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اقتصرديةالتدهو االصحةاالعرمةاالنرجماعناتلوثاالميرهاااثر ااااأل
اد اسةاحرلةاعلىامحرفظةاالشرقية

               [21] 
 (3) نبيل أحمد عبد اهلل -(1)إبراهيم عوض اهلل هالة -(2)مندورفؤاد  أحمد

 مدحت طه محمد
 جامعة عين شمس، ةيالبيئ الدراسات والبحوث معهد( 8 جامعة عين شمس، التجارة كلية (0
 شركة الشبة المصرية( 3
 

االمستخلص
امة الناجم عن تلوث المياه قتصادية لتدهور الصحة العثار االستهدفت الدراسة بيان االا
ستخدام تلك المياه على الصحة حيث بينت الدراسة أن محافظة الشرقية تعانى من اوأثر 

المياه إصابة السكان بالعديد من  ههذمشكالت مائية نوعية وكمية خطيرة وترتب على استخدام 
الفشل الكلوى واألميبا والتيفود  :األمراض والتى اقتصرت الدراسة على أربعة أمراض منها

طار النظرى التحليلى لتكوين اإل وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفى يواأللتهاب الكبد
ية للبحث من خالل عينة ستمارة استبيان كأداة رئيساللبحث وتم جمع البيانات من خالل 

مفردة من المرضى المترددين على عيادات وحدات طب األسرة  811عشوائية مكونة من 
 SPSSالبرامج اإلحصائية  حزمة وتم استخدامللتحقق من صحة فروض  بمحافظة الشرقية

وجود  :إلدخال ومعالجة وتحليل البيانات وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج كان من أهمها
طردية بين تلوث المياه واإلصابة باألمراض، وجود عالقة عكسية بين اإلصابة عالقة 

المستوى  -المستوى التعليمى–مستوى التوعية البيئية )باألمراض وعوامل أخرى منها 
، وجود عالقة عكسية بين تلوث المياه وتحقيق أهداف التنمية (جودة المياه -المعيشى

توفير نظم صرف صحية ومحطات معالجة لهذه النظم البحث  توصياتومن أهم . االقتصادية
لحل المشكالت المتعلقة بتلوث المياه، واستخدام طرق تعقيم أخرى بجانب الكلور لضمان تعقيم 
أفضل للمياه، وجود لجان على مستوى الوزارات والمحافظات والمراكز والقرى تتبنى نشر الثقافة 

 .المياه على الصحة العامة لهمالصحية بين المواطنين وتبين لهم أثر تلوث 
 

اامقدمةال
الماء هو عصب الحياة وأهم مكون من مكوناتها وصدق اهلل عز وجل إذ يقول في كتابه 

، حيث تتأثر جودة 31سورة األنبياء اآلية " حي أفال تؤمنون ءمن الماء كل شي وجعلنا"العزيز 
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دة إستخدام مياه الصرف الزراعي المياه في نهر النيل والترع والقنوات المائية في مصر بإعا
لما تحتويه من األمالح والمواد العضوية أو المبيدات والمخلفات المنزلية والصناعية المتدفقة 
من كل المدن والقري فقد زادت درجة متوسط الملوحة من مياه الصرف المعاد إستخدامها من 

م للمتر المكعب من المياه جرا 0011إلي  8112جرام للمتر المكعـــب من المياه عام  0111
  كنتيجة لتكــــرار إعـــادة اإلستخـدام% 01حوالي8101عام 

(Abdelwahab and omar,2011)  وأينما وجد الماء وجدت مظاهر الحياة حيث يعد
زدهار حضارته ولتأمين كميات مناسبة من المياه  الماء العنصر االساسى إلستقرار اإلنسان وا 

وأينما وجد ، الضروري تفهم كيفية توفير وحماية وتخزين ومعالجة المياه النقية اآلمنة فأنه من
ستقرار اإلنسان وازدهار يعد الماء العنصر األساسى إل حيث الماء وجدت مظاهر الحياة

و لتأمين كميات مناسبة من المياه النقية اآلمنة فأنه من الضرورى تفهم كيفية توفير  حضارته
ياه وال يعد مجرد الفهم كافيا إذ يجب تحفيز المجتمع لتغيير وحماية وتخزين ومعالجة الم

 ,Conant)والتصرفات  خالل تكوين المجتمع وجعل تلك التغيرات مستدامة من المعطالت
تؤدى حماية وصون . ومن األرخص حماية الموارد المائية بداًل من تنقيتها بعد تلوثها (2005

مثل مياه الشرب ومصائد األسماك وأماكن يكولوجية دامة خدماتها اإلالبيئة المائية لضمان إست
دارة الموارد المائية .(UN Water, 2010)اإلستجمام والسياحة  ، فتحسين إمدادات المياه وا 

قتصادي لبلدان العالم ويسهم في تقليص وطأة الفقر ، بشكل أفضل يمكن أن يعزز النمو اإل
 8101سبتمبر  81مية المستدامة المنعقد فى تبنى زعماء العالم فى مؤتمر األمم المتحدة للتن

الفقر  هدف للتنمية المستدامة للقضاء على 01للتنمية المستدامة والتى تتضمن  8131إجندة 
: 1الهدف رقم  8131عدم المساوة والظلم ومعالجة التغيرات المناخية بحلول عام  ومكافحة

ياه والصرف الصحى للجميع حيث مياه نقية وصرف صحى تأمين تواجد اإلدارة المستدامة للم
يجب أن يتوافر لكل فرد على كوكب األرض مصادر لمياه شرب نقية وبتكلفة معقولة حيث 

من السكان على مستوى العالم ويتوقع إزدياد هذه النسبة % 01يؤثر األمن المائى على حوالى 
خذ منحنى أيمكننا ولكن  8111بسبب التغيرات المناخية لواحد من كل أربعة أفراد بحلول عام 



 وآخرون أحمد فؤاد مندو
 

 291 8102، يونيوالثالثالثاني واالربعون، الجزء  المجلد

جديد بالمزيد من التعاون الدولى لحماية األراضى الرطبة واألنهار ومشاركة تكنولوجيات تنقية 
 uN,2015)) .المياه وما هو أكثر وعلى القادة القيام بتنفيذ هذا الهدف

االبحثاامشكلة
تتمثل  فإنها تواجه مشكالت عديدة لحيةللكائنات ا ةتعد المياه العذبة عصب الحيا بينما

في التدهور في نوعيتها وصالحيتها للوفاء باالستخدامات المقصوده منها بسبب التلوث الناشئ 
عن التزايد المستمر في معدالت زيادة السكان وما يقابله من تزايد في استخدام المبيدات 

سب ذلك من زيادة التلوث ب وما يتبع وزيادة النشاط الصناعي والكيماويةوالمخصبات الزراعية 
صرف كل مياه مصارف الرى إذ يتم  الصرف الصناعي والزراعي والصحي في مجارى  المياه

فى مجرى النيل وتقدر كمية مياه الصرف الزراعى  ةالزراعى من أسوان وحتى القاهرة مباشر 
المياه  ةمما اثر على جود ،8101عام  3م 0المنصرفة فى النيل لهذه المنطقة بحوالى 

حيث زادت مشكلة المياه في الفترة األخيرة وقد قدرت دراسة لمنظمة كل فرد والكميات المتاحة ل
من سكان مصر مصابون باإللتهاب الكبدي % 81 – 01الصحة العالمية أن حوالي من 

ذا علي اإلقتصاد القومي في صورة يؤثر هكل في الكلي بسبب نوعية المياه و الوبائي ومشا
 (Karajeh et al ,2011) .حلي اإلجماليستنزاف للموارد وضغط علي الناتج الما

وحدة إنتاجية تقوم بتصريف  018وقدرت دراسة لجهاز شئون البيئة المصري أن حوالي 
مياة الصرف الصناعي مباشرة في مياة النيل والمجاري المائية بدون أي معالجة وأن معدل 

وغير ذلك  ،مياطن يو  811العذبة يبلغ حوالي  صرف المخلفات العضوية في مجاري المياه
من مشكالت المياه منطقة في مصر من األسباب التي تجعل المياه غير صالحة فال تخلو 

باألمراض المزمنة  صابةاإلمياه الشرب مما يؤدى إلى  لوثهم هذه المشاكل مشكلة تأو 
 (8101الجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء )واألوبئة
قتصادية لتدهور الصحة العامة األثار اال ما :ت التاليةبلورة مشكلة البحث في التساؤال ويمكن

 :األسئلة الفرعية التالية تنبثقهذا السؤال الرئيسي  من الناجم عن تلوث المياه؟
سكان فى محافظة الشرقية صالحة مياه الشرب المستخدمة من قبل الى مدى إلى أ (1

 ستخدام األدمى من حيث المواصفات العالمية؟لال
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باألمراض الخاصة  اإلصابةعالقة بين تلوث المياه وارتفاع نسبة ود ما امكانية وج (2
 (لتهاب كبدى أإ - تيفود - أميبا – فشل كلوى) بالدراسة

 ؟باألمراض بتلوث المياه فى مناطق معينة اإلصابةمناطق ما العالقة بين  (3
 وضع حلول عملية لتقليل حجم التلوث فى مياه الشرب؟ ةامكاني ما (4

ا

االبحثاأهمية
صابة اإلنسان بعدد من األمراضمحا -1  .                                                        ولة الربط بين تلوث المياه وا 
التعرف على أهم المؤشرات االقتصادية والبيئية المرتبطة باألمراض الناتجة عن تلوث  -2

 .المياه
 .هذه الدراسة تمس جانب من حياة السكان وهو الصحة العامة لهم -3
 تلقى الضوء على مخاطر استخدام المياه الملوثة -4

 

ابحثالأهدافاا
يهدف البحث إلى التعرف على األثار االقتصادية لتدهور الصحة العامة الناجم ويتحقق 

  :هذا الهدف من خالل األهداف الفرعية التالية
 دراسة وتحليل العالقة بين تلوث المياه واإلصابة باألمراض . 
 ن التعرف على تأثير المياه على السكان فى محافظة الشرقية من خالل فحص المترددي

 على العيادات وارتباطها ببعض المتغيرات
 التعرف على مدى الوعى البيئى لدى السكان بخطورة األمراض. 
 دراسة التعرف على صالحية جودة المياه فى محافظة الشرقية. 

