتوسة,   )1)
 .268, ص ز2008ئةج   ب   يةض, 

 .268, صز2007, رألةس  , رليبع  رألولا, سرة رلئ اةة للن ة ورلتو ا , عئا  "البيئة الداء والدواءهحئس رل ةج رلعياال,  )2)
*اتةة نص  رلعئة : تعة  هحاانا  )ئسة نص  رلحااض) تيل  علا رلئسة رلال ئ  لنص  رلئاسة ليل تتحو  إلتا ئتاسة هختةا اابقتا رلنصت  , 

 ن  ليا تتحو  إلا ئاسة هخةا .ه ر رلنص  ئاها رلئسة رلال ئ  لنص  رلئاسة ئ
 .269, صرلئةج  رل اب  )3)

(4)Roth Romer, "IEGISLATVE AcTIoN To cmBat The world smoking Epidemic", 1982,p42 

,  t38648.html.\vb\2011,redsea moon. comعتسس  تبتئبة  اتل/" kidney lnten ational رلئوقت  رلئعتئتس لئجلت  ,  )5)
 22010-31تحسال  لخة
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 ( التوزيع الجغرافي لمواقع سكن المرضى الذكور المدخنين وغير المدخنين 20جدول )
 %المئويةالنسبة  العدد اتباع عادة مدخن    المحافظة

 شمال غزة

 89.8 44 نعز
 10.2 5 ر

 100 49 المجموع

 مدينة غزة

 86.5 64 نعز
 13.5 10 ر

 100 74 المجموع

 الوسطى

 82.9 29 نعز
 17.1 6 ر

 100 35 المجموع

 خانيونس
 86.0 37 نعز
 14.0 6 ر

 100 43 المجموع

 رفح

 85.7 30 نعز
 14.3 5 ر

 100 35 المجموع

  236 الكلى  المجموع

 .(222)الم در: هالة مدوخ , مرضى الفشل الكلوى المزمن  في محافظات غزة , م در سابق , ص  
  -: اآلتي( 20( والجدول )19نالحظ من خالل الجدول )

هجتتاح  اتتةرس عانتت  رلسةر تت  ئتت  رلتت يوة, حاتتلهيوتتة ئتت  نصتت  هلباانتتال رلسةر تت  رلئاسرناتت  جتتايل اذتت  رلئتتسخنا   واقتتا  
 إجئتتالل%) ئتت  86.4بن تتب  ) ئتت   تت  ئبيتتةئتت  هاتتةرس عانتت  رلسةر تت  )نعتتز) ه  لتتسالز عتتاسة رلتتتسخا  اتتةسر  ) 204)

جئاتت  ئةضتتا ئحاااتتال غتت ة  ور  تتائا ئحاااتت  رل تتئا  لبن تتح ئتقاةبتت   اذتت  رلئتتسخنا حتتارل رلسةر تت , وتو عتتل 
رليلتتو   يوة رلئصتتابا  بال  تت  للتتيبتتة اذتت  ا  ههاضتتتئولتتل االتتا  ورلتتتلحتتارل رلسةر تت   إجئتتالل%) ئتت  89.8بن تتب  )
, ويتا  ئعاتز رلئةضتا ئتسخنا  ئت   ت  ئبيتة, ويتا  اوجتس رلسةر   رلئاسرنات  ورلتا تز توضاحلا ئ  خال   رلئ ئ 

رليلتو  صتابتلز بال  ت  إ   تبح هاقولتو  اتل وجتوهلز رلح تةة ورأللتز  يانتل رلئقابل  رل خصا وناي هبع  رلئةضا و 
رليلتو  رلئت ئ  حاتل وبتل صتاب  بئتة  رل  ت  قالعلتز عت  رلتتسخا  بعتس رإلإ  ئ     ئبية وتز هو رلتسخا رلئ ئ 

