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 :الممخص
تعد العواصؼ الغبارية مف الظواىر المناخية التي يكثر حدوثيا في 
المناطؽ الجافة وشبو الجافة ذات المناخ الصحراوي  الجاؼ ، وىذا ينطبؽ 
عمى منطقة الدراسة ، وال سيما محافظة االنبار ، اذ تمتمؾ مساحة تصؿ 
الى ثمث مساحة العراؽ ، لذلؾ تعد مسرحًا لحدوث العواصؼ الغبارية، 
فتكويف المحافظة الطبوغرافي وموقعيا الفمكي اسيما في حدوث العواصؼ 
فضاًل عف التأثيرات األخرى المتمثمة باالنطقة الضغطية ، و تعد كثرة 
العواصؼ الغبارية مؤشرًا سمبيًا مف الناحية البيئية والحياتية . تبيف مف 

لنسبة اف ا بمحوري البحث اذ تبيف والخاصة  االستبيافخالؿ استمارة 
 الغالبة مف السكاف تتأثر صحتيـ بيا وىذا الػتأثير يشمؿ حاالت االختناؽ،

 و حاالت االختالؿ في التكويف النفسي لإلنساف .
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Abstract: 

Dust storms consider as a climate phenomenon that 

occurs most frequently in arid and semi-arid aries with a 

dry desert climate , and this applies to study area to the 

study area , particularly Anbar Governorate has the 

largest area of up to a third of the area of Iraq ,therefore 

it considers as a scene for the occurrence of dust storms , 

so its topographic composition and astronomical location 

contributes  to their occurrence of the storms as well as 

the other effects  of  the pressure zones, longer  dust 

storms  can be consider as a negative indicator in terms 

of environment and life . The questionnaire shows 

especially in these two subjects that the predominant 

percentage of the population affected by their health , 

and this effect includes cases of suffocation , causes 

disturbances in the psychological composition of human 

person.   
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 المقدمة:   
تعد العواصؼ الغبارية مف الظواىر التي تحدث بكثرة في المناطؽ الصحراوية وشبو  

الصحراوية الجافة، ويعد المناخ مف اىـ العوامؿ المؤثرة والمسببة لحدوثيا ، وتؤثر العواصؼ 
الغبارية عمى كافة المرافؽ والمجاالت المعيشية لإلنساف بما تنقمو مف تراب معمؽ ورماؿ زاحفة 

ى مشكالت كثيرة وعديدة في البيئة ، والتي تنعكس اثارىا السمبية عمى االنساف وعمى تؤدي ال
الكائنات الحية بمختمؼ انواعيا . وتعد العواصؼ الغبارية اكبر الظواىر الطبيعية المسؤولة 
عف انتاج ونقؿ المموثات، اذ تكوف بفعؿ الرياح عالية السرعة والتي تحمؿ بطريقيا الغبار 

  .(1) لمموثات البيئية عبر القاراتالمعدني وا
وفة في العراؽ اف ظاىرة العواصؼ الغبارية مف الظواىر الطبيعية المناخية المأل

، والسيما في االعواـ  األخيرة ، اذ بدأت ىذه الظاىرة تسجؿ تكرارات مستمرة وكبيرة ألقت عامة
الحي السكني لجامعة األنبار بضالليا وأثارىا عمى مكونات البيئة في العراؽ بشكؿ عاـ وعمى 

( وىي   (Concept of Dust storm بشكؿ خاص. وىناؾ عدة مفاىيـ لمعواصؼ الغبارية
رياح قوية تحمؿ كميات ضخمة مف الغبار والغريف. وىي ظاىرة مناخية شائعة الحدوث في 
 المناطؽ الجافة وشبة الجافة ، اذ ترتفع العواصؼ الغبارية عندما تيب الرياح لتعصؼ

 .(2)بحبيبات الغبار والتي تنساؽ لمسافات طويمة جدا 
وكذلؾ تعرؼ بانيا ذرات ناعمة مف الرماؿ الدقيقة التي تتراوح حجوميا واقطار ذراتيا 
بحسب سرعة الرياح وقدرتيا الحممية وطبيعة األراضي التي تمر عمييا تمؾ الرياح .  اما 

اعد فييا  كميات مف األتربة والرماؿ الى تعريفيا مف وجية نظر الجغرافيا،  انيا غيمة تتص
. وتعرؼ ايضا (3)األعمى ولبضع مئات مف األمتار عمقًا وبذلؾ تتردى الرؤيا بصورة حادة 

العواصؼ الغبارية بأنيا عباره عف حبيبات صغيرة الحجـ ال تتجاوز اقطارىا عف 
أكثر( وتكوف محممة متر /ثانية ف 8 مايكرومتر( تنشأ مع رياح شديدة سرعتيا حوالي  )100)

باألتربة المنقولة مف التربة السطحية المفككة في المناطؽ الجافة، اذ تعمؿ تمؾ الرياح عمى 
ؼ مف األمتار وتؤدي الى خفض مدى الرؤية الى ارتفاعات عالية تبمغ عدة اال رفع الغبار

غباري مرتفع كيمو متر(،  اذ  تتقدـ جبية العاصفة الغبارية كجدار  1األفقية الى اقؿ مف )
  .(4)متر تقريبا( وعريض بعرض عشرات بؿ مئات الكيمومترات  3000يعمو ليصؿ حتى )

