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وتناول تتل يت ت ل عالقت ت

رل ت ت رليل تتو رلئت ت ئ

 ئ تتخسئ عتسسر, رل ت رليلتو رلئت ئ
إالتاة رلعالقتال ررةتبايات

ملخص الدراسة

تناول تتل رلس رة ت ت رلتل تتول رليائا تتاذا للأت ت ري وهوت تةض ا تتل ال تتوة ئ تتة

رلئةيبال رليائااذا لئاسة رلنايوتا ال سخا رل جاذة ال رإلصتاب بئتة

 و لت بلتس, (Chi – Square) ئ رلئعائالل رإلحصاذا رلئتئول اتل ئةبت يتا

 ر تتتبان ( (تتتز420(  باإلضتتاا إلتتا ل ت تتتز تو ا ت رر تتتبان علتتا ئةضتتا رل ت رليلتتو رلئ ت ئ, بتتا رلئتأا تةرل
رلعالقتال ررةتبايات

 وقس هالةل نتاذج رلس رة, قااس رلئتأاةرل رلخاص بالئةضا

 ي ( و ل بلس16 ر توناي

 وعتاسة رلتتسخا ورإلصتاب بئتة,  ورلئ تةوبال رلأا ات,  ورألئالح, للئلووال رليائااذا للأ ري ياألغ ا رلئح وا
بضتةوةة توعات رلئتورينا عت هضتةرة رلئلووتال

 ويانل ههز رلتوصاال رلتل عةضتلا رلس رة, رليلو رلئ ئ

رل

 وض تتةوةة إتب تتاظ نا تتاز غت ت رذل ورلتقلات ت ئت ت تن تتاو رألئ تتالح, رليائااذات ت عل تتا ص تتح رإلن تتا وخاصت ت عل تتا رليلت تا
 ورإلقتتالظ ع ت رلتتتسخا ر ل ت عالق ت, رل ت رليلتتو رلئ ت ئ

ورلئ تتةوبال رلأا ا ت ألنلتتا ت تتاهز باإلصتتاب بئتتة

 تيوا جل لل حص ورصسرة لاسرل بخلتو رلخضتاة ورل وريت ئت بقااتا رلئباتس رلح تة, رةتبايا باإلصاب بالئة
رليائاتتاذل ور تتتخسرز رلئباتتسرل رل ةرعا ت تتنا تتح يئاتلتتا ئ ت رلئحاصتتا رل ةرعاتت حتتتا ر اتتتز تل تتول للتةبتت ورلئا تتاض
. رليلو رلئ ئ

رل

رلجواا ورلئأيورل رلأ رذا ورلتا للا عالق رةتبايا بارصاب بئة

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 (ChiSquare) 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

المقدمةةة  :رلحئتتس ا رل ت

ه تتبا علانتتا نعئ ت اتتاهةة وباين ت ورلصتتالة ورل تتالز علتتا خاتتة خل ت را وهيلتتةهز قلبتتا

وهصتتسقلز ل تتانا وعلتتا للت و تتلز ت تتلائا يوات رة هئتتا بعتتس :اقتتو را تعتتالا  :وان تعةةدوا نعمةةة اهلل ص تح ةةوها] ( تتوةة
رلنح  (17,انعز را علا خلق يواةة وعاائ  ,و و

ور ت

نتناو هحس ه ض رلنعز ورألجل ة  ,هر وهتا رليلاتتا

ه للا ههئا عاائ ال رلج ز ألنها تقوم بتنقية الدم من الشوائب والسموم وبتعطلها يتأثر الجسم على الىر م مىن
التطىىور الي ى و ل والطبىىو إر لت لتتز ائنت ئت وجتتوس ورنت تتاة ئتتة

رل ت رليلتتو رلئت ئ ب تتي ورضت و رسل

حست ال رآلون رألخاةة ال رلسو رلعةبا ورألوةبا  ,وت اة رإلحصاذاال رل ل يانا ه ن ب رل ت رليلتوا رلئت ئ
رسل ب تتا

تتيا قي تتاظ غت ت ة حا تتل ي تتا ع تتسس رلئةض تتا رلت ت ا اتلق تتو خسئت ت رلأ تتا رليل تتو ب تتي ئن تتتاز لع تتاز

(2008ز( ( (318ئةاضا ال قياظ غ ة ( ,(1و رس عسس رلحارل ( (102حال ئةضتا حتتا عتاز (2012ز( حاتل
بلتتا عتتسس رلئةضتتا ( (420حال ت ئةضتتا ح تتح نتتتاذج رر تتتبان ورلس رة ت رلئاسرنا ت لعتتاز 2012ز ( ,)2وه ت ر اديتتس
خيوةة رلااهةة وضةوةة رلتصسا للا بالية رلعلئا لعلنا ن لز ال رلتقلا ئ خيوةة رلئة

وتيوةض .

موضوع الدراسة:
علا رلةغز ئ رلتيوة ورلتقسز رلصحل ئ خال إن اي رلعساس ئ رلئ ت اال ورلئةري رلصحا رلئنت ةة ال هةجاي
ئحاااال غ ة  ,إر ه
رألئ رة

ل لز ائن ئ رنت اة بع

رألئ رة

وخاص ئة

رلئ ئن ورلخياةة رلتل تنت ة ال ئحاااال غ ة  ,وئ خال

رلئ ئ ئياناا وئحاول رلةبي با بع

مشكلة الدراسة:

رل ل يانا ه عسس رلئصابا بئتة

ل تناو رلبحل إب رة ئة

رلئتأاةرل رليباعا ورلب ةا ال رنت اة ئة

ن لز ال إاجاس ههز رلعورئ ورأل باح رلئدسا إلا تيوة ور سااس ئة

تيئ ت ئ تتيل رلس رة ت اتتل ر ساتتاس ئتتة

رل

رليلو رلئ ئ رل

رل

رل

رل

اعتس ئت

رليلو

رليلو رلئ ئ  ,لعلنتا

رليلو رلئ ئ .

رل ت رليلتتو رلئ ت ئ علتتا صتتعاس ئحاااتتال غ ت ة  ,ات تتاة رإلحصتتاذاال

رل ت رليلتو رلئت ئ اتل ئحاااتال غت ة عتاز 2003ز ( (236حالت ئةضتا

بانئا بلا عسس رلئصابا ال عاز 2007ز ( (322حال ئةضا وعسس رلوااتال لعتاز 2007ز بلتا ( (89حالت واتاة
نتاج رصابتلز بئة

رل

رليلو رلئ ئ  ,هئا ال رلعاز 2011ز بلا عسس رلئصابا ( (394حال ئةضا وعسس

رلوااال لعاز 2011ز بلا ( (104حال وااة

((3

 ,ي ه ر اديس ئسا خيوةة رلااهةة وضتةوةة رلتصتس للتا بتالية

رلعلئا والئلا وت اةها وبالتالل ئجابلتلا ,وائي توضا ئ يل رلس رة

ئ خال رلت ادرل رلتالا :

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

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

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

((1
((2

و رةة رلصح  ,رإلسرةة رلعائ للئ ت اال  ",قسم دائرة التخطيط ال حي "2009 ,ز ,باانال وئعلوئال خاص .

هال عبس ئسوخ  ,ئةضا رل

رليلوا رلئ ئ ال ئحاااال غ ة س رة

ال رلجأةراا رليبات  ,ة تال ئاج تتاة غاتة ئن توةة  ,رلجائعت

رر الئا 2013 ,ز  ,ص.1

((3

و رةة رلصح  ,رإلسرةة رلعائ للئ ت اال  ",قسم دائرة التخطيط ال حي "2009 ,ز ,باانال وئعلوئال خاص .
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رابعاً :أهداف الدراسة:

 -1باا وتوضا طبيعة النظام الغذائي للمرضى قبل اص ابة بةالمرض ودوره فةي اص ةابة بمةرض الفشةل الكلةوي
رلئ ئ .

 -2باا وتوضا عالق رلتلول رليائااذل للأ ري ورإلصاب بئة
ه -رإل رة

رل

رليلو رلئ ئ و ل ئ خال .

هو رر تخسرز رل ائ لليائاواال خال رنتاج رلأ ري وتجلات ض وتسرولت ح -المىواد الماىا ة لذ ةيىة ج-

المشروبات الغازية واررها عل الكل س -ملح الطعام وأثره عل الكل ه -رلئةيبال رليائااذات لئتاسة رلنايتوتا
ال سخا رل جاذة وعالقت ال رإلصاب بئة

عينة الدراسة:

رل

رليلو رلئ ئ .

تز رختااة عان ر تيالعا ع ورذا ئيونت ئت ( (50ئ تةسة  ,وبعتس احتص رر تتبانال لتز ت تتبعس ه ئنلتا نات رة
رليلتو رلئت ئ رلت ا

لتحق رل ةوي رلئيلوب لإلجاب علا رر تبان  ,وز تز بعس ل رختااة جئا ئةضا رل

اخضتتعو لعئلات غ تتا رليلتتا اتتل جئات ئحاااتتال غت ة ورلبتتالا عتتسسهز ( 420ئ تتةسة( ويت ل تتتز تو ات ((404

ر تبان للعان رلنلاذا  ,وتز ر توناي عان رألي ا ( (16ي
بع ت

رلحتتارل يانتتل لتتسالز هئ ت رة

ئ رر تبان اتل ئ ت ت ا عبتس رلع ات رلةنتا تل أل

ئن ت رلتتورسة  ,وتتتز ر تتتةسرس ( (404ر تتتبان بن تتب ( (%96.16وبعتتس احتتص

رر تبانال لز ت تبعس ه ئنلا نا رة لتحق رل ةوي رلئيلوب لإلجاب علا رر تبان  ,وب ل ايو عسس رر تبانال
رلخاضع للس رة

) (404ر تبان .

منهجية الدراسة:

تعددت األساليب الت اعتمدت عليها الدراسة ل يث اعتمدت عل األسلوب الويىى والت ليلى
جأةراا ع ئنيق رلس رة

 ,يئتا تتز رلتعتة علتا ههتز رلئ تيالل رلئدسات إلتا ر ساتاس ئتة

يىث تنىاو لئحت

رل ت رليلتو رلئت ئ

ئت ختتال عتتسة بتةرئج اتتل رلحا تتح رآللتتل لتحلات رلباانتتال رلئسخلت باإلضتتاا إلتتا رأل تتلوح رليتاةتوغةرال ئت ختتال
عتة

ئجئوعت ئت رلختةرذي ورأل تيا ل كمىىا اعتمىىدت الدراسىة على المىنها ا سىىتنتاجو ئت ختتال عتة

رلتتل تتز رلتوصت إلالتا وتقاائلتا ووضت بعت
رلئ ئ  ,يئا رعتئسل رلس رة

رلتوصتتاال ورلئقتةحتال رلتتل ت تاهز اتل ئورجلت ئتة

رلنتتتاذج

رل ت رليلتتو

علا رلعساس ئ رلبةرئج ورلتقناال ئو بةنائج Statistical Package for the

 (SPSS) Social Sciencesال تئوا وتحلا رلباانال ور تتخالص رلنتتاذج  ,ور تتخسرز ررختبتاةرل رلخاصت
ئعائت رةتبتاي تتباةئا وئةبت يتتاا ) ,(Chi – Squareوبةنتائج ( (Microsoft Excelوبةنتتائج ( (Corel
 drawو ل ر تخةرج رلة وز ورلجتسرو ورأل تيا رلباانات ورلختةرذي  ,وبةنتائج ) (Arc Cisإلالتاة ختةرذي تالتة
بدة رلتلول رليائااذل للئااض ال ئحاااال غ ة للحصو علا عالق ررةتباي با رلعساس ئ رلئتأاةرل .

