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 :الممخص
تعد العواصف الترابية من التغيرات المناخية التي تؤثر عمى صحة االنسان 
بشكل عام وعمى امراض الجياز التنفسي بشكل خاص ، وقد شيدت 
السنوات األخيرة تزايد ظاىرة حدوث العواصف الترابية في منطقة الدراسة 

عام وعمى فئة عمومًا . وماليا من تأثير عمى صحة االنسان بشكل 
الشباب بشكل خاص آلنيم اكثر الفئات حركة ، اما لمعمل او لطمب العمم 
في الجامعات والكميات . وفي سبيل الوصول الى معرفة التأثير الحقيقي 
لمعواصف عمى الشباب تم اعتماد استمارة استبيان ضمت عددًا من األسئمة 

قمي والنفسي . عمى محاور ثبلث تضمن المحور الجسمي والع ةً ، مقسم
( استمارة موزعة عمى جامعات مختمفة من منطقة الدراسة في 081وبواقع )

( استمارة لكل جامعة 01اقساميا الشمالية والوسطى والجنوبية وقد وزعت )
 ( لفئة االناث .01( لفئة الذكور  و)01مقسمة الى )
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Abstract: 

      Dust storms are a climate changes that effect on 

people health in general and respiratory diseases in 

particular. The recent years have witnessed an increase 

in the phenomenon of dust storms in the study area in 

general, which is impact on human health in general and 

on the youth in particular because they are the most 

active groups either to work or to seek knowledge in 

colleges and Universities. In order to know the real 

impact of dust storms on youth, questionnaire was 

adopted which included a number of questions. This 

form contains three axes: The physical, mental and 

psychological axes. The sample consists of 180 forms 

distributed to different universities in the study area in 

it
'
s northern,  southern, and central sections. Thirty forms 

were distributed to each university, divided into 15 forms 

for males and 15 for females.                                                      
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 المقدمة 
، يقابميا البرودة  ان الصفة الغالبة عمى مناخ العراق ىي الحرارة والجفاف صيفاً 

، مع فصمين انتقاليين قصيرين جدا ىي الربيع والخريف المذان يمتازان  واالمطار شتاءً 
فقيا نظام مطري متقطع . وىذه الصفة جاءت نتيجة لعدة باعتدال نسبي في درجات الحرارة يرا

أسباب ، أىميا موقع العراق الجغرافي والفمكي وبالتالي موقعو من المسطحات المائية . وتأثره 
بأنظمة الضغط وحركة الرياح . ويرافق ىذه الصفة ظواىر مناخية تختمف بحسب الفصول . 

المميزة ىي العواصف الترابية ، اذ تعد سمة  وىي تشكل سمات مميزه لممناخ ومن ىذه السمات
ثابتو تميز فصل الصيف في العراق فضبل عن ارتفاع درجات الحرارة والجفاف . وتمثل المدة 
من منتصف شير اذار )بداية المنخفضات الخماسينية( وحتى أواخر فصل الخريف )حوالي 

بلف توزيعيا المكاني اشير ( ، فصل نشاط العواصف الترابية في العراق . مع اخت 01
 والزماني واختبلف تكرار ىبوبيا . 

وتمثل الجيات الشمالية الغربية والغربية والجنوبية الغربية ، المصدر الرئيسي لدخول 
العواصف الترابية الى العراق . مع اعتبار ان مناخ العراق يتأثر بالدرجة األساس بمنظومة 

والبحر األحمر واالتجاه السائد لحركة األعاصير المناخ فوق البحر المتوسط وشمال افريقيا 
 القادمة من البحر المتوسط . 

وتعد العواصف الترابية من الظواىر الطبيعية المؤثرة في جو العراق وبالتالي تأثيرىا 
عمى االنسان ونشاطاتو اليومية . وىذا التأثير اما يكون مباشرا عمى االنسان وصحتو وحالتو 

وىذا ما  ...شر من خبلل تأثيرىا عمى سكنو ومزروعاتو ومصادر المياه النفسية او غير مبا
 إلجابة عنو من خبلل ىذا البحث . سنحاول ا

  -يمكن صياغة مشكمة البحث وفق التساؤل اآلتي :  مشكمة البحث :
 اناث( في العراق .  -كيف تؤثر العواصف الترابية عمى فئة الشباب )ذكور -

 بلق في حل مشكمة البحث من خبلل الفرضية االتية :يمكن االنط  فرضية البحث :
يختمف تأثير العواصف الترابية عمى الشباب بحسب النوع ومكان اإلقامة ،  -

 تأثيرا جسديا ونفسيا .

