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 تأثير المناخ علي انتشار بعض األمراض في محافظة الشرقية

 )دراسة في المناخ التطبيقي(

 

 مستخلص

الدراسة مدي تأثير العناصر المناخية في انتشار الكثير من األمراض  تناولت

في محافظة الشرقية ولكن بدرجات متفاوتة فبعض الظروف الجوية تسبب أمراضاً  

معينة، وبعضها يزيد من حدة أمراض أخري موجودة في اإلنسان فعالً، أو يساعد 

وأثبت . األمراض  علي ظهورها أو يقلل من مقدرة اإلنسان علي مقاومة بعض

ً أن الوظائف الفسيولوجية لجسم اإلنسان تستجيب للتغيرات  الدراسات أيضا

الجوية،وأن العمليات الفسيولوجية في جسم اإلنسان تتغير من فصل إلي آخر علي 

مدار السنة، فال  تخلو بيئة مناخية إال وبها أنواع معينة من األمراض الفيروسية أو 

ها الحرارية، كما تناولت الدارسة أيضا بعض التوصيات التي البيئة المرتبطة بظروف

 . تحد من انتشار بعض األمراض في منطقة الدراسة

 )بوتقة ،األمراض غير معدية ، الوقاية والعالج ، تأثيرالكلمات المفتاحية: 

 (المنخفضات ،الصحة

 

Abstract: 

The study dealt with influence of climatic elements on the 

spread of many diseases in Sharkia Governorate  ,but to varying 

degrees, some weather conditions cause certain diseases. and 

some of them exacerbate the severity of other diseases already 

present in humans ,or helps their appearance, or it reduces the 

human ability to resist some diseases in the study area. It is not 

without a climatic environment except that it contains certain 

types of viral or environmental diseases associated with its 

thermal conditions ,the study also dealt with some 

recommendations that diseases in the study area. 
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 تمهيد:

توزيع وانتشار األمراض المنقولة  فيبشكل كبير يعد المناخ عامل متحكم 

بالنواقل، وذلك بدوره يؤثر في انشاء النظم البيئية المناسبة لتوطنها، حيث ان 

عناصره تتحكم في حيوية النواقل التي تؤثر في توزيع وانتشار االمراض بشكل 

الى انه المسئول الرئيس عن الوسط الذى تتحمله الطفيليات والنواقل  باإلضافة، ريجذ

، 2016التي تصيب االنسان )محى الدين،  لألمراضوالعوائل والفيروسات المسببة 

فيزيولوجي  تأثير(، ويؤثر المناخ على االنسان بطريقة مزدوجة حيث ان له 113ص

قد تكون مباشرة مثل تعرض االنسان لموجات  اتالتأثيرنفسيا، وهذه  تأثيراكما ان له 

البرد الشديدة، او غير مباشرة عن طريق الميكروبات والحشرات، وتتمثل اكثر 

 الجويعلى صحة االنسان في ظواهر انخفاض الضغط  تأثيراالظواهر الجوية 

المترافق بحرارة مرتفعة وسقوط االمطار، وكذلك الرطوبة الجوية المرتفعة، وحدوث 

(، ويتضح بذلك التأثير المباشر للمناخ 84، ص2002واصف الهوائية )موسى، الع

علي صحة اإلنسان ونشاطه وكفاءته في أداء عمله، وعلى الوظائف الفسيولوجية التي 

تستجيب لتغيرات الطقس، حيث أن مناخ أي بلد يهيئ أسباب معينة ترتبط ببعض 

انتشار األمراض المعدية، ومدى االمراض، وقد تكون العناصر المناخية من مسببات 

بقائها حية خارج جسم اإلنسان، كما تؤثر في حياة الحشرات الناقلة لالمراض من 

(، 15، ص2013حيث توالدها وتكاثرها، وعادات المضيف أو االنسان )الحمدانى، 

ومن ثم فإن بعض األمراض الوبائية تتماشي مع توزيع أنواع معينة من المناخ، حتى 

ف بعض األمراض بأنها أمراض الصيف أو أمراض الشتاء أو أصبحت توص

 (.41،42، ص ص1995أمراض الربيع )شرف، 

 تحديد منطقة الدراسة:

تتمثل منطقة الدراسة في محافظة الشرقية التي تقع بين خطي طول 

شماالً، وتأخذ ° 15/31،°15/30شرقاً، وبين دائرتي عرض ° 15/32، 15/31°

مستطيل تقريبا، ويحدها من الشمال بحيرة المنزلة، ومن محافظة الشرقية الشكل ال

الغرب محافظة الدقهلية، ومن الجنوب الغربي محافظة القليوبية، ومن الجنوب 

(، وتعتبر 1محافظة القاهرة، ومن الشرق محافظتي بورسعيد واإلسماعيلية، شكل )

جمالية محافظة الشرقية من المحافظات كبيرة المساحة، حيث تبلغ مساحتها اإل

فداناً، وتأتي محافظة الشرقية في المرتبة  1.169.286، أو ما يعادل 2كم4911

( من حيث المساحة بين محافظات جمهورية مصر العربية، كما أنها تأتي في 17)

 المرتبة الثانية بعد محافظة البحيرة بين محافظات الوجه البحري.
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 1:100000على الخريطة الطبوغرافية مقياس  المصدر: من اعداد الباحثة اعتمادا

 ArcGIS, 10.3باستخدام برنامج 

 ( الموقع الفلكي والجغرافي لمحافظة الشرقية1شكل )

 تساؤالت الدراسة:

 ما التذبذبات الفصلية المناخية التي تميز مناخ محافظة الشرقية؟ -1

فظة هل توجد عالقة بين الخصائص المناخية وانتشار بعض االمراض في محا -2

 الشرقية ؟

ما االمراض التي تنتشر في فصول محددة من السنة الرتباطها بالمناخ في  -3

 محافظة الشرقية ؟

 مناهج الدراسة وأساليبها:

 لحدود االدارية لمحافظة الشرقية.حيث تتم الدراسة داخل ا المنهج االقليمي:

جتماعية، وهو أكثر المناهج استخداما في العلوم االالمنهج الوصفي التحليلي: 

ويستخدم لرصد الحقائق المتعلقة بالظاهرة محل الدارسة رصدا واقعيا دقيقا. وذلك بعد 

 جمع البيانات والمعلومات وتحليلها وتفسيرها وإصدار التعميمات بشأنها.

 الشرقيةمحافظة 

محافظة 
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يستخدم في دراسة العناصر المناخية، وتأثيرها على انتشار  المنهج الموضوعي:

 .بعض األمراض في منطقة الدراسة

المتمثللل فللي ترجمللة الجللدول إلللى أشللكال بيانيللة وخللرائط األسلللوا الكللارتوفغراف : 

وبرنللامج نظللم المعلومللات  Excelبواسللطة الحاسللب اآللللي وذلللك عللن طريللق برنللامج 

 .ArcGIS, 10.3الجغرافية 

متملللثال فلللي جدوللللة وتبويلللب البيانلللات المناخيلللة وأعلللداد المرضلللى األسللللوا الكملللي: 

للحصلللول عللللي المعلللدالت الشلللهرية والفصللللية والسلللنوية ومعالجلللة البيانلللات الخلللام 

 المطلوبة.

 أهداف الدراسة:

دراسة االنحرافات الشهرية للعناصر المناخية عن متوسطاتها وعالقته بصحة  -1

 االنسان.

 .دراسة اآلثار السلبية وااليجابية لعناصر المناخ على صحة االنسان -2

 عناصر المناخية في محافظة الشرقيةالتعرف على أهم األمراض المرتبطة بال - 3

 أسباا اختيار الموضوع:

 رغبة الطالبة في التخصص في المناخ التطبيقي. -1

 قلة الدراسات العربية التي تناولت العالقة بين المناخ و األمراض. -2

رغبة الطالبة في دراسة بعض األمراض غير المعدية المنتشرة في محافظة  -3

 لتي تحد من انتشار األمراض في منطقة الدراسة.الشرقية، وتقديم بعض التوصيات ا

 التوصل لمدي العالقة بين المناخ وانتشار بعض األمراض في محافظة الشرقية. -4

 الدراسات السابقة:

توجد العديد من الدراسات السابقة التي تناولت موضوعات مشابهة لموضوع الدراسة 

 ومنها:

افظة الشرقية دراسة في (: بعنوان مح1990دراسة عبد الحميد حسن يوسف ) (1

الجغرافيا الطبية، وتناولت الدراسة التوزيع الجغرافي للخدمات الصحية 

الحكومية في محافظة الشرقية، وأهم األمراض المنتشرة ،ومشكالت الخدمات 

 الصحية. 

(: بعنوان دور المنخفضات الجوية في 1997دراسة طارق زكريا إبراهيم سالم ) (2

وزيعات مراكز الضغط الجوي، ونشأة وخطوط سير مناخ مصر، وتناول فيها ت

وتوزيع المنخفضات، كما تناول أثر المنخفضات الجوية في مظاهر النشاط 

 البشري.
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(: بعنوان مناخ إقليم شرق الدلتا بمصر، 2003دراسة سهير توفيق محمد حسن ) (3

ة وهدفت إلي فهم العالقة بين العناصر المناخية المختلفة وبعض الظواهر الطبيعي

،مثل: اإلرسابات الهوائية والتربة والمصادر المائية ،وبعض األنشطة البشرية 

،مثل :اإلنتاج الزراعي ،فضال عن عالقتها براحة اإلنسان وصحته ،وكذلك 

 التعرف علي معوقات التنمية فيها لموجهنها بوضع الحلول المناسبة لها.

راض الصيف في دلتا (: بعنوان أثر المناخ علي أم2008دراسة نسرين زكريا ) (4

النيل، وقامت هذه الدراسة بدراسة العناصر المناخية والعوامل الطبيعية المؤثرة 

في إقليم الدلتا، والعناصر المناخية المؤثرة في راحة اإلنسان وصحته في إقليم 

دلتا النيل، والمناخ وأثره علي إنتشار بعض األمراض العيون والجلدية صيفا ً في 

 يل .إقليم دلتا الن

(: بعنوان مناخ شرقي دلتا 2010دراسة محمود عبد الفتاح عبد اللطيف عنبر ) (5

النيل وآثارة البيئية، وتم دراسة العوامل النؤثرة في مناخ شرقي دلتا النيل، 

واإلشعاع الشمسي ودرجة الحرارة، والضغط الجوي والرياح، والرطوبة 

رقي دلتل النيل ودارسة أثر والتكاثف، ودراسة المشكالت المناخية البيئية في ش

 المناخ علي راحة اإلنسان وصحته في شرقي الدلتا .

(: بعنوان المناخ واألمراض في إقليم شمال 2017دراسة سيد رجب مسعود ) (6

الصعيد، وتناولت هذه الدراسة الخصائص الجغرافية لمناخ إقليم شمال الصعيد، 

في إقليم شمال الصعيد،  والعناصر المناخية المؤثرة في راحة اإلنسان وصحته

والتوزيع الجغرافي لألمراض في إقليم شمال الصعيد، والتوزيع الجغرافي 

 لألمراض في إقليم شمال الصعيد .

(: بعنوان أثر المناخ علي بعض أمراض 2017دراسة خديجة أحمد حسن أحمد ) (7

في اإلنسان في محافظة القاهرة، وتناولت الدراسة دراسة عناصر المناخ المؤثرة 

محافظة القاهرة، كما تناولت تأثير تلك العناصر المناخية علي انتشار األمراض 

المعدية وغير المعدية، والتحليل الكمي للعالقة بين عناصر المناخ بمحافظة 

 القاهرة وبعض األمراض المرتبطة بها.

 مصادر الدراسة:

توفير بيانات ( : وتم االعتماد عليها في 2010الهيئة العامة لألرصاد الجوية ) -1

العناصر المناخية التي تؤثر في انتشار األمراض  في محافظة الشرقية، وتتمثل 

في درجات الحرارة، واإلشعاع الشمسي، وسرعة الرياح، والرطوبة النسبية 

لبعض محطات األرصاد الجوية المختارة في محافظة الشرقية خالل الفترة 

(2010-2019.) 
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البيانات المناخية لوكالة ناسا وكالة ناسا الفضائية: ارشيف  -2

،/https://power.larc.nasa.gov   حيث قدمت بيانات لبعض العناصر

 (.2019-1989المناخية الخاصة بمحطات الدراسة المختارة خالل الفترة )

وزارة الصحة والسكان: وقدمت بيانات اعداد المرضى المترددين على أقسام  -3

-2010ظة الشرقية خالل الفترة )المستشفيات الحكومية على مستوى محاف

(، حيث لم يسمح للطالبة باالطالع على البيانات التفصيلية على 2019

 مستوى مراكز المحافظة.

الجهاز المركزى للتعبئة العامة واالحصاء: النشرة السنوية الحصاءات الخدمات  -4

، عن اعداد المرضى 2019-2009الصحية، والتقارير السنوية للمدة 

لى أقسام مستشفيات القطاع الخاص على مستوى محافظة المترددين ع

 الشرقية، حيث لم تتح البيانات التفصيلية على مستوى مراكز المحافظة.

الدراسة الميدانية : حيث يعد العمل الميداني أساس البحث الجغرافي وقد قامت  -5

 الطالبة بزيارة لمستشفى الزقازيق العام.

 الشرقية:العناصر المناخية لمحافظة  –أوال 

 الضغط الجوي: - 1

  



  ردينا طلعت شحاتة ربيع                           .... تأثير المناخ علي انتشار بعض األمراض في
 

ـ ــ ــ  ت

46 

 ( المتوسطات الشهرية والفصلية والسنوية للضغط الجوى بمحطات الدراسة1جدول )

 م2019-1989للمدة  

 الشهور الفصول

 محطات منطقة الدراسة

 الزقازيق
منيا 

 القمح
 فاقوس أبوحماد العاشر بلبيس

 الشتاء

 1001.5 1001.5 1000.0 1000.0 1001.6 1001.5 ديسمبر

 1001.6 1001.6 1000.1 1000.1 1001.7 1001.6 يناير

 1001.4 1001.4 999.9 999.9 1001.5 1001.4 فبراير

 1001.5 1001.5 1000 1000 1001.6 1001.5 المتوسط الفصل 

 الربيع

 1001.3 1001.3 999.9 999.9 1001.4 1001.3 مارس

 1001.0 1001.0 999.6 999.6 1001.1 1001.0 ابريل

 1000.9 1000.9 999.4 999.4 1001.0 1000.9 مايو

 1001.1 1001.1 999.6 999.6 1001.2 1001.1 المتوسط الفصل 

 الصيف

 1000.7 1000.7 999.3 999.3 1000.8 1000.7 يونيو

 1000.4 1000.4 999.0 999.0 1000.5 1000.4 يوليو

 1000.6 1000.6 999.2 999.2 1000.7 1000.6 أغسطس

 1000.6 1000.6 999.2 999.2 1000.7 1000.6 متوسط الفصل ال

 الخريف

 1000.9 1000.9 999.4 999.4 1001.0 1000.9 سبتمبر

 1001.1 1001.1 999.7 999.7 1001.2 1001.1 أكتوبر

 1001.3 1001.3 999.9 999.9 1001.4 1001.3 نوفمبر

 1001.1 1001.1 999.6 999.6 1001.2 1001.1 المتوسط الفصل 

 1001.1 1001.1 999.6 999.6 1001.2 1001.1 المتوسط السنوي

، /https://power.larc.nasa.govالمصدر: ارشيف البيانات المناخية لوكالة ناسا، 

 والمتوسطات من حساب الطالبة.