والً  :الفشل ال لوي المزمن:

رل ت رليلتتو رلئ ت ئ هتتو تتتسئاة ر ةجع ت اا ت لنا ةونتتال رليلاتتتا تحتتسل بصتتوةة بياذ ت  ,وعئلا ت حتتسول رلئتتة
ئتيوةة وئ تئةة حتا اتز تسئاة ئعاتز نا ةونتال رليلتا وت تتبس بأن تج ئتلا ت  ,وقتس احتسل رل ت رليلتو رلئت ئ
ببيي ال رلئةضا رلئصابا بأئ رة

عاسا هو هئ رة

تحوص رليلا هو قس انتج نتاج رإلصاب ال رلتلاح خالاتا

رليلتا هو رلتلتتاح لنا ةونتتال رليلتا  ,ورل ت رليلتتو رلئ ت ئ ت قتتس رليل تا وااذ لتتا اتتل تة تتا وح تتا رلتتور

((1

بالتتسز ,

واتتز يتم قياس كىاءة الكل عن طريق ت لي استخالص الكرياتينين والنسبة الطبيعية هىو 120 -90سىم / 2دقيقىة ل
والكرياتينين يخرج مع البو

و الشخص الطبيعو ويرتىع بالدم و الة الىش الكلوي أو عن طريق تحلا رلبولانا

(1) Kelly , m , Clinical snapshot, chronic Renal failure , journal sociaology , 1996, London Vol.96,1.
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بالسز (رلبولانا هتل نتاتج ر تتخسرز رلبةوتانتال بالج تز ,وتختةج ئت رلبتو اتل رل تخص رليباعتل وليت تةت ت بالتسز اتل
حال ت رل ت رليلتتو (( ,)1وئ ت ختتال نتتتاذج رلس رة ت رلئاسرنا ت ( (2ل رتض ت ه ( (420حال ت ئةضتتا ئصتتاب بال ت

رليلو رلئ ئ ال ئحاااال غ ة وخاص ال ئسان غ ة ,و ل ألنلا تعتبة ئ هيوة رلئحاااال ريتاااا بال تيا ,

وتز جتايل اتتا رلتةتاتح رلوتانا ئحااات ختاناونس وتتز جتايل ئحااات رل تتئا وتز رلئحااات رلو تتيا ,وهخات رة ئحااات
ةا ت جتتايل اتتا رلتةتاتتح رألخاتتة اتتا ررصتتاب بتتالئة

رل ت رليلتتو رلئ ت ئ يئتتا هتتو ئوض ت ئ ت ختتال رلجتتسو

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

العدد

النسبة المئوية %

شمال غزة

75

18.6

مدينة غزة

134

33.2

الوسطى

60

14.9

خان يونس

82

20.3

رفح

51

13.0

المجموع الكلي

404

100

الم در :هالة مدوخ  ,مرضى الفشل الكلوى المزمن في محافظات غزة  ,م در سابق  ,ص(.)63

شكل ( )1مرضى الفشل الكلوي المزمن (الخاضعين للتنقية الدموية) في محافظات غزة

)(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
( (3هال ت عبتتس ئتتسوخ  ,ئةضتتا رل ت رليلتتوا رلئ ت ئ اتتل ئحاااتتال غ ت ة س رة ت اتتل رلجأةراا ت رليبا ت  ,ة تتال ئاج تتتاة غاتتة ئن تتوةة ,
رلجائع رر الئا 2013 ,ز  ,ص .62
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الم در :هالة مدوخ  ,مرضى الفشل الكلوى المزمن في محافظات غزة  ,م در سابق  ,ص(.)64

ثانياً  :النظام الغذائي ودوره في اص ابة بمرض الفشل الكلوي :

المادة الغذائية  :هل خلاي ئ ئجئوع ئ رليةبوهاسةرل ورلبةوتانال ورلسهو ورل اتائانتال ورألئتالح رلئعسنات رلتتل

اتناوللتتا رإلن تتا ئ ت هج ت نئتتوض وتيتتاوةض وياقت ت وحةيت ت ون تتاي ولوقاات ت ئ ت رألئ ت رة

( ,(1وت تتئ رليةبوهاتتسةرل

رلن تتواال ورل تتيةاال ورل تتسهناال  ,وه تتل عناص تتة ئلئت ت ا تتل ت وا تتس رإلن تتا بالياقت ت  ,هئ تتا رلبةوتان تتال ت توري يان تتل
بةوتانتتال حاورنا ت هو بةوتانتتال نباتا ت

التتل ئ ت رلعناصتتة رلأ رذا ت رلنباتا ت رلئلئ ت رلال ئتت لبنتتاي رلخالاتتا ,وتعتبتتة

رل اتائانال ورألئالح رلئعسنا ئ رلعناصة رلورقا ئ رألئ رة

( ,(2واعتبة ررعتتسر اتل تنتاو رلأت ري وعتسز رراتةري

اا قس ايتو لت بتالا رألوتة اتل ئنت هو تقلات تيتةرة تيتوا رلحصتا وهئت رة

رليلتا رلئدسات لل ت رليلتو رلئت ئ ,

لل ر اجح علا رإلن ا ه اتب ناائا غ رذاا ئتور نا ,حال ه رألاتةرس رلت ا اتبعتو ناائتا غت رذاا ئعانتا ايونتور هقت
عةض لإلصاب بئة
علا رألئالح هو قل

رل

رليلو  ,واعوس بح تيو رلحصورل ال رليلا هو ااسة تناو رأليعئ رلتل تحتوا

ةح رلئاي ,ل ل اجح ئةرعاة هنورظ رليعاز رلئتناول و اتاسة يئات رلئتاي حتتا اتتز إختةرج لتتةا

( (1هحئتتس عبتتس رلوهتتاح عبتتس رلج تورس ,كيةةف تحمةةي أسةةرتك مةةن الفشةةل الكلةةوي ,والكبةةدي  ,رليبع ت رألولتتا ,رلتتسرة رلعةبا ت للن تتة ورلتو ا ت ,
رلقاهةة1991 ,ز ,ص.28

( (2ا رلسا عبس رلئقصوس  ,قضايا بيئية معا رة  ,رليبع رلوالو  ,سرة رلئعاة للن ة ورلتو ا  ,رإل ينسةا 2000,ز  ,ص.314

5

ئت رلبتتو اوئاتتا هو حتتتا اصتتب لتتو رلبتتو ئوت رلئتتاي  ,إ هئتتالح رإلي تتارل تيتتو ئتورجتتسة اتتل رلئانجت ورلبنتتسوةة
ورل ةرول ت  ,هئتتا هئتتالح رلاتتوةرل اتيوتتة اتتل رلبةوتانتتال رلحاورنا ت ورلنباتا ت  ,ل ت ر اجتتح تجنتتح رأليعئ ت رلتتتل اصتتعح
ئقاوئتلتتا عنتتس يواتتة ئ ت رلنتتاس ,يتتاللحوز وئنتجتتال رللحتتوز وئنتجتتال رأللبتتا ورليحتتو ورلقلتتوة ورلئ تتةوبال رلأا ا ت

ورل ا رلل ا ةبلا ررن ا اوئاا  ,وعلا اجح رتباظ نااز غ رذل ئنا ح ورربتعاس عت رإلاتةري اتل تنتاو رأليعئت
رلأ رذات رلتتتل تتتدس إلتتا ررصتتاب بتتالئة

 ,لتتاس لت اح تتح بت وتنوعت و تتئول ئت حاتتل رلنتتوظ ورلعناصتتة أل

رلأ ت ري ل ت سو رة ئلئتتا جتتسر اتتل رلوقاا ت ئ ت

 ,وقتتس تبتتا ئ ت ختتال

رلس رة

رلئاسرنا ه هنا هيوة ئ نص

رلتتتل تتتدس إلتتا ررصتتاب بئتتة
رليلا ورلحصا ورل

هئ ت رة

رليلتتا ورلئدسا ت لل ت رليلتتو رلئ ت ئ

هاةرس عان رلس رة

رل ت رليلتتو رلئ ت ئ

((1

ر اتبعو ناائا غ رذاا ئعانا ويانور اتناولو رأليعئت

ب تتي ئ تتةي سو ئ رةعتتاة ه رإليوتتاة تتادسا إلتتا هئ ت رة

رليلو  .جسو ةقز (2( :وجسو ةقز.(3( :
جدول ( )2النظام الغذائي للمرضى قبل اة ابة بالمرض

اتباع المرضى نظام غذائي معين قبل اة ابة بالمرض

العدد

النسبة المئوية %

نعز

28

6.9

ر

376

93.1

المجموع

404

100

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

جدول ( )3التوزيع الجغرافي لمواقع سكن المرضى حسب طبيعة النظام الغذائي
المحافظة

شمال غزة

مدينة غزة

الوسطى
خانيونس

اتباع المرضى نظام غذائي معين قبل

العدد

النسبة المئوية%

نعز

1

1.3

ر

74

98.7

المجموع

75

100

نعز

10

7.5

ر

124

92.5

المجموع

134

100

نعز

10

16.7

ر

50

83.3

المجموع

60

100

نعز

3

3.7

اة ابة بالمرض

( (1رحئس ئحئوس رلباة  ,ح وات الكلى"  ,رلئوق رإلليتةونل  www.islamweb.net ,لخة تحسال.8-5-2010 .
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ر

79

96.3

المجموع

82

100

نعز

4

7.5

ر

49

92.5

المجموع

53

100

المجموع الكلى

404

رفح

الم در :هالة مدوخ  ,مرضى الفشل الكلوى المزمن في محافظات غزة  ,م در سابق  ,ص(.)199

نالحظ من خالل الجدول ( )2والجدول ( )3اآلتي -:

جتتايل اذ ت رلئةضتتا رل ت ا ر اتبعتتو ناائ تا غ ت رذاا ئعان تا قب ت إصتتابتلز بئتتة
رألولا ووصلل ن بتلز ( (%93.1ئ إجئالل حار ل رلس رة

رل ت رليلتتو رلئ ت ئ اتتل رلئةتب ت

حال يانور اتناولو رليعتاز ب تتا هنورعت سو تتبت

نااز غ رذل ئعا  ,وجايل ئحااا رل تئا ل ذت رلئةضتا رلت ا ر اتبعتو ناتاز غت رذل ئعتا اتل رلئةتبت رألولتا

ووصلل ن بتلز ( (%98.7ئ إجئالل حارل رلس رة

ورحتلل هاضا ئحااا رل ئا رلئةتب رألولا لئتأاتة رلعئتة

لل ذتال رلعئةات ئتا بتا ( 15إلتا هقت ئت  35تن ( بن تب ( (%38.7ورلتتل تتز إوباتلتا ئت ختال رلس رة ت رلئاسرنات

( ,(1وه ت ض رل ذ ت رلعئةا ت ايتتو لتتسالز إا تةري اتتل تنتتاو جئا ت رلئ تأيورل رلأ رذا ت ورلئ تتةوبال ب تتتا هنورعلتتا ح تتح
رلةغبت بأت

رلناتتة عت ضتتةةها وبتتسو تتبت ناتتاز غت رذل ئعتتا  ,وتبتتا ئ ت ختتال رلجتتسولا رل تتابقا ه ئعاتتز

ئةضتتا رل ت رليلتتو يتتانور ر اتبعتتو ناائ تا غت رذاا ئعان تا  ,واةج ت رل تتبح اتتل ل ت هاضتتا إلتتا رنخ تتا

رلئ تتتوا

رلتعلائتل لتسا رلئةضتا ورلتتل تتز إوبتال تلت رل ةضتا اتل س رة ت هالت ئتسوخ يئتا هتو ئبتا ئت ختال جتسو ةقتتز :
( (4ئئا انعيس علا حالتلز رلصحا  ,واعوس ل إلا تسنا رلئعةات رلصتحا بئ تببال رألئت رة
إلالتتا هحتتس ههتتز رلئ تتببال رلتتتل تتتدسا إلصتتاب غاتتة رلئتعلئتتا بتتالئة

()2

 ,ورنخ تتا

ورلعورئت رلئدسات

رلتوعا ت رلباذا ت إلتتا هض تةرة

رإلا تةري اتتل تنتتاو رأليعئ ت وعتتسز ررنتاتتاز اتتل ات تةرل ئحتتسسة لتنتتاو رليعتتاز حتتتا ر ات تةريز يئاتتال رذتتسة اتتل ج تتز
وري ال رألئالح ورل يةاال ئئا ا اس ئ إجلاس لعئ رليلا ورل ا ا اعس بسوةض ال رإلصاب بئة

رإلن ا

رليلتتو رلئ ت ئ وغا تةض ئ ت رألئ ت رة
بئة

رل

رل

 ,بانئتتا جتتايل اذ ت رلئةضتتا رل ت ا اتبعتتو ناائ تا غ ت رذاا ئعان تا قب ت إصتتابتلز

رليلو رلئ ئ ال رلئةتب رلوانا  ,ووصلل ن بتلز ( (%6.9ئت إجئتالل حتارل رلس رة ت  ,وتو عتل

ه ض رلن ب علا جئا ئحاااال غ ة بن ح ئتقاةب تقةابا جسو ةقز . (5( :
العالقة اصرتباطية بين الحالة التعليمية للمرضى واة ابة بمرض الفشل الكلوي المزمن

هالتتةل رلس رة ت ه هنتتا عالق ت بتتا رلئ تتتوا رلتعلائتتل ورإلص تتاب بتتالئة  ,حاتتل بلأ تتل قائ ت يتتاا رلئح تتوب

 65.223وبلأ تتل رلقائت ت ررحتئالات ت ( 0.000 (Sigوه تتا هص تتأة ئت ت  0.05ورلت تتل ت تتس عل تتا وج تتوس عالقت ت ب تتا
رلئ توا رلتعلائل ورةت اظ هعسرس رلئصابا .