  منهجية البحث :
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بيدف اإلحاطة بمشكمة البحث ومعرفة جوابيا فقد تم اعتماد المنيج االستنباطي 
لو طرح الفرضية السابقة ، ومن ثم اعتمد المنيج ليكون منيجا فكريا لمبحث ثم من خبل

الموضوعي ليكون الطريق الذي يسير عمى وفقو البحث . كما تم اعتماد أسموب استمارة 
االستبيان لغرض أخذ عينة من الشباب ومن كبل الجنسين وفي أماكن مختارة من منطقة 

 الدراسة . 
  حدود البحث :

شماال °( 03-92لمعراق بين دائرة عرض ) يمكن تحديد البحث بالحدود الدولية
 ( . 0 ةباعتبار ان الفئة المستيدفة تعيش داخل ىذا البمد )خريط° ( 88-08وخطي طول )

مناطق لمدراسة تمثل كل منيا جزءا من العراق  0ولسعة منطقة الدراسة فقد تم اختيار 
كما تم اعتماد ،  جنوبية اذ تم تقسيمة الى  المنطقة الشمالية والمنطقة الوسطى والمنطقة ال

 لمبحث . ةليكون حدودا زماني 9108العام 
عن ىذا فقد تم تحديد البحث بفئة الشباب فقط . اذ يمثمون الشريحة األكبر في  فضبلً 

المجتمع والتي تكون عمى تماس يومي بيذه الظاىرة بفعل الحركة اليومية سواء لمدراسة او 
 عمى أسئمة االستبيان .لمعمل . كما انيم اقدر عمى اإلجابة 

 ( منطقة الدراسة موضحًا عميها الجامعات التي شممت باالستبيان1خريطة )
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المصدر: عمل الباحثة باالعتماد عمى خريطة جميورية العراق، وزارة الموارد المائية، 
 .0111111:0المديرية العامة لممساحة، قسم انتاج الخرائط، خريطة العراق بمقياس 

 اصف الترابية ومكوناتها . العو  –أوال 
تعرف العواصف الترابية بانيا رياح عاصفة تكون محممة باألتربة والرمال المثارة من 

تعمل تمك الرياح عمى رفع االتربة الى  اذالتربة السطحية المفككة ومن المسطحات الرممية ، 
 ة بحيث ال تزيدارتفاعات عالية تبمغ عدة االف من األمتار، وتؤدي الى انخفاض مدى الرؤي

  (0) م  0111عن 
وىي وفق ىذا التعريف تتكون من عنصرين أساسيين ىما الرياح والمواد العالقة او  

المحمولة . اذ تمثل الرياح شكل من اشكال حركة اليواء بسبب فرق الضغط بين مكانيين 
 مختمفين . وتزداد سرعتيا وتقل بحسب نوع المنطقة . 

بحسب المصدر األساس .  وشكبلً  حمولة ، فيي تختمف نوعاً اما المواد العالقة والم
       وبحجوم تتراوح ما بين  غير انيا عمى االغمب تتكون من  )الرمل والغرين والطين (

 (9)( لمطين . 0.0006-0.0039( لمغرين و)0039.-0-0.0625( لمرمل و)2-0.0625)
 أنواع الظواهر الغبارية . –ثانيا 

او الغبار : ىي عبارة عن جزيئات الغبار األتربة المتصاعدة  -0
المرتفعة الدقيقة التي ترتفع من سطح األرض بسبب نشاط الرياح في أي وقت اثناء 

 الميل والنيار او بسبب نشاط التيارات الصاعدة اثناء النيار .  
الدوامات الترابية : وىي عبارة عن دوامات ىوائية صغيرة سريعة  -9

اطق الصحراء وتنشط في فترة شروق الشمس وىي تثور الحركة يكثر حدوثيا في من
 فجأة وتنطمق بسرعة ثم تختفي فجأة . 

 العواصف الترابية : ىي رياح نشطة شديدة محممة بكميات من االتربة تكفي  -0
 متر او اقل .  0111لخفض مدى الرؤية الى 

العواصف الرممية : اىم ما يميزىا عن العاصفة الترابية ىي كبر حجم  -8
 تيا وانيا ال ترتفع الى مستويات عميا كثيرا ، وال تتعمق في اليواء الجوي لمدة طويمة . حبيبا
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السديم : ذرات دقيقة جدا من الغبار والدخان او االمبلح متناىية في الصغر  -1
،  تغطي السماء مائبل لمبياض خاصة في األفق وتكون الرياح في ىذه الحالة ىادئة 