  

https://power.larc.nasa.gov/
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 ArcGIS, 10.3من اعداد الطالبة باستخدام برنامج المصدر:                  

( توزيع المتوسط السنوي للضغط الجوي في محافظة الشرقية للمدة 2شكل )

 م1989-2019

يبلغ المتوسط السنوي العام لقيم الضغط الجوي في محافظة الشرقية 

ملليبار، ويالحظ وجود تباين طفيف في التوزيع الجغرافي للضغط الجوي  1000.6

حافظة الشرقية، حيث يتبين ارتفاع المتوسط العام في القطاع االوسط من المحافظة بم

ملليبار، وينخفض المتوسط العام قليال باالتجاه نحو  1001.2اذ يسجل في منيا القمح 

ملليبار  1001.1الشمال الشرقي ليسجل في محطات الزقازيق وابو حماد وفاقوس 

ام النخفاض المتوسط السنوي للضغط الجوي لكل منها، بينما يالحظ االتجاه الع

 ملليبار. 999.6باالتجاه جنوبا ليسجل في محطة العاشر من رمضان 
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 االشعاع الشمسي: – 2

( المتوسطات الشهرية والفصلية والسنوية لمتوسط االشعاع الشمسي في 2جدول )

 م2003-1989محطات الدراسة للمدة 

 بلبيس الزقازيق الشهر الفصل

 الشتاء

 8.0 6.6 ديسمبر

 8.1 6.8 يناير

 8.6 7.5 فبراير

 8.2 7.0 المتوسط الفصل 

 الربيع

 9.5 8.2 مارس

 10.3 9.4 ابريل

 11.4 10.5 مايو

 10.4 9.4 المتوسط الفصل 

 الصيف

 12.4 11.7 يونيو

 12.2 11.4 يوليو

 11.5 10.8 أغسطس

 12.0 11.3 المتوسط الفصل 

 الخريف

 10.7 10.0 سبتمبر

 9.6 9.2 أكتوبر

 8.5 7.7 نوفمبر

 9.6 9.0 المتوسط الفصل 

 10.1 9.2 المتوسط السنوى

 المصدر: هيئة االرصاد المصرية، البيانات المناخية لمحطتى الزقازيق وبلبيس

 9.65يبلغ المتوسط السنوي العام لقيم االشعاع الشمسي في محافظة الشرقية 

ين طفيف في توزيع قيم االشعاع الشمسي بمحافظة ساعة/ يوم، ويالحظ وجود تبا

الشرقية، حيث يتبين ارتفاع المتوسط العام في القطاع الشرقي والجنوبي الشرقي من 

ساعة/ يوم، وينخفض المتوسط العام قليال  10.1المحافظة اذ يسجل في بلبيس 

 ساعة / يوم. 9.2باالتجاه نحو الشمال الشرقي ليسجل في الزقازيق 
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 درفات الحرارة: – 3

( المتوسطات الشهرية والفصلية والسنوية لمتوسط درجات الحرارة في 3جدول )

 م2019-1989للمدة   محطات الدراسة

 الشهور الفصول

 محطات منطقة الدراسة

 الزقازيق
منيا 

 القمح
 فاقوس أبوحماد العاشر بلبيس

 الشتاء

 15.3 15.3 14.0 14.0 15.2 15.3 ديسمبر

 12.8 12.8 11.6 11.6 12.7 12.8 يناير

 14.0 14.0 13.1 13.1 13.9 14.0 فبراير

 14.0 14.0 12.9 12.9 13.9 14.0 المتوسط الفصل 

 الربيع

 17.2 17.2 16.4 16.4 17.2 17.2 مارس

 21.0 21.0 20.6 20.6 21.2 21.0 ابريل

 25.5 25.5 25.2 25.2 25.8 25.5 مايو

 21.2 21.2 20.7 20.7 21.4 21.2 المتوسط الفصل 

 الصيف

 28.5 28.5 28.2 28.2 28.7 28.5 يونيو

 30.3 30.3 29.9 29.9 30.3 30.3 يوليو

 30.0 30.0 29.5 29.5 30.0 30.0 أغسطس

 29.6 29.6 29.2 29.2 29.7 29.6 المتوسط الفصل 

 الخريف

 27.4 27.4 26.7 26.7 27.5 27.4 سبتمبر

 24.6 24.6 23.5 23.5 24.6 24.6 أكتوبر

 20.4 20.4 19.2 19.2 20.4 20.4 نوفمبر

 24.1 24.1 23.1 23.1 24.2 24.1 المتوسط الفصل 

 22.3 22.3 21.5 21.5 22.3 22.3 المتوسط السنوى

، /https://power.larc.nasa.govالمصدر: ارشيف البيانات المناخية لوكالة ناسا، 

 والمتوسطات من حساب الباحثة.
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 ArcGIS, 10.3المصدر: من اعداد الطالبة باستخدام برنامج                  

 

 

( توزيع المتوسط السنوي لدرجات الحرارة في محافظة الشرقية للمدة 3شكل )

 م1989-2019

للتوزيع الجغرافي التجانس العام ( 3( والشكل )3يالحظ من الجدول )

لدرجات الحرارة، وان أتسمت بزيادة طفيفة في المناطق الوسطى من محافظة 

الشرقية، حيث بلغ المتوسط السنوي لدرجات الحرارة في الزقازيق ومينا القمح وابو 

22.3حماد وفاقوس 


م، لكل منها، بينما تتجه درجات الحرارة الى االنخفاض قليال 

21.5في محطتى بلبيس والعاشر من رمضان باالتجاه جنوبا، وتسجل 


م لكل منهما، 

ويرجع ذلك الى تركز المدن ومراكز العمران الرئيسية في المناطق الوسطى من 

المحافظة وما يصاحبها من زيادة الكثافة السكانية واالنشطة البشرية وهو ما يرفع من 

المباني الخرسانية درجات الحرارة نتيجة تاثيرات االحتباس الحراري وما يصدر عن 

(، 235، ص2006من حرارة والحرارة المنبعثة من االستخدامات المنزلية )جابر، 

بينما تتسم مناطق الهوامش الصحرواية الجنوبية بالمحافظة بانخفاض الكثافة السكانية 

وزيادة المساحات المفتوحة وهو ما عمل على التقليل من درجات الحرارة ولو بشكل 

 نسبي.
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 طوبة النسبية:الر – 4

( المتوسطات الشهرية والفصلية والسنوية للرطوبة النسبية في محطات 4جدول )

 الدراسة

 م2019-1989للمدة  

 الشهور الفصول

 محطات منطقة الدراسة

 الزقازيق
منيا 

 القمح
 فاقوس أبوحماد العاشر بلبيس

 الشتاء

 60.0 60.0 60.0 60.1 60.1 60.0 ديسمبر

 62.0 62.0 62.0 62.0 62.6 62.0 يناير

 57.3 57.3 55.2 55.2 57.4 57.3 فبراير

 59.8 59.8 59.1 59.1 60.0 59.8 المتوسط الفصل 

 الربيع

 52.5 52.5 50.1 50.1 51.7 52.5 مارس

 44.6 44.6 41.1 41.1 43.1 44.6 ابريل

 40.1 40.1 36.0 36.0 38.8 40.1 مايو

 45.7 45.7 42.4 42.4 44.5 45.7 المتوسط الفصل 

 الصيف

 40.5 40.5 36.5 36.5 39.7 40.5 يونيو

 41.8 41.8 37.6 37.6 42.3 41.8 يوليو

 44.3 44.3 40.5 40.5 44.4 44.3 أغسطس

 42.2 42.2 38.2 38.2 42.1 42.2 المتوسط الفصل 

 الخريف

 50.3 50.3 48.1 48.1 49.8 50.3 سبتمبر

 54.2 54.2 53.3 53.3 53.5 54.2 أكتوبر

 57.6 57.6 56.4 56.5 56.8 57.6 نوفمبر

 54.0 54.0 52.6 52.6 53.4 54.0 المتوسط الفصل 

 50.4 50.4 48.1 48.1 50.0 50.4 المتوسط السنوى

، /https://power.larc.nasa.govالمصدر: ارشيف البيانات المناخية لوكالة ناسا، 

 والمتوسطات من حساب الباحثة.
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 ArcGIS, 10.3المصدر: من اعداد الطالبة باستخدام برنامج                     

-1989( توزيع المتوسط السنوي للرطوبة النسبية في محافظة الشرقية للمدة 4شكل )

 م2019

%، 49.5الشرقية  يبلغ المتوسط السنوي العام للرطوبة النسبية في محافظة

مما يشير الى ان الرطوبة بوجه عام منخفضة نسبيا، ويالحظ تباين نسبي للتوزيع 

الجغرافي للرطوبة النسبية في منطقة الدراسة، حيث يبلغ متوسطها السنوي في منيا 

% لكل منها، وتتجة الرطوبة النسبية الى 50.4القمح والزقازيق وابو حماد وفاقوس 

التجاه جنوبا، حيث يبلغ متوسطها السنوي في بلبيس والعاشر من االنخفاض قليال با

% لكل منهما، ويتضح من ذلك ان الرطوبة النسبية تزيد في وسط 48.1رمضان 

محافظة الشرقية في شكل نطاق عرضي يمتد من منيا القمح في الغرب نحو الزقازيق 

النسبية باالتجاه  في الوسط الى ابو حماد وفاقوس في الشرق، بينما تنخفض الرطوبة

 نحو الجنوب في بلبيس والعاشر من رمضان.

 الرياح: – 5
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( المتوسطات الشهرية والفصلية والسنوية لسرعة الرياح في محطات 5جدول )

 م2019-1989للمدة  الدراسة

 الشهور الفصول

 محطات منطقة الدراسة

 الزقازيق
منيا 

 القمح
 فاقوس أبوحماد العاشر بلبيس

 الشتاء

 3.8 3.8 3.7 3.7 3.7 3.8 سمبردي

 4.0 4.0 3.9 3.9 3.9 4.0 يناير

 3.8 3.8 3.6 3.7 3.8 3.8 فبراير

 3.9 3.9 3.7 3.8 3.8 3.9 المتوسط الفصل 

 الربيع

 4.1 4.1 4.0 4.0 4.1 4.1 مارس

 4.0 4.0 3.9 3.9 4.0 4.0 ابريل

 4.2 4.2 4.1 4.1 4.3 4.2 مايو

 4.1 4.1 4.0 4.0 4.1 4.1 المتوسط الفصل 

 الصيف

 4.0 4.0 4.0 4.0 4.2 4.0 يونيو

 3.7 3.7 3.5 3.5 3.9 3.7 يوليو

 3.5 3.5 3.4 3.4 3.6 3.5 أغسطس

 3.7 3.7 3.6 3.6 3.9 3.7 المتوسط الفصل 

 الخريف

 3.6 3.6 3.5 3.5 3.7 3.6 سبتمبر

 3.3 3.3 3.3 3.2 3.4 3.3 أكتوبر

 3.3 3.3 3.2 3.2 3.3 3.3 نوفمبر

 3.4 3.4 3.3 3.3 3.5 3.4 المتوسط الفصل 

 3.8 3.8 3.7 3.7 3.8 3.8 المتوسط السنوى

، /https://power.larc.nasa.govالمصدر: ارشيف البيانات المناخية لوكالة ناسا، 

 والمتوسطات من حساب الباحثة.

  

https://power.larc.nasa.gov/
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 ArcGIS, 10.3المصدر: من اعداد الطالبة باستخدام برنامج             

-1989( توزيع المتوسط السنوي لسرعة الرياح في محافظة الشرقية للمدة 5شكل )

 م2019

 3.76يبلغ المتوسط السنوي العام لسرعة الرياح في محافظة الشرقية 

جغرافي لسرعة الرياح في منطقة تباين طفيف في التوزيع الوجود  ويالحظ عقدة/س،

الدراسة، حيث يبلغ متوسطها السنوي في منيا القمح والزقازيق وابو حماد وفاقوس 

عقدة/س لكل منها، وتنخفض قليال باالتجاه جنوبا، حيث تبلغ في بلبيس والعاشر  3.8

عقدة/س لكل منهما، ويتضح بذلك زيادة سرعة الرياح في االجزاء  3.7من رمضان 

لبيس والعاشر من رمضان من محافظة الشرقية، بينما تنخفض باالتجاه نحو ب الوسطى

 .في الجنوب

 المطر: – 6
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( الكميات الشهرية والفصلية والسنوية للمطر في محطات الدراسة للمدة 6جدول )

 م1989-2019

 الشهور الفصول

 محطات منطقة الدراسة

 الزقازيق
منيا 

 القمح
 وسفاق أبوحماد العاشر بلبيس

 الشتاء

 1.43 1.43 0.11 0.11 1.43 1.43 ديسمبر

 1.25 1.25 0.12 0.12 1.25 1.25 يناير

 0.90 0.90 0.12 0.12 0.90 0.90 فبراير

 3.58 3.58 0.35 0.35 3.58 3.58 المطر الفصل 

 الربيع

 0.49 0.49 0.08 0.08 0.49 0.49 مارس

 0.23 0.23 0.04 0.04 0.23 0.23 ابريل

 0.09 0.09 0.06 0.06 0.09 0.09 مايو

 0.81 0.81 0.18 0.18 0.81 0.81 المطر الفصل 

 الصيف

 0.02 0.02 0.01 0.01 0.02 0.02 يونيو

 0.02 0.02 0.01 0.01 0.02 0.02 يوليو

 0.02 0.02 0.01 0.01 0.02 0.02 أغسطس

 0.06 0.06 0.03 0.03 0.06 0.06 المطر الفصل 

 الخريف

 1.17 1.17 0.01 0.01 1.17 1.17 سبتمبر

 1.16 1.16 0.09 0.09 1.16 1.16 أكتوبر

 1.61 1.61 0.21 0.21 1.61 1.61 نوفمبر

 3.94 3.94 0.31 0.31 3.94 3.94 المطر الفصل 

 8.39 8.39 0.87 0.87 8.39 8.39 المطر السنوى

، /https://power.larc.nasa.govالمصدر: ارشيف البيانات المناخية لوكالة ناسا، 

 والمتوسطات من حساب الباحثة.
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 ArcGIS, 10.3المصدر: من اعداد الطالبة باستخدام برنامج                  

-1989( توزيع المتوسط السنوي لكميات المطر في محافظة الشرقية للمدة 6شكل )

