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اثر املناخ على  التىزٌع اجلغرايف لألمراض التً تصٍب اجلهاز 
 التنفسً يف قضاء ابً غرٌب

 مجال امساعٍل حسن الباحث        صباح حممىد علً الراوي  أ.د.
 الرتبٍة للعلىم االنسانٍة /كلٍةجامعة االنبار

 لخص:ستامل
توثر العناصر المناخية عمى صحة االنساف، أذ يكوف لعناصر المناخ اثر عمى 
التوزيع الجغرافي ألمراض الجياز التنفسي في قضاء ابي غريب، فبعض االمراض تتركز في 
منطقة وتنتقل الى اخرى، كما توثر العناصر المناخية عمى كثير مف الجراثيـ والبكتريا 

لتنفسية، واليقتصر تأثيرىا عمى توزيع االمراض وانتشارىا وانما توثر عمى المسببة لألمراض ا
مدى انتشار احدى االمراض في شير معيف او سنو معينة، فمذلؾ يعد المناخ بعناصره  
االساسية مف العوامل الطبيعية التي يكوف ليا دور في زيادة او تحفيز نشاط البكتريا او 

المراض التي تصيب الجياز التنفسي، ومف نتائج الدراسة ىو الميكروبات المسببة لكثير مف ا
 التغيرات المكانية لحواؿ الطقس يصاحبيا تغيرات مكانية في نسبة انتشار المرض.

Abstract: 
Affect climatic elements on human health, as have the 

elements of the climate impact on the geographical distribution of 
respiratory diseases in the district of Abu Ghraib, some diseases are 
concentrated in the area and move to another, also affect climatic 
elements on many of the germs and bacteria that cause respiratory 
diseases, but not limited impact on the distribution of diseases and 
spread, but affect the prevalence of a disease in a particular month or 
a certain age, therefore climate basic Banazare of natural factors that 
have a role in the increase or stimulate the activity of bacteria or 
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microbes that cause many diseases that affect the respiratory system 
is, and the results of a Study is the spatial changes NiCd weather 
accompanied by spatial changes in the prevalence of the disease.          

 المقدمة: 
يعد المناخ بعناصره األساسية ) االشعاع الشمسي، والحرارة، والضغط الجوي، الرياح 
والرطوبة الجوية، التساقط بكل مظاىرة( مف أىـ مكونات البيئة الطبيعية التي يعيش فييا 

األنساف وصحتو وأنشطتو المختمفة، ويتعدى تأثيرىا األنساف لما ليا مف تأثير فعَّاؿ عمى 
، ولممناخ تأثير مزدوج عمى األنساف (1)أيضًا عمى مكونات البيئة األخرى الحية وغير الحية

ىما: التأثير الفسيولوجي واآلخر نفسي، أما األوؿ فيستطيع الجسـ مقاومتو مف خالؿ وظائفو 
عتبر تمؾ التأثيرات ىي المباشرة لممناخ عمى الفسيولوجية التي تستجيب لتقمبات المناخ وت

األنساف فالكثير مف األمراض ىي نتاج ظروؼ جوية معينة، ولقد ثبت مؤخرًا وجود ترابطات 
أما النفسي اف االنساف يشعر بضيق التنفس  كثيرة ما بيف أنواع المناخ وانتشار أمراض معينة،

اليواء مما يجعمو يتنفس بشكل غير باألجواء الحارة  نتيجة تباعد ذرات االوكسجيف في 
.أف األنساف يعيش في وسط (2) طبيعي فيصيبو التوتر واالنفعاؿ الذي يظير عمى سموكو

ذ فاقت التقمبات المناخية قدرة األنساف عمى التعامل  يتبادؿ معو الطاقة بمختمف الوسائل وا 
نسبة لمتأثير غير .أما بال(3)معيا مف خالؿ الفعاليات الالإرادية سوؼ يصاب باألمراض

المباشر لممناخ وعالقتو باألمراض فتكمف في أف العناصر المناخية تؤدي الدور الرئيسي في 
 .(4)تكاثر الطفيميات والجراثيـ وفي تكاثر الكائنات الناقمة لألمراض أو الخازنة لميكروباتيا

 مشكلة البحث:
 تكمف مشكمة البحث في صياغة مجموعة مف االسئمة االتية:

لعناصر المناخ اثر عمى االصابة ببعض االمراض التي تصيب الجياز ىل  -
 التنفسي.
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ىل لعناصر المناخ أثر عمى التوزيع الجغرافي ألمراض الجياز التنفسي في  -
 قضاء ابي غريب.

 فرضية البحث:
لقد جاءت ىذه الدراسة لتبيف وفق منيج عممي واسموب جغرافي محوريف تمثل فرضية 

  -التي تدور حوؿ المشكمة وىي : االجابة عمى االسئمة
اف لعناصر المناخ المتطرفة أثر عمى االصابة ببعض االمراض التي  -

 تصيب الجياز التنفسي.
يفترض الباحث اف العديد مف عناصر المناخ ليا اثر عمى التوزيع الجغرافي  -

 لألمراض التي تصيب الجياز التنفسي.
 حدود الدراسة:

 الحدود تمثمت حدود البحث في نوعيف مف
اختصت منطقة الدراسة بقضاء أبي غريب، أحدى اقضية  -:  الحدود المكانية  ▬

محافظة بغداد، تمثل الجزء الغربي لمحافظة بغداد، تتحدد منطقة الدراسة فمكيا بيف دائرتي 
، ومبيف مف ( شرقا443، 112ػ  433، 492( شماال وخطي طوؿ )33، 252– 333، 88عرض )

أبي غريب يحدىا مف الشماؿ قضاء الكاظمية ومف الغرب والجنوب  ( أف قضاء1الخريطة )
 الغربي محافظة االنبار ومف الجنوب الشرقي  قضاء المحمودية ومف الشرؽ قضاء الكرخ.

