مناهج البحث فً جؽرافٌة الصحة
تتمثل اهم مناهج البحث الجؽرافً فً جؽرافٌة الصحة وهً كما ٌأتً :
اوالً  :المنهج الكمً ٌ :ركز هذا المنهج على انتشار المرض على افتراض ثبوت المكان او
تحلٌل االختالفات المكانٌة الى حدها االدنى قدر االمكان وذلك من خالل اعتماد القوانٌن
الرٌاضٌة واالحصاء التحلٌلً مثل مقاٌس مؤشرات الصحة العامة .
ثانٌا ً  :المنهج التارٌخً  :وهو ٌهتم بدراسة االمراض من خالل تسلسلها التارٌخً واٌجاد عالقة
بٌنها وبٌن الظاهرات الجؽرافٌة عبر حدود الزمن .
ثالثا ً  :المنهج االقلٌمً  :وتقوم فكرة هذا المنهج على تقسٌم سطح االرض الى اقالٌم متماٌزة
على اساس كل اقلٌم له سماته وخصائصه الطبٌعٌة والبشرٌة التً تمٌزه عن ؼٌره من االقالٌم
االخرى ثم تحلٌل سمات كل اقلٌم بشكل مستقل ومن ثم دراسة نوع االوبئة واالمراض ونقاط
االرتباط بٌنها وبٌن االقلٌم .

عالقة جؽرافٌة الصحة بالعلوم االخرى
1ــ علم المناخ التطبٌقً ٌ :مثل المناخ التطبٌقً احد العلوم التً تهتم بدراسة العالقة بٌن صحة
االنسان وعناصر المناخ حٌث ٌتضمن المناخ التطبٌقً دراسة وافٌة عن عالقة عناصر المناخ
براحة وصحة االنسان فقد ٌؤثر المناخ بشكل مباشر على صحة االنسان من خالل التأثر
بعناصره من حرارة ورطوبة وتساقط ورٌاح اي ٌنتج عن التؽٌرات الفصلٌة فً عناصر المناخ
ظهور امراض حسب التنوع المناخً فمثال ارتفاع درجات الحرارة ٌصاحبها الكثٌر من
المشاكل الصحٌة مثل االصابة بالجفاؾ والتلوث الؽذائً وامراض الجهاز الهضمً مثل
الكولٌرا وااللتهاب الكبدي ابو صفارواالمراض الجلدٌة التٌفوئٌد وفً انخفاض درجات الحرارة
فً الشتاء تسبب امراض االنفلونزا والزكام واالمراض الخرٌفٌة والربٌعٌة مثل حساسٌة االنؾ
والرئة والطفح الجلدي والتً تعود الى انواع حبوب ازهار االشجار والتً تنقلها الرٌاح وقد
ٌكون التأثٌر ؼٌر مباشر من خالل توفٌر البٌئة المناسبة النتشار حشرات تحمل امراض معٌنة
مثل المناخ المناسب النتشار البعوض الذي ٌسبب مرض المالرٌا وهو من االمراض الخطٌرة
التً تصٌب االنسان فً البلدان النامٌة ذات المناخ المداري شبه االستوائً حٌث تقوم البعوض
بلدغ االنسان وتتؽذى على دمه وعن طرٌق بٌض البعوض الذي ال ٌمكن رؤٌته بالعٌن المجردة
وتضعها فً الماء الراكد او البطًء الجرٌان .
 2ـــ علم البٌئة  :وهو العلم الذي ٌدرس الكائنات الحٌة وعالقتها بالبٌئة المحٌطة بها وتعنً
البٌئة اجمالً االشٌاء التً تحٌط بنا من سطح االرض ومٌاه وهواء وتربة ومعادن ومناخ وقد
اوضحت العدٌد من الدراسات البٌئٌة فً العالم العالقة بٌن البٌئة واالمراض او المشاكل الصحٌة
االخرى كما تضمنت تلك الدراسات عن بعض االمراض االخرى مثل اصابة بعض االعضاء
بمرض السرطان الذي ٌؤدي الى حدوث اضطرابات فً الجهاز العصبً واثر االمراض
المعوٌة على اضطراب القلب او تؤثر على جهاز التنفس .

