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مرض اللشمانيا من منظور نظم المعلومات الجغرافية
أ .افطيمة الشيباني مسعود يحي

مقدمة :
رغووم التقوودم فووي الطووب الحووديث مووا تووزال بعووض االمووراض تصوويب الماليووين موون
البشر تشل بعضهم وتؤدي بحياة البعض اآلخر وتعمل علوى خلوق تشووهات خلقيوة فوي
الكثير منهم ويتفشى كثير من هذه االموراض عون طريوق البعووض والوذباب مون خوالل
امتصوواص دم الحيوووان الووذي يعتبوور المسووتودع للموورض ثووم ينتقوول الووى هوودف آخوور هووو
االنسان وبالتالي تحودث االصوابة  ,ومورض اللشومانيا مون بوين االموراض الوذي يصويب
الماليين من البشور وهوو مورض طفيلوي مشوترك يصويب االنسوان وبعوض الحيوانوات و
ينتقوول موون المووريض إلووى السووليم بواس وطة الحشوورات و ينتشوور فووي البلوودان االسووتوائية
وشووبه االسووتوائيةوالمدارية ( بلوودان حوووض البحوور المتوسووط ,غوورب و جنوووب آسوويا,
شمال افريقيا ,أمريكا الوسطى و الجنوبية  ,المكسيك ).
ونظرا لموا سوببه مورض اللشومانيا مون آثوار صوحية ونفسوية وإجتماعيوة بالغوة
االثر سواء على المستوي العالمي او علوى المسوتوى المحلوى لوذا كوان لزاموا تسوخير
التقنيووة الحديثووة موون اجوول احتووواء هووذا الوبوواء وموون ثووم الحوود موون انتشوواره ومكافحتووه.
وبفضل التقدم في مجال االستشعار عن بعد بواسطة االقمار الصناعية والنظوام
العووالمي لتحديوود المواقووع ( )G.P.Sونظووم المعلومووات الجغرافيووة() G.I.Sاصووبح موون
السهل ادماج البيانات االيكلوجية بالبيئة الطبيعية وغيرهوا مون البيانوات لغورض وضوع
نماذج تنبؤية يمكن استخدامها في انشطة مراقبة هذا المرض ومكافحته.
تهدف هذه الدراسة الى إعطاء فكرة عن اهمية اسوتخدام التكنولوجيوا الحديثوة "نظوم
المعلوموات الجغرافيووة " فووي ربووط العالقووات المكانيوة بالوصووفية وبالتووالي تحديوود اموواكن
انتشار المرض وتحديد العوامل التي لهوا دور مهوم فوي انتشواره موع اعطواء فكورة عون
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مدى التنبؤ المستقبلي في بعض المناطق التي قود تكوون عرضوه إلنتشوار هوذا المورض
مستقبال.

أهمية الدراسة
تبرز اهمية هذه الدراسة في النقاط اآلتية -:
 -4تؤكد الدراسة على اهمية نظم المعلومات الجغرافية فوي فوي مجوال الصوحة وتحديود
وبائية المرض ومجاله الجغرافي .
 -9تسوواهم فووي ابووراز دور التكنولوجيووا الحديثووة فووي الحوود موون انتتشووار االمووراض بأقوول
تكلفة واسرع وقت وبأكثر دقة .
 -2تؤكد على مدى الترابط بين عناصر البيئة في انتشار المرض .
 -1تبوورز اهميووة نظووم المعلومووات الجغرافيووة وأهميتهووا فووي التطبيقووات العمليووة وخدمووة
كافة العلوم.

