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  ٢٠١٧ مارس ١٩، الموافقة على النشر في ٢٠١٧  فبراير٢٨استالم البحث فى 

 الملخص العربى

 في محافظتي   سر البحث إلى تقييم األنماط الغذائية لأل      يهدف
 عن التلوث   الناشئةعالقتها بأمراض الصدر    اإلسكندرية وقنا، و  

 أختيـرت   أسـرة  ٤٠٠وتكونت عينـة البحـث مـن        . الهوائي
 حافظـة  مـن منطقـة وادي القمـر بم        أسـرة  ٢٠٠، وائياعش

التابعة لنجـع حمـادي     ) هو( من قرية  أسرة ٢٠٠و، اإلسكندرية
 تم جمع البيانات باستخدام استمارة اسـتبيان        وقد. بمحافظة قنا 

:  أربعـة محـاور هـي      شملت سرة،صية لربة األ  بالمقابلة الشخ 
 واألنمـاط الغذائيـة     األسـرة،  فـراد  الديموغرافية أل  الخصائص

 ودرجـة   ،) مـستقلة  كمتغيرات( تلوث الهواء    ر ومصاد سرة،لأل
  ). تابعكمتغير (سرة األأفراد األمراض الصدرية بين إنتشار

 لديها مرضى   سرمن األ ) ٪٤٧( النتائج أن حوالي     وأظهرت
من أمراض صدرية ناشئة عن تلوث الهـواء، وتـسهم          يعانون  

 أسـر من  ) ٪٩(من العينة الكلية، مقابل     ) ٪٣٨(اإلسكندرية بـ   
 ١٦من المرضى من فئة األطفال دون سـن         ) ٪٢٥(وكان  . قنا
مقارنة بـ  ) ٪٦٠ (نا اإلصابة في اإلناث أعلى في ق      وكانت. سنة

من )  ٪٤٠(و  ) ٪٥١,٥(وتبين أن   . اإلسكندريةفي  ) ٪٤٧,٦(
 وأظهرت.  التوالي لى لديها مدخنين في اإلسكندرية وقنا ع      سراأل

 إلـى تعـديل أنمـاطهم        بحاجـة من األسر   %) ٦٢(النتائج أن   
 في اإلسكندرية تتبـع     سرفقط من األ  %) ١٨ (أنالغذائية، حيث   
  .من قنا%) ٣٧(، مقابل حيةأنماطا غذائية ص

غذائية  ال اط التحليل اإلحصائي فروقا معنوية في األنم      وأظهر
 ووجدت عالقة عكسية ذات داللة إحصائية       ،بين اإلسكندرية وقنا  

مثل تناول الفواكه وخبز القمح     ( أنماطا غذائية صحية     إتباعبين  
والمـشروبات  ،الكامل يوميا، واألسماك البحرية مرة أسـبوعيا        

 األمراض الصدرية الناشـئة     إنتشاروبين درجة   ) العشبية يوميا 
 لوحظت عالقة إيجابيـة ذات داللـة        ماينب. عن التلوث الهوائي  

 أنماطا غذائية غير صحية مثل االفراط فـي         إتباعإحصائية بين   

 إنتـشار وبـين درجـة     ) الدهون المشبعة وملح الطعام   (تناول  
كمـا أظهـرت    .  الصدرية الناشئة عن التلوث الهوائي     ألمراضا

 إنتـشار  أنماطا غذائية صحية يساعد في تقليل        إتباعالنتائج أن   
 بنـسبة   الهـوائي راض الصدرية الناشـئة عـن التلـوث         األم

)١٧,١ .(%  
 – األمراض الـصدرية   –األنماط الغذائية :  المفتاحية الكلمات

 . مضادات األكسدة-التلوث الهوائي

  المقدمة 
                        كثرت األدلـة علـى             لماضية،                          مدى العقود القليلة ا       على

           والتـي    ،                       على صـحة اإلنـسان       اء                           اآلثار السلبية لتلوث الهو   
   .                                                    ها سكان المناطق الصناعية في جميع أنحاء العالم                يعاني من 

         مثـل         الهواء                                            من الناس تعاني أعراضا مرتبطة بتلوث            كثير ف
              ويختلف خطـر     .                   أوصعوبة التنفس        السعال                 حساسية العين أو  

                                                              التلوث الهوائي حسب الحالة الصحية للجسم، ونوع الملوثات         
   (Cecchi et al., 2014).                            وتركيزها ومدة التعرض للملوث

 McLaren and (                               تلوث الهواء على الصحة العامة     يؤثر و

Williams, 2015 .(   في تطـور     يسي                     حيث يعتبر العامل الرئ            
      ووفقا   .                                وخاصة أمراض الجهاز التنفسي       مراض              العديد من األ  

          تـوفي       ٢٠١٢                                                 لتقارير منظمة الصحة العالمية أنه في عـام         
       مـوع                               واحد لكل ثمانية مـن مج      -               ماليين شخص     ٧       حوالي  

 ,WHO (                              نتيجة التعرض لتلوث الهـواء  -     المية           الوفيات الع

2013.(    
        أكثر   ن م  )             داخل المنزل  (                                 يعتبر تلوث الهواء الداخلي         كما

                            حيث تسبب الجسيمات التـي       ،                            المشاكل تأثيرا على الصحة   
ّ                                      تُستنشق من الهواء الملّوث داخل المنزل في نسبة تزيد ع              لى ُ                    

       لتهاب                                             من وفيات األطفال دون سن الخامسة بسبب اإل         %   ٥٠
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                                              عن التعرض للهواء الملوث داخل المنـزل            ينجم و  ،     رئوي  ال
                            ً                               مليون حالة وفاة مبكرة سنوياً مـن جـراء اإلصـابة               ٣,٨
 Chronic)                                   مثــل االنــسداد الرئــوي المــزمن    مراض    بــأ

Obstructive Pulmonary Diseases) (COPD)،    وسـرطان          
   . (WHO, 2014)     الرئة

                                                     أكثر أمراض الصدر شيوعا التي يـسببها تلـوث             ومن
                                                هي مجموعة أمراض ضيق مجرى الهواء المـزمن               الهواء  

                     مـصطلح يـستخدم        وهو   ،(COPD)                           في الرئة  أو ما يسمى       
                   التـي تتميـز       نة                         األمراض الرئوية المزم      وعة         لوصف مجم 

          النفـاخ                                                         بعرقلة تدفق الهـواء مـن وإلـى الـرئتين وهـو             
 Chronic                الشعبي المزمن         واإللتهاب   (Emphysema)      الرئوي

Bronchitis)  (  والربو      (Asthma)  (WebMD, 2016)  .    وقـد      
        فـي           لثالثـة                                            مرض اإلنسداد الرئوي المزمن المرتبة ا          احتل

               بسبب إرتفـاع     ،                                           أسباب الوفاه بعد أمراض القلب والسرطان     
            والتـدخين    .  (NIH, 2005 )                        التدخين وملوثات الهواء  الت   معد

              ، ألن دخـان     )(COPD               من حـاالت      ٪  ٨٠                 هو المسؤول عن    
                 يميائي، بما في             مركب ك      ٤٠٠٠                             التبغ يحتوي على أكثر من      

                                                             ذلك النيكوتين وأول أكسيد الكربون، األكرولين، وغيرها من        
                  مـادة منهـا       ٥٠                             باإلضافة إلى أكثر مـن        ،              المواد الضارة 

                                               ويواجه المعرضون للتدخين السلبي خطر اإلصابة        ،       مسرطنة
   .(CDC, 2013)   ٪  ٣٠-  ٢٠                   بسرطان الرئة بنسبة 

                                                          يلعب النمط الغذائي دورا هاما في حمايـة أمـراض             قد
                                                               الصدر التي يسببها تلوث الهواء، وذلـك ألن الغـذاء هـو            

  (Anti-oxidants)                                        المصدر الرئيـسي لمـضادات األكـسدة      
   (Free Radicals)                                    وغيرها من المغذيات التي تقي الجسم من

            المركبـات        بأنها           األكسدة         مضادات       وتعرف  .              الجذور الحرة 
         كيـزات       بتر         لغـذائي                         وجدت في النظـام ا       إن                  الكيميائية التي   

          متعددة،      آليات                       أن تؤخر ظهور األكسدة ب ن             ة فإنها يمك       منخفض
                                                          اآلليات التي تقوم بها هي إيقاف األكسدة عن طريـق               وأحد

ــرة  ــذور الح ــة الج ــسدات  (Free Radicals)                         إزال               والمؤك
) oxidants (  مليـات                 إما مـن ع        نسان              في جسم اإل       تنتج      التي        

          التلـوث،   (                     من مصادر خارجيـة                               األيض الطبيعية للخاليا أو   
               وعندما تتراكم    ،  )                             ائر، اإلشعاع، األدوية وغيرها             دخان السج 

                                                   في الجسم بكميات زائدة يتولـد مـا يـسمى                الحرة        الجذور  
            لـه دورا        الـذي   ، (Oxidative Stress)                  بالضغط التأكـسدى  

                                                          رئيسيا في زيادة مخاطر اإلصابة بالعديد مـن األمـراض          
                                            البشري عدة آليـات لمواجهـة الـضغط               وللجسم  ،      مزمنة  ال

              والتي إما    ،    كسدة                          إنتاج المواد المضادة لأل                      التأكسدي من خالل    
                  المكمالت الغذائية    أو                                       تنتج بشكل طبيعي، أومن خالل األغذية     

) Huy et al., 2008 .(    وجـد       وقـد        (Ghoniem et al., 2015)  
                        دم األصحاء مقارنـة          بالزما       في         األكسدة         لمضادات         إرتفاعا

   .                           بمرضى اإلنسداد الرئوى المزمن
         بعـض        إتباع             العالقة بين                              الدراسات التي تتناول           وتعددت

    رت            حيـث أشـا     .                                          األنماط الغذائية وصحة الجهاز التنفـسي     
                  إلى أهمية تناول     )     ١٩٩٩   ،                        سهير نور وآمال العسال    (       دراسة  

                                                          األغذية المحتوية على مـضادات األكـسدة فـي مقاومـة           
           وقد ارتبط    .    ائي                                          األمراض الصدرية الناشئة عن التلوث الهو     

                        الطازجـة واألسـماك              الفواكـه     ب      الغني         الغذائي        النظام       إتباع
    أن      جـد                ُ    ، وفي المقابل وُ    )Sridhar,1999 (                   بتحسن صحة الرئة    