ا

 البحثامنهجية
باستخدام المنهج الوصفي التحليلي لتكوين  قام الباحثونأهداف البحث  تحقيقأجل  من

 :باستخدام مصدرين أساسين للمعلومات الباحثون وقام لبحث في جمع البياناتاإلطار النظري ل
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والدوريات  تأثيرفي الكتب والمراجع العربية واألجنبية ذات ال تتمثلوالتي  :الثانوية المصادر
والمقاالت والتقارير، والدراسات السابقة التي تناولت موضوع البحث والمطالعة في مواقع 

 .االنترنت المختلفة
دانى ستخدام المنهج اإلحصائي لتفسير نتائج األستبيان الميhتم  :األولية المصادر

 .ستمارة إحصائيةhعن طريق استخدام ( المباشر)
ا

االبحثااحدود
 :تيحدود البحث في األ تتمثل

وهى فترة توزيع  8102 شهر ينايرإلى  8101أغسطس شهر :لزمانيةا الحدود -أ
 ستبيان اال

صر هذا البحث على دراسة اآلثار األقتصادية لتدهور الصحة يقت :الحدود المكانية -ب
 .العامة الناجم عن تلوث المياه فى نطاق قرى مركز أبو حماد بمحافظة الشرقية

ا

االبحثاافروض
 . تلوث المياه واإلصابة باألمراضوجد عالقة طردية بين ت -0
 –وعية البيئية مستوى الت)توجد عالقة عكسية بين اإلصابة باألمراض وعوامل أخرى منها  -8

 (.جودة المياه  -المستوى االقتصادى  -المستوى التعليمى
 .توجد عالقة عكسية بين اإلصابة باألمراض وتحقيق أهداف التنمية اإلقتصادية -3

 

 البحثاامصطلحرت
االنسان  فيهعلى أنها الوسط أو المجال الكائن الذى يعيش  تعرف البيئة اقتصاديا: البيئة -2

 .بيعية وبشرية تتأثر بها وتؤثر فيهامن ظواهر ط يضمهبما 
من مواد وما يحيط  تحتويهفهى المحيط الحيوى الذى يشمل الكائنات الحية وما : قانونياأما 

االدارة ،عارف صالح مخلف ).تآبها من هواء وماء وتربة وما يتضمنه اإلنسان من منش
 .(8111، البيئية الحماية اإلدارية للبيئة
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تلوث المياه العذبة بأنها  0821ة الصحة العالمية في عام عرفت منظم: تلوث الماء -1
بطريق مباشر أو غير  حالتهتتغير  أو عناصرهتعتبر المجرى ملوثا عندما تتغير تركيب 

الطبيعية  تلالستعماالمباشر بسبب نشاط اإلنسان بحيث تصبح هذه المياه أقل صالحية 
 (8101،عزت عبد المحسن سالمة ). المخصصة لها أو لبعضها

 ةكيميائييعرف بأنة حين يصبح للماء تأثير سام نتيجة وجود مواد : التلوث الكميائى -3
وينتج هذا النوع من التلوث نتيجة وجود كميات زائدة أو نقص األمالح المذابة  فيهخطيرة 

أحمد أحمد ) .يد والفلزات والمواد العضوية واألسمدة والمبيدات الحشريةاواألحماض والفلور 
 (8101، السروى

ويقصد بالتلوث البيولوجى للماء وجود كائنات حية مرئية أو غير : التلوث البيولوجى -4
 - مرئية بالعين المجردة نباتية كانت أو حيوانية في البيئة المائية العذبة أو المالحة

السطحية أو الجوفية والتلوث الذى يحدث للماء يكون غالبا بفعل بعض أنواع الكائنات 
 (8101، أحمد أحمد السروى .)المسببة لألمراض الحية الدقيقة

إن التنمية االقتصادية هى عملية متواصلة تساهم في زيادة : التنمية االقتصادية -5
 األنشطةالدخل القومى للبالد إال أن الزيادة المطردة في السكان والمنافسة الشديدة بين 

د االقتصادية تشكل جميعا سراف في استخدام الموار المختلفة وعوامل التلوث البيئى واإل
قاعدة التحديات التى تقف في مواجهتها مجموعة من األهداف والتى تتمثل في المحافظة 
على الموارد المتوفرة وتنميتها والعمل على زيادة كمياتها والحد من التلوث وتحسين 

 .(8103أحمد بدران ،) .نوعيتها
 

االسربقةااالد اسرت
البيئي تحليل أثار التلوث تهدف الدراسة إلى  (1023، عبد الهادى سليمان) دراسة
الصحي على اإلنتاج الزراعي وعلى الغذاء والصحة  -الصناعي -الصرف الزراعيلمياه 

  :العامة وذلك من خالل
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تحديد أثر تلوث مياه مصرف بحر البقر بالمركبات العضوية والكيميائية على خصوبة  معرفة.أ
 .التربة

 .راعية على الصحة العامةأثر تلوث المنتجات الز .ب
 .سمكي على صحة اإلنسان -حيواني –تقييم أثر التلوث الغذائي من إنتاج زراعي  .ج

أوضحت النتائج الميدانية أن النسبة األعلى من الفالحين تستخدم في الزراعة : نتائج الدراسة
نهم والنسبة األقل م% 01،1يليها مياه الصرف الزراعى% 21،1مياه مصرف بحر البقر 

وتدلل هذه النتيجة على خطورة تلوث المنتج الزراعي مما ينعكس % 03تستخدم مياه النيل 
سلبا على صحة السكان ويؤكد مظاهر هذا التلوث انتشار وتفشى األمراض الخطرة في منطقة 

 .الحسينية وباقي مناطق محافظة الشرقية
لتعرف على الموارد ا :ىالدراسة إل هدفت (1000، خالد إيهاب عبد الخالق) دراسة

المائية المتاحة حاليا وحصرها وتحديد مصادرها والمتاح منها وكذلك تحديد حجم الطلب عليها 
ومحاولة الوصول إلى بعض الحلول الممكنة لتوفير ما تحتاجه خطة التوسع األفقي من مياه 

لصرف من خالل ما هو متاح من إمكانات، التعرف على اآلثار السلبية الشديدة لمياه ا
الصحى وما يمكن أن يترتب على عدم معالجة هذه المياه وكذلك التعرف على كمية هذه المياه 
التى تعالج وطرق معالجتها المختلفة والتخلص اآلمن من مخلفاتها واستخراج تكلفة المتر 

 .المكعب لمياه الصرف الصحى المعالجة 
 : النتائج

ن أن هناك زيادة فى معدل نمو األشجار والتى ت -0                                     روى بمياه الصرف الصحى المعالجة وا 
 .هذه الزيادة تسير بصورة جيدة للغاية

أن نجاح زراعة أشجار الكايا بصورة جيدة جدا والحصول على معدالت نمو سريعة من  -8
هذه األشجار ذات القيمة األقتصادية الكبيرة يؤكد على ضرورة التوسع فى زراعة هذا 

غابات الخشبية الموجودة فى الوجة القبلى حيث النوع من األشجار بكثرة وخاصة فى ال
 .الحرارة المرتفعة والمالئمة لزراعة هذا النوع

التعرف على العالقة بين نظم تهدف الدراسة إلى  (0202شيماء أسامة محمد، ) دراسة
المعلومات وترشيد استهالك المياه فى جمهورية مصر العربية والتى بدورها تساهم بشكل فاعل 
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ة المستدامة للموارد المائية، الحد من تلوث الموارد المائية والعمل على زيادة نصيب فى التنمي
 .الفرد من المياه من خالل تطبيق مفهومى نظم المعلومات المائية والتنمية المستدامة
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  :النتائج
 .غياب التنسيق بين معظم األجهزة األدارية والحكومة المعنية بتطبيق نظم المعلومات -0
 .خذ بالطرق العلمية لترشيد أستخدام المياه فى جميع مجاالت التنميةعدم األ -8

محاولة تعظيم األستفادة : تهدف الدراسة الى (1025سناء محمد عبد الغنى، ) دراسة
قامة المشروعات بينها                                                                                           من مواردنا المائية من خالل التعاون البناء والعالقات الدولية الطيبة وا 

عد األقتصادى، احداث تنمية مستدامة فى مصر لألمن الغذائى وبين دول حوض النيل وهذا الب
عن طريق إقامة عالقات قوية مع دول نهر النيل وهذا البعد البيئي، وقد توصل البحث إلى 
النتائج التالية أن األسلوب االمثل لزيادة حصة مصر من الموارد المائية تمثل فى ترشيد 

ستعانة بالطرق غير التقليدية فى الرى مثل الرى سلوكيات المجتمع فى استخدام المياه واال
بالتنقيط والرش واعادة استخدام مياه الصرف الزراعى وأكد على ذلك نسبة االيجابات 

 %.2101الموافقه
تحديد أنواع ملوثات مياه  :الدراسة إلى هدفت ((Kowrany et al-El, 2015دراسة 

لثقيلة فى محافظة الغربية الواقعة فى الشرب من كل من البرتوزوات والبكتريا والمعادن ا
 .منتصف دلتا نهر النيل بجمهورية مصر العربية