% ئتت  و نتت  نايتتوتا  وهتتل ئتتاسة 2علئاتتا  ئضتتاة رلتتتسخا  علتتا رلصتتح  رلعائتت , حاتتل تبتتا  ه  رلتتسخا  احتتتو  علتتا 
لتت ا اتتدسا إلتتا رل  تت  قاتلتت  هقتتوا اتتل اعللتتا ئتت  رلتت ةنا  ورر تتتئةرة علتتا عتتاسة رلتتتسخا  احتتسل رلت تتئز رلئتت ئ  ور

, هاضا  تضع  ئاسة رلنايوتا  ال سخا  رل جاذة قسةة رليلا علا تص ا  رلسز ئ  رل ئوز وادس   لت  إلتا )1)رليلو 
, ألنت  احتتو  علتا )2)ضع  قسةة رليلا علا إاةر  رلبو , واعتبتة رلتتسخا  هتو هحتس رلعورئت  رلئ تبب  ل تةيا  رليلتا

                                                

 .68ز, ص2000ئةج   ب   يةض,  ,  تلوث البيئة السلوكيات الخاطئة وكيفية مواجهتها ,  ح   هحئس  حات  )1)
 2011-7-23تحسال  لخة  www.alamalsahha.comل رة )ئاةس) 15رلئوق  رلئعتئس لئجل  رلصح ,  )2)
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 ر  ) اتةس34ق  رل ذال حال هجاح )ر) )هبانئا جايل اذ  رلئةضا رلأاة ئسخنا  , )1)ئةيح يائااذل  400هيوة ئ  
حارل رلسةر ت , وتو عتل ن تبتلز علتا جئات  رلئةضتا  إجئالل%) ئ  13.6ئ  هاةرس عان  رلسةر   رل يوة بن ب  )

 .)2ةقز )  ي  . رل يوة رلأاة ئسخنا  علا ئحاااال غ ة
 الكلوي المزمن ابة بمرض الفشل للذكور واةالعالقة اصرتباطية بين عادة التدخين 

تتتز ر تتتخسرز رل ةضتتا  رلتالاتت  للتحقتت  ئتت  عالقتت  رلتتتسخا  ورةت تتاظ هعتتسرس رلئصتتابا , حاتتل تتتز ر تتتخسرز ئةبتت  يتتا    
ورلتل تنص علا وجتوس عالقت   0.05هصأة ئ  وها  0.006 (Sig)وقائ   12.310ويانل قائ  ياا رلئح وب  

  ئتت  التتتسخله  ه  رألاتتةرس رلئتتسخنا  ايونتتو  هيوتتة عةضتت  لإلصتتاب , لئتتا سرس رلئصتتابا , خا   ورةت تتاظ هعتتسبتتا  رلتتت
 ). 21جسو  ةقز: ) .رليلو بئة  رل     رإلصاب  إلادسا تبالأ  يئا تز  يةها علا رليلا و و هضةرة ج ائ  

 أعداد الم ابين بارتفاع( قيمة اختبار مربع كاي ةثبات هل التدخين ل  عالقة 21جدول )
 Sigاصحتمالية  dfالحرية  قيمة اصختبار الفرض

ه  اوجس عالق  با  رلتسخا  ورةت اظ هعسرس 
 رلئصابا 

 
12.310 

 
3 

 
0.006 

 a= 0.05رلعالق  سرل  إحصاذاا عنس ئ توا سرل  
 لهذا يجب تجنب التدخين وذلك بيحد الوسائل العلمية التالية:

عتت  رلتتتسخا  ر بتتس ه  انبتت  ئتت  قناعتت   رتاتت  ورقتنتتاظ تتتاز بأضتتةرة انبأتتل علتتا رلئتتسخ  ه  اعتتة  ه  قتتةرة إقالعتت  
و لباال ه ض رلعاسة رل تاذ  وه  إةرستت  رل رتات  هتل رلعائت  رلئحتسس لنجتاح هو ا ت  هت ر رلقتةرة, اتاإلقالظ عت  رلتتسخا  