            واإلكثار من    ،                                            التغذية كان مرتبطا بتدهور صحة الرئة         سوء
                                                             تناول الدهون المشبعة والنشويات المكررة وملـح الطعـام         

                                         ظهور أعراض أمراض الرئة المزمنـة               إحتماالت          يزيد من   
(London, 2005) .  وجد و   (Young et al., 1999)   فيتامين    أن         

C  بخفض مستويات الهستامين في الدم الذي يزيد مـن           يقوم                                                     
      وفـي    ،                    الصورة المختزلة    في  C                             حدة الربو، ويوجد فيتامين     

    وله   ،       هوائية                                                   القناة التنفسية السفلى وسوائل أسطح الممرات ال      
                                                  حمايـة الرئـة نتيجـة لخواصـه المزيلـة             في   ا      هام  ا   دور

   .                للراديكاالت الحرة
                                            ثارا إيجابية على سالمة الجهاز التنفـسي                   اكتشفت آ     وقد

                      أظهـرت  دراسـة         حيث  ،                                  جراء إتباع أنماطا غذائية صحية    
(Hemila, 2007) لفيتامين     أن          Cفـي      الجي              دور وقائي وع       

     أن (Jeong et al,. 2010)       ويـرى    .                    مرضى اإللتهاب الرئوي
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           إللتهـاب   ا      مخفف ا           لها تأثير   كان   C                     جرعة كبيرة من فيتامين
            ظيـت بعـض      ح      كـذلك    .                               الرئة الحاد في حيوانات التجارب 

                                                             المكونات الغذائية مثل األحماض الدهنيـة غيـر المـشبعة          
                               حامية ضد اإلصـابة بـبعض                بإعتبارها         بإهتمام   ٣ _      أوميجا

        المضاد         فالنشاط    .                                             أمراض الرئة الناجمة عن التلوث الهوائي       
                                الدهنية طويلة السلسلة لها      ٣ _  جا                          لإللتهابات من أحماض أومي   

 Wall et)        تنفـسي                                         آثار واضحة  في تقليل إلتهابات الجهاز ال

al,. 2010) .  مـن   ٣ _                    الدهنيـة أوميغـا        األحماض         وإستهالك       
   م                                                          مصادرها البحرية يقلل من مؤشرات اإللتهـاب فـي الـد          

(Robinson & Mazurak, 2013(  .   طفال   ٢٩              وفي دراسة على      
                                                           يعانون من الربو، أظهر تناول مكمالت زيت السمك الغنية         

   اض                                  عشرة أشهر تحسنا وقلت أعـر          لمدة  DHA       و    EPA    في  
                                الـذين تنـاولوا الـدواء          فال                                الربو لديهم بالمقارنة مع األط    

               تـأثيرا     ٦ _        أوميجـا   /  ٣ _         أوميجا  ٥ / ١                وكان لنسبة     ،      الوهمي
 Steven).                مـن الربـو        عانون                        مفيدا على المرضى الذين ي

&Ehrlich , 2015)    
        فـي    ة                      العشبية آثارا قوي            المشروبات      لبعض    أن     وجد     وقد

ـ      مثل   .                          مقاومة الربو والحساسية                        وأوراق الجوافـة      اع       النعن
                                                               والتيليو والزعتر والقرنفل والقرفة والزنجبيـل، إلحتوائهـا        

                                             أكسدة ومضادات للحساسية، حيث تعمل على             مضادات     على  
          مـادة          إلنتـاج             الجـسم          تحفـز     و                        نشاط الهـستامين         تثبيط

prostacyclin         والتي تسهل التنفس وتمنع حـساسية الجهـاز                                                  
               طريق تليين     عن  ،    ربو               الشعبية وال    ات     لتهاب     اإل       وتعالج  ،        التنفسي

                         ولهـا دور فـي عـالج    ،                              المخاط  مما يسهل طرده للخارج  
ــوائي   ــوث اله ــن التل ــاتج ع ــوني الن ــسمم الكرب                                                                                   الت

(Mateljan, 2015).    
                                         سلبية على سالمة الجهـاز التنفـسي           ارا     آث     وجدت     كما

                     فقد أكـدت نتـائج       ،                                     اء إتباع أنماطا غذائية غير صحية       جر
            ط الغـذائي                على دور الـنم    )  London et al., 2005 (      دراسة 

                                                     غير الصحي في ظهورأمراض  ضـيق مجـرى الهـواء           
  A                               إنخفاض البوتاسيوم وفيتـامين       ارتبط و  .               المزمن في الرئة

        مرضـى           بالزما     في  C        يتامين     وف E                        والكاروتينات وفيتامين   
    ).(Martin, 2012                  الرئوي المزمن       اإلنسداد
                            بـين التغذيـة وصـحة           ادلة                         يعتقد وجود عالقة متب       لذا

      نقـص   (                              حيث يؤثر سوء التغذيـة         ي،   نفس                  وسالمة الجهاز الت  
                      فهم دور الغـذاء       إن  .                  على وظائف الرئة    )            المغذيات      زيادة  أو

                         ً                                     في حماية الرئة سيؤدي حتماً إلى وقاية وعالج أفضل لهـا،           
             بـاألمراض         لإلصابة                         يمكن أن يكون سببا             الهوائي         فالتلوث  

                                            أنماطا غذائية صحية قـد يقلـل مـن               إتباع               الصدرية، لكن   
    .        أعراضها

  و االهداف البحثيةالمشكلة 
 في اإلسكندرية ازدياد مصادر التلوث الهـوائي،        لوحظ
 التلـوث   مـن  تعاني   التي غرب اإلسكندرية    نطقةوخاصة م 

الخطر حيث تتعدى فيهـا الملوثـات المعـدالت العالميـة           
وحـسب بيانـات    ). ٢٠٠٩، جيهان الصاوي (المسموح بها   
يتـضح أن    ) ٢٠١٤، جهاز شـئون البيئـة    ( الرصد البيئي 

 النيتـروجين فـي وادي      كسيدلمتوسط السنوي لغاز ثاني ا    ا
 ،وبهذا يتجاوز الحد المـسموح      ٣م/ ميكروجرام ٦٧,٦القمر  

 الـصحة   منظمة تقارير حسب   ٣م/ ميكروجرام   ٤٠به وهو   
كما يتجاوز الحدود القصوى لنوعية الهواء حسب       ،  العالمية

وبلـغ  ). ٣م/روجـرام ميك٦٠( البيئة في مصر     ايةقانون حم 
 ميكروجرام  ٢٦٩,٣ط السنوي لتركيز األتربة العالقة      المتوس

 وبـذلك تجـاوزت     ، في منطقة المكس ووادي القمـر      ٣م/ 
 وفقا لقـانون    ٣م/  ميكروجرام   ١٢٥الحدود القصوى وهي    
 ١٥,٣٣وبلغ تركيزالضباب الدخاني    ، حماية البيئة في مصر   

 في المكس ووادي القمر، وتراوح تركيـز        ٣م/ ميكروجرام
 فــي ٣م/  ميكروجــرام١,٩ إلــى ١,٨الرصــاص مــن 

 ٠,٥  وهـو ، حيث تجاوز الحد المـسموح بـه         اإلسكندرية
وفقا لما وضعته منظمة الصحة العالميـة        ٣م/ ميكروجرام  

(WHO, 2005).  
 تقارير وزارة الـصحة والـسكان المـصرية         أوضحت

 اإلصابة بالنزالت الشعبية والربـو بلـغ        معدلأن  ) ٢٠٠٧(
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نطقتـي المكـس ووادي      ألف نسمة في م    ١٠٠ لكل ١١٦٢
 ٥ مرات بين األطفال أقـل مـن         ٤القمر وتزيد النسبة إلى     

مما يؤكـد مـدى انتـشار        سنوات مقارنة بإجمالي السكان،   
 وخطيرة  ادة سكان المنطقة بصورة ح    بيناإلصابات التنفسية   

جيهـان  ( الحظت   كما.  معدل التلوث الهوائي   إرتفاعنتيجة  
 التنفسية الناشـئة    زيادة انتشار األمراض  ) ٢٠٠٩، الصاوي

 الشعب الهوائيـة والربـو      إلتهابعن التلوث الهوائي مثل     
الشعبي بين جملة المترددين على مستوصف الصدر غـرب      

مـن إجمـالي    % ٧١,٤حيث سـجلت نحـو      ، اإلسكندرية
  . مستوصفات الصدر في اإلسكندريةيعالمترددين بجم

 من التلوث   -وخاصة محافظة قنا  - مصر يد صع يخلو وال
 بنجع  األلومنيومفباإلضافة لوجود مصنعي السكر و     ،الهوائي

حمادي وبعض الصناعات الصغيرة مثـل إعـادة تـدوير          
 البالستيكية وصناعة العسل األسود والمطاحن، فإن       ألكياسا

دخان المادة الحيويـة المـستخدم فـي األفـران الريفيـة            
 وتربيـة   لمنزلوممارسات الرش بالمبيدات الحشرية داخل ا     

 التي تـؤدي إلـى      رسات كلها من المما   ،لطيورالحيوانات وا 
 داخلي ال يقل خطورة عن التلوث الناتج مـن          هوائيتلوث  

فقد تبين مـن نتـائج      . المصانع وعوادم السيارات في المدن    
رصد الهواء بنجع حمـادي أن المعـدل الـسنوي لوجـود            

 ١٩٥( بلغت حـوإلى     ٢٠١٤ بالهواء لسنة    ةالجسيمات العالق 
 ٩٠ القصوى وهي    ودك تجاوزت الحد   وبذل )٣م/ ميكروجرام

 ولم تتـوافر    ).٢٠١٤، جهاز شئون البيئة  (٣م/ ميكروجرام  
ـ   ىبيانات موثقة عن المرض     ع باألمراض الصدرية فـي نج

  .حمادي
 المشكلة البحثية في عدم التوازن بين المتناول من         تكمن
 المضادة لألكسدة وبـين المستنـشق مـن المـواد           األغذية
 إحتمـاالت  يزيـد مـن      مما، )هوائيةالملوثات ال  (كسدةالمؤ

  . اإلصابة بأمراض الصدر المزمنة

 المتسبب في   بيئة فمن األهمية خفض مخاطر تلوث ال      لذا
كثير من األمراض المزمنة وخاصة أمراض الجهاز التنفسي  

