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  -:المستخلص

تؤثر العناصر المناخية على صحة ا!نسان وراحته، اذ يؤثر المناخ على التوزيع الجغراف�ي        
كما تؤثر العناص�ر فبعض ا!مراض تتركز في مناطق معينة وتقل في مناطق أخرى، . ل+مراض

و!يقتص�ر تأثيرھ�ا عل�ى ا;ص�ابة . المناخية على تكاثر وحياة الجراثيم المسببة ل+مراض المعدي�ة
بل تؤثر أيض�اً ف�ي م�دى أنتش�ار الم�رض نفس�ه ف�ي ،باEمراض وانتشارھا بين المحطات المختلفة 

المن�اخ أح�د المس�ببات الطبيعي�ة الت�ي تص�يب ا!نس�ان ب�المرض  تبرلذلك يع ،مختلف فصول السنة
وم��ن أھ��م نت��ائج الدراس��ة ھ��و التغي��رات المكاني��ة . ول��م يش��عر ا!نس��ان بھ��ذا المس��بب بش��كل مباش��ر

Eح�وال الطق��س ص��احبھا تغي��رات مكاني��ة ف��ي أنتش��ار الم��رض، أذ ت��زداد ف��ي المن��اطق الت��ي ت��وفر 
Tل�ذا م�ن الض�روري ئم�ة لحي�اة مس�ببات ا!م�راض ونواقلھ�ا، متغيراتھا الجغرافية ظروفاً بيئي�ة م

   تحديد ا!تجاه العام للتوزيع الجغرافي ل+مراض وتغيراتھا الفصلية

Abstract 

The climate elements effect on the human health and his comfort where 
the climate effect on the geographic disease distribution. Some disease 
focus in some regions and reduce in other regions, also the climate 
elements on the proliferation and germs life caused to contagious disease. 
Its effect not just on the infection with diseases and its spray between the 
different stations or the climates but it effect in scope of spray the disease 
itself in different seasons year, so the climate on of the natural causes 
which infect the human with disease but doesn't feel with this cause 
directly. Most important study results is the spatial changes for the 
weather accompanies spatial changes in spray the disease, where it 
increases in region that available its geographical changes environment 
changes suit for life of causes disease and its transportations, so that we 
must determine direction for geographical distribution for disease and its 
time direction , and continue and private statics for infections disease it 
means necessity register these infections for long time and more than 
many centuries so as to harmony with state of the effect the climate factor 
related with it and time series at least.         
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  :المقدمة

ان حالة الطقس والمناخ من العوامل ا!ساسية التي تتحكم في مدى انتش�ار ا!م�راض وتغيراتھ�ا   
!ن مناخ اي بل�د بعناص�ره المختلف�ة م�ن ح�رارة ورطوب�ة وحرك�ة ، الفصلية وتوزيعھا الجغرافي 

ل�ذلك  )١(الھواء وامطار تؤثر على مسببات ا!مراض المعدية من حي�ث بقائھ�ا حي�ة خ�ارج الجس�م 
ر المن��اخ اح��د المس��ببات الطبيعي��ة الت��ي تص��يب ا!نس��ان ب��المرض ول��م يش��عر ا!نس��ان بھ��ذا يعتب��

ا! ان زيادة الدراسات والبحوث في ھذا الجانب ادى الى ظھ�ور عل�م جدي�د . المسبب بشكل مباشر
اذ يھ��دف ھ��ذا العل��م ال��ى دراس��ة العناص��ر  (Medical Climatolgy)ھ��و عل��م المن��اخ الطبي��ة 

تأثيرھا على صحة ا!نس�ان وعTقتھ�ا بظھ�ور ا!م�راض، ويرج�ع الفض�ل ال�ى  المناخية من حيث
ا!طباء أكثر من المناخين في ارساء دعائم علم المناخ الطبي، توالت الدراسات التي تب�ين ارتب�اط 

اشار ال�ى ا!م�راض ) مكلن(ا!مراض بالمناخ وتوزيع ا!مراض حسب ا!قاليم المناخية فالباحث 
 ١٩٣٠ناطق المدارية وا!مراض ا!خرى في المناطق المعتدل�ة، ول�ك ف�ي ع�ام التي تظھر في الم

ام�راض المن�اطق الب�اردة وذل�ك ض�من كتاب�ه  ١٩٦٩ع�ام ) كازارسكي(فيما اثبت الكاتب الروسي
  .)٢(الذي حمل ھذا العنوان

   -:ھدف الدراسة

ف المناخية وتقلباته إن ا!نسان جزء من البيئة تتأثر صحته بمختلف جوانبھا، ومن أھمھا الظرو  
الجوية التي تؤثر في فعالياته ونشاطاته البيولوجية، ولھذا فقد كان ھدف البحث الرئيس يتمث�ل ف�ي 

   .في البادية العراقية ل+مراضبيان صورة التوزيع الجغرافي 

سؤال يدور في ذھن الباح�ث يمث�ل مش�كلة البح�ث الم�راد حلھ�ا ومش�كلة البح�ث  -:مشكلة الدراسة
  .ھي العTقة بين ا!ختTفات الفصلية للمناخ وانتشار بعض اEمراض وتباين توزيعھا الجغرافي

  -:أھمية الدراسة ومبرراتھا

عب��ه إن م��ن أس��باب اختي��ار الموض��وع م��ا يع��ود إل��ى أھمي��ة ص��حة ا!نس��ان وال��دور ال��ذي تل      
العوامل الجغرافي�ة ف�ي الص�حة العام�ة، ونظ�راً لك�ون منطق�ة الدراس�ة م�ن المن�اطق الح�ارة الجاف�ة 

تت�رك أثرھ�ا ) مْ ٤٥(ولكونھا تمتاز بص�يف طوي�ل ترتف�ع في�ه درج�ات الح�رارة العظم�ى اكث�ر م�ن 
وان صحة ا!نسان تعن�ي من�ع الھ�در ف�ي الق�وى البش�رية . السلبي في راحة ا!نسان وصحته العامة

  .وبالتالي تنمية الموارد ا!قتصادية وا!جتماعية

تقدم الفرضية حTً معقو!ً وممكناً للمشكلة وان المشكلة والفرضية عل حد س�واء  -:فرضية البحث
تقودان عملية البحث وتتمثل فرضية البحث بان المناخ يعد من العامل ا!ساسية المؤثرة في صحة 

  .ل+مراض وتغيراتھا الفصلية ا!نسان ويتحكم في التوزيع الجغرافي

  المفاھيم العامة للبحث

  -:أو3ً الخصائص المناخية للبادية العراقية

يمثل المناخ ف�ي محط�ات البادي�ة العراقي�ة محص�لة عام�ة لتفاع�ل مجموع�ة م�ن عوام�ل متداخل�ة   
وم��ؤثرة اح��داھما عل��ى ا!خ��رى ك��الموقع الفلك��ي والموق��ع الجغراف��ي بالنس��بة للمس��طحات المائي��ة 
والي��ابس وا!رتف��اع ع��ن مس��توى البح��ر وموق��ع المحط��ة ف��ي عم��ق الص��حارى الجاف��ة وتقتص��ر 

بحث على عناصرنا مناخية اساسية ذات عTقة بموضوع البحث وھ�ي الح�رارة دراستنا في ھذا ال
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فدرج��ة . الرطوب�ة النس��بية اللت��ان ت��ؤثران بش�كل كبي��ر عل��ى توزي��ع ا!م�راض ف��ي منطق��ة الدراس��ة
الحرارة المتطرفة كارتفاعھا في شھر تموز وانخفاضھا ليTً في كانون الث�اني م�ن أكث�ر العناص�ر 

حة ا!نس��ان وراحت��ه، اذ يك��ون تأثيرھ��ا واض��حاً ومباش��رة عل��ى الن��اس المناخي��ة ت��أثيراً عل��ى ص��
. )٣(ومرتبط��اً تأثيرھ��ا م��ع العناص��ر المناخي��ة ا!خ��رى كأش��عة الش��مس والري��اح والرطوب��ة الھ��واء

ونتيجة لموقع البادية ضمن ا!قاليم الجاف�ة اتص�فت خصائص�ھا الحراري�ة بص�فات ھ�ذا ا!قل�يم، اذ 
صTن رئيسان ھما الصيف والشتاء، اذ يستغرق فصل الصيف خمس�ة يتضح في البادية العراقية ف

اشھر من مايس وحتى نھاية ايلول، بينما يتواصل فص�ل الش�تاء ثTث�ة اش�ھر ب�دأ م�ن ش�ھر ك�انون 
ا!ول الى نھاية شباط اما الفصلين ا!نتقالين ھما الربيع وتمثله اشھر اذار ونيسان والخريف تمثله 