 مشكمة البحث:
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ما مدى تأثير العواصؼ الغبارية عمى البيئة واألنساف لمنطقة الدراسة؟ ومقدار تأثير 
 عناصر المناخ والموقع الجغرافي بيذه الظاىرة؟

تأثير مباشر وغير مباشر عمى االنساف وبْيتو لمعواصؼ الغبارية فرضية البحث :  
 . التي يعيش فييا ضمف منطقة الدراسة

 هدف البحث:
تسميط الضوء عمى العواصؼ الغبارية واثرىا عمى منطقة الدراسة ، فضال عف اف 

 المنطقة لـ يسبؽ اف درست بيذا االتجاه . 
متغيرات ذات التأثير اعتمد البحث عمى المنيج التحميمي لمجموعة ال منهج البحث :  

المباشر وغير المباشر عمى البيئة والتي تعمؿ عمى رفع او تقميؿ مستوى العواصؼ الغبارية 
 وانعكاساتيا البيئية، وتـ استخداـ عينة )االستبانة( لتوضيح أثر ذلؾ . 

 الموقع الجغرافي لمنطقة البحث:
تقع منطقة البحث في مدينة الرمادي مركز محافظة األنبار، ضمف حدود الجامعة  

في جنوب غرب مدينة الرمادي في حي الرسالة خمؼ سكة الحديد بيف خط طوؿ 
( شمااًل، فالجامعة تبعد عف الحدود الغربية 23¯.33°( شرقا وخط عرض )40¯.°43)

(كـ عف الحدود الشمالية 600بعد )(كـ وت260( كـ وعف الحدود الشرقية )350لمعراؽ )
 .(1(كـ عف الحدود الجنوبية لمعراؽ. خريطة ) 650و)

(ـ فوؽ مستوى 60يتصؼ موقع منطقة الدراسة باالنبساط ويصؿ ارتفاعو الى ) 
سطح البحر وانو يمثؿ الحافة الشرقية مف اليضبة الغربية في العراؽ وال يبعد عف ارض 

يمومترات ، وكاف ىذا المكاف مخصصًا لممعيد الفني السيؿ الرسوبي سوى اقؿ مف بضع ك
الذي نقؿ الى الصقالوية قرب الفموجة لتأخذ الجامعة أبنية وورش صيانتو فضاًل عف بيوت 

-2019. والتي تـ اختيارىا  عاـ  (5) التدريسيف والشقؽ السكنية لمعزاب واألقساـ الداخمية 
 لتكوف منطقة لمدراسة . 2020
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 الغبار :اسباب حدوث 

يعد المناخ مف العوامؿ الرئيسة في حدوث العواصؼ الغبارية ، وذلؾ عف        
طريؽ التغير في عناصره ، و يرتبط تكويف الغبار بالمنخفضات الجوية في البحر األحمر 
والبحر المتوسط والمنخفض اليندي الموسمي ، وىي تعد مف اىـ المنخفضات الحرارية 

ناخ منطقة اليضبة الغربية ، كما اف لمصحاري المحيطة والمحاذية ليا وأكثرىا تأثيرًا عمى م
والممتدة داخميا دور كبير في جذب المنخفضات الحرارية المتكونة عمى ىذه الصحاري نحو 

 منطقة الدراسة .
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 :اواًل : عناصر المناخ 
اًء .، يتصؼ العراؽ بصورة عامة بارتفاع درجات الحرارة صيفًا واعتداليا شتالحرارة : 

كما تسجؿ الحرارة انخفاضًا ممحوظًا باالنتقاؿ مف الجنوب الى الشماؿ ، وذلؾ بسبب االنتقاؿ 
الى عروض اعمى وبسبب العامؿ التضاريسي ، اذ تعد درجة الحرارة عنصر مف اىـ العناصر 
المناخية دوف غيرىا مف العناصر وذلؾ مف حيث تأثيرىا المباشر في حاالت الضغط الجوي 

. اف ارتباط درجة الحرارة بظاىرة العواصؼ الغبارية  (6)الي حركة الرياح وتكويف السحب وبالت
يأتي مف خالؿ ما تسببو درجة الحرارة مف عدـ استقرارية اليواء وبالتالي عدـ استقرارية 
الظواىر الجوية األخرى، اذ تسخف الطبقة اليوائية المالمسة لسطح االرض نتيجة اإلشعاع 

تمر والمستمـ مف قبؿ السطح ويؤدي الى حدوث دوامات حرارية تعمؿ عمى رفع الشمسي المس
. كما درجة الحرارة مف اىـ العناصر  (7)الغبار الى ارتفاع يعتمد مقداره عمى شدة الحالة 

المناخية تأثيرا في شدة العواصؼ الغبارية ألنيا تعمؿ عمى جفاؼ التربة وتييئتيا لفعؿ التعرية 
ا اف ارتفاع درجة الحرارة لمدة فصؿ الصيؼ يعمؿ عمى القضاء عمى الحياة اليوائية والسيم

 . (8)حية بالتربة والحد مف اثر التعرية الر النباتية التي تؤدي الى تماسؾ جزيئات 
تسيـ قمة األمطار بشكؿ مباشر في التأثير عمى حدوث العواصؼ األمطار : 