  .وذلك عن طريق اإلهتمام بالتغذية الصحية
 علـى   تعـرف  الهدف الرئيسي للبحث وهو ال     نشأ ولذلك

ذائية السائدة في كل من محـافظتي اإلسـكندرية         األنماط الغ 
 لألمراض الـصدرية    فرادوقنا وعالقتها بمخاطر تعرض األ    

 الرئيـسي عـدة     فوشمل الهد .  التلوث الهوائي  عنالناشئة  
  : أهداف فرعية هي

 في منطقتي البحث    سر األنماط الغذائية لأل   ييم وتق وصف .١
ار من خالل معرفة األطعمة والمشروبات المتناولة وتكر      

 .تناولها

 محـافظتي  بين   سر التباين في األنماط الغذائية لأل     تحديد .٢
  . وقنااإلسكندرية

 متغيـرات ك (سـر  العالقة بين األنماط الغذائية لأل     تحديد .٣
وبين درجة إنتشار األمراض الصدرية الناشـئة       ) مستقلة

 المصابين  سرة األ أفراد بعددعن التلوث الهوائي مقاسة     
  ). كمتغير تابع(
جة تأثير كل متغير من المتغيـرات المـستقلة          در تحديد .٤

  . على المتغير التابعالدراسةموضع 
  األسلوب البحثي

 القاطنة في منطقتـي     سر البحث على عينة من األ     أجري
 ، لحي العامريـة  باإلسـكندرية      تابعةوادي القمر بالمكس ال   

حيث . ناالتابعة لمركز نجع حمادي بمحافظة ق      ) ْوِه (وقرية
 وادي القمرالسكنية عـدة مـصانع مثـل         تتجمع في منطقة  

 فـي ويتواجد  ،  واألسمنت والحديد والصلب   يماوياتالبتروك
 الـصناعات الـصغيرة     وبعـض مصنع السكر   ) ِهْو(قرية  

 األلومنيوم مصنع   يوجدكما  ،  موسى عالم  بنجعالملوثة للبيئة   
مما يعرض الـسكان    ،  التابع لنفس القرية   األلومنيومبمجمع  

 الهـوائي النـاتج مـن هـذه     لتلوث ا رلمخاطفي المنطقتين   
 الكبريـت والنيتـروجين     يدالصناعات والمحتوي على أكاس   

  .والكربون
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 بيانات الجهـاز المركـزي للتعبئـة العامـة          من وتبين
 التعداد التقديري للسكان    عن) ٢٠١٠( باإلسكندرية حصاءواإل
 ٥٠٠٠ بمنطقة المكس    سر إجمالي عدد األ   نأ،  م ٢٠١٤لعام  
 بمنطقـة   سـر  توجد معلومات عن عدد األ     الو،  تقريبا أسرة

 ٢٠٠ عينة عـشوائية قـدرها       أخذوتم  ، وادي القمر تحديدا  
 جمع البيانات من ربـات األسـر        تم(قمر من وادي ال   أسرة

  ).م٢٠١٥ أكتوبر وسبتمبر شهري خاللبالمقابلة الشخصية 
 بيانات مركز المعلومات بمجلس مركز ومدينة نجع        ومن
،  م ٢٠١٤التقديري للسكان لعام     لتعدادعن ا ) ٢٠١٠(حمادي

 موسى عـالم  ومجمـع       ع بنج سر إجمالي عدد األ   أن بينت
 عينـة  أخذ تقريبا تم أسرة ٢٨٠٠بلغ  } ِهْو{ بقرية   األلومنيوم

ـ  % ٧ تمثل حوالي    أسرة ٢٠٠عشوائية قدرها               شاملةمن ال
 بالمقابلة الشخصية خالل    سرتم جمع البيانات من ربات األ     (

  ).  م ٢٠١٥ وديسمبر شهري نوفمبر
  : المحاور اآلتيةلتغطي ستبيان تصميم إستمارة اإلوتم
– ربة األسرة  عمر (سرة األ أفراد عن   ديموغرافية بيانات )١

 عدد  -سرة ربة األ  وظيفة– التعليمي لربة األسرة   المستوى
 ) عدد أفراد األسرة- سنة١٦األطفال دون الـ 

ديد نوعية وتم تح): كمتغير مستقل (سرة الغذائي لأل  النمط )٢
 من المجموعات الغذائيـة المختلفـة       ستهالك اإل ومعدل

 اللحـوم  واكـه،  الف ، الخـضروات  ، ومنتجاتهـا  األلبان(
 ملح  إلىباإلضافة  )  والدهون لزيوت ا ، الخبز واألسماك،

 . الطعام والمشروبات العشبية والوجبات السريعة
 سـؤال   ٣٣ عن طريق    ألسرة الغذائي ل  النمط تقييم وتم
 مـن األغذيـة الـسابقة       تناولدى تكرار الم   وم ية نوع عن

 لـنمط  وفقـا  لكـل سـؤال      ١،  ٢،  ٣وأعطيت الـدرجات    
 أسرة في   كل درجات   حساب وتم ،اإلستهالك األفضل صحيا  

 إلى الخام   ات السابقة وتحويل الدرج   ياس المق  من بنود  بندكل  
 تقسيم األسـر حـسب      وتم (t.scores) معيارية تائية    درجات

نمط غذائي صحي   : لى ثالث فئات    درجات النمط الغذائي إ   
 نمـط غـذائي يحتـاج       ،) معيارية درجة ٥٩٦ -٦٦٨من  (

 ونمط غذائي غير    ،) معيارية   درجة  ٥٢٠ - ٥٩٥ (للتعدي
  ).  معياريةدرجة ٤٤٤ -٥١٩ من(صحي 

ــد ــة لقيــاس األنمــاط وق ــة نوعي  اســتخدمت طريق
 إسـتهالك  تعتمد على معـدل  (qualitative method)الغذائية

  .Smith, 2015)( طعمة المذكورة  ونوعها األسرة لأل
 : هواء المسكنتلوث مصادر )٣

 هواء المسكن من خالل عـدة        مصادر تلوث  وصف تم
 - الخارجية وث المسكن عن مصادر التل    عد ب مدى(أسئلة  

 المبيـدات   إسـتخدام  ومعـدل –وكفاءة الصرف الصحي  
 والتخلص  - ية الريف األفران إستخدام معدل و –حشريةال

 مـواد طـالء الجـدران       ونوعية -منزليةمن القمامة ال  
 لعدد المـدخنين    باإلضافة - ومواد األرضيات  -الداخلية

 ات وقد تم تحويل البيانات الوصفية إلى بيان       ،)في األسرة 
 مـصدر مـن     لكـل  ٣،٢،١  الدرجات وأعطيت   ،كمية

 وفقا ألعلى معدل تلـوث علـى        السابقة ثمصادر التلو 
 عـن لمـسكن   وتم قياس مستوى تلوث هواء ا     ، التوالي

طريق جملة ما تحصلت عليه األسرة من درجات للبنود         
-٩( الفعلى للدرجات  المدىوقد تراوح   ، الثمانية السابقة 

مستوى :  ثالث فئات كما يلي    إلى تقسيمها   تم)  درجة ٢٢
مستوى تلـوث متوسـط     ، ) درجة ١٣-٩(تلوث مرتفع   

 ٢٢ -١٨( ومستوى تلوث منخفض    )  درجة ١٧ -١٤(
  ).درجة

 .درية الناشئة عن التلوث الهوائي الصاألمراض )٤
 النـسب   إسـتخدام  ب حصائيا وصف وتحليل البيانات إ    تم

 تـم   كذلك،  والدرجات المعيارية التائية   المئوية والتكرارات 
قياس الفروق المعنوية بين العينتين من حيث األنماط الغذائية 

 لتقدير بيرسون رتباط اإل ومعامل ،)t-test (إختبارباستخدام  
 وعـدد   سـر  بين األنمـاط الغذائيـة لأل      رتباطيةإلالعالقة ا 

  لمعرفـة القـدرة      R2كما تم قيـاس     ، سرةالمرضى في األ  
واسـتخدم  ، لتابع على المتغير ا   ة المستقل اتالتفسيرية للمتغير 

  . (SPSS v. 11)لتحقيق ذلك برنامج 
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  النتائج ومناقشتها
  : المبحوثةسر  لألرافية الديموجالخصائص بعض: أوال

 سـر  من نصف ربـات األ     أكثر أن) ١(ول جد من تبين
 التوالي قـد    على اإلسكندرية وقنا    في) ٪٥٤,٥(و) ٪٦٢,٥(

 من نـصف ربـات      أكثرو،  عاما األربعين نتعدت أعماره 
) ٪٨٨(أميـات ومعظمهـن     ) ٪٥٩ (سكندريةاألسر في اإل  
 ن قنا قد تخرج   أسرمن ربات   ) ٪٤٤(في حين   ، ربات منزل 

ـ       ،موظفـات ) ٪٥١(ا  من المدرسة الثانوية ونصفهن تقريب
 ربات األسـر بـالعينتين تعمـل        منفقط  %) ٢ (أنووجد  

  .بالمصانع
 في اإلسـكندرية لـديهم      سرمن األ ) ٪٥٨( أن   واتضح

 ونـسبة في قنـا،    ) ٪٧٧,٥( عام مقابل    ١٦ من   أقلأطفال  
) ٪١١( اإلسـكندرية    فـي  التي لديها أكثر من طفلين       سراأل

قنا أكبر حجما    أن األسرة في     وتبين.  قنا في) ٪٣١,٥(مقابل  
 سرمن األ %) ٦٨( يقرب من    مامن األسرة في اإلسكندرية ف    

 مقابـل  أفـراد  ٦ -٤ فيهـا  سرة األ أفرادفي قنا كان عدد     
 تعـدى عـدد     قد قنا   في%) ١٩(وفي اإلسكندرية   %) ٦٦(

  . في اإلسكندرية% ١٣مقابل أفراد٦أفرادها
  :المبحوثة لألسر ةاألنماط الغذائي: ثانيا

 :ا ومنتجاتهاأللبان .١
 حيث كمية   من المستهلكة األلبان أنواع) ٢(يوضح جدول 

 األسـر %) ٧٤( ويالحـظ أن     ، عليهـا  المحتويـة الدهون  
 الدسم مقابـل    كاملة األلبان   تستهلك اإلسكندرية   فيالمبحوثة  