ثبتت أيجابية التلوث فى : النتائج                                                                             حددت هذه الدراسة الملوثات من البروتوزوا فى المياه وا 
التدفقات المائية بدرجات أكبر من الدرجات المثبتة لتلك المنطقة وكذلك فقد أثبتت الدراسة 

 . تلوث البكتيرى والمعادن الثقيلة فى موارد المياهأنواع ال
مشكلة البحث يعد نقص كميات كافية من المياه جيدة الجودة من  (Donia, 2007)دراسة 

عمل تصور وتقييم : أهم المشكالت البيئية التى تواجه الدول النامية، ويهدف البحث الى
من محافظات جمهورية مصر العربية  للتباين فى جودة مياه الشرب فى بعض األماكن المنتقاة

حيث يتم تحديد المناطق المحرومة من كميات كافية من مياه الشرب وكذلك المناطق التى 
تعانى من مشاكل فى شبكة مياه الشرب وفى النهاية وضع حلول مقترحة لمعاونة متخذوا 

  .القرار على تحسين نوعية وجودة مياه الشرب فى مصر
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 :يص المشاكل التى تواجه مياه الشرب فى مصر كما يلىيمكن تلخ: النتائج

 .تدهور كفاءة محطات تنقية المياه .0
من المياه % 11- 81قدم وتهالك شبكات نقل المياه النقيه مما يتسبب فى فقد حوالى  .8

 .باإلضافة إلى السبب فى تدهور نوعية المياه المنقولة
 

ااإلطر االنظري
 :محاورعلى النحو التالى0خالل  تم تناول األطار النظرى للدراسة من

 :الماء: أوال
إن أهمية الماء تجعلة يدخل فى كل العمليات البيلوجية والصناعية وال يمكن : أهمية الماء -0

ألى كائن حى مهما كان نوعة أوشكلة أوحجمة أن يعيش بدونة وقد أثبت علم الخلية أن 
ة البناء فى كل كائن حى نباتا كان الماء هو المكون الهام فى تركيب مادة الخلية وهو وحد

أو حيوانا وأثبت علم الكمياء الحيوية أن الماء الزم لحدوث جميع التفاعالت والتحوالت 
التى تتم داخل أجسام الكائنات فهو أما وسط أو عامل مساعد أو داخل فى التفاعل أو 

ئفة التى ناتج عنة وأثبت علم وظائف األعضاء أن الماء ضرورى لقيام كل عضو بوظا
 (.8111،فتحية محمد الحسن)بدونها التتوفر لة مظاهر الحياة ومقوماتها 

 أهم مصادر المياه فى مصر -1
ط ي، فى شر على الساحل الشمالى تسقط االمطار فى مصر شًتاءا :االمطار والسيول هميا -أ
، ربىحل الغعلى ساحل الدلتا والسا ايمم سنو 081ً كم، بمتوسط قدره31 د عرضة علىيز يال

ف يالخر  ة خالل فصلىيعلى الساحل الشرقى وتحدث عواصف مطر  سنوی مم811 ونحو
بلغ متوسط يل التى يو ، وتندفع السةيناء وفى الصحراء الشرقي، وهى ظاهرة تتكرر فى سعيوالرب

تم انشاء ي، و لي، حتى تلتقى بالبحر او النانيمجارى الود إلىسنة /3ار ميمل0021 نحو تصرفها
ة خزانات ي، او لتغذالنتفاع بها فى الزراعة او الشربل اهيالم لحجز انيعض الودالسدود على ب

 .ةياه الجوفيالم
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ة منذ اقدم ية علريلها الخالد واعتمدت الحضارات المصيمصر بنهلل حبا ا :نهر النيل -ب
مثل ي، و وان والزرعياة لإلنسان والحيالح انياة على ضفافه مثل شر يالعصور وقامت الح

ا امن مصر القومى سواء فى ياه أحد أهم قضايالم ن منابع ومصادريوتأم لينهرالن
 مد مصر بأكثر منيل يونهر الن فى الماضى نوكما كا فى المستقبل او ضرالحا

 ة وفي ازدهارية الخزانات الجوفيفي تغذ لعب دورا هاماياجاتها كما وأنه يمن احت81%

د الكهرباء والتي تعتبر يمن ذلك تول احة وأهميبعض األنشطة األخري مثل المالحة والس
 والمنتشرة في أرجاء مصر للمصانع الكبرى طاقةلل مصدر

فــي  ىثــروة ومســتقبل الشــعب المصــر  ىــة فــي مصــر هــيــاه الجوفيالم: المياه الجوفية -ج
ــي إعــادة الخضــرة هــاواألمــل فيف ــاهيجي للميــاطي االســتراتيالحاضــر والمســتقبل وهــو االحت
ــة فــي مصــر يطــة التنميــدة علــى خر يوضــع مواقــع جد .ــلنيللصــحراء المجــاورة لــوادي ال

ـة يكـان المقصـود هـو دفـع التنمواذا  .رة ناصـريوة وبحيات وهما واحة سيع المستو يجم علــى
ــة يفــإن أهــم مقومــات هــذه التنم ةياحية أو ســيصــناع ـة أويـع االتجاهـات سـواء زراعيفـي جم

ن. ،هــو عنصــر المــاء رصيدا  ر تمتلكؤكــد أن مصــيو  ريبشــر بــالخيواقــع الدراســات      وا 
 (8101،أسامة محمد الحسينى)ــة يعيمــن الثــروات الط ضخما

 البيئة وأثرها فى تلوث المياه -3
اخ فى تغير أنماط سقوط المطر وزيادة نغير الممن المقدر أن يتسبب ت: عامل المناخ -أ

الى ذلك  وباإلضافةرتفاع سطح البحر ابفعل  هدرجات الحرارة والبخر وتملح مصادرالميا
مددات المياة المخزنة فى الكتل الجليدية ان المقدر أن يحدث على مدار القرن تراجع فى إف

مداداتهم من إين يحصلون على والغطاء الثلجى وسيحد ذلك من توافر المياة للسكان الذ
جهاد المياة الذاتية وفى كثير من المناطق ستمثل أثار تغير المناخ المرتبة األولى بين اإل

قتصادى والزيادة المائى الموجود سلفا والضغوط المتنامية للزيادة السكانية ومع النمو اال
مليارات 3مائيا مابين  المجهدةه يد عدد من يعيشون فى أحواض المياز السكانية يتوقع أن ي

كثيرا ماتكون بالمناخ  المخاطر الصحية المرتبطةو  8111بحلول عام مليارات شخص1الى 
السكان الذين  هذة المخاطر أشد على الفقراء داخل أى مجتمع وفى البلدان النامية يكون

كثر الهامة أت من الخدما يفتقرون الى المأوى المناسب أو الى الخدمات الصحية أو غيرها
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المعدية   عرضة لفئة من المخاطر ذات الصلة بالطقس والمناخ مثل الفيضانات واألمراض
الشريطية  كداء البلهارسيا والدودة  وعلى سبيل المثال فان األمراض المنقولة بواسطة الماء

جتماعية وداء الفالريا كثيرا ما تكون أشيع عدة مرات بين السكان ذو الوضعية اإل
يات المتحدة دنى ومثال على ذلك اعصار كاترينا الذى أصاب الوالقتصادية األواإل

 Guidry(  الفئات ذات الدخل األدنى هى األكثر تضررا كانت8111األمريكية عام

vt,Margolis 1H,2005) 

 هفجميع الميا. نسانيعتبر من أهم وأخطر العوامل من وجهة نظر اال: حيائيةالعوامل اإل -ب 
الكائنات الحية النباتية والحيوانية معا ونتيجة لطرح مياة المجارى الطبيعية تحوى مختلف 

والنفايات المنزلية والمخلفات الصناعية من المحتمل تواجد مسببات العدوى والكائنات التى 
البكتريا تسبب و  والكائنات األولية والطحالب،والبكتيريا،تسبب األمراض وتشمل الفيروسات

الماء عن  إلىالتيفود والزحار وهى تصل  او ونية والكوليرصابة بداء العصيات القولاال
طريق المخلفات البشرية أو فضالت الحيوانات المطروحة فى قنوات المجارى المائية والى 

المياة الملوثة كذلك تحتوى على العديد من الفيروسات المعدية والتى .المسطحات المائية
لوبائى وبعض األمراض التى تسببها الكائنات تسبب االصابة بشلل األطفال والتهاب الكبد ا

عابد راضى ) .األولية مثل الزحار األميبى والدوسنتاريا األميبية تنتشر بتناول المياة الملوثة
 (8101،خنفر

أدى النمو السكانى المعاصر وارتفاع وتيرة التنمية االجتماعية : عامل الكثافة السكانية -ج
عشرين فى كافة أرجاء الوطن العربى الى تغيرات أساسية واالقتصادية منذ بداية القرن ال

كمية ونوعية فى األحواض المائية وقد أدى تجاوز الطلب على الماء وطرح كميات متزايدة 
من الملوثات تتعدى قدرة أستيعاب البيئة فى الجزء األعظم من المنطقة العربية الى بوادر 

ة الفيضان مثل ماحدث فى مصر خالل ظهور العجز المائى وخاصة أثناء السنوات شحيح
العقد التاسع من القرن الماضى حيث سجلت أقل كمية اليراد نهر النيل عند أسوان بحوالى 

وتعتبر أقل كمية سجلت فى التاريخ الحديث للنهر وال 0820بليون متر مكعب عام 08
مياة شك أن السد العالى لة دور بارز فى حماية مصر من أخطار الجفاف من خالل ال

 (8101،احمد محمد العطيفى)المخزنة أمامة فى بحيرة ناصر
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 :تلوث الماء واألضرار الناتجة عنه :ثانيا  
يقصد بالتلوث المائى التغير فى خواص البيئة المائية  :التعريف بمشكلة تلوث المياه -0