وعدـ تماسكيا ومف ثـ سيولة انفكاؾ جزيئاتيا الغبارية، اذ اف قمة األمطار تسبب جفاؼ التربة 
عند ىبوب الرياح. كذلؾ فاف قمة األمطار في منطقة الدراسة اثرت في قمة الغطاء النباتي 

كما اف تذبذب  تياطؿ  امطار  الذي يشكؿ غطاًء واقيًا لسطح التربة مما يحوؿ دوف تذريتو .
جائية سقوطيا ىي صفات األمطار في منطقة الدراسة مف سنة ألخرى وعدـ انتظاـ ىطوليا وف

حية بئات التربة وتييئتيا لمتعرية الر المناطؽ الصحراوية ، كميا عوامؿ اسيمت في تفكؾ جزي
في حاؿ قدوـ اشير الصيؼ الطويؿ التي تمتد لمدة اربع اشير فضاًل عف اشير فصمي الربيع 

  (9) (. 60%والخريؼ اذ يصؿ مقدار التذبذب الى )
تتميز الرياح في العراؽ بانخفاض سرعتيا في اغمب اياـ السنة وذلؾ لموقعو الرياح : 

والمنخفض الحراري   تفع شتاءضمف الحزاـ شبة المداري الواقع تحت تأثير الضغط المر 
. والمذاف ال يساعداف عمى ىبوب رياح شديدة السرعة باستثناء بعض الحاالت التي صيفا

زيادة التسخيف وحاالت عدـ االستقرار الجوي التي ترافؽ تحدث فييا اضطرابات جوية مرافقة ل
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المنخفضات الجوية المتوسطية والتي تصحبيا رياح سريعة تثير الغبار مكونًة العواصؼ 
 (.1وكما موضح تكرارىا السنوي في الجدوؿ ) (10)حية بمييئة لمتعرية الر الغبارية في الترب ال

 ( المعدالت الشهرية لعدد مرات تكرار العواصف الغبارية في محطة الرمادي1جدول )

المصدر: مف عمؿ الباحث باالعتماد عمى الييئة العامة لألنواء الجوية العراقية والرصد الزلزالي 
 ،قسـ المناخ ،)بيانات غير منشورة(،بغداد ،العراؽ                         

 ثانيًا : المنخفضات والجبهات الهوائية :    
ف كتمة مدارية او استوائية تتكوف المنخفضات الحرارية بفعؿ التسخيف، وتتألؼ م    

واحدة مثؿ المنخفض اليندي الموسمي والمنخفض السوداني ، ومف خصائصيا انيا تبقى 
ثابتة عمى السطح الدافئ، وتتعرض منطقة الدراسة في فصؿ الصيؼ بصورة خاصة لحركة 
العديد مف المنخفضات الحرارية والتي ترتبط مع العواصؼ الغبارية بعالقة طردية ، وقد 
تحدث العواصؼ الغبارية محميًا نتيجة تسخيف سطح األرض بصورة كبيرة مما يولد تيارات 
حمؿ مؤدية الى عدـ استقرار اليواء المالمس لسطح األرض الساخف وتخمخمو مما يؤدي الى 

كما اف مف اسباب تكونيا ىو ازدياد  (11)ارتفاع اليواء الساخف نحو األعمى حامال معو الغبار.
لمدرجة التي ترفع الحبيبات الرمؿ او تغييرىا او رفعيا وتدويرىا في اليواء ، وتحدث  قوة الرياح

ىذه العواصؼ الغبارية في األماكف التي يوجد بيا رماؿ او اتربة كالصحاري بسبب رمميا 
المتناثر، ومف المعروؼ اف العواصؼ الغبارية تنتشر في الصحراء الكبرى، وفي بعض أوقات 

اصؼ اكثر توترًا بسبب التسخيف القوي لميواء في الصحراء وذلؾ ألف السنة تصبح العو 
التسخيف يجعؿ الغالؼ الجوي غير مستقر فتحدث رياح قوية ، وذلؾ يؤدي الى زيادة سرعة 

 . (12)الرياح وتحدث عواصؼ غبارية دوف سابؽ انذار او تحذير 
لية والشمالية الغربية الباردة اما الجبيات اليوائية الباردة المتمثمة بالكتؿ القارية الشما

فتتميز بنشوء العواصؼ الغبارية في القطاع الدافئ لممنخفضات الجبيوية وفي مقدمة الجبية 

السنة
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الباردة المتقدمة جنوبًا او نحو الجنوب الشرقي مكتسحة السيؿ الرسوبي ، وتبدو لمراصد عمى 
  (13) ياؿ طوال.شكؿ حائط متحرؾ يمتد لمسافة عدة مئات مف الكيمومترات او االم

 -طرق انتقال جزيئات الغبار:    
الظواىر الغبارية  ليا اثر كبير في عممية انتقاؿ ذرات الغبار بطرؽ فيزياوية مختمفة ، 
اذ ترتفع الرياح ذرات الغبار في اليواء صعودا وىو األمر الذي يؤدي الى أثارة الغبار ويعتمد 

 :الجزيئات التي تتحرؾ بثالث طرؽ مختمفة منياانتقاؿ الجزيئات عمى سرعة الرياح وحجـ 
(14)  

(: تنتقؿ الجزيئات الموجودة عمى سطح االرض بطريقة الزحؼ Creepالزحؼ ) 1-
( ممـ بحيث ال تستطيع الرياح 4-5بواسطة الدحرجة عندما تكوف الجزيئات كبيرة بحجـ )

 حمميا .                                 
( ممـ الى األماـ بشكؿ 2-3تحرؾ الجزيئات الكبيرة بحجـ )ت :(Jumpsالقفز ) 2-

قفزات متتالية اشبو ما تكوف بوثب الضفدع ثـ تيبط عمى سطح األرض وتترسب بشكؿ سريع 
 بسبب ثقؿ وزنيا وانخفاض سرعة الرياح .