أم�ا الرطوب�ة النس�بية كعنص�ر . يوضح ذلك) ١(الثاني والجدول رقم اشھر تشرين ا!ول وتشرين 
يع�يش عل�ى ا!رض اذ . مناخي فاعل في منطقة الدراسة فلھا اثار فسيولوجية عل�ى ك�ل ك�ائن ح�ي

كما يعد الج�و الرط�ب بيئ�ة . يحتاج الى وجود نسبة ضئيلة من بخار الماء في الجو الذي يعيش فيه
عن��دما تتغي��ر ص��فاته الفيزياي��ة ) مل��وث(د الھ��واء غي��ر ص��حي ص��الحة Eنتش��ار ا!م��راض، اذ يع��

المؤثرة في الصحة من حرارته ورطوبته فالمناخ الحار الرطب يعد م�ن اس�وء ان�واع المن�اخ !ن�ه 
يساعد على نموالجراثيم وانتشار الحشرات ويبعث على الكسل والخمول ويقل�ل م�ن مق�درة الجس�م 

ان معدل الرطوبة النسبية تك�ون منخفض�ة ف�ي ). ٢(رقم ويبين الجدول . )٤(على مقاومة ا!مراض
شھر تموز في جميع منطق�ة الدراس�ة كم�ا تك�ون مع�د!ت الرطوب�ة النس�بية الس�نوية منخفض�ة ف�ي 

الت�ي اتس�م ھوائھ�ا بكون�ه متوس�ط الرطوب�ة لك�ون . معظم منطقة الدراسة باس�تثناء محط�ة البص�رة
او جفافه له تأثير كبير عل�ى ص�حة ا!نس�ان،  فرطوبة الھواء%) ٥٠(معدل رطوبتھا السنوية بلغ 

فالجف��اف يس��بب تش��قق الجل��د والش��فاه والرطوب��ة الزائ��دة تس��بب الطف��ح الجلي��دي عن��د اقترانھ��ا م��ع 
  . )٥(كما انھا تھيئ الظروف المTئمة لمعيشة وتكاثر ونواقل ا!مراض. الحرارة 

  امراض المناخ غير المباشر: ثانياً 

 مما الجسم أعضاء من أكثر أو عضو في خلل أو حدوث نتيجة الجسم عليھا يكون التي الحالة ھو 
  .)٦(قيام خير بوظيفته القيام عن يعوقه

 أو والح��ر الب��رد موج��ات وح��دوث الح��رارة درج��ات كانخف��اض المفاجئ��ة الطقس��ية التغي��رات أن 
 إلى والميل الرياح بسكون تتميز والتي صناعية مدينة فوق فجأة الحراري ا!نقTب ظاھرة حدوث
 المس�نين وب�اEخص كبي�رة، وفي�ات ح�دوث إل�ى ي�ؤدي ذل�ك ف�ان (Smog)اEس�ود الضباب تكوين
 وأدت الظ�اھرة ھ�ذه مث�ل ١٩٥٢ ع�ام ح�دثت لن�دن فف�ي. مزمنة صدرية امراض من يعانون الذين

كم�ا ان ت�زامن الرطوب�ة العالي�ة ف�ي ا!م�اكن المزدحم�ة .)٧(حالة) ٩٠٠٠( بلغت وفيات حدوث إلى
اذ إن رطوب�ة الھ�واء او  .)٨(وا!حياء الفقيرة الى ارتفاع معد!ت ا!صابة بمرض الت�درن الرئ�وي

جفافه لھا تأثير واضح ف�ي توزي�ع ا!م�راض ف�ي الع�الم ك�امراض ا!لتھاب�ات التنفس�ية والص�درية 
بينما يؤثر المناخ الحار الج�اف ف�ي ح�دوث بع�ض الح�ا!ت المرض�ية الظ�اھرة عل�ى ا!نس�ان ف�ي 

أم�ا المن�اخ الح�ار الرط�ب فان�ه يس�اعد عل�ى نش�اط .قة الدراسة كمرض التيفؤئيد وحم�ى مالط�امنط
انواع من الحشرات وانتشارھا والتي بدورھا تكون ناقلة لبعض ا!مراض في البادية العراقية ف�ي 
حين يؤثر المناخ الحار الرطب في انتشار امراض معين�ة مث�ل الك�وليرا والت�درن الرئ�وي وق�د ت�م 

ول على عدد ا!صابات المرضية با!مراض ا!نتقالية ف�ي منطق�ة الدراس�ة والسلس�ة زمني�ة الحص
نس��مة م��ن ) ١٠٠٠٠(كم��ا ت��م تطبي��ق مع��دل انتش��ار الم��رض لك��ل) ٢٠١٠ال��ى  ٢٠٠١(تمت��د م��ن 

  . ومن ھذِه ا!مراض ٢٠٠٨السكان لعام 

  )   (Diphtheriaالخــــــنـاق -١
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 م����������رض أو التھ����������اب جرث����������ومي ح����������اد ومت����������وطن، س����������ببه الوتي����������دة الخناقي����������ة    
(DiphtheriaCorynebacterium))ث الم��رض ف��ي الش��ھور الب��اردة ف��ي المن��اطق ووح��د ،)٩

ذل�ك أن جرثوم�ة الم�رض تنش�ط و. )١٠(الجاف�ةالمعتدلة، وفي شھور الخريف والشتاء في المن�اطق 
وان مقاومتھ�ا للجف�اف تك�ون لم�دد ) مْ ٣٧(في ا!وساط المناخي�ة الرطب�ة وب�درجات حراري�ة مثل�ى

) ٢٠٠١(إلى ان عدد ا!صابات بھذا المرض بلغ�ت ف�ي ع�ام ) ٣(ويشير الجدول رقم  .)١١(قصيرة
اص��ابة ث��م ) ٤(بلغ��ت  اذ، ٢٠٠٣ث��Tث اص��ابات ، ث��م ازدادت ع��دد ا!ص��ابات المرض��ية ف��ي ع��ام 

اذ بلغ�ت  ٢٠٠٥ثم أنخفضت مرة أخرى في ع�ام اصابة، ) ٣(إلى  ٢٠٠٤في عام  ثانية انخفضت
اص�ابة، وھ�ذا ي�دل عل�ى أن الخ�ط الع�ام ) ٨(إل�ى  ٢٠٠٩، ثم ارتفعت بعد ذلك في عام اصابة) ١(

أذ س�جلت النج�ف  ذلك توضح  )١(والخريطة رقم . ٢٠٠٩ للمدة للمرض أخذ بالزيادة وا!رتفاع 
نسمة تليھا محافظ�ة ك�ربTء بمع�دل ) ١٠٠٠٠(لكل ) ١.٨(اعلى معدل انتشار للمرض والذي بلغ 

ثTث�ة قم�م ويتبين من�ه أن للم�رض  .التغير الموسمي للمرض) ٤(كما يوضح الجدول رقم ). ١.١(
ف�ي ح�ين تمثل�ت القم�ة %) ٣٣.٣(ا!ولى في ش�ھر ك�انون الث�اني، اذ تص�ل النس�بة المرض�ية إل�ى 

أم�ا القم�ة الثالث�ة فق�د تمثل�ت ف�ي %). ٣٣.٣( اذ تصل النسبة المرضية ال�ىالثانية في شھر مايس، 
   ).١(ويتمثل ذلك في الشكل رقم  %)٣٣.٣(النسبة المرضية إلى  تصلشھر تشرين الثاني، اذ 

  

  (Pertussis)الديكي السعال  - ٢

 Bardetella)عص�بة الش�اھوق) الش�اھد قي�ة(مرض جرثومي حاد مع�دي، مس�ببه الب�ورد نبلي�ه      
Pertussis) مْ ٣٧(والتي تنمو وتنشط في ظروف مناخية جافة، إذ الدرجة الح�رارة المثل�ى للمس�بب (

وك��ذلك ف��ي درج�ات الح��رارة الت��ي ! ) ٠ْ-١٠(وتح�تفظ بحويتھ��ا ف��ي درج�ات الح��رارة الواطئ��ة م�ن   
 .)١٢(خTل نصف ساعة) مْ ٥٥(، اذ تقتل عند ارتفاع الحرارة إلى درجة )مْ  ٤٥-٤٨(تتجاوز اكثر من 

