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Abstract 

The geographical distribution of diseases at the world level gives important 
indicators of the type of relationship between disease and the natural 
environment, and researching such a distribution across the country will lead 
the research to more accurate indicators to understand the relationship and 
the role of environmental pollution in the emergence or decline of a disease. 
Accordingly, when tracking the spread of diseases, it is necessary to 
understand the role of natural conditions in the disease and the extent to 
which its spread varies in order to facilitate us finding ways to prevent it. The 
health, social, environmental and nutritional conditions that created for each 
disease an environment that might be ideal for its emergence and spread. 
Therefore, when mentioning the geographical distribution of the disease or 
examining its causes, the circumstances that passed between the country, 
especially the war against Iraq, were inevitably behind that, which made the 

environment of Iraq and all its wallets live in a great catastrophic state.    

Article History 
Received 

09 Jul, 2022 
Accepted 

08 Oct, 2022 

 

 الجهاز امراض انتشار في وتأثيرها العراق في الطبيعية الجغرافية الخصائص

 .التنفسي

 فاضل عباس زهرة.د

 للبنات بغداد إعدادية /االولى الرصافة تربية مديرية

  الملخص

 لنوع مهمة مؤشرات يعطي العالم مستوى على لألمراض الجغرافي التوزيع ان"

 سيقود القطر نطاق على التوزيع هذا مثل وبحث الطبيعية والبيئة المرض بين العالقة

 او ما مرض ظهور في البيئي التلوث ودور العالقة لفهم ادق مؤشرات الى البحث

 ظروفا توفر العراق لمناطق الجغرافية البيئة ان رأى من الباحثين ومن انحساره

 انتشار تتبع عند وعليه االمراض وناقالت المسببات تحتاجها التي لمتطلبات مالئمة
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 كي انتشاره تباين ومدى المرض في الطبيعية الظروف دور فهم من البد االمراض

 شنتها التي الحرب فعلته ما الى اإلشارة من والبد منه الوقاية سبل إيجاد علينا يسهل

 الصحي المستوى تدهور في تسبب والذي العراق على االمريكية المتحدة الواليات

 لظهوره مثالية تكون قد بيئة مرض لكل هيأ مما والغذائي والبيئي واالجتماعي

 مر الى الظروف أسبابه بحث او للمرض الجغرافي التوزيع ذكر فعند وعليه وانتشاره

 العراق بيئة جعال اللذان حتما ذلك وراء كان العراق ضد الحرب وخصوصا البلد بين

 . "كبيرة كارثية حالة تعيش محفظاته بجيمع

  المقدمة

 : البحث مشكلة

 : االتية األسئلة للبحث الرئيسية المشكلة تكمن

 وتباين التنفسي الجهاز امراض انتشار الى أدت التي الجغرافية العوامل تأثير ما"-1

  "بغداد مدينة في به اإلصابات

 "بغداد مدينة في التنفسي الجهاز امراض وانتشار الهوائي التلوث بين العالقة ما"-2

 اإلصابات حدوث احتماالت تضم العراق في الحالية الطبيعية البيئة أوضاع ان هل-3

  .مستقبال وتزايدها التنفسي الجهاز بامراض

 :ومبرراتها الدراسة هدف

 كشف هو الدراسة هدف فان الباحثة امام المطروحة المشكلة طبيعة أساس على"

 الجغرافية البيئات ومعرفة العراق في التنفسي الجهاز المراض الجغرافي التوزيع

 ."فيها يتركز التي

 : فهي الموضوع هذا اختيار مبررات بصدد اما

 دراسة خالله من يتيح انموذجا التنفسي الجهاز ألمراض المكاني التباين عد يمكن"-1

 من تباينها يقترن وبشرية طبيعية بظاهرات عالقتها لها جغرافية كظاهرة االمراض

 "الجغرافية البيئة بحسب ألخر مكان

 الجهاز امراض ألثار الجغرافية واالبعاد الصحية األمور يعالج البحث موضوع"-2

 بارتفاع تتعلق مؤخرا بقوة عادت التي التقليدية االمراض من يعد والذي التنفسي

 بعد والسيما واضحة دالالته وتظهر مسبوقة غير زيادة مكانيا ارتفاعا الربو إصابات
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 الدراسة حيث من التعمق ان 2003و1991 عام األمريكي للعدوان البالد تعرض