( 0.05( : تنتقؿ الجزيئات الصغيرة في اليواء بحجـ )Suspensionالتعمؽ ) -3
األعمى مع الرياح وتبقى عالقة في اليواء مدة أطوؿ ثـ تيبط عمى سطح ممـ وترتفع الى 

( طرؽ انتقاؿ جزيئات 1األرض وتترسب بشكؿ بطئ نظرًا لخفة وزنيا .ويوضح شكؿ رقـ )
 الغبار.  يتضح أف المفصوؿ السائد في الدقائؽ المتحركة بوساطة النقؿ الثالث )الزحؼ

ممـ( . إذ  0.15-0.05اعات ىو الرمؿ الناعـ جدا )ولجميع االرتف السطحي والقفز والتعميؽ(
يتضح حصوؿ تناقص في مفصوؿ الرمؿ مع االرتفاع في حيف عمى العكس حصوؿ زيادة في 

  نسب مفصولي الغريف والطيف مع االرتفاع .
 ( طرق انتقال جزيئات الغبار8شكل )

 
 طريقة الزحف-             1

 طريقة القفز               2 -

 طريقة التعلق -3

1-  

2- 

3- 
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وتؤثر العواصؼ الغبارية عمى كافة المرفقات والمجاالت المعيشية لإلنساف بما تنقمو 
مف تراب معمؽ ورماؿ زاحفة تؤدي الى مشكالت عديدة في  البيئة تنعكس اثارىا السيئة عمى 

 الكائنات الحية بمختمؼ انواعيا وعمى االقتصاد الوطني في شتى مجاالتو.   
 -خدمة في الدراسة:المعطيات والبرامجيات المست

ـ 30تتميز ىذه الصور بدقة مكانية و  ،Landsat8صورة فضائية مف النوع  -
 .(1قناة طيفية ) صورة  11وتحوي عمى 

 .ArcGIS version 10.3برنامج نظاـ المعمومات الجغرافي  -
 LAMIS (Land Management Informationبرنامج إدارة معمومات األرض -
System)  برنامج بيئة في يعمؿالذي   ArcView 3.2 
قسـ المناخ الييئة العامة لألنواء الجوية بيانات مناخية تـ الحصوؿ عمييا مف  -

والرصد الزلزالي، وزارة النقؿ ، جميورية العراؽ. وتـ استخراج اعمى الشيور تكرارا لمعواصؼ 
 (.2الغبارية وكما في الجدوؿ )

 تكرارًا لمعواصف الغبارية في محطة الرمادي( النسبة المئوية ألعمى الشهور 2جدول )
اعمى الشهور في تكرار  السنة 

 العواصف الغبارية 
      
 الفصل

المعدل 
 الشهري )يوم(

النسبة 
 التكرارية %

 20.5 2 الصيف تموز 2016
 22.5 2 الخريف ايمول  2017

المصدر: مف عمؿ الباحث باالعتماد عمى الييئة العامة لألنواء الجوية العراقية والرصد الزلزالي 
 ،قسـ المناخ ،)بيانات غير منشورة(،بغداد ،العراؽ. 

  
 لمنطقة الدراسة  Landsat8صورة فضائية من النوع (   8صورة )
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 -اثر العواصف الغبارية عمى األنسان وصحته ونشاطاته :
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تساىـ العواصؼ الغبارية بكافة اشكاليا بجممة مف التأثيرات السمبية التي تظير بشكؿ 
واضح عمى سموؾ األنساف ونشاطاتو، اذ تبدا بشعور األنساف بالضيؽ وعدـ االرتياح وتنتيي 
في بعض االحياف الى امراض خطيرة تسبب الموت اذ لـ يتـ اسعاؼ ىذا المصاب بسرعة 

 ى بينتيا باآلتي:فضاًل عف تأثيرات اخر 
األضرار الصحية ومنيا امراض الجمد وحساسية العيوف ورمد العيوف وامراض  1-

 .  (15)الجياز التنفسي مثؿ الربو والتياب الرئة التحسسي ،ومرض التدرف التنفسي )الرئوي( 
حيواني( واضرار عمى النقؿ والمرافؽ  –اضرار بيئية عمى النشاط الزراعي )نباتي  -2
 األخرى.