((1
((2

هال عبس ئسوخ  ,ئةضا رل

رليلوا رلئ ئ ال ئحاااال غ ة س رة

ن س رلئةج رل اب  ,ص .170

7

ال رلجأةراا رليبا  ,ئةج

اب 2013 ,ز  ,ص .158

جدول ( )4قيمة اختبار مربع كاي ةثبات العالقة بين المستوى التعليمي واة ابة بالمرض
الفرض
ه اوجس عالق با رلئده رلعلئل
ورإلصاب بالئة

قيمة اصختبار

درجات الحرية df

القيمة اصحتمالية Sig

65.223

20

0.000

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

المزمن تز ر تخسرز رختباة ئةبت يتا ( (Chi- squareلئعةات هت هنتا عالقت بتا رتبتاظ ناتاز اتل رلأت ري

ورةت تتاظ إعتتسرس رلئصتتابا  ,حاتتل بلأتتل قائت يتتاا رلئح تتوب

 36.124وبلأتتل رلقائ ت ررحتئالا ت ((Sig

0.000وهتا هصتأة ئت  0.05ورلتتل تتنص علتا وجتوس عالقت بتا إتبتاظ ناتاز اتل رلأت ري ورإلصتاب بئتة
رليلو  .جسو ةقز.(5 ( :

رل

جدول ( )5قيمة اختبار مربع كاي ةثبات هل يوجد عالقة بين نظام الغذاء وارتفاع أعداد الم ابين
الفرض

قيمة اصختبار

درجات الحرية df

القيمة اصحتمالية Sig

هت ت اوج تتس عالقت ت ب تتا نا تتاز رلأت ت ري ورةت تتاظ

36.124

3

0.000

هعسرس رلئصابا
رلعالق سرل إحصاذاا عنس ئ توا سرل a =0.05

ثالثاً :دور الملوثات الكيميائية للغذاء في اص ابة بمرض الفشل الكلوي :


مفهوم تلوث الغذاء:

يق د بالتلوث الغذائي هو :ا اس رألغ ا وتل لا ب بح رحتورذلا علا جةرواز هو ااةو ال هو ئورس يائاوا هو ئ ع
 ,هو تعةضتتلا إلحتتسا هت ض رلئتورس بئتتا اتتدس إلتتا رإلض تةرة بئت اتنتتاو ه ت ض رألغ ا ت

((1

 ,وتعتبتتة رلئاتتاض ورلتةبت ئ ت

رلئتورةس رللائت ورلتتتل للتتا سوة ةذا تتل اتتل تتالئ رإلن تتا ورلحاتور  ,وللتةبت سوة هتتاز اتتل إنتتتاج رلأت ري وهتتا بئوابت
رلئأ اال للنباتال ورل ل ل رلأ رذا رلضةوةا لإلن ا وغاةها ئ رلياذنال رلحا (.(2



التلوث الكيميائي لألغذية:

احتتسل ه ت ر رلنتتوظ ئت رلتلتتول عنتتس وصتتو ه ئتتاسة يائااذات خي تةة هو تتائ إلتتا رلئتتاسة رلأ رذات ئئتتا اجعللتتا ضتتاةة
وغاة صالح لال تلال رلب ة وقس ادس ر تلاليلا لإلصاب بت ئز غ رذل

((3

 ,ع يةا رل ز رل

تت تل عبتةض

ئوز رلئلووال رليائااذا  ,وعنتسئا تتحلت رلئتورس رلأ رذات اتل رلئعتسة ورألئعتاي اتتز رئتصتاص هت ض رلئلووتال ااحئللتا
رلسز إلا ياا هنحاي رلج ز ,وعنسئا تص رلئورس رلئلوو ع يةا رلسز إلا رليبس تجة عئلا تحواللا قسة رإلئيا

( (1ح ت هحئتتس تتحات " ,تلةةوث البيئةةة السةةلوكيات الخاطئةةة وكيفيةةة مواجهتهةةا  ,رليبع ت رألولتتا  ,ئيتب ت رلتتسرة رلعةبا ت لليتتتاح ,رلقتتاهةة
2000 ,ز  ,ص.25
(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.
( (3ن رة سنسش " ,كتاب البيئة" ,رليبع رألولا ,سرة رلخاا لليباع ورلن ة ,باةول 2005 ,ز ,ص.223
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إلا ئورس غاة ضاةة( ,(1وز ت هح إلا رليلا للتخلص ئ رل ئوز اإ ر ا ال ال ل تتتةريز اتل رلج تز اوئتا بعتس اتوز
إلا ه تص إلا رلتةي رلضاة رل


رل

ادسا إلا رنق از رلخالاا ئ ببا هئ رة

رليلو ورل

رليبس (.(2

التلوث الكيميائي لألغذية يحدث بطرق ووسائل متعددة:

 -1اةسراف أو اصستخدام السيئ للكيماويات خالل انتاج الغذاء وتجهيزه وتداول -:

ضةوةة ر تخسرئلا للئحااا علا

االئباسرل رلئ تخسئ ال ئيااح رلح ةرل ورآلاال رل ةرعا  ,وبالةغز ئ

رلئنتجال رل ةرعا ( , (3اإنلا تا عالق بالتةب رل ةرعا وتتئا بخاصاتلا رلتةريئا  ,وبقاي ه ض رلئباسرل بالتةب

اضع لا ب بح قتللا لليواة ئ رلبيتاةاا رلئ اسة رلئوجوس بالتةب ( ,(4وتئتص رلنباتال رلئباسرل رلح ةا ورأل ئسة

رليائاوا ورلئخصبال ئ رلئاي وتةي ها ال اقانلا وهوةرقلا ووئاةها وب ل تصب ئلوو  ,وانتق ه ر رلتلول إلا
غ ري رإلن ا ئبا ةة ع يةا ه ض رلنباتال رلئلوو  ,وغاة ئبا ةة ع يةا تناول لحوز رلحاورنال رلتل تأ ل
علا تل رلنباتال رلئلوو هو ع يةا رئتصاص رلجلس هو رر تن ا
ت اقز نقاي رلضع

ئو هيو رألئياة رليباةة ئ

جسو ةقز (6( :وجسو ةقز.(7( :

((5

 ,وت اعس رلئتأاةرل رلجوا هاضا إلا

ااسة رلن اي رلب ةا ادسا إلا تلول باي رألة

((6

.

جدول ( )6كميات المبيدات الحشرية الداخلة خالل )2012- 2005م) في محافظات غزة
معقمات

مبيدات حشرية

مبيدات فطرية

مبيدات قوامين

المجموع

السنة

مبيدات

أعشاب

التربة

74336

980

453170

2005

20440

300700

56714

855

248315

2006

24940

111600

55270

55650

185950

2007

18800

93800

35580

34270

3500

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

ونيماتودا

وهرمونات

(بالطن)

3425008
رلئصسة :رلس رة

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

()7

( (1رلئةج رل اب  ,ص.224
( (2هحئس عبس رلوهاح عبس رلجورس" ,كيف تحمي أسرتك من الفشل الكلوي ,والكبدي  ,ئةج

ب

يةض1997,ز ,ص.19

( (3عيا ئحئس عيات  ,ح تنا ئحئتس رل تعوس ولختةو " ,اةنسةان والبيئةة  ,رليبعت رألولتا .سرة رلحائتس للن تة ورلتو ات  ,عئتا رألةس ,
 ,2012ص.104
( (4ح ت رحئتتس تتحات  ,التلةةةوث البيئةةةي فيةةةروس الع ةةةر المشةةةكلة أسةةةبابها وطةةةرق مواجهتهةةةا"  ,رليبع ت رلوانا ت  ,سرة رلنلض ت رلعةبا ت
لليباع  ,رلقاهةة1999 ,ز ,ص.172

( (5رلئةج رل اب  ,ص.173
)6("Hannah Moffatt and Sylivia Struck, water- borne Disease out breaks in Canadian small Drinking
water systems", by (2011).p55.
( (7رحئتتس هبتتو ئ تتائ  ,ئقابلت خصتتا  ,ناذتتح ئتتساة سرذتةة رلئباتتسرل" ,حةةول كميةةة اسةةتهالك األسةةمدة الكيماويةةة فةةي قطةةاع غةةزة" 2-10-,
2012ز ,رل اع  11صباحا.
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ونالحظ من خالل الجدول رقم ( )6ورلجسو ةقز ((7اآلتي-:


ر تلال يئاال يباةة ئ رلئباسرل رلح ةا ال ئحاااال غ ة خال رلت

نورل رألخاةة ئن عتاز 2005ز-

2012ز حاتتل وصتتلل يئات رلئباتتسرل رلح تةا إلتتا ئحاااتتال غت ة ختتال هت ض رل تتةة إلتتا  4016.673يت ,
واالحا ئ رلجسو رةت اظ يباتة وئ تتئة ر تتخسرز رلئباتسرل وئعقئتال رلتةبت  ,وبعتس لت ايتو رتجتاض ئصتاة
هت ض رلئباتتسرل رلح تةا بعتتس ر تتتخسرئلا إلتتا رلتةبت عت يةات رلتيتتااة هو ررلتصتتا بحبابتتال رلتةبت هو رلت اعت

رليائا تتاذل ئت ت رلتةبت ت ورلنب تتال  ,وهن تتا هاض تتا ر ت تتلال يبا تتة لة تتئسة رليائاوات ت وخاصت ت رلناتةوجانات ت ا تتل
ئحااا تتال غت ت ة وتبت تتا

لت ت ئ ت ت خ تتال رلج تتسو ةقت تتز (6( :حا تتل بلأت تتل يئاتل تتا خ تتال رألةب ت ت

عاز(2009ز2012-ز(  (7528.59( ,ي ؛ واةج
ئختل وخاص رل

ا بح هئ رة

رليبس ورل

تتنورل ئن ت ت

ل إلا اقة رلتةب بئةيباتلا ول وي جتوسة رلتةبت  ,وهت ر

رليلو ورلتل ت راسل ال رآلون رألخاةة بصوةة ورضح

((1

.

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

ر ز رل ئاس/

عاز 2009

عاز 2010

عاز 2011

عاز 2012

رلئجئوظ

ه يئسة

1100.56

80.54

462

40

(بالي (
1683.12

ناتةوجاناوةا
ه ئسة او

77

14

8

66

165

ه ئسة بوتا ا

----

--

----

----

----

ه ئسة ئةيب

1160

--

186

370

1716

تةب صناعا

49.84

27.47

271.65

3321.75

3670.71

نال
وئح حساس
ئاس
رلتةب
ئاس عضو

----

5.5

18.31

37.45

61.26

----

13.5

120.9

98.1

232.5
7528.59

رلئجئوظ
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ولقس ه ة رلئ رةعو ال ئحاااال غ ة ال رلئباسرل رلح ةا ورلئخصبال رل ةرعا وخاص رأل ئسة رلناتةوجانا

( رلنتتةرل( ورل و ت اتا بإضتتااتلا إلتتا رلتةبت رل ةرعات وخاصت اتتل ئحااات رل تتئا وئحااات ةات ( ,(2وقتتس تبتتا ئت
خال رلس رة

رلئاسرنا ه ئحااا رل ئا وئحااا ةا هيوة ئحاااتا إصاب بال

ويانل ن ب ي ئنلئا ( (%66علا رلتورلل ي ئحااا علا حسة يئا تز توضا

 ,حال تبا ال ئجتئ رلس رة

رليلتو رلئت ئ ل ذت رلت يوة
ل ئ خال رلس رة

رلئاسرنات

يا هنا ت جا ( (90حال يعئا وئ رةعا ئ هص ( (236ي رة ((3ويانل تلت

رلئحاااتا هيوة رلئحاااال ال ر تخسرز رلئباسرل ورأل ئسة يئا بانتلتا و رةة رل رةعت رل ل تيانا  ,وتز اتأتل بعتس لت
بتتاقل ئحاااتتال غ ت ة اتتل ر تتتخسرز رلئباتتسرل ورأل تتئسة ورلتتتا للتتا تتتأواة علتتا واتتاذ

رليلتتا و ل ت ع ت يةا ت سختتو

( (1ئحئتتس نجاتتح إب تةرهاز هبتتو تتعسة ,التلةةوث البيئةةي دور الكائنةةات الدقيقةةة إيجابةةا وسةةلبا  ,رليبع ت رألولتتا  ,سرة رل يتتة رلعةبتتل ,رلقتتاهةة,
2000ز ,ص.166
( (2صالح رلسا

عةح ,ئقابل

خصا  ,ئساة سرذةة رلتةب " ,حول كميةة اسةتهالك المبيةدات فةي قطةاع غةزة  ,2-10-2012 ,رل تاع

 12الةر.
( (3هال عبس ئسوخ  ,ئةضا رل

رليلوا رلئ ئ ال ئحاااال غ ة س رة

10

ال رلجأةراا رليبا  ,ئةج

اب 2013 ,ز  ,ص .59

ورئتصاص ئاسة رلئباس بج تز رإلن تا عت يةات رر تن تا ورلجلتس ورألوعات رلئخايات وت تاعس ئتسة رلتعتة

للئباتس

ال تحساس رلجةعت رلتتل اتتز رئتصاصتلا ورلت ا اتدسا بتسوةض إلتا تعيات عئت رليلتا ورليبتس واتدسا لل ت رليلتو
هُ تتا رلجلتا رللضتئل ورليبتس بيلات رليتح جائعت عتا

وه ر ئا هيست س رة

((1

,

تئس رلتسيتوة ئحئتوس ئ تعوس  ,حاتل

هوض ت ت ات تتل بحو ت ت ه ررلتلابت تتال رليبسا ت ت ب ت تتبح رلئ ت تورس رليائااذا ت ت تيت تتو ع ت ت يةا ت ت رأليعئ ت ت هو رر تن ت تتا هو
ررئتصاص ع يةا رلجلس وجس ه ه ض رلئورس رليائااذا تخت
رألخةا  ,ئنلا رألئ رة

علا تئي رألئ رة

ئئا ا تاعس

باليبس ,واصب رليبس ال حال ضع

رل اةو ا ورلبيتاةا ورلي الات  ,ئئتا اجعلت عةضت لةئت رة

ورألوةرز  ,وادسا تةيا ه ض رلئورس ال رلج ز إلا رل

((2

رليلو ورليبس

ا ت اس ئنلا رلنبال تتةروح ئا با  62إلا  %85ئ رأل ئسة رلئضاا

رلخياتةة

 ,علئا بتأ ن تب رلناتتةوجا رلتتل ا قتس ور

بئعنا ه رلنبال ر ا تت اس إر بئقتسرة -38

 %15اقتتي ورلبتتاقل التتول رليبقتتال رل ت لل ورلئاتتاض رلجواات ورل ل ت رلأ رذا ت رلتتتل اتناوللتتا رإلن تتا