 العراق على للعدوان المباشرة وغير المباشرة االثار كشف على تعيننا واالستنتاجات

 . "بالذات منها والبيئية الصحية الحياة مجاالت كل في 2003و1991 منذ

 محدودة المرض مع التعامل إمكانية جعل والدوائي والعلمي االقتصادي الحصار"-3

  "محدودة وإمكانات كافية وعالجية وقائية أجهزة هناك فليس

 يمكن متوطنة إصابات ظهور المكانية وسط يمثل والبشرية الطبيعية بيئتة العراق"-4

 الرئة وذات والربو كالتدرن التنفسي الجهاز امراض لظهور تتفاقم ان هاضلبع

 الصناعية المؤسسات توزيع في البيئية الجوانب مراعاة عدم ان كما الرئة وسرطان

 الحديثة السيارات من كبير عدد دخول وزيادة القديمة والسيارات المعامل تطرحه وما

  "الرئة وسرطان الربو بمرض اإلصابة في مباشرا دورا له

 التي وضغوطاتها الحياة وصعوبة المستخدمة واألدوية ونوعيته الغذاء طبيعة"-5

 ."التنفسي الجهاز امراض إصابات ارتفاع في تأثير له العراقي االنسان منها عانى

  الدراسة لمنطقة الجغرافية الخصائص-

 الحتماالت األرجح بعض في بيئة الطبيعية الجغرافية البيئة خصائص بعض تكون

 التنفسي الجهاز بامراض اإلصابة

 : الطبيعية الخصائص-

  والمساحة الموقع-1

 العربي الوطن من الشرقي الشمالي القسم شاغال اسيا غرب جنوب في العراق يقع"

( 37 23) و( 29 27) عرض ودائرتي شرقا( 48 45) و( 38 42) طول خطي مابين

 من بدأ الغربي الشمال من يمتد فسيحا التوائيا حوضا العام سطحه ويشكل شماال

 وتحف العربي الخليج عن ينتهي حتى الشرقي الجنوب نحو متجها التركية المرتفعات

 العراق مساحة وتبلغ (2) الشرق من الجبلية والسالسل الغرب من الغربية الهضبة به

 سوى البحرية الحدود من العراق يمتلك ال ذلك ومع (3) 2كم 435052 االجمالية

 من الشرقية الجنوبية الجهة في العربي الخليج الشمالية المياه مع تمتد( كم60) مسافة

 والبحر الغرب من المتوسط البحر وهي  مائية مسطحات خمسة يتوسط العراق

                                                           
 11-9ص,  تاريخ بدون القاهرة,  المعرفة دار,  العراق جغرافية,  الخلف محمد جاسم (2) 
 رسالة,  العراق في األساسية المحاصيل وتوزيع النتاج الخرائطي التمثيل,  العبد الوهاب عبد سليم غيداء (3)

 8ص, 2002, بغداد جامعه,  االداب كلية( منشورة غير, ) ماجستير
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 الجنوب من األحمر والبحر الشرقي الشمال من قزوين وبحر الشمال من األسود

 لدوائر بالنسبة العراقي امتداد مالحظة ومن الجنوب في العربي والخليج الغربي

 وأخرى صحراوية بمناخات متمتعا الدافئة المعتدلة المنطقة في يقع ان نجد العرض

 المناخات عن فضال الجبلية والمناخات المتوسط البحر شبه ومناخ انتقالية سهوب

 . "والجنوب الوسط في المستنقعات لمناطق المحلية

 : السطح-2

 االمراض بعض انتشار على مبشر غير او مباشر بشكل منطقة أي طبيعة تؤثر      

 في,  السهلية بالصفة (4) المتمثلة المختلفة جهاته في بالتباين العراق سطح ويمتاز

 من الشمالية األقسام الجبلية وشبة الجبلية الصفة وتسود والجنوبية الوسطى المنطقتين

 .القطر

 اقسام ثالث الى العراق سطح تقسيم ويمكن

 "والفرات دجلة بنهري ويحيط العراق وجنوب وسط في يقع الذي الرسوبي السهل"-1

  العراق من الغربي القسم ويحتل الصحراوية الهضبة-2

 "العراق من الشرقي الشمال في وتقع الجبلية المنطقة"-3

 في والبشرية الطبيعية أحواله في تباين العراق سطح في التباين هذا ترتب وقد"    

 مما منبسطة منطقة( والجنوبية الوسطى المنطقة في) الرسوبي اسهل ان (5) القطر

 كانت التي للفيضانات يتعرض اذ والمستنقعات االهوار انتشار هذا شكل على ترتب

 واالهوار المناطق هذه واغراق االضرار افدح بأهلة وتنزل المنطقة تجتاح

 البلهارزيا منها وعديدة متوطنة ألمراض صالحة بؤرة جعلها مما بالمياه والمستنقعات

 وأنواع التضاريس بين العالقة العراق في أجريت التي التحليالت اثبتت ولقد والمالريا

 السهلية الجهات مع تأقلمها في مالءمة اكثر تبدو االمراض بعض ان اذ االمراض

 (6) "االرتفاع مع ضعيفة ولكنها إيجابية عالقة للتدرن ان كما المرض وظهور

 : المناخ-3

                                                           
, 1979,  بغداد,  والنشر للطباعة الكتب دار,  العراق جغرافية,  البرازي خليل نوري,  العاني صكار خطاب(4)