وسيتـ توضيح النقطة األولى بشيء مف التفصيؿ ، وترؾ النقطة الثانية كونيا ال 
 ومنطقة الدراسة ، اذ اقتصرت الدراسة عمى المجمع السكني ألساتذة الجامعة افقط تتالءـ

فيما يخص تأثيرىا عمى امراض الجياز التنفسي، فأف ىذا  امراض الجهاز التنفسي :
ي تصيب األنساف مف خالؿ انتقاؿ الجراثيـ المسببة ليا عف طريؽ المرض مف األمراض الت

الجو، وذلؾ الف عددًا مف الجراثيـ والفيروسات التي تسبب امراض الحساسية لدى عدد كبير 
مف الناس تعيش وتنتقؿ باليواء. ومف األمراض الخاصة بجياز التنفس ىو مرض الربو 

مف صعوبات وضيؽ التنفس ، نتيجة تضيؽ  )حساسية الصدر(، اذ يعاني الكثير مف الناس
متقطع لممجاري اليوائية ، وبعض الحاالت يصابوا بعجز ونوبات ميددة لمحياة كؿ يـو تقريبا 

. وىناؾ مرض الذبحة القمبية و يتسبب فييا تموث اليواء بجسيمات يتراوح حجميا  (16)
ـ باختراؽ اغشية الخاليا ( ممـ ، والتي تعد اكثر ضررًا لألوعية القمبية ، اذ تقو 0.1ب)

والوصوؿ الى اجيزة اخرى مثؿ الدماغ مسببة اضرار لو ، واف الجياز التنفسي يعد خط 
الدفاع األوؿ لإلنساف ، اذ يعد األنؼ المدخؿ الرئيس ليذه األتربة والمموثات وما يسببو 

 .(17)كالعطاس المصحوب بانسداد األنؼ والتيابات في الحمؽ والشعور بالحكة 
تنتج األمراض الجمدية عف ذرات الغبار التي تحمؿ معيا  األمراض الجمدية :  

مموثات طبيعية وصناعية تؤدي الى تييج وتحسس الجمد ، والسيما األجزاء المكشوفة كالوجو 
واليد والرجؿ )األطراؼ(. فضال عف فقداف الجمد نضارتو بسبب الغبار واالتربة ، وقد يسبب 

انسداد مساـ الجمد بسبب صعوبة افراز الغدد العرقية والدىنية ، وكذلؾ بثورًا برؤوس سوداء ، و 
 . (18)يؤدي الى جفاؼ الجمد والتيابو ويزيؿ الطبقة السطحية منو 
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تؤثر العواصؼ الترابية عمى العيوف بشكؿ كبير جدا ، اذ يشعر  امراض العيون :
المصاب بالحكة واحمرار العيف وآالـ ودموع مستمرة ، وذلؾ ألف التراب والغبار يؤدي الى 
تجريح سطح القرنية والممتحمة ، فضاًل عف اف ذرات الرمؿ الكبيرة تؤدي الى قرحة بالقرنية ، 

الالصقة ، سواء بصيغة طبية او تجميمية وذلؾ ألف ذرات  والسيما الذيف يستخدموف العدسات
 . (19) التراب والغبار تكمف تحت العدسات الالصقة ، ومع حركة الجفوف يتـ تجريح القرنية 

 وتنقسـ امراض العيوف بدورىا الى قسميف :
 حساسية العيوف : الناتجة عف دخوؿ األتربة والغبار الى داخؿ العيف . 1-
: يحدث نتيجة دخوؿ اليواء المموث باألتربة والغبار الى داخؿ العيف  رمد العيوف -2

  ،وىذه األمراض تتزايد اإلصابة فييا عند زيادة تكرار العواصؼ الغبارية
  -الدراسة الميدانية ::

( المستخدـ مف قبؿ 1ممحؽ ) االستبيافيتبيف مف خالؿ استمارة استمارة االستبانة :  
عيا عمى عينة مف سكاف الحي السكني في الجامعة والتي كانت بواقع الباحثيف والتي تـ توزي

( اف ىناؾ تأثيرا مباشرا وغير مباشر عمى الحي السكني وساكني المنطقة .  وقد تمثؿ   (%5
ىذا التأثير وبحسب محاور االستمارة في ثالث اتجاىات تشمؿ األوؿ صحة األنساف والثاني 

 بار والعواصؼ الترابية عمى البيئة .حالتو النفسية والثالث تأثير الغ
 اوال : تأثير الغبار عمى صحة األنسان :

والخاصة بيذا المحور اف النسبة الغالبة مف السكاف  االستبيافتبيف مف خالؿ استمارة 
تتأثر صحتيـ وىذا الػتأثير شمؿ حاالت االختناؽ والحرقة في العيف والتحسس وقمة النشاط 
وىي حاالت عادة تصيب اغمب السكاف وبمختمؼ األعمار اال اف تأثيرىا الغالب يكوف عمى 

)ذكور او اناثا( وتزداد نسب التأثر  فئات صغار السف وكبار السف اكثر منيـ فئة الشباب
وخاصة عند األشخاص المذيف يعانوف امراضًا مزمنة كالربو وتحسس القصبات اليوائية ومف 

 لدييـ تحسس في العيوف والجمد .
 ثانيا : تأثير الغبار عمى الحالة النفسية :