وتتمثل المدة الزمنية لمدراسة وتـ تحديد دورة مناخية صغرى  -: الحدود الزمانية ▬
   اختيار البيانات المناخية لتمؾ المدة. ( وتـ 2815- 2888لمدة ثمانية سنوات تمتد مف )
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 ( موقع منطقة الدراسة1الخريطة )

 

 .Arcmap10مف عمل الباحث باستخداـ برنامج : المصدر
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 اثر المناخ المباشر على بعض االمراض -اوآل
 االشعاع الشمسي : .1

يعد مف العناصر التي ليا أثر مباشر عمى حياة االنساف وصحة ولعل مف أكثر 
المتاعب التي يتعرض ليا االنساف ىي عند تعرضو لإلشعاع الشمسي بشكل مباشر والتي 
تنتج عنة عدة امراض ومنيا ضربة الشمس وىي غير ظربو الشمس التي تحدث بسبب 
ارتفاع درجات الحرارة بدوف التعرض ألشعة الشمس بشكل مباشر والتي تكوف مصحوبة عادة 

 بارتفاع في رطوبة اليواء.
تأثير االشعاع الشمسي عمى االنساف حسب قوتيا وتركيبيا فاألشعة تحت  ويختمف

( مثال تمتص بواسطة المالبس والجسـ مما يودي الى رفع حرارة  Thermal raysالحمراء )
جسـ االنساف التي تودي بدورىا في االجواء الحارة الى اف يضطر االنساف الى تخفيف ممبسة 

مف انعكاس االشعة الشمسية واالبتعاد عف االشعة المباشرة   ولبس االلواف الفاتحة لكي تزيد
بينما يحدث العكس في الجو البارد، اوقد تودي عند التعرض ليا بشكل مباشر الى التياب 
الجمد وحدوث بعض الحروؽ وىذه ؿ الحروؽ قد تكوف شديده لدرجة تحتاج الى مرىـ طبي 

( فإنيا توثر بشكل  Sun Light raysية ). أما االشعة الضوئ(5)او تودي الى سرطاف الجمد
مباشر عمى العينيف أذ قوتيا تودي في كثير مف االحياف الى االصابة بالضعف الشديد في 

( فميا دور اساسي Utra – Violet Rays. أما االشعة الفوؽ البنفسجية )(6)العيف او العمى
ولو دور في منع االصابة  ( الذي ىو االساس في بناء العظاـ وقوتياDفي تشكيل فيتاميف )

بمرض تسوس االسناف والكساح واضعاؼ نشاط البكتريا والجراثيـ المسببة لبعض االمراض 
 . (7)كالتدرف الرئوي و السعاؿ الديكي ومرض ذات الرئة

 درجة الحرارة  .2
يعد عنصر الحرارة مف اكثر العناصر المناخية تأثيرا عمى االنساف ولو الدور في 

االمراض وفي احياف اخرى يكوف ليا دورا اساسيا في نشاط بعض القضاء عمى بعض 
مسببات االمراض مف الجراثيـ والبكتريا والفيروسات العتبارات عديدة منيا يرتبط غالبا بتأثير 

 عناصر المناخية االخرى.
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وأف اكثر االمراض وضوحا لمتقمبات الجوية  المفاجئة ىي امراض الجياز التنفسي 
( حيث تحدث زيادة في نوبات الربو خالؿ  Asthmasمرض الربو )وعمى وجو الخصوص 

ساعة مف التغير المفاجئ  االكثر بردا او جفافا وصوؿ موجة برد اعقبت دفئا وىواء  48
رطبا وكذلؾ اثار العالقة المباشرة بيف التغير في درجة حرارة اليواء المفاجئة وبعض 

 . (8)دد ودوراف الدـاالمراض االخرى كقرحة االثني عشر  ونظاـ الغ
 درجة الحرارة العظمى   -1.2

يزداد التبخر في الجيات واالوقات ذات الحرارة العالية والرطوبة المنخفضة الذي ينتج 
عف الزيادة في التبخر والرطوبة العالية وانخفاض في درجة حرارة الجسـ يجعل الشعور 

منطقة أقل حرارة الى منطقة اعمى حرارة . وعند انتقاؿ االنساف مف (9)بانخفاض الحرارة الحسية
فاف الجسـ يحاوؿ تبديد الحرارة الزائدة في الجسـ والتي تتـ عف طريق زيادة جرياف الدـ تحت 
الجمد واالطراؼ بتوسيع االوعية الدموية الذي يؤدي بدوره الى زيادة االنحدار الحراري مما 

يتوقف عمى حرارة الجمد أذا كانت  يودي الى زيادة الفيض الحراري في الجسـ البشري وىو
أعمى مف حرارة اليواء المحيط بو والتي تكوف مصحوبة  عادة في قمة وصوؿ الدـ الى الدماغ 
حيث التعرض لدرجات الحرارة العالية ولمدة طويمة يعمل عمى زيادة التبخر بيف الرئتيف 

بطف لمجياز والمسالؾ التنفسية االخرى مما يعمل عمى جفاؼ الغشاء المخاطي الم
( في ظروؼ حرارية مثمى ما بيف Bacilli  . حيث ينمو ميكروب التدرف )عصيات18)التنفسي

( والمدى الحراري )35 – 37) ( ويضعف ويموت عند درجة الحرارة ) 48  – 38ـ3  55ـ3
) ـ3
(11). 

 درجة الحرارة الصغرى  -2.2
خالؿ الطقس البارد تعمل الرطوبة العالية عمى زيادة التوصيل الحراري مف    

الجسـ الى الجو المحيط وىذا بدورة يجعل الجسـ يخسر جزءا مف حرارتو في الوقت التي 
يكوف ىو بحاجة ليذه  الكمية المفقودة مف الحرارة، كما تعمل الحرارة المنخفضة في تغيير 
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مد، أذ تتقمص االوعية الدموية لتقميل وصوؿ الدـ الى خاليا حركة الدـ مف الداخل الى الج
 .(12)الجمد حتى ال يتـ فقداف كبير لمطاقة عف طريق الجمد

وىناؾ عالقة مشتركة بيف الرطوبة النسبية ودرجة الحرارة المحسوسة في االجواء 
لجاؼ الذي تصل المختمفة فبينما ال يشعر االنساف العادي غالبا باإلرىاؽ الحراري في اليواء ا

ـ3 فاف قد يصاب بيذا االرىاؽ بل ربما بالضربة الحرارية أذا  48حرارتو الى ما يقرب مف 
ـ3 في الجو المشبع بالرطوبة بسبب توقف عممية تبخر العرؽ  38وصمت درجة الحرارة الى 

. فضال عف (13)مف سطح الجمد وىي عممية ضرورية لحفظ التوازف الحراري لمجسـ البشري 
ر االنخفاض في درجة الحرارة عمى الجمد وما يعقبيا مف اثار تمتد الى الجياز التنفسي تأثي

وذلؾ الف اليواء يتحرؾ مف والى الرئتيف، وكمما انخفضت درجات الحرارة في اليواء كمما 
زادت الحرارة المفقودة أذ يعمل الجو البارد عمى نشوء عممية اضافية ليقاوـ بيا الجسـ 