ولفهم العالقة بٌن الصحة والبٌئة ٌقوم العلماء بدراسة سلسلة من االحداث والتً تبدا من
اطالق الملوثات فً الجو والتً تعمل على انتشار بعض االمراض فً اشخاص معٌنٌن ثم
ٌنتشر الى بقٌة السكان حٌث ٌصل تاثٌرها الى االنسان من خالل استنشاقها او لمسها او وصولها
الى الجلد او الدخول الى الجسم عن طرٌق الفم .
ان توضٌح الترابط بٌن التلوث واالمراض البٌئٌة لٌست عملٌة سهلة فقد ٌكون فهم ذلك الترابط
واضح جدا لبعض الملوثات مثل االسهال والتسمم الؽذائً والحساسٌة وضٌق التنفس واالختناق
والربو والصداع ولكن ؼٌر واضح بالنسبة النواع اخرى من الملوثات مثل تصاعد بعض
الؽازات مثل ثانً اوكسٌد او النٌتروجٌن من دخان المصانع كذلك المادة المستخدمة فً العطور
وصناعة التبرٌد الثالجات واجهزة التكٌؾ والتً تؤدي الى حدوث تاكل فً طبقة االوزون
والتً تحجب اشعة الشمس الضارة والمخصبات والمبٌدات الحشرٌة التً ٌمتصها النبات
وتتراكم فٌه لتصل الى االنسان من خالل تناول النبات او اكل الحٌوان الذي ٌتؽذى على النبات
وتصاعد بعض الؽازات الضارة مثل ؼاز المٌثان الذي ٌتولد نتٌجة تعفن القمامة ومركبات
الكلوروفلوروكربون الموجودة فً بخاخات مزٌل رائحة العرق وتراكم بعض الؽازات فً الجو
والتً تسبب حدوث ظاهرة االحتباس الحراري وتلوث المٌاه الجوفٌة وتلوث مٌاه البحار
واالنهار والبحٌرات والحوادث والكوارث الطبٌعٌة وهذه الملوثات تسبب تأثٌرات صحٌة على
االنسان وقد تكون تلك التأثٌرات لفترة قصٌرة مثل اصابة العٌون بالدخان الضبابً والذي ٌحدث
نتٌجة حرق الفحم واالنتفاخ والتسمم بالرصاص الموجود فً الدهانات او المضافة الى البنزٌن
وامراض القلب وتوجد تأثٌرات اخرى تحتاج الى فترة طوٌلة حتى تظهر مثل السرطان .
 3ـــ علم المناخ الطبً ٌ :تناول علم المناخ الطبً انواع االمراض حسب الظروؾ المناخٌة
الممثلة فً كل اقالٌم العالم المختلفة فهناك امراض المناطق الحارة الرطبة وامراض المناطق
الباردة وامراض المناطق الجبلٌة فتنتشر االنفلونزا وامراض الحنجرة وفقر الدم فً المناطق
الباردة والمالرٌا والحمى الصفراء والكولٌرا والتٌفود فً المناطق المدارٌة الحارة الرطبة
ومرض النوم بسبب ذبابة تسً تسً فً المناطق االستوائٌة وهً تعد من اخطر الحشرات فً
العالم و التً تسبب فً مرض ممٌت للمواشً وتسبب اٌضا فً نقل مرض خطٌر للبشر وٌنتشر
المرض فً افرٌقٌا وتعثر الذبابة على ضحاٌاها بالنظر ثم ثقب الجلد باستخدام اجزاء حادة من
فمها والمرض اول ماٌنتقل ال ى االنسان فٌنام نوم عادي وبعد عدة اٌام ٌدخل المصاب فً حالة
نوم تشبه الؽٌبوبة والتً قد تؤدي الى الوفاة مالم ٌحصل على العالج الطبً  .كما تؤثر
العواصؾ الرملٌة فً انتشار امراض العٌون خاصة الرمد الربٌعً اضافة الى تلوث الهواء
خاصة عندما ٌصاحب ذلك حدوث الضباب واثر ذلك على صحة االنسان فعندما ترتفع درجة
تلوث الهواء باالتربة والدخان والمواد الؽازٌة السامة ٌصبح الهواء الذي ٌستنشقه االنسان بالػ
الخطورة على حٌاته وقد ادى ذلك الى مصرع االالؾ من سكان مدٌنة لندن عام  1552عندما
تعرضت لحدوث الضباب االسود الملوث باألتربة والؽازات .
 4ــ العلوم الزراعٌة  :تعد العلوم الزراعٌة من التخصصات التً تهتم بدراسة صحة االنسان من
خالل دراسة المحاصٌل الزراعٌة واالفات التً تتعرض لها وعالقة ذلك بصحة االنسان
بصورة مباشرة او ؼٌر مباشرة وقد شهدت السنوات القلٌلة الماضٌة تصاعدا حادا فً وتٌرة
تفشً االفات التً تصٌب المحاصٌل ومخزونات االؼذٌة وكذلك الثروة الحٌوانٌة وٌتمٌز الكثٌر

منها فً القدرة على االنتقال السرٌع عبر مسافات طوٌلة والتً تشكل تهدٌداً كبٌراً لالمن الؽذائً
وٌشكل فً بعض الحاالت خطر على صحة االنسان مثالً ؼزو الجراد الصحراوي على
المحاصٌل فً افرٌقٌا والحمى القالعٌة فً برٌطانٌا كما ان افات المنتجات المخزنة مثل حفارة
الحبوب والتً تمثل خطرا كبٌرا ٌهدد االمن الؽذائً لعدد كبٌر من المزارعٌن .