التعريف بمرض اللشمانيا -:
مورض اللشومانيا موورض طفيلوي مشووترك يصويب االنسووان وبعوض الحيوانووات و
ينتقوول موون المووريض إلووى السووليم بواسووطة الحشوورات وأصووبح هووذا الموورض فوي اآلونووة
األخيوورة علووى كوول لسووان بعوود أن زحووف موون بووؤره الطبيعيووة ومسووتعمراته االسووتيطانية
ودخل معظم قوارات العوالم مون أبوابهوا الواسوعة ,واحتول  11دولوة فوي العوالم منهوا 09
بلدا ناميا وما يزال هذا المرض حتى اآلن يوقع سنويا بحوالى مليون و نصف إصوابة
بشرية و يحتل مكانوا متميوزا فوي اللوحوة الوبائيوة العالميوةكموا ان هوذا المورض يصويب
جميع الناس وبكل األعمار و الجميع لديهم قابلية لالصابة به .
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أنواع مرض اللشمانيا :
لمرض اللشمانيا نوعان أساسيان هما :
 -4اللشمانيا الجلدية  :وتقتصر علوى تقرحوات جلديوة دون أموراض أخورى و قود تكوون
سطحية .
 -9اللشمانيا الحشوية :هو مرض قاتل و ينتشر في الهند و الصين و السودان.
ومن المعروف بأن لكل مرض ساري سلسة عدوى و إن هذه السلسولة فوي مورض
اللشمانيا تتكون من ثالث حلقات و في حال غياب أى حلقة مون هوذه السلسولة فوإن
مرض اللشمانيا ينتهي تواجده وهذه الحلقات هي :

أوال :العوامل المسببة للمرض :
هي عبارة عون طفيليوات صوغيرة مون وحيودات الخليوة تعويش بشوكل اجبواري داخول
الخاليا عند االنسان والحيوان وتتكاثر هذه الطفيليات مرحلوة أولوى ضومن االنسوان
و الحيوان ومرحلة ثانية مكملة لألولى ضمن الحشرة الناقلة.
ويوجد عدة أنواع من هذه الطفيليات التوي تتبوع جونس اللشومانيا و كول نووع منهوا
يسبب إصابة محددة فطفيليوات اللشومانيا مون نووع تروبيكوا تسوبب الشوكل الجلودي
الجاف والطفيليات من نوع ماجور تسبب الشوكل الجلودي الرطوب أموا طفيليوات مون
.

نوع انفانتوم فإنها تسبب اللشمانيا الحشوية

ثانيا :الخازن الطفيلي (المستودع )
وهو المكان الذي يعيش ويتكاثر فيه طفيلوي اللشومانيا و يصوبح مصودرا لإلصوابة
ويمكن اجمال الخازن في النقاط التالية :
 -4القوارض البرية  :وتعتبر مستودعا طبيعيا لطفيليات اللشمانيا التوي تسوبب النووع
الجلدي الرطب.
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 -9االنسان المصاب :وهو خازن للشمانيا الجلدية الجافة من نوع تروبيكا.
 -2الكالب و الثعالوب وابون آوى  :جميعهوا مسوتودعات لطفيليوات اللشومانيا الحشووية
()4