((3

 ,ولقتتس هوبتتتل

رلس رة تتال ه هنتتا عالق ت بتتا تلتتول رلخضتتةورل ورلئ تورل ورللحتتوز وئنتجاتلتتا ورأللبتتا وئنتجاتلتتا ورصتتاب رإلن تتا
ب تتأئ رة

رل ت ت رليل تتو ورليب تتس ,يئ تتا سل تتل رلتج تتاةح رلت تتل هجةا تتل عل تتا رلج تتائوس وحاورن تتال رلتج تتاةح ه رلئبا تتسرل

رلح ةا هوةل علا رليلا ورليبس حال هصابل رليلا باألئ رة
 -2المواد المضافة لألغذية :

تعتتة رإلضتتااال رلأ رذات بأنلتتا رلئتورس رليائااذات رلتتتل تضتتا

(.(4

عئتتسر إلتتا رألغ ات  ,بأتتة

رلئ تتاعسة علتتا تصتتنا

رألغ ات ت وح ال تتا ,هو تح تتا يعئل تتا وقورئلتتتا وئالةه تتا ,إ جئات ت رلئت تورس رلأ رذات ت ئت ت ئ تتاي وبةوتان تتال وسهتتتو
ويةبوهاسةرل وئعاس وااتائانال ئا هل إر ئجئوع ئ رلئورس رليائااذا وبالتالل اإن اجح رلحةص علتا ر تتخسرز
ه ت ض رلئضتتااال ضتتئ حتتسوس ئعان ت أل رإلا تةري اتتل ل ت اتتدس إلتتا هض تةرة صتتحا  ,وتحتتسل خلتتال اتتل واتتاذ
هعضاي رلج ز رلئختل ئو رليبتس ورليلتا ورلئدسات بالنلاات لل ت رليلتو ( ,(5وهنتا

اتاسة اتل رل تنورل رألخاتةة اتل

ر تتتلال رلئت تورس رلأ رذات ت رلئح وات ت ورلئعلبت تال ورلئجئ تتسة  ,ولق تتس هوض تتحل رلبح تتول ه ئتبقا تتال رلئت تورس رلئضت تتاا
رلئتورجتتسة اتتل رلئتورس رلأ رذات رلئعلبت هو رلئجئتتسة هو رلئسخنت
رلئورس رلئضاا

ر ت قتتس ور تت تأوة بالت تتخا هو رلتبةاتتس ,وبوصتتو هت ض

ورلئباسرل إلا ج ز رإلن ا حتا ولو بتةيا رل غاة ائ اإنلا تتةريز ال ج تز رإلن تا عائتا بعتس

عاز لتدس اتل رلنلاات إلتا رإلصتاب بال ت رليلتو هو رل ت رليبتس ( ,(6وئت ختال رلس رة ت رلئاسرنات يتا ((241

اتتةسر ئت هاتةرس عانت رلس رة ت
رلئجئسة هو رلئسخن

هيوتتة ئت نصت

هاتةرس عانت رلس رة ت اتنتتاولو رألغ ات رلئح وات ياألغ ات رلئعلبت هو

ورلتل اعتئس اتل تصتناعلا علتا رلئتورس رلئضتاا ورلئتورس رلحااات

ورلتتتل تتتدوة بالسةجت رألولتا بعتتس ات تةة علتتا واتتاذ
لةغ ا علا ئةضا رل

ئت هجت بقاذلتا ل تتةة يوالت

رليلتتا,رألئتتة رلت ا اتتدسا إلتتا خيتتوةة رلئتورس رليائااذات رلئضتتاا

رليلو جسو ةقز  (8( :وجسو ةقز .(9( :

( .(1ئحئس ا ةا إبةرهاز سعبس" ,تلوث البر وأنواع  ,رليبع رألولا  ,سرة رلن ة رلئدل  ,رإل ينسةا 1995 ,ز ,ص.8

( (2رلئوقت رإلليتةونتل , www.cjouf.com\vb\showthread.php?t=33592http;\\ ,معلومةات مهمةة بخ ةوص األطعمةة الضةارة
 ,لخة تحسال .21-6-2011
( (3ن ت رة رلوحاتتس  ,ئقابل ت

خصتتا  ,ئتتساة رإلسرةة رلعائ ت للئاتتاض ورلتةب ت  ,حةةول تةةيثير المبيةةدات واألسةةمدة علةةى التربةةة والخ ةزان الجةةوفي

وعلى الم ازرع "  , 18-9-2012 ,رل اع 12الةر.

( (4رلئةج رل اب  ,ص.174

( (5جتتو ناية تتو  ,لتتواس ةون تتا الل ,تةجئ ت ورص ت ئحئتتس هبتتو رلعتتال ,صتتبحل تتالز ب تتاونل ,تتعس رلتتسا ئحئتتس ئلاحتتل اةحتتال ,أن ةواع
وم ادر تيثيرات التلوث البيئي ,رليبع رألولا,رلسرة رلعةبا للن ة ورلتو ا ,رلقاهةة 1985ز ,ص.65

((6رحئس عبس رلوهاح عبس رلجورس" ,كيف تحمي أسرتك من الفشل الكلوي  ,ئةج

11

ب

يةض 1997 ,ز ,ص.86

جدول ( )8المرضى حسب تناولهم لألغذية المحفوظة قبل اة ابة بالمرض
العدد

النسبة المئوية %

تناول المرضى األغذية المحفوظة
نعز

241

60

ر

163

40

المجموع

404

100
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جدول ( )9التوزيع الجغرافي لمواقع سكن المرضى حسب طبيعة تناولهم األغذية المحفوظة قبل اة ابة بالمرض
المحافظة

شمال غزة

مدينة غزة

الوسطى

خانيونس

رفح

تناول المرضى األغذية المحفوظة

العدد

النسبة المئوية %

نعز

45

60.0

ر

30

40.0

المجموع

75

100

نعز

74

55.2

ر

60

44.8

المجموع

134

100

نعز

34

56.7

ر

26

43.3

المجموع

60

100

نعز

60

73.2

ر

22

26.8

المجموع

82

100

نعز

28

52.8

ر

25

47.2

المجموع

53

100

المجموع الكلى

404
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نالحظ من خالل الجدول ( )8والجدول ( )9اآلتي -:


جتتايل اذت رلئةضتتا رلت ا اتنتتاولو رألغ ات رلئح وات اتتل رلئةتب ت رألولتتا بلتتا عتتسسهز ( (241اتتةسر ئت ها تةرس
عان رلس رة

 ,وبن ب ( (%60ئ إجئالل حار ل رلس رة ت  ,ورحتلتل ئحااات ختاناونس رلئةتبت رألولتا لتلت

رل ذ ت ووصتتلل ن تتبتلز ( (%73.2ئ ت إجئتتالل حتتارل رلس رة ت  ,وتقاةبتتل ن تتب بتتاقل رلئحاااتتال اتتل تنتتاوللز
لةغ ا رلئح وا يئا هو ئوض ئ خال رلجسولا ؛ واةج رل بح ال رعتئاس هيوتة ئت نصت

هاتةرس عانت

رلس رة ت علتتا رألغ ا ت رلئح وا ت يئعلبتتال رللحتتوز ورأل تتئا (رلتون ت ( وعلتتح رل تتو وعلتتح رلحئ تص ورلبتتا ري
ويواة ئ هنورظ رلئعلبال ه ئعاتز رلئصتابا بال ت رليلتو رلئت ئ اتل ئحاااتال غت ة يتانور ئت رلئخائتال
12

وهز رجذا بالسةج رألولا  ,اعتئسو وب ي ه ا ل علا ر تتالز رليابونتال ئت رألونتةور ورلئد تال رلخاةات
ورلتتتل تعتئتتس علتتا رلئعلبتتال رلئح وا ت

ب تتي ة تتئل يئعلبتتال رللحئ ت وبيئاتتال يبا تةة وعلتتح رلتون ت وئعلبتتال

رلبقولاال  ,ال ض رلئعلبال يا اتناوللا ئةضا رل ت رليلتو رلئت ئ

ورلت ا رس ئت حجتز رلئ تيل إلتا جانتح

رعتئتتاسهز علتتا رلئاتتاض رلبلسات اتتل رل تتةح ورلتتتل يانتتل ئلووت يائااذاتتا وتتتز روبتتال لت ئت ئختبتتة رلصتتح رلعتتاز
هونتتاي رلس رة ت رلئاسرنا ت لعتتاز (2012ز(  ,ئئتتا جع ت ئاتتاض رل تتةح تتببا لئتتا اقتتاةح ةب ت رلحتتارل رلئةضتتا اتتل
ئحاااال غ ة وخاص ئة

رل

رليلو رلئ ئ  ,وتبا ئ خال رلس رة

رلئاسرنا ه ن ب ئةضا رل

رليلو رلئ ئ رل ا اعتئسو علا ئااض رلبلسا (رلئااض رلجواا ( ال رل تةح اتل ئحاااتال غت ة ( (%46.8قبت
إصابتلز بالئة  ,بانئا بلأل ن ب رل ا اعتئتسو علتا ئاتاض تحلات ئباعت ( (%45.8ويانتل تلت رل ذت لتسالا
لوياال خايذ ال حا ن اس رلئااض رلتحلا حال يتانور اتنتاولو رلئاتاض رلبلسات اتل حتا ن تاس رلئاتاض رلتحلات ئت
خ رنال رل ةح  ,وتو عل بتاقا رلن تح علتا ئصتاسة هختةا  ,ويانتل نوعات رلئاتاض ئلووت يائااذاتا اتل رلئنتاي
رلتل يانل تةت

االا ن ب ررصتاب بئتة

رل ت رليلتو رلئت ئ وخاصت اتل ئخائتال ئحاااتال غت ة نتاجت

عتتسز وجتتوس تتبيال صتتة صتتحا ئتيائلت ئئتتا اتتدس إلتتا اتتاسة رلتلتتول رليائاتتاذل للئاتتاض رلجواات ورلتتتل يانتتل
ئصتسة لل تةح ليواتة ئت ئةضتا رل ت رليلتوا رلئت ئ قبت ررصتاب بتالئة
ررصاب بئة

رل

 ,وهت ر تاعس علتا اتاسة ن تب

رليلو رلئ ئ  ,هت ر إلتا جانتح تنتاوللز لةغ ات رلئح وات ئئتا ا اتس ئت ن تب رلنتتةرل

ورليلو رةاتتس ورلئتتدوةة بالسةج ت رألولتتا علتتا واا ت عئ ت رليلتتا ,وت تتتقة ا تتل رلنلااتت بج تتز رإلن تتا ئتت ختتال
رلوجبال رلأ رذا رلاوئا رلتل اتناوللا رإلن ا ئئا ادسا ال رلنلاا إلا رإلصاب بال

رليلو رلئ ئ  ,بانئا

جايل اذ رلئةضا رل ا هجابور (ر( اتناولو رألغ ا رلئح وا اتل رلتةتاتح رلوتانل وبلتا عتسسهز ( (163اتةسر
ئت ت هات تةرس عانت ت رلس رة ت ت وبن تتب ( (%40ئت ت إجئ تتالل ح تتارل رلس رة ت ت  ,وتو ع تتل هت ت ض رلن تتب عل تتا جئات ت
ئحاااال غ ة بن ح ئتقاةب تقةابتا ,ويتا هيبتة تئوات للتا اتل ئحااات ختاناونس وئولتل ئتا ن تبت ((%26.8

ئ إجئالل حارل رلس رة .

العالقة اصرتباطية بين تناول األغذية المحفوظة للمرضى واة ابة بمرض الفشل الكلوي المزمن:

ت تة

رلس رة

ه بوجوس عالق با رألغ ا رلئح وا ورةت اظ هعسرس رلئصابا  ,تز ر تخسرز رختباة ئةب يا

( (Chi-squareلئعةا ه هنا عالق با تناو رألغ ا رلئح وا ورةت اظ هعسرس رلئصابا  ,حال بلأل قائ
ياا رلئح وب ( ,(32.993وبلأل رلقائ ررحتئالا ( (0.000) (Sigوها هصأة ئ  0.05ورلتل تس علا
وجوس عالق با تناو رألغ ا رلئح وا ورةت اظ هعسرس رلئصابا  .جسو ةقز (.(10
جدول ( )10قيمة اختبار مربع كاي ةثبات هل يوجد عالقة بين تناول األغذية المحفوظة وارتفاع أعداد
الم ابين.

الفرض
ه اوجس عالق با تناو رألغ ا رلئح وا

ورةت اظ إعسرس رلئصابا .

قيمة اصختبار

درجات الحرية df

القيمة اصحتمالية ()Sig.