 قنـا   في يرجع ذلك للعادات الغذائية      وقد، نافي ق %) ٧٨,٥(
عينة من ال %) ٥,٥(و، لدسم تفضل تناول األلبان كاملة ا     التي

الكلية ال يستهلكون األلبـان وكـان جمـيعهم مـن أسـر             
 يرجع ذلك لعـدم تفـضيلها أو إلرتفـاع          وقد، اإلسكندرية
 لوحظت فروقا معنويـة      وقد.  بالنسبة لدخل األسرة   أسعارها

 يتعلـق   فيما ٠,٠١ مستوى معنوية    عندذات داللة إحصائية    
لح  ويفسر الفرق لـصا    ، المستهلكة بين العينتين   بانبنوع األل 
  .عينة قنا
 أن الجبن األبيض متوسط المحتوى من الملح هو         ويبدو

  العينـة فما يقرب مـن ثلثـي  ، األكثر إستهالكا في العينتين 
 رمن األس %) ٤٢(في اإلسكندرية يتناولونه مقابل     %) ٦٧(

من األسر في قنا  أكثر      %) ٣٢( في قنا، ووجد أن      وثةالمبح
%) ١٦(في مقابل   ،   منتجات األلبان  بينإستهالكا للمش من    

 ولم تتضح فروق معنوية في نمط إستهالك        ،من اإلسكندرية 
   . منتجات األلبان بين العينتين

  الديموجرافيةخصائص البعض وفقا لألسر لالنسبي التوزيع. ١ جدول
 الخصائص الديموجرافية اإلجمالي قنااإلسكندرية اإلجمالي قنا اإلسكندرية

% % % 
الخصائص 
 % % % الديموجرافية

  وظيفة ربة األسرة  عمر ربة األسرة
 ٦٧,٢٥ ٤٦,٥ ٨٨ ال تعمل ٠,٧٥ ١ ٠,٥  سنة٢٠أقل من 

 ٢,٢٥ ٢ ٢,٥ تعمل بمصنع ٤٠,٧٥ ٤٤,٥ ٣٧  سنة٤٠ -٢٠من 
 ٢٨,٥ ٥١ ٦  موظفة ٥٨,٥ ٥٤,٥ ٦٢,٥  سنة٤٠أكثر من 

 ٢ ٠,٥ ٣,٥ عمل خاص  المستوى التعليمي لربة األسرة
األطفال دون عدد  ٣٤ ٩ ٥٩ أمية

  سنة١٦الـ
   

 ٣٢,٢٥ ٢٢,٥ ٤٢ ال يوجد  ٨,٧٥ ٩ ٨,٥ تقرأ وتكتب
 ٤٦,٥ ٤٦ ٤٧ طفل أو طفلين ٧,٧٥ ٥,٥ ١٠ المرحلة اإلعدادية 

 ٢١,٢٥ ٣١,٥ ١١  أطفال فأكثر٣ ٣٠,٥ ٤٤ ١٧ تعليم متوسط 
     ١٩ ٣٢,٥ ٥,٥ تعليم جامعي
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   ومنتجاتهاللبنك  حسب أنماط استهالألسر لالنسبي التوزيع .٢ جدول
 اإلسكندرية 

% 
 قنا
% 

 المجموع
% 

   نوع األلبان
 ٦٧,٢٥ ٧٨,٥ ٧٤كامل الدسم
 ١٥,٥ ١٧ ١٤نصف دسم

 ٢,٧٥ ٤,٥ ١منزوع الدسم
 ٥,٥ ٠ ١١ال نتناوله

   منتجات األلبان األكثر تناوال 
 ٢١,٥ ٢٦ ١٧)قليلة الملح(الجبن القريش 
 ٥٤,٥ ٤٢ ٦٧) متوسطة الملح(الجبنة البيضاء

 ٢٤ ٣٢ ١٦)كثيرة الملح(المش

 بالذكر أن األلبان كاملة الدسم أفـضل مـصدر          وجدير
للحصول على كميات كافيـة مـن الفيتامينـات والمعـادن           

أن كوب واحد ) (Goff& Douglas, 2010 ويذكر وتين،والبر
من اإلحتياجات اليومية لإلنسان من     %) ٣٠(من اللبن يوفر    

أن كوب من اللبن    ) ٢٠٠٦، إيزيس نوار (ر  وتذك ،الكالسيوم
كما يحتوي اللبن   . من الكالسيوم )  ملجم ٣٩٢( يحتوي على   

كامل الدسم الـسيلينيوم والبوتاسـيوم والفـسفور والزنـك          
كمـا  ،  تتميز بدورها كمضادات لألكسدة    تيوالمغنيسيوم وال 

 ٩٣ (Aيتميزاللبن كامل الدسـم بإحتوائـه علـى فيتـامين           
ونسبة ) كوب/  ملجم ٢,٤٥ (Cوفيتامين  ) كوب/ يكروجرامم

، حيث يحتوي علـى     )كوب/ جرام   ٩,٨(عالية من البروتين    
 األساسية التي يحتاجهـا اإلنـسان       مينية األ حماضجميع األ 

) فوسفوبروتين (نكما يشكل الكازي  ، )٢٠٠٦، إيزيس نوار (
 ,Goff  من وزن البـروتين فـي اللـبن    ٪٨٦-٧٦حوالي 

Douglas (2010) ، يرتبط بمجموعات الهيدروكسيل والكازين
في األحماض األمينية مثل السيرين والثريونين التي تكـون         
الجليكوبروتين  والذي بدوره يسهل خـروج المخـاط مـن          

كما يحتوي اللـبن  . ( Young et al., 1999 )الجهاز التنفسي 
 وهـو مـن مـشابهات     (Coenzyme Q10)ومنتجاته علـى 

 Margrét)د لألكـسدة  الفيتامينات ويقوم بدور هام كمـضا 

Bragadóttir Institution, 2001).  
  
  

 : والخضرواتالفواكه. ١

 سرإلى أن أغلب األ   ) ٣( النتائج البحثية في جدول    أشارت
فـي  % ٣٨,٥ مقابليتناولون الفاكهة يوميا،    %) ٨٥(في قنا   

 أكثر من نصف العينة فـي اإلسـكندرية         بينما، االسكندرية
. فـي قنـا   %) ١٥(يتناولونها أسبوعيا مقابـل     %) ٥٦,٥(

 فـي  %٠,٠١ فروقا معنوية عند مستوى مغزويـة        ووجدت
 ، عينة قناالح الفرق لصوكان العينتيننمط تناول الفاكهة بين  

 يقلل إستفادة كثير من األسر فـي اإلسـكندرية  مـن             مما
مضادات األكسدة الموجودة في الخـضر والفاكهـة مثـل          

 والليكوبين والبيتاكاروتين ومركبات الفالفونويـد      Cفيتامين  
  ). (Kuar & Kapoor, 2001 الفينولية  والليبويك أسيد

%) ٥٩,٥( فـي قنـا      سـر  أكثر من نصف األ    ن أ وتبين
%) ٢( مرات يوميا مقابل   ٣ الخضروات الطازجة      يتناولون
 سـر من األ %) ٣٨(كما تبين أن    ،  اإلسكندرية سرفيمن األ 

فـي  ،  الخضروات المطهية مرتين يوميـا     يتناولونفي قنا   
 ا فروق وجدتو. اإلسكندرية في   سرفقط من األ  %) ٥(مقابل  

 إسـتهالك  بـين أنمـاط      ٠,٠١نوية عند مستوى معنوية     مع
الخضروات الطازجة والمطهية بين العينتين فسرت لصالح       

  .عينة قنا
 مليـون   ٢,٧ منظمة الصحة العالميـة أن       أوضحت وقد

شخص يموتون سنويا نتيجة إلنخفاض إسـتهالك الفاكهـة         
  .)WHO, 2000(والخضروات 
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  لخضروات الفواكه واستهالك إلوفقا لألسر النسبي التوزيع .٣ جدول

  اإلسكندرية 
% 

  قنا
% 

  المجموع
% 

    الفواكه
 ٦١,٧٥ ٨٥ ٣٨,٥  مرات يوميا٣-١
 ٣٥,٧٥ ١٥ ٥٦,٥  مرات أسبوعيا٣-١
 ٢,٥ ٠ ٥  مرات شهريا٣-١

    الخضروات المطهية
 ٢١,٥ ٣٨ ٥   مرات يوميا٣

 ٦٨,٥ ٥٩ ٧٨ مرتين يوميا
 ١٠ ٣ ١٧ مرة واحدة يوميا أو أقل
    الخضروات الطازجة

 ٣٠,٧٥ ٥٩,٥ ٢  مرات يوميا٣
 ٥٣ ٤٠,٥ ٦٥,٥ مرتين يوميا

 ١٦,٢٥ ٠ ٣٢,٥ مرة واحدة يوميا أو أقل

 األنماط الغذائية التي تتضمن إستهالكا أعلى من        أن جدكما وُ 
ما  من الفوائد الصحية، ب    لعديدالفواكه والخضروات ترتبط با   

في ذلك إنخفاض مخاطر التعرض لبعض أنواع األمـراض         
 أن (Sridhar, 1999) وجـد  وقـد ).  CDC, 2006(المزمنة 

النظام الغذائي الغني بالفواكه الطازجة يؤثر إيجابيـا علـى          
وارتبط إنخفاض المتناول من الفاكهة الـشتوية   . صحة الرئة 

 (Antova et al., .2003)مع إنتشار السعال في فصل الـشتاء 
 بمستويات عالية في جميـع أجـزاء        Cحيث ُوجد فيتامين    

في ) millimolar 20( ويمكن أن يصل إلى تركيزات       باتاتالن
ــتيدات الخــضراء  . (Smirnoff &Wheeler, 2000)البالس

 الخضروات والفواكه على الفيتامينـات المـضادة        وتحتوي
 بـسبب  ولكن يمكن أن يـتم تـدميرها         A، C، Eلألكسدة  

 لفتــرات طويلــة الطــبخ طويلــة أو اتلفتــرالتخــزين 
(Rodriguez-Amaya, 2003).  