ثالثا :الذباب الناقل للمرض :
تعتبر أنثى ذبابة الرمل هي المسؤولة عن نقل طفيليات اللشمانيا من الموريض
الى السليم .وهناك اكثر من  22نوعا من هذا الذباب الناقل والذي ينتشور بشوكل واسوع
في البلدان العربية و بلدان حوض البحر المتوسط و بعض بلدان امريكا الالتينية.
وذبابة الرمل حشرة صغيرة الحجم من 9-4.2ملم صفراء اللون وتتواجد علوى
مدار السنة ,ماعدا الشتاء حيث تكون في مرحلة البيات الشتوي ,وتعيش في المنواطق
الحارة والرطبة والخفيفة الرياح وتنشط فقط في مثل هذه الظروف.
وتضووع االنثووى مووابين  477 -97بيضووة فووي التربووة الرطبووة ,وتنضووج فقووط فووي
المناطق المناخية المالئمة ,وخاصة عند الغروب والليل ,وتقفز وتطير طيوران هوادىء
اليسمع لوه صووت ,تتغوذى الوذكور واالنواث علوى السووائل السوكرية مون النباتوات ,لكون
البد لالنثى الملقحة من وجبة دموية لحاجتها لالباضة ,حيث تنجذب أنثوى ذبابوة الرمول
لرائحة المصواب باللشومانيا ومفورزات الجسوم فتقووم بلودل االنسوان لويال وهوو نوائم فوي
االماكن المكشوفة من الجسوم مثول الوجوه ,الرقبوة االطوراف ,وأحيانوا الجوذع ويوتم هوذا
فوي االوقوات الحوارة موون فصول الصويف وبعود أن تأخووذ رشوفة دم مون االنسوان المصوواب
تختار مكان مظلما ورطبوا وغنيوا بوالمواد العضووية ,حيوث تتغوذى عليهوا اليرقوات التوي
سووتخرج موون تلووك البيوووض وعنوود اكتمووال نمووو البيوووض وتصووبح قووادرة علووى الطيووران
يتكاثر الطفيلي في معي الحشرة حتى تصبح هذه الحشرة حاملة للطفيلي طيلة حياتها.
وتختبووىء ذبابووة الرموول فووي النهووار فووي الزوايووا المظلمووة موون البيوووت المهجووورة
,وفوووي شوووقوق الغووورف والجووودران والزرائوووب واالسوووطبالت ,وقووون الووودجاج وجحوووور
القوارض وعندما تقووم ذبابوة الرمول بلودل االنسوان تضوع لوه طفيليوات اللشومانيا التوي
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تأخذ بالتكاثر في منطقة االصابة فقط وخالل مدة من الزمن تتراوح من اسوبوعين الوى
ستة أشهر تظهر في مكان العضة حطاطة صغيرة حمراء اللوون وغيور التهابيوة وغيور
مؤلمة تكبر تدريبيا وقد تصل من  2 : 4سم ثم تتحول بعدها الى عقيدة صغيرة تعلوها
قشرة صغيرة تكبر وتنز ومن ثم تتقرح من وسطها وتتشكل قشرة سومراء تتعلوق بشود
النسيج الجلدي ويمكن أن تبقوى لمودة قود تبلوم السونة أحيانوا ومون هنوا جواءت تسوميتها
العامة بحبة السنة ونسبة لكثرة تواجدها في حلب عرفت بحبة حلب.

العوامل المؤثرة في انتشار مرض اللشمانيا:
هناك عدة اسباب ادت الى تزايد مرض اللشمانيا معظمها سببه النشاط البشري
ومايحدثووه موون تغيوورات فووي البيئووة المحيطووة نتيجووة التوسووع فووي المشوواريع الزراعيووة
والصناعية والتوسع العمرانوي العشووائي ,ونتيجوة السوتخدام المبيودات الحشورية التوي
أخلت بالتوازن الحشري ,حيوث ادى ذلوك الوى سويادة أنوواع معينوة مون الحشورات علوى
حساب أنواع اخرى .فعمليات انشاء السدود بالرغم مما تحققه مون فوائود فهوي توؤدي
بالمقابل الى تغيير في درجات ا لحورارة والرطوبوة فوي المنواطق المجواورة للسود وهوذا
يؤدي الى خلق ظروف مالئمة لذباب الرمل من جهة والوى وجوود القووارض مون جهوة
اخرى وهذا ماحدث بالضبط في منطقة مجردة والغاب حيث ظهورت اصوابات اللشومانيا
بعد انشاء السدود فيهموا )9( .ويورتبط زيوادة حواالت االصوابة باللشومانيا بتزايود الحركوة
السووكانية الووى االموواكن الموبوووءة مثوول البوودو الرحوول وغيوورهم الووذين يرافقووون اغنووامهم
ومواشوويهم سووعيا للمرعووى فووي المنوواطق التووي يسووتوطن فيهووا موورض الالشوومانيا ,حيووث
يتعرضوون لإلصوابة بهوذا الموورض وكوذلك يالحوظ زيوادة االصووابات عنود العسواكر الووذين
يؤدون خدمتهم في المناطق الموبوءة.
إن نجوواح عمليووات المكافحووة لهووذا الموورض يعتموود بشووكل أساسووي علووى الفهووم
الشووامل لوبائيوووة األنوووواع المختلفوووة لطفيليوووات اللشووومانيا وعلوووى الظوووروف واالمكانوووات
االجتماعيووة للسووكن وموودى التووزامهم للتعليمووات التووي توصووي بهووا السوولطات الصووحية
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المعنية ,وال يتم هذا بصورة دقيقة اال من خالل استخدام التكنولوجيوا الحديثوة وخاصوة
وان العصوور الحووالي يتميووز بووالثورة التكنولوجيووة فووي مجووال الحواسوويب وتقنيووة نظووم
المعلومات الجغرافية تعتبر من اهم الوسائل الحديثة التوي احودثت ثوورة عظيموة ونقلوة
نوعية في جميع المجاالت والعلومـ ,وخاصوة التوي لهوا عالقوة بالصوحة العاموة وبحيواة
البشر على هذه البسيطة وبالتالي يمكن استخدامها فوي الحود مون انتشوار هوذا المورض
وعمل تنبؤ مستقبلي له وقبل البودئ فوي عورض كيفيوة اسوتخدام هوذه التقنيوة فوي الحود
من انتشار المورض البود مون اعطواء فكورة بسويطة علوى ماهيوة هوذه التقنيوة والتعريوف
بها.