جات الحرارة، حيث اف انخفاض درجات الحرارة لو الدور في نشاط مسببات االنخفاض في در 
االمراض أذ توافق مع ذلؾ ارتفاع في معدالت الرطوبة وبالتالي تصبح البيئة مالئمة لنشاط 
بعض مسببات االمراض التي يكوف النخفاض درجة الحرارة وارتفاع الرطوبة دور في نشاطيا 

 .(14)السعاؿ والتدرف )عصيات السل( ومنيا البكتريا المسببة لمرض 
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-2888(المعدالت السنوية لعناصر وظواىر المناخ لمحطة بغداد المناخية لممدة )2الجدوؿ)
2815) 

 

 
مف عمل الباحث باالعتماد عمى بيانات الييئة العامة لالنواء الجوية العراقية والرصد  المصدر:

 .2816الزلزالي، قسـ المناخ واالنواء المائية والزراعية، بيانات غير منشورة، 
 
 
 
 
 

 الغبار
 المتصاعد

الغبار 
 العالق

 الغبار
 العاصف

 سرعة
 الرٌاح

 االمطار
الرطو
بة 

 النسبٌة

 الضغط
 الجوي

 الحرارة
 الصغرى

 الحرارة
 العظمى

 االشعاع
 الشمسً

العناصر  
 السنوات

5.9 21.4 2.7 3.5 1661 38.8 1011.7 16.1 31.5 8.1 2008 

5.3 21.1 1.6 3.4 1.61 41.5 1011.6 17.1 31.1 7.9 2009 

3.1 15.8 1.0 3.0 11 39.6 1010.9 18.0 32.8 8.5 2010 

3.0 16.2 1.2 2.9 1664 40.6 1011.3 16.4 30.6 8.6 2011 

3.1 19.2 0.4 2.9 1666 40.0 1011.2 16.6 31.6 8.3 2012 

2.5 15.1 0.3 3.0 1661 44.9 1011.3 16.1 30.5 8.6 2013 

1.5 9.3 0 3.1 1. 42.6 1011.9 17.0 30.6 8.5 2014 

3.3 13.4 1 3.1 1666 39.8 1037.9 16.6 32.3 8.7 2015 
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المعدالت السنوية لعناصر وظواىر المناخ في محطة بغداد المناخية ( 1الشكل )
 (2815 – 2888لممدة )

 
( المعدالت الشيرية لعناصر 2(الجدوؿ )1المصدر : مف عمل الباحث باالعتماد عمى الجدوؿ )

 (2815 – 2888وظواىر المناخ في محطة بغداد المناخية لممدة )
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المعدالت الشهرٌة لعناصر وظواهر المناخ فً محطة بغداد المناخٌة للمدة ( 2الجدول )

(2001 – 2015) 

 
 

الجوية العراقية والرصد  مف عمل الباحث باالعتماد عمى بيانات الييئة العامة لالنواء المصدر:
 .2816الزلزالي، قسـ المناخ واالنواء المائية والزراعية، بيانات غير منشورة، 

 
 
 
 
 

 الغبار
 المتصاعد

 الغبار
 العالق

 الغبار
 العاصف

 سرعة
 الرٌاح

 االمطار
 بةوالط

 النسبٌة
 الضغط
 الجوي

 الحرارة
 الصغرى

الحرارة 
 العظمى

ع االشعا
 الشمسً

 العناصر
 االشهر

 5كانون 6.2 16.6 4.8 1020.3 66.0 16662 2.8 0.1 9.8 2.3

 شباط 7.0 19.8 7.6 1017.1 54.6 1361 3.1 0.9 13.8 3.5

 اذار 7.6 25.3 11.2 1015.6 42.6 1166 3.3 1.1 16.5 4.3

 نيسان 8.3 31.3 16.4 1051.1 35.4 265. 3.2 1.6 18.0 3.8

 ايار 8.7 37.0 21.9 1008.5 29.4 4060 3.2 1.0 24.1 3.4

 حزيران 10.4 42.0 25.6 1003.6 22.6 060 4.0 2.9 24.3 7.4

 تموز 10.8 44.6 27.5 1000.1 22.0 060 3.9 1.8 21.9 8.0

 اب 11.1 44.8 27.7 1001.7 23.4 0 3.2 1.0 19.4 3.5

 ايلول 9.7 39.5 23.2 1007.0 28.8 261 2.9 0.1 16.5 1.6

 3تشرين 7.7 33.4 18.1 1013.4 40.4 13166 2.8 1.1 17.4 2.1

 5تشرين 6.9 23.9 10.8 1017.7 61.3 .3306 2.3 0.0 7.6 0.4

 3كانون 6.3 18.4 6.4 1020.6 65.1 16162 2.7 0.0 8.0 1.4
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( المعدالت الشيرية لعناصر المناخ في محطة بغداد المناخية لممدة 2الشكل )

(2888 – 2815) 

 
 (2المصدر: مف عمل الباحث باالعتماد عمى الجدوؿ)

 
 : .الضغط الجوي 3

اف االرتفاع واالنخفاض في الضغط الجوي يودي الى اإلصابة ببعض االمراض التي 
ليا عالقة بارتفاع وانخفاض الضغط فمثال يوثر انخفاض الضغط عمى اإلصابة بمرض ذات 

( وىذا المرض يحدث في االماكف التي يزيد ارتفاعيا عف  Pulmonary Edemaالرئتيف ) 
ـ ويعني تجمع السوائل في الرئتيف مما يودي الى ضيق في التنفس والشعور بالتعب  3888

باالضافة الى السعاؿ وقمة الدـ المؤكسد لذلؾ تبدا ظيور اعراض بإزرقاؽ الشفاه واالظافر 
عي اف يحدث مثل ىذا المرض في االماكف وبالتالي عجز التنفس  وفقداف الوعي ومف الطبي

 . (15)التي يتكيف فييا االنساف لمعيش في االماكف المرتفعة

 االشعاع الشمسً
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 االشعاع الشمسً

 الحرارة العظمى

 الحرارة الصغرى

 الضغط الجوي

 الرطوبة النسبٌة

 سرعة الرٌاح
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 الغبار المتصاعد
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 الرطوبة الجوية: .1
يمكف تعريف الرطوبة النسبية بأنيا النسبة المئوية بيف بخار الماء الموجود فعاًل في 

الحرارة  والضغط  اليواء وكمية بخار الماء الالزمة حتى يكوف اليػواء مشبعًا في نفس درجػة
وبعبارة أخرى ىي النسبة المئوية بيف الرطوبة المطمقة لميواء وبيف رطوبتو المطمقة عندما  (16)