ب علية غير مباشرة مما يترت بسبب مواد أو طاقة تلقى أو تصرف فى المياه بطريقة مباشرة أو
وغيرة من الكائنات الحية وتؤثر على األنشطة المائية من صيد  اإلنسانضرار بصحة اإل

والتلوث المائى يجعل  الطبيعية لألنشطةنسان اإل أسماك وسياحة وكذلك تؤثر على ممارسة
 .المياه غير صالحة لألستعمال

غير  أو ق مباشربطري حالتهتتغير  أو عناصرهتركيب  عندما يتغير ويعتبر الماء ملوثا
ذا ،أقل صالحية لألستعمال الطبيعى مباشر ويصبح الماء اد تركيز أسباب التلوث يؤدى ذ      وا 

المائية وهالكها وعند ذلك  ختناق األحياءامما يسبب  ستهالك األكسجين المذاب فى الماءاإلى 
كتريا الالهوائية فى وتبدأ الب التى تساعد على التنقية الذاتية للماء يتوقف عمل البكتريا الهوائية

 .(8101عزت عبد المحسن، ) فساد الماءإاألنتشار وتعمل على 
 :تلوث المياه مصادر -1
عضوية وغير عضوية والصابون  ويحتوى على مخلفات المنازل من مواد :الصرف الصحى-

 باإلضافة والنتراتالدهنية وأمالح معدنية وخاصة الفوسفور  والمنظفات الصناعية والمواد
البكتريا والفيروسات وفى الغالب يتم التخلص من مياه الصرف الصحى الصادرة عن  إلى

الصرف الصحى  وخطورة فى المجارى المائية المدن والقرى والمجتمعات السكنية بصرفها
والحيوان بنسب عالية وكذلك وجود  لإلنسانالعديد من البكتريا الضارة  تتمثل فى وجود

  .بتركيزات عاليةالعناصر السامة مثل الرصاص 
ويتمثل فى كافة مخلفات المصانع التى يتم التخلص منها وتعتبر هذه  :الصرف الصناعى-

المخلفات من أكبر مصادر التلوث وتحتوى على الكثير من المواد الكيميائية السامة والتى 
يتم صرفها إلى المسطحات المائية ومن المخلفات الصناعية األحماض والمنظفات 

واألصباغ وبعض مركبات الفوسفور والمعادن الثقيلة السامة مثل الرصاص  الصناعية
 .يتسبب فى تلوث شديد للمياه والزئبق والزرنيخ مما

يلوث المياه بسبب أن مياه الرى فى األساس ملوثة فضال عن تلوثها  :الصرف الزراعى-
ينتج هذا التلوث الزراعية والمبيدات الحشرية التى ترش على المحاصيل و  اآلفاتبمبيدات 
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ستخدام األسمدة والمخصبات الزراعية دون األلتزام بالمعدالت التى افى  اإلسرافنتيجة 
المرجع ،عزت عبد المحسن) يحتاجها النبات والكميات الذائدة تذهب للصرف الزراعى

 .(السابق
 :األضرار الناتجة عن التلوث المائى -3
حين يصبح للماء تأثير سام نتيجة وجود  بأنهي الكيميائيعرف التلوث  :التلوث الكميائى -أ

 فيهة خطرة كيميائيوينتج هذا النوع من التلوث نتيجة وجود مواد  فيهة خطرة كيميائيمواد 
وينتج هذا النوع من التلوث نتيجة وجود كميات زائدة أو نقص األمالح المذابة واألحماض 

أن الفلزات مثال يذوب ، بيدات الحشريةوالفلورايد والفلزات والمواد العضوية واألسمدة والم
أما  والزئبقمعظمها فى الماء إلى حد ما ومنها ما هو سام كالباريوم والكادميوم والرصاص 

م والحديد والنحاس وتسبب والصوديو الفلزات غير السامة فتشمل الكالسيوم والماغنسيوم 
 .(0888حسن أحمد، )زيادتها بعض األمراض 

سبب مركبات النتريت فى تفاعالت كميائية داخل الجسم محدثة تت :مرض زرقة الطفل -
 . لألطفال ذوى األعمار أقل من سنة( تسمم الدم) تأثيرات ضارة على الصحة

تتفاعل أمالح النيتريت مع بعض نواتج تحلل المبيدات التى قد تتواجد فى  :مرض السرطان -
ركبات مسببة للسرطان كما أن إلى تكون نيتروزومينات وهى م ىالمياه السطحية مما يؤد

هناك سمية تنشأ عن ايونات النشادر التى تتحول إلى غاز النشادر السام عند ارتفاع الرقم 
 (.8101نبيل أحمد، )الهيدروجينى وهى تسبب تسمم األسماك 

قصد بالتلوث البيولوجي للماء وجود كائنات حية مرئية أو غير مرئية ي: التلوث البيولوجى -ب
السطحية أو  –المجـردة نباتيـة كانـت أوحيوانيـة في البيئة المائية العذبة أو المالحة بـالعين 
والتلـوث الـذي يحـدث للمـاء غالبـا يكـون بفعـل بعـض انـواع الكائنـات الحيـة الدقيقـة الجوفية 

و بفعـل المسـببة لألمـراض، مثـل البكتريـا والفيروسـات والطفيليـات والطحالـب واالوليـات أ
الكائنـات الحيـة المائيـة النباتيـة والحيوانيـة الـتي تتواجـد في المياه وتنـتج الملوثـات في 
الغالـب، مـن اخـتالط فضـالت اإلنسـان والحيـوان بالمـاء، بطريـق مباشـر عـن طريـق صـرفها 

عن طريق  ـرالمالحـة، أو عـن طريـق غـير مباشة في مسـطحات الميـاه العذبـة، و مباشـر 
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ويؤدي وجود هذا النوع من التلوث، إلى اإلصابة . اختالطها بماء صرف صحي أو زراعي
 (.8101ى، أحمد السرو ). بالعديد مـن األمـراض

 وأثرها على التنمية اإلقتصاديةاآلثار اإلقتصادية لتلوث المياه : ثالثا
 :التداعيات البيئية على التنمية االقتصادية -0
وتعرف التنمية االقتصادية بوجه عام على أنها العملية التي يحدث من : صاديةالتنمية االقت -أ

خاللها تغير شامل ومتواصل، مصحوب بزيادة في متوسط الدخل الحقيقي، وتحسن في توزيع 
ووفق هذا . الدخل لصالح الطبقة الفقيرة، وتحسين في نوعية الحياة وتغير هيكلية اإلنتاج

 :ي على عدد من العناصر أهمهاالتعريف، فإن التنمية تحتو 
  ا نما أيض  ً   الشمولية، فالتنمية تغير شامل ينطوي ليس على العامل االقتصادي فقط، وا                                                                           

 .الثقافي والسياسي واالجتماعي
  حدوث زيادة مستمرة في متوسط الدخل الحقيقي فترة طويلة من الزمن، وهذا يوحي بأن

 .التنمية عملية طويلة األجل
 ع الدخل لصـالح الطبقة الفـقيرة والتخفيف من ظاهرة الفقرحـدوث تحسن فـي توزي. 

 ضرورة التحسن في نوعية السلع والخدمات المقدمة لألفراد. 
إن التعامل مع البيئة والمحافظة عليها من التدهور  :قتصاديةعالقة البيئة بالتنمية اال-ب

ة للتنمية االقتصادية ينسجم مع أهداف التنمية االقتصادية والتطور، فمن األهداف األساسي
هو رفع مستوى معيشة اإلنسان، وهذا ينسجم مع أهداف المحافظة على البيئة ومواردها، 
بل إن مـن أفـضل التعريفـات للمحافظة عليها وحسن التعامل معها هو استغالل مواردها 

والعالقة استغالال عقالنيا، واستعمالها بالطرق السليمة والمنطقيـة لتحـسين معيـشة اإلنسان 
، في كيفية استعمالها، والمقادير !بين التنمية والبيئة تظهـر مـن خـالل المـوارد الطبيعية

المناسبة فـي المـشاريع التنموية، فإذا تمت التنمية بطرق جائرة ستؤدي إلى تدهور البيئـة 
مستقبال والمتمثل في فقدان بعض الموارد أو قلتها، وعدم خصوبة األراضي، وزيادة 

لتصحر، وتلوث المياه والهواء، وغيرهـا مـن المشاكل وقد اهتمت الدراسات االقتصادية ا
ليست لها قيمة تبادلية سوقية أو منخفضة جدا ومـن ثـم فهـي التى والتنموية بالموارد النادرة 

تستهلك دون قيود أو ضوابط لكن بعد ذلك تغيرت النظرة إلى هذه الموارد؛ لما سببته من 
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مـن جـراء االستعمال المفرط لها، وتغيرت  يمة للكائنات الحية خاصـة اإلنـسانأضرارا جس
النظرة االقتصادية إلى هذه الموارد الحرة، إذ أصبح ينظر إليها من جانب قيمتها 
االستعمالية نظرا ألن التلوث يسبب انخفاضا كبيرا لهذه القيمة، مما يترتب عليه تكـاليف 

أو إليجاد البديل لهذه القيمة واألهمية التي تحظى بها البيئة باهظة سواء إلزالة التلوث 
التي تتعرض للدمار الشامل في الهواء، والماء وعلى اليابسة، وعلى مستوى الغـالف الجـوي 
بفعل أنشطة اإلنسان المختلفة في الدول الصناعية وفي الدول النامية على حد سواء، 

 .) 8103أحمد بدران، )خطر عالمي يهـدد البيئـة 
 :القتصادية السلبية لتلوث المياهاآلثار ا -1
من خالل األضرار الصحية تحدث خسارة مالية فى الناتج :أضرار تتعلق بالصحة العامة -