  (0)( كم او اكثر . 1ى )خفيفة السرعة والرؤية تصل ال
 ثالثا : أسباب حدوث العواصف الترابية 

يكون حدوث العواصف مرافقا لحركة المنخفضات الجوية . اذ انيا تتكون في نياية 
المنخفضات وىي تعتمد في شدتيا عمى شدة المنخفضات الجوية . وىي تتحول الى عواصف 

رورىا عمى المناطق الصحراوية والمناطق ترابية بعد تحمميا بالغبار وذرات الرمال . بعد م
قميمة الغطاء النباتي . وتمعب عوامل عدة طبيعية وبشرية في زيادة االتربة والغبار المثار الذي 
تحممو الرياح . فارتفاع درجات الحرارة وقمة سقوط االمطار وقمة الغطاء النباتي كميا عوامل 

ية نقميا وحمميا بسيولة من قبل الرياح . كما طبيعية تعمل عمى تفكيك التربة وبالتالي إمكان
يمثل االنسان بنشاطاتو اليومية عامبل ميما في زيادة العواصف الترابية اذ ان حرق وقطع 

عمى زيادة كمية الغابات والرعي الجائر والتوسع العمراني والحروب عوامل أساسية ساعدت 
 .(8)الغبار واالتربة

بدرجة كبيرة ، اذ تشير تقارير نشرتيا برنامج األمم  يتأثر العراق بالعواصف الترابية
( عاصفة ترابية وتكون في معظميا 011المتحدة لمبيئة الى ان العراق يتعرض سنويا الى )

 .(1)لية الغربية والجنوبية الغربيةقادمة من الجية الشما
  

 رابعا : االثار الناجمة عن العواصف الترابية 
را كبيرا عمى البيئة وعمى صحة االنسان حيث تعمل عمى تؤثر العواصف الترابية تأثي

حمل الجراثيم وامراض الحساسية واالمراض الجمدية والتياب العيون ومرض التياب السحايا 
عن مساىمتيا في  الدماغية القاتل واالمراض النفسية وامراض الجياز التنفسي والقمب ، فضبلً 

تفاقمت الحالة من خبلل تأثيرىا عمى تمف تموث اليواء الذي يسبب موت األشخاص ، وقد 
المزروعات والمظير العام ، ومما زاد من تفاقم المشكمة ان العراق اصبح من البمدان المصدرة 
لمعواصف الترابية نتيجة لتعرضو الى تدىور البيئة طيمة العقود الماضية بسبب نشاطات 

ن الصراعات العسكرية المتكررة ع التعدين غير المستدامة واستخراج النفط والزراعة فضبلً 
سبب في تأثر الغبلف األرضي بحركة االليات العسكرية وزيادة الجفاف من جراء قمة تالتي ت
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االمطار ، وان قطرنا الحبيب يتعرض الى عواصف ترابية تكون اما مستمدة من البيئة 
 المحمية او تكون منقولة بواسطة الرياح من أماكن مختمفة وبعيدة . 

المنخفضات مع زيادة تكرار في فصل الربيع تكرار العواصف الترابية يزداد 
الخماسينية المحممة بالغبار واالتربة من الصحاري الممتدة في شمال افريقيا التي تقع تحت 
تأثير الرياح المرافقة ليا . وعندما تكثر ىذه المواد الرممية في الجو فأنيا تعمل عمى خفض 

االشعاع الشمسي الواصل الى األرض مما يجعل درجات الحرارة  مدى الرؤيا كما وتؤثر عمى
منخفضة وذلك نتيجة النعكاس االشعة الشمسية عند اصطداميا بالجزيئات المعمقة باليواء 

(8). 
خاص بطمبة  نوقد قامت الباحثة بأجراء استبيان لفئة الشباب من كبل الجنسي

( في  0 ممحق ( استمارة )081ن وبواقع )الجامعات العراقية ، اذ تم توزيع استمارة استبيا
عدد من الجامعات العراقية المختارة والتي تمثل مناطق العراق ، الشمالية والوسطى والجنوبية 

( 01( استمارة مقسمة عمى ) 01( لكل منطقة ولكل جامعة )9عمى جامعتين ) ةً موزع، 
 . جامعات من العراق  8 وبواقع( اناث ، 01ذكور و)

( ان ىناك تباين 0( والشكل )0نتائج االستبيان والمبينة في جدول )اظيرت وقد 
واضح في مقدار االستجابة ألسئمة االستبيان لمحاور الدراسة ، فقد احتل المحور االول 
والخاص بالعوامل الصحية والجسمية ، اعمى نسب اإلجابات ، اذ سجمت إجابات الذكور  ب 