 م2019

 ويالحظ مم،5.88متوسط الكمية السنوية للمطر في محافظة الشرقية يبلغ 

باين واضح للتوزيع الجغرافي لكمية المطر في منطقة الدراسة، حيث تبلغ كمية ت

مم لكل منها، وتتجة كميات 8.39المطر في منيا القمح والزقازيق وابو حماد وفاقوس 

تبلغ في العاشر من رمضان  المطر الى االنخفاض بشكل واضح باالتجاه جنوبا، حيث

مم، ويتضح من ذلك تركز سقوط المطر على االجزاء الوسطى من محافظة 0.87

الشرقية، وانخفاضها باالتجاه جنوبا، ويرجع ذلك الى وقعوع المنطقة في شمال شرق 

الدلتا حيث تقل االمطار عموما باالتجاه شرقا وذلك نتيجة لفقد االعاصير المتوسطية 

(، كما تتناقص كميات المطر باالتجاه 130، ص2000وبتها )فتحى، الكثير من رط

 (.177، 2000جنوبا نحو الداخل )داود، 

 األمراض المرتبطة باالشعاع الشمسي: -ثانيا 

يختلف تاثير التعرض المفرط الشعة الشمس على االنسان حسب قوتها 

جسم مما يتسبب وتركيبها ونوعها، فاالشعة تحت الحمراء تمتص بواسطة المالبس وال

في رفع حراراتهما، اما االشعة الضوئية فانها تؤثر بصفة خاصة على العينين وتؤدي 
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قوتها في كثير من االحيان الى اجهادهما، اما االشعة فوق البنفسجية فانها تؤثر على 

(، كما يتوقف مدى تاثير االشعاع الشمسي على لون 66، ص1995الجلد )شرف، 

كتها وعلى طول الموجات االشعاعية التي تتلقاها )موسى، البشرة وتركيبها وسما

 (.87، ص2002

وكذلك التعرض ألشعة الشمس واألشعة فوق البنفسجية ،كالحاجة إلي الماء 

فهي ضرورية ومهمة للحياة والصحة ولكن الثير منها قد يؤدي إلي المرض والوفاة 

 (Braun,H,2008,p4،تلك هي فكرة التوازن)

عرض لالشعة الشمسية الى اضرار عديدة على صحة ويؤدى زيادة الت

 االنسان ومن اهمها ما يلي: 

 االثار الضارة لالشعة الشمسية عل  الجلد: -أ 

يؤدي زيادة التعرض لالشعةالشمسية الى اضرار صحية على جلد االنسان، 

حيث تؤدي الى حروق الجلد وتغير لونه وتهييج الجلد واحمراره بسبب تاثير االشعة 

(، باالضافة 86، ص2009البنفسجية في تلف وحرق االغشية الجلدية )غانم،  فوق

الى زيادة نسبة خطورة اإلصابة بالنوبات القلبية وقصور وظائف القلب لدي 

 .)3االشخاص الذين لديهم مستويات منخفضة من فيتامين )د

 الشرقية( عدد المترددين على قسم الجلدية والتناسلية في مستشفيات محافظة 7جدول )

 م2019-2010خالل المدة  

 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 السنة

القطاع 

 الخاص
164 129 22195 16923 21213 53919 41527 22728 - - 

القطاع 

 العام
12770 14416 13357 8752 9732 10666 10700 9865 10266 8289 

مة واالحصاء، النشرة السنوية الحصاءات المصدر: )الجهاز المركزي للتعبئة العا

م، وبيانات وزارة الصحة، 2019-2009الخدمات الصحية، تقارير سنوية للمدة 

م، وتجدر االشارة إلى أن 2019-2010بيانات غير منشورة بمحافظة الشرقية للمدة 

بيانات أعداد المرضى تسجل على مستوى القسم الطبي، وليس حسب نوع المرض، 

 فر بيانات على مستوى مراكز المحافظة السباب امنية.كما لم تتو
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( تطور عدد المترددين على قسم الجلدية والتناسلية في مستشفيات محافظة 7شكل )

 2010-2019الشرقية خالل المدة 

( تطور عدد المترددين على قسم الجلدية 7( والشكل )7يتضح من الجدول )

فيات القطاع الخاص بمحافظة الشرقية )حيث تسجل بيانات اعداد والتناسلية في مستش

المرضى على مستوى القسم الطبي وليس حسب نوع المرض(، ويتبين تذبذب اعداد 

الف  22.2م ثم ارتفعت االعداد من حوالى 2010مريضا في عام  164المرضى بين 

نخفضت م ثم ا2015الف مريضا فى عام  53.9الى حوالى  2012مريضا في عام 

م،  كما زادت اعداد المرضى 2017الف مريضا في عام  22.7االعداد الى حوالى 

الف  13.3م الى 2010الف مريضا فى عام  12.8في المستشفيات الحكومية من 

 م.2019الف مريضا فى عام  8.3م ثم تراجعت االعداد الى 2013مريضا فى عام 

لمرتبطة باالشعاع الشمسي باالضافة الى ما سبق توجد العديد من االمراض ا

 في منطقة الدراسة والتى من أهمها ما يلي:

يتعرض االنسان لضربات الشمس بسبب االثار الكيمياضوئية الشعة  ضربة الشمس:

والتي تولد مادة تعمل على  0.32-0.29الشمس في مدى الطول الموجى الواقع بين 

(. وتزيد حاالت 45، ص2007توسيع االوعية الدموية في الجلد )الخفاف، وخضير، 

االصابة بضربات الشمس في المراكز التى تتسم بالمناطق المكشوفة مثل العاشر من 

رمضان والحسينية بينما تقل في مدن المراكز التى تتسم بالكتل العمرانية المتجمعة 

 التى تعمل على توفير الظل في الشوارع مثل الزقازيق وديرب نجم وابو كبير.
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يب الجلد بصورة كبيرة في بداية الصيف، ويأتي في المرتبة تصحروق الشمس: 

% في منطقة الدراسة؛ نتيجة 6السادسة من حيث نسبة اإلصابة التي بلغت حوالي 

التعرض المباشر ألشعة الشمس وقت الظهيرة، حيث يصدر نوعان من األشعة هما: 

 (A-B-C)ن نوع األشعة المرئية واألشعة غير المرئية مثل األشعة فوق البنفسجية م

بواسطة طبقة األوزن المحيطة باألرض، وهي أخطر أنواع األشعة  cشعة وتمتص األ

فوق بنفسجية، وتظهر حاالت األورام الجلدية نتيجة اختراق هذه النوع من األشعة 

لطبقة األوزون، حيث تصيب األجزاء المكشوفة من الجسم كالوجه والكفين والقدمين، 

(، 223، ص2017ل ألعماق كبيرة من الجلد )احمد، تص Aفي حين ان األشعة 

ويالحظ تزايد حاالت االصابة في المناطق الشرقية والجنوبية من المحافظة وهى 

مناطق الهوامش الصحراوية التي تتسم بالمناطق المفتوحة غير المغطاءباالشجار 

عرض الشعة والتي تفتقد للشوارع الضيقة والمباني العالية التي تحمى االنسان من الت

 الشمس خاصة خالل ساعات النهار في فصل الصيف.

هو عبارة عن بقع صغيرة بنية اللون أو سوداء تظهر في النمش والكلف الشمسي:

العنق وظهر اليد والوجه، وهي ترتبط بفصل الصيف وتختفي في فصل الشتاء في 

(، كما تسبب المنخفضات الجوية 210، ص1990منطقة الدراسة )موسي، 

اسينية التى تهب على محافظة الشرقية خاصة في المراكز الجنوبية والجنوبية الخم

الغربية في بلبيس والعاشر من رمضان ومنيا القمح ومشتول السوق وتؤدي إلي تشقق 

الجلد وخاصة األجزاء المعرضة منه للجو مباشرة، وفي نفس الوقت تمنع ما تحمله 

من مضاعفتها وأضرارها كما أن الرمال  من رمال وغبار من التئام الجروح كما تزيد

ً صالحاً لحمل الميكروبات وانتقالها من مكان آلخر )سالم،  واألتربة تكون وسطا

 (.348، ص1997

تتطور بعض الحاالت المرضية الناتجة عن التعرض لالشعة الشمسية سرطان الجلد: 

شمس الى الى االصابة بمرض سرطان الجلد، كما يؤدي التعرض المستمر الشعة ال

زيادة تجاعيد الجلد والهرم المبكر للجلد والذي يظهر قبل سن الثالثين نتيجة التعرض 

(، وتزيد حاالت االصابة في المناطق 87، ص2009بكثرة لالشعة الشمسية )غانم، 

الصناعية في بلبيس والعاشر من رمضان بسبب ارتفاع درجات الحرارة وزيادة 

ناعي فى حين تقل في المراكز الشمالية والشرقية التلوث الهوائي بسبب النشاط الص

 مثل اوالد صقر واالبراهيمية وكفر صقر وديرب نجم والحسينية.

 االثار الضارة لالشعة الشمسية عل  العين: -ا 

يؤدي النظر المباشر والوقوف تحت اشعة الشمس لفترات طويلة الى التهاب 

، 2007ة )الخفاف، وخضير، وحرق شبكية العين اضافة الى تحكم خاليا القرني

(، مما يؤدي الى انتشار امراض العيون مثل عتامة العين اوالمياه البيضاء 47ص

(، وسوف يتم تحليل 87، ص2009والبروز اللحمى على مساحة العين )غانم، 
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بيانات اعداد المرضى المترددين على قسم العيون عند الحديث عن االمراض 

اهم امراض العيون المرتبطة باالشعاع الشمسي في المرتبطة بالرياح الحقا، ومن 

 منطقة الدراسة ما يلي:

يؤثر اإلشعاع الشمسي المرئي علي العيون ويسبب عتامة العين )المياه البيضاء(:

حدوث المياه البيضاء في العين، مما يصيب االنسان بعتامة في العين، وقد يؤدي إلي 

-PAUL J,DOLIN,1995,PP327)زيادة نسبة األشخاص المصابين بالعمي 

337) 

تؤثر التفاعالت الكيماضوئية الناشئة عن التعرض ألشعة الشمس علي قصر النظر:

كل من الحالة المزاجية والنفسية والنمو، ويشجع ضوء الشمس المباشر علي إنتاج 

مادة الدوبامين التي تقوم بنقل العمليات العصبية وتمنع  مقلة العين من النمو بصورة 

، مما يسبب تشتت في تركيز العين، ومن ثم اإلصابة بقصر النظر طبيعية

(HawardJ.Critefield, 1974, pp.257-259.) 

يزيد التعرض ألشعة الشمس من مخاطر تكوين لحمية ملتحمة العين، البروز اللحمي:

وهي تغيرات في األنسجة الملتحمة تنتج عن كثرة التعرض لألشعة فوق البنفسجية، 

ريض بإحمرار في العين بشكل دائم أحياناً، وتؤثر علي القرنية وقوة وهي تصيب الم

 األبصار.

 االثار الضارة لالشعةالشمسية عل  فهاز المناعة: -ج 

تعد امواج االشعة فوق البنفسجية من امواج االشعة الشمسية القصيرة جدا 

وعلى  ميكرون( لذلك فانها تؤثر على جهاز المناعة في جسم االنسان 0.4)اقل من 

الصفات الوراثية بتاثيرها على الحمض النووى في خاليا الجسم، مما يؤدي الى 

ضعف المناعة وانخفاض قدرة الجسم على مقاومة بعض االمراض مثل المالريا 

(، كما يزداد التأثير الوراثي للتعرض لالشعة فوق 87، ص2009والسل )غانم، 

وي تحت البشرة الخارجية للجلد البنفسجية التي تؤدي الى حدوث تلف للحمض النو

مباشرة، وينتج عن ذلك انقسام الخاليا وحدوث األورام، وألن الحمض النووي هو 

المسئول عن نقل الصفات الوراثية فإن اإلصابة تكون نتيجة اإلسراف في التعرض 

 (Roby Luces&others., 2006, p.37)لألشعة فوق البنفسجية 

 حرارة:األمراض المرتبطة بال -ثانياً 

تختلف الحدود الحرارية الصغرى والعظمى لنشاط اإلنسان وراحته، ومن ثم 

صحته، باختالف موقع المنطقة بالنسبة لدائرة العرض التي يعيش فيها االنسان، ولذا 

فان التطرف الحراري أكثر تأثيرا على صحة اإلنسان وراحته. كما يتاثر التوازن 

رة في المحيط الخارجي بصورة ملحوظة، في الحراري لجسم االنسان بدرجات الحرا

ظل بعض الظروف البيئية المؤثرة مثل االشعة المباشرة، واالشعاع الشمسي المنعكس 

من االرض، وكمية الغيوم فى الجو، وقابلية الجسم او المالبس على عكس االشعة، 
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، 2007ووضع الجسم فيما اذا كان نائما او قاعدا او واقفا )الخفاف وخضير، 

(، وعموما فان تاثير الحرارة على صحة اإلنسان وراحته تقترن غالبا بحالة 48ص

، 2007رطوبة الجو ومدى استقرار الهواء، وخلوه من الحركات الهوائية )راجو، 

 (.4ص

 االمراض المرتبطة بارتفاع درفات الحرارة: -أ 

ترتفع درجات الحرارة العظمي في كثير من االحيان عدة درجات عن 

العام خاصة خالل فصل الصيف كما هو الحال فى العروض شبه المدارية  معدلها

والعروض المعتدلة، مما يؤدل الى توقف معظم االعمال التي تتم فى الهواء الطلق 

كما يتعرض االنسان الى حاالت مرضية عدة وتفاقم امراض معينة تؤدي الى الوفاة 

( أن Mc Michael,A,J,1996,p163(، ويؤكد"ميشيل")99، ص2002)موسى، 

(ويصيب حرق الشمس األجزاء المكشوفة من الجسم Bالمسئول عن الحروق األشعة )

فقد أثبتت الدراسات أن أصحاب البشرة  ،وخاصةً الوجه واألذرع والكتفين والساقين.