األقتصادى بسبب أرتفاع نسبة األمراض وانخفاض انتاجية العامل وارتفاع نسبة الوفيات 
ه الخسائر عن طريق مضاعفة يصاحب ذلك من مشكالت اجتماعية ويمكن تقليل هذ وما

 .األنفاق وزيادة التكلفة فى قطاع الصحة وذلك ال يمثل زيادة فى الرفاهية

توجد خسارة مالية بسبب األضرار البيئية تمثل  :والحيوانات أضرار تصيب الغطاء النباتى -
فى تدهور األنتاج الحيوانى والزراعى فى أشكال متعددة مثل تناقص نمو النباتات 

، الملوثات فى مياه الرى والتربة تزايدوانات وتدهور وجفاف المزروعات بسبب والحي
وتصحر األراضى الزراعية وبالنسبة للخسارة غير النقدية يمكن ذكر الخسارة المتمثلة فى 
فقدان المناظر الطبيعية ذات المزايا الجمالية خالل تراجع وتدهور الغطاء النباتى وتلوث 

 .الشواطئ واألنهار
ستخدام تقنيات لمعالجة اخسارة مالية فادحة من خالل  تنشأ :ضرار تصيب الموارد الطبيعيةأ -

إلى الخسارة  باإلضافةالمخلفات الصناعية والتى تسبب تلوث التربة والهواء والمياه هذا 
غير النقدية التى تتمثل فى عدم صالحية هذه الموارد فى األغراض الترويحية المختلفة 

األسترخاء والتمتع بجمال الطبيعة من خالل تلوث هذه الموارد الطبيعية مثل السياحة و 
 .ةوالترويحيوفقدان النواحى الجمالية 
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لجمالها وذلك  المنشآتالمواد وفقدان  تآكلأن تلويث البيئة يؤدى إلى : أضرار فى المواد -
فالتر وأجهزة بسبب تركيب  إضافيةيتطلب اجراءات لحماية البيئة تمثل أعباء مالية وتكلفة 

وهى تكلفة اضافية للتخلص من النفايات وتقليل األضرار أما األضرار  ،لتنقية الهواء والمياه
 والتحف لآلثارغير المادية فهى تتمثل فى الصورة السيئة للمبانى وأيضا تدمير مبكر 

المياه الجوفية وتلوث  بالقاهرة بسبب أرتفاع منسوب اإلسالميةالفنية كما يحدث فى األثار 
 . الهواء

خطأ فادحا وال يعنى زيادة فى الرفاهية عندما تؤدى التكلفة األجتماعية للرفاهية إلى إنفاق 
 (.0888عدنان أحمد، )إضافي إلزالة هذه األثار الضارة التى تصيب البيئة 

ان  يةالمصر  بيئةال غيورين علىمن الخبراء وال يركثيرى  :األثار البيئية لتلوث المياه -3
س من الالئق يفل في مصر بيئةالب اياقضبين  ياحال هو األخطر يةتلوث الموارد المائ

وال أن  ,ليد في النياري ومصارف محافظات الصعجم يةبمصر حتي اآلن أن تصب غالب
اه الترع يخلطها بم عادية التي يالدلتا وصرف المصانع في المصارف الزراع تصب مجاري

ع محافظات الدلتا ياه الشرب في جيمحطات م ثم تأخذ منها في الري، إلعادة استخدامها
ة كاملة يإلحداث تنق كافة يراه شرب بعد معامالت غية وضخها كميوالساحل الشمالي للتنق

 تقريري ف ورد .ات األسمدةيدات ومتبقيلة وسموم المبيع أنواع الملوثات والفلزات الثقيلجم
ر ثيد مدي تأيانات دالة لتأكيئة في مصر من أرقام وبيبر عن حالة اليئة األخيوزارة الب

ر البنك الدولي يإن تقر  .ة علي الصحة العامة واالقتصاد القومييالمائ خطورة تلوث الموارد
عد ياه الشرب في محافظات الدلتا يوم أكد أن تلوث الترع والمصارف 8110 الصادر عام

لإلصابة  جةينت %81سنوات الي 1قل منات االطفال االيالسبب االول في ارتفاع نسبة وف
النسب في الدول المشابهة لمصر في من أضعاف  3ـ8ة وهي أعلي بمعدليبالنزالت المعو 

اه يفي الم) ةيالبراز  (ةيكروبات القولونيادة نسبة الميجة لز ينت معدل الدخل السنوي للفرد
ة يبه في المجاري المائالمسموح  را عن المعدلين الذائب كثيز األكسجيقل تركيكما  .العذبة
 من أضرارها يدز ية و يقلل من تحلل المخلفات العضو يضر بأسماك الترع والمصارف و يبما 

ان عدد  إلي يرشيئة في مصر ية عن حالة البيئة المصر ير الذي اصدرته وزارة البيأما التقر 
 ون مواطن فقط منهميمل 30تجاوزتبخدمات الصرف الصحي ال  تمتعونين يالسكان الذ
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ن في باقي يديعدد المستفيد ز ينما الية وحدهما بيون في القاهرة واالسكندر يمل0801
ا ان هناك يعني ضمنيون مواطن بما يمل0001علي ىن األخر يالمحافظلت السبع والعشر 

تسبب تلوث يو اةيتمتعون بخدمات الصرف الصحي الحكوميمصری ال  ونيمل 11من اكثر
ه يون جنيبل 3011ة لالقتصاد المصري تبلغيسائر سنو وحدها في خ ةية المصر يالموارد المائ

 .(مرجع سابق، أسامة محمد الحسينى) .ىمصر 
 :األثار الناجمة عن أمراض تلوث المياه: رابعا

  :مياهة الية لتدهور نوعية واالقتصاديالمؤشرات الصح -2
ة حالة وفاة بمصر مسجل811811 ان نحو WHO  ةير منظمة الصحة العالمياشارت تقار  -

 .هاياالمراض ذات الصلة بتلوث الماجة االصابة ببعضينت

 سهالمراض اإلأبسبب  طفل دون الخامسة01111 تقرير البنك الدولى الى وفاة نحو أشار -
 الصرف هايملوثة بم هايتناول خضروات تروى بم أو الشرب التى ترجع الى تلوث مياه

 .الصحى

 بمصر اوضحت نتائجها الى فقد نحو هاية الميفى دراسة البنك الدولى عن تكلفة تدهور نوع 
 ال اخذه فى االعتباريجة لذلك وفى دراسة اكثر تفصيمن اجمالى الناتج القومى نت0%

من اجمالى % 1 -0،1شارت إلى أن هذا الرقم يتراوح بينتكلفة ندهور الصحة العامة أ
 (مرجع سابق، أسامة محمد الحسينى)الدخل القومى 

 :ة عن أمراض تلوث المياهالتكاليف الناجم -1
يقع ، اليفيترتب على االصابة باالمراض المتصلة بتلوث المياه عدة تك :كاليف المباشرةالت

باالضافة الى ، االزمة للمرضويتمثل فى نفقات العالج والرعاية الطبية ، على االفراد جزء منها
، حمد محوظ محمدم) تحقيقهااما قد يفوت هؤالء االفراد من مكاسب قد حال المرض دون

0888). 
ونعنى بها الخسارة في  هالتكاليف غير المباشرة ألمراض تلوث الميا: التكاليف غير المباشرة

تكلفة الوفاة في سن االنتاج أى مساهمة هؤالء في االنتاج الذى كان أى  حجم الناتج الوطنى
 ( 8103،مصطفى يوسف كافى). من الممكن القيام به مستقبال
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نوضح فيما يلى أنواع األدوية المستخدمة فى عالج : أ ريض األلتهاب الكبدىتكلفة عالج م
مريض االلتهاب الكبدى الوبائى أ وأسعارها وفترة العالج الالزمة للمريض بهدف الوصول إلى 

 .التكلفة الشهرية للمريض

 تكلفة عالج مريض األلتهاب الكبدى الوبائى أ :(2)دولج

 لقاء الباحث مع عدد من األطباء  :المصدر
ويتضح من هذا الجدول أن متوسط تكلفة األدوية لمريض الفيروس الكبدى أ يبلغ 

 شهور 0خالل (0082)حوالى
شهريا وفترة ( 811) تبلغ نحوولو علمنا أن مريض فيروِس يحتاج الى تحاليل شهرية 

شهور فان متوسط تكلفة التحاليل الدورية خالل العالج تصبح 1عالجة تتراوح من شهرين الى 
 0011( =811× شهور 0)حوالى 

 شهور بتكلفة 3تم كل باإلضافة الى التحليل األهم وهو تحليل كمى ونوعى للفيروس وي
وبالتالى  pc طوال فترة العالج هجني 111حوالى  فتصبح تكلفة هذا التحليل هجني (311)

 ترة العالج بواقع مبلغخالل ف( 8882) حوالى (تكون جملة متوسط تكلفة عالج فيروس الكبدأ
 .هجني (138)

 مرض الفشل الكلوى
 تكلفة عالج مريض الفشل الكلوى  :(1)جدول

 مالحظات الشهريةالتكلفة  مدة العالج سعر الجلسة االسم

 811 جلسة
 وعيامرات أسب3

 مدى الحياة
3111 

 مرات أسبوعيا3
 أسبوعيا111=811×

سعر  لعالجمدة ا الجرعة التكلفة مالحظات
 أسم الدواء الوحدة

 أكياس01العلبة 
 يوم081× مرات  3
 31=01÷  كيس311=

علبة 31
01=311 

مرات 3
 يوميا

8- 1 
 ساليمارين جنية01 شهور

 (فوار)
 كبسولة81العلبة

 =يوم081× مرات 3
 علبة02=81÷311

علبة 02
31=101 

مرات 3
 يوميا

8- 1 
 سليكتفال جنية31 شهور

 كبسولة81-شريط8علبة
 =081×رةم0
 علبة1=81÷081

 علبة1
32=882 

 مرة واحدة
 ليفانوكس جنية32 شهور1-8 يوميا
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 شهريا3111=أسابيع0