 : واألسماكاللحوم .٢
 فـي اإلسـكندرية     سـر  األ معظمأن  ) ٤(جدول يوضح

يتناولون اللحوم الحمراء أقل مـن مـرة شـهريا          %) ٨٥(
 إلرتفاع أسـعار اللحـوم      ك يرجع ذل  قدو، في قنا %) ٩٠(و

للحـوم   إنخفاض نسبة األسر التي تتنـاول ا       نوتبي، الحمراء
 كانتفي اإلسكندرية و  %) ٣ (كانتالحمراء أسبوعيا والتي    

 قد يقلل من فرص الحصول على كثير        مما، في قنا %) ٢,٥(
  .  الضرورية لسالمة الجهاز التنفسيمن األحماض األمينية

 متوسط درجـات اللحـوم      بين تتضح فروقا معنوية     ولم
 معنويـة ووجدت عالقـة إرتباطيـة      ، الحمراء بين العينتين  

عكسية بين تناول األسرة للحوم الحمـراء وبـين إنتـشار           
، ٠,٠٥األمراض الصدرية في األسرة عند مستوى معنوية        

 أن تناول اللحوم الحمراء مرة أسبوعيا يساعد في تقليل          كما
  )١٣جدول % (١,٥ بنسبةإنتشار األمراض الصدرية 

 اللحوم الحمراء على جميع األحماض األمينيـة         وتحتوي
 تحتـوي   لكوكـذ ، وأهمها الثريونين والميثيونين  ، ساسيةاأل

والتـي  ، )٢٠٠٦، إيزيس نـوار  (على السيرين والسيستين    
 لطرد  الالزم) مادة المخاط (تدخل في تركيب الجليكوبروتين     

. (young et al.,1999)الملوثات مـن الجهـاز التنفـسي      
 أن Margrét Bragadóttir Institution (2001) وأوضــحت

ء والــدواجن تعتبــر أغنــى المــصادر اللحــوم الحمــرا
 ٢٠,٣ – ٠,٨ حيـث تتـراوح نـسبته     Coenzyme Q10بـ
  . جم١٠٠/ جممل

%) ٧٧,٥( أن معظم األسـر فـي اإلسـكندرية          وتبين 
 فـي   شـهريا  مرات   ٣يتناولون لحوم الدواجن من مرة إلى       

ولوحظت فروقا معنوية قوية بين     ، في قنا %) ٨٧,٥(مقابل  
سكندرية وقنـا لـصالح عينـة        الدواجن في اإل   اولمعدل تن 
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فقد تبين إنخفاض نسبة األسر التي تتناول لحوم        ، اإلسكندرية
مقابـل  %) ٢,٥(الدواجن أسبوعيا في قنـا والتـي بلغـت          

وقـد يرجـع إنخفـاض معـدل        ، في اإلسكندرية %) ١٥(
اإلستهالك في قنا لتوافر أماكن ووسائل تربية الدواجن فـي          

 يقومون بتربيتهـا    التيحيث تتناول األسر الطيور     ، المنازل
.  بين الذبحة واألخـرى      نسبياويلزم لذلك مدة تربية طويلة      

 بين معدل إستهالك الـدواجن      عكسية عالقة معنوية    ووجدت
ودرجة إنتشار األمراض الصدرية عند مـستوى معنويـة         

 بـ  صادرويرجع ذلك إلى أن الدواجن من أغنى الم       ، ٠,٠١
(Coenzyme Q10 ) .  

%) ٧١( في العينتـين     سر معظم األ   النتائج أن  وأظهرت
من اإلسكندرية وقنا على التـوالي ال يتنـاولون         %) ٨٠(و

 سـماك وقد يرجع ذلك إلى عدم توافر األ      ، األسماك البحرية 
 سـماك  أسـعار األ   إرتفاعو،  محافظة قنا  أسواقالبحرية في   

 مـصادر  ك الغذائيـة رغم أهميتها   ، البحرية في اإلسكندرية  
 أنها تحتوي على أوميجا     خاصةو األكسدة، ضاداتلبعض م 

 الـسلمون والماكريـل     مثـل ) DHA(و) EPA( من النوع    ٣
 ,Steven&Ehrlich والسردين والتونـة وسـمك الرنجـة    

2015).(  

 متوفرة في أسواق قنـا      ي بالنسبة لألسماك النيلية فه    أما
فـي مقابـل    ،  هناك سرمن األ %) ٤٣,٥ (أسبوعياويتناولها  

ـ     ،يةفي اإلسكندر %) ٦٣(األسرثلثي    هريا كما يتناولهـا ش
مـن أسـر    % ٣٦من األسـر فـي قنـا مقابـل          %) ٥٢(

 األسـماك مـن المـصادر الغنيـة         وتعتبـر . اإلسكندرية
 تتراوح نسبته في الجزء المأكول حيث  (Coenzyme Q10)بـ

ــماك  ــن األس ــم مل٢٧ -٤م ــم ١٠٠/ ج  Margrét) ج

Bragadóttir Institution,  2001). 
 األسـماك   إسـتهالك   فروقا معنوية في نمـط     ووجدت

 تبين وجـود    كما.  عينة اإلسكندرية  لصالح والنيلية   البحرية
 البحريـة   سماك بين نمط إستهالك األ    عكسيةعالقة معنوية   

وبين درجة إنتشار األمراض الصدرية الناشئة عن التلـوث         
 إسـتهالك   لنمط وكان   ،٠,٠١الهوائي عند مستوى مغزوية     

 على خفض مخـاطر     ةالقدر قدرة أسبوعيااألسماك البحرية   
وتتفـق هـذه     %. ٤,٨ بنسبة الصدرية   باألمراضاإلصابة  

 Takezaki)و) (Laake et al., 2013من كالالنتائج مع ما وجده 

et al., 2003).  

  التوزيع النسبي لألسر وفقا إلستهالك اللحوم واألسماك. ٤جدول 
  اإلسكندرية 

 % 
  قنا 
% 

  المجموع
% 

    اللحوم الحمراء
 ٢,٧٥ ٢,٥ ٣ عيا اسبو٢-١
 ٩,٧٥ ٧,٥ ١٢  شهريا٣-١

 ٨٧,٥ ٩٠ ٨٥  نادرا-أقل من مرة شهريا 
    الدواجن

 ٨,٧٥ ٢,٥ ١٥  اسبوعيا٢-١
 ٨٢,٥ ٨٧,٥ ٧٧,٥  شهريا٣-١

 ٨,٧٥ ١٠ ٧,٥  نادرا-أقل من مرة شهريا
    األسماك البحرية

 ١١,٢٥ ٥ ١٧,٥  مرة أسبوعيا٢-١
 ١٣,٢٥ ١٥ ١١,٥  مرات شهريا٣ -١

 ٧٥,٥ ٨٠ ٧١  نادرا-أقل من مرة شهريا 
     األسماك النيلية

 ٥٣,٢٥ ٤٣,٥ ٦٣  مرة أسبوعيا٢-١
 ٤٤ ٥٢ ٣٦  مرات شهريا٣ -١

 ٢,٥ ٤,٥ ١ نادرا-أقل من مرة شهريا 
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  الخبز .٣

 األسر في منطقتي البحث علـى الخبـز كطعـام           تعتمد
 قنا في األسر   من%) ٦٢,٥ (أن) ٥( جدول من وتبين، يومي
) عالى المحتوى من النخالـة    ( األسمر   للخبزر إستهالكا   أكث

 اإلسكندرية  في%) ٧٩,٥(و سكندرية،في اإل %) ١,٥(مقابل  
) متوسط المحتوى من النخالة    (خلوط الم للخبز إستهالكاأكثر  
 أكثر  اإلسكندريةمن أسر   %) ١٩(وأنمن قنا،   %) ٢٢(مقابل

قابل م) الةمنخفض المحتوى من النخ (األبيضإستهالكا للخبز   
  . في قنا%) ١٥,٥(

 بـين  ٠,٠١ مستوى مغزوية    عندووجدت فروقا معنوية    
العينتين في نمط إستهالك الخبز وفقا لمحتواه مـن النخالـة           

 الخبز األسـمر    إستهالكوقد ارتبط   ،  قنا ةفسرت لصالح عين  
 بدرجـة  عكـسيا  المحتوى من النخالة إرتباطا معنويا       عالي
وقد ،  التلوث الهوائي  نع األمراض الصدرية الناشئة     إنتشار
 درجـة  الحادث فـي     اإلنخفاض من % ٢١,٦ تناوله   فسر

  ).١٣جدول ( األمراض الصدرية إنتشار
 األكثـر  وفقا ألنواع الخبز     لألسر النسبي   التوزيع .٥ جدول

   إستهالكا
 اإلسكندرية 

 % 
  قنا 
% 

  المجموع
% 

    نوع الخبزاألكثرتناوال
 عالى المحتوى(األسمر

 )النخالة من
٣٢ ٦٢,٥ ١,٥ 

متوسط (الخليط
 )المحتوىمن النخالة

٥٠,٧٥ ٢٢ ٧٩,٥ 

منخفض (األبيض
 )المحتوىمن النخالة

١٧,٢٥ ١٥,٥ ١٩ 

 األسـمر  الـدقيق  إسـتخراج  بالذكر أن نـسبة      وجدير
 ،%)٧٢( األبيض فنـسبة إسـتخراجه       الدقيق أما ،%)٨٢(

 يتكـون  قنا   في) لخليطا( متوسط المحتوى من النخالة    والخبز
 األسـمر  الدقيق مقادير من    ٣/ األبيض الدقيق من   ارمقدمن  

، وفي اإلسكندرية يتكون من مقـدار مـن         )شمسي(ويسمى  
 أن الخبـز    ويبدو،  مقادير من الدقيق األسمر    ٣/لذرة  دقيق ا 

 نـسبة   اوححيث تتـر  ، األسمر مصدر جيد نسبيا للسيلينيوم    

 ,USDA) جزء فـي المليـون   ٠,٦٨ -٠,٢٨السلينيوم فيه 

 من نشاط الجلوتاثيون بيروكسيديز     يعزز لينيومالسيو، (2007
 أعلى مستويات   وتتواجد. الموجود في الحويصالت الهوائية   

 المـصنوعة مـن     جبات في الحبوب والو   كسدةمضادات األ 
) (young et al.,1999 ويشير  .)(Vinson, 2009القمح الكامل 

 حماية الرئـة لوجـوده بكميـات     فيإلى أهمية الجلوتاثيون    
 الحويصالت الهوائية تفوق الكمية الموجودة في       ملحوظة في 

  .البالزما بأكثر من خمسين مرة
 )السمن الصناعي( المهدرجة الدهون .٤

مـن أسـر    %) ١٥ (أنإلـى   ) ٦( جدول نتائج أشارت
اإلسكندرية قد يتناولون السمن الصناعى شهريا في مقابـل         