ماهية نظم المعلومات الجغرافية
تقنية  G.I.Sأي نظم المعلومات الجغرافية وهي مجموعة نظم متكاملوة لجموع
وادخووال ومعالجووة وتحليوول وعوورض وإخووراج المعلومووات الجغرافيووة الوصووفية ألهووداف
محددة تساعد على التخطيط وأتخاذ القرارات المختلفة فوي العلووم كافوة بحيوث نوتمكن
بأستخدم الـ ) (G.I.Sمن إدخال المعلومات الجغرافية (خورائط ,صوور جويوة ,مرئيوات
فضووائية  ,بيانووات احصووائية  ) ,والوصووفية (أسووماء,جداول) ,معالجتهووا (تنقيحهووا موون
الخطووأ) ,تخزينهووا ,اسووترجاعها ,استفسووارها وتحليلهووا تحليوول مكوواني وإحصووائي,ويتم
استخدام نظم المعلومات الجغرافية في مجال الصحة من خالل متابعة واقوع االموراض
ومعرفة مسبباتها وناقالتها الخاصة وكذلك بيئتها الطبيعية والبشرية ومعرفة الوسائل
الكفيلة المتبعة في مكافحتها فبعض االمراض تتفق في اطارها المكواني نتيجوة لتقوارب
()2

العوامل المسببة إلنتشارها .

وبدأ استعمال نظم المعلومات الجغرافية لألغوراض الصوحية العموميوة فوي عوام
 4222تلبية لإلحتياجات العملية إلستئصال داء التنينات وطورت بوذلك منظموة الصوحة
العالمية تطبيقا حاسوبيا سوهل االسوتخدام هوو تطبيوق هيلثموابر الوذي يسوتعمل البيانوات
الواردة من نظم المعلومات الجغرافية ليحدد بدقة المنواطق الريفيوة النائيوة التوي تسوود
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فيها أحوال جغرافية مواتية إلنتقال االمراض وأتاح بذلك مشاهدة بؤر المرض ورصود
القرى التي انتشرت فيها العدوى حديثا أو التي انتشرت فيها العدوى من جديد

)1(.

ونظووم المعلومووات الجغرافيووة تجمووع بووين البيانووات المرجعيووة االساسووية الخاصووة
بالجغرافيوووا والوووديموغرافيا والمعوووالم الرئيسوووية لووونظم الصوووحة ,وتؤكووود علوووى الصوووالت
الوثيقووة بووين سوولوك االمووراض المعديووة وبووين العواموول البيئيووة ,بمووا فووي ذلووك درجووات
الحوورارة والتضوواريس وأحوووال التربووة ,واسووتخدام االرض وسووائر االحوووال الجويووة,
حيث يمكن تجميع الخرائط التي يتم اعدادها بواسطة التوابع الصناعية مع المعلوموات
الخاصوووة بالكثافوووة السوووكانية والسووولوك االيكلووووجي لنواقووول االموووراض مووون الحشووورات
والحيوانوووات وتسوووهل هوووذه التطبيقوووات تخطووويط وتنفيوووذ تووودابير الوقايوووة مووون االموووراض
ومكافحتهووا والشووكل رقووم (  )4يوضووح كيفيووة جمووع المعلومووات موون العووالم الحقيقووي او
الجغرافووي وموون ثووم ادخالهووا الووى الحاسوووب ومعالجتهووا وربووط العالقووات بينهووا وموون ثووم
الوصووووول الووووى القوووورار النهووووائي وتطبيقهووووا علووووى العووووالم الجغرافووووي موووون جديوووود

.)2(.

تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية في مجال الصحة
وقد تم تطبيق هذه التقنية في الحد من انتشوار االموراض علوى الصوعيد العوالمي
حيث تم تطبيق هذه التقنية في كال من :
-4طبقت هذه التقنية في االرجنتين لمكافحة اللشمانيا الغشائية.
-9كما تم تطبيقها في بلدان امريكا الالتينية في مكافحة مرض شاغاس وأدت انشطة
المكافحووة فووي عووام  4222الووى انخفوواض عوودد الحوواالت بواسووطة نوواقالت الموورض وظوول
معدل االصابة المحلى منخفضا ومكن نظوام المعلوموات الجغرافيوة مون تحديود المنواطق
المعرضووة للموورض وتركيووز االنشووطة فووي منوواطق جغرافيووة وموون ثووم معالجووة البيانووات
الفردية في المنطقة الموبوءة .
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-2وتووم اسووتخدامها فووي هووونج كووونج عووام  9772لمكافحووة موورض السووارزالذي اصوواب
اكثوور موون  277حالووة موون خووالل التنبووؤ بإنتشوواره فووي مواقووع متعووددة كمووا سوواعدت فووي
التحقق من مكان الحاالت .
-1اوصووت منظموووة الصووحة العالميوووة بإسووتخدامها لتحليووول البيانووات الخاصوووة باألوبِئوووة
واالتجاهات التي تكون من الصعب اكتشافها عبر نظام الجداول التقليدي

()0

شكل رقم ()4
معالجة المعلومات الجغرافية تبدأ وتنتهي بالعالم الحقيقي الواقعي
جمع البيانات

العالم الحقيقي
إتخاذ القرار
إدخال البيانات

مصادر البيانات

المستخدمون
معلومات
لصنع
واتخاذ
القرار

إدارة البيانات

استعادة البيانات والتحليل

التحليل
المصدر محمد عبد الجواد محمد  ,نظم المعلومات الجغرافية  ,دار صفاء للنشرعمان ,ط,4
 ,9774ص 24
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استخدام نظم المعلومات الجغرافية في الحد من انتشارمرض اللشمانيا :
ولتطبيووق تقنيووة نظووم المعلومووات الجغرافيووة فووي معرفووة أموواكن توووطن موورض
اللشووومانيا علوووى المسوووتوى المحلوووى او العوووالمي البووود مووون تنووواول العوامووول الطبيعيوووة
والبشرية والعوامل الباثولوجية التي كانت وراء انتشار هوذا المورض ومعرفوة الطورق
الكفيلوة بالمكافحوة فموون المعوروف ان لكول موورض سلسولة عودوى وحتووى توتم المكافحووة
بالطريقووة المثلووى البوود موون قطووع هووذه السلسوولة بالقضوواء علووى احوود العواموول المسووببة
للمرض وبإستخدام تقنيوة نظوم المعلوموات الجغرافيوة نسوتطيع معرفوة اي مون عناصور
السلسلة تبدأ به المكافحة حتى تكون النتائج اكثر فائدة.