جنية شهريا  وخالل 3111يتضح من الجدول أن تكلفة العالج لمريض الفشل الكلوى 
 (.31111(=)08×  3111)عام تبلغ 

سنة وأن متوسط العمر 01ولو فرضنا أن المريض ظهرت علية أعراض المرض فى سن 
 81×  31111ل هذة المدة سنة فتكون التكلفة خال81د فترة العالج الىسنة فسوف تمت11

ومريض الفشل الكلوى يصبح معاق عن الحركة وتنعدم انتاجيتة وفى هذة  =  181111
التكلفة بسنوات الحياة المعدلة وفقا لالعاقة حيث ينسب الناتج المحلى daly الحالة تحسب تلك

انتاجية الفرد في )الناتج المحلى االجمالى الفردى فينتج عنة  االجمالى الى عدد السكان
عن وفاة شخص أو األمر الذى يساعدنا في إيجاد مقياس كمى للقيمة المفقودة الناتجة  ،(السنة
 World bank Arab) عن العمل وبذلك نستطيع قياس سنوات العمر االنتاجية إعاقته

republic of Egypt,2002)   اض فاذا علمنا أن قيمة الناتج المفقودة الناتجة عن االمر
الجهاز المركزى للتعبئة العامة )مليار جنية 803،3يقدر بنحو 8101المحلى االجمالى لعام 

مليون فتكون قيمة 88،082وأن عدد سكان مصر لنفس العام قدر بحوالى( 8101واالحصاء
الكلوى جنية وهى قيمة الخسارة السنوية للمريض بمرض الفشل 81012،8حوالى  dalyسنة 

 .جنية18012،8ويا فتكون الجملة سن( جنية 31111)باالضافة الى تكلفة العالج 
ا

اإجراءاتاالد اسة
مفردة لعينة الدراسة بطريقة عشوائية من بين المرضى  811ختيار تم ا: عينة الدراسة

المترددين على عيادات طب األسرة موضوع الدراسة في مركز أبوحماد بمحافظة الشرقية وكان 
 31،مريضا بالتيفود 00،مريضا باألميبا 01،مريضا بالفشل الكلوى 10زيع العينة كالتالىتو 

 .أ مريضا بااللتهاب الكبدى
صمم الباحثون أستمارة أسستبيان شملت محاور الدراسة كلها وذلك على النحو : أداة الدراسة

 :التالى



 وآخرون أحمد فؤاد مندو
 

 309 8102، يونيوالثالثالثاني واالربعون، الجزء  المجلد

 -النوع)العينةعن كال من  هذا القسم تضمن المتغيرات الديموجرافية وتم سؤال :القسم األول
طبيعة  -الدخل الشهرى -المؤهل العلمى -عدد أفراد األسرة -العمر  -الحالة األجتماعية

 (ملكية السكن -ملكية أرض زراعية -العمل
هذا القسم من استمارة االستقصاء يحتوى على ابعاد : ستمارة االستقصاءالقسم الثانى من ا

 بعد  الدراسة والعبارات الواردة في كل
 يعرض ابعاد الدراسة والعبارات :(3)جدول

 األبعاد العبارات
 هل تعانى نقصا فى كمية المياه؟  -
 هل يحدث انقطاع فى المياه التى تصلك؟  -
 إذا كان هناك انقطاع فما هى فترة األنقطاع خالل اليوم  -
 هل تستخدمون موتورا لدفع المياه؟  -

 كمية المياه

 ر منزلى؟هل تعتمد على  فلت -
 هل تشعر بطعم الكلور فى المياة التى تصلك؟ -
 هل تشعر ببعض الملوحة فى المياة التى تصلك؟  -
 الرائحة  -الطعم   -ناللو  هل الحظت تغير فى أحد خصائص المياه التالية؟ -

جودة 
 المياه

 هل يتصل منزلكم بشبكة صرف صحى؟ -
 المياه العادمة إذا كانت االجابة ال فما هى طريقة التخلص من -
 هل يوجد تسرب أو طفح فى شبكة الصرف الصحى فى المنزل؟ -
 ما هو عمر شبكة المجارى فى منطقتك؟  -
 المسافة بين المرافق الصحية ومصدر المياه -

المياه 
 العادمة

 تيفود  -التهاب كبدى أ   –أميبا   –فشل كلوى  ماهى الحالة التى تعانى منها -
 ة بهذا المرض كيف عرفت باالصاب -
 األمراض؟ه ت دورية للتأكد من السالمة من هذهل قمت بإجراء فحوصا -
 إذا كانت اإلجابة نعم حدد المدة الزمنية  -
 هل تعانى من أمراض أخرى؟  -
 إذا كانت االجابة نعم حدد أسم المرض -

االصابة 
 بالمرض

 هل تعرف نوعية األمالح الذائبة فى المياه التى تصلك؟  -
 ذا كانت اإلجابة نعم حددهاإ -
 هل تعتقد أن المياه تؤثر على الصحة؟  -
 هل تعتقد أن المياه فى محافظة الشرقية صالحة للشرب؟  -
 إذا كانت االجابة ال فلماذا -
 هل تلقيت دورات إرشادية لمعرفة أثر المياه الملوثة على الصحة؟  -
 ماهى مصادر معلوماتك عن مشكلة تلوث المياه؟ -

وعية الت
 البيئية

 يعرض ابعاد الدراسة والعبارات :(3)جدولتابع 
 األبعاد العبارات

األثار  هل تستطيع إدارة األعمال التى كنت تؤديها قبل اإلصابة اآلن؟ -
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 اإلصابة  كما هو قبل  -فى حال اإلجابة بنعم هل عدد ساعات العمل قل  -
إلحساسك بعدم القدرة  أم  -فى حال االجابة بال هل تالزم الفراش بأمر الطبيب  -

 على العمل
 كيف تحصل على الخدمة الطبية والعالج؟  -
 هل يؤثر إنفاقك على العالج على اإلنفاق عل األسرة  -
 ماهى المطالب التى تم التخلى عنها نتيجة تكاليف العالج ؟ -

 االقتصادية
لإلصابة 
 بالمرض

 اختبار الثبات وصدق إلتساق الداخلى
  الختبار ثبات أبعاد Cronbachs Alpha بات من خالل معامل ألفا كرونباخاختبار الث .1

 .االستبيان 

اختبار صدق اإلتساق الداخلي من خالل معامل إرتباط بيرسون بين أبعاد االستبيان .8
جمالي االستبيان  .وا 

 :اختبار الثبات -2
 المقياسثبات العبارات ألبعاد : (4)جدول

 قيمة ألفا تعدد العبارا بعاد المقياسأ

 1،130 3 كمية المياه
 1،180 0 جودة المياه

 1،110 1 المياه العادمة
 10122 1 اإلصابة بالمرض
 1،103 1 النوعية البيئية

 10111 1 اآلثار االقتصادية للمرض
 10183 88 اجمالى المقياس

 
االرتباط  قام الباحثون بحساب صدق اإلتساق الداخلي ومعامل :اإلتساق الداخلي صدق -1

المصحح لكل عبارة من عبارات االستبيان باإلجمالي الكلى لالستبيان لحساب الصدق 
 :كاآلتي
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  صدق االتساق الداخلى ألبعاد المقياس(: 5)جدول

 إجمالي المقياس 
 )*( 10810 معامل ارتباط بيرسون جودة المياه

 10110 الداللة المعنوية
 )**(10213 سونمعامل ارتباط بير  المياه العادمة

 10110 الداللة المعنوية
 )*(10101 معامل ارتباط بيرسون كمية المياه

 10110 الداللة المعنوية
 )**(10110 معامل ارتباط بيرسون التوعية البيئية

 10110 الداللة المعنوية
 )**( 10812 معامل ارتباط بيرسون اإلصابة بالمرض 

 10110 الداللة المعنوية
 )**(10280 معامل ارتباط بيرسون ار االقتصاديةاألث

 10110 الداللة المعنوية
 بين رتباطالنجد أن معامل االمقياس  ألبعادمن جدول صدق االتساق الداخلي السابق 

جمالي المقياس أبعاد  ، مما يؤكد على (1011)دالة معنويًا عند مستوى معنوية المقياس وا 
، 1101)ت قيم معامل إرتباط بيرسون بلغو مقياس الصدق االتساق الداخلي ألبعاد 

المياه ا ،كمية المياه، جودة المياه)كل من ل 1،280، 1،110، 1812، 10810،1213
، وهي على التوالي( للمرض  اآلثار االقتصادية ،التوعية البيئية، اإلصابة باألمراض،العادمة

 . المقياسقيم تؤكد على صدق أبعاد 
 

اتهرنترئجاالد اسةاومنرقش
 :نتائج الفروض

 يوضح العالقة االرتباطية بين تلوث المياه واإلصابة باألمراض :(6)جدول

 اإلصابة باألمراض
 المياه تلوث

 )**( 10818 معامل ارتباط بيرسون
 10110 الداللة المعنوية

يوضح الجدول السابق وجود عالقة طردية ذات داللة معنوية بين تلوث المياه واإلصابة 
 (.1011)وهى قيمة دالة معنويا عند مستوى معنوية ( 10818)راض وبلغ معامل االرتباط باألم
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توجد عالقة طردية بين تلوث المياه واإلصابة : مما سبق ثبت صحة الفرض األول
 .باألمراض

وقد تم قياس هذا المجال لمعرفة هل توجد عالقة بين تلوث المياه واإلصابة باألمراض 
ن خالل مرضى العينة المبحوثة من أنه قد توجد عالقة بين اإلصابة وهذا ماتم مالحظتة م

 باألمراض وتلوث المياه فكلما زاد تلوث المياه أدى ذلك إلى ارتفاع نسبة اإلصابة باألمراض 
توجد عالقة عكسية بين اإلصابة باألمراض وعوامل أخرى منها مستوى : الفرض الثانى

         (جودة المياه-المستوى التعليمى-المستوى اإلقتصادى-التوعية البيئية)
  ية البيئيةالعالقة االرتباطية بين اإلصابة باألمراض ومستوى التوع يوضح :(0)جدول

 التوعية البيئية
 اإلصابة باألمراض

 )**( 10310- معامل ارتباط بيرسون
 10110 الداللة المعنوية

معنوية بين اإلصابة باألمراض ذات داللة  عكسيةيوضح الجدول السابق وجود عالقة 
ومستوى التوعية البيئية فكلما قلت التوعية البيئية زادت اإلصابة باإلمراض وذلك يتضح من 

وهى قيمة دالة معنويا عند مستوى معنوية ( 10310-)خالل معامل االرتباط الذي بلغ 
(1011.) 