32.993

3

*0.000

رلعالق سرل إحصاذاا عنس ئ توا سرل a =0.05

13



أنواع وأقسام المواد المضافة:

ئ تورس ئسعئ ت غ ت رذاا وهتتل عبتتاةة ع ت ئةيبتتال تتتدس إلتتا اتتاسة رلقائ ت رلأ رذا ت للئنتتتج رلأ ت رذل وت تتئ رل اتائانتتال
ورألحئتتا
تضتتا

رألئانا ت وئ تتتقاتلا ,رألئتتالح رلئعسنا ت  ,ئ تورس تعتتسا رل تتعةرل رلح رةةا ت
إلتتا رألغ ا ت بلتتس

((1

 ,رلئ تورس رلحااا ت هتتل ئ تورس

تقلا ت ئعتتس تحلللتتا هو ا تتاسها هونتتاي رلتخ ت ا وتةج ت خيوةتلتتا رنت تتاة ر تتتخسرئلا اتتل

ح تتا رللحتتوز رلئولج ت ورلئعلبتتال ورأللبتتا ورلتتسورج  ,وهتتل ت تتئ ئضتتاسرل رلتأي تتس ئو ت حئ ت
رلبةوباونا  ,وبعت

رلئضتاسرل رلحاوات ( ,(2هئتا رلئتورس رلئلونت ورلتتل ت تتخسز اتل رأليعئت علتا نيتا ور ت التا

ضاةة بالصح رلعائت وعتاسة ئتا ت تتخسز ئت

تةيال رلئتورس رلأ رذات لتلتوا رللبتا ورلب تيوال ورلحلواتال ورلئخلتالل

ئت هصت صتتناعل اعتاس اتتل ضتتةةها يوات رة ئت رلئتورس رل تتائ
رلتل تضا

لبع

رلبن وا ت وحئ ت

هنورظ رلحلوا إلي ابلا يعئا خاصا ,وبع

 ,ورألئتتالح رلئعسنا ت رلئختل ت

((4

((3

 ,هئتا رلئتورس رلئي تتب لليعتز ورلةرذحت ئوت رل انالاتتا

رألصباغ رليائااذا رلئ تخسئ ال صناع رلحلوا

 ,وقتتس رتض ت ه صتتبأ رلنعنتتاظ رألخضتتة ررصتتيناعا
((5

تتساسة رلخيتتوةة  ,وي ت ل

صبأال ةقاذ رلبيتايس ورأللتور رلئ تابل للتو رلبةتقتا ورل تابس  ,هئتا رلئتورس رلئنيلت وئةيباتلتا هتل عبتاةة عت
هئانا ورلتل ت تعئ بئجا ور

حورئ

ال

إنتاج رل توةبال (رلح تاي( رلئصتن اتل رلوجبتال رلأ رذات رل تةاع

 ,ورلج تتاه ة حا تتل تعيال تتا نيلت ت رللح تتز ,علئ تتا ه ئت تورس وئةيب تتال رلنيلت ت ت تتتخسز هحاان تتا ا تتل إخ تتاي بعت ت

رلعا تتوح

ورلص ت ال غاتتة رلئةغوب ت اتتل رلأ ت ري رلئصتتن ه إنلتتا ائي ت ه ت تتتخسز اتتل غتتش رلأ ت ري رلئصتتن ئ ت ررختبتتاةرل
رلئلئت للحتورئ

رألئانات وئتورس رلنيلت وتعتبتتة رلئتورس رلئلونت ورلئتورس رلئي تتب لليعتتز ورلةرذحت ورلئتورس رلئنيلت هتتل

هاضا ئورس حااا ت تخسئلا رل ةيال ال تصناعلا ويللا للا هضةرة علا رليلا(.(6

رابعاً  :المشروبات الغازية وضررها على الكلى:

سخلل رلئ ةوبال رلأا ا ي رلبلسر حتا رل قاةة ئنلا  ,وهصبحل تجلح ه ض رلئ ةوبال إلا رلباول باليئاال

رليباةة يبقا رأليعئ  ,ا ل رلوراال رلئتحسة رألئةايا نةا ه ر تلال رل ةس ئ ه ض رلئ ةوبال قس رس ئ )(45

لت رة نواا عاز 1960ز إلا ( (149لت رة عاز 1982ز ,و رس إنتاج ه ض رلئ ةوبال بن ب  %13.5با عائل

1989ز و 1994ز وه ر اعيس ر سااسر هيبة ال ر تلاليلا ( ,( 7هئا علا ئ توا قياظ غ ة اقس بلا ئتو ي
رر تلال رل لة أل ةة ئيون ئ ( (6.6اةس ( (11.0سانا رة هةسناا علا رلئ ةوبال رلأا ا (.(8

( (1ئحئس هئا عبسرا , ,ئئسوح حلئل رلقلاوبل ,ئحئس ئجس ئصي ا خال " ,كيمياء تحليل األغذية واألسةس العلميةة وتطبيقاتهةا ,
رليبع رألولا ,سرة رل ةو  ,رإل ينسةا 2002 ,ز ,ص.546

( (2ئحئتتس هب تو تتعسة" ,التلةةةوث البيئةةةي دور الكائنةةةات الدقيقةةةة إيجابةةةا وسةةةلبا  ,رليبع ت رألولتتا  ,سرة رل يتتة رلعةبتتل  ,رلقتتاهةة 2000 ,ز,
ص.223

( (3هحئس عبس رلوهاح عبس رلجورس ,كيف تحمي أسرتك من الفشل الكلوي  ,ئةج

ب

يةض1997 ,ز ,ص.87

( (4عبس رلةحئ ئحئس رل عسنل ,وناي ئلاجل رل اس عوسة ,التطورات الحديثة في علم البيئةة المشةكالت البيئيةة والحلةول العلميةة"  ,رليبعت
رألولا ,سرة رليتاح رلحسال  2008 ,ز ,ص.70
( (5ح

هحئس حات " ,التلوث البيئي فيروس الع ر المشكلة أسبابها وطرق مواجهتها  ,ئةج

ب

يةض1999 ,ز ,ص.170

( (6عبس رلةحئ ئحئس رل عسنل ,وناي ئلاجل رل اس عوسة ,التطورات الحديثةة فةي علةم البيئةة المشةكالت البيئيةة والحلةول العلميةة"  ,ئةجت
ب

يةض  2008 ,ز ,ص.72

( (7ئحئس حئوسة" ,المشروبات الغازية ( ,ئجل بل ز ,رلعسس1998 ,(472ز ,ص.164
( (8رلجلتتا رلئةيت

لإلحصتتاي رل ل تتيانل " ,مسةةح وانفةةاق اسةةتهالك األسةةرة مسةةتويات المعيشةةة فةةي األراضةةي الفلسةةطينية " 2011 ,ز ,

ص.23
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 تيثير المشروبات الغازية على الكلى:
هيسل س رة

انسرة و ئالذلا ال ياةولانا رل ئالا  ,بأ

رلسيتوةة سرلا

ئ ةوبال رليور رلنيل ورليعز رلئئا لح ا ئيوناتلا ,بخال
ليئاال عالا ئ حئ

رل تةا إ رلتعة

ئ رلوااذ

ال تص ا رلسز  ,وغاة ل
رليلا ,ورلئعلوز ه ئةضا رل
رل

رلئحتوا ئ حئ

رليلو

وة ورل

وة ن

اةسر تز ت خاص إصابتلز حساوا بأئ رة

رل

وجوس حئ

وة رل ا اي ح

رل

رلئ ةوبال رلأا ا رألخةا رلتل ا تخسز االا حئ

هن ج رليلا وا للا ع إسري وااذ لا

وة ,ئةتبي بةا تل

رلعساسة رألُخةا ,إضاا إلا ت بب ال ةا رحتئارل تيوا حصاة
رلئ ئ انصحو عاسة ئ رأليباي ,رربتعاس ع تناو رأليعئ عالا
 ,حال قائل رلسيتوةة سرلا انسرة واةاقلا بئتابع حورلا ((500
رضيةربال ال وااذ

رليلا  ,وقاةنور عسة ه خاص لاس لسالز ه

رليلا ,ورحا رلباحوو ئ نتاذج س رة تلز ه رأل خاص رل ا اتناولو اوئاا عبوتا هو هيوة ئ رحس ئ ةوبال
رليور رلأا ا  ,هز عةض بن ب تتةروح ئا با رلضع ا إلا والو هضعا

رليلو رلئ ئ  ,يئا

لإلصاب بال

رحاور ه ر اة علا رإليال ال رحتئارل ه ض رلخيوةة با ئ اتناولو ئ ةوبال يور غا ا
رلعاس  ,وبا ئ اتناولو هنورظ ئ
رلس رة

سرال ( ,(1وتبا ئ خال رلس رة

ئحال بال ية

رلئاسرنا ه ( (309اةسر ئ هاةرس عان

يانور اتناولو رلئ ةوبال رلأا ا يئا هو ئبا ئ خال رلجسو ةقز (11( :ورلجسو ةقز ,(12( :وهاضا

ادسا حئ

وة إلا رإلسئا  ,وحصاو رليلا ,واقة رلسز ورنعسرز رل لا  ,وتلا

رل

وررضيةربال رللضئا ( ,(2إ يوةة تناو رلئااض رلأا ا  ,وخصوصا رليور رل وسري ,تدس

رليبس وغاةها ئ رألضةرة
إلا تة ح بع

رلعضوا سرخ رليلاتا وعلا رألخص ال ئص اة رليلا ,ئئا ادس إلا تيو حصورل ال بع

رلئورس

رأل خاص رل ا

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

رليلو رلواا ل(.(3

رلقلح ورةت اظ ضأي رلسز ورلقصوة

جدول ( )11المرضى حسب تناولهم للمشروبات الغازية قبل اة ابة بالمرض
العدد

النسبة المئوية %

تناول المرضى المشروبات الغازية
نعز

309

76.5

ر

95

23.5

المجموع

404

100

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

( (1ئنتت ت ت ت ت ت ت تتساال هو را ت ت ت ت ت ت ت ت  ,مشةةةةةةةةةةةةةةةةروب الكةةةةةةةةةةةةةةةةوص قةةةةةةةةةةةةةةةةد ي ةةةةةةةةةةةةةةةةيبك بالفشةةةةةةةةةةةةةةةةل الكلةةةةةةةةةةةةةةةةوي"  ,رلئوق ت ت ت ت ت ت ت ت رإلليتةونت ت ت ت ت ت ت تتل ,
froum.lahaonline.com.archive.index.php. t-53084-Cachedلخة تحسال.,25-5-2007.
( (2ناذل رنعاز" ,المشروبات الغازية واسعة اصنتشار كثيرة األضرار ( ,ئجل بل ز ,رلعسس  ,2005,(366ص.14

( (3اسوا عوئا ئو ا" ,المكونات الكيماوية للمشروبات الغازية ( ,ئجل بل ز ,رلعسس 2005 ,(366ز ,ص.19
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جدول ( )12التوزيع الجغرافي لمواقع سكن المرضى حسب تناولهم للمشروبات الغازية
المحافظة

هل تتناول المشروبات الغازية

العدد

النسبة لمئوية%

نعز

51

68.0

ر

24

32.0

المجموع

75

100

نعز

75

56.0

ر

59

44.0

المجموع

134

100

نعز

55

91.7

ر

5

8.3

المجموع

60

100

نعز

81

98.8

ر

1

1.2

المجموع

82

100

نعز

47

88.7

ر

6

11.3

المجموع

53

100

المجموع الكلى

404

شمال غزة

مدينة غزة

الوسطى

خانيونس

رفح

الم در :هالة مدوخ  ,مرضى الفشل الكلوى المزمن في محافظات غزة  ,م در سابق  ,ص(.)211

نالحظ من خالل الجدول ( )11والجدول ( )12اآلتي-:


جايل ال رلتةتاح رألو ل ذ رلئةضا ورل ا هجابور ( نعز( اتناولو رلئ ةوبال رلأا ا  ,وبلا عسسهز ((309

اتتةسر ئ ت ها تةرس عان ت رلس رة ت وبلأتتل ن تتبتلز ( (%76.5ئ ت إجئتتالل حتتارل رلس رة ت  ,ويتتا ئعاتتز رلئةضتتا
اتناولور رلئ ةوبال رلأا ا بعس ررنتلاي ئ تناو رليعتاز ئبا تةة  ,وبعت
رلأا ا قب تناو رليعاز ال رل تةة رلصباحا هو قب رلنوز ويا

قبت إصتتابتلز بئتتة

رلئةضتا يتانور اتنتاولو رلئ تةوبال

ل بصوةة ئ تئةة لسا ئةضا رل

رليلو

رل ت رليلتتو رلئت ئ  ,وئت ختال رل اتتاةرل رلئاسرنات لئ ت ت ا رل ت اي بئسانت غت ة يتتا

ئت ضتتئ حتتارل رلواتتاة لئةضتتا رل ت رليلتتو رلئت ئ لعتتاز (2012ز( يتتا هحتتس رلئةضتتا اتنتتاو رليتتور اتتل
رل تتةة رلصتباحا هيوتتة ئت لتتة ونصت

التز ايت لت وقتل لعئلات غ تا رليلتتا أل رليلتا هصتب بلتتا اجتأة تلت

لجئا هن ج ونا ةونال رليلا ه ئص اة رليلا وتز واات علا رل وة ,ويانل رلئناي رلجنوبات ورلو تيا ئت

هيوة اذال رلئةضا رل ا اتناولو رلئ ةوبال رلأا ا  ,بانئا جاي ال رلتةتاح رلوانل اذتال رلئةضتا رلت ا ر
اتناولو رلئ ةوبال رلأا ا  ,حال هجاح ( (95اةسر ئ هاةرس عان رلس رة
وبن ب ( (%23.5ئ إجئالل حارل رلس رة


(ر( اتنتاولو رلئ تةوبال رلأا ات

 ,وه ر ئد ة جاس للصح .