مراحل الدراسة :
تتم الدراسة على المراحل التالية :
المرحلة االولى :تتمثل في تحديد االطار المكاني إلنتشار المرض مون خوالل تحديود
خريطة المنطقة الموبوءة وجمع المعلومات الجغرافية عنها من حيث :
 -4معلومات عن طبوغرافية المنطقة أي دراسة المظاهر التظاريسية وكوذلك الوضوع
الهيدرولوجي إلرتباطها بظروف حياة العائل والناقل .
 -9الغطاء النباتي في المنطقة لعالقته بغذاء الناقل والخازن .
 -2دراسة التربة بأنواعها المختلفة لمعرفة انسب الترب مالئمة لظروف حيواة الذبابوة
والمالئمة كذلك لوجود جرذ الحقل (الخازن) .
 -4دراسووة المنووا موون حيووث درجووة الحوورارة والرطوبووة لمووا لهووا موون تووأثير علووى
بيولوجيوووة الناقووول والعائووول وكوووذلك لمعرفوووة فصووولية انتشوووار المووورض واإلطوووار
الزماني له.
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المرحلة الثانية :
تتمثل في جمع المعلومات عن الخازن وهو جرذ الحقول وتتمثول هوذه المعلوموات
في اآلتي :
 -4معرفة نوع الخازن لمرض اللشمانيا .
 -9معرفة أماكن انتشاره.
 -2معرفة أوقات تكاثره .
 -1جمع المعلومات على النباتات التي يتغذى عليها.
 -2معرفة االعداء الطبيعيين له لتعزيز دور المكافحة الحيوية .
 -1معرفة اوقات التزاوج والتكاثر حتى تتزامن مع اوقات المكافحة .

المرحلة الثالثة :
جمع المعلومات الخاصة ببيولوجية وأيكلوجية الناقل تتمثل في :
-4التعرف على ناقل المرض وتحديد دوره في نقل العدوى.
 -9معرفة درجة كثافة الناقل الموسمية والجغرافية عن طريق االستكشاف
( المصدر  :الباحث  ,صورة شمسية )

وديناميكيات تجمع الناقل.

 -2توثيق دورة حياة الناقل وتحديد أوقات تطور االطوار المختلفة كما هو واضح من
الشكل رقم ()9
 -1تحديد االماكن التي تنمو فيها االطوار البالغة وأوقات تزاوجها.
 -2معرفة العوائل التي يتغذى الناقل على دمائها واالفضلية بينها.
 -1مدى طيران الناقل وإنتشاره وتوزيعه اقليميا ومحليا .
 -0طول عمر الناقل وعالقة ذلك بالظروف البيئية السائدة.
 -1سلوكيات هجرة الناقل وعالقته بالنواقل والكائنات االخرى.
 -2معرفة االعداء الطبيعيين للناقل (مفترسات ومتطفالت)
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شكل رقم ( ) 9
يبين دورة حياة ذبابة الرمل(الناقل لمرض اللشمانيا )

المرحلة الرابعة :
جمع المعلومات عن حامل المرض " المصاب
وتتمثل المعلومات في :
 -4تجميع معلومات عن المصابين من حيث العدد والنوع والسن .
 -9معرفة التوزيع الجغرافي لهم وخاصة من حيث الريف والحضرورسم خرائط
تبين انتشارهم

( المصدر  :مركز الرعاية الصحية في شعبية الزاوية )