 اط اثناء حدوث العواصف ( وبنسبة ) نعم( عمى السؤال الثامن ) قمة النش

 ( نتائج االستبيان التكرارات والنسب المئوية لإلجابة حسب الجنس1جدول )

 المحور
 

 السؤال
 

 االناث الذكور

 كال ب الحواب بنعم الجواب كال ب الحواب بنعم الجواب
 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

 االول
 

1 51 56.7 39 43.3 48 53.3 42 46.7 

2 58 64.4 32 35.6 49 54.4 41 45.6 
3 31 34.4 59 65.6 31 34.4 59 65.6 

4 66 73.3 24 26.7 66 73.3 24 26.7 
5 52 57.8 38 42.2 51 56.7 39 43.3 
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6 58 64.4 32 35.6 64 71.1 26 28.9 
7 7 7.8 83 92.2 5 5.6 85 94.4 

8 69 76.7 21 23.3 62 68.9 28 31.1 
9 55 61.1 35 38.9 52 57.8 38 42.2 

 الثاني
 

1 32 35.6 58 64.4 39 43.3 51 56.7 

2 36 40.0 54 60.0 53 58.9 37 41.1 
3 80 88.9 10 11.1 82 91.1 8 8.9 

4 47 52.2 43 47.8 42 46.7 48 53.3 
5 51 56.7 39 43.3 53 58.9 37 41.1 

6 39 43.3 51 56.7 48 53.3 42 46.7 

7 30 33.3 60 66.7 40 44.4 50 55.6 
8 23 25.6 67 74.4 22 24.4 68 75.6 

9 37 41.1 53 58.9 30 33.3 60 66.7 

 الثالث

1 85 94.4 5 5.6 83 92.2 7 7.8 

2 49 54.4 41 45.6 49 54.4 41 45.6 

3 14 15.6 76 84.4 16 17.8 74 82.2 

  المصدر: من عمل الباحثة باالعتماد عمى نتائج االستبيان

% من الذكور يعانون من قمة النشاط اثناء حصول 33رب %، اي ان ما يقا38.3
 العواصف الغبارية وىي نسبة مرتفعة جدا. 

وجاء بالمرتبة الثانية السؤال الرابع والخاص  ) باالختناق خبلل العواصف الترابية ( 
%، من الذكور في عينة 30%، من الذكور اجابوا بنعم اي ان ما يقارب 30.0وبنسبة 

من االختناق اثناء ىبوب العواصف الغبارية، وتساوى السؤالين الثاني والسادس  الدراسة يعانون
% من الذكور يعانون من 88%، اي ان ما يقارب 88.8بنسبة االجابة بنعم لمذكور وىي 

التعب وحرقة العين اثناء حصول العواصف الغبارية. وكان تأثير العواصف الغبارية عمى 
 لذكور، وتقاربت نسبة االجابة بنعم%، من ا80.0ضعف الحركة بنسبة 
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% وحسب الترتيب، اي ان ما 13.8و  18.3عمى السؤالين االول والخامس بنسبة 
% 18% الذكور يعانون من الخمول اثناء حصول العاصفة الغبارية وما يقارب 13يقرب من 

 ايضا يعانون من الحساسية اثناء حصول العاصفة الغبارية.
%. وجاء باقل نسبة 08.8انت اجابة الذكور بنعم تساوي اما الشعور باأللم فقد ك

%، اي ان من يعانون من طفح جمدي من 3.8باإلجابة بنعم لمذكور السؤال السابع بنسبة 
%، رغم ان ىذه النسبة ىي االقل اال انيا 8الذكور اثناء حصول العاصفة الغبارية ما يقارب 

 من الجانب الصحي مرتفعة جدا .

النسبة لئلناث فقد كانت متغايرة بعض الشي وكما موضح في الجدول  اما االستجابة ب
%، 30.0( ، اذ امتمك اعمى نسبة باإلجابة بنعم السؤال الرابع، اي ان نسبة 0( والشكل )0)

من االناث من عينة الدراسة يعانين من االختناق اثناء حصول العواصف الغبارية، ثم يميو 
%، من االناث يعانين من حرقة بالعين اثناء حصول 30.0السؤال السادس وىذا يعني ان 

العواصف الغبارية، اما السؤال الثامن والخاص بقمة النشاط فقد كانت االجابة بنعم لئلناث 
% من االناث يعانين من قمة النشاط اثناء حصول 82%، اي ان ما يقرب 88.2بنسبة 

لتاسع والخامس والثاني واالول بنسب العاصفة الغبارية. وتقاربت نسبة االجابة عمى االسئمة ا
% من االناث 18% وحسب الترتيب، اي ان ما يقرب 10.0و  18.8و  18.3و  13.8