يتبين ان وبائية المرض تكون متقطعة وعلى شكل فترات تختلف م�ن ) ٥(ومن مTحظة الجدول رقم 
شدة ا!صابة ب�ين س�نة واخ�رى وحس�ب الظ�روف والعوام�ل المش�جعة لظھ�ور الم�رض وترك�زه م�ن 

اصابة فقط، في حين ك�ان ع�دد ) ١٢٣١(نحو ) ٢٠٠١(اختفائه وقلته، اذ بلغت الزيادة المرضية لعام 
، كما بلغت ع�دد ا!ص�ابات ف�ي )٢٠٠٣(و ) ٢٠٠٢(أصابه لعامي ) ٨٥٥(و) ٧٣٤(ات نحو ا!صاب

مس�جTً ) ٢٠٠٦(و) ٢٠٠٥(اصابة، ثم اخذ المرض بالھبوط الحاد للسنوات ) ٣٢٦٠) (٢٠٠٤(عام 
) ٢٠٠٩(اصابة مرضية على التوالي حتى جاءت ا!صابات عالية جداً عن�د الع�ام ) ١٨٤(و ) ٣٠٩(

، أن مرض الس�عال يكث�ر )٢(والشكل رقم ) ٦(في حين يشير الجدول رقم . صابهأ) ١٥٦١(اذ بلغت 
م��ن مجم��وع ا!ص��ابات %) ١٨.٨(ف��ي فص��ل الص��يف ف��ي ش��ھر تم��وز اذ تص��ل نس��بة ا!ص��ابة ال��ى 
م�ن مجم�وع ا!ص�ابات %) ١٢.٥(السنوية، اما في الربيع تبل�غ نس�بة ا!ص�ابة ف�ي ش�ھر نيس�ان ال�ى 

مع�دل ) ٢(ء والخري�ف، كم�ا يوض�ح الج�دول نفس�ه والخريط�ه رق�م بينما يقل مرض السعال في الشتا
) ٦.٥(أذ س��جلت ا!نب��ارأعلى مع��دل انتش��ار بل��غ ) ٢٠٠٨(انتش��ار الم��رض ف��ي البادي��ة العراقي��ة لع��ام 

  .أصابة على التوالي) ٩.٢(و) ٥.٢(أصابة ثم تليھا النجف والبصرة بمعدل انتشار 

  )(Tuberculosisالتدرن الرئوي   - ٣

ھو مرض جرثومي بكتيري واسع ا!نتشار يصيب الجھاز التنفسي، وتزداد ا;صابة به ف�ي        
المناطق الرطبة اكثر من المناطق الجافة وفي ا!حياء الفقيرة اعلى من ا!حياء الغنية، وفي المدن 

م�ن وھ�و م�ن اش�د ا!م�راض خط�راً عل�ى ا!نس�ان، يفت�ك س�نوياً بع�دة مTي�ن . )١٣(أكثر من الريف
ينتشر المرض في جميع منطقة الدراس�ة ولك�ن بنس�ب متفاوت�ة،  .)١٤(البشر في مختلف انحاء العالم

اذ تؤك�د عناص��ر المن��اخ م�ن ح��رارة ورطوب��ة دورھ�ا ال��رئيس ف��ي زي�ادة نس��بة الم��رض وتوزيع��ه 

  ) ٣(الجدول رقم 

  )٢٠١٠- ٢٠٠١(الجغرافي لعدد ا!صابات السنوية لمرض الخناق في منطقة الدراسة للمدة التوزيع 
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أن الم�رض   يتض�ح) ٧(الجغرافي وتباين درجة المرض مكانياً ايضاً، وعند دراسة الج�دول رق�م 
اص��ابة بينم��ا ) ١٩٣٧(، إذ بلغ��ت النس��بة )٢٠٠٤(مقارن��ة بع��ام ) ٢٠٠١(ض��اعف ف��ي ع��ام زاد وت

توض�ح مع�دل انتش�ار الم�رض ف�ي ) ٣(والخريطة رق�م  اصابة،) ١٦٤٠) (٢٠٠٤(بلغت في عام 
جاءت محافظة المثنى بالمرتبة  إذ نسمة من السكان) ١٠٠٠٠(لكل ) ٢٠٠٨(منطقة الدراسة لعام 

اصابة، ث�م ) ٣.١(اذ بلغت ) ٢٠٠٨(نسمة في عام ) ١٠٠٠٠(ا!ولى من حيث معل ا!صابة لكل 
ام��ا الناص��رية فق��د بلغ��ت . اص��ابة) ٢.١(اص��ابه، والبص��رة بمع��دل ) ٢.٦(تليھ��ا ك��ربTء بمع��دل 

مام�اً عم�ا ھ�و علي�ه ف�ي أن ھذا التوزيع الجغرافي للم�رض ق�د ! يك�ون متطابق�اً ت. أصابه) ٠.٠٤(
   -:البيئة الجغرافية، وھناك جملة من الحقائق المھمة !بد من ا!شارة اليھا وھي

، اذ يش�ير إل�ى )٣(والش�كل رق�م ) ٨(ان ا!رتباط بين المرض ودرج�ة الح�رارة واض�ح ف�ي الج�دول رق�م  -١
  .التزامن بين عدد ا!صابات وارتفاع درجات الحرارة

! يعن�ي أنھ�ا ) ٢٠٠٨(ة ا!نبار اي اص�ابة ت�ذكر لم�رض الت�درن الرئ�وي ف�ي ع�ام ان عدم تسجيل محافظ -٢
  .أفضل المواقع المناخية، فضTً عن طبيعة ا!فصاح عنه وتسجيله في سجTت الصحة

ان منطقة الدراسة في فصل الصيف تقع ضمن معد!ت عالي�ة للح�رارة فھ�ي تش�كل بيئ�ة مثالي�ة للم�رض،  -٣
  لجزئية في درجات الحرارة، اي تبقى درجات الحرارة ھي العامل الحاسمبغض النظر عن الفوارق ا

  . للمرض 

  (Typhoid)حمى التيفوئيد  - ٤

 مرض جرثومي معدي ينتقل بواسطة الطع�ام والم�اء المل�وث بحام�ل الجرث�وم، مس�ببه الس�لمونية التيفي�ة     
(Salmanell Typhi)  مْ ٦٦(يتحمل درجة حرارة تص�ل إل�ى والذي له مقاومة عالية لدرجات الحرارة، اذ (

وي��تمكن . وھ��ذا م��ا يفس��ر النس��ب العالي��ة ف��ي فص��ل الص��يف .)١٥(دقيق��ة) ٨٧(لم��دة ) مْ ٥١(دقيق��ة و ) ١٢(لم��دة 
المايكروب من العيش عند درجات حرارة دون درجة التجمد ل�ذلك تعتب�ر المثلج�ات مث�ل ا!ي�س ك�ريم الم�ثلج 

أن نم��و  .)١٧(ت��أثير ا!ش��عة الشمس��ية ويم��وت بس��رعة ف��وراً بالغلي��انا! ان��ه ! يحتم��ل . )١٦(مص��دراً للع��دوى
يوض�ح ذل�ك، اذ ) ٩(والجدول رق�م . ٢٠١٠وحتى سنة  ٢٠٠٧المرض أخذ بالزيادة بدءاً من سنة 

فبلغ����ت  ٢٠٠٨أص����ابه، ام����ا ف����ي ع����ام ) ٩٧٦٢(نح����و  ٢٠٠٧بلغ����ت ع����دد ا!ص����ابات لع����ام 
 ٢٠١٠أص��ابه، ام��ا ف��ي ع��ام ) ٩٤٦٢(نح��و  ٢٠٠٩بينم��ا بلغ��ت ف��ي ع��ام .أص��ابه) ١١٢٠٨(نح��و

أن الم�رض ). ٤(والخريط�ة رق�م  )١٠(رق�ملج�دول اأص�ابه، كم�ا يوض�ح ) ١٣٥٥٦(فبلغت نح�و 
ينتش��ر ف��ي جمي��ع منطق��ة الدراس��ة دون امكاني��ة تحدي��د اقل��يم م��رض واض��ح عاكس��اً التش��ابه ف��ي 

فف��ي  الظ��روف المناخي��ة العام��ة، وعل��ى ال��رغم م��ن ذل��ك ف��أن ھن��اك تف��اوت ف��ي مع��دل ا!ص��ابات،
ثم جاءت بقية . نسمة) ١٠٠٠٠(لكل ) ٩.٥(محافظة البصرة كان اعلى معدل أنتشار للمرض بلغ 