يصل إلى حالة التشبع في نفس درجة الحرارة والضغط، ويعد اليواء جافًا إذا كانت رطوبتو 
يد %( ورطب أو شد78-68%( ومتوسط الرطوبة إذا كانت بيف )58النسبية اقل مف )

 .(17%( 78الرطوبة إذا ازدادت عف )
 االمطار:  .2

تتوفق امراض معينة مع كثرة االمطار او قمتيا وىذا ما بينو ابو قراط بقولة " فأما 
فيي : حميات طويمة،  –في أكثر الحاالت  -االمراض التي تحدث عف كثرة المطر

قمة االمطار فيي )السل واستطالع البطف وعفف، والصرع، والذبحة، اما االمراض الناتجة عف 
، واختالؼ الدـ، والرمد، ووجع المفاصل( واف قمة االمطار ىي اكثر مالئمة لصحة 

 .(18)االنساف"
أما بالنسبة لمجياز التنفسي فأف االمطار ليا دورىا الفعاؿ حيث يؤدي وقت سقوطيا 
الى تزايد الرطوبة في االماكف الرطبة وىذا بدوره يؤدي الى خمق بيئة مالئمة لنمو ميكروبات 
االمراض مثل عصيات التدرف الرئوي )السل( في الوقت التي ترتفع درجات الحرارة لما يتطمبو 

حرارة ورطوبة عالييف حيث أنيا تنشط في االجواء التي تكوف فييا الحرارة  تكاثرىا مف
والرطوبة عالية حيث تكوف بيئة مناسبة لنشاط الميكروبات المسببة لممرض ونشاط الجراثيـ 

 .(19)ومسببات االمراض االخرى مف امراض الجياز التنفسي
 الرياح : .3

ر مف مسببات االمراض المعدية، كما تعد الرياح مف اىـ العناصر المناخية نشرا لكثي
تحمل كثير مف المموثات اليوائية بأنواعيا المختمفة مف غبار الطمع والجراثيـ وحبوب القاح 
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والحشرات، الف الجراثيـ التي يحمميا اليواء تشكل جزء كبيرا مف مكونات الغبار وذلؾ يعتبر 
كالربو وتوسع القصبات والتدرف  السبب الرئيسي واالوؿ لمعظـ امراض الجياز التنفسي الحاد

 .(28)الرئوي 
 العواصف الغبارية : .4

تعد العواصف الغبارية مف الظواىر المناخية التي يتكرر حدوثيا في المناطق 
الصحراوية وتودي الى زيادة أمراض الربو والحساسية وأمرض العيوف، واف العواصف الغبارية 

غبار العالق، الغبار المتصاعد( وتكوف ذات تكوف عمى ثالث انواع وىي )الغبار العاصف، ال
( مايكروف وليس ىناؾ خطورة منيا الف الحاجز  18جزيئات كبيرة يبمغ قطرىا أكثر مف )

االنفي يمنعا مف الوصوؿ الى الرئة وتخرج عف طريق السعاؿ لكف الخطورة تكمف في 
لمدة طويمة وبالتالي  ( مايكروف، ألنيا تبقى معمقة في اليواء 5الجزيئات ذات قطر أقل مف) 

يتـ استنشاقيا بكميات كبيرة حيث تكوف الرئة غير قادرة عمى طرد مثل ىذه الجزيئات حيث 
. ومف االمراض التي يزداد 21)تخترؽ الجياز التنفسي وتصل الى الحويصالت اليوائية

 االصابة بيا تزامنا مع حدوث العواصف الغبارية ىي :
 الربو القصبي : .أ 

مف امراض الفصوؿ االنتقالية وتكثر نوبات الربو في فصل الربيع يعد مرض الربو 
ففي فصل الربيع يؤدي أنتشار غبار الطمع إلى زيادة عدد حاالت وبداية فصل الصيف، 

اإلصابة بالمرض خاصة مع وجود تأثير لسرعة الرياح ودورىا في نقل غبار الطمع بيف 
ا، أما في فصل الصيف فأف تأثير أماكف متعددة وىذا ما يعتمد عمى اتجاىيا وسرعتي

العواصف الغبارية يزداد نتيجة انتياء موسـ سقوط األمطار وما يتبعو مف جفاؼ في التربة 
 مما يشكل أرضية مالئمة لحدوث العواصف الغبارية . 

 : التهاب القصبات الحاد والمزمن .ب 
مة يحدث المرض في جميع فصوؿ السنة اال انو يكثر في فصل الشتاء الف جرثو 

المرض تنشط في درجات الحرارة المنخفضة ويحدث بسبب التعرض لبعض المييجات 
الخارجية كالتعرض لمتربة والمموثات التي يمكف ليا الدخوؿ لمقصبات، وتحدث اصابة القصبة 
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الحاد نتيجة لطوؿ التعرض لمؤثرات خارجيو مييجو لألغشية المخاطية المبطنة لمشعب 
 .(22)ف الغبارية اثر في حدوثيااليوائية التي يكوف لمعواص

 ويمكف تصنيف االتربة مف وجية النظر الطبية الى :
أتربة ينتج عنيا مرض الحساسية : كالربو والتياب االنف مثل أتربة القطف  .أ 

 والكتاف وعدد مف أنواع االخشاب وغيرىا.
مثل أتربة القار )الزفت( والعناصر  :أتربة ينتج عنيا االوراـ السرطانية  .ب 

 المشعة كالراديوـ وعدد مف الخامات االخرى.
مثل اتربة السميكا بأنواعيا المختمفة    :أتربة غير سامة وغير عضوية  .ج 
 . 23والفحـ

 التأثير الغير مباشر لعناصر المناخ في االمراض  –ثانيا 
حياة كل مف الطفيمي تعد بعض العناصر المناخية عامال جغرافيا ميما في    

المسبب لكثير مف االمراض والبعوض الناقل لو، وقد تكوف العامل الرئيسي بيف العوامل 
الجغرافية الطبيعية المحددة لتوطف وانتشار االمراض، أذ تستجيب المسببات والوظائف 

 . (24)الفسيولوجية لمحشرات الناقمة لألمراض مثل اي كائف حي أخر لتقمبات الطقس
ة لذلؾ يظير توزيع االمراض حسب االقاليـ المناخية و كذلؾ حسب فصوؿ فنتيج

السنة مثال تختمف امراض الصيف عف امراض الشتاء  حسب عالقة المسببات وناقالت 
االمراض ومضيفات بالتغيرات الفصمية لعناصر المناخ، فاألمراض الجمدية والتيفوئيد والتياب 