ئقل  ئا ا تأل  إ ر يا  هو  اوز ئ  هااز رإلقالظ ع  رلتسخا  ولز اجس رل, اتيلح ع ائ  قوا , وجالي وصبة  ساسا 
اعلات  رلئ تتل وئئاة ت  رلةااضتت  رلئنا تتب  , يت ل  علاتت  باإليوتاة ئتت   تتةح رل تورذ  يالئتتاي ورلعصتاذة رليا جتت , ئتت  
تجنتتح  تتةح رل تتتا  ورلقلتتوة ورليويتتتا يتتور ورلباب تتتل, وعلاتت  ه  اأختت  قتتتسةر  يباتتةر  ئتتت  رلةرحتت  ورر تتتتةخاي خاصتت   اتتتل 

عتسز تنتاو  رأليعئتت  رلس تئ  وعلتا رلئقلت  عتت  رلتتسخا  رر تتحئاز هيوتتة رأل تبوظ رألو  ئت  رلتوقت  عتت  رلتتسخا  , و 
ر تتخسرز هنتورظ خاصت  ئتت   ,)2) , ئت  تتسلا  هيتةر  رلاتسا  ورلقتسئا  لتن تاي رلتسوةة رلسئوات  ئت  ئتةة اتل رلاتوز رلورحتس

 .)3)رللبا  تحتو  علا ئورس ت اب  رلنايوتا 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                

 ,ز 2002,  ولتتا ئيتبتت  رلتتسرة رلعةباتت  لليتتتاح, رلقتتاهةة, رليبعتت  رأل  اةنسةةانواثةةره علةةى  ةةحة  البيئةةي"التلةةوث , هةنتتادويئحئتتس رل تتاس  )1)
 .59ص
 , ئةجت  "التطةورات الحديثةة فةي علةم البيئةة المشةكالت البيئيةة والحلةول العلميةةعبس رلةحئ  ئحئس رل عسنل, وناي ئلاجل رل اس عوسة,  )2)

 .288, صز2008 ب   يةض, 
 .41ص, 1997 , ئةج   ب   يةض, من الفشل الكلوي أسرتك"كيف تحمي رحئس عبس رلوهاح عبس رلجورس,  )3)
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 للذكور المدخنين في محافظات غزة( توزيع أفراد عينة الدراسة 2) شكل

 
 .( 226)الم در: هالة مدوخ , مرضى الفشل الكلوى المزمن  في محافظات غزة , م در سابق , ص

( الةذى فسةر العالقةات بةين التلةوث الكيميةائي للغةذاء واة ةابة بمةرض Chi-squareملخص اختبار مربةع كةاى)
 الفشل الكلوي في محافظات غزة. 

( الذى فسر العالقات بين التلوث الكيميائي للغذاء واة ابة Chi-squareاختبار مربع كاى)( 22جدول )
 بمرض الفشل الكلوي في محافظات غزة

 Sigالقيمة اصحتمالية  dfدرجات الحرية  قيمة اصختبار البند م

هتت  اوجتتس عالقتت  بتتا  ناتتاز رلأتت ري  1-
بئتتتتة   ورةت تتتتاظ هعتتتتسرس رلئصتتتتابا 
 رل    رليلو  رلئ ئ  . 

 
36.124 

 
3 

 
0.000 

هتتتتتتتت  اوجتتتتتتتتس عالقتتتتتتتت  بتتتتتتتتا  تنتتتتتتتتاو   2-
رأليعئتتتتتتتتتتتتت  رلجتتتتتتتتتتتتتاه ة ورألغ اتتتتتتتتتتتتتت  

 عسرس رلئصابا هرلئح وا  ورةت اظ 
 .بئة  رل    رليلو  رلئ ئ 

32.993 3 0.000* 
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هتتتتتتتت  اوجتتتتتتتتس عالقتتتتتتتت  بتتتتتتتتا  تنتتتتتتتتاو   3-
عتتسرس هرلئ تةوبال رلأا اتت   ورةت تاظ 

رليلتتتتو  بئتتتتة  رل  تتتت  رلئصتتتتابا  
 .رلئ ئ 

15.085 3 0.002* 

هتتتتتتتت  اوجتتتتتتتتس عالقتتتتتتتت  بتتتتتتتتا  تنتتتتتتتتاو   4-
 هنورعلتتتا ورليةر تتتل ب تتتتائتتتالح رأل