من ذوي البشرة  ultraviolet Raysالبيضاء أكثر تأثيراً باألشعة فوق البنفسجية 

ً من التعرض لألشعة الشمسية  دقيقة20السمراء فخالل  أثناء فترة الظهيرة  –تقريبا

ً .كما أن هناك من تحتم عليهم ظروف عملهم التواجد لفترة طويلة تحت أشعة  صيفا

 الشمس ،خاصةً من يعملون في المزارع والحقول أوالصحاريوغيرهم

( االنحرافات الشهرية لدرجات الحرارة العظمي عن متوسطها العام في 8جدول )

 منطقة الدراسة

 يوليو يونيو مايو أبريل مارس فبراير يناير الشهر

 38.87 37.31 33.92 29.63 25.02 21.11 19.14 درفة م

 االنحراف
-10.59 -8.62 -4.71 -0.10 4.19 7.58 9.14 

 المتوسط ديسمبر نوفمبر أكتوبر سبتمبر أغسطس

38.63 35.80 31.70 26.41 19.26 29.73 

8.90 6.07 1.97 -3.32 -10.47 0 

، /https://power.larc.nasa.govالمصدر: ارشيف البيانات المناخية لوكالة ناسا، 

 لباحثةواالنحراف من حساب ا

( االنحرافات الموجبة لدرجات الحرارة 8(، والشكل )8يتضح من الجدول )

شهرى ابريل الى اكتوبر، وانحرافاتها السلبية بين العظمي عن متوسطها العام بين 

شهرى نوفمبر الى مارس، مما يشير الى االرتفاع الكبير لدرجات الحرارة خالل 

https://power.larc.nasa.gov/
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فصل الصيف واوائل الخريف والربيع، مما يؤثر بشكل كبير على صحة االنسان 

عن ( اهم االثار الصحية الناتجة 9وانتشار العديد من االمراض، ويوضح الجدول )

 ارتفاع درجات الحرارة في ظل الظروف الجوية الحارة الجافة والحارة الرطبة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( االنحرافات الشهرية لدرجات الحرارة العظمي عن متوسطها العام في 8شكل )

 منطقة الدراسة
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 ( االثار الصحية الرتفاع درفات الحرارة في الجو الحار الجاف والرطب9فدول )

 المراض السائدةا حالة الجو

 48االصابة بالضربات الحرارية عند ارتفاع درفات الحرارة عن  الحار الجاف

مم، وتفاقم امراض الجهاز 1.1درفة م وضغط بخار الماء في حدود 

التنفسي خاصة الربو، وحدوث اضرار في وظيفة الكليتين، وامراض 

لرمدية، في االفهزة الدورائية، وتاذي العينين واالصابة باالمراض ا

 وتشقق الجلد في الشفتين، وحدوث نزيف حاد من االنف

تزايد في االمراض الجلدية مثل ظهور الطفح الجلدي، واالفهاد  الحار الرطب

الحرارى الذي قد يؤدي ال  الوفاة، واضطرابات وظائف الجسم 

والجهاز الدورائي، وامراض كلوية فضال عن توفر البيئة الخصبة 

لبكتيريا والفيروسات التي تسبب العديد من لتكاثر الحشرات وا

 االمراض مثل المالريا والحم  الصفراء

 (100، ص2002المصدر: معدل عن )موسى، 

( عدد المترددين على قسم الباطنة العامة في مستشفيات القطاع الخاص 10جدول )

 م2017-2007بمحافظة الشرقية خالل المدة 

 2012 2011 2010 2009 2008 2007 السنة

 55210 10646 3797 5535 11503 3238 العدد

2013 2014 2015 2016 2017 

54456 61546 125408 149816 97108 

المصدر: )الجهاز المركزي للتعبئة العامة واالحصاء، النشرة السنوية الحصاءات 

م، لم تتوفر بيانات على مستوى 2019-2009الخدمات الصحية، تقارير سنوية للمدة 

 محافظة السباب امنيةمراكز ال
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( تطور عدد المترددين على قسم الباطنة العامة في مستشفيات القطاع 9شكل )

 م2017-2007الخاص بمحافظة الشرقية خالل المدة 

( تذبذب اعداد المترددين على قسم 9( والشكل )10يتضح من الجدول )

الف  3.8حوالى  الى 2007الف مريضا فى عام  3.2الباطنة العامة من حوالى 

 10.6م ثم تطورت اعداد المرضى بشكل مضطرد من حوالى 2010مريضا فى عام 

م ثم 2016الف مريضا فى عام  149.8الى حوالى  2011الف مريضا فى عام 

 م.2017الف مريضا فى عام  97.1انخفض العدد الى حوالى 

طقة الدراسة ما ومن اهم االمراض المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة فى من

 يلي:

تكثر اإلصابة بالجفاف عند األطفال نظرا لعدم اكتراثهم بالعطش خالل ففاف الجسم: 

ارتفاع دراجات الحرارة، ويؤثر الجفاف علي جميع وظائف الجسم حيث يؤدي الى 

جفاف الجلد وسرعة ضربات القلب مع ضيق التنفس، باإلضافة لقلة الوعي ويكون 

ف عندما يصل للدم فتزداد نسبة حموضة الدم، وتتكون فية التأثير األخطر للجفا

الغازات والفقاعات الهوائية، مما قد يسبب الوفاة، ولذلك يجب تزويد االطفال 

 بجرعات منتظمة من الماء أو محلول المعالجة للجفاف، مع إبعادهم عن الحر.

رة خاصة تزداد أمراض الجهاز الهضمي مع ارتفاع درجات الحراالنزالت المعوية:

في فصلي الصيف والربيع، كما تنتقل بعض االمراض من خالل األطعمة المكشوفة 

والمعرضة للحشرات والذباب والتلوث بالجراثيم المسببة لها، وتعد النزالت المعوية 

أخطر ما يهدد حياه األطفال في فصل الصيف حيث تسبب فقدان نسبة كبيرة من 
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المرحلة المتأخرة للجفاف، والتي تبدأ أعراضه  السوائل الجسم، وينتج هذا النوع في

، 2013بارتفاع في درجة حرارة الجسم واإلسهال والقيئ والمغص المعوي )السيد، 

(، وقد يسبب ميكروب "السالمونيال" أو "الفونا" ويرجع السبب الرئيسي  214ص

ثل لإلصابة الى قلة النظافةاوإهمال عالج بعض األمراض التي يصاحبها اإلسهال،م

(،وتزيد حاالت 221، ص2017التهابات األذن الوسطي أو اللوزتين )احمد، 

االصابة في مركز بلبيس بسبب وجود مصرف بلبيس وكذلك في مراكز منيا القمح 

والزقازيق وفاقوس بسبب وجود مصرف بحر البقر فى حين تقل االصابات في 

المصارف بهذه  العاشر من رمضان واوالد صقر وكفر صقر والحسينية لقلة عدد

 .المراكز

تختلفاالصابة بالضربات الحرارية عن ضربات الشمس حيث الضربة الحرارية:

تحدث الضربة الحرارية بسبب ارتفاع درجات الحرارة بدون التعرض الشعة الشمس 

المباشرة، وهى حالة كثيرة الحدوث في الجو الحار المصحوب بارتفاع في رطوبة 

وتزداد االصابة بضربة الحرارة عندما ترتفع (، 66، ص1995الهواء )شرف، 

، 2002مم )موسى، 1.1درجة الحرارة ويكون ضغط بخار الماء في حدود 

(، حيث يحدث اختالل في التوازن الحراري للجسم نتيجة لتوقف تبخر 100ص

العرق بسبب تشبع الهواء ببخار الماء، مما يؤدي الى احتباس الحرارة داخل الجسم 

حد الذي ال يتحمله الشخص فيصاب اإلنسان بالضربة الحرارية حتى تصل إلي ال

والتي قد تؤدي إلي الوفاة ما لم يتم إسعافه بسرعة عن طريق تبريد الجسم بطريقة 

(. وتزيد حاالت االصابة بصفة خاصة في العاشر 214، ص2017مناسبة )احمد، 

في حين تقل من رمضان والحسينية بسبب زيادة المساحات الصحراوية والمكشوفة 

 فى مدن وسط وغرب محافظة الشرقية مثل الزقازيق وههيا ومنيا القمح وابو كبير

تحدث غالباً في عضالت البطن واألرجل واألفخاذ، نتيجة لفقدان التقلصات الحرارية: 

الجو الحار، جسم االنسان لكميات كبيرة من األمالح بسبب تدفق العرق وتبخره في 

، 2017ة بتناول مقادير مناسبة من ملح الطعام )احمد، ويمكن معالجة هذه الحال

 (.214ص

ً نتيجة التمدد الزائد في األوعية الدموية، مما يؤدي إلي نقص اإلغماء:  يحدث غالبا

العائد من الدم إلي القلب، ويميل للتجمع بصفة خاصة في األوعية الدموية لألرجل، 

ً األشخاص الذين يقفون  لفترات طويلة في الجو الحار ويتعرض لهذا المرض غالبا

( مثل المزراعين في ريف مراكز محافظة الشرقية والعمال 214، ص2017)احمد، 

في صناعة الطوب حول مدينة الزقازيق ومدينة منيا القمح بينما تقل االصابات في 

مدن المراكز الشمالية والوسطى من المحافظة مثل الحسينية واوالد صقر وكفر صقر 

ازيق نظرا الن معظم السكان يعملون فى انشطة ال تتطلب التواجد لفترة وفاقوس والزق

 طويلة تحت االشعاع الشمسي المباشر.
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يعد مشكلة جلدية تصيب جمع األعمار، ولكنها تظهر بكثرة عند حمو النيل: 

األطفال، كما أنها تصيب البشرات البيضاء أكثر من غيرها، وقد تبين أن قوة لفحة 

ً ومع شدة األشعة فوق البنفسجية في فصل الصيف تزيد عن الشمس بمصر عموم ا

مرة، مما يساعد فى انتشار المرض كوباء في فصل  15مثيلتها في الشتاء بمقدار 

(، ويؤدي الى تهيج الجلد، وظهور حبيبات 63، ص1991الصيف )أبو راضي، 

ً ما  يصحابها صغيرة حمراء علي المناطق الداخلية من الجسم، وهذه الحبيبات غالبا

حكة جلدية شديدة ويزاداد الشعور بها مع زيادة نسبة رطوبة الهواء، ويرتبط ظهورها 

بارتفاع درجات الحرارة سواء نتيجة التعرض ألشعة الشمس المباشرة أو نتيجة 

الحمي أو غيرها من األسباب. ويرتبط ظهورها في محافظة الشرقية مع التعرض 

الحسينية والعاشر من رمضان وجنوب مركز الزائد ألشعة الشمس خاصة في مركز 

بلبيس بسبب الطبيعة الصحراوية باالضافة الى سكان ريف محافظة الشرقية الذي 

 يعمل غالبيتهم فى النشاط الزراعي.

يظهر علي شكل بقع بنية اللون تميل إلي األصفرار، وتنتشر التنيا الملونة: 

% من إجمالي الذين 50-40ين علي الجذع وأسفل الرقبة والكتفين، وهي تمثل ماب

يعانون من أمراض الفطريات الجلدية، ولكن ال يظهر إال في األشخاص الذين لديهم 

استعداد لإلصابة، مع توفر الظروف البيئية المالئمة لتكاثر الفطر خاصة ارتفاع 

درجات الحرارة والرطوبة وزيادة إفراز العرق، مما يفسر كون المرض أكثر انتشاراً 

 الصيف عنه في الشتاء. في فصل

يحدث هذا المرض بين أصابع القدم واليدين حيث يلتهب الجلد تنيا القدمين:

المصاب بالعدوي الفطرية، ويكون لونه أحمر أو أبيض، ويكثر انتشاره خالل فصل 

الصيف بسبب كثرة إفراز العرق وشدةدرجات الحرارة، وارتفاع الرطوبة الجو مما 

( وتزيد حاالت االصابة بالتنيا في المراكز التى 1ورة )يزيد من حدة اإلصابة، ص

تعمل معظم سكانها في النشاط الصناعى مثل بلبيس والعاشر من رمضان وبعض 

المناطق الصناعية في الزقازيق ومنيا القمح بسبب طول فترة العمل في ظل المناخ 

راكز الحار وعدم وجود التهوية الجيدة بينما تقل االصابات في ريف معظم م

 المحافظة بسبب التهوية الجيدة وقلة ساعات العمل.
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 ( اصابة القدم بالتنيا في احدى مستشفيات الزقازيق1صورة )

ً تصيب الوذمات )األوديميا(:  تصيب األقدام وأسفل األرجل بالتورم، كما أحيانا

ة في الجو األصابع واأليدي، وسببها في الغالب هو الجلوس أو الوقوف لفترات طويل

 (2(، صورة )214، ص2017شديد الحرارة )احمد، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( اصابة القدم بمرض األوديميا2صورة )

 

 

( إلي أن التهابات الثنايا من 82، ص1989يشير إقالديوس )التهابات الثنايا )المذح(:

األمراض الجلدية الشائعة وخاصة في فصل الصيف مع ارتفاع درجات الحرارة؛ 

%(، ويعتر 12ل المرتبة الثالثة من نسبة اإلصابة باألمراض الجلدية )حيث أنه يحت

األشخاص البدناء أكثر عرضة لالصابه من غيرهم، ويحدث نتيجة الحرارة المرتفعة 

وزيادة نسبة الرطوبة وإفراز العرق، حيث يحدث المذح نتيجة االحتكاك المستمر في 

رطب؛ مما يزيد من عملية التعرق، وقد حالة السير لمسافات طويلة أثناء الجو الحار ال

توفر هذه األجواء البيئة المناسبة لاللتهابات الفطرية أو البكتيرية لذلك ينتشر هذا 

المرض في مركز العاشر من رمضان بسبب انتقال العمال لمسافات طويلة من اماكن 

س وابو اقامتهم الى المصانع التى يعملون بها كما ينتشر المرض فى ريف مراكز بلبي
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حماد وفاقوس بسبب وجود العديد من الترع والمصارف التى تعمل على زيادة 

 الرطوبة الجوية خالل فصل الصيف الحار.

يقصد بها االلتهابات الحادة التي تصيب الدمامل العرقية والتقيحات الجلدية:

األجربة الشعرية، فتظهر علي شكل أحمرار وتجمعات قيحية مؤلمة حول منابت 

واألجزاء المحيطة بها، ويكون مرتبط ظهورة بغزارة العرق في المناطق الشعر 

المصابة، ويسجل مرض الدمامل العرقية والتقيحات الجلدية الترتيب الخامس من 

% 7حيث نسبة اإلصابة باألمراض الجلدية في منطقة الدراسة، إذ تصل نسبتها الى 

عرق من سطح الجلد، وهذا يجعل تفريباً، حيث يقلل الهواء الرطب من فاعلية تبخر ال

الجلد في حالة رطبة لفترة طويلة تسمح له بالتصاق ذرات الغبار واألتربة الحاملة 

للميكروبات بالجلد، ويؤدي ذلك إلي انسداد مسام الجلد، باإلضافة إلي أشعة الشمس 

ة، التي تحفز ظهور البثور الجلدية فتظهر عليها الدمامل وحب الشباب، بأشكلة المختلف

(، وتكثر اإلصابة بهذا المرض في فصل الصيف، خاصة عند 4-3صورة )

األشخاص الذين يتعرضون لحرارة الجو الشديدة مثل العمال في المناطق الصناعية 

ببلبيس والعاشر من رمضان وكذلك العاملين بالنشاط الزراعى في ريف محافظة 

ل ساعات النهار وتكثر الشرقية نظرا لتعرضهم الى اشعة الشمس لفترات طويلة خال

في فصل الصيف خاصةً عند األطفال ،وفي األشخاص الذين يعرقون كثيراً أو الذين 

 (5(صورة )266،ص2008يتعرضون لحرارة الجو الشديدة)محمد،

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 ( اصابة القدم واليدين بالدمامل في احدى مستشفيات الزقازيق4-3صورة )
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 ة الوجة بالكلف في احدى مستشفيات الزقازيق( اصاب5صورة )

حذر الباحثون في تقرير للمركز األمريكي لمكافحة األمراض أنه مع االزمات القلبية:

ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف تزيد معدالت حدوث األزمات القلبية، 

 % ممن هم40خاصةً لكبار السن واألطفال الرضع، وقد أشار الباحثون إلي تعرض 

لمشكالت بالقلب واألوعية الدموية، والسكتات الدماغية وضربات  65فوق سن 

 الشمس.