مرض الربو والتياب القصبات واالنفمونزا مف الكبد الفيروسي ىي مف امراض الصيف و 
 .(25)امراض الشتاء

 :(26)ومف أىـ الكائنات الحية المسببة والناقمة لألمراض ىي
  الحشرات او ناقالت االمراض واىميا الحشرات المفصمية التي تنقل كثير مف

 االمراض المعدية  كالسعاؿ الديكي و التدرف الرئوي.
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 تي تنتقل الى االنساف عف طريق العدوى المباشرة الميكروبات والفيروسات ال
وعف طريق البيئة المموثة بيا او اليواء الذي ينفسو او الماء الذي يشربو او الطعاـ الذي 

 يأكمو كمرض االنفمونزا والسعاؿ الديكي
 العناصر المناخية  وتأثيرها في مسببات وناقالت االمراض :

 :(27)أف مناخ أي بمد يؤثر عمى
 الحشرات الناقمة لألمراض مف حيث توالدىا وتكاثرىا. - أ

 مسببات األمراض المعدية ومدة بقاءىا حية خارج الجسـ. -ب 
 عادات المضيف. -ج

وأف لكل عنصر مف عناصر المناخ لو تأثيراتو عمى ما جاء في النقاط أعاله وندرج 
 في أدناه كل عنصر مناخي وتأثيراتو.

 درجة الحرارة : .1
حرارة عمى حياة كل مف مسبب المرض وناقمو بشكل مباشر فمكل نوع تؤثر درجة ال

مف أنواع الطفيميات درجة حرارة معينة تحدد فترة نموه وسرعة أعماؿ دورة حياتو )الدورة 
، ويعد أفضل وأصمح مناخ لتكاثر الطفيميات ىو المناخ (28)الجنسية داخل جسـ البعوض(

الطفيميات وسرعة تكاثرىا سواء في التربة أو الحار الرطب ألنو يساعد عمى سرعة تطور 
الماء أو في داخل أجساـ الكائنات التي تعوليا أو تختزنيا. وفي حالة انخفاض درجة الحرارة 
أو انخفاض مف نسبة الرطوبة ال يجد الطفيل فرصة كافية لمتكاثر إذ يؤدي ذلؾ الى بطء 

ات قبل أف يكمل الطفيل تطوره تطور الطفيل داخل الحشرات الناقمة لو وقد تموت الحشر 
ويصل الى المرحمة المعدية كما يحدث في تطور طفيل المالريا في جسـ البعوض الناقمة لو، 

 .(29)وىذا السبب أدى الى عدـ انتشار ىذا المرض في المناطق الباردة والجبمية
 
 الرطوبة : .2

توثر الرطوبة في كل مسببات وناقالت االمراض متداخمة مع درجة الحرارة أذا كاف 
الجو مشبعا بالرطوبة وتحت درجة حرارة مناسبة كما اف نمو الطفيل في جسـ البعوض اسرع. 
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ونظرًا لطبيعية الجياز التنفسي المكوف مف قصبات فأف الحشرات تكوف شديدة الحساسية 
ض في موسـ الجفاؼ يتركز في المنازؿ حيث تتوفر الرطوبة لمجفاؼ، وليذا فأف البعو 

المالئمة، وفي األياـ الحارة الجافة نسبيًا ففي النيار يرتاح البعوض بدوف حركة في األماكف 
ذات البرد الشديد أما عند الغسق حيث تنخفض درجة الحرارة وتزداد الرطوبة ينشط البعوض 

 .(38)فجأة
 الرياح : .3

يريف عمى الحشرات فتوثر بشكل غير مباشر في حياة ناقل المرض اف الرياح ليا تأث
مف خالؿ تأثيرىا في درجات الحرارة والرطوبة النسبية وسرعة تبخر الماء في المحيط  التي 
توجد فيو الحشرات فمثال تعمل الرياح الجافة عمى ىالؾ الحشرات ألنيا تفقدىا الرطوبة 

حساس لمجفاؼ ولمرياح تأثير مباشر مف خالؿ  الموجودة في الجياز التنفسي الذي يكوف 
قياميا بنقل الحشرات مف مكاف الى اخر وبيذه تزداد عممية انتقاؿ االمراض مف االثار 
السمبية لمرياح عمى الحشرات ىو القضاء عمى اعداد كبيرة منيا  عند نقميا الى بيئات جديده 

 .(31)غير مالئمة لحياتيا وتكاثرىا
 االمطار : .4

االمطار مف التأثيرات غير المباشرة عمى ناقالت المرض مف خالؿ تمطيف تعد 
 .(32)درجات الحرارة وزيادة الرطوبة النسبية ورفع مناسيب المياه في االنيار

 ويمكف توضيح اثر االمطار عمى االمراض باالتي: 
كثرة االمطار تزيد الرطوبة النسبية ورطوبة االرض يساعد عمى زيادة اعداد  .أ 
 ات الحشر 

 موت الحشرات غرقا اثناء سقوط االمطار. .ب 
 موت اطوار الحشرات. .ج 
توزيع االمطار عمى مدار السنة يساعد حفار البف عمى التغذي عمى   .د 

 .(33)االزىار التي تتواجد طوؿ السنة في اليند مما يزيد مف عدد اجياليا ويزيد مف اعدادىا
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 و غريبالتوزيع الجغرافي ألمراض الجهاز التنفسي في قضاء اب

 الربو القصبي: .1
تعتمد معدالت االصابة بمرض الربو القصبي عمى عدة عوامل تشترؾ جميعيا في 
تكويف المرض واف كانت تتبايف في درجة تأثيرىا عمى السكاف ومنيا الظروؼ المناخية 
وطبيعة المستوى االقتصادي واالجتماعي والبيئة السكنية فضال عف نوع المينة لألشخاص 

إلى ة التي ليا الدور في زيادة عدد االصابات الشيري المصابيف بالمرض والظروؼ المناخي
جانب العديد مف العوامل البشرية ومنيا عدـ مراعاة العادات الصحية السميمة والوعي الصحي 

 .وىذا ما ينعكس عمى تبايف حدوث اإلصابات
اف معدؿ عدد االصابات في مركز قضاء أبوغريب كاف متباينا خالؿ مدة الدراسة 

( أصابو ويعد اعمى معدؿ 527) 2888ذ بمغ معدؿ االصابات في عاـ أ 2815 –2888
لإلصابات سجل خالؿ مدة الدراسة وذلؾ بسبب تكرار العواصف الغبارية في اشير ىذه 
السنة، فضال عف التموث البيئي ومما الشؾ اف التجمعات السكانية الكبيرة اثر كبير في 