% من االناث يعانين من الحساسية، وما 13يعانين من ضعف القدرة عمى الحركة، وما يقرب 
 % من االناث يعانين من الخمول اثناء10% من االناث يعانين من التعب، و18يقرب 

% من عينة الدراسة بالنسبة لئلناث يعانين من 08.8حصول العاصفة الغبارية. كما ان نسبة 
االلم اثناء حصول العاصفة الغبارية، اما اقل نسبة لتأثير العواصف الغبارية فقد سجميا 

% من االناث يعانين من طفح جمدي اثناء العواصف الغبارية. 1.8التساؤل السابع اي ان  
( التفاوت في نسب االجابة بين الذكور واالناث ويتضح منو ان ىناك 0شكل   )كما يبين ال
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تفاوت في نسب االجابة بين الذكور واالناث في بعض فقرات االستبيان لممحور االول وىذا 
 يعكس تفاوت في تأثير العواصف الغبارية عمى الذكور واالناث.

 ن الذكور واالناث( التفاوت في نسب االجابة لممحور االول بي1الشكل )

 
 ( 0المصدر: من عمل الباحثة باالعتماد الجدول )  

اال ان المنحى العام لطبيعة التأثير متشابية من حيث الزيادة والنقص فنبلحظ 
انخفاض تأثير العواصف الغبارية عمى الذكور واالناث من حيث االصابة بالطفح الجمدي 

العواصف الغبارية عمى الذكور واالناث بحاالت وبنفس الوقت نبلحظ زيادة في نسبة التأثر ب
 االختناق.

اما المحور الثاني  والخاص بالحالة النفسية فقد سجل التساؤل الثالث وىو الشعور 
و  88.2بعدم الراحة اثناء حصول العواصف الغبارية اعمى نسبة بين الذكور واالناث بمغت 

عمى التوالي . اما بقية التساؤالت فنبلحظ حصول تباين واضح في طبيعة تأثير  % 20.0
العواصف الغبارية بين الذكور واالناث اذا حل بالمرتبة الثانية لمذكور السؤال الخامس وىو 

%، اما االناث فقد حل بالمرتبة 18.3حصول شعور بالتوتر اثناء العاصفة الغبارية وبنسبة 
%، من 12% لكل منيما اي ان ما يقارب 18.2الخامس والثاني وبنسبة الثانية السؤالين 
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االناث يعانين من الشعور بالقمق والتوتر اثناء حصول العاصفة الغبارية. ثم جاء بعدىا 
% من الذكور ينتابيم شعور 19%، وىذا يعني ان 19.9بالنسبة لمذكور السؤال الرابع بنسبة 

ية. اما االناث فقد حل بالمرتبة الثالثة السؤال السادس بالغضب اثناء حصول العاصفة الغبار 
% من االناث ينتابيم شعور بالنفرزة اثناء حصول 10%، اي ان ما يقارب 10.0وبنسبة 

العواصف الغبارية. ولقد تقاربت االجابة لمذكور عمى االسالة السادس والتاسع والثاني وبنسبة 
% من الذكور ينتابيم شعور 80يقارب % وحسب الترتيب اي ان ما 81و  80.0و  80.0

% من الذكور ينتابيم 81% من الذكور ينتابيم شعور باإلحباط و 80بالنفرزة وما يقارب 
شعور بالقمق اثناء حصول العاصفة الغبارية. كما تقاربت االجابة لئلناث عمى االسئمة الرابع 

% 83ان ما يقارب  % وحسب الترتيب، اي80.0و  88.8و  88.3والسابع واالول وبنسبة 
% من االناث ينتابين شعور باالنفعال و 88من االناث ينتابين شعور بالغضب و ما يقارب 

% من االناث ينتابين شعور بالخوف اثناء حصول العاصفة الغبارية. كما كانت 80ما يقارب 
% اما من ينتابيم شعور باالنفعال 01.8نسبة من ينتابيم شعور بالخوف من الذكور ىي 

% من االناث يعانين من شعور 00،0% من الذكور. ويبلحظ ان نسبة 00.0كانت نسبتيم ف
باإلحباط أثناء حصول العاصفة الغبارية. لقد سجمت اقل نسبة لتأثير العواصف الغبارية عمى 

% وحسب الترتيب 98.8و  91.8الجانب النفسي في السؤال الثامن لمذكور واالناث وبنسبة 
% من االناث ينتابيم شعور باليأس إثناء 98% من الذكور و 98ارب وىذا يعني ان ما يق

 حصول العاصفة الغبارية.