مـن  %) ٣٧( يوميـا    ويـستخدمونها من أسر قنا،    %) ٣٣(
في قنا، وقد ظهرت    %) ١٨,٥(ندرية مقابل   األسر في اإلسك  

 بـين   الـصناعي  في نمط إستهالك الـسمن       معنويةفروقا  
 عالقـة   وجـود  كما بينت النتائج     ، أسر قنا  حالعينتين لصال 

 المرضى  وعددطردية بين معدل إستهالك السمن الصناعي       
 الـدهون  ك كما فسر إسـتهال    ،بأمراض صدرية في األسرة   

في درجة إنتشار األمـراض      الزيادةمن  % ١,٧المهدرجة  
  ). ١٣جدول (الصدرية مقاسة بعدد المرضى في األسرة 

 الـسمن   إلستهالك وفقا     ألسر ل النسبي التوزيع .٦ جدول
  الصناعي

اإلسكندرية 
% 

  قنا 
% 

  المجموع
% 

    السمن الصناعي
 ٢٤ ٣٣ ١٥ شهريا أوال نستخدمها

 ٤٨,٢٥ ٤٨,٥ ٤٨  مرات أسبوعيا٣-١من 
 ٢٧,٧٥ ١٨,٥ ٣٧ يوميا مرات ٣-١من 

 السمن الصناعي على أحماض دهنية ترانـسية        ويحتوى
(Trans fatty acids)     وفي ضـوء األدلـة المعتـرف بهـا ،

واإلتفاق العلمي، أن الدهون غير المـشبعة ذات الرابطـة          
ـ ستران  Brouwer et alة لها آثار ضارة على الصحة العام
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 ممكـن    إستهالكها إلى أقل قـدر     خفيض بت ويوصي) (2010
)(EFSA, 2010    .   

 إدارة الغذاء والدواء األمريكيـة      صنفت ٢٠١٣ عام   في
)FDA (جزئيا   المهدرجة الزيوت )    التي تحتوي على الدهون

 من المتوقع أن يـؤدي      وكان ، أنها غير آمنة   على) الترانسية
 صناعيا من النظـام     ة المنتج المشبعة حظر الدهون غير     إلى

 ت، وضع٢٠١٥ عام وفي . )(FDA, 2013ريكيالغذائي األم
FDA    على أنها   الترانسية الدهون لتصنيف اللمسات األخيرة 

 وحددت مهلة زمنية لمدة ثالث سنوات إلزالتهـا         ،غير آمنة 
  ).FDA, 2016. ( المصنعةةمن جميع األطعم

  الطعام واألطعمة المملحةملح .٥
 قياس نمط إستهالك ملح الطعام من خـالل معرفـة           تم

 والمقرمـشات المملحـة ومحتـوى       التخلتكرار تناول الم  
  . الصلصةإستخدامالوجبات من ملح الطعام و

%) ٣٠,٥(أن ما يقرب من ثلـث       ) ٧( من جدول  وتبين
 نظما غذائيـة قليلـة    يتبعوناألسر المبحوثة في اإلسكندرية     

وما يقـرب   .  قنا أسرمن  %) ٤٤(المحتوى من الملح مقابل   
 نـصف و) %٦٤(من ثلثي األسر المبحوثة في اإلسكندرية       

 نظما غذائية متوسطة    يتبعون%) ٥٠( في قنا    المبحوثةاألسر
  .المحتوى من الملح

   وفقا الستهالك ملح الطعامألسر لالنسبي التوزيع .٧ جدول
  اإلسكندرية 

 % 
  قنا 
% 

  المجموع
% 

ملح الطعام واألطعمة 
 المملحة

   

 ٣٧,٢٥ ٤٤ ٣٠,٥ نظام غذائي قليل الملح 
 ٥٧ ٥٠ ٦٤ح نظام غذائي متوسط المل
 ٥,٧٥ ٦ ٥,٥ نظام غذائي كثير الملح 

 تالحظ فروقا معنوية بين اإلسكندرية وقنا في نمـط          ولم
 إسـتهالك   ارتبطو، حةإستهالك ملح الطعام واألطعمة الممل    

 مـع درجـة إنتـشار       رديا المملحة ط  األطعمة الطعام و  ملح
 كما كـان    ، الناشئة عن التلوث الهوائي    الصدرية راضاألم

نظام غذائي عالى المحتوى من ملح الطعام سببا فـي          اتباع  
جـدول  % (٢,٥ الـصدرية بنـسبة      ضزيادة إنتشار األمرا  

 التي (Burney et al., 1987) النتيجة  مع دراسة وتتفق). ١٣
أكدت العالقة بين إستجابة الشعب الهوائية للهستامين وتناول        

كما وجدت عالقة بين زيـادة معـدل الوفيـات          ، الصوديوم
 عند الذكور وزيادة معـدل شـراء ملـح          الربواتجة عن   الن

 مـن   حسن أن إتباع نظام غذائي قليل الملح ي       ووجد. الطعام
 ملح من المتناول زيادة بينما، (WHO, 2000)وظائف الرئة 

 إلى إحتفاظ الجسم بالمياه مما      يؤدياليوم  / جم٥الطعام عن   
 ,Londonيشكل عبئا على الرئة ويؤدى إلى صعوبة التنفس

2005)  .(  
                                         السريعة              الوجبات .٦

 خـارج  السريعة هي وجبات الطعام المطبوخ       الوجبات
وتحتوي على نسبة عالية مـن الـدهون المـشبعة          ، المنزل

 وقليلـة  ، الطعام والسعرات الحرارية   ملحوالكربوهيدرات و 
  . (Karen, 2016) هةالمحتوى من الخضروات والفاك

وجود فروق معنوية في نمط تنـاول       ) ٨( جدول يوضح
 وقنا عند مـستوى     اإلسكندريةالوجبات السريعة بين عينتي     

المبحوثة في   األسر   فغالبية.  عينة قنا  لصالح) ٠,٠١ (معنوية
%) ٧٥( الوجبات السريعة مقابـل      يتناولونال  %) ٨٥(قنا  

%) ١٠,٥(تتناول  بينما  . من األسر المبحوثة في اإلسكندرية    
 مقابـل  الـسريعة أسـبوعيا      بـات من األسر في قنـا الوج     

  .من األسر في اإلسكندرية%) ٢٢,٥(
 وفقـا لتنـاول الوجبـات       ألسر ل النسبي التوزيع .٨ جدول

  السريعة
  اإلسكندرية 

 % 
  قنا 
% 

  المجموع
% 

    الوجبات السريعة
 ٨٠ ٨٥ ٧٥ شهريا أو ال نتناولها

 ١٦,٥ ١٠,٥ ٢٢,٥ أسبوعيا 
 ٣,٥ ٤,٥ ٢,٥ يوميا

) ٢٠٠٤( وآخرون مصيقر الرحمن   عبد من دراسة    وتبين
من األسر في اإلمارات يتنـاولون الطعـام فـي          % ٢٠أن  

كما أظهـرت   . يتناولون الوجبات الجاهزة  % ٧٠و، المطاعم
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من الطلبة يتناولون   % ١١,٥نتائج مسح غذائي باألردن أن      
  . (Al Qaseer et al., 2004)الوجبات السريعة يوميا 

 طردية بين معـدل تنـاول       نوية عالقة مع  جود و وتبين
الوجبات السريعة ودرجة إنتشار األمراض الصدرية الناشئة       
عن التلوث الهوائي، كما فسر معدل تناول الوجبات السريعة         

من درجة إنتشار األمراض الصدرية الناشئة عـن        % ٤,٦
 لكثرة  ويمكن تفسير هذه العالقة   ). ١٣لجدو(التلوث الهوائي   

ما تحتويه الوجبات السريعة من الـدهون المـشبعة وملـح           
 أن الــدهون المــشبعة حيــثالطعــام والكربوهيــدرات، 

 إحتماالت ظهور   ن وملح الطعام يزيد م    مكررةوالنشويات ال 
  .(London et al., 2005)  أعراض أمراض الرئة المزمنة

  األعشابمشروبات .٧
 وعـادة   ابل مشروبات تتكون من أعشاب مجففة وتو      هي

 وأوضـحت  ).(Dictionary 2014 نال تحتوي على كـافيي 
 ال%) ٧٥( المبحوثة   سر األ غالبية أن) ٩(النتائج في جدول    

ـ          وخاصـة  زوميتناولون المشروبات العـشبية إال عنـد الل
من أسـر   %) ٥٩( مقابل  %) ٩١( بلغت حيثباإلسكندرية  

%) ١(من أسر قنـا مقابـل       %) ١٠,٥(قنا، ويتناولها يوميا    
من أسر اإلسكندرية، حيث لوحظت فروقا معنوية بـين         فقط  

 مستوىالمجتمعين في معدل تناول المشروبات العشبية عند        
وكانـت العالقـة معنويـة      .  لصالح عينة قنا   ٠,٠١معنوية  

عكسية بين معدل تناول مشروبات األعشاب وبين مخـاطر         
إنتشار األمراض الصدرية الناشئة عن التلوث الهوائي، وقد        

 اإلنخفاضمن  % ٤,٦ يومياول المشروبات العشبية    فسر تنا 
  ). ١٣جدول( في األسرة المرضى عدد في

 حـسب معـدل تنـاول       ألسـر  ل النسبي التوزيع .٩ جدول
  مشروبات األعشاب

  اإلسكندرية 
 % 

  قنا 
% 

  المجموع
% 

    مشروبات األعشاب
 ٥,٧٥ ١٠,٥ ١ يوميا
 ١٩,٢٥ ٣٠,٥ ٨  مرات أسبوعيا٣-١

 ٧٥ ٥٩ ٩١  مال أوعند اللزو

 ذلك لما تتميز به المشروبات العشبية من فوائـد          ويرجع
كمضادات أكسدة قوية، حيث تحتوي زيوتها الطيارة علـى         

 وااليجونــول مــواد مقاومــة للربــو مثــل الجنجــرول
ـ          ، والروزمارينيك  ادةالتي تحفـز الجـسم علـى إنتـاج م

 ,Paye)  البروستاجالندين التي تسهل التنفس وتمنع الحساسية

 يقلـل أعـراض     الـذي  C إلى فيتـامين     باإلضافة. (2009
، وله خواص عالجية عديـدة      %٣٠ –١٥ بنسبة   هاباتاإللت