ولقتتس تبتتا ئت ختتال رلس رة ت رلئاسرنات ل ذتتال رلئةضتتا رلت ا اتنتتاولو رلئ تتةوبال رلأا ات  ,ه ئعائلتتز يتتانور

اتنتتاولو رلئ تتةوبال يت اتتوز وب تتي ئ تتتئة ئئتتا رس رألئتتة تتوير لئةضتتا رل ت رليلتتو رلئت ئ  ,وهت ر اديتتس
س رة

سرلا انسرة ه رأل خاص رل ا اتناولو اوئاا عبوتا هو هيوتة ئت هحتس ئ تةوبال رليتور رلأا ات  ,هتز
16

عةض بن ب تتتةروح ئتا بتا رلضتع ا إلتا والوت هضتعا

لإلصتاب بال ت رليلتو رلئت ئ  .جتسو ةقتز(13( :

وجسو ةقز .(14( :
جدول ( )13أيام تناول المرضى للمشروبات الغازية قبل اة ابة بالمرض

تناول المشروبات الغازية

العدد

النسبة المئوية%

ي اوز

144

46.6

ي اوئا

143

46.2

ي والو هااز

11

3.6

11

3.6

309

100

هيوة ئ

ل

المجموع

الم در :هالة مدوخ  ,مرضى الفشل الكلوى المزمن في محافظات غزة  ,م در سابق  ,ص(.)213

وعنس در رلئةضا ع رألنورظ رلتل يتانور ا تةبونلا هجتابور بتأنلز ا تةبو رليتور توسري رللتو ب تي يباتة ,ورحتلتل
رلئةتب رألولا ئ بتا هنتورظ رلئ تةوبال رلأا ات  ,وبلتا عتسس رلئةضتا رلت ا ا ضتلو رليتور ( (241اتةسر ئت هاتةرس
عان رلس رة

 ,وبلأل ن بتلز ( (%78ئ إجئالل حارل رلس رة

وتو عل باقا رلن ح علا بتاقا رألنتورظ يئتا هتو

ئبا ئ خال رلجسو ةقز  , (14( :وتعتبةرليور ئ هخية رلئ ةوبال رلأا ا يئا وضحنا ل

ابقا.

جدول ( )14نوع المشروبات الغازية التي يتناولها المرضى
نوع المشروبات الغازية التي تتناولها

العدد

النسبة المئوية%

يور وسري

241

78.0

36

11.7

تاة

2

0.6

جئا ئا ية

30

9.7

المجموع

309

100

هح

الم در :هالة مدوخ  ,مرضى الفشل الكلوى المزمن في محافظات غزة  ,م در سابق  ,ص(.)215

العالقة اصرتباطية بين تناول المشروبات الغازية واة ابة بمرض الفشل الكلوي رلئ ئ :

تتز ر تتتخسرز رختبتاة ئةبت يتا ( (Chi-squareلئعةات هت هنتا ر تتتقاللا بتا تنتتاو رلئ تةوبال رلأا ات ورةت تتاظ
هعسرس رلئصابا  ,حال بلأل قائ يتاا رلئح توب  15.085وبلأتل رلقائت ررحتئالات ( 0.002 (Sigوهتا هصتأة
ئت

 0.05ورلتتل تتنص علتتا وجتوس عالقت بتا تنتاو رلئ تتةوبال رلأا ات

وخاصت رليتور رل توسري ألنلتتا تعتبتة ئت

ضتتئ رلعورئ ت رلتتتل تتتدسا للتتال رليلتتا ورلتتتل تتتز إوباتلتتا إحصتتاذاا وعلئاتتا ,ورةت تتاظ هعتتسرس رلئصتتابا جتتسو ةقتتز:

(.(15

17

جدول ( )15قيمة اختبار مربع كاي ةثبات هل يوجد عالقة بين تناول المشروبات الغازية وارتفاع أعداد
الم ابين بمرض الفشل الكلوي المزمن
قيمة اصختبار

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

رل

القيمة

درجات الحرية df

15.085

اصحتمالية()Sig.
*0.002

3

رليلو .
*رلعالق سرل إحصاذاا عنس ئ توا سرل .α = 0.05

خامساً  :ملح الطعام وأثره على الكلى:

ئلت رليعتتاز هتتو ئتتاسة ر غنتتا عنلتتا لإلن تتا ورلحاتور  ,وهتتو ا تتتخسز يئتتاسة ئح تتن ليعتتز رلأ ت ري  ,وا تتتخسز رلئلت

بيئاال يباةة ال إنتاج رلئخلالل  ,وال صناع رأل ئا رلئئلح  ,وال صناع بع

هنورظ رلجب وغاة ل ئ

رلصناعال ,وا ي رلئلت خيت رة يبات رة علتا رإلن تا ر ر ه تتخسز بتسةجال عالات ئئتا اضتة بصتح رإلن تا وات تبح

ال إصابت بالعساس ئ رألئ رة

اتعة

.

أهم األضرار الناتجة عن ملح الطعام:

رإلن ا لئخاية ج ائ عنسئا اتناو ئلحا رذتسر عت رلحاجت  ,ألنلتا تت تةح ئت ختال رل تورذ اتل رلج تز

إلتتا خالاتتا رلج تتز رلحات  ,حاتتل تت اعت ئ ت رلبةوتانتتال اتتل رلخلا ت ئيون ت ئةيبتتال تتساسة رلوبتتال ر ا تتل تحلللتتا,
اتت تةريز سرخت رلخلا ت ئئتتا اتتدس إلتتا رلي ت اتتل هسري وااذ لتتا رلحاوا ت  ,وتتز تبتتسه اتتل رلتجئ ت ورلت تةريز سرخت رألن تتج

رلةخوة ال رلج ز ئو (رليبس -رليلتا -رلئت  -رلتةذتا  -عضتالل رلقلتح -وهن تج رألجلت ة رلتنا تلا ( ئئتا اتدس اتل
رلنلاا إلا الوة هئ رة

خياةة ئو  ,ئة

رلةجتتا ورلن تتاي  -رألوةرز رل تتةيانا
إلا رنخ ا

((1

رل

رليلتو رلئت ئ  -رلتخلت

رلعقلتل (عنتس رألي تا (  -رلعقتز عنتس

 ,أل رلئلت لت تتتأواة علتتا رألعضتتاي رلئ تتتلسا  ,وخاصت رليلتتا ألنت اتتدسا

رلنا ةونال ال رليلا  ,ا ااسة تناو رلئل

بيئاال يباةة ا اس ئ تةيا رلئل رلئحلا لةنجاوتن تا

ال رليلا  ,وقس تز وجوس عالق با رلئل ورلبتو رل رلتل ,واعئت علتا رلتلات
تيوا حصورل رليلا  ,ل ل اجتح إتبتاظ ناتاز غت رذل جاتس ئت رنخ تا

رليلتو وتلت

رألن تج وا تاعس علتا

يئات (يلوةاتس رلصتوساوز( رلئلت

ختتال رلس رة ت رلئاسرنا ت وعنتتس تدر رلئةضتتا ه ت تتنتتاو رأليعئ ت رلئح وا ت

((2

 ,وئت

بتتاألئالح يتتالئخلالل ب تتتا هنورعلتتا

تة لةئتتالح توري ب تتي ئبا تتة لتنتتاوللز لةئتتالح و ب تتي غاتتة ئبا تتة ع ت يةا ت
اتبتتا ه هنتتا ر تتتلاليا يبات ر
رأليعئت رلئح وات بتتاألئالح توري رلي رة تل ب تتتا هنورعلتتا يالئخلت ورللائتتو رلئيبتتوس ورل ل ت رلئيبتتوس ورأل تتئا
رلئئلح وغاةها ورألجبا رلئئلح  ,...جسو ةقز  (16(:وجسو ةقز .(17(:

((1

ح

هحئس حات  ,تلوث البيئة السلوكيات الخاطئة وكيفية مواجهتها ,ئةج ب يةض2000 ,ز ,ص.58-57
)(2
Ebrhard Ritz and otto Mehls ,"Salt damage to kidney", (2009), university of Idaho.p8.
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جدول ( )16تناول المرضى لألطعمة المحفوظة باألمالح كالمخلالت بشتى أنواعها واألمالح األخرى قبل اة ابة بالمرض

تنةةةاول المرضةةةى األطعمةةةة المحفوظةةةة بةةةاألمالح كةةةالمخلالت بشةةةتى

العدد

النسبة المئوية %

نعز

349

86.4

ر

55

13.6

المجموع

404

100

أنواعها واألمالح األخرى قبل اص ابة بالمرض

الم در :هالة مدوخ  ,مرضى الفشل الكلوى المزمن في محافظات غزة  ,م در سابق  ,ص(.)218

جدول ( )17التوزيع الجغرافي لمواقع سكن المرضى حسب تناولهم لألطعمة المحفوظة باألمالح

تنةةةةةةةاول المرضةةةةةةةى األطعمةةةةةةةة المحفوظةةةةةةةة بةةةةةةةاألمالح

المحافظة

العدد

النسبة المئوية%

نعز

58

77.3

ر

17

22.7

المجموع

75

100

نعز

115

85.8

ر

19

14.2

المجموع

134

100

نعز

57

95.0

ر

3

5.0

المجموع

60

100

نعز

75

91.5

ر

7

8.5

المجموع

82

100

نعز

44

83.0

ر

9

17.0

المجموع

53

100

المجموع الكلى

404

كالمخلالت بشتى أنواعها واألمالح األخرى

شمال غزة

مدينة غزة

الوسطى

خانيونس

رفح

الم در :هالة مدوخ  ,مرضى الفشل الكلوى المزمن في محافظات غزة  ,م در سابق  ,ص(.)218

نالحظ من خالل الجدول ( )16والجدول ( )17اآلتي -:

هالةل باانال رلس رة

رلئاسرنات واقتا ليباعت تنتاو رلئةضتا لةيعئت رلئح وات بتاألئالح ,حاتل تيلل اذت رلت ا

اتناولو رأليعئ رلئح وات بتاألئالح ب تتا هنورعلتا نحتو هيوتة ئت نصت
اةسر ئ هاةرس عان رلس رة

بن ب ( (%86.4ئ إجئالل حارل رلس رة

هاتةرس عانت رلس رة ت وبلتا عتسسهز ((349
 ,ويانل ن ب وجتوسهز رألعلتا قتس تجلل

ال ي ئ رلئحااا رلو يا بن ب ( (%95وئحااا خاناونس بن ب ( (%91.5ئ إجئالل حارل رلس رة .
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وتتز تلالتتا ئسانت غت ة بن تتب ( (%85.5ئت إجئتتالل حتتارل رلس رة ت  ,وتتز ئحااات ةات وبن تتب ( (%83ئت إجئتتالل
حارل رلس رة

 ,ويا هق تئوا للا ال ئحااا رل ئا وبن ب ( (%77.3ئ إجئالل حتارل رلس رة ت  ,وتئولتل

ه ت ض رأليعئ ت رلئح وا ت
ورل ل

بتتاألئالح يتتالئخلالل ورأل تتئا رلئئلح ت

ورل ل ت ورللائتتو رلئيبتتوس ورلي رة تتل ورل اتتتو

بأنورع ورلخ ورلل تل .....رلت  ,واعتبتة رلئلت لت تتأواة خياتة علتا رليلتا ألنت اتدسا إلتا تيتوا حصتورل

رليلا وهئ رة

رليلا ورل ا ادسا إلا رةت اظ وااذ

رليلا ورل ا ادسا بسوةض إلا غ ا لليلا ه رل ت رليلتو

ل ل انص رأل خاص رل ا اعانو ئ حصا رليلا ب ةح لتةا ئ رلئاي وحاو رإلقال ئ رأليعئت رلئحتوات
علا رليال اوز ئو ئنتجال رأللبا ورلئل و

ورلل ل ورلبائا ورلحئتص ورلت ا ا اتس ئت خيتة تيتوا

ورلتا رلئج

رلحصا  ,ورلتقلا ئ رلبةوتا ئو رللحوز بأنورعلا حال هوبتتل رلس رة تال ه حصتاة رليلات تيتو هيوتة لتسا رلنتاس
رل ت ا اتعتتايو رللحتتوز ب تتي يباتتة ,وانص ت هاضتتا بتنتتاو عصتتاة رللائتتو ألن ت انا ت

رليلتتا ر ر ينتتل تعتتانل ئ ت

حصا رليلا  ,واعتبة نبال رلبقسونس ئ رلنباتال رلئسةة رلتل تئن تيو حصاة رليلا لتجنح ئة

(.(1

رل ت رليلتو

هئا اذت رلئةضتا رلت ا ر اتنتاولو رأليعئت رلئح وات بتاألئالح جتايل اتل رلئةتبت رلوانات وبلتا عتسسهز ( (55اتةسر

ئ هاتةرس عانت رلس رة ت  ,وبن تب ( (%13.6ئت إجئتالل حتارل رلس رة ت  ,وتو عتل هت ض رلن تب علتا جئات ئةضتا
ئحاااال غ ة.
العالقة اصرتباطية بين تناول ملح الطعام للمرضى واة ابة بمرض الفشل الكلوي رلئ ئ :

تتتز ر تتتخسرز رل ةضتتا رلتالا ت للتحق ت ئ ت عالق ت رأليعئ ت رلئح وا ت بتتاألئالح ورةت تتاظ هعتتسرس رلئصتتابا  ,حاتتل تتتز

ر تتخسرز ئةبت يتا

ويانتل قائت يتاا رلئح توب  25.324وقائت ( 0.000 (Sigهصتأة ئت  0.05ورلتتل تتس

عل تتا وج تتوس عالقت ت ب تتا تن تتاو رأليعئت ت رلئح وات ت ب تتاألئالح ,ورةت تتاظ هع تتسرس رلئص تتابا  ,حا تتل ه رألات تةرس رلت ت ا
اتناولو يئاال يباةة ئ رألئالح ايونور هيوة عةض لإلصاب بئة

رل

رليلو لئا لةئالح ئت ئختاية يباتةة

علا رليلا ورلتل تز توضاحلا ابقا .جسو ةقز.(18( :
جدول ( )18قيمة اختبار مربع كاي ةثبات هل يوجد عالقة بين تناول األمالح كالمخلالت بشتى أنواعها واألمالح األخرى وارتفاع أعداد
الم ابين.