 7ص
,  والنشر للطباعة الحكمة دار مطابع, اقتصادية وموارد وسكانا ارضا, العراق جغرافية,  العاني صكار خطاب (5) 

 9ص,1990, بغداد
 24ص, نفسة المصدر, العراق جغرافية,  البرازي خليل ونور,  العاني صكار خطاب (6)
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 من الشديد بالتطرف خاص بشكل بغداد ومدينة عامة بصورة العراق مناخ يمتاز"     

 الحرارة درجات حيث من الشمس اشعة من عالية بنسبة ويمتاز الحرارة درجات حيث

 المائية المسطحات عن بعدة بسبب مرتفع سنوي حراري بمدى العراق مناخ يوصف

 عند باالنخفاض الحرارة درجات تأخذ شتاء   المطر قليل معتدل صيفا جاف حار فهو

 بينما صيفا صفاته بكل الجاف المتطرف للمناخ البلد ويخضع الشمال نحو االتجاه

 البحر فوق المتكونة الجوية بالمنخفضات متأثر شتاء   الوسطى العروض لمناخ يخضع

 المنطقة في لألمطار نسب اعلى طتساق مسببه البلد شمال في والمؤثرة المتوسط

 سطح عن االرتفاع عامل ويؤثر الجنوب باتجاه باالنخفاض اخذا العراق من الشمالية

 االرتفاع العامل فان كذلك االمطار وتوزيع الحرارة تادرج على كبيرا تأثيرا البحر

 البلد من الشمالية المنطقة في المرتفعة المناطق تسجل اذ الحرارة توزيع على تأثيرا

 وذلك الجنوب باتجاه المعدالت هذه ترتفع ابينم الحرارة درجات معدالت في انخفاض

 الحراة درجات فيه تأخذ الذي الوقت في الجنوب باتجاه يقل األرض سطح ارتفاع الن

 .(7) "باالرتفاع

 والناقل المسبب من كل ةحيا في مهما جغرافيا عامال المناخ عناصر بعض تعد اذ"    

  حياة على مباشر تأثير ذات يعد انه من الرغم على الشمسي فاإلشعاع (8) للمرض

 بعض مقاومة على يساعد فهو الطبية فوائده له شك غير من لكن وصحته االنسان

  ."الرئة التهابات مثل االمراض

 (9) والميكروبات البكتريا من أنواع قتل في تشارك التي البنفسجية االشعة اذن    

 المناطق في الرطوبة ان اذ الرئيسة المناخ عناصر من االخرى هي تعد لتي والرطوبة

 االنسان وصحة األرض سطح على الحياة على والمؤثرة والرطب الحار المناخ ذات

 اذ االعتيادية الجوية للظروف تعرضها عند بسرعة البكتيرية الخلية لنمو تؤدي فهي

 انخفاض ان,  (10) الغبار دقائق في واشهر ألسابيع العيش من التدرن عصيات تتمكن

 للقصبة المبطنة المخاطية االنسجة جفاف الى يؤدي الباردة األجواء في الرطوبة

 المناخ ذات المناطق في اما الحاد القصبات والتهاب الرئة ذات بأمراض الهوائية

                                                           
(, 50) العدد, بغداد جامعه, االداب مجلة( , والحاضر الماضي) العراق مناخ,  السامرائي المجيد عبد قصي (7)

 123ص,2000 بغداد
 الجغرافية في دراسة) البصرة محافظة في المالريا لمرض والمكاني الزماني التباين,  الكعبي عبود صالح امال (8) 

 81ص,1990, البصرة جامعه,  االداب كلية,  منشورة غير ماجستير رسالة( ,الطبية
 118ص, سابق مصدر,  الزهيري الكاظم عبد سعدية (9) 
 797ص,6ج, الحديثة الطبية الموسوعة (10)
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 البكتريا وانتشار لنمو العضوية المواد تحلل على يساعد المناخ هذا فان الرطب الحار

 (11) ينتشر لذلك لألمراض الجسم مقاومة من ويقلل

 للحقبة( البصرة ,الموصل, بغداد) للمدن العظمى الحرارة لدرجات السنوي المعدل ان

( م  35,3) بلغت اذ البصرة محافظة في لها ارتفاع اعلى سجلت اذ( 2000-2010)