وحرؽ النفايات وانتشار المعامل وتصريف حدوث التموث الناشئ عف طريق عوادـ السيارات 
( 59.9بمغ نحو ) 2815. واقل معدؿ سجل في سنة (34)مخمفاتيا الغازية الى اليواء مباشرة

بمغ  2889اصابة. أما ناحية النصر والسالـ بمغ اعمى معدؿ لإلصابات في سنة 
الدور في ( اصابة، بسبب قمة الوعي الصحي وكذلؾ تكرار العواصف التي ليا 193.9نحو)

زيادة نوبات الربو، وعدـ اخذ العالج وتقاعس عدد مف المرضى عف مراجعة الطبيب 
. اما اقل معدؿ (35)االختصاص وقمة الخدمات الصحية والمستشفيات في تمؾ المنطقة

               (                           3( اصابة. ينظر الجدوؿ )49.1بمغ نحو ) 2815لإلصابات سجل في سنة سجل في سنة 
( ففي مركز القضاء 4( والشكل )4أما معدؿ االصابات الشيرية وضحيا الجدوؿ )

سجل اعمى معدؿ لإلصابات في شير حزيراف وذلؾ كاف متطابقا مع العواصف الغبارية التي 
تبمغ ذروىا في ذلؾ الشير، وكذلؾ كمية الغبار المتساقط  وغبار الطمع في فصل الربيع التي 

( اصابة، واقل معدؿ 566.6في زيادة عدد االصابات، أذ بمغ معدؿ االصابات )ليا دور 
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( اصابة، اما في 158.1سجل عدد االصابات سجل في شير نيساف بمغ معدؿ االصابات )
( 213.5ناحية النصر والسالـ بمغ اعمى معدؿ لإلصابات في شير كانوف الثاني بمغ نحو )

 ( اصابة. 27ي شير أيموؿ بمغ )اصابة، اما اقل معدؿ لإلصابات سجل ف
نسمة مف السكاف،أذ سجمت اعمى 1888ي لممرض لكل ( التوزيع الجغراف2وتوضح الخريطة )

 نسمة مف السكاف، 1888اصابة لكل  (38.3في مركز قضاء ابي غريب بمغت )نسبة انتشار 
 .نسمة  1888( اصابة لكل 9.9الـ )بينما كانت نسبة االنتشار في ناحية النصر والس
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(المعدالت السنوية ونسبة االنتشار ألمراض الجياز التنفسي في قضاء ابو غريب 3الجدوؿ)
(2888-2815) 

 
 
 

: مف عمل الباحث باالعتماد عمى بيانات دائرة صحة بغداد / الكرخ، المراكز الصحية في المصدر
 منشورةلنصر والسالـ، بيانات غير قضاء ابو غريب، وناحية ا

 
 

ض
را

الم
ا

 

 السنوات

 المناطق
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

نسبة 

االنتشار 

2013 

ً
صب

الق
و 

رب
ال

 

مركزقضاء 

 غرٌبً اب
527 86 150.4 90 146.9 457.8 317.1 59.9 38.3 

ناحٌة النصر 

 والسالم
159.2 193.9 115.2 69.1 71.3 127.3 122.3 49.1 9.9 

زا
ون

فل
الن

ا
 

مركزقضاء 

 غرٌبً اب
339 361.0 313.5 320.6 270.7 260.5 508.3 699.3 21.8 

ناحٌة النصر 

 والسالم
152.8 143.9 136.1 123.6 94.9 130.7 126.9 150.8 10.1 

ي
ئو

ر
 ال

ن
ر
تد

ال
 

مركزقضاء 

 غرٌبً اب
36.4 54.3 33.4 37.1 42.7 13.1 46.2 36.8 1 

ناحٌة النصر 

 والسالم
28 19 24.5 20.4 25 1.4 18.9 26 0.1 
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( معدؿ التوزيع السنوي ألمرض الجياز التنفسي في مركز القضاء لممدة         3الشكل )
(2888 – 2815)  

 (3المصدر : مف عمل الباحث باالعتماد عمى الجدوؿ)
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-2888(المعدالت الشيرية ألمراض الجياز التنفسي قضاء ابي غريب)4الجدوؿ)  

ض
را

الم
ا

 

 االشهر

 المناطق
 1كانون 2تشرٌن 1 تشرٌن أٌلول أب تموز حزٌران أٌار نٌسان أذار شباط 2كانون

ً
صب

الق
و 

رب
ال

 

مركزقضاء 

 ابً  غرٌب
253.8 165.0 177.0 150.1 288.0 566.6 146.9 173.4 175.0 178.1 216.8 262.0 

ناحٌةالنصر 

 والسالم
213.5 187.4 101.0 131.4 186.1 126.4 41.1 31.8 27.0 39.0 79.9 196.6 

زا
ون

فل
ألن

ا
 

مركزقضاء  

 ابً غرٌب
505.5 332.5 311.3 360.5 351.2 341.6 349.3 359.6 439.2 386 416.2 45.7 

ناحٌةالنصر 

 والسالم
311.8 270.5 253.1 66.7 91 52.7 60.5 43.3 56.3 86.6 118.5 178.6 

ي
ئو

ر
 ال

ن
ر
تد

ال
 

مركزقضاء 

 ابً غرٌب
71.1 63.4 6166 3365 2163 8.6 12.4 16.9 28.0 26.3 36.4 55.5 

ناحٌةالنصر 

 والسالم
92.0 39.1 16.6 6.5 9.0 4.9 3.0 14.6 10.3 15.0 34.4 47.3 

 
مف عمل الباحث باالعتماد عمى بيانات، دائرة صحة بغداد/الكرخ، المراكز الصحية في  المصدر :

  2816مركز القضاء ابو غريب وناحية النصر والسالـ، قسـ االحصاء، بيانات غيرمنشورة،
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( معدؿ التوزيع الشيري ألمرض الجياز التنفسي في مركز القضاء لممدة       4الشكل )
(2888 – 2815) 

 
 (2المصدر: مف عمل الباحث باالعتماد عمى الجدوؿ )
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( التوزيع الجغرافي لنسبة انتشار مرض الربو القصبي في قضاء ابو 8الخريطة )
 2813غريب لسنة )

 (3: مف عمل الباحث باالعتماد عمى جدوؿ )المصدر
 االنفلونزا : .2

تتبايف اعداد المصابيف المسجميف باألنفمونزا بيف سنوات مدة الدراسة وعند          
بمغ  2815( أذ سجل اعمى معدؿ لممصابيف في مركز القضاء في سنة 3النظر لمجدوؿ )