( طبيعة التفاوت في التأثيرات النفسية لمعاصفة الغبارية بين 9كما يبين الشكل )
الذكور واالناث. اذ يبلحظ ان التأثير النفسي لمعواصف الغبارية عمى االناث اكثر من الذكور 

 جابة بنعم لئلناث اعمى في اغمب تساؤالت الدراسة المتعمقة بالجانب النفسياذ ان نسب اال

 ( التفاوت في نسب االجابة لممحور الثاني بين الذكور واالناث2الشكل )
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 (0المصدر: من عمل الباحث باالعتماد الجدول )

 اما المحور الثالث والخاص بطرق الوقاية فقد كانت االجابات متقاربة بين الذكور
% من 29.9% من الذكور و28.8(، اذ ان 0( والشكل )0واالناث كما موضح في الجدول )

% من  18.8االناث يعمدون الى الجموس في المنزل اثناء حصول العاصفة الغبارية، و
الذكور واالناث يضعون كمام عمى االنف اثناء حصول العاصفة الغبارية. اما عن استخدام 

% من االناث يستخدمونيا كوسيمة لتقميل 03.8من الذكور و  %01.8االدوية المسكنة فان 
 االضرار الصحية لمعاصفة الغبارية. 

 ( التفاوت في نسب االجابة لممحور الثالث بين الذكور واالناث3الشكل )

 

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1 2 3 4 5 6 7 8 9

م 
نع

 ب
بة

جا
ال
ا

% 

 االناث الذكور

0

50

100

1 2 3 

م 
نع

 ب
بة

جا
ال
ا

% 

 االناث الذكور



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (11( اجمللد )1العدد )

 2020 اذار

 

)218 ) 
 

 (0المصدر: من عمل الباحث باالعتماد الجدول )

صحة السكان من مما تقدم يتضح ان ىناك تأثيرات واضحة لمعواصف الغبارية عمى 
( طبيعة االرتباط بين العواصف الغبارية 9الجانبين الجسمي والنفسي اذ يبين الجدول )

والتأثيرات الصحية والنفسية عمى السكان الواردة في محاور االستبيان ، اذ يبلحظ من الجدول 
كان  ان ىناك تفاوت في طبيعة االرتباط ،  اال ان اعمى ارتباط مع تساؤالت المحور االول

وىذا يعني ان  1.23مع السؤال الرابع بالنسبة لمذكور واالناث اذ كانت قيمة معامل االرتباط 
% من حاالت االختناق قد يرجع سببيا الى العواصف الغبارية. وتفاوتت بقية التساؤالت 23

 في قيم معامل االرتباط وذلك حسب طبيعة االجابة عمى فقرات االستبيان.

فقد كان ىناك ارتباط عالي جدًا بين الشعور بعدم الراحة اما الجانب النفسي 
، وتفاوتت قيم معامل  1.22والعواصف الترابية )التساؤل الثالث( وكانت قيمة معامل االرتباط 

 االرتباط لبقية التساؤالت الواردة بالمحور حسب طبيعة االجابة ايضا.

ول وىو عدم الخروج من اما المحور الثالث فقد كان اقوى ارتباط مع التساؤل اال
 . 1.22المنزل اثناء العاصفة الغبارية وبمعامل ارتباط 

 ارتباط العواصف الغبارية بمحاور الدراسة لمذكور واالناث(  2جدول ) 

 السؤال المحور
R االرتباطمعامل 

2 
 االناث الذكور

 االول

1 0.92 0.91 

2 0.95 0.91 

3 0.78 0.79 

4 0.98 0.98 

5 0.93 0.93 

6 0.96 0.97 

7 0.42 0.36 

8 0.98 0.97 
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9 0.95 0.93 

 الثاني

1 0.8 0.86 

2 0.9 0.94 

3 0.99 0.99 

4 0.9 0.89 

5 0.93 0.94 

6 0.94 0.91 

7 0.78 0.86 

8 0.7 0.69 

9 0.76 0.78 

 الثالث
1 0.99 0.99 

2 0.92 0.91 

3 0.57 0.6 

 احث من خبلل تحميل بيانات االستبيانالمصدر: من عمل الب

لذا يجب العمل عمى الحد او تقميل تأثير العواصف الغبارية عمى صحة االنسان من 
خبلل اتخاذ التدابير االزمة عمى مستوى الحكومات واالفراد الن تأثير ىذه الظاىرة ال يستثني 

 احدا.