مفهوم المرض
ٌمكن تحدٌد مفهوم المرض على اساس التصنٌؾ وفق المعاٌر االتٌة :
 1ــ امراض جسمٌة  :وٌعنً تصنٌؾ االمراض حسب الجزء الذي ٌتعرض الى المرض مثل
االمراض الصدرٌة والقلبٌة والباطنٌة والعٌون والعظام وؼٌرها من االمراض .
2ــ تصنٌؾ تشرٌحً مثل االمراض التً تصٌب عضو ما او نسٌج معٌن مثل مرض القلب
ومرض الكبد ومرض الرئة .
3ــ تصنٌؾ فسلجً ٌعتمد على التشوٌش الوظٌفً الباطنً الناتج عن اضطرابات معٌنة تتعرض
لها بعض اجهزة االنسان مثل االمراض التنفسٌة التً تتعلق بالشهٌق والزفٌر وتبادل االوكسجٌن
وثانً اوكسٌد الكاربون فً الرئتٌن واضطرابات فً الؽدد التً تؤثر على عملٌات الجسم
الكٌمٌائٌة .
 4ــ التصنٌؾ الباثولوجً وٌعنً االمراض التً تتعلق بالعمل الطبٌعً لجسم االنسان ومنها
مرض السرطان الناتج عن النمو ؼٌر الطبٌعً لبعض الخالٌا والتً تؤثر على ما حولها من
الخالٌا السلٌمة .
5ــ التصنٌؾ حسب اسباب المرض ٌعتمد هذا التصنٌؾ على معرفة سبب المرض مثال حٌوي
اوعقدي او جرثومً او مرض فطري مثال على المرض العقدي هو مرض الرئة والجلد
واصابة الكلٌة .
6ــ تصنٌؾ المرض حسب القاعدة الفقهٌة حٌث ٌتم اعتماد الظروؾ التً حدثت فٌها الوفاة من
الناحٌة القانونٌة وهو ٌرتبط بالموت المفاجئ اساسا والسبب الذي ادى الى وفاته ؼٌر واضح
م ثل عٌش شخص لوحده ومات وهل وجد مٌتا على سرٌر وهل مات موت طبٌعً ام قتل هل
مات فً الطرٌق وهل مات متسمما بسبب تناوله طعام او شراب اومرض وموت سببه تعرض
الفرد الى بعض المخاطر ؼٌر المعروفة على صحة االنسان فً العمل او ظروؾ المعٌشة او
المرض ٌعود الى االدخنة او الؽبار فً المصنع .
 7ــ تصنٌؾ وبائً ٌتعامل مع حدوث االمراض وتوزٌعها وسٌطرة االضطراب على السكان
وٌعد علم االوبئة احد العلوم التً تهتم باألمراض الحٌوٌة حول العالم فاألمم المتحدة تدعم جزئٌا
منظمة الصحة العالمٌة والتً تعد وظٌفتها الرئٌسة التحقق من توزٌع االمراض عالمٌا واثناء
هذا التحقٌق تتوضح العدٌد من االسباب التً كانت وراء انتشار المرض وتجهٌز اسالٌب
السٌطرة على العدٌد من االمراض .

البٌئة الطبٌعٌة والمرض

ٌمكن تقسٌم عوامل البٌئة الطبٌعٌة التً لها اثر فً انتشار المرض وهً كما ٌاتً :
1ــ الموقع الجؽرافً وطوبوؼرافٌة المكان وعالقتها فً انتشار المرض :
ٌؤثر الموقع الجؽرافً للمنطقة من حٌث درجة اهمٌتها كان تكون ذات موقع
استراتٌجً او منطقة تجارة او تمثل مركز الدولة او االقلٌم خاصة ان حركة االنتقال
اصبحت نشطة خالل القرن العشرٌن وبداٌة هذا القرن مما ساعد على انتشار بعض
االمراض عن طرٌق التنقل وؼالبا ً ما ٌحدث هذا فً البالد التً تقع على الطرق
التجارٌة او طرق التحركات البشرٌة الدائمة والمؤقته كالحدود الشرقٌة والجنوبٌة
والؽربٌة للسودان فهً حدود التتوقؾ عندها موجات الالجئٌن والعمال والرعاة دون
ان ٌخضعوا الي رقابة صحٌة اوٌتم نقل المرض عن طرٌق هجرة السكان من
المناطق ا لرٌفٌة الى المدٌنة وفً المملكة العربٌة السعودٌة ٌتعرض الكثٌر من
الحجاج للكثٌر من االمراض سنوٌا ً بسبب اختالط الناس القادمٌن من بٌئات مختلفة ,
ولٌس االنسان وحده هو الذي ٌنقل المرض عبر الحدود بل تنقلها الحٌوانات
والحشرات وخاصة فً الدول الواقعة فً نطاق الؽابات المدارٌة االفرٌقٌة مثل
مرض الحمى الصفراء الذي تنقلها القردة والحشرة الذي تنقله فهً بعوضة االٌدٌس
المصرٌة وهً تتكاثر فً اي تجمعات مائٌة راكدة وفً الؽابات فً اعلى االشجار
وعن طرٌق لدغ الحٌوان واالنسان وٌظهر المرض بعد  3او  6اٌام وهو مرض
وبائً وسرٌع االنتشار وٌتمٌز المرٌض بارتفاع درجة الحرارة ومرض النوم الذي
تسببه ذبابة تسً تسً باالضافة الى مرض المالرٌا وخاصة فً البلدان النامٌة ذات
المناخ ا لمداري شبه االستوائً وتعد قارة افرٌقٌا من المناطق التً ٌنتشر فٌها هذا
المرض وقارة اسٌا وخاصة دول جنوب وشرق اسٌا وقارة امرٌكا الجنوبٌة وحسب
تقارٌر منظمة الصحة العالمٌة ان المرض انتقل خالل العقود القلٌلة الماضٌة الى
دول ومناطق فً العالم لم ٌكن موجوداً فٌها سابقا ً حتى وصل الى دول اوربا
الشرقٌة وروسٌا وتركٌا والوالٌات المتحدة االمرٌكٌة وكذلك ٌتم نقل المرض بسبب
قرب المصانع من التجمعات السكنٌة مما ٌسبب التلوث بالؽازات وبالتالً ٌسبب