مع ارتفاع درجات الحرارة خاصة خالل فصل تكون حصوات الكل  والمثانة:

الصيف يزداد إفراز العرق، وتنخفض نسبت الماء واألمالح في جسم اإلنسان، مما 

وين حصوات الكلي والمثانة، ولذلك يؤدي إلي تركيز البول والدم، وبالتالي سرعة تك

ينصح األطباء باإلكثار من شرب السوائل وخاصةً الماء أثناء فصل 

( ويؤدي إلي ضعف الشهية أو فقدانها ،وحدوث 63،ص1991الصيف.)راضي،

اضرابات في الهضم ،نتيجة لتغيرات في الدورة الدموية تحدث لبعض الفئات من كبار 

 (29،ص1995رة بصورة متطرفة )الجزايرلي ،السن عندما ترتفع درجات الحرا

 االمراض المرتبطة بانخفاض درفات الحرارة: -ا 

تنخفض درجات الحرارة الصغرى في كثير من االحيان دون معدلها العام، 

مستمرة في ذلك بضع دقائق او عدة ساعات ومتكررة عدة ايام، مع انخفاض عام في 

جو بارد واالحساس بالبرودة نهارا درجات الحرارة العظمي، وهذا يعنى سيادة 

(، ويؤدي االنخفاض الشديد 96، ص2002والبرودة الحادة الصقيعية ليال )موسى، 

لدرجات الحرارة الى العديد من االمراض فضال عن تعاظم بعض االمراض في 

 األوعية وأمراض لقلبية والسكتة ا القلب الى أمراض   يث يؤديالفترات الباردة، ح

تي تنتجم نتغيراتفيتركي بالدم ويالحظ أنها تحدث في فصل الشتاء حيث وال الدموية
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سرعة تخثرالدم وتجمع الصفائح في األوعية الدموية وتضييقها للتقليل من فقدان 

الحرارة، كما يساعد انخفاض درجات الحرارة على توجيه حركة التيارات الهوائية 

جوي ،وبذلك تتركز الملوثات  من اعلى الي اسفل وهبوط الهواء وسيادة حالة ركود

بالقرب من سطح األرض مما يزيد من ضررها وتكون سببا في انتشارالعديد من 

 (.73، ص2008األمراض)نجار، 

( االنحرافات الشهرية لدرجات الحرارة الصغرى عن متوسطهاالسنوى 11جدول )

 في منطقة الدراسة

 يوليو يونيو مايو أبريل مارس فبراير يناير الشهر

 21.79 19.98 17.02 13.33 10.41 8.48 8.11 درفة م

 6.43 4.62 1.66 2.03- 4.95- 6.88- 7.25- االنحراف

 المتوسط ديسمبر نوفمبر أكتوبر سبتمبر أغسطس

22.39 20.90 18.65 14.80 8.43 15.36 

7.03 5.54 3.29 -0.56 -6.93 0 

، /https://power.larc.nasa.govالمصدر: ارشيف البيانات المناخية لوكالة ناسا، 

 واالنحراف من حساب الباحثة

( االنحرافات السالبة لدرجات الحرارة 10) والشكل( 11يتضح من الجدول )

الصغرى عن متوسطهاالسنوى بين شهرى نوفمبر الى ابريل، وانحرافاتها الموجبة 

ر، مما يشير الى االنخفاض الشديد لدرجات الحرارة خالل بين شهرى مايو الى اكتوب

فصل الشتاء والربيع السيما خالل ساعات الليل في منطقة الدراسة، وهو ما يؤثر 

بشكل كبير على صحة االنسان ويؤدي الى انتشار العديد من االمراض المرتبطة 

 بالجهاز التنفسي والعظام والمفاصل.

 

  

https://power.larc.nasa.gov/
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نحرافات الشهرية لدرجات الحرارة الصغرى عن متوسطهاالسنوى في ( اال10شكل )

 منطقة الدراسة

 ومن اهم االمراض المرتبطة بانخفاض درجات الحررة في محافظة الشرقية ما يلي:

فصل الشتاء في منطقة الدراسة،  أمراض تعتبرمنوالحنجرة: واألذن األنف أمراض

أثير المنخفضات الجوية شبة حيث يساعد انخفاض درجات الحرارة فضالً عن ت

العدوى،  انتقال للجهازالتنفسي،وسهولة والجراثيم الخماسينيةعلى مهاجمة الفيروسات

وتضم هذه المجموعة بعض امراض الجهاز التنفسي والسمعي وتلعب الظروف 

، 1999المناخية دورا كبيرا خاصة خالل فصل الشتاء )اللبان والجوهرى، 

 األذن من سائل وهوخروج السيالن األذن تصيب لتيا (، ومن اهم األمراض167ص

فهوبوابة الجهازالتنفسي،الذي  األنف الداخل، أما يف حاد إصابتها بالتهاب نتيجة

غشيته  المخاطية، ومن أمراض األنف المنتشرة  االيستقبل الهواء ويعد واسطة 

 التهاب الجيوب األنفية ، وغالبًا ما 

تهاب في الحلق أو األذن أوبعد الزكام الشديد يحدث االلتهاب بعد اإلصابة بال

بسبب انخفاض درجات الحرارة، أماالحنجرة فتتعرض كغيرها من أعضاءالجسم 

لإلصابة بااللتهابات التي قد تكون حادة أومزمنة، ويرتبط انتشارالتهاب الحنجرةعادة 

البرد بفصل الشتاء حيث الطقس البارد، اذ ان من اهم أسباب هذا االلتهاب نزالت 

 (.155-154، ص ص2008أواألنفلونزا)نجار، 
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( عدد المترددين على قسم االنف واالذن والحنجرة في مستشفيات القطاع 12جدول )

 الخاص بمحافظة الشرقية

 2012 2011 2010 2009 2008 2007 السنة

 19690 1833 2155 2230 1911 3438 العدد

2013 2014 2015 2016 2017 

55580 43427 94900 70926 52826 

المصدر: )الجهاز المركزي للتعبئة العامة واالحصاء، النشرة السنوية الحصاءات 

م، ولم تتوفر بيانات على 2019-2009الخدمات الصحية، تقارير سنوية للمدة 

 مستوى مراكز المحافظة السباب امنية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لحنجرة في مستشفيات ( تطور عدد المترددين على قسم االنف واالذن وا11شكل )

 م2017-2007القطاع الخاص بمحافظة الشرقية خالل المدة 

( تذبذب اعداد المترددين على قسم 11( والشكل )12يتضح من الجدول )

االنف واالذن والحنجرة في مستشفيات القطاع الخاص بمحافظة الشرقية بين حوالى 

، ثم 2011عام  الف مريضا فى1.8الى حوالى  2007الف مريضا فى عام  3.4

الف مريضا فى عام  19.7اتجهت اعداد المرضى الى الزيادة المضطردة من حوالى 

ثم انخفضت اعداد  2015الف مريضا فى عام  94.9وبلغت اقصاها حوالى  2012

 2017الف مريضا فى عام  52.8المرضى الى حوالى 
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اسة ومن اهم االمراض المرتبطة بانخفاض درجات الحرارة في منطقة الدر

 ما يلي: 

تتسبب البرودة الشديدة والتلوث في انتشار الزكام بسبب انخفاض درجات الزكام:

حبث أن الفيروسات والمكيروبات  –يرجع إلي هذه الظاهرة الحرارة في فصل الشتاء،

التي تؤدي لذلك تنشط مع مرور أو تمركز المنخفضات الجوية بسبب التفاوت 

 (1997،346بة)سالم،الواضح في درجات الحرارة والرطو

وهو عبارة عن التهاب يصيب المجاري التنفسية العلوية في األنف  

والحنجرة، وهو مرض فيروسي. كما يعد أيضاً مرضا معديا ينتقل من فرد آلخر عن 

طريق التنفس واللمس، وقد تتطور األعراض خاصةً عند األطفال إلي حدوث 

يوب األنفية، ومن أهم العوامل التي التهابات حادة في األذن الوسطي والرئة والج

تساعد انتشاره في فصل الشتاء اإلزحادم البشري في البيوت والمدارس واألماكن 

(، مثل مدن الزقازيق 227، ص2017العامة األخري، وتلوث البيئة المحيطة )احمد، 

 وبلبيس ومنيا القمح.

 األنفلونزا:  

مة من نوع الفيروس سريعة يعد من امراض الجهاز التنفسي الذى تسببه جرثو

االنتشار، خاصة فى شهور فصل الشتاء التي تنخفض فيها درجات الحرارة وتقل 

اثنائها حركة الهواء فى المساكن، فتكون الظروف البيئية مالئمة النتشار العدوى من 

(، وتشبه اعراضهأعراض 13، ص2013شخص الى اخر مباشرة )عبدالرزاق، 

ه،وتعدد أنواع األنفلونزا بتعدد الفيروسات المسببة لها، مرض الزكام ولكنها أشد من

 ذلك يصعب السيطرة علي وباء األنلفونزا الذي ينتشر عن طريق التنفس واللمس.

 ومن األسباب التي تساعد علي إنتشار وباء األنفلونزا

وذلك داخل المنازل فينتشر المرض بين أفراد األسرة أو في التجمعات -*اإلزدحام :

 كالمدارس  والتجمعات البشرية الكبري. العامة

حيث تزيد البرودة من جفاف الهواء والمخاط مما يؤدي  -*إنخفاض درجات الحرارة:

 صعوبة تخلص الجسم من الفيروسات.

في الجسم بفصل الشتاء وذلك لقلة تعرض جسم اإلنسان للشمس  -*نقص فيتامين د:

 وقصر مدة سطوع الشمس.

 الكحة والسعال:

الكحة أحد األعراض البسيطة المصاحبة النخفاض درجات الحرارة، وربما قد تكون 

تكون مؤشراً ألمراض خطيرة تصيب الجهاز التنفسي أو األجهزة األخرى )احمد، 

(، وتعتبر أكثر األعراض المرضية انتشارا في فصل الشتاء، بينما 232، ص2017

، والتي )البوردتيليةيعد السعال مرض جرثومي حاد معدي، تسببه عصية الشاهوق )

 37في ظروف مناخية جافة،حيث تبلغ درجة الحرارة المثلى لنشاطه ط تنمو وتنش
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درجة م(  10-0درجة م، وتحتفظ بحيويتها في درجات الحرارة المنخفضة من )

درجة م( )صالح،  48-45وكذلك في درجات الحرارة التي ال تتجاوزاكثرمن )

الت البرد واإلنفلونزا في مراكز محافظة (، ويالحظ تزداد حاالت نز67، ص2012

الشرقية خاصة في فصل الشتاء بسبب انخفاض درجات الحرارة، وتأثير المنخفضات 

الجوية الشتوية، التى تؤدى الى اضعاف مقاومة الجهاز التنفسي فضال عن زيادة 

التجمعات السكانية واالزدحام خاصة فى المدن الكبري مثل الزقازيق وديرب نجم 

يا القمح مما يسهم فى انتقال العدوي فضالً عن تلوث الهواء باألدخنة والغازات ومن

المنبعثة من مصانع الطوب، والتي تقع بالقرب من التجمعات السكانية في مدينة منيا 

 القمح وحول مدينة الزقازيق.

 النزالت الشعبية وااللتهاا الرئوي:

ض درجات الحرارة فى فصل تعد من امراض الجهاز التنفسي الناتجة عن انخفا

الشتاء مع ارتفاع في معدالت الرطوبة النسبية ،هذا فضالً عن حدوث موجات البرد 

المصاحبة لمرور المنخفضات الجوية الشتوية ، حيث تحدث نتيجة التهاب القصبة 

الهوائية بسبب ميكروب او فيرس ينتقل للفرد عن طريق االختالط بالشخص 

رئوي فهو عبارة عن التهاب حاد بالرئة يصيب االطفال المصاب، اما االلتهاب ال

غالبا كاحد مضاعفات االصابة باالنفلونزا او الحصبة او السعال الديكي كما يصيب 

كبار السن نتيجة االصابة ببعض االمراض التي تقلل مناعة الجسم، ومن اهم 

لم فى الجسم اعراضها االرتفاع المفاجئ في درجة حرارة الجسم والقيئ والصداع واال

والصدر والنهجان والسعال وضيق التنفس، وفى حالة اهمال هذه االمراض قد تسبب 

(، ويالحظ في 197، ص2013الوفاة خاصة بين صغار وكبار السن )السيد، 

مستشفيات مركز الزقازيق ارتفاع حاالت اإلصابة بمرض االلتهاب الرئوي في 

بسبب كثرة المنخفضات الجوية  شهور فصل الشتاء، بسبب حاالت عدم االستقرار

فوق البحر المتوسط، وما يصاحبها من حاالت عدم استقرار، وحدوث تغيرات في 

درجات حرارة الهواء والرطوبة النسبية، وتغير في اتجاه الرياح وسرعتها.وتزداد 

معدالت االلتهاب الرئوي كذلك بالنسبة للمعرضين للتلوث الشديد للهواء فضالً عن أن 

وشرب المواد المواد الكحولية من العوامل التي تساعد علي انتشار اإلصابة  التدخين

(باإلضافة إلي عوامل أخري من بينها انتشار المصانع 206،ص1993به)الشرنوبي،

في المدن الصناعية مثل مدينة العاشر من رمضان.ولذلك البد من وضع تشريعت 

ات المسموح بوجودها في ولوائح ومقاييس خاصة بالنسب القصوي لتركيز الملوث

 الهواء وبخاصة في هواء المدن والمناطق الصناعية.