 اذ نفسها وللسنة بغداد محافظة وتليها األولى بالمرتبة جاءت حين في 2010 لسنة

 اذ نينوى محافظة الثالثة بالمرتبة ليهاوت( م  33,0) سجلت في الثانية بالمرتبة جاءت

 المحافظات بين الحرارة درجات اختالف نتيجة ان نفسها وللسنة( م  30,1) سجلت

 للمحافظة الحراري التوازن إعادة الى االنسان جسم يدفع مما تطرف في كانت الثالثة

 تلك عجز حالة وفي الالإرادية الفسيولوجية الفعاليات بواسطة( م  37) درجة على

 استمر وإذ الراحة بعدم االنسان سيشعر الدرجة تلك على المحافظة عن الفعاليات

 .(12) التدرن ومنها االمراض ببعض اإلصابة الى يؤدي وايجابا سلبا لتطرف

 والبصرة,  والموصل,  بغداد) للمحافظات 2010  لسنة الرطوبة معدالت اما

 الرطوبة لمعدالت بالنسبة ارتفاع اعلى األولى بالدرجة نينوى محافظة سجلت فقد( 

 بلغت اذ الثانية بالدرجة بغداد محافظة وتليها درجة( 51,3) بلغت اذ الهواء في النسبية

 ذلك سبب ويرجع درجة( 39,3) بلغت اذ البصرة الثالثة وبالمرتبة درجة( 40,3)

 فصل في االمطار معدل وارتفاع الحراة درجة بانخفاض تمتاز شمالية المحافظة كون

 من جفافا اقل المنطقة كون عن فضال والجنوبية الوسطى المنطقة من اكثر الشتاء

 . والجنوبية الوسطى المنطقة

 وتشكل السنة من البارد النصف خالل تسقط فأنها العراق في االمطار عن اما

 الشمال الى الجنوب من اتجهنا كلما االمطار سقوط ويزداد( والربيع والشتاء الخريف)

 يؤدي االمطار سقوط فان االمطار سقوط وقت في تزداد االمراض بعض ان الشرقي

 ميكروبات لنمو مناسبة بيئة يخلق مما الرطبة األماكن في الرطوبة تزايد الى

 يتطلب لما الحرارة درجة ارتفاع وقت في الرئوي التدرن عصيات مثل لألمراض

 (13) الحارة الرطبة األجواء في تنشط انها اذ عاليتين ورطوبة حرارة من تكاثرها

  االنسان صحة على وانعكاساتها العراق في الترابية والعواصف الغبار ظاهرة

                                                           
 140ص,  1984,  الوطن مطابع, الكويت,  والطبيعة المناخ,  صفر عزوز محمد (11) 
,  والبصرة وبغداد,  الموصل محطات في العمل وكفاءة الراحة اشهر تحديد,  الحسين عبد علي اوراس (12) 

 82ص,2007( , 77)العدد,  بغداد جامعه,  االداب كلية مجلة,  لسنجر البياني المخطط باستخدام
 32ص, سابق مصدر,  صخيل محسن سعاد (13) 
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 من تزيد التي العوامل من جزءا الرياح فتعد الغبارية والعواصف للرياح بالنسبة"

 الملوثات وتوزيع نشر في مساعدتها طريق عن معينة بامراض اإلصابة مخاطر

 النفسية الممرات في هياجا محدثة واسعة نطاقات على تركزها وزيادة الهوائية

 التي السائدة فالرياح مزمنة صدرية امراض من يعانون الذين المرضى بخصوص

 هبوبها نسبة تبلغ اذ غربية شمالية رياح هي السنة اشهر خالل العراق على تهب

(75)%". 

 أواخر في الظاهرة هذه ذروة وتبلغ الغبار ظاهرة الى العراق مناطق معظم تتعرض"

 هذه على تنحرك التي الجوية المنخفضات من بعدد البلد يتاثر اذ الصيف واوائل الربيع

 دراسة األفضل ومن غربية جنوبية او غربية الشمالية الرياح تكون عندما الظاهرة

 التصحر نتائج احد ان الرياحية والتعرية التصحر وهو الشامل باطارها الغبار ظاهرة

 معالجة يمكن وال والعواصف الغبار وظاهرة الرملية وشبة الرملية الكثبان تكون هو

 وزيادة التصحر بمكافحة منها الحد يمكن ولكن العراق في بكاملها الظاهرة هذه نتائج

 والقصبات المدن حول الخضراء االحزمة وإقامة الخضراء المناطق المساحات

  "هما ظاهرتان وللتصحر الرملية الكثبان وتثبيت

 الزراعية األراضي وتحول الجافة وشبة الجافة المناطق في البيئي بالتوازن االخالل"