حيث يستخدم في معالجة التسمم الكربوني الناتج عن التلوث         
 حيـث   ويرستين وخاصة مركب الك   والفالفونويدات ،الهوائي

 دور هام في حمايـة  له، وبالتالي فان  تامينيثبط  نشاط الهس   
 وحـساسية األنـف والـصدر       نفسية من األزمات الت   مسالج

كذلك فإن قدرة  بعض المركبات على       ، ويسهل خروج البلغم  
تثبط إنتاج حمض األراكيدونيك من أغشية الخاليا يـضعها         

   .(Mateljan, 2015)في فئة مضادات اإللتهابات
 :وقنا اإلسكندرية في سر الغذائية لألاألنماط .٨

اإلسـكندرية يحتـاج    ) ١٠( جـدول    في النتائج   أظهرت
% ) ٥٥( لتعديل أنماطهم الغذائية مقابل      سرمن األ %) ٧٠(
 إجمالى األسر المبحوثـة     من%) ١١( قنا، كما وجد أن      في

%) ١٢( أن   تبـين  حيثيتبعون أنماطا غذائية غير صحية،      
من أسر اإلسكندرية يتبعون أنماطا غذائية غير صحية مقابل         

من األسر المبحوثة فـي     %) ١٨( أن   ووجد. في قنا %) ٨(
% ) ٣٧(  تتبع أنماطا غذائية صحية في مقابـل         سكندريةاإل

  . من األسر في قنا
   وفقا ألنماطهم الغذائيةألسر لالنسبي التوزيع .١٠ جدول

اإلسكندرية 
 % 

  قنا 
% 

  المجموع
% 

    األنماط الغذائية
 ٢٧ ٣٧ ١٨ نمط غذائي صحي

 ٦٢ ٥٥ ٧٠  يحتاج لتعديل
 ١١ ٨ ١٢ نمط غذائي غير صحي

 معنويـة   عالقـة  وجود) ١٣جدول(لنتائج في    ا أظهرت
 األمراض وإنتشارعكسية بين إتباع األنماط الغذائية الصحية   

 مستوى معنويـة    عند  الصدرية الناشئة عن التلوث الهوائي    
 غذائيـة  ال األنمـاط كما أظهرت النتـائج أن إتبـاع        ، ٠,٠١
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 الصدرية الناشئة   مراض يساعد في تقليل إنتشار األ     الصحية
 لوحظت فروقـا    وقد،  %)١٧,١( الهوائي بنسبة    عن التلوث 

 الغذائية المتبعة بـين     األنماط متوسطات درجات    بينمعنوية  
.  لصالح عينة قنا   ٠,٠١ معنوية   ىاإلسكندرية وقنا عند مستو   

 وجد حيث) Ashery, 2013( دراسة من النتيجة هذه تقتربو
تحتاج لتعديل  %) ٨٠ (ت الغذائية لمعظم المراهقا   العادات أن
ل تناول وجبات فقيرة في الخضروات والفاكهـة وكثـرة          مث
 األنـواع غيـر     إسـتهالك  الوجبات السريعة وزيادة     ولتنا

لـديهن عـادات    %) ١٠ ( وأن حوالى  ، الدهون نالصحية م 
  . غذائية خاطئة

  :مصادر تلوث هواء المسكن: ثالثا
يسكنون %) ٨٠(سر معظم األ  أن) ١١( جدول من لوحظ

 سـر من األ %) ٨٨,٥(  يسكن حيث، قريبا جدا من المصانع   
مـن  %) ٧٢,٥(و،  في اإلسكندرية بجوار المصانع    وثةالمبح
 المبحوثة في قنا بجوار المصانع مما يعرض قـاطنى          سراأل

  .ازل للتلوث الهوائي لفترات طويلةهذه المن

 سـر مـن األ  %) ٨٠ (حـوالى  أن   لنتـائج  وأظهرت ا 
 السكندريةفي ا %) ٦٩( المبيدات الحشرية منهم     يستخدمون

مـن األسـر    %) ٤٥( أن   اتـضح و، في قنا %) ٩٠(مقابل  
فـي اإلسـكندرية    ) ٪٥١,٥ (منهم ، مدخنين لديهمالمبحوثة  

من األسر فـي قنـا      %) ٢٠ (يستخدم كما ، قنا في) ٪٤٠(و
آمال ( تقريبا مع دراسة     ائج هذه النت  وتتوافق. األفران الريفية 

 مستوى الممارسات   إرتفاع تشير إلى    يالت) ٢٠٠٨، العسال
مـن  % ٨٧,٥ تلوِّث هواء المـسكن كيميائيـاً لـدى          التي
  . حوثاتالمب

 من القمامة يوميـا    %)٩٢( يتخلص الغالبية العظمى     كما
 أن  وتبـين  ،في قنـا  %) ٧٤,٥(في مقابل   ، في اإلسكندرية 

مـن األسـر    %) ٧٥,٥(شبكة الصرف الصحي جيدة عند      
ن األسر المستبينة فـي     م%) ٥٨,٥(المستبينة في قنا وعند     

كمـا  .  فـي اإلسـكندرية    سر األ تستخدمها وال. يةاإلسكندر
 المتطايرة  المواد في اإلسكندرية    سرمن األ %) ٤٠(يستخدم  

 في  سرمن األ %) ١١( في طالء الجدران مقابل      الجيرمثل  
مـن األسـر المبحوثـة تـستخدم        %) ١١( أن   ولوحظ. قنا

  . األرضياتلفرشالموكيت 
  سكن هواء الملوثت وفقا لمصادر لألسر النسبي التوزيع .١١جدول

  اإلسكندرية مصادر تلوث هواء المسكن
% 

  قنــا
% 

  المجموع
% 

مصادر تلوث هواء 
 المسكن

اإلسكندرية
% 

  قنا 
% 

  المجموع
% 

      المبيدات الحشرية    موقع المنزل من مصدر التلوث
 ٢٠,٥ ١٠ ٣١ ال نستخدمها ٥,٧٥ ١١ ٠,٥ بعيد
 ٦٨,٥ ٧٩ ٥٨ نستخدمها أحيانا ١٣,٧٥ ١٦,٥ ١١ قريب

 ١١ ١١ ١١ دائما ٨٠,٥ ٧٢,٥ ٨٨,٥ قريب جدا
    الصرف الصحي    التخلص من القمامة

 ٦٧,٥ ٧٥,٥ ٥٨,٥ جيد ٨٣ ٧٤,٥ ٩٢ يوميا
 ٢٨,٢ ٢١,٥ ٣٥ متوسط ١٤ ٢٣,٥ ٤   كل يومين
 ٤,٨ ٣ ٦,٥  سيء ٣ ٢ ٤ اسبوعيا

    عدد المدخنين في األسرة    استخدام األفران الريفية
 ٥٤,٢٥ ٦٠ ٤٨,٥ ال يوجد  ٩٠ ٨٠ ١٠٠  مهاال نستخد

 ٣٧,٧٥ ٣٢,٥ ٤٣ مدخن واحد ٨,٢ ١٦,٥ ٠ نستخدمها مرة أسبوعيا
 ٨ ٧,٥ ٨,٥  2 مدخنين أو أكثر ١,٨ ٣,٥ ٠ مرتين أو أكثر أسبوعيا 

    نوع األرضيات    نوع طالء الجدران
 ٢٤,٨ ٢٦ ٢٣,٥ سيراميك ٢١,٨ ٢٦ ١٧,٥ زيت

 ٦٤,٢ ٦٠,٥ ٦٨ بالط ٥٣ ٦٣ ٤٣ بالستيك
 ١١ ١٣,٥ ٨,٥ موكيت  ٢٥,٢ ١١ ٣٩,٥ جير
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أن أكثر من نصف األسر في العينة       ) ١٢جدول (ويوضح

 ، تلـوث مرتفعـة    لمستوياتيتعرضون  %) ٥١,٧٥(الكلية  
 ولـم فـي قنـا،     %) ٥٦(في اإلسكندرية و  %) ٤٧,٥(منهم  

 تلوث  بمستوى معنوية بين العينتين فيما يتعلق       اتالحظ فروق 
  .كنهواء المس

 تلـوث   لمـستوى  لألسر وفقا    النسبي التوزيع   .١٢ جدول
  هواء المسكن

 اإلسكندرية 
 % 

  قنا 
% 

  المجموع
% 

مستوى تلوث هواء 
 المسكن

   

 ٥١,٧٥ ٥٦ ٤٧,٥ مرتفع
 ٤٤,٧٥ ٣٨ ٥١,٥ متوسط
 ٣,٥ ٦ ١ منخفض

  :األمراض الصدرية الناشئة عن التلوث الهوائي: رابعا
 المبحوثة في العينة    سراألمن  ) ٪٤٧( النتائج أن    أظهرت

الكلية  لديها مرضى بأمراض صدرية ناجمة عـن تلـوث           
 فـي   مرضـى  التـي لـديها      سـر  نسبة األ  وكانت، الهواء

 وبـالنظر .  قنـا  أسرمن  ) ٪١٨(مقابل  %) ٧٥(اإلسكندرية  
 فـي  فرادتبين أن العدد اإلجمالي لأل    ،  المبحوثة سر األ فرادأل

) ٣٥٨(في العينة    رضىوإجمالي الم ، فردا) ٢٠٦٤ (العينة
 عـدد   وكان.  العينة أفراد جملةمن  ) ٪١٧,٣( بنسبة   مريض

و في عينة اإلسكندرية    ، فردا) ١٠٧٠(األفراد في عينة قنا     
وعدد المرضى في عينـة     . فردا ) ٩٩٤(كان عدد األفراد    

مـن عينـة    ) ٪٣١,٤٨(مريض بنسبة   ) ٣١٣(اإلسكندرية  
 عينـة قنـا     بينما ال يتجاوز عدد المرضى في     ،  اإلسكندرية

 أن  جـد  وُ كمـا . نا ق عينة من ) ٪٤,٢( مريض بنسبة ) ٤٥(
،  أطفال دون سن السادسة عشر     كانوامن المصابين   ) ٪٢٥(

) ٪٦٠(وكانت اإلصابة في اإلناث أعلى من الذكور في قنا          
  . كندريةفي اإلس) ٪٤٧,٦ (مقابل

 األمراض الصدرية في هذه الدراسة      ار إنتش نسبة وترتفع
 وجـدت   حيث) ٢٠٠٨، آمال العسال (راسة  مقارنة بنتائج د  