ق مة االخت ةر

الفرض

درجةت
الحر ة df

الق مة
االحتمةل ة()Sig.

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

25.324

3

*0.000

رلعالق سرل إحصاذاا عنس ئ توا سرل a =0.05

( (1رحئ تتس ئحئ تتوس رلب تتاة  ,ح ةةةوات الكلةةةى"  ,ئةجت ت

تتب

يت تةض  ,رلئوقت ت رإلليتةون تتل  www.islamweb.net ,لخ تتة تح تتسال8-5-.

.2010
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سادس ةاً :دور المركبةةات الكيميائيةةة لمةةادة النيكةةوتين فةةي دخةةان السةةجائر واص ةةابة بمةةرض الفشةةل

الكلوي المزمن:

ئ هيبة رلئ يالل رلصحا لإلن ا وئتاسة رلتبتا رلتتل اتسخنلا رإلن تا تصتن

اعتبة ر لتسخا وئا ا بب ئ هئ رة

ئت هو رة نبتتال رليبتتا وهتتل هئةايات رألصت  ,وتت ةظ رآل اتتل ئعاتتز بلتتسر رلعتتالز( ,(1وتحتتتو رل تتاجاةة رلورحتتسة ئتتا

بتتا  30-20ئلأتتز ئت رلنايتتوتا وا تن ت ئنلتتا ح تورلل  %10وائتتتص رلنايتتوتا ئ ت رألغ تتا رلئخايات اتتل رل تتز
ورلةذتا  ,يئا ائتتص ئت

تي رلجلتس  ,وتحتسل عئلات رألات

إلتتا  %95ئ ت رلنايتتوتا رلئئتتتص وههتتز ن تورتج رألا ت

للنايتوتا اتل رلتةذتا ورليبتس بن تب عالات قتس تصت

هتتو رليتتوتانا ( (Cotinineرل ت

ايتتةح بور تتي رليلا ت (,(2

واعتبة رلنايوتا ئ رلئورس ساسة رل ئا إ ه رلجةع رلقاتل ئن لإلن ا تبلا حورلل  60ئلأز  ,ئئا اتدس للواتاة

ختتال سقتتاذ ئعتتسوسة ئت تنتتاو هت ض رلجةعت ورلنايتتوتا لت تتتأواة قصتتاة رلئ عتتو إ تبلتتا ات تةة نصت
اعتا هئا رليوتانا وهو ههز نورتج ها

رلنايوتا ا تةة نص

ع ئ توا رليوتانا اتل رلبتو اعتبتة سلتاال علتا ئتسا تعتة
رلصتتح للخيتتة ,وهت ر قتتس اتتدس إلتتا هئت رة

اعتتة

رلعئتتة حتورلل

رلعئة اا تبلا حورلل  22اع * ل ر اإ رلي ت

رأل تخاص لتسخا رلتبتا ( ,(3وتتسخا رل تجاذة اوئاتا

خياتةة بئتتا االتتا تتةيا رلةذت وئتتة

رلقلتتح  ,وات سرس رلخيتتة

با سااس رر تتلال واتعتااز عنتسئا ابتسه رلتتسخا اتل ئةحلت ئبيتةة ئت رلعئتة ( ,(4وبانتل س رة ت اتل رلنتةواج عت هوتة
رلتتتسخا علتتا حاتتاة رلئتتسخنا

تتخص علتتا ئتتسا  10تتنورل  ,حاتتل هوبتتتل رلس رة ت ه

تتئلل هيوتتة ئت  65رل ت

رلت تتسخا ئت ت رلعورئت ت رلئ تتاعسة ا تتل رإلص تتاب ا تتل رل ت ت رليل تتو ل تتسا رلةج تتا رلئ تتسخنا ئقاةنت ت بأا تتةهز ئت ت غا تتة

رلئتتسخنا ( ,(5وئت ختتال رلس رة ت رلئاسرنات وتحلات نتتتاذج رر تتتبان

وعنتتس تدر رلئةضتتا رلت يوة هت هنتتل ئتتسخ

اتبتا ئت ختال رلجتسو ةقتتز (19( :ورلجتسو ةقتز ,(20( :ه ( (204اتةسر ئت رلت يوة ئتسخنا ئت

ت ئبيتة ئت

هص ت ( (236ي ت رة ئ ت عان ت رلس رة تت بن تتب ( (%86.4ئت ت إجئتتالل ح تتارل رلس رة تت  ,وهت ت ر اديتتس ئتتسا خي تتوةة
رلتسخا علا رليلا ورلتل هوبتتلا رلس رة ال رل ابق ورل ا ادسا لل

رليلو .

جدول ( )19عادة التدخين لمرضى الفشل الكلوي الذكور قبل اة ابة بالمرض
اتباع عادة التدخين

العدد

نعز

204

ر
المجموع

32
236

النسبة المئوية %
86.4
13.6
100

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

( (1عبتتس رلتتةحئ ئحئتتس رل تتعسنل  ,ونتتاي ئلاجتتل رل تتاس عتتوسة , ,التطةةورات الحديثةةة فةةي علةةم البيئةةة المشةةكالت البيئيةةة والحلةةول العلميةةة ,
ئةج

ب

يةض2008 ,ز  ,ص.268

( (2هحئس رل ةج رلعياال" ,البيئة الداء والدواء  ,رليبع رألولا ,سرة رلئ اةة للن ة ورلتو ا  ,عئا رألةس 2007 ,ز ,ص.268
*اتةة نص

ه ر رلنص

رلعئة  :تعة هحاانا (ئسة نص

ئاها رلئسة رلال ئ لنص

رلحااض( تيل علا رلئسة رلال ئ لنص

رلئاسة ليل تتحو إلتا ئتاسة هختةا اابقتا رلنصت

,

رلئاسة ئن ليا تتحو إلا ئاسة هخةا .

( (3رلئةج رل اب  ,ص.269
(4)Roth Romer, "IEGISLATVE AcTIoN To cmBat The world smoking Epidemic", 1982,p42
( (5رلئوقت رلئعتئتس لئجلت /" kidney lnten ational ,اتل عتسس تبتئبة ,2011,redsea moon. com \vb\t38648.html.
لخة تحسال 31-22010
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جدول ( )20التوزيع الجغرافي لمواقع سكن المرضى الذكور المدخنين وغير المدخنين
المحافظة

اتباع عادة مدخن

العدد

النسبة المئوية%

نعز

44

89.8

ر

5

10.2

المجموع

49

100

نعز

64

86.5

ر

10

13.5

المجموع

74

100

نعز

29

82.9

ر

6

17.1

المجموع

35

100

نعز

37

86.0

ر

6

14.0

المجموع

43

100

نعز

30

85.7

ر

5

14.3

المجموع

35

100

المجموع الكلى

236

شمال غزة

مدينة غزة

الوسطى

خانيونس

رفح

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

نالحظ من خالل الجدول ( )19والجدول ( )20اآلتي -:

واقتتا لباانتتال رلس رة ت رلئاسرنات جتتايل اذ ت رلئتتسخنا هيوتتة ئت نص ت

ها تةرس عان ت رلس رة ت ئ ت رل ت يوة ,حاتتل هجتتاح
ت ئبيتتة بن تتب ( (%86.4ئ ت إجئتتالل

( (204اتتةسر ئ ت ها تةرس عان ت رلس رة ت (نعتتز( ه لتتسالز عتتاسة رلتتتسخا ئ ت

حتتارل رلس رة ت  ,وتو عتتل اذ ت رلئتتسخنا بن تتح ئتقاةب ت لجئا ت ئةضتتا ئحاااتتال غ ت ة ور تتائا ئحااا ت رل تتئا

بن تتب ( (%89.8ئت إجئتتالل حتتارل رلس رة ت ورلتتتل تئولتتل االتتا هاض تا هيبتتة اذ ت للت يوة رلئصتتابا بال ت رليلتتو
رلئ ئ ورلتا تز توضاحلا ئ خال رلس رة
بع

رلئاسرنات  ,ويتا ئعاتز رلئةضتا ئتسخنا ئت

رلئةضا وهوناي رلئقابل رل خصا يانتل اتل وجتوهلز رلح تةة ورأللتز اقولتو ه

رلئ ئ هو رلتسخا ئ

ئبية وتز إقالعلتز عت رلتتسخا بعتس رإلصتاب بئتة

ت ئبيتة ,ويتا اوجتس

تبح إصتابتلز بال ت رليلتو

رل ت رليلتو رلئت ئ حاتل وبتل

علئاتتا ئضتتاة رلتتتسخا علتتا رلصتتح رلعائت  ,حاتتل تبتتا ه رلتتسخا احتتتو علتتا  %2ئت و نت نايتتوتا وهتتل ئتتاسة
قاتل ت هقتتوا اتتل اعللتتا ئ ت رل ت ةنا ورر تتتئةرة علتتا عتتاسة رلتتتسخا احتتسل رلت تتئز رلئ ت ئ ورل ت ا اتتدسا إلتتا رل ت

رليلو ( ,(1هاضا تضع
ضع

( (1ح

ئاسة رلنايوتا ال سخا رل جاذة قسةة رليلا علا تص ا رلسز ئ رل ئوز وادس

لت إلتا

قسةة رليلا علا إا رة رلبو  ,واعتبتة رلتتسخا هتو هحتس رلعورئت رلئ تبب ل تةيا رليلتا( ,(2ألنت احتتو علتا

هحئس حات  ,تلوث البيئة السلوكيات الخاطئة وكيفية مواجهتها  ,ئةج

ب

يةض2000 ,ز ,ص.68

( (2رلئوق رلئعتئس لئجل رلصح  15 ,ل رة (ئاةس(  www.alamalsahha.comلخة تحسال 23-7-2011
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هيوة ئ  400ئةيح يائااذل ( ,(1بانئا جايل اذ رلئةضا رلأاة ئسخنا هق رل ذال حال هجاح (ر( ( (34اتةسر
ئ هاةرس عان رلس رة

رل يوة بن ب ( (%13.6ئ إجئالل حارل رلس رة ت  ,وتو عتل ن تبتلز علتا جئات رلئةضتا

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

تتتز ر تتتخسرز رل ةضتتا رلتالا ت للتحق ت ئ ت عالق ت رلتتتسخا ورةت تتاظ هعتتسرس رلئصتتابا  ,حاتتل تتتز ر تتتخسرز ئةب ت يتتا

ويانل قائ ياا رلئح وب  12.310وقائ ) 0.006 (Sigوها هصأة ئ  0.05ورلتل تنص علا وجتوس عالقت

بتتا رلت تسخا

ورةت تتاظ هع تسرس رلئصتتابا  ,ه ه رألا تةرس رلئتتسخنا ايونتتو هيوتتة عةض ت لإلصتتاب  ,لئتتا للتتتسخا ئ ت

هضةرة ج ائ وبالأ يئا تز يةها علا رليلا وتدسا إلا رإلصاب بئة

رليلو  .جسو ةقز.(21( :

رل

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

الفرض

اصحتمالية Sig

الحرية df

ه اوجس عالق با رلتسخا ورةت اظ هعسرس
12.310

رلئصابا

0.006

3

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

انبأتتل علتتا رلئتتسخ ه اعتتة ه ق تةرة إقالع ت ع ت رلتتتسخا ر بتتس ه انب ت ئ ت قناع ت

رتا ت ورقتنتتاظ تتتاز بأض تةرة

و لباال ه ض رلعاسة رل تاذ وه إةرستت رل رتات هتل رلعائت رلئحتسس لنجتاح هو ا ت هت ر رلقتةرة ,اتاإلقالظ عت رلتتسخا
اتيلح ع ائ قوا  ,وجالي وصبة ساسا  ,إ ر يا هو اوز ئ هااز رإلقالظ ع رلتسخا ولز اجس رلئقل ئا ا تأل
اعلات رلئ تتل وئئاة ت رلةااضت رلئنا تتب  ,يت ل علات باإليوتاة ئت

تتةح رل تورذ يالئتتاي ورلعصتاذة رليا جت  ,ئت

تجنتتح تتةح رل تتا ورلقلتتوة ورليويتتا يتتور ورلباب تتل ,وعلا ت ه اأخ ت قتتس رة يبا ت رة ئ ت رل رةح ت ورر تتتةخاي خاص ت اتتل
رأل تبوظ رألو ئت رلتوقت

عت رلتتسخا  ,وعتسز تنتاو رأليعئت رلس تئ وعلتا رلئقلت عت رلتتسخا رر تتحئاز هيوتتة

ئت ئتةة اتل رلاتوز رلورحتس  ,ئت تتسلا هيت رة

رللبا تحتو علا ئورس ت اب رلنايوتا (.(3

( (1ئحئتتس رل تتاس هةنتتادوي" ,التلةةوث البيئةةي واثةةره علةةى

رلاتسا ورلقتسئا لتن تاي رلتسوةة رلسئوات

((2

 ,ر تتخسرز هنتورظ خاصت ئت

ةةحة اةنسةةان  ,رليبع ت رألولتتا ئيتبت رلتتسرة رلعةبات لليتتتاح ,رلقتتاهةة 2002 ,ز ,

ص.59
( (2عبس رلةحئ ئحئس رل عسنل ,وناي ئلاجل رل اس عوسة" ,التطةورات الحديثةة فةي علةم البيئةة المشةكالت البيئيةة والحلةول العلميةة  ,ئةجت
ب

يةض2008 ,ز ,ص.288

( (3رحئس عبس رلوهاح عبس رلجورس" ,كيف تحمي أسرتك من الفشل الكلوي  ,ئةج
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ب

يةض ,1997 ,ص.41

شكل ( )2توزيع أفراد عينة الدراسة للذكور المدخنين في محافظات غزة

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

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

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

م
-1

البند
هت اوجتتس عالق ت بتتا ناتتاز رلأ ت ري
ورةت تتاظ هع تتسرس رلئص تتابا بئ تتة
رل

-2

قيمة اصختبار

درجات الحرية df

القيمة اصحتمالية Sig

36.124

3

0.000

رليلو رلئ ئ .