 "منتجة غير صحراء الى المناطق تلك في الطبيعية والمراعي

 واتساع االمالح وتراكم الغبار ظاهرة وازدياد الرملية وشبة الرملية الكثبان تكون"-

 (14) "أخرى مناطق الى وامتدادها الصحاري

 من اكثر قطرها كبيرة جزيئات ذات الغبار من نوعان لها الغبارية فالعواصف"    

 الى الوصول من يمنعها االنفي الحاجز الن منها خطورة هناك وليس مايكرون( 10)

 اقل القطر ذات الجزيئات في تكمن الخطورة ولكن السعال طريق عن وتخرج الرئة

 بكميات استنشاقها يتم وبالتالي طويلة لمدة الهواء في معلقة تبقى نالنها مايكرو( 5) من

 وتصل التنفسي الجهاز تخترق اذ الجزئيات هذه مثل طرد على قادرة غير الرئة كبيرة

 من كبيرا جزءا تشكل الهواء يحملها التي والمواد الجراثيم والن الهوائية الحويصالت

  (15) "الحاد التنفسي الجهاز امراض لمعظم األول السبب يعتبر ذلك فان الغبار مكونات

 ,والموصل ,بغداد) للمحافظات( باأليام) المغبر للجو السنوي المعدل ان اذ"     

 قد بغداد محافظة فنالحظ المحافظات بين اختلف قد( 2010-2000) للمدة( والبصرة

                                                           
,  المعالجات,  األسباب, األنواع,  العراق في الترابية العواصف,  احمد طاهر رحاب,  الدين نجم احمد محمد (14) 

 19ص,2008, البيئة حماية قسم, البيئة وزارة, الشمالية المنطقة في البيئة حماية في دراسة
 139ص,1990, بغداد جامعه,  العالي التعليم وزارة,  التطبيقي المناخ,  الراوي سعيد عادل (15) 
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 معدل اقل سجلت وقد درجة( 21,4) بلغت اذ( 2008) لسنة لها ارتفاعا اعلى سجلت

 ." درجة( 14,3) بلغت اذ( 2000) سنة في لها

( 18,8) بلغت اذ( 2005) سنة في لها ارتفاع اعلى بلغ فقد نينوى محافظة في اما

 فقد البصرة محافظة في اما درجة( 7,9) بلغت اذ( 2000) لسنة لها معدل واقل درجة

 في كان لها معدل واقل درجة( 7,6) بلغ اذ( 2009) سنة في لها ارتفاع اعلى سجلت

 ظاهرة الى والنقصان الزيادة سبب ويرجع  درجة( 2,7) بلغت اذ( 2001) سنة

 درجات ارتفاع وسبب النباتي الغطاء قلة عن فضال القطر بها يمر التي التصحر

  .المناخية التغيرات بحسب الغبار ظاهرة لتكوين هشة بيئة يسبب الذي الحرارة

  بغداد ميدنة في الترابية والعواصف الغبار ظاهرة لتكون المؤدية األسباب

 له الحاملة الرياح وسرعة مصدر حسب وذلك وكثافتة تركيبة حيث من الغبار يتفاوت

 لهذه تعرضا المناطق اكثر من خاص بشكل بغداد ومدينة عام بشكل العراق ويعد

  االتية لألسباب الظاهرة

  صحراوية منطقة ضمن وقوعة-

  صحراوي شبه بمناخ يمتاز-

 بقليل اكثر او( م  50) الى تصل قد عالية حرارة بدرجة يمتاز العراق في الصيف ان"-

 مع السواحل عن البعيدة المناطق في%( 10) عن تزيد ال منخفضة رطوبة يصاحبها

 على يساعد مما الساعة في( متر كيلو 36) المتوسطة سرعتها تصل قد نشطة رياح

 . "الغبار ظاهرة حدوث

 يمتصها التي الحرارية الطاقة كمية زيادة الى يؤدي والذي صيفا النهار طول ازدياد-

 رفع ثم ومن األرض لسطح المجاور الهواء تسخين الى تؤدي والتي األرض سطح

  .الهواء استقراريه عدم حالة مكونا األعلى نحو الهواء

 تحويلها خالل من الزراعية واألراضي البساتين على الحاصلة الكبيرة التجاوزات"-

 وتصحر النباتي الغطاء تدهور الى يؤدي مما صناعية ومشاريع سكنية أراضي الى

  "المشاريع بتلك المحيطة األراضي
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 عمليات من رافقها وما والثالثة الثانية الخليج حربي اثناء في العسكرية العمليات-

 الى ذلك كل أدى القاصفات ومن العسكرية واالليات الكثيفة الجنود وحركة عسكرية

بالرياح اثارتها عملية يسهل مما التربة تفتت
(16)  

 : "االتية األمور توافر عن تحدث الغبار وظاهرة الرياحية التعرية ان"