االمراض للسكان وكذلك الموقع الفلكً والذي تحدده االقالٌم المناخٌة والتً تؤثر
على توزٌع االمراض فتسود بعض االمراض فً العروض المدارٌة مثل الكولٌرا
والمالرٌا وٌسود فً العروض الباردة لٌن العظام واالنفلونزا.
اما طبوؼرافٌة المكان ٌكون لها تأثٌر مباشر واخر ؼٌر مباشر وٌتمثل التأثٌر
المباشر فً االرتفاع الكبٌر عن سطح البحر وما ٌترتب علٌه من تناقص فً الضؽط
الجوي وتخلخل الهواء وتناقص نسبة االوكسجٌن وٌؤثر هذا على الرئتٌن والقلب
والدورة الدموٌة اما التأثٌر ؼٌر المباشر فٌتمثل فً تأثٌر التضارٌس على توزٌع
بعض االمراض مثل مرض البلهارسٌا اذ ال ٌستطٌع ان ٌحٌا او ٌتطور على
المرتفعات العالٌة كما ان مرض الكولٌرا ال ٌنتشر عادة بٌن سكان المناطق الجبلٌة
اضافة الى ان بعض االمراض الجلدٌة مثل االكزٌما وؼٌرها من امراض الحساسٌة
تشفى بسرعة على الجبال المرتفعة وٌرجع ذلك الى قوة االشعة الشمسٌة وخصوصا ً
االشعة فوق البنفسجٌة كما ان النحدار االرض ٌساعد على انتشار المرض بطرٌقة
ؼٌر مباشرة عن طرٌق سوء تصرٌؾ مٌاه االمطار وبالتالً ٌساعد على خلق بٌئة
صالحة لنواقل االمراض وخاصة فً المستوطنات الرٌفٌة والحضرٌة
مرض البلهارسٌا وهو مرض الدٌدان الورقٌة وهو مرض قدٌم ٌصٌب االنسان
وسمً نسبة الى مكتشفها وهو ٌعٌش فً الماء العذب او ذات ملوحة قلٌلة وهً
تخترق جلد االنسان عند نزوله فً الماء .

2ـــ عناصر المناخ
ٌعد المناخ من اكثر العوامل الطبٌعٌة تأثٌراً على حٌاة االنسان وؼٌرة من الكائنات
الحٌة وان عالقتها بصحة االنسان ومظاهر نشاطه المختلفة امر ثابت منذ القدم
وٌكون التأثٌر المناخً على المرض بطرقتٌن وهما :
ا ــ عالقة عناصر المناخ بالكائنات المرضٌة االصلٌة المسببة للمرض اوناقلة لة
وهً مرتبطة به بشكل ؼٌر مباشر مثل وجود الناقل مثل مرض الحمى الصفراء
والمالرٌا اللذان ٌنقالن بواسطة نوع من البعوض الذي ٌعٌش فً المناطق االستوائٌة
كما توجد امراض معٌنة بالمناطق الجبلٌة .
ب ــ تأثٌر عناصر المناخ بشكل مباشر على جسم االنسان وحسب التؽٌر الفصلً
للظروؾ المناخٌة من اشعاع شمسً ودرجة حرارة ورطوبة ورٌاح  .وعلٌه ٌمكن
تقسٌم عناصر المناخ المؤثرة على انتشار المرض الى ما ٌلً :