ويتم ذلك بإستخدام جهاز تحديد المواقع العالمي( .(G.P.S
-2معرفة الحالة االقتصادية للمصابين ومستوى الدخل الشهري لهم .
 -1دراسة حركة السكان الداخلية بين االقاليم المجاورة لمعرفة ابعاد المرض
الجغرافية
 -2التركيز على السكان الذين يمتهنون العمل الزراعي.
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المرحلة الخامسة:
تحليووول البيانوووات السوووابقة وربوووط العالقوووات بينهوووا بإسوووتخدام نظوووم المعلوموووات
الجغرافية:
ومن خالل المعلومات السوابقة وبإدخالهوا الوى الحاسوب اآللوي ومعالجتهوا يمكون
انتاج خرائط جغرافية تبين اماكن توطن مرض اللشمانيا مون خوالل ربوط العالقوات بوين
العديوود موون المظوواهر مثوول دمووج خوورائط توزيووع اموواكن انتشووار الجوورذ البووري مووع اموواكن
انتشار ذبابوة الرمول وبالتوالي تحديود بوؤر المورض ومعرفوة االمواكن المشوابهة لهوا فوي
المنا وتوفر الظوروف الطبيعيوة لعناصور المورض مموا يعوزز مون جهوود المكافحوة فوي
هذه المناطق مستقبال وعمل االجراءات الالزمة من اجل حمايتها من انتشار المرض.
فنظم المعلومات الجغرافية تعورض المعلوموات علوى هيئوة طبقوات شوكل رقوم ()2
وكل طبقة تمثل بيانات معينة وبإستطاعة المستخدم تحليل ودموج بعوض هوذه البياتوات
واسووتنتاج العالقووات بينهووا للوصووول الووى القوورار الصووائب  .وموون خووالل ربووط العالقووات
المكانية بين عوامل المرض يسهل رسم الخريطة الوبائية لمورض اللشومانيا وبودمج
الطبقات التي تمثل عناصر المرض مع مكونوات البيئوة يمكون الوصوول الوى عودة نتوائج
مهمة تكون من العوامل المهموة فوي مكافحوة هوذا المورض .ومون االمثلوة علوى ذلوك موا
يلي -:
-4دمووج الطبقووات التووي تمثوول التوزيووع الجغرافووي للجوورذ البووري مووع خريطووة توزيووع
الترب في المنطقة لمعرفة انسب انواع الترب مالئموة لحيواة العائول ومعرفوة امواكن
تركزه وإنتشاره ومعرفة المناطق المشوابهة للمنطقوة الموبووءة فوي نوعيوة تربتهوا
والتي من الممكن مستقبال ان ينتقل لها العائل .
-9دمج الطبقات التي تمثل انتشار الناقل مع الطبقات التوي تمثول انتشوار المسوتودع
وربط العالقات بينهم .
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-2دمووج طبقووات انتشووار المسووتودع مووع خريطووة النبووات الطبيعووي الووذي يتغووذى عليووه
وبالتالي يمكن الخروج بإستنتاجات ذات مغزى بشوأن موقوع المجموعوات السوكانية
المعرضة لخطر االصابة بالمرض.
شكل رقم ()2
عرض المعلومات على هيئة طبقات عن طريق نظم المعلومات الجغرافية
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ويمكوون مووون خووالل الشوووكل رقوووم ( )1تخيوول فكووورة دموووج الطبقووات الخاصوووة بعووورض
المعلومات .
شكل ()1
طريقة دمج البيانات عن مرض اللشمانيا بإستخدام نظم المعلومات الجغرافية

اماكن إقامة المصابين

أماكن انتشار ذبابة الرمل

معالم الظاهرة الرئيسية
تضاريس األرض
الطبيعية

المنا

الواقع البيئي

النقاط
المسا
النقاط المساحية
حية
المرجعية
المرج
عية

طبقة استعماالت االراضي

دود
حدود ح
المنطقة
االشع
بية

وينتج عن دمج الطبقات السابقة إجابات عن العديد من التساؤالت مثل :
أين تتركز بؤر المرض
وما هي العوامل التي كانت مقترنه بمكان هذه البؤر
وهل هذه العوامل بيئية أم بيولوجية
أين من األماكن التي من الممكن ان تكون بؤرتفشي المرض مستقبال
لماذا يرتبط هذا المرض بالمناطق الريفية وما مدى انتشاره في المدن
لماذا تظهر اعراض المرض في شهور معينة اكثر من غيرها
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وبناء على اجابات التساؤالت السابقة تتحدد طرق المكافحوة باالجابوة علوى التسواؤالت
التالية :
أي من عناصر المرض تبدأ مكافحته لقطع السلسلة الوبائية
اين يمكن ان يقام مستشفى جديد متخصص في عالج هذا المرض
وما هي التغييرات الالزم عملها في شبكة الخدمة الصحية
وبهذا تسهم نظم المعلومات الجغرافية في اتخاذ قرارات صائبة او على
االقل مساندة لصانعي القرارفي اتخاذ االجراءات الالزمة في مكافحة هذا المرض
وتساعد نظم المعلومات الجغرافية في رسم خرائط وأطالس األوبئة وبالتالي تفيد فوي
تحديوود مواقووع تقووديم الخوودمات الطبيووة وكووذلك تمكننووا الخوورائط موون ربووط العالقووات بووين
الظووواهر المختلفووة فووي اإلطووار المكوواني الواحوود وبالتووالي تسوواهم فووي مكافحووة الموورض
وعمل تنبؤ مسوتقبلي لوبعض المنواطق التوي قود تكوون عرضوة لإلصوابة بهوذا المورض,
وتوضح في ذات الوقت العوامل البيئية المرتبطة بإنتشاره .
كمووا تفيوود نظووم المعلومووات الجغرافيووة فووي ترصوود هووذا الموورض وتحديوود موودى
انتشوواره ومتابعووة اتجاهاتووه وتحووري التغيوورات فووي حدوثووه  ,وفقووا للمنوواطق الجغرافيووة
والفئات العمرية المختلفة من اجول معرفوة أفضول التودابير الصوحية االالزموة لمكافحتوه
وذلك من خالل ربط العوامل الموؤثرة فوي انتشوار المورض بالبيئوة الطبيعيوة والظوروف
المناخية والسلوك االيكولجى لنواقل االمراض المختلفة ومعرفة اي العوامل اقوى فوي
انتشار المرض وبالتالي فهى تساعد في اعطاء صورة كاملة عن المرض سوواء علوى
المستوى العالمي او المحلى .
وتساعدنا نظم المعلومات الجغرافية في وضع نماذج للخدمة الصحية بناء على تحليول
خرائط إنتشار مرض اللشمانيا وكذلك ظروف البيئوة الطبيعيوة والثقافيوة ففوي المنواطق
ذات معدالت الحدوث المرتفعة يجب ان تشومل المكافحوة الفعالوة فهموا للعوامول البيئيوة
المحليووة ودراسووة دورة االنتقووال بينهووا ,وبالتووالي توووفير إمكانيووات التشووخيص وإقامووة
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حمووالت العووالج الجموواعي ومكافحووة ذبابووة الرموول وعوائوول المسووتودع وبالت والي تجنووب
.