  "معدوما او ضعيفا النباتي الغطاء يكون عندما"-أ

  "ومكشوفة مفككة التربة كون حالة في"-ب

 اشهر يتبعها فصلية االمطار كانت اذا والسيما المطر قليل جافا المناخ يكون عندما"-ج

 العراق داخل جوية منخفضات وتواجد نشطة برياح مصحوبة المطر قليلة عديدة

  "وخارجة

 في كالبادية) واسعة ولمساحات مستويا األرض سطح فيها يكون التي المواقع في"-د

 " ( العربية والجزيرة سيناء وصحراء العراق من الغربية الصحراء

 االمراض انتشار لظروف المهيئة العوامل من واحد التلوث ان نجد ذلك من"

  ."االنسان صنع من هو بل الطبيعة الى يعود ال والتلوث المجتمع صحة وانحراف

 الصحة على البيئي التلوث اخطار الى اإلشارة في غيرهم سبقوا العرب ان ويرى"

 عبد ابدأ ما ضوء في وذلك المدن بتنظيم االهتمام الى اإلشارة في الفضل ولهم العامة

 المدينة تكون ان على اكد اذ( 1405-1332) الحضرمي خلدون بن محمد بن الرحمن

 عن بعيدا بيسر الهواء فيه يتحرك طيبة واجواؤها المياه الى قريب مكان في

 وركود الهواء ورداءة المكان رداءة فأن ذلك وبعكس العفنة القذرة والمياه المستشفيات

 وان واالنسان الحيوان بين والحميات االمراض انتشار تسبب القذرة المياه انتشار

 التعرض عن الناجمة الهواء كملوثات ذكرها باإلمكان يكون عديدة التلوث مصادر

 في الرصاص تراكم كذلك العالقة والجسيمات الغازات من المتجانسة غير للمخاليط

 والمياه الكيمياوية كالمركبات المياه ملوثات عن فضال االنسان صحة على يؤثر الجسم

 فضال االنسان الى والبكتريا الفيروسات وتنقل تحمل المياه ان اذ الصناعة عن الناتجة

 الجمالية القيم من تقلل التي( الفضالت) الصلبة المواد ملوثات مثال التربة ملوثات عن

 التي لألمراض الناقلة الحشرات تقوم اذ فعالة غير معالجة وسائل استخدام نتيجة

 الماء تلوث الى وتؤدي االمراض تسبب والتي والفضالت النفايات على تتكاثر

 ."والهواء
                                                           

 البيئة وزارة,  بحثية دراسة, العراق في المتصاعد والغبار الترابية العواصف,  واخرون رجب سامي رسول (16) 
 21ص,2007,  العراقي
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 : التربة-4

 اذ النبات قلة الى يرجع وهذا العضوية بالمواد فقيرة عامة بصورة العراق في التربة

 باالمالح غنية وتكون جاف صحراوي مناخ ذات العراق مساحة من%( 70) ان

 ارتفاع والى عامة بصورة االمطار قلة الى ذلك سبب ويعود األخرى الغذائية والمواد

 على تحتوي اذ التربة منها تنشأ التي الصخور ونوعية التصريف ورداءة التبخر نسبة

 هنسبت تصل اذ العراق تربة في عالية بنسبة موجود فهو مالصوديو كلوريد الطعام ملح

 الممزوجة التكتالت هو العراق في التربة ملوثات واهم التربة ملوحة مسببا%( 6) الى

 اذ الرسوبي السهل تربة في السائدة هي الكلس مادة ويالحظ والكلس والطفل والطين

 المرض بنشوء عالقة لها ليس ذكرها تم التي الخصائص هذه%( 40) نسبتها تبلغ

 .(17) توزيعها ام انتشارها في اكان سواء البحث موضوع

 : المائية الموارد-5

 في األخرى واالحياء االنسان لحياة المصادر اهم احد والجوفية السطحية المياه تعد

 عناصر مختلف على الغذائية السلسلة خالل من حتما سيؤثر تلوثها فان وبذلك العراق

 االمراض بعض وانتشار لإلنسان صحية اضرارا تسبب مما الحية وغير الحية البيئة

 .القصبي الربو بمرض عالقة له ليس ولكن والبلهارزيا كالمالريا

  االستنتاجات

 تحت تقع ان يمكن التنفسي الجهاز امراض مسببات ان لنا أوضح قد البحث ان مع"