والنج�ف ) ٠.٠٣(والمثنى ) ٠.١(والناصرية ) ٧.٨(المحافظات ا!خرى وبترتيب تنازلي، ا!نبار
، )٤(والش�كل رق�م  نفس�هوالتغير الموس�مي ك�ان واض�حاً ف�ي الج�دول ). ٠.٠١(وكربTء ) ٠.٠٢(

اذ ب�دأ منحن�ى التوزي�ع . والتزامن بين قمم المرض ودرجات الح�رارة وش�دة الجف�اف ك�ان واض�حاً 
متطابقاً بين ا!ثنين، فارتفاع درجات الحرارة وما يصاحبھا من جفاف يشكل بيئة مثالية لجرثوم�ة 

!نتش�ار ش�كل بيئ�ة مثالي�ة ي فأن�هالمرض فضTً عن كثرة استخدام المياه بالمقارنة في فصل الشتاء 
المرض في منطقة الدراسة، عل�ى ال�رغم م�ن الف�وارق النس�بية Eش�ھر الش�تاء، اذ يوض�ح الج�دول 

و ) ١٦.٧(و) ١٤.٥(والش��كل أن الم��رض بل��غ ذروت��ه ف��ي اش��ھر م��ايس وحزي��ران وتم��وز واب 
  .على التوالي) ١٣.١(و ) ١٤(

  )الحمى المتموجة(حمى مالطا  - ٥
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 (Brucllasnis)مس�ببه بكتري�ا م�ن ن�وع البروس�T وھ�ي وتسمى ايضاً بحمى البح�ر المتوس�ط،   
يوض�ح  )١٨(وطريقة انتشاره من استھTك الحليب ومشتقاته غي�ر المبس�ترة وم�ن حيوان�ات مص�ابة

تب��ين أن مع��دل أنتش��ار الم��رض ك��ان عالي��اً ف��ي محافظ��ة ) ٥(والخريط��ة رق��م ) ١٢(الج��دول رق��م 
جاءت بقية المحافظ�ات اEخ�رى وبترتي�ب ثم نسمة، ) ١٠٠٠٠(أصابة لكل ) ٦.٩(النجف، اذ بلغ 
حت�ى ج�اءت ) ١.٣(والناص�رية ) ٢.٩(، والمثن�ى )٤.١(والبص�رة ) ٦.٦(ك�ربTء  تنازلي ك�ا!تي

أم�ا . أص�ابه) ١.١(محافظة ا!نبار بالمرتبة ا!خيرة م�ن حي�ث مع�دل انتش�ار الم�رض وال�ذي بل�غ 
، اذ يشير ان )٥(والشكل رقم  ٢٠٠٨لسنة ) ١٢(التغير الموسمي فقد كان واضح في الجدول رقم 

و %) ١٩.٧(ذروة الم��رض ك��ان ف��ي ش��ھر م��ايس وحزي��ران واب وايل��ول وبنس��ب مئوي��ة بلغ��ت 
  على التوالي ويبدو التوزيع متطابقاً مع الحرارة%) ١١.٦(و %) ١٥.٨(و %) ١١.٤(

   (Cholero)الكــــوليـــرا  -٦

الم�رض درج�ات ح�رارة عالي�ة  مرض جرثومي حاد يحدث على شكل وباء وتتحمل جرثومة     
دخ��ل الم��رض إل��ى الع��راق ع��ن طري��ق . لم��دة رب��ع س��اعة فق��ط) مْ ٥٥(ولكنھ��ا تم��وت عن��د درج��ة 

والبص�رة م�ع دخ�ول الق�وات البريطاني�ة اب�ان احتTلھ�ا للع�راق، ث�م أخ�ذ الم�رض  دي�الىمحافظتي 
ف�ي المن�اطق الت�ي تنتش�ر ا!ص�ابة ب�الكوليرا .)١٩(ينتشر بشكل اوبئ�ة وعل�ى اوق�ات او م�دد متعاقب�ة

تTئم نم�و الجرثوم�ة، فف�ي البل�دان ذات المن�اخ المعت�دل تترك�ز ا!ص�ابة ف�ي فص�ل الص�يف وذل�ك 
!ستھTك المياه والفواكه بكميات كبيرة وا!س�تحمام بالمي�اه الحاوي�ة عل�ى الجرثوم�ة ك�دول ش�رق 

لطع��ام وتك��ون الع��دوى بم��رض الك��وليرا ع��ن طري��ق تن��اول ا. البح��ر المتوس��ط والع��راق ومص��ر
والش�راب المل�وث وايض�اً ع��ن طري�ق ب�راز وق��يء الم�ريض، وتح�دث ا!ص��ابة عل�ى ش�كل اوبئ��ة 

يح�دث الم�رض بص�ورة  .)٢٠( )الوباء المائي، الوباء الحياتي، والوب�اء الغ�ذائي( وتكون على انواع
) ١٣(وبائية ويتكرر بصورة متفرقة، ومعدل تكراره كل س�نتين أو ث�Tث س�نوات، والج�دول رق�م 

اص�ابة، بينم�ا ) ٣١٥(اذ بلغ�ت  ٢٠٠١ا!صابات كانت عالية في منطقة الدراسة ف�ي س�نة  يوضح
اصابه، وارتفعت ا!صابة ثانية وبشكل وباء إذ س�جلت ) ٩١( ٢٠٠٢بلغت نسبة ا!صابة في عام 

اص��ابة، حت��ى اخ��ذ الم��رض ثاني��ة با!نح��دار الش��ديد ف��ي ع��دد اص��ابته اذ ) ٣٣٥( ٢٠٠٣ف��ي ع��ام 
أص�ابه ف�ي ) ٥٠(اص�ابه و) ٤٨(فك�ان اص�اباته ٢٠٠٤ب�المرض ف�ي ع�ام  سجلت اصابات مح�ددة

، ث�م ارتفع�ت ا!ص�ابات ٢٠٠٧اص�ابه ف�ي ع�ام ) ٤( ٢٠٠٦ف�ي ع�ام  أصابه) ٢٨(و  ٢٠٠٥عام 
ان معدل انتشار المرض  )١٤(رقم جدولاصابة ويشير ال) ٢٠٥(، اذ سجلت ٢٠٠٨ثانية في عام 

انتش��ار الم��رض، اذ احتل��ت محافظ��ة ك��ربTء  باعتبارھ��ا س��نة وب��اء ومنھ��ا يتض��ح ٢٠٠٨ف��ي ع��ام 
م��ن الس��كان تليھ��ا محافظ��ة ) نس��مة ١٠٠٠٠(لك��ل ) ٧.٥(المرتب��ة ا!ول��ى وبمع��دل انتش��ار بل��غ 

) ٣.٤(فالبص��رة ) ٣.٥(، ومحافظ��ة المثن��ى)٣.٧(والنج��ف ) ٦.٠(الناص��رية وبمع��دل انتش��ار بل��غ 
نس�مة كم�ا ھ�و ) ١٠٠٠٠(لكل ) ٣.٣(جاءت محافظة ا!نبار بالمرتبة ا!خيرة وبمعدل انتشار بلغ 

ان نم�و الم�رض ) ٦(والش�كل رق�م ) ١٤(كما يوضح الجدول رق�م ). ٦(موضح في الخريطة رقم 
وم��ع ارتف��اع  .اص��ابة%) ١.٤(يب��دأ م��ن ش��ھر ك��انون ا!ول ال��ذي س��جل ادن��ى ا!ص��ابات بنس��بة 

%) ٤٥.٤(درجات الحرارة ترتفع نسبة ا!صابة بالمرض حتى تصل ذروتھا في شھر ايلول نحو 
من مجموع ا!صابات السنوية وھذا يفسر اقتران المرض وانتشاره في الظروف المناخية الح�ارة 

  يوضح ذلك) ٦(والشكل رقم 

      )Measles(الحصـــــــبة     - ٧

مرض فايروسي شديد العدوى ينتقل عن طريق الھواء مس�ببه ف�ايروس الحص�بة، وتح�دث ف�ي     
عموم السنة وتشتد عند الربيع وتحدث على شكل وباء وبصورة متقطعة بين س�نة واخ�رى او ك�ل 

وفي��روس . وتعتب�ر م��ن ا!م��راض المتوطن�ة والمعدي��ة وتح��دث عل�ى ش��كل رذاذ. )٢١(س�نتين وث��Tث
ويع��يش ھ��ذا الفي��روس ف��ي  (My Xoviruses)الحص��بة م��ن مجموع��ات الفايروس��ات المخاط��ة 
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درجات الحرارة المرتفعة والمتوافق�ة م�ع الجف�اف، وتس�اعد الرطوب�ة الجوي�ة العالي�ة عل�ى انتش�ار 
فوق البنفس�جية وا!ثي�ر وا!س�يتون، ولھ�ذا تح�دث  باEشعةالفيروس بين ا!فراد، ويتأثر الفيروس 