ع استخدام مصدر مياه وقد تم قياس هذا المجال لمعرفة هل التوعية البيئية لها عالقة م
امن وهل نسبة اإلصابة باألمراض أقل من غيرهم وهذا ماتم مالحظتة من خالل مرضى العينة 

وبالتالي اإلصابة الى عدم استخدام مصدر مياه امن  المبحوثة وهو أن قلة الوعى البيئى تؤدى
 .باألمراض

 قتصادىوى االين اإلصابة باألمراض والمستيوضح العالقة االرتباطية ب (:8)جدول

 االقتصاديالمستوى 
 اإلصابة باألمراض

 )**( 10380- معامل ارتباط بيرسون
 10110 الداللة المعنوية

ذات داللة معنوية بين اإلصابة باألمراض  عكسية يوضح الجدول السابق وجود عالقة
تضح من والمستوى اإلقتصادى فكلما قل المستوى اإلقتصادى زادت اإلصابة باإلمراض وذلك ي
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وهى قيمة دالة معنويا عند مستوى معنوية ( 10380-)خالل معامل االرتباط الذي بلغ 
(1011.)  

                                                    ً                           وقد تم قياس هذا المجال لمعرفة هل السكان األقل اقتصاديا  في مستوى المعيشة هم أكثر 
إصابة من غيرهم باألمراض أم ال وهذا ما تم مالحظتة في مرضى العينة المبحوثة فمعظم 

                      ً                                                      الدراسة دخلها محدود جدا  لذلك نستطيع القول بأن السكان الذين يعيشون ضمن مستوى  عينة
منخفض هم أكثر من غيرهم إصابة باألمراض أما أصحاب المستوى المعيشى أو                                                                             إقتصادى  
االقتصادي المرتفع فهم أقل من غيرهم إصابة باألمراض وأكثر قدرة على شراء العالج 

 لعيادات الخاصةإلى المستشفيات واوالذهاب 

 المؤهل العلمىيوضح العالقة االرتباطية بين اإلصابة باألمراض و  :(9)جدول

 المؤهل العلمى
 اإلصابة باألمراض

 )**( 10338- معامل ارتباط بيرسون
 10110 الداللة المعنوية

ذات داللة معنوية بين اإلصابة باألمراض  عكسيةيوضح الجدول السابق وجود عالقة 
مراض وذلك يتضح من خالل زادت اإلصابة باأل العلميالمؤهل فكلما قل  العلمى المؤهلو 

 (.1011)وهى قيمة دالة معنويا عند مستوى معنوية ( 10338-)معامل االرتباط الذي بلغ 
                                                       ً                        وقد تم قياس هذا المجال لمعرفة هل السكان األقل ثقافة وعلما  هم أكثر إصابة باألمراض 

ة فى مرضى العينة المبحوثة فمعظمهم التعليم غير جيد والثقافة أم ال   وهذا ماتم مالحظت
 .البيئي بمشكلة تلوث المياه منعدممحدودة والوعى 

 المياهجودة يوضح العالقة االرتباطية بين اإلصابة باألمراض و  :(20)جدول 

 المياهجودة 
 اإلصابة باألمراض

 )**( 10021- معامل ارتباط بيرسون
 10110 الداللة المعنوية

ذات داللة معنوية بين اإلصابة باألمراض  عكسيةيوضح الجدول السابق وجود عالقة 
وجودة المياه فكلما قلت جودة المياه زادت اإلصابة باألمراض وذلك يتضح من خالل معامل 

  (.1011)وهى قيمة دالة معنويا عند مستوى معنوية ( 10021-)االرتباط الذي بلغ 
جال لمعرفة هل السكان الذين يعانون من مشكالت فى المياه وقد تم قياس هذا الم

وجودتها هم أكثر إصابة باألمراض أم ال وهذا ما تم مالحظته من إجابات العينة المبحوثة بأن 
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هناك مشاكل عديدة فى المياه وجودتها وهذا يؤدى إلى تلوث المياه واإلصابة باألمراض 
 الناتجة عن هذا التلوث

توجد عالقة عكسية بين اإلصابة باألمراض وعوامل : الفرض الثانى مما سبق ثبت صحة
 (.جودة المياه-المستوى التعليمى-المستوى المعيشى-التوعية البيئية)أخرى منها مستوى 

وتحقيق أهداف التنمية االصابة باألمراض الفرض الثالث توجد عالقة عكسية بين 
  .االقتصادية

 طية بين اإلصابة باألمراض والتنمية االقتصاديةيوضح العالقة االرتبا :(22)جدول 

 االصابة باألمراض

 التنمية االقتصادية
 )**( 10811- معامل ارتباط بيرسون

 10110 الداللة المعنوية

االصابة باألمراض يوضح الجدول السابق وجود عالقة عكسية ذات داللة معنوية بين 
التنمية  ت االصابة باألمراض لن تتحقق أهدافوتحقيق أهداف التنمية االقتصادية فكلما زاد

وهى قيمة دالة ( 10811-)االقتصادية وذلك يتضح من خالل معامل االرتباط الذي بلغ 
  (.1011)معنويا عند مستوى معنوية 

وتحقيق االصابة باألمراض مما سبق ثبت صحة الفرض الثالث توجد عالقة عكسية بين 
 االقتصادية أهداف التنمية
قياس هذا المجال لمعرفة هل توجد عالقة بين االصابة باألمراض وتحقيق أهداف  وقد تم

التنمية االقتصادية وهذا ما تم معرفتة من خالل مرضى العينة المبحوثة وذلك من خالل 
التكاليف المباشرة التى يقع على األفراد جزء منها وتتمثل فى نفقات العالج والرعاية الصحية 

أجهزة وأدوية باإلضافة إلى  لى الدولة من بناء مستشفيات واستيرادوالجزء األخر يقع ع
التكاليف الغير مباشرة وهى الخسارة فى حجم الناتج القومى مثل تكلفة الوفاة فى سن اإلنتاج 

 .                            ً ن من الممكن القيام بة مستقبال  أى مساهمة هؤالء فى اإلنتاج الذى كا
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فقا لعينة الدراسة لمرض الفشل ن و االثار االقتصادية وتكلفة عالج المصابي
 31أن نسبة اإلصابة فى الفئات العمرية أقل من  التالي جدولاليتبين من : (مفردة04)الكلوى

% 08،01سنة تقدر بنحو 01-31ونسبة اإلصابة فى الفئة العمرية %01،20سنة تقدر بنحو
در تق 11-11ن وفى الفئة العمرية م% 01،10تقدر بنحو11 -01وفى الفئة العمرية من 

سنة وتشير التتائج  11فى الفئة أكثر من %1،00ثم تنخفض إلى حوالى  30،12بنحو 
السابقة إلى مدى خطورة مشكلة اإلصابة بمرض الفشل الكلوى على القوى العاملة من الفئات 

المرضى المصابين بالفشل .العمرية المنتجة نظرا إلنخفاض إنتاجيتهم وكفاءتهم فى العمل 
 .ةة عالجهم وفقا للفئات العمرية لعينة الدراسالكلوى وتكلف

 :(21)جدول
 تكلفة العالج مكان العالج 

 الفئات العمرية
عدد 

 المصابين
 وحدات طب

 وحدات طب خاص االسرة
 االسرة

 % جنية % عدد % عدد % عدد
 00000 021111 3101 3 1801 1 01020 2 31أقل من 
31-01 8 08001 1 11،1 8 8808 818111 01011 
01- 11 31 01010 01 1303 00 0101 111111 31011 
11-11 83 30012 00 1102 8 38 110111 30000 

 1011 012111 81 0 11 3 1000 0 11أكثر من 
 011 0181111 01 88 11 01 011 10 االجمالى

 

 اجمالى التكاليف خاص
 % بالجنية % جنية

818811 01031 038811 1031 
018211 1081 080211 1001 
0818111 02033 0121111 81018 
111111 30011 080011 8018 
21011 3001 0081111 18008 

8111111 011008 0081111    011011 
 8101محافظة الشرقية  -حماد مركز ابولحسبت وجمعت من استمارة االستبيان 

 هجني 811سعر الجلسة لمريض الفشل الكلوى فى القطاع الحكومى  
 جنيه111خاص    لجلسة لمريض الفشل الكلوى فى القطاع السعر ا
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( 01-0)يبين الجدول رقم :تكاليف العالج الحكومى وغير الحكومى لمرضى الفشل الكلوى
فى القطاع  أرتفاع تكلفة عالج مرض الفشل الكلوى فى القطاع الخاص عن  تكلفة العالج

 0181111طاع الحكومى في  السنةالحكومى حيث بلغت تكلفة العالج لمرضى العينة فى الق
جنية فى القطاع الغير حكومى 8111111جنية وبلغت تكلفة العالج لمرضى العينة 