 :النكاف
يعد مرضا فيروسيا حادا سريع الحدوث ومعدي، ويسببه فيروس النكاف، وهو احد 

مجموعة الفيروسات المخاطية، ويعيش هذا الفيروس بشكل جيد في درجات الحرارة 
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الشتاء والربيع، ويصيب فيروس  المنخفضة، لذلك يتركز هذا المرض في فصلي

ً تورم وتضخم هذه الغدة،  النكاف الغدد اللعابية الموجود في أعلى الفك االسفل مسببا

يوماً، وتكون العدوى بطريقة مباشرة مع المصاب  26-12وتتراوح مدة الحضانة بين 

عن طريق الكالم والعطاس والسعال حيث ان الرذاذ المتطاير من الفم و ملئ 

وس الفعال الذي يفرز من االفرازات اللعابية التي تقوم باطالقها الغدد اللعابية بالفير

المصابة، او االنتقال غير المباشر عن طريق استخدام حاجيات المريض )صالح، 

 (67، ص2012

 امراض الروماتيزم:

تتعدد االمراض الروماتيزمية مثل الحمى الروماتزمية والتهاب المفاصل الروماتويدى 

هاب العظام المفصلى، والنقرس، وترتبط هذه االمراض جميعها باالالم التي والت

تصيب المفاصل او ما يسمى بالنظام الحركىلالنسان وهى من االمراض الشائعة فى 

 (.159، ص1999مصر والشرق االوسط )اللبان والجوهرى، 

افظة ( عدد المترددين على قسم العظام في مستشفيات القطاع الخاص بمح13جدول )

 م2017-2007الشرقية خالل المدة 

 2012 2011 2010 2009 2008 2007 السنة

 31308 5024 2356 2065 3836 1229 العدد

2013 2014 2015 2016 2017 

43716 60476 71942 52897 47510 

المصدر: )الجهاز المركزي للتعبئة العامة واالحصاء، النشرة السنوية الحصاءات 

م ولم تتوفر بيانات على مستوى 2019-2009تقارير سنوية للمدة الخدمات الصحية، 

 مراكز المحافظة السباب امنية
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( تطور عدد المترددين على قسم العظام في مستشفيات القطاع الخاص 12شكل )

 م2017-2007بمحافظة الشرقية خالل المدة 

ددين على قسم العظام في ( تذبذب اعداد المتر12( والشكل )13يتضح من الجدول )

الف مريضا فى عام  1.2مستشفيات القطاع الخاص بمحافظة الشرقية من حوالى 

، ثم بدات اعداد المرضى فى 2010الف مريضا فى عام  2.4الى حوالى  2007

وبلغت اقصاها  2011الزيادة المضطردة من حوالى خمسة االالف مريضا في عام 

الف  47.5ثم انخفضت الى حوالى  2015الف مريضا فى عام  71.9حوالى 

 م.2017مريضا فى عام 

تؤدي األسباب البيئية وأهمها المناخ خاصة خالل فصل الشتاء الى انتشار 

اإلصابة بأمراض العظام والمفاصل بسبب شدة البرد وقلة الحركة وعدم ممارسة 

كما الرياضة وانتشار األمراض الفيروسية التي تسبب آالم المفاصل والعضالت، 

تتفاقم حاالت مرضى الروماتيزم في فصل الشتاء وبالتحديد في األجواء الممطرة 

وذلك الن المطر عادة ما يكون مصحوبا بانخفاض مفاجئ في درجات الحرارة مما 

يعرض سطح الجلد للبرودة بسرعة شديدة ويترتب على ذلك انخفاض كمية الدم التي 

لم، كما أن رطوبة الهواء لها أثرها على تصل إلى العضالت فجأة فيسبب الشعور باأل

التوصيل الحراري للجلد، وعلى سرعة تبخر العرق، مما يؤثر على عمليات التنظيم 

 )128-127، ص ص2008الحراري للجسم واإلصابة بالتهاب المفاصل )نجار، 

يعد مرضا جرثوميا معديا، يسببه ميكروب السلمونية التيفيه الذي ينتمي التايفوئيد: 

وينتقل بواسطة تلوث الطعام والماء من قبل  salmonellaجنس السالمونيال  الى

حاملين للميكروب عند المالمسة، ويتمكن الميكروب من العيش عند درجات الحرارة  
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دون درجة التجمد، لذلك تعتبر المثلجات مثل الكريم المثلج مصدرا للعدوى )صالح، 

 (67، ص2012

األطراف المكشوفة التي تفقد حرارتها أسرع من  تبدا عادة بإصابةعضة الصقيع: 

بقية أجزاء الجسم، وتحدث تلك الحالة عند إنخفاض درجة الحرارة إلي درجة التجمد 

( ومن ثم يمتد التجمد إلي باقي األطراف ومنها إلي بقية أعضاء 6أو دونها، صورة )

ذلك إلي سريان  الجسم، وقد تزداد الحالة سوءا إذا قام الفرد ببذل جهد، حيث يؤدي

الرطوبة وسرعة تبريد الجسم، مما يتسبب في حدوث اختالل حراري، ويصاحب ذلك 

، 2017تقلص األوعية الدموية وتجلط الدم، مما قد يتسبب في الوفاة)احمد، 

 (.215ص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2019( اصابة القدم بعضة الصقيع في احدى مستشفيات الزقازيق عام 6صورة )

تؤدي البرودة الشديدة إلي إضعاف األنسجة المكشوفة: تشقق فلد األطراف

الجلدية، وقد تؤدي بعض الحاالت إلي إتالقها خاصةً في حاالت البرد القارص، 

ً للبرودة  ً ما يحدث ذلك في األيدي واألقدام باعتبارهما أكثر األعضاء تعرضا وغالبا

 (.71 -68، ص ص 1995)شرف، 

 وية:األمراض المرتبطة بالرطوبة الج -ج 

 يمكن والتي اإلنسان صحة في تؤثر التي المناخ عناصر من الرطوبة تعتبر

تصاحبها  التي المرتفعة األمراض، فالرطوبة ببعض اإلصابة في تكون سببا أن

 وفي جسم االنسان، إلى الجو من الحرارة من توصيل تزيد العالية الحرارة درجات

 حرارته وتصبح بسرعة  يبردال الجسم يجعل التبخر، مما دون تحول الوقت نفس

 الجو أن النفسية، كما واالضطرابات والتعب باإلجهاد الشعور وبالتالي مزعجة،



  ردينا طلعت شحاتة ربيع                           .... تأثير المناخ علي انتشار بعض األمراض في
 

ـ ــ ــ  ت

78 

بعض األمراض  انتشار في دور لها التي والجراثيم البكتيريا نمو على يساعد الرطب

 (73، ص2008)نجار، 

منطقة  ( االنحرافات الشهرية للرطوبة النسبية عن متوسطها السنوى في14جدول )

 الدراسة

 يوليو يونيو مايو أبريل مارس فبراير يناير الشهر

% 59.72 58.16 51.84 44.65 41.18 40.20 41.47 

 8.86- 10.13- 9.15- 5.68- 1.51 7.83 9.39 االنحراف

 المتوسط ديسمبر نوفمبر أكتوبر سبتمبر أغسطس

44.64 49.47 54.70 58.38 59.59 50.33 

-5.69 -0.86 4.37 8.05 9.26 0 

، /https://power.larc.nasa.govالمصدر: ارشيف البيانات المناخية لوكالة ناسا، 

 واالنحراف من حساب الطالبة

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

( االنحرافات الشهرية للرطوبة النسبية عن متوسطهاالسنوى في منطقة 13كل )ش

 الدراسة

https://power.larc.nasa.gov/
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( االنحرافات الموجبة للرطوبة النسبية 13( والشكل )14الجدول ) يتضح من

عن متوسطهاالسنوى بين شهرىاكتوبر الى مارس وانحرافاتها السالبة بين شهرى 

ابريل الى اغسطس، مما يشير الى ارتفاع الواضح للرطوبة النسبية خالل فصل 

ر على صحة الشتاء والربيع، وانخفاضها خالل فصل الصيف والخريف، مما يؤث

 االنسان ويسبب العديد من االمراض، التي من اهمها في منطقة الدراسة ما يلي:

 االرهاق الجسدي:

%(مع درجة الحرارة العالية 70يؤدي ارتفاع الرطوبة النسبية في الجو )اكثر من 

درجة م( الى شعور االنسان باالرهاق اما في حالة توافق الرطوبة  30)اكثر من 

درجة  30%( مع درجة الحرارة المرتفعة )اكثر من 30فضة)اقل من النسبية المنخ

م( فان االنسان يشعر بالجو الالفح، ويمكن ان يصاب بضربة الحر او ضربة الشمس 

( ويظهر ذلك فى العاشر من رمضان وبلبيس بسبب 115، ص2002)موسى، 

لحرفية ارتفاع نسبة العاملين فى النشاط الصناعي باالضافة الى بعض المناطق ا

 والورش في وسط مدينة الزقازيق ومنيا القمح وديرب نجم.

 الحم  الروماتيزمية:

تعتبر سبب من أسباب أمراض القلب المكتسبة في العالم، وهى عبارة عن مرض 

التهاب عكس يناتج عن وجود خلل في جهازالمناعة بالجسم، وتتسم بأعراض ناتجة 

لجهازالعصبي، وتحدث الحمى عن إصابة القلب والمفاصل والجلد وكذلك ا

ها من أمراض الطفولة ، رأعوام ،لذلك يمكن اعتبا 10 الروماتيزمية مع متوسط عمر

كما قد تصيب البالغي أيضا، وأهم أعراضها  يمكن تصنيفها إلى مجموعتين: أعراض 

رئيسية مثل التهاب القلب وااللتهابات المفصلية ،وأعراض ثانوية مثل ارتفاع درجة 

وآالم المفاصل وتعد رطوبة الجو بيئة مالئمة لزيادة نشاط الميكروبات الحرارة 

المسببة للمرض، لذلك تزيد معدالت اإلصابة بالمرض في فصل الشتاء حيث 

تنتشرالعدوى بالميكروبات في األماكن الرطبة والمغلقة ،لذا يجب تجديد هواءاألماكن 

 (110، ص2008المغلقة باستمرار )نجار، 

 ء المخاطي:تشققات الغشا

تتأثر األغشية المخاطية للجسم وخاصة تلك الموجودة باألنف بدرجة حرارة الهواء 

والرطوبة، حيث يؤدي انخفاض الرطوبة في الهواء إلي إنسحاب بخار الماء من 

خالل الجسم، مما ينتج عنه إحداث بعض التشققات في الغشاء المخاطي باألنف، 

ً في أوقات الصقيع ، كما أن إفرازات الغشاء المخاطي لألنف تنشط ويحدث هذا غالبا

(، وتزداد في حالة انخفاض 188، ص1995في الهواء البارد الجاف )شرف، 

درجة م،  5%، مع هبوط درجة الحرارة الى حدود اقل من 30الرطوبة النسبية عن 

ويصاحبها االم عدة في الجهاز العصبي والمفاصل مع امراض الجهاز التنفسي، 
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الة الصحية اسوا وعدم الراحة اكبر عندما تتوافق الرطوبة النسبية وتكون الح

 (115، ص2002المرتفعة مع درجات الحرارة المنخفضة )موسى، 

 األمراض المرتبطة بالضغط الجوي: -رابعا 

على الرغم من عدم قدرة اإلنسان العادي في إدراك التغيرات التي تطرأ علي الضغط 

قد يؤدي إلى مشاكل صحية كبيرة خاصةً لألجهزة  الجوي، إال أن تلك التغيرات

الرئيسية للجسم مثل القلب والدورة الدموية والرئتين، كما يؤثر ايضا علي الجهاز 

العصبي، حيث يؤدي ارتفاع الضغط الجوي إلي تورم بعض أجزاء الجسم خاصةً 

 10:8األقدام، كما يؤدي إلي حدوث اآلم في البطن وتمدد محيطها الخارجي لنحو 

بوصات، وذلك األثر قد يستمر لوقت يطول حتى وإن تم تعديل الضغط داخل الطائرة 

(. وتؤثر الظروف الجوية السيئة المرافقة 59-56، ص ص 2009)غانم، 

للمنخفضات الجوية علي أجزاء خاصة من الجسم فينطبق علي األغشية المخاطية 

صحوب برياح دافئة أو حارة لألنف حيث تزداد مساميتها نتيجة لإلجهاد الحراري الم

فسيهل بذلك دخول الميكروباب من خاللها ،وكلما زاد جفاف الهواء زاد جفاف هذه 

األغشية بسبب تبخر مياهها فتشقق بشقوق ميكروسكوبية تدخل من خاللها 

وتنطبق هذه الحقيقة الميكووبات ،وتزداد إفرازاتها كلما زاد برودة الجو وزادجفافة،

كشوفة من الجلد إذا تعرضت ألشعة الشمس لمدة طويلة حيث كذلك األجزاء الم

وقد يتطور إلتهاب وتصاب بمرور الوقت  تصاب هذه األجزاء بصفة خاصة بااللتهاب

 بسرطان الجلد

(Tromp,S. W,Biomeitrorology,Heyden,London,1980,p166) 

قق الجلد المنخفضات الجوية الخماسينية شديدة الجفاف عالية الرطوبة تؤدي إلي تش

وخاصة األجزاء المعرضة منه للجو مباشرة  كالوجه واليدين،وفي نفس الوقت تمنع 

ماتحمله من رمال وغبار من التئام الجروح وأكثر من ذلك فإنها تزيد من مضاعفتها 

ً لحمل الميكروبات وانتقالها  ً صالحا وأضرارها كما أن الرمال واألتربة تكون وسطا

 (348،ص1997،)سالممن مكان آلخر.
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( االنحرافات الشهرية للضغط الجوي عن متوسطهاالسنوى في منطقة 15جدول )

 الدراسة

 يوليو يونيو مايو أبريل مارس فبراير يناير الشهر

 100.47 100.73 100.94 101.06 101.27 101.46 98.51 مليبار

 0.18- 0.08 0.29 0.41 0.62 0.81 2.14- االنحراف

 المتوسط ديسمبر وفمبرن أكتوبر سبتمبر أغسطس

100.55 100.89 101.19 101.39 99.29 100.65 

-0.10 0.24 0.54 0.74 -1.36 0 

، /https://power.larc.nasa.govالمصدر: ارشيف البيانات المناخية لوكالة ناسا، 

 لباحثةواالنحراف من حساب ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

( االنحرافات الشهرية للضغط الجوي عن متوسطهاالسنوى في منطقة 14ل )كش

 الدراسة

( االنحرافات الموجبة للضغط الجوي 14( والشكل )15يتضح من الجدول )

عن متوسطهاالسنوى بين شهرى فبراير الى يونيو وبين شهرى سبتمبر الى نوفمبر، 

https://power.larc.nasa.gov/
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واغسطس وشهرى ديسمبر بينما تتجهة الى االنحرافات السالبة في شهرى يوليو 

ويناير، مما يشير الى ارتفاع قيم الضغط الجوي خالل فصل الربيع والخريف، 

وانخفاضها في فصل الصيف والشتاء، مما يؤثر على صحة االنسان وخصائص 

 الجسم الفسيولوجية والحيوية.