أ ـــ االشعاع الشمسً  :وهو من العناصر المناخٌة التً لها اثار مباشرة على حٌاة
االنسان و صحته فعند تعرض اإلنسان ألشعة الشمس المباشرة فً األقالٌم الحارة
والدفٌئةٌ ,صاب بضربة شمس أو الضربة الحرارٌة  ,وتحدث بسبب ارتفاع درجة
الحرارة دون التعرض ألشعة الشمس .أمّا األشعة الضوئٌة للشمس ,فإنها تؤثر
بصفة خاصة على العٌنٌن ,وتؤدي قوتها فً كثٌر من األحٌان إلى إجهادهما ,وإلى
إصابتهما بالضعؾ الشدٌد ,وهً حالة منتشرة فً المناطق القطبٌة ,وسببها
االنعكاس الشدٌد ألشعة الشمس الضوئٌة على سطح الجلٌد ,وعلى النقٌض من ذلك,
فأشعة الشمس لها عدة فوائد ,أهمها :أن األشعة فوق البنفسجٌة تؤدي إلى تكوٌن
فٌتامٌن "د" فً الجسم ,وإضعاؾ نشاط البكترٌا والجراثٌم ,وتساعد على مقاومة
بعض األمراض ,مثل السل  ,ولٌن العظام األن زٌادتها تكون لها اثار سٌئة على
االنسان حٌث تسبب التهاب فً الجلد وسرطان فً الجلد
وقد ٌكون لطبقة االوزون الدور الفاعل فً تنظٌم تلك االشعة الواصلة الى سطح
االرض وا ن أي خلل فً تلك الطبقة سٌترتب علٌه زٌادة كمٌة تلك االشعة والتً من
اثارها تكون المٌاه البٌضاء والسوداء فً العٌن .
ب ـــ درجة الحرارة ٌ :عد عنصر درجة الحرارة من اكثر العناصر المناخٌة تأثٌراً
على حٌاة االنسان وصحته وذلك الن تأثٌرها ٌكون دائما ً واضحا ً ومباشراً على كل
الناس وفً كل انواع المناخ وان كان هذا التأثٌر ٌرتبط ؼالبا بتأثٌر العناصر
المناخٌة االخرى وخصوصا ً االشعاع الشمسً والرٌاح ورطوبة الهواء اذ تؤدي
ارتفاع درجة الحرارة إلى إصابة اإلنسان بعدة أمراض ,تعرؾ بأمراض الحرارة
المتطرفة ,ومنها الضربة الحرارٌة  ,والتقلصات الحرارٌة  ,واإلؼماء  ,والطفح
الجلدي وهناك أمراض البرودة المتطرفة ,مثل :تشقق جلد األطراؾ المكشوفة,
وعضة الصقٌع  ,وهً ُتصٌب بصفة خاصة األطراؾ المكشوفة بالتجمد ,حٌث إنها
تفقد حرارتها بصورة أسرع من بقٌة أجزاء الجسم.
تختلؾ العالقة بٌن الرٌاح وصحة االنسان على حسب صفاتها
ج ــ الرٌاح :
وسرعتها فبٌنما تكون فً بعض المناطق عامالً مساعداً على الراحة وصحة االنسان
وقد تكون فً بعض المناطق من أهم وسائل نشر األمراض المعدٌة ,وكثٌراً ما
تكون سببا ً فً التخرٌب والدمار ,إذا كان هبوبها على شكل عواصؾ وأعاصٌر,
تؤدي فً بعض األحوال إلى حدوث خسائر مادٌة وفً األرواح ,مثاال على ذلك
العواصؾ الثلجٌة فً امرٌكا الشمالٌة واالعاصٌر المدارٌة كما تؤدي العواصؾ
الرملٌة إلى زٌادة أمراض الحساسٌة  ,مثل الربو وأمراض العٌون وخاصة فً
االقالٌم الجافة .

د ـــ الرطوبة  :تمثل رطوبة الهواء أي بخار الماء العالق به عنصراً رئٌسٌا ً من
عناصر المناخ النها هً االساس الذي تقوم علٌه كل مظاهر التكثؾ التً لها عالقة
بالحٌاة على االرض من سحب ومطر وضباب وندى وثلج وصقٌع او برد
وباالضافة الى ذلك فان لها تأثٌر مباشر على جسم االنسان وقد ٌستطٌع االنسان ان
ٌقا وم نقص الرطوبة فً الجو بواسطة بعض الوظائؾ الفسٌولوجٌة واهمها افراز
العرق الذي ٌعمل على ترطٌب الجلد فً الجو الحار الجاؾ اما اذا زاد نقص
الرطوبة فقد ٌؤدي الى جفاؾ البشرة وشعور االنسان بالضٌق اما نقص الرطوبة فً
الجو البارد فٌؤدي الى تعرض جلد الوجه واالٌدي الى التشقق .