 عناصر بعضها يتضمن التي البيئية العوامل منها تماما مستقلة وغير متداخلة عوامل

 األكثر الهواء وتلوث والصناعية الحضرية بالتجمعات المتعلقة كذلك المرض انتشار

  ."وغبار حرارة ودرجة رطوبة من المدن بمناخ المتعلقة الطبيعية باألوضاع ارتباطا

 نتيجة مباشر وغير مباشر بشكل تحفيزها جرى قد وغيرها مجتمعه العوامل هذه    

 األراضي على والتجاوزات دوليا المحرمة األسلحة واستخدام العراق على العدوان

 والتشوهات انواعة بكل كالسرطان مختلفة كلها السكنية للجوانب باستعمالها الزراعية

 من الكثير هالك سببت أخرى وامراض انواعة بمختلف الربو وكذلك لألطفال الخلفية

 .للبلد السكنية للقاعدة تدميرا بتسب وكذلك المدن سكان

 عن فضال الدواء في نقص الى أدى مما األمنية األوضاع سوء هاحدث عما فضال

 . بالمرض اإلصابة تفاقم وزيادة وراء مضافا سببا كانت التي الطبية التجهيزات

                                                           
 64-59ص,  سابق مصدر,البرازي خليل ونوري, العاني صكار خطاب (17) 
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 : االتية باالستنتاجات البحث خرج المجتمعة العوامل تلك وتحليل دراسة من

 الثانية بالدرجة 459 بلغت وإذ الصدر مدينة في بالمرض اإلصابة تركزات اكبر"-1

 بالمنطقة الثانية وبالدرجة إصابة( 13,23) بلغت الرصافة الثانية 100,8( 302)

 بلغت اذ الشمالية المنطقة في الثالثة وبالدرجة إصابة( 11,91) بلغت اذ الوسطى

  "إصابة( 7,17)

 العوامل وبعض الوراثية والعوامل والجنس العمر الديموغرافية الخصائص ان"-2

 مع الخصائص تلك وتفاعل بالمرض اإلصابة حدوث ارتفاع في كبيرا اثرا السلوكية

 "المرض وانتشار التوزيع هذا احداث في البيئية العوامل

 والتركز الحضري والتجمع السكاني باالزدحام متمثلة البشرية األوضاع"-3

 انتشار وراء من المهمة العوامل ضمن كانت النفسية والضغوطات والعمل الصناعي

  "والصناعي السكاني التجمع مناطق في سيما وال المرض

 اإلصابة نسب من النسبي االنخفاض في همالحظت يمكن مما الرغم وعلى"-4

 انخفاضا وليس نسبيا انخفاضا كان االنخفاض هذا بان التأكيد من البد فانة بالمرض

 بسبب اما وذلك 2011 سنة في اإلصابة من عالية نسب سجلت كانت ان بعد مطلقا

 مراكز وجود عدم او األنواع بعض ارتفاع عن ناتج او االحصائيات دقة وجود عدم

 االقتصادي المستوى ضعف نتيجة او المدن بعض في المرض لعالج متخصصة

  "المناخ حالة حسب او العالج مواصلة من تمنعهم التي للمصابين والثقافي

 بمرض اإلصابة الى االنسان له يتعرض الذي الشمسي  االشعاع كمية نقص يؤثر"-5

 أنواع معالجة في تسهم التي البنفسجية الفوق االشعة نقص ان اذ والكساح السل

  "المرض انتشار في اخر سبب هو وقتلها والجراثيم البكتريا

 هذا ومثل البكتريا وتحليل النتشار المناخ أنواع انسب من الرطب الحار المناخ يعد"-6

  "والصيف الربيع اشهر بعض في العراق في يحدث المناخ من النوع

 درجات ارتفاع بدء ثم الشتاء فصل في االمطار سقوط معدالت ارتفاع عند"-7

 يعد المناخ هذا ان اذ الرئوي التدرن بمرض اإلصابة تزداد الصيف فصل في الحرارة

 "وتحللها الرئوي التدرن بكتريا النتشار المناخ أنواع انسب

 تساعد اذ الهواء يحملها التي والمواد الجراثيم) الغبار مكونات بنقل الرياح تقوم"-8

 واسعة نطاقات على تركزها وزيادة وتوزيعها الهوائية الملوثات نشر في الرياح
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 االمراض من يعانون الذين للمرضى سيما وال التنفسية الممرات في هياجا محدثة