 األمراض المرتبطة بالرياح: -خامسا 

صحة إلنسان وأحوالها تعتبرالرياح من عناصر المناخ التي تؤثرعلى 

النفسية، فهي من أهم وسائل نشراألمراض المعدية ،من خالل نقلها للملوثات من 

أماكن تصاعدها إلى أماكن أخرى، ويرتبط انتقال الملوثات بواسطة الرياح بطبيعة 

حركة الرياح واتجاهها وسرعتها، التي تؤثرعلى الجهاز التنفسي ممايؤدي إلى حدوث 

كسجين التي يحصل عليها الجسم وقد تؤدي الى االختناق وحتى نقص في كمية األ

(، كما قد تسبب في أحداث الدمار الشامل بالبيئة 74، ص2008التسمم )نجار، 

المحيطة في حالة زيادة قوتها ووصولها الى درجة العواصف القوية أو األعاصير 

 (.59-56، ص ص 2009المدمرة )غانم، 

لسرعة الرياح القصوى عن متوسطهاالسنوى في  (االنحرافات الشهرية16جدول )

 منطقة الدراسة

 يوليو يونيو مايو أبريل مارس فبراير يناير الشهر

 6.94 7.25 7.06 6.65 6.37 5.83 5.45 م/ث

 0.84 1.15 0.96 0.55 0.27 0.27- 0.65- االنحراف

 المتوسط ديسمبر نوفمبر أكتوبر سبتمبر أغسطس

6.62 6.46 5.85 5.41 3.34 6.10 

0.52 0.36 -0.25 -0.69 -2.76 0 

المصدر: ارشيف البيانات المناخية لوكالة ناسا،  

https://power.larc.nasa.gov/باحثة، واالنحراف من حساب ال 

 ( االنحرافات الموجبة لسرعة الرياح القصوى15( والشكل )16يتضح من الجدول )

عن متوسطهاالسنوى بين شهرى مارس الى سبتمبر مما يشير الى الزيادة الكبيرة 

لسرعة الرياح خالل فصل الربيع والصيف وغالبا ما يصاحبها اثارة الرمال واالتربة 

في ظل ظروف الجفاف وانعدام المطر تقريبا وهو ما يؤثر بشكل كبير على صحة 

مراض السيما امراض الرمد بانواعها االنسان ويساعد على انتشار العديد من اال

واالمراض الصدرية والتي تتركز في القرى والمناطق الريفية بمحافظة الشرقية 

https://power.larc.nasa.gov/
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بسبب انتشار الطرق الترابية اكثر من المدن والمناطق الحضرية التي يسود بها 

 الطرق المرصوفة.

 

 

 

 

 

 

  

 

 

وسطهاالسنوى في ( االنحرافات الشهرية لسرعة الرياح القصوى عن مت15شكل )

 منطقة الدراسة

ومن اهم االمراض التي تصيب العينين بسبب الظروف المناخية السادئةفى 

 منطقة الدراسة خاصة اثارة الرياح لالتربة والرمال ما يلي:

( عدد المترددين على قسم العيون في مستشفيات محافظة الشرقية خالل 17جدول )

 م2019-2010المدة 

 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 السنة

القطاع 

 الخاص
1926 1777 47096 56549 45782 53437 48709 81042 - - 

القطاع 

 العام
7226 4030 5779 3646 2429 3633 5850 15186 4784 3694 

المصدر: )الجهاز المركزي للتعبئة العامة واالحصاء، النشرة السنوية الحصاءات 

م، وبيانات وزارة 2019-2009تقارير سنوية للمدة  الخدمات الصحية،

م ولم تتوفر بيانات 2019-2010الصحة،بيانات غير منشورة بمحافظة الشرقية للمدة 

 على مستوى المراكز السباب امنية.

  



  ردينا طلعت شحاتة ربيع                           .... تأثير المناخ علي انتشار بعض األمراض في
 

ـ ــ ــ  ت

84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( تطور عدد المترددين على قسم العيون في مستشفيات القطاع الخاص 16شكل )

 م2017-2007لمدة بمحافظة الشرقية خالل ا

( تذبذب اعداد المترددين على قسم 16( والشكل )17يتضح من الجدول )

الف مريضا  1.9العيون في مستشفيات القطاع الخاص بمحافظة الشرقية من حوالى 

م، اال ان اعداد 2011الف مريضا فى عام  1.8م الى حوالى 2010في عام 

 2012الف مريضا فى عام  47.1المرضى اخذت فى الزيادة المستمرة من حوالى 

م. كما انخفضت اعداد االصابة في 2017الف مريضا فى عام  81حت بلغت حوالى 

الف  3.6م الى 2010الف مريضا فى عام  7.2المستشفيات الحكومية من حوالى 

م وعاودت 2017الف مريضا فى عام  15.2م ثم زادت الى 2015مريضا فى عام 

 م.2019ى عام الف مريضا ف 3.7االنخفاض الى 

 امراض الرمد:

ترتبط بالظروف المناخية التي تسبب بعض امراض العيون والتىتاخذ احيانا 

اسم الفصل الذى تكثر فيه حاالت االصابة بالمرض مثل الرمد الربيعي، ويرجع سبب 

االصابة به الى االنتقال من فصل الشتاء الى الربيع بصورة اكثر فجائية في مصر 

الحرارة والرياح المثيرة للتراب والرمل واالتربة )اللبان وخاصة في درجات 

اموسميا ينتشر بسبب هبوب رياح  مرض يعد (،لذلك151، ص1999والجوهرى، 

مهيجات العين ى تربة وحبوب اللقاح، باإلضافة إلالخماسين، وما تحمله من الغبار واأل

 الحديدي، الرمد يسمى امن امراض الرمد كنوع كمان هنا السيارت، كالدخان وعوادم

 من األخيرة الشهور المرضفي هذا وتشتد حدة العينين، يصيب شديد التهاب وهو

، 2008فصل الشتاء )نجار،  في حدوثه ويقل الخريف، فصل وفي الصيف
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(، ومن أهم أعراضه احمرار العين وزيادة إفراز العين، وكذلك الشعور 152ص

ى الرمد الحببي او الفيروسي وهو بوجود جسم غريب داخل العين، هذا باالضافة ال

يؤدي الى تكوين تليفات في العيون ويمكن ان يسبب فقدان البصر كليا )عبدالرزاق، 

 (.21، ص2013

(أن ارتفاع درجة الحرارة يؤدي كذلك إلي 11-10،ص ص 1993ويذكر )السبعاوي،

ع نشاط ناقالت األمراض التي تساعد في انتشار العدوي وخاصة أثناء فصلي الربي

والصيف نتيجة تأثير موجات الحر، باإلضافة إليكثرة المنخفضات الخماسينية الربيعة 

،وماتثيره العواصف الترابية والرملية من أتربة ورمال من األراضي الصحراوية 

 والتي يكون لها تأثير سلبي علي العيون في منطقة الدراسة.

الشرقية مثل بلبيس وتزيد حاالت االصابة في الهوامش الصحراوية لمحافظة  

والعاشر من رمضان واالجزاء الشرقية من مركز الحسينية بسبب زيادة نسبة االتربة 

والغبار فى الجو بينما تقل في مراكز وسط وشمال المحافظة مثل ههيا والزقازيق 

وابو كبير واالبراهيمية وكفر صقر واوالد صقر نظرا لزيادة المساحات المزروعة 

 الغبار في الجو. التى تقلل من حركة

 االلتهابات الفيروسية والبكتيرية للعين:

هي التهابات تصيب الغشاء المبطن للجفن، والمنعكس علي العين ويشتكي المريض 

من احمرار العين ودموع وكثرة إفرازات والتهاب الجفون، بسبب زيادة درجة 

ينقل العدوى الحرارة والرطوبة والتعرض للغبار واألتربة، وتكاثر الذباب الذي 

(. ويالحظ زيادة حاالت االصابة بالتهابات العيون في 227، ص2008)محمد، 

مراكز بلبيس والعاشر من رمضان والحسينية بسبب المنخفضات الخماسينية الربيعية 

في فصل الربيع وأوائل فصل الصيف، وما تثيره هذه العواصف من أتربة ورمال 

محافظة الشرقية، هذا فضال عن تلوث  قادمة من األراضي الصحراوية في جنوب

 الهواء صناعيا في المناطق الصناعية بالعاشر من رمضان وبلبيس.

 حساسية العين:

تحدث هذه األمراض نتيجة انتقال حبوب اللقاح مع هبوب العواصف خاصةً أول 

فصل الربيع، ومن أهم اعراضها الحرقان والدموع وزيادة اإلفرازات بالعين 

(. وترتفع نسبة اإلصابة بين 227، ص2008في العين )محمد، والشعور بشكة 

الذكور عن اإلناث في مستشفيات مركز الزقازيق، بسبب طبيعة الظروف المناخية 

والبيئة بالمنطقة، فضال عن تلوث الهواء بالغازات والدخان واألتربة في بعض 

والمقاهي،  األنشطة التي يمارسها الذكور دون اإلناث، مثل العمل في المطاعم،

 والمحاجر، والمخابز.

 حساسية الصدر والربو:
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% 30يعد مرض الربو من أكثراألمراض المزمنة شيوًعا بين األطفال، فقد تبين أن

من حاالت الربوتبدأ قبل سن العاشرة، ويعتبرهذا المرض من األمراض التي لها 

شتاء تبلغ نوبات عالقات مع األحوال الجوية وتقلباتها، ففي أواخرالخريف وبداية ال

(. وتزداد حدة نوبات الربو في أشهر الربيع 135، ص2008الربوقمتها )نجار، 

خاصة في المراكز الجنوبية والجنوبية الشرقية من محافظة الشرقية في العاشر من 

رمضان وبلبيس ومنيا القمح نتيجة النتشار حبوب اللقاح والغبار واألتربة في الهواء 

المنخفضات الخماسينية،حيث تكون الرياح نشطة في فصل  ويرجع ذلك إلي تأثير

الربيع مع مرور المنخفضات التي تصحابها العواصف الترابية ،وتكون ذرات التراب 

العالقة بالهواء هذه أحد المسببات الرئيسية لإلصابة بنوبات الربولدي المصابين بهذا 

 المرض.

في حالة تتابع األيام الباردة وقد يزداد معدل الوفيات في كبار السن واألطفال 

جداً أو في حالة تتابع األيام حارة جداً ،ويقل معدل الوفيات عندما يتراوح المتوسط 

 (1997،346م )سالم،°24-16اليومي لدرجة الحرارة الهواء 

،أن فترات الرياح Tomp 1963وقد أتضح من دراسة قام بها العالم تومب

لخماسين تؤثر سلبياً في القدرات الذهنية لدي طالب المحلية الحارة المتربة مثل رياح ا

ً علي تحصلهم العلمي) ( مما يستدعي Hobbs,1980,p78المدارس ،فينعكس سلبيا

في بعض الحاالت المرضية ضرورة وضع أقنعة طبية علي األنف لتطهر الهواء من 

 األتربة والرمال والميكروبات .

 في مستشفيات محافظة الشرقية( عدد المترددين على قسم الصدرية 18جدول )

 م2019-2010خالل المدة 
 2013 2012 2011 2010 السنة

 2602 3452 419 114 القطاع الخاص

 133236 142574 133200 125289 القطاع العام

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

11282 38014 12106 3941 - - 

150837 171004 182443 189777 214204 197179 

صدر: )الجهاز المركزي للتعبئة العامة واالحصاء، النشرة السنوية الحصاءات الم 

م، وبيانات وزارة الصحة، 2019-2009الخدمات الصحية، تقارير سنوية للمدة 

م ولم تتوفر بيانات على 2019-2010بيانات غير منشورة بمحافظة الشرقية للمدة 

 مستوى المراكز السباب امنية.
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( تطور عدد المترددين على قسم الصدرية في مستشفيات القطاع الخاص 17شكل )

 م2019-2010بمحافظة الشرقية خالل المدة 

( تطور اعداد المترددين على قسم 17( والشكل )18يتضح من الجدول )

مريضا  114الصدرية في مستشفيات القطاع الخاص بمحافظة الشرقية من 

ثم انخفضت  2015الف مريضا فى عام  38ى وبلغت اقصاها حوال 2010عام

م. كما زادت حاالت االصابة في 2017الف مريضا في عام  3.9تدريجيا الى حوالى 

الف  197.2م الى 2010الف مريضا فى عام  125.3المستشفيات الحكومية من 

 م.2019مريضا فى عام 

 :الخاتمة

يها الباحثة خالل تشمل الخاتمة علي أهم النتائج والتوصيات التي توصلت إل

 الدراسة:

 أوالً :النتائج

أوضحت الدراسة أن بعض األمراض الوبائية تتمشي مع توزيع أنواع عينة من  (1

المناخ حسب الفصول المناخية، حيث يؤدى زيادة التعرض لالشعة الشمسية في 

فصل الصيف إلى اضرار عديدة على صحة االنسان ومن اهمها االثار الضارة 

على الجلد مثل ضربة الشمسوالعرقالمفرطوحروقالشمسوالنمش  لالشعة الشمسية

والكلف الشمسيوسرطان الجلد، كما توجد بعض االثار الضارة لالشعة الشمسية على 
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العين مثل عتامة العين وقصر النظروالبروز اللحمي، فضال عن االثار الضارة 

ن على قسمالجلدية لالشعة الشمسية على جهاز المناعة، وتبين ارتفاعاعداد المترددي

الف مريضا في عام  22.7في مستشفيات القطاع الخاص بمحافظة الشرقية إلى 

. ، وتزيد 2019الف مريضا عام  8.3م. وبلغت فى مستشفيات القطاع العام 2017

حاالت االصابة في المناطق الصناعية في بلبيس والعاشر من رمضان بسبب ارتفاع 

هوائي بسبب النشاط الصناعي فى حين تقل في درجات الحرارة وزيادة التلوث ال

المراكز الشمالية والشرقية مثل اوالد صقر واالبراهيمية وكفر صقر وديرب نجم 

 والحسينية.

( توجد بعض االمراض المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة مثل جفاف الجسم 2

لنيل والنزالت المعويةوالضربة الحرارية والتقلصات الحرارية واإلغماء وحمو ا

والتنيا الملونة وتنيا القدمين والتهابات الثنايا بسبب االنحرافات الموجبة لدرجات 

الحرارة العظمي عن متوسطها العام خالل فصل الصيف وبلغت اعداد المترددين 

م. وتزيد حاالت 2017الف مريضا فى عام  97.1على قسم الباطنة العامة حوالى 

صرف بلبيس وكذلك في مراكز منيا القمح االصابة في مركز بلبيس بسبب وجود م

والزقازيق وفاقوس بسبب وجود مصرف بحر البقر فى حين تقل االصابات في 

العاشر من رمضان واوالد صقر وكفر صقر والحسينية لقلة عدد المصارف بهذه 

 المراكز.