بئتتتتة   عتتتتسرس رلئصتتتتابا هورةت تتتتاظ 
 .رل    رليلو  رلئ ئ 

25.324 3 0.000* 

ئتتتتتتتتتاسة هتتتتتتتتت  اوجتتتتتتتتتس عالقتتتتتتتتت  بتتتتتتتتتا   5-
رلنايتتتتتتتتوتا  اتتتتتتتتل سختتتتتتتتا  رل تتتتتتتتجاذة 

بئتتتتة   ورةت تتتتاظ هعتتتتسرس رلئصتتتتابا 
 رل    رليلو  رلئ ئ  .

 
12.310 

 
3 

 
0.006 

 a= 0.05رلعالقال سرل  إحصاذاا عنس ئ توا سرل  
 -: اآلتي( 4.25يظهر من خالل الجدول )

  ا تتة رختبتتاة ئةبتت  يتتاا(Chi-square)  رل  تت  رليلتتو  وررصتتاب  بئتتة  رتبتتاظ ناتتاز غتت رذا   بوجتتوس عالقتت
 ..بئة  رل    رليلو  رلئ ئ  رلئصابا عسرس هتناو  رأليعئ  رلجاه ة ورألغ ا  رلئح وا  ورةت اظ رلئ ئ  , 

  ا ة رختباة ئةب  ياا(Chi-square)  عسرس رلئصابا  هعالق  با  تناو  رلئ ةوبال رلأا ا   ورةت اظ بوجوس
 بئة  رل    رليلو  رلئ ئ .

  ا تتة رختبتتاة ئةبتت  يتتاا(Chi-square)  ورةت تتاظ  ورليةر تتل ب تتتا هنورعلتتائتتالح عالقتت  بتتا  تنتتاو  رألبوجتتوس
 .بئة  رل    رليلو  رلئ ئ  س رلئصابا عسره

  ا ة رختبتاة ئةبت  يتاا(Chi-square)  ورةت تاظ هعتسرس ئتاسة رلنايتوتا  اتل سختا  رل تجاذة  بوجتوس عالقت  بتا
   بئة  رل    رليلو  رلئ ئ  . رلئصابا 
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 -النقاط التالية: فيليها الدراسة إتو لت  التيهم النتائج أجمال إويمكن 
ايتانور  رليلتو صتابتلز بال  ت  إئعا  قب    اا  غ رذ ائا  ر اتبعو  نا رئ  رلئةضا يانو  ر  يواة ه   وضحل رلسةر  ه 1-

  هنتتتتا  عالقتتتت  ه%) وبانتتتتل رلسةر تتتت  و 93.1بضتتتتةةها ووصتتتتلل ن تتتتبتلز ) ررهتئتتتتازيعئتتتت  سو  اتنتتتتاولو  جئاتتتت  رأل
قتس ايتو  لت  وعتسز رراتةري اات  رلأت ري تنتاو   اتل اعتبتة ررعتتسر ألن   صاب  بالئة ورإل رلأ رذلرةتبايا  با  رلتتب  

 .رليلو ئةر  رليلا رلئدسا  لل    هتقلا  تيةرة تيوا  رلحصا و  هوئن   الوة بالا رأل
وبيئاتتال يباتتةة ووصتتلل  نورعلتتاهرلئئلحتت  ب تتتا   رأليعئتتئتت  رلئةضتتا يتتانور  اتنتتاولو   ةر  وضتتحل رلسةر تت  يواتته 2-

صتاب  ورإل نورعلتاهرلئئلحت  ب تتا   رأليعئتتنتاو    هنتا  عالقت  رةتبايات  بتا  هوبانل رلسةر ت  و  ,%)86.4ن بتلز )
, وخاصت  رليلتا ألنت  اتدسا إلتا رنخ تا  رلنا ةونتال اتل    رلئل  ل  تتأواة علتا رألعضتاي رلئ تتلسا أل,  بالئة 
, وقتس تتز وجتوس  اتل رليلتا نجاوتن تا ا اتس ئت  تةيات  رلئلت  رلئحلتا لة  بيئاتال يباتةة  تنتاو  رلئلت   , ا ااسة رليلا