3ـــ التربة والمياه
اوالً:

التربة

واثرها

على

صحة

االنسان

تلعب التربة دوراً هاما ً فً نمو النباتات وحٌاتها  ,وتعد األساس الذي تقوم علٌه
عملٌات اإلنتاج الزراعً والحٌاة الحٌوانٌة  ,كما تحوي التربة على كثٌر
من الكائنات الحٌة الدقٌقة  ,والدٌدان  ,والحشرات .
وتلوث التربة ٌعنً دخول مواد ؼرٌبة فً التربة أو زٌادة فً تركٌز إحدى مكوناتها
الطبٌعٌة  ,األمر الذي ٌؤدي إلى تؽٌر فً التركٌب الكٌمٌائً والفٌزٌائً للتربة ,
وهذه المواد ٌطلق علٌها ملوثات التربة وقد تكون مبٌدات أو أسمدة كٌمٌائٌة أو
أمطار حمضٌة أو نفاٌات (صناعٌة  -منزلٌة  -مشعة  ) .....وؼٌرها اذ وٌؤدي
تلوث التربة إلى تلوث المحاصٌل الزراعٌة  ,األمر الذي ٌؤدي إلى اإلضرار
بصحة اإلنسان الذي ٌتؽذى علٌها مباشرة  ,وعن طرٌق انتقال الملوثات إلى
المنتجات الحٌوانٌة كالحلٌب والبٌض واللحم.
ٌمكن تصنٌؾ ملوثات التربة حسب منشئها إلى ملوثات طبٌعٌة وملوثات بشرٌة. ,


الملوثات الطبٌعٌة:



االنجراؾ وهً من أخطر العوامل التً تهدد الحٌاة النباتٌة والحٌوانٌة,
والتصحر ٌعنً التدهور فً النظم البٌئٌة  .وقد ٌنتج التصحر بسبب عوامل
مناخٌة (مثل الجفاؾ وندرة األمطار) أو بسبب ازدٌاد نسبة الملوحة أو زحؾ
الرمال أو بسبب تدخل البشر (مثل عملٌات الرعً الجائر أو تحوٌل األراضً
إلى عمرانٌة أو صناعٌة) وهً تهدد الحٌاة النباتٌة والحٌوانٌة
 .1الملوثات البشرٌة (الصناعٌة):



التلوث بالمخلفات الصلبة :إن التقدم الذي عرفته الصناعة وما تقدمه المصانع
من نفاٌات صلبة تنتقل للتربة فتسهم فً هدم النظام البٌئً ,مثل المخلفات

الصلبة الصناعٌة (حدٌد ,ألمنٌوم ,بالستٌك ومطاط صناعً) وبالتالً فإنها
تتراكم تدرٌجٌا ً وتضر باألنظمة البٌئٌة , ,كما أن التزاٌد السرٌع للسكان ساهم
فً ظهور نفاٌات منزلٌة صلبة بحاجة للتخلص منها كالزجاج والعلب المعدنٌة
الفارؼة.


التلوث بالمخلفات السائلةٌ :قصد بالمخلفات السائلة مٌاه المجاري ,ومخلفات
المصانع والدباؼات ,ومٌاه المنظفات الكٌمٌائٌة والزٌوت المعدنٌة المستعملة,
لذلك فإن المخلفات السائلة وعند اختالطها بالمٌاه الملوثة تصبح بؤرة النتشار
الجراثٌم والطفٌلٌات الممرضة ,وتنتقل هذه الكائنات إلى اإلنسان من خالل
المزروعات وخاصة تلك التً تؤكل مباشرة دون طبخ.

التلوث بالمبٌدات :وتكمن خطورة المبٌدات الكٌمٌائٌة إن االستعمال المستمر
للمبٌدات ٌؤدي إلى زٌادة فً تركٌز العناصر السامة فً نسج النباتات والمحاصٌل
الزراعٌة التً تنتقل بدورها إلى الحٌوانات (أبقار وأؼنام) التً تتؽذى على هذه
المحاصٌل ,ثم تنتقل لإلنسان عن طرٌق تناوله للخضار والفواكه واللحوم
واألسماك . .وفً بعض الحاالت ترش هذه المبٌدات فً الحقول بواسطة الطائرات
من الجو ,وال تؤدي هذه الطرٌقة إلى تلوث التربة فقط بل تؤدي أٌضا ً إلى تلوث
الهواء وٌتأثر اإلنسان كذلك بهذه المبٌدات ,فالعمال الذٌن ٌعملون فً مصانع هذه
المبٌدات ٌتأثرون بها بطرٌقة مباشرة إما عن طرٌق المالمسة ,وإما عن طرٌق
استنشاق أبخرتها ,كما ٌتعرض لهذا الخطر العمال الذٌن ٌقومون برش هذه المبٌدات
فً الحقول.


لتلوث باألسمدة الكٌمٌائٌة :وإن االستخدام المفرط لهذه األسمدة بكمٌات تزٌد عن
حاجة النبات الفعلٌة اً من هذه األسمدة ٌبقى فً التربة وهو الجزء الذي ٌزٌد عن
حاجة النبات  , .وهو أحد عوامل تلوث التربة  ,تؤدي إلى تسمم الحٌوانات
التً تتؽذى على النباتات .الى مٌاه االنهار وفً حال تناول اإلنسان لهذه المٌاه
فإن البكترٌا الموجودة فً الجهاز الهضمً تقوم باختزال النترات إلى نترٌت
والذي بدوره ٌنتقل إلى الدم و ٌتحد معا الهٌموؼلوبٌن  ,فٌفقد الهٌموؼلوبٌن قدرته
الطبٌعٌة على امتصاص ؼاز األكسجٌن ونقله إلى الخالٌا وهذه الحالة ٌطلق
علٌها اسم حالة تسمم الدم  ,وهً حالة خطٌرة تمنع وصول ؼاز األكسجٌن إلى
الخالٌا  ,فتموت هذه الخالٌا  ,مما ٌؤدي إلى وفاة الكائن الحً[ ]20[]11وقد تصل
النترات إلى اإلنسان عن طرٌق األطعمة المعلبة  ,حٌث ٌستخدم قلٌل من
مركبات النترات والنترٌت بهدؾ حفظها من الفساد والتلؾ  ,باعتبار أن لهذه
المركبات خواص مضادة للجراثٌم[. ]21