هت ت ت ت اوج ت ت تتس عالقت ت ت ت ب ت ت تتا تن ت ت تتاو

رأليعئت ت ت ت ت ت ت رلج ت ت ت ت ت تتاه ة ورألغ ات ت ت ت ت ت ت
رلئح وا ورةت اظ هعسرس رلئصابا

بئة

رل

32.993

رليلو رلئ ئ .
24

3

*0.000

هت ت ت ت اوج ت ت تتس عالقت ت ت ت ب ت ت تتا تن ت ت تتاو

-3

رلئ تةوبال رلأا ات

ورةت تاظ هعتتسرس

رلئصت تتابا بئت تتة

رل ت ت رليلت تتو

15.085

*0.002

3

رلئ ئ .
هت ت ت ت اوج ت ت تتس عالقت ت ت ت ب ت ت تتا تن ت ت تتاو

-4

رألئ تتالح ورلي رة تتل ب تتتا هنورعل تتا
ورةت تتاظ هع تتسرس رلئص تتابا بئ تتة
رل

25.324

*0.000

3

رليلو رلئ ئ .

ه ت ت ت ت اوجت ت ت تتس عالق ت ت ت ت بت ت ت تتا ئت ت ت تتاسة

-5

رلناي ت ت تتوتا ا ت ت تتل سخ ت ت تتا رل ت ت تتجاذة

ورةت تتاظ هع تتسرس رلئص تتابا بئ تتة
رل

12.310

0.006

3

رليلو رلئ ئ .
رلعالقال سرل إحصاذاا عنس ئ توا سرل a =0.05

يظهر من خالل الجدول ( )4.25اآلتي -:


ا تتة رختبتتاة ئةبت يتتاا ( )Chi-squareبوجتتوس عالقت

رتبتتاظ ناتتاز غ ت رذا وررصتتاب بئتتة

رلئ ئ  ,تناو رأليعئ رلجاه ة ورألغ ا رلئح وا ورةت اظ هعسرس رلئصابا بئة


ا ة رختباة ئةب ياا ( )Chi-squareبوجوس عالق با تناو رلئ ةوبال رلأا ا
بئة

رل

رل

رل ت رليلتتو

رليلو رلئ ئ ..
ورةت اظ هعسرس رلئصابا

رليلو رلئ ئ .



ا تتة رختبتتاة ئةبت يتتاا ( )Chi-squareبوجتتوس عالقت بتتا تنتتاو رألئتتالح ورلي رة تتل ب تتتا هنورعلتتا ورةت تتاظ



ا ة رختبتاة ئةبت يتاا ( )Chi-squareبوجتوس عالقت بتا ئتاسة رلنايتوتا اتل سختا رل تجاذة ورةت تاظ هعتسرس

هعسرس رلئصابا بئة
رلئصابا بئة

رل

رل

رليلو رلئ ئ .

رليلو رلئ ئ .
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ويمكن إجمال أهم النتائج التي تو لت إليها الدراسة في النقاط التالية-:
 -1هوضحل رلس رة

يواة ئ رلئةضا يانور ر اتبعو ناائا غ رذاا ئعا قب إصتابتلز بال ت رليلتو ايتانور
ر
ه

اتن تتاولو جئات ت رأليعئت ت سو ررهتئت تتاز بض تتةةها ووص تتلل ن تتبتلز ( (%93.1وبانت تتل رلس رة ت ت وه هن تتا عالق ت ت
رةتبايا با رلتتب رلأ رذل ورإلصاب بالئة

ألن اعتبتة ررعتتسر اتل تنتاو رلأت ري وعتسز رراتةري اات قتس ايتو لت

بالا رألوة ال ئن هو تقلا تيةرة تيوا رلحصا وهئ رة

رليلا رلئدسا لل

رليلو .

 -2هوضتتحل رلس رة ت يوات رة ئت رلئةضتتا يتتانور اتنتتاولو رأليعئت رلئئلحت ب تتتا هنورعلتتا وبيئاتتال يباتةة ووصتتلل
ن بتلز ( ,(%86.4وبانل رلس رة ت وه هنتا عالقت رةتبايات بتا تنتاو رأليعئت رلئئلحت ب تتا هنورعلتا ورإلصتاب
بالئة

 ,أل رلئل ل تتأواة علتا رألعضتاي رلئ تتلسا  ,وخاصت رليلتا ألنت اتدسا إلتا رنخ تا

رليلا  ,ا ااسة تنتاو رلئلت

رلنا ةونتال اتل

بيئاتال يباتةة ا اتس ئت تةيات رلئلت رلئحلتا لةنجاوتن تا اتل رليلتا  ,وقتس تتز وجتوس

عالق با رلئل ورلبو رل رلل ,واعئ علا رلتلا

رليلو وتل

رألن ج وا اعس علا تيوا حصورل رليلا.

 -3بانئا بلأل ن ب رلئةضا رل ا يانور اتناولو رأليعئ رلجاه ة ورألغ ا رلئح وا ( (%60وبانتل رلس رة ت ه
هنتا عالقت رةتبايات بتا تنتاو رأليعئت رلجتتاه ة ورألغ ات رلئح وات ورإلصتاب بئتة
ئتبقاال رلئورس رلئضاا رلئتورجسة ال رلئتورس رلأ رذات رلئعلبت هو رلئجئتسة هو رلئسخنت
رلتبةاس ,وبوصو ه ض رلئورس رلئضاا

رل ت رليلتو رلئت ئ أل
ر ت قتس ور تتتأوة بالت تخا هو

ورلئباسرل إلتا ج تز رإلن تا حتتا ولتو بتةيات رل غاتة تائ اإنلتا تتتةريز اتل

ج ز رإلن ا عائا بعس عاز لتدس ال رلنلاا إلا رإلصاب بال

رليبس .

رليلو هو رل

 -4هال تتةل رلس رة ت ت هيو تتة ئت ت نصت ت

هات تةرس عانت ت رلس رة ت ت ي تتانور اتن تتاولو رلئ تتةوبال رلأا ات ت ووص تتلل ن تتبتلز

( (%76.5ئ إجئالل حارل رلس رة

 ,ويانور اتناولو هيوة رألنورظ رليتور رل توسري وبلأتل ن تبتلز لئ تةوح رليتور

رل وسري ( (%78ويانور اتناولونلا ب ي اتوئل ويانتل رلئحاااتال رلجنوبات هيوتة رلئحاااتال اتل تنتاو رلئ تةوبال

رلأا ات  ,وهالتتةل رلس رة ت بوجتتوس عالقت رةتبايات بتتا تنتتاو رلئ تتةوبال رلأا ات وخاص ت رليتتور رل تتوسري ورإلصتتاب
بالئة

أل يوةة تناو رلئااض رلأا ا  ,وخصوصا رليور رل توسري  ,تتدس إلتا تة تح بعت

رلئتورس رلعضتوا سرخت

رليلاتا وعلا رألخص ال ئص اة رليلا ,ئئا ادس إلا تيو حصتورل  ,إضتاا إلتا تة تح رإلي تارل اتل رليلتا
وتأاة حئضا وقلوا رلبو .

-4هوضتتحل رلس رة ت ه هيوتتة ئت نصت

هاتةرس عانت رلس رة ت ئت رل ت يوة يتتانور ئتتسخنا ئن ت رلقتتسز ووصتتلل ن تتبتلز

( (%86.4ئ ت إجئتتالل حتتالل رلس رة ت  ,وتتتز ر تتتخسرز رختبتتاة ئةب ت يتتاا وتبتتا ه هنتتا عالق ت رةةتبايا ت بتتا
رلتتتسخا وررصتتاب بتتالئة
رل ئوز وادس

-5هالةل رلس رة

ل إلا ضع

 ,أل ئتتاسة رلنايتتوتا اتتل سختتا رل تتجاذة تضتتع
قسةة رليلا علا إا رة رلبو وادسا لل

ه ن ب ئةضا رل

غ ة ( (%46.8قب إصابتلز بالئة

قتتسةة رليلتتا علتتا تص ت ا رلتتسز ئ ت

رليلو .

رليلو رلئ ئ رل ا اعتئسو علا ئااض رلبلسا ال رل ةح ال ئحاااال

ويانل ئلوو يائااذاتا ئئتا رس رألئتة توير ,بانئتا بلأتل ن تب رلت ا اعتئتسو

علا ئااض تحلا ئباع ( , (%45.8هئا رلئةضا رل ا اعتئسو علا التة ئن لل خاص بلأتل ن تبتلز ( ,(%4اتل
حا اعتئس ( (%0.5علا ئااض بذة ئن لل خاص ,هئا رل ا اعتئسو علا ئاتاض بذتة ويالت
ئ عان رلس رة .
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بلأتل ن تبتلز ((%0.2

ثانياً :التو يات:

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

 -1رإليواة ئ

ةح رلئاي رلئ لتة ال رلاوز وخاص ال رل تةة رلصباحا حتا اتز إخةرج لتةا ئ رلبتو اوئاتا هو

حتا اصب لو رلبو ئو رلئاي.
 -2ررعتسر ال تناو رلأ ري وعتسز رإلاتةري اتل تنتاو رألئتالح ب تي عتاز ب تتا هنورعلتا ورلتقلات ئت تنتاو هئتالح
رلاوةرل يالبةوتانال رلحاورنات ورلنباتات يتاللحوز رلحئتةري هو رلئتأيورل رلأنات بئتاسة رألُوي تارل ورلتتل تيتو ئتورجتسة
اتتل رلئانج ت ورلبنتتسوةة ورل ةرول ت حاتتل اتتدسا ل ت ئ ت رلتقلا ت ئ ت

رليلوا رلئ اعسة باإلصاب بال

تتةح رل تورذ إلتتا تعتتة

رأل تتخاص بالحصتتاال

رليلو .

 -3عسز رإلاةري اتل تنتاو رأليعئت رلجتاه ة ورألغ ات رلئح وات يالئعلبتال ب تتا هنورعلتا ورلئتورس رلئلونت ورلئي تب
لليعز ورلةرذح .
 -4ت اسا رلئ ةوبال رلأا ا ب تا هنورعلا وخاص رليور وسري رللو ألنلا تضة باليلاتا .
 -5رإلقالظ ورربتعاس ع عاسة رلتسخا ألنلا ئضةة بالصح ورليلاتا .
 تو يات لوزارة الزراعة -:

 -1ئ تذولا و رةة رل رةعت اتل إة تتاس وتوقات

رلئت رةظ لتجنتح ئتتا ائيت ه اسانت هئتاز رلقضتتاي بالت تبح اتل رإلصتتاب

بال ت رليلتتو ويت ل رل حتص رلع تورذل للخضتتاة ورل وريت رلئعةوضت اتتل رل تو وعتتسز رلت تتائ اتل إاصتتا رألئتتة
للقضاي إ ر وبل ه هنا قضااا ئ رلئباس رلح ة ال رلخضاة ورل ايل .
 -2تيتتوا جل ت لل حتتص ورصتتسرة تتلاسرل بخلتتو رلخضتتاة ورل وري ت ئ ت بقااتتا رلئباتتس رلح تتة رليائاتتاذل ور تتتخسرز

رلئباتتسرل رل ةرعا ت تتنا تتح يئاتلتتا ئ ت رلئحاص تتا رل ةرعا ت حتتتا ر ا تتتز تل تتول للتةبتت ورلئا تتاض رلجوااتت ورلئ تتأيورل

رلأ رذا .
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