 ., واعئ  علا رلتلا  رليلو  وتل  رألن ج  وا اعس علا تيوا  حصورل رليلارل رللعالق  با  رلئل  ورلبو  
  ه%) وبانتل رلسةر ت  60غ ا  رلئح وا  )يعئ  رلجاه ة ورألرألبانئا بلأل ن ب  رلئةضا رل ا  يانور اتناولو   3-

أل  رلئتت ئ   رليلتو صتاب  بئتة  رل  ت  غ ات  رلئح وات  ورإليعئت  رلجتتاه ة ورألرأل بتا  تنتاو رةتبايات  هنتا  عالقت  
و هوة بالت تخا  أو رلئسخنت   ر ت قتس ور تتتهو رلئجئتسة هرلئتورس رلأ رذات  رلئعلبت   الئتبقاال رلئورس رلئضاا  رلئتورجسة 

 اتلنلتا تتتةريز إبتةيات رل غاتة  تائ  ان تا  حتتا ولتو لتا ج تز رإلإورلئباسرل  رلتبةاس, وبوصو  ه ض رلئورس رلئضاا  
 .رليبس و رل    ه رليلو صاب  بال    لا رإلإرلنلاا   ال لتدس عائا بعس عاز  رإلن ا ج ز 
اتنتتتتاولو  رلئ تتتتةوبال رلأا اتتتت  ووصتتتتلل ن تتتتبتلز  رةرس عانتتتت  رلسةر تتتت  يتتتتانو هاتتتتيوتتتتة ئتتتت  نصتتتت  هالتتتتةل رلسةر تتتت  ه4- 

نورظ رليتور رل توسري وبلأتل ن تبتلز لئ تةوح رليتور يوة رأله, ويانور اتناولو   حارل رلسةر   إجئالل%) ئ  76.5)
تنتاو  رلئ تةوبال  اتليوتة رلئحاااتال هويانتل رلئحاااتال رلجنوبات   اتوئل%) ويانور اتناولونلا ب ي  78رل وسري )
صتتاب  يتتور رل تتوسري ورإلالتتةل رلسةر تت  بوجتتوس عالقتت  رةتباياتت  بتتا  تنتتاو  رلئ تتةوبال رلأا اتت  وخاصتت  رله, و  رلأا اتت 

, تتدس  إلتا تة تح بعت  رلئتورس رلعضتوا  سرخت   , وخصوصا  رليور رل توسري   يوةة تناو  رلئااض رلأا ا بالئة  أل
, إضتاا  إلتا تة تح رإلي تارل اتل رليلتا  رليلاتا  وعلا رألخص ال ئص اة رليلا, ئئا ادس  إلا تيو  حصتورل

 وتأاة حئضا  وقلوا  رلبو . 
ووصتتلل ن تتبتلز  ئنتت  رلقتتسز اتتةرس عانتت  رلسةر تت  ئتت  رلتت يوة يتتانور ئتتسخنا هيوتتة ئتت  نصتت  ه  هوضتتحل رلسةر تت  ه4-
هنتتتا  عالقتتت  رةةتباياتتت  بتتتا    هوتتتتز ر تتتتخسرز رختبتتتاة ئةبتتت  يتتتاا وتبتتتا  , حتتتالل رلسةر تتت   إجئتتتالل%) ئتتت  86.4)

ةة رليلتتتا علتتتا تصتتت ا  رلتتتسز ئتتت    ئتتتاسة رلنايتتتوتا  اتتتل سختتتا  رل تتجاذة تضتتتع  قتتتس, ألرلتتتسخا  وررصتتتاب  بتتتالئة  
 . رليلو رل ئوز وادس   ل  إلا ضع  قسةة رليلا علا إاةر  رلبو  وادسا لل    