المعادن الثقٌلة :تصاب التربة بتلوث المعادن الثقٌلة كالرصاص والزئبق
والكادمٌوم  ,التً تصل إلى التربة مع النفاٌات التً ٌتم دفنها فً التربة  ,أو مع
مٌاه الري الملوثة  ,أو نتٌجة لتساقط المركبات العالقة فً الهواء لهذه المعادن ,
وهً معادن شدٌدة السمٌة  ,وتتركز بصورة كبٌرة فً أنسجة النباتات والثمار ,
حٌث تنتقل بدورها عبر السلسلة الؽذائٌة لإلنسان .



األمطار الحمضٌة :تؤدي الى موت النباتات  ,كما ٌمكن أن تحتوي هذه األمطار
عند تسربها فً جوؾ التربة على عناصر ذائبة خطرة وسامة مثل المعادن
الثقٌلة كالرصاص والزئبق.



التلوث اإلشعاعً, :وتأتً خطورة العناصر المشعة من كونها ذات صفة تراكمٌة
أي أنها تنتقل من الوسط إلى الكائنات النباتٌة والحٌوانٌة ثم الى الجسم  ,فٌمكن
أن ٌحدث خلل وراثً والذي من الممكن أن ٌنتقل إلى األجٌال القادمة  ,أو ظهور
تشوهات عند األطفال الذٌن ٌولدون فً مناطق تعرضت إلى مصدر إشعاعات
كما هً الحال عند األطفال الٌابانٌٌن الذٌن ولدوا بعد إلقاء القنابل الذرٌة على
هٌروشٌما وناؼازاكً سنة . 1191

ثانيا ً  :المياه وأثره على صحة اإلنسان
المياه العذبة هي المياه التي يتعامل معها اإلنسان بشكل مباشر ييريميو ي ره شرهه
مصاه المياه العذبرة ترههي اك كبير اك اري ا ينرة ا لير لعره تيايرا ره ا ياار ا مرن
االهتما لهاو ييمكن حص العيامل التي تتسبب اي حهيث مثل هذا التههي اي:
الميراه يشركل هي و ي سريي ا مر الرذو يعره ايرة اري

1و عه تنظيف لزانا
اللطي .
2و صي لهما الص ف الصحي يالتليص من مليفاتا .
3و التليص من مليفا الصناعة برهين معالاتهرا اانرب المبيرها الحشر ية
المسرررررررررررررررررررررررررتلهمة فييييييييييييييييييييييييي ا را ييييييييييييييييييييييييي ال راعيييييييييييييييييييييييييية
يتعه المياه اكث اليسائط النا يرة لممر ام مرن لرول ترياي اليسرط الموئر لهرا
يالسيما ام ام الكيلي ا يالمو يررا يالتيفيي ره لبيها سرريا يأم ر ام الكبرره
,االلتهاب الكبهو اليبائي الهيسنتا يا بكااة أنياعها  ,حرررراال تسررررم ياالسررررهال
يتمثل المياه المييثة احهى اه المشاكل التي تعاني منها معظ هيل العرال الثالرث
يليمياه المييثة مصاه عهيه يهي كما ييي :
1و مياه االمطا المييثة السيما اي المنراط الصرناعية اذ تامر االمطرا لرول
سقيطها المييثا الميايه اي الهياء يالتري منهرا اكاسريه النتر ياين ياكاسريه
الكب ي يذ ا الت اب لتشكل ما يسمى با مطا الحامضية و
2و ميرررراه الماررررا و الصرررر ف الصررررحي) يهرررري الميرررراه المييثررررة بالصررررابين
يالمنضفا الصرناعية يعرهه مرن انرياب البكت يرا يالميك يبرا الضرا عنرهما
تنتقل الى االنها يالبحي ا االم الذو يؤهو عنا تييث الماء يبالتالي يسربب
بانتشا االسرهال يالكريلي ا و يتكرين أضر ا ه عيري الصرحة العامرة لاصرة ذا
ت ك مكشياة أي ألقي مليفاتها اي ا ماكن الق يبة من المساكن حيرث يتيالره
البعرريم يالررذباب ممررا يسرربب الكثي ر مررن ا م ر ام باإلضررااة لرري اسررتلها