االنتشار الجغرافي للوباء

وتختلف طرق المكافحة من إجوراءات وقائيوة تتخوذ حسوب عوادات ذبابوة الرمول الناقلوة
والثديات العائلة من خالل ردم الجحور او غمرها بالماء وكذلك االجراءات العالجية.
وأخيرا يمكن القول ان تقنية نظم المعلوموات الجغرافيوة تفيود فوي ايجواد منظوور
جديود فووي مكافحوة االمووراض وخاصوة المنقولووة مون الحيوووان الوى االنسووان مثول موورض
البلهارسوويا والتريموواتودا والوودراق الطفيلووي االمريكووي واللشوومانيا ويووتم التنسوويق فووي
مكافحتها بوين عودة جهوات مثول علمواء الطوب ,والطوب البيطوري والحيووان والجغرافيوا
والبيئوووة والرعايوووة الصوووحية والمركوووز الووووطني للمكافحوووةوبالتالي نسوووتطيع القوووول ان
استخدام التكنولوجيا الحديثة في مكافحة االمراض يوفر علينا الجهد والتعوب والتكلفوة
وتكون نتائجه اكثر دقة وفاعلية .

التوصيات
من خالل العرض السابق لوبائيوة مورض اللشومانيا وأبعواده الجغرافيوة وموا مودى
مساهمة التكنولوجيا الحديثة في مكافحة هذا المرض يمكن ابداء التوصيات التالية -:
 -4نشر الوعي البيئي بمدى خطورة هذا المرض وما يسببه من آثار صحية ونفسية.
 -9ربط مراكز الرعاية الصحية بالمراكز التعليمية العليا من اجل التعاون في تحليل
البيانات الخاصة باالمراض كافة من اجل الوصول الى نتائج يمكن مستقبال ان تسهم
في مساندة القرارات .
 -2التأكيد على اهمية نظم المعلومات الجغرافية في المساهمة في حل الكثير من
المعظالت التي قد يصعب حلها بإستخدام الطرق التقليدية من خالل قدرتها على دمج
المعلومات وربط العالقات المكانية والزمانية بين الظواهر المختلفة .
 -1التأكيد على اهمية نظم المعلومات الجغرافية ودورها التطبيقي في العلوم كافة .
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 -2يجب التنسيق للمكافحة بين االقاليم المتجاورة حيث يكون المرض متوطنا وكذلك
على المستوى الدولى بين الدول المجاورة حتى تكون النتائج اكثر فائدة
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