( أصابو وذلؾ يعود الى التقمبات الجوية المفاجئة واالرتفاع واالنخفاض في درجات 699)
مف العوامل البشرية ومنيا عدـ مراعاة العادات الصحية السميمة  إلى جانب العديد الحرارة
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، أما اقل معدؿ لإلصابات والوعي الصحي وىذا ما ينعكس عمى تبايف حدوث اإلصابات
( اصابة. اما ناحية النصر والسالـ بمغ معدؿ 268بمغ نحو ) 2813سجل في عاـ 

سجل لإلصابات خالؿ مدة ( اصابة ، ويعد اعمى معدؿ 152.8) 2888االصابات في سنة 
( 4الدراسة ويعود سبب ذلؾ الى قمة المراكز الصحية في تمؾ الناحية حيث بمغ عددىا نحو )

مراكز وىي ) مركز صحي الفارس، محيريجة، خاف ضاري، النصر والسالـ/الطرفة ( وكذلؾ 
مة قمة العيادات الصحية المتخصصة باألمراض المزمنة وقمة حجـ الخدمات الطبية المقد

لممرضى الذي يعانوف مف امراض الجياز التنفسي فضال عف نوع الممبس وعدـ مراجعة 
بمغ  2812، اما اقل معدؿ سجل في سنة (36)الطبيب المختص والمستوصفات ألخذ العالج

 ( التي وضحا المعدؿ السنوي لممرض.3( و لمشكل)3( اصابة، ينظر الجدوؿ )94.9نحو )
ل اعمى معدؿ لإلصابات في مركز القضاء في شير أما المعدالت الشيرية حيث سج

( اصابة ويعود ذلؾ الى اف المسبب لممرض ينشط في درجات 585.5كانوف الثاني بمغ ))
الحرارة المنخفضة التي ليا الدور الفعاؿ واالساسي في نشاط مسبب المرض وبالتالي زيادة 

ة، اما في ناحية النصر ( اصاب311.3عداد المرضى، واقل معدؿ سجل في شير أذار بمغ )
( اصابة، واقل معدؿ 311.8والسالـ بمغ اعمى معدؿ لإلصابات في الشير كانوف الثاني ))

( اصابة. أف اسباب ىذا التبايف في اعداد االصابة يعود 43.4لإلصابات في شير أب بمغ )
مة الوعي الى اسباب مناخيو وىي التبايف في درجة الحرارة بيف االرتفاع واالنخفاض وكذلؾ ق

الصحي الذي بدورة يودي الى زيادة عدد المصابيف بالمرض وقمة الخدمات الطبية المقدمة 
 (4( والجدوؿ )4لممرضى. ينظر الشكل )

نسمة مف  1888( التوزيع الجغرافي لمرض االنفمونزا لكل 3وتوضح الخريطة )
( اصابة 21.8السكاف أذ سجمت اعمى نسبة انتشار كانت في مركز قضاء ابو غريب بمغت )

( 18.1نسمة مف السكاف، اما ناحية النصر والسالـ كانت نسبة االنتشار فييا ) 1888لكل 
 نسمة مف السكاف. 1888اصابة لكل 

 
 (2113( التوزيع الجغرافي لنسبة انتشار مرض األنفلونزا في قضاء ابي غريب لسنة )3الخريطة )
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 (3: مف عمل الباحث باالعتماد عمى الجدوؿ )المصدر 
 التدرن الرئوي : -6

االصابة بالمرض تكوف في جميع أشير السنة مع تواجد زيادة بالمرض في فصل 
ـ( باإلضافة 41-38ليا مدى حراري يقع بيف ) الربيع، وىذا راجع لجرثومة المرض التي

الى حاجتيا الى الرطوبة العالية واليمكف ليا العيش في الظروؼ المناخية العالية الف جرثومة 
 المرض تفقد قدرتيا ويقل نشاطيا وتصل الى الموت في الظروؼ المناخية العالية. 

قضاء ابو غريب وذلؾ لوجود البيئة المالئمة يعتبر مف االمراض التي تنتشر في  
( معدؿ عدد االصابات السنوية 1( والشكل )1لنشاط جرثومة المرض، حيث وضح الجدوؿ )
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في قضاء ابي غريب، أذ سجل اعمى معدؿ لإلصابات في مركز قضاء ابي غريب في سنة 
ض التدرف في ( اصابة، ويعود سبب ارتفاع معدالت اإلصابة السنوية لمر 54.3)بمغ  2889

مركز القضاء الى اف مدة العالج طويمة ست اشير كف يدفع بالمريض الى ترؾ العالج 
خاصة اف في بعض االحياف تكوف ادوية التدرف شحيحة لذلؾ تزداد الحاالت المرضية في 
المناطق الضعيفة المستوى االقتصادي وىذا بدوره كاف مف االسباب زيادة عدد الحاالت 

، واقل (37)في المساكف المزدحمة والمظممة وانعداـ التيوية وارتفاع الرطوبة المرضية والعيش
 ( اصابة.13.1بمغ ) 2813معدؿ سجل في سنة 

 2888أما  في ناحية النصر والسالـ حيث سجل اعمى معدؿ لإلصابات في سنة 
( اصابة، 1.4بمغ ) 2813 ( اصابة، واقل معدؿ لإلصابات سجل في سنة28بمغ نحو )

وسبب قمة عدد االصابات في النصر والسالـ يعود الى زيادة المساحات الجغرافية وقمة 
 – 388االزدحامات السكنية في ىذه المنطقة حيث تبمغ مساحات أغمب الدور السكنية )

زراعية لذلؾ اف مثل ىذه المناطق تكوف مفتوحة اماـ حركة   واغمب المساحات  ( متر488
الشعاع الشمسي او الحرارة العالية التي يكوف لو الدور في القضاء عمى الرياح وكذلؾ ا

جرثومة المرض مما يمنع تركز المموثات او المسببات لممرض ألمر الذي يقمل عدد 
عف االختالؼ بيف البيئات الحضرية والريفية، فناحية  فضال ، االصابات في تمؾ المنطقة

ات وىذا راجع الى المساحة الكبيرة مقارنة مع مجموع النصر والسالـ والذي تميزة بأقل األصاب
السكاف الكبير في مركز القضاء مما يسمح بالتصريف اليوائي الجيد وىذا مف األمور التي 
تقمل مف األصابات، عمى عكس مركز القضاء الذي ساعد تزايد السكاف مع قمة المساحة الى 