يت�بن لن��ا ان ) ١٥(ج�دول رق��م عن�د النظ��ر ال�ى و  .)٢٢(ظ�م ا!ص�ابات ف��ي فص�ل الش�تاء والربي��عمع
اص��ابه، ث��م ھبط��ت ا!ص��ابات ) ٣٥١(اذ بلغ��ت  ٢٠٠١العالي��ة ف��ي ع��ام  هالم��رض س��جل اص��ابات

اصابه ثم انتقل الم�رض ص�عوداً ) ٧(حتى سجل اصاباته بنحو  ٢٠٠٢المرضية ھبوطاً حاداً عام 
اص�ابه فق�ط، حت�ى انح�در ) ٦٢٧٣(بنح�و  ٢٠٠٤وبصورة وبائي�ة مس�جTً اعل�ى اص�ابه ف�ي ع�ام 

وكان�ه يتب��ين ان الم�رض ق��د اختف��ى ) ٢٠٠٦-٢٠٠٥(الم�رض بص��ورة ح�ادة ھبوط��اً م�ا ب��ين ع��ام 
اص�ابه ) ٧٠(بات ، اذ بلغ�ت ع�دد ا!ص�ا٢٠٠٦وذلك لقلة اصاباته المرضية وخصوص�اً ف�ي ع�ام 

فقد سجلت المدة وبائية ثانية ، ولع�دد اص�ابات ) ٢٠٠٩-٢٠٠٨(أما في الفترة الممتدة ما بين . فقط
) ٤٨٩٦(اصابه و ) ٢٨١٥( ٢٠٠٨في عام اعلى من ا!عوام السابقة اذ بلغت ا!صابة المرضية 

مما يشير إلى ان وبائية المرض ازدادت في المرحلة الثانية، عما ھي عليه  ٢٠٠٩اصابه في عام 
) ١٦(ف��ي ا!ع��وام الس��ابقة، ام��ا بالنس��بة للتوزي��ع الجغراف��ي للم��رض فق��د وض��ح الج��دول رق��م 

حاً، ف�المرض ق�د ترك�ز ف�ي لتب�اين الجغراف�ي بص�ورة اكث�ر وض�وااذ يوضح  ) ٧(والخريطة رقم 
ف�ي  ٢٠٠٨اذ بلغ معدل ا!نتشار للمرض في عام ) ا!نبار والنجف وكربTء(ثTثة محافظات ھي 

، اما ف�ي )٧.٤(وفي كربTء ) ٧.٧(نسمة من السكان، وفي النجف ) ١٠٠٠٠(لكل ) ٦.٨(ا!نبار 
تف��ق ب��ان مس��بب ، وھ��ذا ي)٠.٠٣(، وف��ي الناص��رية )٦.٤(وف��ي البص��رة ) ٦.٧(المثن��ى فق��د بل��غ 

ام�ا . ف�ي الج�والمرض يميل انتش�اره ف�ي الظ�روف المناخي�ة الجاف�ة ويتح�دد عن�د زي�ادة  الرطوب�ة 
، اذ ظھ�ر ان ذروة الم�رض تك�ون ف�ي فص�ل نفس�هالتغير الموس�مي للم�رض فق�د وض�حه الج�دول 

وف�ي فص�ل  من مجم�وع ا!ص�ابات%) ١٣.٥(الربيع اذ وصل مجموع ا!صابات في شھر نيسان
، وتبدأ ا!صابات بالزيادة السريعة من شھر اذار حت�ى يص�ل إل�ى %)١٥.٦(شھر اب الصيف في

إل�ى ) ٧(ويوضح الشكل رق�م  الضمور والتدھور السريع بعد ذلكقمته في شھر نيسان لتبدأ القمة ب
  .تزامن ارتفاع النسبة المرضية خTل فصل الربيع

  (Cutaneous Leishmania)الليشمانية الجلدية  -٨

تدخل الليشمانية والتي ھي كائن حي وحيد الخلية إلى ا!نسجة تحت الجل�د، ع�ن طري�ق عض�ة     
قد تبقى مؤلمة  ةيدذباب الرمل، وتكون متعددة ا!شكال في الجلد وا!غشية المخاطية ويبدأ بأفة عق

م أو تصبح مؤلمة وتتقرح وتكون عبارة عن تقرحات مفردة أو متعددة ومنتشرة على اجزاء الجس�
اش��ھر لتص��بح دم��ل او ) ٣-٢(الظ��اھرة وق��د تلت��ئم ذاتي��اً أو تص��بح مزمن��ة، وتبل��غ فت��رة الحض��انة 

يصيب ا!طفال والنساء والرجال ويطلق  فومرض الليشمانية الجلدية مرض معرو .)٢٣(تقرحات
وف�ي ) حب�ة حل�ب(وف�ي س�وريا ) حب�ة بغ�داد(على القرحة اسماء كثيرة محلية، ففي العراق تس�مى 

وا!س����م العلم����ي لھ����ا ھ����ي الليش����مانية ) حب����ة المرج����ان( وف����ي روس����يا ) ب����ة دلھ����يح(الھن����د 
(Leishmania) . يوض��ح ع��دد ا!ص��ابات الس��نوية لم��رض حب��ة بغ��داد ف��ي ) ١٧(والج��دول رق��م

ي�ة اص�ابة أصابه، ث�م ل�م ت�ذكر ا) ١٩٩(نحو  ٢٠٠١منطقة الدراسة، اذ بلغت عدد ا!صابات لعام 
أص��ابه ث��م ) ١٧٢(فبلغ��ت  ٢٠٠٤ارتفع��ت ا!ص��ابة ف��ي ع��ام ث��م  ،٢٠٠٣وع��ام  ٢٠٠٢ف��ي ع��ام 

اص��ابه ث��م ) ١٢٠(بلغ�ت  ٢٠٠٦اص�ابه وع��ام ) ١٢٩(إل��ى  ٢٠٠٥انخفض�ت ا!ص��ابات ف�ي ع��ام 
) ٣٠٢(مس��جTً  ٢٠٠٩أص��ابه وع��ام ) ٢٧١(إل��ى  ٢٠٠٨تع��ود ا!ص��ابات با!رتف��اع ثاني��ة ع��ام 

أن ) ٨(الخريط��ة رق��م و )١٨(رق��م ويTح��ظ م��ن الج��دول  .اص��ابه) ٨٤٧( ٢٠١٠أص��ابه وع��ام 
فق�د س�جل ) ا!نبار، والنجف ، والبصرة(المرض تركز في ثTثة محافظات رئيسية للمرض وھي 

) ٩.٦(و ) ٤.٦(اص�ابه و ) ٤(نس�مة ف�ي ك�ل المحافظ�ات اعTھ�ا ) ١٠٠٠٠(معدل ا!نتشار لك�ل 
نس��مة م��ن الس��كان، وھ��ذا م��ا يؤك��د ان مس��بب الم��رض ت��وطن ف��ي المن��اطق ذات ) ١٠٠٠٠(لك��ل 

) ١.٤(وك��ربTء ) ٢.٢(لمناخ��ات الجاف��ة، ث��م ج��اءت بقي��ة المحافظ��ات وبترتي��ب تن��ازلي، المثن��ى ا
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إلى ان ترك�ز ا!ص�ابات العالي�ة ف�ي النص�ف الب�ارد م�ن  نفسهويوضح الجدول ) ١.٢(والناصرية 
  )٨(السنة مع انتشار اقل في موسم الربيع والشكل رقم 

  Visceral Leishmaniasis) الحمى السوداء ( الليشمانية الحشوية  - ٩

او    Le_donovaniوتسببه الليشمانية الدنوفاتية او ) الحمى السوداء ( يسمى بالكا!ازاز او      
 .)٢٤(وينتق��ل إل��ى ا!نس��ان بواس��طة دب��اب الرم��ل الحرمس��ى (Loinfantu) الليش��مانية الطفيلي��ة

المرض يصيب ا!عضاء الداخلية وغالبا ما يك�ون الم�رض مميت�ا اذا ل�م يع�الج ، ويتمي�ز الم�رض 
ب��الحمى وتض��خم الكب��د والطح��ال، وتض��خم الغ��د اللمفاوي��ة، وفق��ر ال��دم م��ع نق��ص ف��ي كري��ات ال��دم 
البيض، عند الشفاء من المرض فانه يودي إلى خ�راب الجل�د واف�ات ادمي�ة، اي يتح�ول ل�ون الجل�د 