ئحاااال  الرل ةح  الرل ا  اعتئسو  علا ئااض رلبلسا  رلئ ئ   رليلو   ن ب  ئةضا رل    هرلسةر    هالةل5-
, بانئتا بلأتل ن تب  رلت ا  اعتئتسو  ويانل ئلوو  يائااذاتا  ئئتا  رس رألئتة  توير   قب  إصابتلز بالئة  %)46.8غ ة )

 اتل%), 4خاص بلأتل ن تبتلز ) ئن للئا رلئةضا رل ا  اعتئسو  علا التة ه,  %)45.8علا ئااض تحلا  ئباع  )
%) 0.2بتلز )ئا رل ا  اعتئسو  علا ئاتاض بذتة ويالت   بلأتل ن تهخاص,  ئن لل%) علا ئااض بذة 0.5حا  اعتئس )

 ئ  عان  رلسةر  . 
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 ثانيًا: التو يات:
 -في ضوء ما تو لت إلي  الدراسة ومن خالل النتائج, تم التو ل إلى مجموعة من التو يات من أبرزها :

ال رلاوز وخاص  ال رل تةة رلصباحا  حتا اتز إخةرج لتةا  ئ  رلبتو  اوئاتا  هو  ةرإليواة ئ   ةح رلئاي رلئ لت  1-
 حتا اصب  لو  رلبو  ئو  رلئاي.

ررعتسر  ال تناو  رلأ ري وعتسز رإلاتةري اتل تنتاو  رألئتالح ب تي  عتاز ب تتا هنورعلتا ورلتقلات  ئت  تنتاو  هئتالح  2-
رلحئتةري هو رلئتأيورل رلأنات  بئتاسة رأُلوي تارل ورلتتل تيتو  ئتورجتسة رلاوةرل يالبةوتانال رلحاورنات  ورلنباتات  يتاللحوز 

اتتل رلئانجتت  ورلبنتتسوةة ورل ةرولتت  حاتتل اتتدسا  لتت  ئتت  رلتقلاتت  ئتت   تتةح رل تتورذ  إلتتا تعتتة  رأل تتخاص بالحصتتاال 
 رليلوا  رلئ اعسة باإلصاب  بال    رليلو .

وات  يالئعلبتال ب تتا هنورعلتا ورلئتورس رلئلونت  ورلئي تب  عسز رإلاةري اتل تنتاو  رأليعئت  رلجتاه ة ورألغ ات  رلئح  3-
 لليعز ورلةرذح .

 ت اسا رلئ ةوبال رلأا ا  ب تا هنورعلا وخاص  رليور  وسري رللو  ألنلا تضة باليلاتا . 4-
 رإلقالظ ورربتعاس ع  عاسة رلتسخا  ألنلا ئضةة  بالصح  ورليلاتا . 5-
 : تو يات لوزارة الزراعة- 

و رةة رل ةرعت  اتل إة تتاس وتوقات  رلئت رةظ لتجنتح ئتتا ائيت  ه  اسانت  هئتاز رلقضتتاي بالت تبح اتل رإلصتتاب   ئ تذولا 1- 
بال  ت  رليلتتو  ويتت ل  رل حتص رلع تتورذل للخضتتاة ورل وريت  رلئعةوضتت  اتتل رل تو  وعتتسز رلت تتائ  اتل إاصتتا  رألئتتة 

 للقضاي إ ر وبل ه  هنا  قضااا ئ  رلئباس رلح ة  ال رلخضاة ورل ايل .
صتتتسرة  تتلاسرل بخلتتتو رلخضتتاة ورل وريتتت  ئتت  بقااتتتا رلئباتتس رلح تتتة  رليائاتتاذل ور تتتتخسرز  2- تيتتوا  جلتتت  لل حتتص ور 

رلئباتتتسرل رل ةرعاتتت  تتنا تتتح يئاتلتتتا ئتتت  رلئحاصتتتا  رل ةرعاتتت  حتتتتا ر اتتتتز تلتتتول للتةبتتت  ورلئاتتتاض رلجوااتتت  ورلئتتتأيورل 
 رلأ رذا .
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