نما من مرضى الفشل الكلوى يعالجون بالوحدات  الصحية بي% 11وأن حوالى  (الخاص)
 وبتعمييم النتائج على مستوى الجمهورية  بالقطاع الخاص% 01يعالج نحو 

ون مع منظمة الصحة الجمعية المصرية الصدقاء الكلى بالتعا حيث تؤكد إحصاءات
ألف مريض  000،821أن عدد المرضى المصابين فى مصر يقدر بنحو 8101 العالمية لعام

عالج خاص وعلى هذا % 01،عالج حكومى% 11إلى  يمكن توزيعهم وفقا لنتائج العينة
 000،821 31111)بحوالى الجمهورية  العالج الحكومى على مستوى األساس يمكن تقدير

 000،821 21011)العالج الخاص بحوالىالسنةوتكاليف /مليار جنيه 8،012( 11/011
أى أن الخسارة اإلجمالية لالقتصاد المصرى نتيجة  السنة/مليارجنية3،808 (01/011

 .السنة/مليار جنية 1،001اإلصابة بالفشل الكلوى تقدر بحوالى 
 

انترئجاالد اسة
داللة معنوية بين تلوث المياه واإلصابة باألمراض عند مستوى معنوية  توجد عالقة ذات .0

1،11) 
 -توجد عالقة ذات داللة معنوية بين االصابة باألمراض وعوامل أخرى منها التوعية البيئية .8

 .جودة المياه -المستوى التعليمى -المستوى االقتصادي
جنية وهى 18012وى بحوالى قدرت الدراسة قيمة الخسارة السنوية للمريض بالفشل الكل .3

 .dalyقيمة سنة 
بحوالى  الخسارة اإلجمالية لإلقتصاد المصرى نتيجة اإلصابة بمرض الفشل الكلوى تقدر .0

 .مليار جنية1،001
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ور نوعية المياه ونقص المياه له انعكاسات سلبية أظهرت الدراسة أثار بيئية ناتجة عن تده .1
لبضع ساعات فى أيام كثيرة مما يضطر على مركز أبوحماد من نقص وانقطاع للمياه 

 .بعض السكان الى استخدام مياه الترع لقضاء احتياجاتهم 
من عينة الدراسة يحدث عندهم طفح لمياه % 11،1تضح من خالل عينة الدراسة أن ا .1

المجارى  وهذا يؤدى إلى أن تكون هناك فرصة لتلوث شبكة المياه في حال كان هناك 
لمياه العادمة مع شبكة مياه الشرب قد يحدث باإلضافة إلى تسرب منه واحتمال خلط ا

 .التلوث البيئى وانتقال   األمراض من المياه العادمة نفسها

من 11،1األمراض الناتجة عن تلوث المياه تقلل من الطاقة اإلنتاجية للمريض حيث افاد  .1
وا يقومون بها المرضى المبحوثين انهم ال يستطيعون بعد مرضهم ادارة االعمال التى كان

 قبل المرض

بعض القرى من عدم وجود شبكات للصرف الصحى وهناك بعض السكان تصرف فى   .2
الترع والبعض األخر فى المصارف الزراعية والنتيجة تلوث مياه الصرف الزراعى التى 
تسبب الكثير من األمراض لوجود أحياء فيروسية وجرسومية وطحالب وفلزات تسبب الكثير 

 .من األمراض

 

 التوصيرت
يجب أن تكون هناك رقابة من الدولة ومن وزارة الرى والموارد المائية على الترع والمجارى  .0

البيئية المفتوحة ألن السكان فى القرى يتخلصون من المياه العادمة فى الترع والمجارى 
صدار تشريعات تغلظ العقوبة عليهم  .المائية وا 

ات والمراكز والقرى تتبنى نشر الثقافة الصحية وجود لجان على مستوى الوزارات والمحافظ .8
 .بين المواطنين وتبين لهم أثر تلوث المياه على الصحة العامة لهم

العمل على تحديث مرافق وحدات طب األسرة الموجودة فى الريف واإلنتقال من مفهوم  .3
 .إتاحة الخدمة الصحية إلى مفهوم اإلرتقاء بالجودة فى الخدمة المقدمة 

ظة الشرقية حتى ال تتسرب المياه شبكة الصرف الصحى جميع القرى فى محافأن تغطى  .0
 .العادمة إلى الخزان الجوفى وتلوثه



 مجلة العلوم البيئية
 جامعة عين شمس –ئية معهد الدراسات والبحوث البي

 

 318 8102، يونيوالثالثالثاني واالربعون، الجزء  المجلد

 . استخدام طرق تعقيم أخرى بجانب الكلور لضمان تعقيم أفضل للمياه .1
عمل مجموعة من البرامج المتكاملة التى من شأنها السيطرة على األمراض الشائعة بسبب  .1

 ثلالتلوث البيئى م
للتعريف باآلثار  االهتمام بالتوعية البيئية في مناهج التعليم ووسائل االعالم المختلفة -أ

 .السلبية للتلوث
 .تطهير وتغطية الترع والمصارف، توفير المياه الصالحة للشرب والصرف الصحى -ب
 .العمل على دفع عملية النهوض االجتماعى ومحاربة األمية خصوصا في الريف -ج

 

ااعمراجال
، مقال على موقع الهندسة استشاري جودة المختبرات والدراسات البيئيةى، أحمد أحمد السرو 

-8 تحديث له ،أخرwww.4enveng.com/pdetails.php?id=88والبيئة 
00-8101  

شركة اسكرين  ،جمهورية مصر العربيةالموارد المائية في (: 8101)أسامة محمد الحسنى
القاهرة ،الين   82ص ،               المنيل  

الجهاز المركزى  ، 012 -011، ص0ط، مركز الدراسات الفقهية (:8103)حمد جابر بدرانأ
 .8101للتعبئة العامة واالحصاء،

 ،0ط.لمشكلة أسبابها وطرق مواجهتهاا-،التلوث فيروس العصر(: 0888)أحمد شحاتة حسن
 082ص ،القاهرة،عربية للطباعةلدار النهضة ا

إعادة استخدام مياه الصرف الصحي في إقامة غابات  (:8111)إيهاب عبد الخالق خالد
 جامعة عين شمس،معهد البيئة ،رسالة ماجستير غير منشورة، األشجار
اطار مقترح لمعالجة المشكالت االقتصادية والبيئية لمشكلة (: 8101)سناء محمد عبد الغنى
رسالة ماجستير غير  ،مصر في ضوء عالقتها مع دول حوض النيل المياة في
 جامعة عين شمس ،معهد الدراسات والبحوث البيئية ،منشورة
المياه فى تقييم دور نظم المعلومات البيئية فى ترشيد استخدام  :(8101)شيماء اسامة محمد

غير ، رسالة ماجستير المستدامة ثرها على التنميةجمهورية مصر العربية وأ
 جامعة عين شمس ،منشور

http://www.4enveng.com/pdetails.php?id=88،أخر
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نموذج مقترح لحل المشكالت البيئية المتعلقة بمياه (: 8103)د الهادي محمد أحمد سليمانعب
معهد  ،رقية، رسالة ماجستير غير منشورةمصرف بحر البقر في محافظة الش

 جامعة عين شمسدراسات والبحوث البيئي، ال
دار البازورى العلمية للنشر  ،الغذاء-لماءا-الهواء-التلوث البيئى(: 8101)عابد راضى خنفر

 01ص ، األردن،والتوزيع عمان
مدى فاعلية التشريعات القانونية فى حماية نهر النيل وأثرها  (:0888)عدنان أحمد محفوظ

على التنمية األقتصادية، رسالة ماجستير غير منشورة، معهد الدراسات 
 ين شمسوالبحوث البيئية، جامعة ع

الحماية القانونية للبيئة الزراعية، دار النهضة العربية (: 8101)ن سالمةعزت عبد المحس
 .02للنشر، جمهورية مصر العربية، ص

 ،عمان ،مكتبة المجتمع العربى للنشر والتوزيع،0ط،مشكالت البيئة،فتحية محمد الحسن
 8111، 32 -31ص

 ،والنشرعة بادار رسالن للط، اقتصاديات البيئة والعولمة(: 8103)مصطفى يوسف كافى
  08-00ص ،0ط ،سوريا
 8، ط08-02ص، الشرب،مطابع األهرام معالجة مياهتكنولوجيا  (:8101)نبيل أحمد عبد اهلل
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ABSTRACT 

This study drives at examining the economic impacts of public 

health deterioration resulted in water pollution and the impact of using 

these waters on health; since the study shows that Sharqia governorate 

suffers from serious quantative and qualitative water problems, causing 

multiple diseases for residents including the following diseases: kidney 

Failure, Ameba, Typhoid  and Liver Infection. The study counts on the 

descriptive-analytical method to form the theoretical framework. Data 

are collected from a questionnaire form as the main research tool. The 

study sample is consisting from (200) items, selected randomly from 

the out-patients of the clinics of the Family Medicine Units in Sharqia 

governorate to check validity of the research hypotheses. 

The SPSS statistical program is used to input, treat, and analyze 

data. The study comes to several results as follows: there is a direct 

relationship between water pollution and catching diseases. There is 

also a reverse relationship between catching diseases and other factors 

(the environmental awareness level – the educational level – the living 

level – quality of water). There is a reverse correlation between water 

pollution and achieving economic objectives. The research recommends 

providing a health drainage systems and treatment stations of these 

systems for resolving the problems concerned with water pollution, 
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using also other sterilization systems besides chlorine to guarantee 

better sterilization of waters. There should be committees on ministries, 

governorates, centers, and villages’ level adopting prevalence of health 

culture between citizens and exposing to them the impact of water 

pollution on their public health.  

 
 

 