م�ن ا!م�راض الوبائي�ة المتوطن�ة ف�ي  ووھ� .)٢٥()الحم�ى الس�وداء(مادي ولھذا تطل�ق علي�ه إلى الر
يوض�ح ع�دد ) ١٩(والج�دول رق�م  .المناطق الريفية، ويحدث في المناطق المدارية وقرب المدارية

ف�ي منطق�ة الدراس�ة، اذ بلغ�ت ع�دد ا!ص�ابات لع�ام ) الحمى الس�وداء( ا!صابات السنوية لمرض 
بلغ�ت  ٢٠٠٣، ام�ا ف�ي ع�ام ٢٠٠٢اصابه، ثم لم تذكر اي�ة اص�ابة ف�ي ع�ام ) ١٢٠١(نحو  ٢٠٠١

اصابه، اما في ) ٩٢٦(بلغت مجموع ا!صابات  ٢٠٠٤اصابه، وفي عام ) ٩٧٨(عدد ا!صابات 
) ٢٦٦( ٢٠٠٧اصابة وفي ع�ام ) ٤٢٠(بلغت  ٢٠٠٦اصابه وفي عام ) ٥٥٥(بلغت  ٢٠٠٥عام 

وع��ام  ٢٠٠٩بينم��ا بلغ��ت ع��دد ا!ص��ابات ف��ي ع��ام  اص��ابه،) ٢٤٢( ٢٠٠٨أم��ا ف��ي ع��ام . اص��ابة
والخريط�ه رق�م ) ٢٠(رق�م ويوض�ح الج�دول . اصابه على الت�والي) ٥١٩(و ) ٤٠٨(نحو  ٢٠١٠

نسمة من السكان، اذ احتلت النجف المرتب�ة ا!ول�ى  اذ ) ١٠٠٠٠(معدل انتشار المرض لكل ) ٩(
  أصابه تليھا الناصرية) ٥.٨( ربمعدل انتشااصابه، تليھا محافظة البصرة ) ٩.٩(بلغت نحو 

  أهم النتائج التي تم التوصل اليها

تك��ون  ھن��اك مواس��م معين��ة !نتش��ار اEم��راض يح��ددھا م��دى مTئم��ة الظ��روف المناخي��ة لحي��اة   
ونشاط وتكاثر الميكروب المرض أو الحشرات الناقلة له كما ھي الحالة بالنس�بة لم�رض التيفوئي�د 
ينتشر في فصل الصيف، ومرض التدرن الذي ينتشر في الربيع وبداية الصيف، وم�رض الس�عال 

ذي ينتش�ر ف�ي نھاي�ة الش�تاء والربي�ع، ف�ي ح�ين تترك�ز حم�ى مالط�ا والك�وليرا ف�ي فص�ل الديكي ال
  .في فصل الشتاء) حبة بغداد(ويتركز مرض الليشمانيا. الصيف

  التوصيات

دع��م وترس��يخ مقاوم��ة جس��م اEنس��ان للمتغي��رات المناخي��ة م��ن خ��Tل التغذي��ة الجي��دة وال��وعي  -١
خ ولمختلف فص�ول الس�نة، م�ن خ�Tل تزوي�د الم�واطن الصحي لتجنب ا!مراض الناتجة عن المنا

.       بنش�رة تثقيفي��ة ع�ن ك��ل م�رض والفص��ل المن��اخي ال�ذي ينش��ط في�ه ون��وع الغ�ذاء المق��اوم للم��رض
نظ��راً Eھمي��ة دراس��ة الموض��وع المتعل��ق بص��حة المجتم��ع، ولك��ون ا!م��راض اح��د الم��ؤثرات  -٢

عن�ي أھمي�ة توج�ه الب�احثين الجغ�رافيين لدراس�ة المؤثرة في التنمية ا!قتصادية وا!جتماعي�ة مم�ا ي
  .ھذِه الظاھرة وتعميق المنھج في بحثھا

  المصادر العربية  

مھدي حمد فرحان الدليمي، اثر المناخ على صحة وراحة ا!نس�ان ف�ي الع�راق، كلي�ة التربي�ة، جامع�ة بغ�داد،  .١
 .١٦٠،ص١٩٩٠) غير منشورة(رسالة ماجستير،

، ليبيا، دار ١جغرافية الطبية محتوى ومنھج وتحليTت مكانية، طمحسن عبد الصاحب المظفر، ال .٢
 .١٠٠،ص٢٠٠٢الشموع،
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 للطباعة الرضوان دار حلب، ،١ومكوناته،ط البيئي النظام البيئية، الموسوعة مفتي، رفاه أحمد رضا .٣
  .٢١،ص.٢٠٠١والنشر،

 الجامعة دار اEسكندرية، ،٨ط والنباتية، المناخية الجغرافية طريح شرف، العزيز عبد .٤
  .١١،ص١٩٨٧المصرية،

  .٢٢٦،ص١٩٧٩ بغداد، جامعة مطبعة بغداد، الطقس، علم واخرون، ، سعيد حديد أحمد .٥
 المصرية، النھضة مكتبة القاھرة، العامة، والصحة الصحية التربية أصول واخريات، حسن، ليلى بدر، .٦

  .٣،ص١٩٨٥
7. Johnr. Mather ''Climatology Fandamentals &Appli Cations New York, me Graw- 

Hill .Book Com pany, 1974,p,277. 
، ترجم�ة ١٩٨٥إبراھام بينسون، مكافحة اEمراض السارية عن�د اEنس�ان، جمعي�ة الص�حة العام�ة ا!مريكي�ة  .٨

المكت��ب ا!قليم��ي لش��رق البح��ر المتوس��ط، منظم��ة الص��حة العالمي��ة، ا!س��كندرية، جمھوري��ة مص��ر العربي��ة، 
  .٢٠٢ص،١٩٨٧نيسان، ابريل، 

 .١٦٨،ص١٩٨٦امجد ا!نيازي، دليل صحة المجتمع، مطبعة اركان، بغداد،  .٩
، وزارة التعليم العالي والبحث ١٠د، فيربرذز، علم الجراثيم، ترجمة ھشام أحمد الطالب واخرون، ط. ر .١٠

  .٣٨١،ص١٩٨٣العلمي، جامعة الموصل، 
، ذات السTسل للطباعة والنشر ٢طمحمد صادق، زلزلة، الطفل في حالته الصحية وفي حالة المرض،  -أ .١١

 .٤٣٤،ص١٩٨٧والتوزيع، الكويت، 
، مكت���ب ا!قليم���ي للش���رق المتوس���ط، الق���اھرة، ١٨دافي���دل ھايم���ان، مكافح���ة ا!م���راض الس���ارية، ط -ب .١

  .٤٩٣،ص٢٠٠٦
  .٢١٦إبراھام بينسون ،مكافحة اEمراض السارية عند اEنسان، مصدر سابق،ص .١٢

ا!نس��ان ف��ي الجغرافي��ة الطبيعي��ة، ا!س��كندرية، دار الجامع��ة  عب��د العزي��ز ط��ريح ش��رف، البيئ��ة وص��حة .١٣
 .٣٢٤،ص١٩٧٨المصرية، 

 . ١٠٧،ص١٩٨٢ھناء احمد الصائغ، طب صحة المجتمع،عمان، ا!ردن، شركة المطابع النموذجية ، -أ .١٤
  .١٠٧،ص١٩٧٦خلف صوفي الدليمي، التسمم الغذائي، بغداد، جامعة بغداد، -ب   
  .٧١٢دافيدال ھايمان، مكافحة ا!مراض السارية، مصدر سابق،ص -جـ    

  .٢٨٧عبد العزيز طريح شرف، البيئة وصحة ا!نسان في الجغرافية الطبيعية، مصدر سابق،ص -١٥
ري بي��ك، موس��كو، دار مي��ر خي��ماري��ا فولوفس��كايا، عل��م ا!وبئ��ة واس��س ا!م��راض الس��ارية، ترجم��ة أك��ثم  -١٦

  .١٠٣،ص١٩٨٦للطباعة، 
، مجل�د الخ�امس، )٢١١(أمجد ا!نيازي، السلوك الوبائي لمرض الحصبة في العراق، مجلة الص�حة، ع�دد -أ -١٧

 .٢٤٩،ص١٩٧٤بغداد، 
  .٢٠٠دافيدل ھايمان، مكافحة ا!مراض السارية، مصدر سابق،ص -ب

  .٣٠١،صنفسهمصدر الدافيدل ھايمان، مكافحة ا!مراض السارية،  -أ -١٨
  .٢٣٦،ص١٩٧١،مطبعة ا�داب،النجف،١ھرستاني،أسس الصحة والحياة،طعبد الرزاق الش -ب