المبيها المنزلية التي لها أض ا ها عيي صرحة اإلنسران .حيرث تسربب مر م
الكيلي ا يااللتهاب الكبهو و
3و مياه المليفا الصناعية يتشتمل عيى مليفا المصران الذذائيرة يالكيميائيرة
يااللياف الصناعية التي تؤهو الرى تيريث الميراه بالرههين يالبكت يرا ياالصربا
يمليفا النفط يم كباتا الملتيفة يبالتالي تاثي ها عيى صحة االنسان و
عيررى المحاص ريل الز اعيررة
4و ميرراه المبيررها الحش ر ية يهرري الميرراه الترري ت ر
يالتي تستعمل الزالة االعشاب الضا ايتس ب بعضها م مياه ا مطا مياه
ال و لتصل لى مياه االنهرا مسرببا تيريث كيميرائي لطير ا ليمصراه المائيرة.
االمررر الرررذو يرررؤهو الرررى حرررهيث االمررر ام ليسررركان القررر يبين مرررن اال اضررري
الز اعية و

االنماط المكانٌة النتشار االمراض
تمثل بعض االمراض مشكالت صحٌة عالمٌة عندما ٌتجاوز مدى انتشارها حدود الدولة او
االقلٌم او ان تتصدر قوائم االمراض او الوفاة او تكون سارٌة وسرٌعة االنتشار او مستعصٌة
وؼٌر قابلة للعالج كما لها اثار اقتصادٌة واجتماعٌة سلبٌة على المجتمعات التً تنتشر فٌها
وهً تتمثل بما ٌلً :
1ــ مرض االٌدز ٌ :نتشر فً امرٌكا الشمالٌة واوربا الؽربٌة واسترالٌا ونٌوزلندا واجزاء من
امرٌكا الالتٌنٌة وفً مناطق وسط وشرق وجنوب افرٌقٌا وفً شرق اوربا والشرق االوسط من
اسٌا
2ــ مرض المالرٌا ٌ :نتشر فً قارة افرٌقٌا وقارة اسٌا وقارة امرٌكا الجنوبٌة
4ــ مرض الكولٌرا :انتشر المرض فً مالوي بٌن الالجئٌن الموزمبٌقٌٌن وبٌن الالجئٌن
الرواندٌٌن فً مخٌم جوما فً زائٌر وجمهورٌة الكونؽو الدٌمقراطٌة

التحلٌل الكمً فً الجؽرافٌة الصحٌة
ادوات التحلٌل الكمً فً الجؽرافٌة الصحٌة تنقسم ادوات تحلٌل المعطٌات الخاصة بموضوعات
الجؽرافٌة الصحٌة الى عدة اقسام هً :

أ ــ مقاٌس ومؤشرات الصحة العامة  :وهً مقاٌس بسٌطة تتمثل بما ٌلً

 1ــ معدل االصابة  /وٌحسب معدل االصابة بقسمة عدد المصابٌن بالمرض فً الوحدة
المكانٌة على اجمالً عدد السكان فً نفس الوحدة وٌضرب الناتج ب 1111او 111111

معدل االصابة فً الوحدة االدارٌة = عدد المصابٌن بمرض ما  /عدد السكان × 1111او
111111
 2ــ معدل الوفٌات ٌ :حسب وفق المعادالت االتٌة

معدل الوفٌات = عدد الوفٌات خالل السنة  /عدد السكان × 1111
ب ــ معادالت خاصة فً قٌاس ظواهر الصحة والمرض وهً كما ٌاتً
معادلة التؽٌر الموسمً للظاهرة المرضٌة وهً كما ٌاتً :
القٌمة الموسمٌة = قٌمة الظاهرة المرضٌة فً أي شهر  /المعدل الشهري للظاهرة المرضٌة ×
111111

البعد التارٌخً فً الجؽرافٌة الصحٌة
اوالً  :مفهوم الوباء
ٌعرؾ الوباء بانه انتشار المرض معدي فً مجتمع او اقلٌم على نطاق واسع اكثر من المعتاد او
على نحو ؼٌر متوقع بالقٌاس الى المكان والزمان المفترضٌن .
وٌأخذ الوباء وفقا ً لمدى انتشاره مسمٌات مختلفة فعندما ٌكون محصوراً فً مجموعة صؽٌرة
من السكان على مساحة محدودة ٌسمى بالتفشً الوبائً اما عندما ٌنتشر بٌن عدد كبٌر من
السكان وعلى مساحة واسعة من العالم ٌسمى بالوباء العالمً .

ثانٌا ً  :تارٌخ االوبئة ومسارتها
ان االوبئة ظاهرة قدٌمة ظهرت عندما بدأت الجمعات البشرٌة تستقر فً مستوطنات وتمارس
نشاطها حٌث نجم عن بعض تلك النشاطات تفاعل سًء مع عناصر البٌئة مهدت النتشار
مسببات كثٌر ه من االمراض المعدٌة التً تحولت الى امراض وبائٌة ومن اكثر االوبئة تأثٌرا
فً تارٌخ البشرٌة هً ما ٌلً :
1ــ وباء الطاعون
2ــ وباء االنفلونزا