اكز الصحية والعيادات التخصصية بأمراض ارتفاع األصابات باإلضافة الى افتقارىا الى المر 
األمر الذي يشجع الى أف تكوف بيئة حاضنة لكثير مف األمراض وبخاصة  الجياز التنفسي

مرض التدرف الرئوي الذي ينشط في البيئات المزدحمة والفقيرة مثمما ينشط في البيئات الرطبة 
  .(38) صة التنفسيةوالمظممة، وىذا األمر ينطبق عمى جميع األمراض المعدية وخا
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( والجدوؿ 4أما معدؿ االصابات الشيرية لمرض التدرف في القضاء وضحيا الشكل )
( اصابة، واقل معدؿ سجل 68.6( أذ سجل اعمى معدؿ في مركز القضاء شير أذار بمغ )4)

( اصابة. اما ناحية النصر والسالـ سجل اعمى معدؿ لإلصابات 12.4في شير تموز بمغ )
( اصابة، اف زيادة عدد االصابات في اشير الشتاء ىو 92.8ف الثاني بمغ )في شير كانو 

بقاء السكاف متجمعيف في غرؼ دافئة ومظممة طيمة اشير الشتاء  وىذا االمر يودي الف 
انتقاؿ مسبب المرض مف شخص الى اخر وىو مف االمراض المعدية التي تنتقل مف شخص 

( اصابة، وكما بينا 3ل في شير تموز بمغ )الى اخر عف طريق اليواء،  واقل معدؿ سج
سابقا اف جرثومة المرض تنمو في االوساط المناخية المالئمة والرطبة وتموت ويقل نشاطيا 

 في الظروؼ الحرارية العالية. 
( توضح التوزيع الجغرافي لنسبة انتشار المرض في القضاء حيث 4والخريطة ) 

نسمة  1888( اصابة لكل 1ابي غريب كانت )بمغت أعمى نسبة االنتشار في مركز قضاء 
نسمة مف  1888( اصابة لكل 8.1مف السكاف، وكانت النسبة في ناحية النصر والسالـ )

 السكاف. 
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( التوزيع الجغرافي لنسبة انتشار مرض التدرف الرئوي في قضاء ابي 4الخريطة )
 (2813غريب لسنة )

 
 (3مف عمل الباحث باالعتماد عمى الجدوؿ ) المصدر:

 االستنتاجات: 
لإلشعاع الشمسي ودرجة الحرارة تأثير كبير في نشاط البكتريا والفيروسات  .1

المسببة وفعاليتيا ألمراض الجياز التنفسي، إذ تحتاج ىذه الميكروبات لظروؼ حرارية مالئمة 
مثالية لنموىا وارتفاع الحرارة أو لنشاطيا وتكاثرىا السيما أف لكل منيا درجات حرارة 

 انخفاضيا عف الحدود المثالية غالبًا ما يصاحبو ىبوط في فاعمية ونشاط الميكروب
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إذ عمى الجياز التنفسي،  إف الغبار الجوي يعد مف اخطر المموثات البيئية .2
لي مف خالؿ التأثير السمبي لألتربة العضوية وأثرىا اآليسبب نقصا في الكفاءة التنفسية، 

الذي يتمثل باحتواء األتربة النباتية عمى جزيئات وجسيمات ىشة سيمة االنكسار يمكنيا 
الدخوؿ إلى الرئتيف وزيادة حجميا بواسطة الرطوبة الموجودة في المجاري التنفسية مما يعيق 

 .عممية التنفس
أظيرت الدراسة وجود تبايف شيري وسنوي لمعدؿ عدد حاالت اإلصابة  .3

صبي في مجمل قضاء ابي غريب إذ يظير وجود قمتيف لإلصابة بالمرض بمرض الربو الق
والسيما في فصمي الربيع والصيف بالنسبة لمرض الربو، ففي فصل الربيع يؤدي تكاثر غبار 
الطمع إلى زيادة عدد حاالت اإلصابة بالمرض ومع وجود تأثير لسرعة الرياح ودورىا في نقل 

تأثير العواصف الغبارية يزداد نتيجة انتياء موسـ غبار الطمع أما في فصل الصيف فأف 
سقوط األمطار وما يتبعو مف جفاؼ في التربة مما يشكل أرضية مالئمة لحدوث العواصف 

 الغبارية. 
يتبايف المعدؿ السنوي لعدد حاالت اإلصابة بمرض الربو القصبي واالنفمونزا  .4

يرية والسنوية  في القضاء إذ بمغت واالمراض االخرى التي تـ دراستيا وتوضيح معدالتيا الش
أعالىا في المركز بينما سجمت أدنى اإلصابات في ناحية النصر والسالـ والسبب في ذلؾ 
ىو وجود اختالفات كبيرة في كمية الغبار المتساقط في المدينة نتيجة االنعكاسات الحاصمة 

 مف جراء النشاطات البشرية والحركة المرورية المختمفة.
 التوصيات:

إيجاد نظاـ إحصائي وقاعدة بيانات متكاممة لحاالت اإلصابة باألمراض  .1
المختمفة ومنيا أمراض الجياز التنفسي في المؤسسات الصحية كافة يتضمف معمومات عف 
عمر المريض ، المينة ، نوع المسكف ، التدخيف والمستوى العممي وغيرىا مف المعمومات 

 اسبة لمكشف عف األسباب الحقيقية لكل مرض. التي مف شأنيا تكويف أرضية عممية ومن
التوزيع المالئـ لممؤوسسات الصحية وانشاء مراكز صحية او مستشفيات في  .2

منطقة الدراسة تخص امراض الجياز التنفسي وبياف ومدى خطرىا عمى المجتمع وخصوصا 
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السكانية بيف  منطقة الدراسة التي تمتاز بطابع ريفي، يأخذ بنظر االعتبار التبايف في الكثافة
أجزاء منطقة الدراسة فضاًل عف مراعاة الظروؼ الطبيعية والسيما المناخية منيا لما ليا مف 

 عالقة بأنواع وتركزات األمراض التنفسية.  
تسييل ميمة الباحثيف والدارسيف مف قبل الدوائر الحكومية الرسمية فيما  .3

ات المتعمقة بعدد حاالت اإلصابة يخص الحصوؿ عمى البيانات المناخية الحديثة، والبيان
لألمراض المختمفة ومنيا أمراض الجياز التنفسي وبشكل دقيق لموصوؿ إلى وضع برامج 

 وخطط تنموية واقتصادية مستقبمية.
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