 االستنتاجات 
بشكل واضح وممموس الى نستنتج من الدراسة ان منطقة الدراسة تتعرض  -0

 تأثير العواصف الترابية المحمية والخارجية مما انعكس سمبا عمى حياة السكان ونشاطاتيم . 
 يظير من تحميل استمارات االستبيان ان فئات الشباب كانت اكثر تأثراً  -9
ئة الستمرارية تجوال ف بتكرار العواصف الترابية في منطقة الدراسة من فئة االناث تبعاً  صحياً 

عن اختبلف الطبيعة الجغرافية  الشباب لغرض أداء نشاطاتيم اليومية من االناث ، فضبلً 
 لمنطقة الدراسة. 

استنتج من البحث ىناك تباين في نسبة اإلصابات بين فئات الشباب واالناث  -0
 في نوع اإلصابات واالمراض .  وزمانياً  مكانياً 

مى تأثرًا بالعواصف الترابية اظير تحميل نتائج االستبيان ان فئة الشباب اع -8
في المحور األول ) الصحة الجسمية( وخاصة السؤال الثامن ) قمة النشاط اثناء حدوث 
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% من الذكور ، وجاء السؤال 33%( وىذا ما يقارب  38.3العواصف الترابية( وبنسبة بمغت )
%( . اما  30.0بة )الرابع بالمرتبة الثانية ) الشعور باالختناق خبلل العواصف الترابية( وبنس

%( ثم يميو  30.0بالنسبة لئلناث فقد احتل السؤال الرابع المرتبة األولى وبنسبة بمغت )
 %(. 30.0السؤال السادس وبنسبة )

اظير المحور الثاني والخاص بالحالة النفسية ، ان االناث اكثر تأثرًا من  -1
%(،  20.0احة ( وبنسبة بمغت )الذكور وخاصة فيما يتعمق بالسؤال الثالث ) الشعور بعدم الر 

 %( . 88.2اما الذكور فكانت النسبة )
%( من الذكور  28.8يتبين من إجابات المحور الثالث ) طرق الوقاية( ان ) -8
 %( يعمدون الى الجموس في المنزل اثناء حدوث العاصفة التربية .  29.9و   ) 
ؤل األول والرابع أظيرت نتائج االستبيان ان ىناك ارتباطًا قويًا بين التسا -3

 23( وىذا يعني ان )1.23ضمن المحور األول بالنسبة لمذكور واالناث وبمعامل ارتباط بمغ )
 %( من حاالت االختناق يرجع سببيا الى العواصف الترابية . 

 -: التوصيات
يوصي الباحث الجيات المعنية ذات العبلقة بالعمل الجاد والحقيقي لغرض التخفيف  -0

الترابية . وذلك باستخدام مصدات الرياح لتبلفي اخطار العواصف الترابية  من حدة العواصف
. 
بالنظر لتعرض فئة الشباب اكثر من غيرىا بالعواصف الترابية نوصي بتقميل الخروج  -9

اثناء حدوث العاصفة واذا اضطر الخروج يجب وضع الكمامات لحماية الجياز التنفسي من 
ابية . ولبس النظارات الوقائية لمعين لتجنب امراض حرقة االمراض التي تسببيا العواصف التر 

 العين . 
االىتمام باألحزمة الخضراء حول وداخل المدن وفي المناطق الخالية من الزراعة  -0

 وعدم قطع األشجار والتقميل من الرعي الجائر . 
عمى الشباب التعامل مع العواصف الترابية بحذر وجدية لماليا من مخاطر تصيب  -8

 ت النفسية والجسدية والصحية وذلك بعدم الخروج من البيت عند حدوث العاصفة الترابية الحاال
 

  . 
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 المصادر قائمة 
الجصاني ، نسرين عواد عبدون ، تنمية األقاليم  الدليمي ، محمد دلف احمد و  -0

 .  9108، األردن ، عمان ، دار األيام لمنشر والتوزيع ،  0الجافة ، ط
بد الرحيم عبد الرحمن ، المنخفضات الخماسينية والعواصف الشمايمة ، احمد ع  -9

الغبارية المرافقة ليا في شرق البحر المتوسط مع التركيز عمى األردن ، رسالة ماجستير )غير 
 .  0221منشورة( ، الجامعة األردنية ، كمية الدراسات العميا ، 

يدد العراق والمنطقة الصافي ، عبد الوىاب ، العواصف الترابية الخطر الجدي الذي ي -0
   http. www.irnairlainNews ، االنترنت الموقع :