  .٢٠٧ماريا فولوفسكايا، علم ا!وبئة واسس ا!مراض السارية، مصدر سابق،ص -١٩
عب��د الص��مد عب��د ا!مي��ر وعب��د هللا ج��رجيس، الص��حة العام��ة، وزارة التعل��يم الع��الي والبح��ث العلم��ي،  -أ -٢٠

  .١٣٩،ص١٩٨٥
  .٤٠٢كافحة ا!مراض السارية، مصدر سابق،صدافيدل ھايمان، م -ب

  .١٢١،ص١٩٨٠مھدي السماك، ا!حياء المجھرية، بغداد، مطبعة الثقافة العمالية،  -٢١
  .١٨٥-١٨٣محسن عبد الصاحب المظفر، الجغرافية الطبية ،مصدر سابق،ص -٢٢
  .٥٣٢،ص١٩٦١أحمد مختار، ا!نسان والمرض، مصر، دار المعارف،  -٢٣
ني���ازي، الحيوان���ات والحش���رات وتأثيرھ���ا عل���ى ص���حة ا!نس���ان، بغ���داد، ش���ركة الس���عدون  أمج���د داود -٢٤

  .١٣١،ص٢٠٠٠للطباعة،
س�عاد عب�د المحس��ن ص�خيل الش�مري،  تحلي��ل تغي�ر خريط�ة التوزي��ع Eم�راض متوطن�ة ف��ي الع�راق لع��امي  -٢٥

  .٣٣،ص٢٠٠٨بغداد، ، جامعة )ابن رشد( كلية التربية) غير منشورة(، اطروحة دكتوراه، ٢٠٠٢-١٩٧٦
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-١٩٧١( للم��دة الدراس��ة منطق��ة محط��ات ف��ي) مْ ( ح��رارة ل��درجات والس��نوي الش��ھري المع��دل) ١( رق��م الج��دول
  )م٢٠٠٨

الجويVVة العراقيVVة، قسVVم المنVVاخ ، وقسVVم المVVوارد المائيVVة  ل�نVVواءجمھوريVVة العVVراق، وزارة النقVVل والموصZVVت، الھيVVأة العامVVة : المصVVدر
  .والزراعية، بيانات غير منشورة

الية والجنوبية نقZً عن علي مھدي الدجيلي، العناصر المناخية المؤثرة في كمية انتاج المراعي الطبيعية ي بوادي الجزيرة الشم*: 
  ٢٠٠١ رشد، ابن التربية، كلية بغداد، جامعة دكتوراه، اطروحة ،)١٩٩٥- ١٩٦٦( للمدة ،من العراق، 
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 ٤٥.٥ ٤٧.١ ٦١.١ ٤٣.٨ ٣١.٩ ٢٨.٣ ٢٦ ٢٦.٦ ٣٤.٤ ٤٧.٢ ٥٦.٢ ٦٦.٥  ٧٧.٣  عنه
 ٤٣.٤ ٧٢ ٥٤ ٣٨ ٢٧ ٢٣ ٢٣ ٢٤ ٢٩ ٤٠ ٥٤ ٦٤  ٦٣  أيج وان

 ٤٤.٥ ٧٣.٩ ٥٤.٨ ٣٨.٣ ٢٥.٩ ٢٣.٥ ٢١.٥ ٢٣.١ ٣١.٩ ٤٥.٥ ٥٦.٤ ٦٥.٥  ٧٤.٢  حديثة
 ٤٠.٧ ٦٦.٧ ٢٥.٧ ٣٨.٩ ٢٧.٧ ٢٥.٣ ٢٤.٢ ٢٥.١ ٣٢.٩  ٤٢ ٥١ ٦٠.٧  ٧٦.٧  رطبة

 ٥١.٧ ٧٦.٣ ٦٥.٧ ٥٢ ٣٩ ٣٤.٥ ٣١.١ ٣٣.٧ ٤١.٤ ٥٠.٥ ٥٧ ٦٤.٦  ٧٤.٦  رمادي**
 ٤٧.٨ ٧٤.٢ ٦٠.٩ ٤٦ ٣٤ ٣٠.٣ ٢٦.٦ ٢٩.٤ ٣٦.٢ ٤٥.٨ ٥٤.٨ ٦٢.٨  ٧٢.٨  رحالية 

 ٣٦.٣ ٥٩.٨ ٤٨.٦ ٣٤.١ ٢١.٩ ١٩.٥ ١٧.٤ ١٨.٩ ٢٥.٦ ٣٤ ٤٣.٣ ٥٢.٤ ٥٩.٦  نخيب
 ٤٣.٨ ٧٢ ٥٦ ٤٠ ٢٩ ٢٦ ٢٢ ٢٥ ٣١ ٤١ ٥٢ ٦١ ٧١  كربTء
 ٤١.٥ ٦٧ ٥٤ ٤٠ ٢٦ ٢٢ ٢١ ٢٤ ٣٠ ٣٩ ٤٩ ٥٨ ٦٨  النجف 

 ٣٦.٢ ٦١ ٤٦ ٣٠ ٢٢ ٢٠ ١٨ ٢٠ ٢٦ ٣٤ ٤٣ ٥٣ ٦٢  معانية*
 ٣٧.٥ ٦٣ ٤٩ ٣٤ ٢٣ ١٩ ١٧ ٢٠ ٢٦ ٣٥ ٤٥ ٥٤ ٦٥  شبجة
 ٤٠.٢ ٦٤ ٥٠ ٣٧ ٢٥ ٢٢ ٢١ ٢٣ ٢٩ ٣٨ ٤٩ ٥٨ ٦٦  سماوة
 ٣٥.٣ ٦٢ ٤٥ ٢٨ ٢٢ ١٧ ١٥ ١٨ ٢٥ ٣٣ ٤٣ ٥٣ ٦٢  السلمان

 ٣٦.٨ ٦١ ٤٨ ٣٢ ٢٣ ١٩ ١٧ ١٩ ٢٦ ٣٤ ٤٥ ٥٥ ٦٣  صفاوي*
 ٤٢.٥ ٦٥ ٥٢ ٣٤ ٢٧ ٢٥ ٢٤ ٢٥ ٣٢ ٤١ ٤٩ ٦٩ ٦٧  ناصرية
 ٣٩ ٦١ ٥٢ ٣٦ ٢٤ ٢٢ ٢٠ ٢١ ٢٨ ٣٦ ٤٧ ٥٧ ٦٤  البصية
 ٤٤.٥ ٦٦ ٥٦ ٤١ ٣١ ٢٩ ٢٧ ٢٨ ٣٤ ٤٢ ٥١ ٦١ ٦٩  الزبير
 ٥٠.٧ ٧١ ٦١ ٤٦ ٣٩ ٣٦ ٣٥ ٣٥ ٤١ ٤٩ ٥٦ ٦٥ ٧٤  البصرة
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  ٥  -  ٢  -  -  -  -  -  ١  -  ٢  ا!نبار
  ٤  -  -  ١  -  -  -  ١  ٢  -  -  كربTء
  ٨  ١  ٢  ٢  -  -  -  ٢  -  -  ١  النجف
  ٣  -  -  -  ١  -  ١  -  ١  -  -  المثنى

  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  الناصرية
  ٦  ١  ٤  -  ١  -  -  -  -  -  -  البصرة

  ٢٦  ٢  ٨  ٣  ٢  -  ١  ٣  ٤  -  ٣  المجموع
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٢٠١١ - ول كانون أ– رابعالعدد ال  

  في البادية العراقيةالتوزيع الجغرافي ل�مراض على اثر المناخ 
 جنان صكر عبد عزوز القره غولي                فراس فاضل مھدي البياتي. د.م.أ

  )٢(الجدول رقم 

  )م٢٠٠٨-١٩٧١(محطات منطقة الدراسة للمدة في (%) ة للرطوبة النسبية الشھري تالمعد3

  التوزيع الجغرافي لعدد ا!صابات السنوية لمرض الخناق في منطقة الدراسة للمدة  ) ٣(الجدول رقم   

  

  

  

  

  

  

  

اعد الجدول اعتماداً على بيانات وزارة الصحة العراقية، قسم ا!حصاء الصحي والحياتي، شعبة ا;حصاء 
  الوقائي

  

  ٢٠٠٨لسنة لمرض الخناق في منطقة الدراسة  شھريةعدد ا!صابات الالتوزيع الجغرافي ل)٤(جدول 