 إلسـكندرية  صـناعية با   بمنطقةمن المبحوثات   % ٢٥,٨ أن

 ، من األمراض الصدرية الناشئة عن التلوث الهوائي       يعانين
 بـاألمراض   ين أطفـال مـصاب    لديهن نهنم% ١٨,٧٥أن  و

  .الصدرية والتنفسية المزمنة
ـ  الغذائية بـين العينتـين       ألنماط ا تباين: خامسا  اتوالعالق

 متغيـرات  ك ة الغذائي األنماط بين والتفسيريةاإلرتباطية  
 إنتشار األمراض الصدرية الناشئة عن      درجةمستقلة و 

 :تابع متغيرالتلوث الهوائي ك
 والحد األدنى بالحد يتعلق فيما البحثية المتغيرات تختلف
 بكل الخاصة المقاييس لقيم تبعا الحسابي والمتوسط األقصى

 إلختبار t.test( باستخدام المتغيرات هذه مقارنة يمكنو. منها
 التبـاين  مدى لتحديد) الفرق بين متوسطي عينتين مستقلتين    

 األنماط بقيم يتعلق فيما الدراسة األسر في عينتي     بين النسبي
 األسر بين   تباين معدل أعلى أن) ١٣(جدول يوضح. الغذائية

 المـشروبات  "يليـه  ،"لنمط إستهالك الخبز  " بالنسبة وجد قد
 ،على التـوالى  ) ٩,١٤٨، ٩,٥٣٢( t.testبلغ   حيث" العشبية
" لمهدرجـة الـدهون ا  " العينتين في أنماط استخدام      تثم تباين 

) ٤,٨٥٩، ٥,٢٤٦(  تبـاين    ىوالفواكه والخضروات بمعدل  
 تقاربا معـدلى تبـاين األلبـان ومنتجاتهـا          ،ثمعلى التوالي 

 ،على التـوالي  ) ٣,١٣٨، ٣,١٩٧(والوجبات السريعة فكانا  
 أن الفروق بين متوسطات درجات األنماط الغذائيـة         وتبين

اللحـوم   وأخيرا نمط إستهالك  ، سابقة الذكر لصالح عينة قنا    
، واألسماك الذي ُسجلت الفروق فيه لصالح عينة اإلسكندرية       

، ٠,٠١ عند مستوى مغزوية     ة السابقة معنوي  الفروق وكانت
الطعام ولكن لم تتضح فروقا معنوية في نمط إستهالك ملح          

وقد تبين وجود إختالف معنوي في إجمـالي        . بين العينتين 
 قنا عند   ينة لصالح ع  (t.test=3.818)درجات األنماط الغذائية    

  .٠,٠١معنوية مستوى 
 قيمة بإستخدام التفسيرية   العالقة) ١٣ (جدول يوضح   كما

R2 المتغيـرات  تـأثير  وثبـات  صحة مدى لمعرفة المعاير 
  . تابعال المتغير على تقلةالمس
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وقد تبين أن درجة إنتشار األمراض الصدرية تتأثر بصورة         

 بمتغير نمط إستهالك الفواكه والخضروات، حيـث        ساسيةأ
تبين أن نمط إستهالك الفواكه والخضروات يفسر بمفـرده         

ـ       % ٢٣,١ صدرية من التباين في درجة إنتشار األمراض ال
ويؤكد قوة هذه العالقة وثباتهـا      ، الناشئة عن التلوث الهوائي   

 عند مستوى معنوية    ٠,٤٨٠قيمة معامل اإلرتباط الذي بلغ      
وقد بدت العالقة اإلرتباطية عكسية بمعنى أنه بزيادة        ، ٠,٠١

 والخـضروات تـنخفض مخـاطر       الفواكهمعدل إستهالك   
  . الهوائيلوثاإلصابة باألمراض الصدرية الناشئة عن الت

وإذا كان نمط إستهالك الفواكه والخضروات بهذا القدر        
الهام في تفسير المتغير التابع فإن نمط إستهالك الخبز عالى          

حيث بلغت قيمة   ، النخالة يمثل البند الثاني من حيث األهمية      
 عنـد   ٠,٤٦٥ طومعامـل اإلرتبـا   % ٢١,٦معامل التفسير 

 اللحـوم   إسـتهالك  نمـط  يـأتي  ثم، ٠,٠١مستوى معنوية   
 حيـث  المرتبة الثالثـة     في تفسيرية األهمية ال  فيواألسماك  
 المستوى  على قيمة معنوية    وهى)  ٠,٠٦١( R2 ةكانت قيم 
 نمطا إستهالك الوجبات السريعة والمشروبات      يتبعه،  ٠,٠١

، ٠,٠٤٨ (R2 التفـسير  معامـل  مـن  متقاربة   بقيمالعشبية  
 واأللبان   تأتي أنماط استهالك ملح الطعام     وأخيرا، )٠,٠٤٦

ــيم    ــة بق ــدهون المهدرج ــا وال              ،٠,٠٢٦ (R2ومنتجاته
 متغير األنماط   أن تبين وقد ،على التوالى )٠,٠١٧، ٠,٠١٨

 األمـراض   إنتشار تباين من% ١٧,١ يفسر إجماالالغذائية  
  .الصدرية الناشئة عن التلوث الهوائي

 عكـسية  إرتباطيـة  عالقة وجود) ١٣ (جدول يبين كما
 ائيـة  الغذ األنمـاط  بين ٠,٠١ مغزوية مستوى لىع معنوية
 اإلصابة بـاألمراض    ومخاطر ناحية من أعاله الذكر سابقة

، أخـرى  الهوائي من ناحيـة      تلوثالصدرية الناشئة عن ال   
ويعنى ذلك أن إتباع األنماط الغذائية الـصحية يقلـل مـن            

 لـوث مخاطر اإلصابة باألمراض الصدرية الناشئة عـن الت       
  .الهوائي

  راجـعالمـ
العالقة بين إستخدام السيدات الريفيات      ،٢٠٠٨آمال السيد العسال    

لملوثات الهواء داخل المنازل في محافظة اإلسكندرية وبـين         
الخصائص االجتماعية الديموجرافيـة لألسـرة واإلصـابة        

منظمة الـصحة   ، المجلة الصحية لشرق المتوسط   ، باألمراض
 .   ٢ع – ١٤مجلد ، العالمية

العالقة بين تنـاول    ، ١٩٩٩وسهير فؤاد نور    ،  العسال آمال السيد 
الغذاء المحتوي على الفيتامينات المضادة لألكسدة ومقاومـة        

مـؤتمر آفـاق    ، بعض األمراض الناشئة عن التلوث الهوائي     
االقتصاد المنزلي وتحديات القرن الحـادي والعـشرين فـي          

د جمعية اإلسـكندرية لالقتـصا    ، حماية البيئة وتنمية المجتمع   
 .كلية الزراعة، جامعة اإلسكندرية، المنزلي

مكتبة بـستان   ، غذاء وتغذية االنسان  ، ٢٠٠٦إيزيس عازر نوار  
 .جمهورية مصر العربية، كفر الدوار، المعرفة

التوصيف البيئي لمحافظة اإلسكندرية، ، ٢٠٠٧جهاز شئون البيئة   
 .محافظة اإلسكندرية، وزارة الدولة لشئون البيئة

وزارة الدولـة  ، وحدة الرصد البيئـي ، ٢٠١٤يئة جهاز شئون الب 
 .بيانات غير منشورة، لشئون البيئة

التلوث الهوائي وانعكاساته على    ، ٢٠٠٩جيهان أبو بكر الصاوي     
البيئة في مدينة اإلسـكندرية باسـتخدام نظـم المعلومـات           

المجلد الحادي والعشرون، العدد    ، مجلة جيوتونس ، الجغرافية
 .الثالث

العادات الغذائية والحالة التغذويـة     ، ٢٠٠٤مصيقر  عبد الرحمن   
المجلة العربية للغذاء والتغذيةــ     ، لألسرة في دولة اإلمارات   

 . العدد العاشر-السنة الخامسة

وحـدة الرصـد    ، ٢٠٠٧مديرية الشئون الصحية باإلسـكندرية      
 .بيانات غير منشورة، البيئي

نـزل  تلوث الهـواء داخـل الم     ، ٢٠١٤منظمة الصحة العالمية    
  .    ٢٠١٤، مارس ٢٩٢رقم ، صحيفة وقائع، والصحة
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ABSTRACT 
Food Patterns in Alexandria and Qena and its Relation to Chest Disease Risks 

Due to Air Pollution 
Tayseer M. El-Assar, Soheir F. Nour, Ezis A. Nawar, Amal S. El-Asal 

The research aims to evaluate the food patterns of 
two samples in Alexandria and Qena, and its relation to 
chest disease risks due to air pollution.  

A random systematic sample consisted of 400 
families have been taken from Alexandria (Wadi 
Elkamar district at Alexandria governorate), and Hiw at 
Naja Hammadi – Qena governorate.  

The required data was collected by using an 
especially design questionnaire, which has four parts 
include demographic characteristics of the family 
members, food consumption patterns, the sources of 
indoors and outdoors air pollution as independent 
variables, and the prevalence of chest diseases among 
the family members as a dependent variable.  

The results show that (47%) of the studied families 
have patients with chest diseases caused by air 
pollution, (38%) from Alexandria, while (9%) from 
Qena. One fourth of patients (25%) are children under 
16 years old. The incidence in females is higher in Qena 
(60%) in comparison to (47.6%) in Alexandria. The 

severity of the disease ranged between moderate and 
severe in Alexandria while in Qena was moderate. The 
smokers in the families consists (51.5%) and (40%) in 
Alexandria and Qena respectively.  

The results reveal that (62%) of families need to 
modify their food patterns, only (27%) have a healthy 
food patterns, represents (37%) of Qena sample and 
(18%) of Alexandria sample. 

 Statistical analysis illustrate a significant negative 
relation was found between having  healthy food 
patterns (such as eating fruits and whole wheat bread 
daily, marine fish at least once weekly and drinking 
daily herbal drinks) and prevalence of chest diseases. 
Significant positive relation was observed between 
unhealthy food patterns (more saturated fat and salt) and 
chest diseases prevalence. Healthy food patterns helps 
in decrease the prevalence of chest diseases by (17.1%). 

Key words: Food Patterns- chest diseases- air 
pollution- Antioxidants. 

 
 
 
 
 