المذكوري ، سميرة ، التأثيرات النفسية لمعواصف الترابية عمى الشباب ، مجمة بيئتنا ،   -8
 :http، الكويت ، الموقع :  11مجمة الكترونية ، الييئة العامة لمبيئة ، العدد 

www.epa.org.kw 
، دار الفكر لمنشر والتوزيع ،  0، العواصف واالعاصير ، طموسى ، عمي حسين   -1

 .  0282دمشق ، 
النمراوي ، أنور حميد عجاج عمير ، أثر الظواىر الغبارية عمى تباين درجات   -8

الحرارة في العراق ، رسالة ماجستير )غير منشورة( ، جامعة االنبار ، كمية التربية لمعموم 
 . 9103اإلنسانية ، 
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احمد عبد الرحمن عبد الرحيم الشمايمة ، المنخفضات الخماسينية والعواصف الغبارية المرافقة ليا في  - 8
يز عمى األردن ، رسالة ماجستير )غير منشورة(، الجامعة األردنية ، كمية شرق البحر المتوسط مع الترك

 .  30، ص  0221الدراسات العميا ، 
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 ( انموذج استمارة االستبيان0ممحق )
 

 جامعة االنبار         
 كمية التربية لمبنات       

 الدراسات العميا –قسم الجغرافيا 
 وسوماستمارة استبيان لمبحث الم

 )العواصف الترابية واثرىا عمى صحة االنسان في العراق(
 )فئة الشباب انموذجًا(

 اسم الباحثة: أنعام محمد عايد
 اسم المشرف: أ. م. د. اسماعيل عباس ىراط

) اخي المواطن الكريم المعمومات في ىذه االستمارة تستخدم ألغراض البحث العممي فقط لمحصول عمى 
 الجغرافيا، لذا يرجى وضع عبلمة )  ( في المكان المناسب، شاكرين تعاونكم معنا (شيادة الماجستير في 

 معمومات شخصية 
 العمر: ) ............. (. 
 الجنس: ذكر )    (، انثى )    (. 
 مكان السكن: ) .......................... (. 

 محاور االستمارة:
 اواًل: معمومات عن الصحة الجسمية

 ني من الخمول اثناء حصول العواصف الغبارية: نعم )   (، كبل )   (.ىل تعا 
 ىل تعاني من التعب اثناء حصول العاصفة الغبارية: نعم )   (، كبل )    (. 
 ىل تعاني من االلم اثناء حصول العاصفة الغبارية: نعم )   (، كبل )    (. 
 ية: نعم )   (، كبل )    (.ىل تعاني من االختناق اثناء حصول العاصفة الغبار  
 ىل تعاني من الحساسية اثناء حصول العاصفة الغبارية: نعم )   (، كبل )    (. 
 ىل تعاني من حرقة في العين اثناء حصول العاصفة الغبارية: نعم )   (، كبل )    (. 
 ىل تعاني من طفح جمدي اثناء حصول العاصفة الغبارية: نعم )   (، كبل )    (. 
 ىل تعاني من قمة النشاط اثناء حصول العاصفة الغبارية: نعم )   (، كبل )    (. 
ىل تعاني من ضعف القدرة عمى الحركة اثناء حصول العاصفة الغبارية: نعم )   (،      كبل )     
.) 

 ثانيًا: معمومات عن الحالة النفسية
 ، كبل )    (.ىل يرافق العواصف الغبارية شعور بالخوف: نعم )    ( 
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 ىل يرافق العواصف الغبارية شعور بالقمق: نعم )    (، كبل )    (. 
 ىل يرافق العواصف الغبارية شعور بعدم الراحة: نعم )    (، كبل )    (. 
 ىل يرافق العواصف الغبارية شعور بالغضب: نعم )    (، كبل )    (. 
 نعم )    (، كبل )    (.ىل يرافق العواصف الغبارية شعور بالتوتر:  
 ىل يرافق العواصف الغبارية شعور بالنفرزة: نعم )    (، كبل )    (. 
 ىل يرافق العواصف الغبارية شعور باالنفعال: نعم )    (، كبل )    (. 
 ىل يرافق العواصف الغبارية شعور باليأس: نعم )    (، كبل )    (. 
 باإلحباط: نعم )    (، كبل )    (. ىل يرافق العواصف الغبارية شعور 

 ثالثًا: الطرق المتعبة لموقاية من العواصف الغبارية
 ىل تجمس في المنزل اثناء حصول العاصفة الغبارية: نعم )   (، كبل )   (. 
 ىل تضع كمام لؤلنف اثناء حصول العاصفة الغبارية: نعم )   (، كبل )    (. 
 م اثناء حصول لعاصفة الغبارية: نعم )   (، كبل )   (.ىل تستخدم ادوية مسكنة لآلال 
 