واي   األنساف بطبيعتو يميؿ نحو اليدوء والسكينة خاصة مع األجواء المعتدلة،   
تغير في ىذه الظروؼ تسبب حاالت اختالؿ في التكويف النفسي لإلنساف ، وتمثؿ العواصؼ 
الغبارية احدى ىذه الظروؼ والسيما اذا كانت عواصؼ غبارية او ترابية مف النوع الشديد 
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والتي تحمؿ في طياتيا كميات كبيرة مف األتربة والغبار العالؽ والحصى الناعـ،  وىذه 
مميا تسبب حاالت خوؼ وشعور بعدـ الراحة والتوتر وىذه تمثؿ فقرات المحور الظروؼ بمج

اف اغمب مجتمع العينة تحدث لدييـ ىذه الظواىر   االستبيافالثاني والتي تبيف مف خالؿ 
والسيما  فئة الصغار السف والنساء . كما يتمثؿ التأثير البيئي عمى الحالة النفسية لدى النساء 

زيادة اعباء المياـ المترتبة عمييف كالمياـ اليومية والمنزلية مثؿ التنظيؼ وربات البيوت في 
 .وعادة يسبب قمؽ وانزعاج زائد  لربات البيوت

 ثالثا : محور تأثير الغبار والعواصف الترابية عمى البيئة:
اف تأثير العواصؼ والغبار عمى البيئة تمثؿ بثالثة امور  االستبيافيتبيف مف خالؿ  
وىي ما اشار اليو معظـ مجتمع العينة وتمثمت بنقؿ األوساخ والنفايات ، التأثير اساسية 

السمبي لمعواصؼ عمى النباتات ونقؿ الحشرات الضارة والميكروبات الى مكاف الدراسة. وىذه 
تسبب تأثيرات  عمى البيئة اذ تعمؿ عمى تغيير التوازف البيئي فضاًل عف اثارىا الجانبية 

ما سبؽ يظير اف التأثير لمعواصؼ الغبارية كبيرا عمى البيئة بشقييا النباتية االخرى . مف كؿ 
 والحياتية اذ كاف التأثير األكبر عمى األنساف وىو احد مكونات البيئة الحياتية .

 االستنتاجات 
تبيف مف خالؿ البحث اف العواصؼ الغبارية ليا تأثير مباشر عمى االنساف و عمى الواقع  1-

 تمثؿ ىذا التأثير في عدة جوانب منيا صحية ونفسية وبيئية . البيئي وقد
اف صحة األنساف تتأثر بشكؿ مباشر بالعواصؼ الغبارية وتكرارىا وشدتيا وما تحممو   2-

 مف طياتو .
يظير اف لمتأثير النفسي لمعواصؼ الغبارية يحتؿ المرتبة الثانية في تأثيراتيا عمى األنساف  3-

 انزعاج وقمؽ وخوؼ وتوتر .وما تسببو مف حاالت 
تتأثر البيئة بشقييا النباتي والحياتي بالعواصؼ الغبارية وتكرارىا وما يسببو ذلؾ مف موت  4-

النباتات او تكسر اغصانيا او تمؼ المحاصيؿ وحتى عمى الكائنات الحية كالطيور والحشرات 
 .وغيرىا 

 التوصيات : 
اصؼ الغبارية السمبية وذلؾ بالتقميؿ مف قطع يجب عمى االنساف التقميؿ مف اثار العو   1-

 األشجار بشكؿ عشوائي او ألغراض التدفئة او التوسع العمراني . 
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 زرع األشجار المعمرة لكي تكوف مصدات لألتربة والعواصؼ الغبارية والتقميؿ منيا. 2-
الجموس في المنزؿ عند حدوث العواصؼ ووضع الكمامات عمى األنؼ حتى ال تدخؿ  3-

 األتربة الى القصبات اليوائية وبعدىا استخداـ المسكنات واالدوية الالزمة.
يجب االخذ بنظر االعتبار تصميـ واتجاه الوحدة السكنية وحساب اتجاه الرياح 4- 

 والعواصؼ.
كاـ وسحب جميع الستائر مع وضع مناشؼ مبممة عمى اغالؽ النوافذ واالبواب بإح  5-

الثقوب الصغيرة التي قد تكوف مصدرا لتسريب الغبار والتقميؿ مف األنشطة في اليواء الطمؽ 
 والبقاء داخؿ المنزؿ.

 االحاالت
عمي محمد رجو ، رصد ومتابعة حالة التعرية الريحية باستخداـ التقانات الجيومكانية  –     1

تدىور إنتاجية األراضي ، اطروحة دكتوراه  ، جامعة   ؽ الرزازة وأثرىا فيفي منطقة شر 
    .2016كمية الزراعة ،  –األنبار 
رياض محمد عمي المسعودي ، نسريف عواد الجصاني ،العواصؼ الغبارية في   -     2

وف محافظة كربالء )اسبابيا ،اثارىا  ،سبؿ المواجية ( ، بحث منشور ، جامعة كربالء،  بد
 تاريخ.  