  "والتنفسية التدرنية

 تلوثا الى أدى الحرب في االمريكية القوات قبل من األسلحة من أنواع استخدام"-9

 الخلقية والتشوهات انواعة بكل كالسرطان مختلفة امراض نشر من تسبب وم واسعا

  "الرئوي التدرن وامراض لألطفال

 مواد من تبعتة وما الخاص للقطاع التابعة تلك والسيما المحلية الصناعات انتشار"-10

 التدرن مرض انتشار في سببا األخرى هي والتربة والمياه للهواء وسائلة غازية ملوثة

  "بغداد كمدينة بالسكان المكتظة المناطق في والسيما

 الصغيرة المولدات من جدا كبيرة اعداد وتشغيل الدائم الكهربائي التيار انقطاع"-11

 انتشار في ساهم عامال االخر هو كبير بيئي تلوث من تسببة وما الحجم والكبيرة

  "الرئوي التدرن امراض

  التوصيات

 مرض لمواجهة المدى بعيدة والخدمات الصحة مجال في وطنية استراتيجية وضع"-1

  "فيه السكان بين اإلصابات عدد من والحد التدرن

 العراق محافظات من محافظة كل في والتدرن الصدرية لالمراض مستشفى بناء"-2

 " الالزمة واللقاحات والعالجات واألجهزة المستلزمات بكل ويجهز

 السكنية بيئتها تسبب التي السكنية المناطق لمراقبة صحية استراتيجية وضع"-3

 للخدمات تفتقد والتي عشوائي بشكل نشات التي التدرن مرض انتشار في المتدهورة

 " أنواعها بكل المجتمعة

 من االنسان حماية وكيفية بالتدرن اإلصابة لمخاطر وطنية نوعية خطة وضع"-4

  "الخدمية والوزارات البيئة ووزراة الصحية الجهات تتوالها به اإلصابة

– والنقل– والصحة– والكهرباء– الماء) المجتمعية الخدمات بتطوير االهتمام-5

 مجتمعية خدمات ووجود الكهربائي التيار انقطاع وعدم الصافي الماء فتوافر(  والعمل

 "التدرن بمرض اإلصابة من الحد شأنها من يكون جيدة صحية

 وسوء لالسرة المعاشي المستوى وتدهور الفقر مستوى انتشار مشكلة موجهة"-6

 المناعة ضعف الى التدرن بمرض اإلصابة أجواء تهئ او تسبب عوامل النها التغذية

  "االنسان لدى
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 من تعاني التي للمناطق ميدانية دراسات بوضع الصحة وزراة قيام ضرورة"-7

 المناطق لهذه متابعة هناك وتكون فيها التدرن مرض النتشار ومرشحة بيئي تدهور

  "فيها المرض انتشار من للحد الالزمة الخدمات وتوافر صحيا

 أنواع بعض الن الحضرية السكينة المناطق داخل في الحيوانات تربية ظاهرة منع"-8

  "الظاهرة هذه لمنع جادة قوانين ووضع االنسان الى الحيوات من تنتقل التدرن

 "الربو لمرض الطبية جغرافية مجال في االكادمية والدراسات البحوث تشجيع"-9

 طريق عن وذلك االمراض بهذا اإلصابة من االنسان وتحصين وقاية بمبدأ االخذ-10

 الالزمة واالطعمة االنسان يتناولها التي السعرات وتتوافر الغذاء بنوعية االهتمام

 بالمرض اإلصابة من الشخص تقي التي والفيتامينات االلياف على تحتوي والتي

 االمراض من وخلوها نظافتها درجة من والتأكد الغذائية للمواد الدقيقة والمتابعة

 الرقابة وتشديد حفظها طريقة او صناعتها في سواء المستخدمة الغذائية والملوثات

  المجال هذا في الصحية

 لألبحاث مراكز نشاء خالل من وذلك والبيانات المعلومات توافر ضرورة-11

 تفصيلية بدراسات القيام للباحثين يتسنى لكي بيانات قاعدة وتاسيس والمعلومات

 المعلومات نقص يمثل اذ توافرها وضرورة دقة اكثر نتائج الى للتوصل ودقيقة

 توافر مستوى على الحقة دراسات الي واالساسية األولى المرحلة والبيانات

  التدرن بأمراض العالقة ذات والوقائية العالجية المؤسسات

 المجتمع بطب يسمى ما يحقق لكي القطر المحافظات لجيمع عالجية مراكز انشاء-12

 بالمعدات والتجهيز الالزم المالي التخصيص توخي خالل من العملية هذه وتحصل

  للعالج والضرورية الالزمة

 والزام المحافظات في المنتشرة والمعامل المصانع على الرقابة تشديد وجوب"-13

 او السائلة او الغازية سواء المطروحة النفايات معالجة وحدات بانشاء أصحابها

  "الصلبة

 المرض بدء من التأكيد القطر سكان جميع على ودورية طبية فحوصات اجراء-14

 استفحال لحين المتعلمين وغير العاديين األشخاص قبل من اإلهمال او لهم يظهر الذي

 المرض

 كانت سواء الملوثة درجتها وتحديد الجوية الملوثات تراكيز بدراسة ماالهتما"-15

 ." الصناعة مخلفات من الناتجة او الطبيعية
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