  ٢٠.٥  ٨.٩  ١٥.٢  ٢٢  ٢٨.٦  ٣٢  ٣٢.٨  ٣٠.٥  ٢٦.٣  ١٩.٤  ١٤.٣  ٩.٤  ٦.٥  عنه
  ٢١.٦  ٨.٦  ٢٠.٢  ١٣.٩  ٢١.٩  ٢٧.٩  ٣٢.٣  ٢٩.٧  ٢٥.٥  ١٩.٨  ١٣.٦  ٩.٤  ٦.٣  أيج وان

  ٢٠.٨  ٨.١  ١٤  ٢٢.٥  ٢٩.٣  ٣٣.٣  ٣٣.٤  ٣١.٣  ٢٧.٣  ٢٠.١  ١٤.٢  ٩.٥  ٦.٢  حديثة
  ١٩.٥  ٨.٧  ١٣.٨  ٢١.٥  ٢٧  ٣٠.٦  ٣٠.٦  ٢٨.٣  ٢٤.٤  ١٨.٥  ١٣.٣  ٩.٣  ٧.٤  رطبة

  ٢٢  ١١.٤  ١٦  ٢٣.٢  ٣٠  ٣٣.٧  ٣٣.٧  ٣١.٢  ٢٧.٢  ٢١.٥  ١٥.٧  ١١  ٩.٣  رمادي**

  ٢٢.٧  ١١.٤  ١٦.٥  ٢٤.١  ٣٠.٨  ٣٤.٣  ٣٤.٦  ٣٢.٢  ٢٨.١  ٢٢.٣  ١٦.٤  ١١.٨  ٩.٦  رحالية 
  ٢٢  ١٠.٥  ١٥.٧  ٢٣.٤  ٣٠.٥  ٣٣.٦  ٣٣.٧  ٣١.٦  ٢٧.١  ٢١.٤  ١٥.٣  ١١.٤  ٨.٧  نخيب

  ٢٣.٣  ١١.٤  ١٧.٠  ٢٤.٩  ٣١.٥  ٣٤.٩  ٣٥.٥  ٣٣.١  ٢٩  ٢٣.١  ١٧.١  ١٢.٦  ٩.٨  كربTء
  ٢٣.٨  ١١.٧  ١٧.٥  ٢٥.٥  ٣٢.٢  ٣٥.٢  ٣٥.٨  ٣٣.٥  ٢٩.٦  ٢٣.٥  ١٧.٦  ١٣.٢  ١٠.٤  النجف 

  ٢٣.٠  ١١.٦  ١٧.٤  ٢٥.٣  ٣١.٢  ٣٤.٠  ٣٤.٥  ٣٢.٦  ٢٨.٩  ٢٣.١  ١٦.٣  ١٢.٠  ٩.٨  معانية*
  ٢٣.٣  ١١.٢  ١٧.٢  ٢٤.٩  ٣١.٦  ٣٤.٦  ٣٥.٦  ٣٢.٩  ٢٨.٩  ٢٣.١  ١٧.٣  ١٢.٧  ١٠.٢  شبجة
  ٢٤.٣  ١٢.١  ١٨.٢  ٢٦.١  ٣٢.٤  ٣٥.٤  ٣٦.١  ٣٤  ٣٠.٢  ٢٤.٣  ١٨.٢  ١٣.٦  ١٠.٩  سماوة
  ٢٣.٣  ١١.٦  ١٨.١  ٢٥.٦  ٣٢.٣  ٣٥.٣  ٣٦.٣  ٣٣.٤  ٢٩.٨  ٢٤.٣  ١٨.٤  ١٣.٥  ١١.٢  السلمان

  ٢٣.٨  ١٢.٣  ١٨.٠  ٢٥.٨  ٣١.٩  ٣٤.٧  ٣٥.٣  ٣٣.٣  ٢٩.٦  ٢٣.٨  ١٧.٢  ١٣.١  ١٠.٦  صفاوي*
  ٢٤.٦  ١٢.٨  ١٨.٦  ٢٦.٥  ٣٢.٥  ٣٥.٥  ٣٦.٢  ٣٤.١  ٣٠.٤  ٢٤.٤  ١٨.٤  ١٣.٨  ١١.٦  ناصرية
  ٢٤.٧  ١٢.٨  ١٨.٨  ٢٦.٥  ٣٢.٨  ٣٥.٨  ٣٦.٤  ٣٣.٤  ٣٠.٦  ٢٥.٠  ١٨.٦  ١٣.٦  ١١.٦  البصية
  ٢٤.٨  ١٣.٢  ١٨.٩  ٢٦.٧  ٣٢.٩  ٣٥.٨  ٣٦.٤  ٣٣.٤  ٣٠.٨  ٢٥.١  ١٨.٨  ١٤.٠  ١١.٨  الزبير
  ٢٥  ١٣.٦  ١٩  ٢٧  ٣٣  ٣٥.٩  ٣٦.٤  ٣٣.٥  ٣١  ٢٥.٣  ١٩.١  ١٤.٥  ١٢.١  البصرة

  .الجوية العراقية، قسم المناخ ، وقسم الموارد المائية والزراعية، بيانات غير منشورة ل+نواءالنقل والموصTت، الھيأة العامة  العراق، وزارةجمھورية : المصدر

 نقTً عن علي مھدي الدجيلي، العناصر المناخية المؤثرة في كمية انتاج المر*: 
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٢٠١١ - ول كانون أ– رابعالعدد ال  

  في البادية العراقيةالتوزيع الجغرافي ل�مراض على اثر المناخ 
 جنان صكر عبد عزوز القره غولي                فراس فاضل مھدي البياتي. د.م.أ

اع��د الج��دول اعتم��اداً عل��ى بيان��ات وزارة الص��حة العراقي��ة، قس��م ا!حص��اء الص��حي والحي��اتي، ش��عبة ا;حص��اء 

  .الوقائي

= معدل ا!نتشار
عدد ا!صابات المرضية

عدد السكان لنفس المدة
  × K ويسمى العددK  ١٠٠،١٠٠٠، ١٠أساساً ويأخذ ا!عداد   
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  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   ا!نبار
  ١.١  ١  -   ١  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   كربTء
  ١.٨  ٢  -   -   -   -   -   -   -   ١  -   -   -   ١  النجف
  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   المثنى
  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   الناصرية
  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   البصرة
    ٣  -   ١  -   -   -   -   -   ١  -   -   -   ١  المجموع

%  ٣٣.٣  -   -   -   -   -   ٣٣.٣  -   -   -   ٣٣.٣   -      
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٢٠١١ - ول كانون أ– رابعالعدد ال  

  في البادية العراقيةالتوزيع الجغرافي ل�مراض على اثر المناخ 
 جنان صكر عبد عزوز القره غولي                فراس فاضل مھدي البياتي. د.م.أ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  ٢٠١-٢٠٠١( للمدة الدراسة منطقة في الديكي السعال لمرض ا!صابات لعدد الجغرافي التوزيع
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  ٣٨٢  ٤٦  ١٥  ١٠٠  ٢٣  -  ١  ٥٩  ١١  ٨٤  ٤٣  بارا!ن

  ٢٥١٤  ١٢٦  ٤٨١  ٢٥١  ٢٥٧  ٨٨  ٦٥  ٢٧٠  ١٧٢  ٣٨٦  ٤١٨  كربTء

  ١١٢٠  ٥٦  ١٢٢  ٥٨  ٩١  ١٩  ٢٥  ٤٣٣  ٩٥  ٨  ٢١٣  النجف

  ٢٧٥٦  ٢٥٧  ٦٣٠  ٨٤  ١٣  ٢  ٢٤  ١١٦٧  ٢٨٧  ١٦  ٢٧٦  المثنى

  ١٥٩٥  ١٥٥  -  ١٧٣  ٣٥  ٢٧  ٦٢  ٦١٨  ٢٣٢  ١٨٢  ١١١  الناصرية

  ١٦٨٩  ٤١  ٣١٣  ٨٢  ٧٤  ٤٨  ١٣٢  ٧١٣  ٥٨  ٥٨  ١٧٠  البصرة

  ١٠٠٥٦  ٦٨١  ١٥٦١  ٧٤٨  ٤٩٣  ١٨٤  ٣٠٩  ٣٢٦٠  ٨٥٥  ٧٣٤  ١٢٣١  المجموع

  .اعد الجدول اعتماداً على بيانات وزارة الصحة العراقية، قسم ا!حصاء الصحي والحياتي، شعبة ا;حصاء الوقائي