احمد سعيد حديد وآخروف ، المناخ المحمي ، دار الكتب لمطباعة والنشر ، الموصؿ  -    3
 .153،ص 1992،

عماد خربيط رشيد ، دراسة تأثير بعض العناصر الجوية عمى العواصؼ الغبارية  -   4 
لمناطؽ مختارة مف العراؽ ، بحث منشور، مجمة المستنصرية ، قسـ عمو الجو ، كمية العمـو 

 .  255، الجامعة المستنصرية ، بغداد، ص 
عية الجغرافية ، المجمد محمد خميفة حسيف ، اإلقميـ الجغرافي لجامعة األنبار، مجمة الجم 5-

  56. ، ص 1990،  25-24
انور حميد عجاج عمير النمراوي ، اثر الظواىر الغبارية عمى تبايف درجات الحرارة ،   -6 

 . 25، ص2017رسالة ماجستير،) غ.ـ( جامعة االنبار، كمية التربية لمعمـو اإلنسانية ، 
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قتيا مع بعض المتغيرات االنوائية جودت ىدايت محمد احمد ، العواصؼ الغبارية وعال -7 
مختاره  مف العراؽ ، اطروحة دكتوراه )غير منشور ( ، واألنماط السايتوستيكية في محطات 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             .  29،ص   2010الجامعة المستنصرية ، كمية العموـ ،

في عمي مخمؼ سبع ، اثر عناصر المناخ في تكرار ظاىرة العواصؼ الترابية   -  8        
 2008، 2،العدد 15جامعة  تكريت لمعموـ اإلنسانية ،المجمد  محافظة صالح الديف ،مجمة 

  . 442،ص
عادؿ سعيد الراوي ، قصي عبد المجيد السامرائي ،المناخ التطبيقي ، دار الحكمة   -9 

 . 114-166، ص1990لمطباعة والنشر ، بغداد ،
 .155احمد سعيد حديد وآخروف ،المناخ المحمي ، مصدر سابؽ ، ص    -10
ألقاليـ الجافة ، محمد دلؼ احمد الدليمي ، نسريف عواد عبدوف الجصاني ، تنمية ا -11

 . 127، ص 2016الطبعة األولى ، دار األياـ لمنشر والتوزيع ، عماف، 
  http//www.rjeem.comمجمة رجيـ  -12
عبدالجبار عبداهلل ، خصائص العواصؼ الغبارية الشديدة) اليبوب( في العراؽ، ترجمة  -13

، جامعة بغداد ، 100، ع  اآلدابساالر عمي خضر و بشرى احمد جواد ، مجمة كمية 
 .476ص
مركز بحوث الزراعة ، الكثباف الرممية ، جميورية مصر العربية ، وزارة الزراعة  -14

 .6،ص2003واستصالح األراضي ، 
فراس فاضؿ ميدي البياتي، خالد محمد عطية ، اثر العواصؼ الغبارية واشكاليا عمى   - 15

دراسة تطبيقية عمى محافظة األنبار( بحث ) 2009لعاـ  صحة األنساف ونشاطاتو العامة
 .129،ص  2011،  66، العدد   1المجمد  –العراقية منشور في مجمة الجمعية الجغرافية 

، دار صفاء لمنشر والتوزيع  1خمؼ حسيف عمي الدليمي ، جغرافية الصحة ، ط -   16
 .492،ص  2009،عماف،
اضرار عمى صحة األنساف ، جريدة  عبد الممؾ اؿ الشيخ ، فوائد الغبار تنافس -  17

 www.ads .alriy.adh.com   ، الموقع 2018الرياض ، 
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، رسالة ماجستير )غ.ـ(  1979-2010المرافقة ليا عمى درجات الحرارة في العراؽ لممدة مف 

 .     134، ص  2019ية لمبنات ، جامعة األنبار ،، كمية الترب
في محافظة  2009خالد عمي عطية الكربولي ، تكرار العواصؼ الترابية لعاـ  -  19

، ص 2011االنبار، رسالة ماجستير )غ.ـ(،جامعة االنبار، كمية التربية لمعموـ األنسانية ، 
209 . 

 
 ( استمارة استبيان لمبحث الموسوم1ممحق ) 

 )العواصؼ الغبارية وأثرىا البيئي عمى منطقة الحي السكني )جامعة االنبار (
 الباحثة :  ـ.ـ انعاـ محمد عايد                           الباحث : د. عمي محمد رجو

)اخي المواطف الكريـ المعمومات في ىذه االستمارة تستخدـ ألغراض البحث العممي فقط، لذا 
 في المكاف المناسب ، شاكريف تعاونكـ معنا  (يرجى وضع عالمة )  ( 

 معمومات شخصية 
  العمر---------------- 
  . )  ( : انثى ، )  ( الجنس : ذكر 
  مكاف السكف----------------- 

 محاور االستمارة
 تأثير الغبار عمى صحة االنساف  -اوال:

 )  (  *ىؿ تعاني مف التعب اثناء حصوؿ العاصفة الغبارية نعـ )  ( كال
 *ىؿ تعاني مف االختناؽ اثناء حصوؿ العاصفة الغبارية  نعـ )  (  كال ) (
 *ىؿ تعاني مف الحساسية اثناء حصوؿ العاصفة الغبارية  نعـ )  ( كال )  (

 (لعاصفة الغبارية نعـ )  ( كال ) *ىؿ تعاني مف حرقة في العيف اثناء حصوؿ ا
 العاصفة الغبارية  نعـ )  ( كال )  (*ىؿ تعاني مف طفح جمدي اثناء حصوؿ 