( توجد بعض االمراض المرتبطة بانخفاض درجات الحرارة بسبب االنحرافات 3

جات الحرارة الصغرى عن متوسطهاالسنوى خالل فصل الشتاء ويؤدي السالبة لدر

الى انتشار العديد من االمراض المرتبطة بالجهاز التنفسي والعظام والمفاصل 

وأمراضاألنفواألذنوالحنجرةوبلغت اعداد المترددين على قسم االنف واالذن والحنجرة 

الف مريضا فى عام  52.8في مستشفيات القطاع الخاص بمحافظة الشرقية حوالى 

. كما بلغت اعداد المترددين على قسم العظام في مستشفيات القطاع الخاص 2017

 م.2017الف مريضا فى عام  47.5بمحافظة الشرقية حوالى 

( توجد بعض االمراض المرتبطة بالرطوبة الجوية بسبب االنحرافات الموجبة 4

اء والربيع، وانخفاضها خالل للرطوبة النسبية عن متوسطهاالسنوى خالل فصل الشت

فصل الصيف والخريف، مما يسبب العديد من االمراض، مثل االرهاق الجسدي 

والحمى الروماتيزمية وتشققات الغشاء المخاطي. ويظهر ذلك فى العاشر من رمضان 

وبلبيس بسبب ارتفاع نسبة العاملين فى النشاط الصناعي باالضافة الى بعض المناطق 

 في وسط مدينة الزقازيق ومنيا القمح وديرب نجم. الحرفية والورش

( توجد بعض االمراض المرتبطة بالرياح بسبب االنحرافات الموجبة لسرعة 5

الرياح القصوى عن متوسطهاالسنوى خالل فصل الربيع والصيف مما يساعد على 
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انتشار العديد من االمراض السيما امراض الرمد بانواعها واالمراض الصدرية. فقد 

بلغت اعداد المترددين على قسم العيون في مستشفيات القطاع الخاص بمحافظة 

م.وبلغت فى المستشفيات الحكومية 2017الف مريضا فى عام  81الشرقية حوالى 

، وبلغت اعداد المترددين على قسم الصدرية 2019الف مريضا عام  3.7

لمستشفيات م وبلغت في ا2017الف مريضا في عام  3.9بالمستشفيات الخاصة 

. وتزداد حدة نوبات الربو في أشهر 2019الف مريضا فى عام  197.2الحكومية 

الربيع خاصة في المراكز الجنوبية والجنوبية الشرقية من محافظة الشرقية في العاشر 

من رمضان وبلبيس ومنيا القمح نتيجة النتشار حبوب اللقاح والغبار واألتربة في 

ر المنخفضات الخماسينية،حيث تكون الرياح نشطة في الهواء ويرجع ذلك إلي تأثي

فصل الربيع مع مرور المنخفضات التي تصحابها العواصف الترابية ،وتكون ذرات 

التراب العالقة بالهواء هذه أحد المسببات الرئيسية لإلصابة بنوبات الربولدي 

 المصابين بهذا المرض.

 ثانيا :التوصيات

ف إلي الحد من انتشار األمرض والوقاية منها أو يوجد عدة توصيات ومقترحات تهد

 -:علي األقل تجنب التعرض لبعض األمراض عند استخدام تلك التوصيات وهي

يوصي بعدم التعرض ألشعة الشمس لفترات طويلة أو بشكل مباشر، وخاصةً في  (1

األوقات من العاشرة صباحاً وحتي الثالثة عصراً ، وخاصة في فصل الصيف ويجب 

اء النظارة الشمسية الواقية من األشعة فوق البنفسجية الضارة علي العين،أو ارتد

استخدام الوسائل المتاحة للعاملين في المجال الزارعي والمعمار مثل ارتداء الكاب 

 للوقاية من أشعة الشمس

تجنب التعرض لألتربة والغبار وبخاصة من يعانون من الرمد الربيعي في فصل  (2

 وقاية أيضاً بإرتداء النظارة الشمسيةالربيع ويجب ال

تجنب التواجد باألماكن المزدحمة في فصل الصيف، حيث يرتفع الحرارة  (3

والرطوبة والتهوية السيئة ،مما يساعد ذلك علي تكاثر الذباب وانتشار العديد من 

 .أمراض العيون ،خاصةً إلتهاب الملتحمة واضطرابات الجفون وغيرها

باشر للهواء الجاف والحار ،وذلك لمن يعانون من جفاف العين تجنب التعرض الم (4

 ،ألن يزيد من جفافها.

( ينصح بإستخدام وسائل التهوية الحديثة في األماكن العامة والتجمعات البشرية 5

وذلك للتقليل من نسبة الرطوبة النسبية ،وذلك مثل استخدام التكيفات الحديثة التي 

 ة وتنظيم درجة حرارة الجوتعمل علي شفط األتربة العالق
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( ضرورة حذر مستخدمي العدسات الالصقة في األجواء المرتفعة الحرارة 6

 Corneal Ulcer أوكثيفةالغبار،ألنها قد تؤدي إلي اإلصابة بإلتهاب أو قرحة القرنية

 األمر الذي يسبب ضعفاً في اإلبصار

 ماء في فصل الشتاء.( ينصح باستخدام المناشف الصحية للوجة وذلك بعد غسلة بال7

(عمل كمادات قطع الثلج مع تدليك الوجه بشكل دائري بعد كل تعرض مباشر  ألشعة 8

الشمس، المتصاص االلتهابات واالحمرار من الوجة ،وتجديد سريان الدورة الدموية 

 .به

( شرب كميات كافية من السوائل )خاصة ً الماء البارد( ،وزيادة الملح في الطعام أو 9

مخالت)بشرط أال يكون هناك منع من ذلك ألسباب صحية( ،لتعويض المياه أكل ال

 واألمالح المفقودة من الجسم عن طريق العرق

( ينصح بإرتداء المالبس الفضفاضة ذات األلوان الفاتحة)لقدرتها علي عكس أشعة 10

الشمس والسماح بمرور الهواء وتسريب الحرارة الزائدة في الجسم(،ويفضل أن تكون 

مالبس قطنية )لقدرتها علي امتصاص العرق(،واإلبتعاد تماماً عن المالبس المصنوعة ال

من األلياف الصناعية،وعدمإرتداء المالبس الضيقة قاتمة األلوان )لقدرتها علي 

 .(إمتصاص أشعة الشمس ،وحبس الحرارة الزائدة في الجسم، وتمنع تبخر العرق(

أهم أسباب انتشار المرض ، الحشرات الخازنة  (االهتمام بالنظافة العامة ،إذ أن من11

 أو الناقلة للميكروبات كذباب المنزل الذي يعمل علي نقل العدوي

(ينصح بإستخدام الكريمات الواقية من أشعة الشمس بعامل وقاية اليقل 12

 "علي جميع المناطق الجلدية40عن"

لحماية ومن حدوث المعرضة للشمس بما فيها الشفاه ،وذلك لضمان درجة كبيرة من ا

 أية تصبغات أو حروق جلدية

( يجب متابعة  التواصل مع النشرات الجوية في وسائل اإلعالم المختلفة، لمعرفة 13

أخبار الطقس المتوقعة خاصة ً درجة الحرارة والرطوبة النسبية وسرعة الرياح ،مما 

 احة المناخيةيساعد اإلنسان في معرفة إختيار نوعية المالبسه ،ومن ثم شعورة بالر

( يوصي بالتنسيق بين وزارة الصحة وهيئة األرصاد الجوية وقسم الجغرافيا ،وذلك 14

عمل ندوات ومؤتمرات عملية للتوعية بالتغيرات المناخية وأثر ذلك علي انتشار 

األمراض ،وأهم األمراض الناتجة عن ذلك التغيرات،وخاصة ً الناتجة عن العامل 

وأماكن التجمعات البشرية مثل المصايف ،وعمل نشرات البشري في المدن الكبري،

 دورية للحد من انتشار األمراض الناتجة عن ذلك

( ضرورة توفير األمصال واألدوية الكافية لمعالجة األمراض في وقتها األول في 15

الحدوث ألن هذا يؤدي إلي التقليل من فترة العالج،والتقليل من انتشار األمراض 

 المعدية
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التوسع في إنشاء مصانع جديدة داخل المناطق السكانية ،ونقل كل ماهو  ( عدم16

داخلها إلي مناطق أخري خارج األحوزة العمرانية، مع مراعاة الحرم البيئي لكل 

مصنع حسب الصناعة القائمة بة،وكذلك موقعة من حيث اتجاهات الرياح خالل المسافة 

. مع التشديد مع مراعاة شروط متراً 1500وهي  1994لسنة4التي أفترضها القانون 

 السالمة البيئة عند إنشاء مصانع جديدة

( التوسع في إنشاء مصانع تدوير قش األرز ،وإقناع الفالح بعدم حرق قش األرز 17

،وتشجيعه علي تحويل القش إلي علف أوبيعه لمصانع السماد لتحويلة إلي سماد 

في وسط النهار أي من عضوي .وإذا كان البد من حرق قش األرز فليكن ذلك 

عصراً ،حيث تكون عمليات التصعيد علي أوجها وثم 4ظهراً حتي الساعة 12الساعة

ً عن الحرق الليلي لكثرة حدوث  تشتت األدخنة في طبقات الهواء.واالمتناع نهائيا

 .االتقالب الحراري ومن ثم تتركز األدخنة في الطبقة المالصقة لسطح األرض

مطابقة للمواصفات العالمية ، في مداخن المصانع ،  –( ضرورة تركيب فالتر 18

خاصة ً في مصانع اإلسمنت ،والطوب ،والحديد ،مواد البتروكمياويات( مع توفق 

أوضاع الصناعات العشوائية مثل: المسابك والفواخيروالمكاميروغيرها،وذلك بتحديد 

لغاز الطبيعي مواقيت عملها إلي الساعة الربعة عصراً ، مع الحرص علي استخدام ا

 .بدال من المازوت والسوالر في تشغيل المصانع

( ضرورة تطوير الشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء،في ضوء الدراسات الحديثة 19

ً ألحدث نظام  الرصد البيئي، والعمل علي إنشاء محطات جديدة لرصد تلوث  وفقا

لية ،وفي المحاور المرورية الهواء في المناطق الصناعية، وذات الكثافات السكانية العا

 .المزدحمة

( تجريم عمليات الحرق المكشوف لمقالب القمامة ،ويفضل لويكون التخلص من 20

القمامة عن طريق المدفن ، ومن األفضل علي األطالق فصل المخلفات وأعادة تدويرها 

 .Recyclingمرة أخري

األشجار ،بل  االمتناع نهائيا ًعن تجريف األراضي الزراعية،وعدم قطع (21

األكثار من زراعة األشجار واالهتمام بالمسطحات الخضراء سواء داخل المدن أو 

خارجها ،وذلك لما لها من دور بارز في اعتدال درجة حرارة الهواء،وتنقيته من 

الغازات السامة وخصوصاً  في وسط المدينة.فقد كشفت دراسة حديثة أن المدن التي 

 18بالخضرة تبلغ فيها النسبة باإلكتئاب والقلق نحو % من مساحتها مغطاة90تكون 

شخصاً لكل ألف شخص،كما أن سكان هذه المدن يتمتعون بصحة أفضل بشكل عام.كما 

أن األحزمة الخضراء المحيطة بالمدن تعد خط الدفاع األول والرئيسي من رياح 

 الخماسين.
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 المصادر والمرافع:

 المصادر: 

، /https://power.larc.nasa.govة لوكالة ناسا، ارشيف البيانات المناخي (1

 م.2019-1989بيانات العناصر المناخية، للمدة 

، بيانات غير 2019-2009المناخية للمدة  هيئة األرصاد الجوية، العناصر (2

 منشورة.

(: النشرة السنوية 2019-2009الجهاز المركزي للتعبئة العامة واالحصاء ) (3

 ، القاهرة.2019-2009الحصاءات الخدمات الصحية، تقارير سنوية للمدة 

وزارة الصحة والسكان، اعداد المرضى المترددين على اقسام المستشفيات  (4

 .2019-2010الحكومية بمحافظة الشرقية، بيانات غير منشورة للمدة 

 المرافع العربية:

(:المناخ والبيئة دراسة في المناخ التطبيقي 1991فتحي عبد العزيز )أبو راضي،  (1

 لبيئة دلتا النيل، دار المعرفة، اإلسكندرية.

(: اثر المناخ على بعض امراض االنسان فى 2017احمد، خديجة احمد حسن ) (2

محافظة القاهرة دراسة فى المناخ التطبيقى، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية 

 البنات، جامعة عين شمس.

(: الجغرافيا الطبية لمحافظة 1995محمد عبد الحميد السيد )الجزايرلي،  (3

 اإلسكندرية، رسالة دكتوارة غير منشورة، كلية اآلداب، جامعة اإلسكندرية

(: أثر المناخ في توطن بعض األمراض 2013الحمداني، خالد نعمان محمد ) (4

، ، رسالة ماجستير غير منشورة2012-1998االنتقالية في محافظة ديالى للمدة 

 كلية التربية للعلوم االنسانية، جامعة ديالى.

(: المناخ واالنسان، دار 2007الخفاف، عبد على، وخضير شعبان كاظم ) (5

 المسيرة للنشر والتوزيع، عمان.

(: البيئة واالمراض فى محافظة االسكندرية 2013السيد، شيماء احمد محمد ) (6

رة، كلية االداب، جامعة دراسة جغرافية وديموجرافية، رسالة دكتوراه غير منشو

 االسكندرية.

(: الصحة والبيئة فى 1999اللبان، خلف هللا حسن محمد، والجوهرى، يسرى ) (7

 التخطيط الطبي، دار المعرفة الجامعية، االسكندرية.

(: ظواهر الجو التربية وصحة اإلنسان في 2008حمادة، إيملي محمد حلمي ) (8

، 51جلة الجغرافية العربية، العددشمال مصر، دراسة في المناخ التطبيقي، الم

 القاهرة.

(: اثر الحرارة على صحة اإلنسان، كلية 2007راجو، عبدالرحمن حسين ) (9

 اآلداب والعلوم اإلنسانية، جامعة حلب.

https://power.larc.nasa.gov/
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(: دور المنخفضات الجوية في مناخ 1997سالم، طارق زكريا إبراهيم ) (10

 زقازيق                       مصر، رسالة  دكتوراة غير منشورة، كلية االداب، جامعة ال

(: البيئة وصحة االنسان فى الجغرافيا 1995شرف، عبدالعزيز طريح ) (11

 الطبية، مؤسسة شباب الجامعة، االسكندرية.

(: تمثيل الخرائط الرقمية في الجغرافية الطبية 2012صالح، عدنان فاضل ) (12

شورة، كلية دراسة خرائطية تطبيقية في محافظة بابل، رسالة ماجستير غير من

 االداب، جامعة بغداد.

مدينتى نابلس  في(: االمراض 2013عبدالرازق، سماح يوسف حسن ) (13

وطولكرم دراسة مقارنة فى الجغرافيا الطبية، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية 

 الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، نابلس

يل وآثارة البيئة (: مناخ شرقي دلتا الن2010عنبر، محمود عبد الفتاح ) (14

باستخدام نظم المعلومات واالستشعار عن بعد، رسالة ماجستير غير منشورة، 

 كلية االداب، جامعة القاهرة 

(: المناخ التطبيقى، دار المسيرة للنشر والتوزيع، 2009غانم، على احمد ) (15

 عمان.
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