 *ىؿ تعاني مف قمة النشاط اثناء حصوؿ العاصفة الغبارية  نعـ  )  ( كال )  (
 تأثير الغبار عمى الحالة النفسية  -ثانيا :    

 *ىؿ يرافؽ العواصؼ الغبارية شعور بالخوؼ نعـ )  ( كال )  (
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 نعـ )  ( كال )  (*ىؿ يرافؽ العواصؼ الغبارية شعور بعدـ الراحة  
 *ىؿ يرافؽ العواصؼ الغبارية شعور بالتوتر  نعـ )  (  كال )   (

 تأثير الغبار عمى البيئة : -ثالثا :   
 *ىؿ يرافؽ العواصؼ الغبارية نقؿ لألوساخ والنفايات  نعـ )  ( كال )  ( 

 *ىؿ تؤثر العواصؼ الغبارية عمى نشاط النبات وصحتو نعـ )   ( كال )  (
 اىي ابرز مظاىر التموث البيئي الناتجة عف العواصؼ الغبارية . * م

 الطرؽ المتبعة لموقاية مف العواصؼ الغبارية : 
 )   ( كال  )  ( ىؿ تجمس في المنزؿ اثناء حصوؿ العاصفة الغبارية  نعـ 
  اثناء حصوؿ العاصفة الغبارية  نعـ )  ( كال )   ( لألنؼىؿ تضع كماـ 
 كنة لالالـ اثناء حصوؿ العاصفة الغبارية  نعـ )  ( كال )   ( ىؿ تستخدـ ادوية مس 

 ىؿ تقـو بغسؿ النباتات بعد حدوث العاصفة الغبارية  نعـ )   ( كال )     (

 1-Ali Mohammed Raja, monitoring and following up the state of wind 

erosion using geospatial technologies in the eastern razzaza region and its 

impact on the deterioration of land productivity, PhD thesis, University of 

Anbar – Faculty of Agriculture, 2016.   

 2-Riyad Mohammed Ali Al-Masoudi, Nasrin Awad al-jassani, dust storms 

in Karbala governorate (their causes, effects, ways of confrontation), 

published research, University of Karbala, no date.  

 3-Ahmed said Hadid and others, local climate, Dar Al-Kitab for printing 

and publishing, Mosul, 1992. 

 4-Emad kherbit Rashid, study of the effect of some atmospheric elements 

on dust storms for selected regions of Iraq, published research, al-

Mustansiriya magazine, Department of high altitude, Faculty of science, 

Mustansiriya University, Baghdad. 

 5-Mohammed Khalifa Hussein, the geographical region of the University of 

Anbar, Journal of the Geographical Society, Vol .25-24, 1990. 

 6-Anwar Hamid Ajaj Omer al-nimrawi, the effect of dust phenomena on 

temperature variation, master's thesis, (G.M) Anbar University, Faculty of 

education for Humanities, 2017. 

 7-joudait Mohamed Ahmed, dust storms and their relationship with some 

anthropogenic variables and cytostatic patterns in selected plants from Iraq, 

PhD thesis (unpublished), Mustansiriya University, Faculty of science, 

2010                                                                     

 8-Ali makhlaf Sabaa, the impact of climate elements on the recurrence of 

dust storms in Salah al-Din governorate, Tikrit University Journal of 

Humanities, volume 15, Issue 2, 2008 . 
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 9-Adel said Al-Rawi, Qusai Abdul Majeed al-Samarrai, Applied Climate, 

Dar Al-Hikma for printing and publishing, Baghdad, 1990 . 

 11-Mohammed Delf Ahmed Al-Dulaimi, Nasrin Awad Abdoun Al-jassani, 

development of dry regions, first edition, Dar Al-Ayyam publishing and 

distribution, Amman, 2016 . 

 12-Diet magazine http//www. rjeem. com 

 13-Abdul-Jabbar Abdullah, characteristics of severe dust storms (gusts) in 

Iraq, translated by Salar Ali Khader and Bushra Ahmed Jawad, Journal of 

the Faculty of Arts, P .100, University of Baghdad. 

 14-Agriculture Research Center, sand dunes, Arab Republic of Egypt, 

Ministry of Agriculture and land reclamation, 2003. 

 15-Firas Fadel Mahdi al-Bayati, Khalid Mohammed Attia, the impact of 

dust storms and their forms on human health and public activities for the 

year 2009 (an applied study on the province of Anbar) research published in 

the Journal of the Iraqi Geographical Society – Vol .1, No. 66, 2011. 

 16-Khalaf Hussein Ali Al-Dulaimi, geography of Health, 1st floor, Safa 

publishing and distribution house, Amman, 2009 . 

 17-Abdul Malik al-Sheikh, the benefits of dust compete with harm to 

human health, Riyadh newspaper, 2018, website www.ads .alriy.adh.com 

 18-Enaam Mohammed Ayed Al-Dulaimi, the impact of the recurrence of 

the five depressions and the accompanying dust storms on temperatures in 

Iraq for the period from 2010-1979, master's thesis (G.M), Faculty of 

education for girls, Anbar University, 2019 .   

 19-Khalid Ali Atiyah al-Karbouli, recurrence of dust storms of 2009 in 

Anbar province, master's thesis (G.M), Anbar University, Faculty of 

education for Humanities, 2011. 

 


