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  اإلهداء

 

إلى من أحسنت تعليمي وتعبت وسهرت وعانت لكي ترفع من شأني وتراني في هذا المكان 

 يإلى من علمتني أول الحروف وعلمتني الصعود مهما تبدلت الظروف، إلى من زودتن

 .."الغالية ، إلى "أميوجهرا   بالمحبة والحنان، إلى من غمرتني بدعائها سرا  

 سمه بكل فخر، إلى من رباني وزرع بذرة العلم وشغف التعلم والعملا من أحمل إلى

 .."إلى القلب النابض بالحب والحنان، إلى "أبي الغالي

 إلى من هم سندي وأرى المستقبل فيهم.. إخوتي األعزاء..

 لنا مسيرة العلم والنجاح أساتذتيتنير لومن فكرهم منارة  صاغوا علمهم حروفا   إلى من

  الكرام

في سبيل تحصيل العلم والمعرفة إليهم  وفكرا   وأخذ بيدي روحا  ا  إلى كل من علمني حرف

 جميعا أهدي ثمرة جهدي ونتاج بحثي المتواضع

 لوجهه الكريم. أن يجعله خالصا  وجل( عز )سائلة المولى 

 الباحثة



 د
 

 والعرفان الشكر

وعلى صحبه  وسلم( وآلة الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد )صلى هللا عليه     

 وبعد ...المنتجبين 

ال لذا بنجاحنا،  ا  نتذكر من كانوا سبب أنالطرق ووصلنا لكل ما نحلم به، علينا  أمامنامهما تقدمنا وفتحت  

الدكتور الفاضل  األستاذ  إلىوعميق أمتناني  وعرفانيأتوجه بخالص شكري  أن الإيسعني وانا انهي بحثي 

نيرة وأفكار  وأراءات توجيه و إرشاداتعلى الرسالة وما أبداه لي من  ألشرافه)مثنى فاضل علي الوائلي( 

فقد اغنى  معلوماتي  واألخالعمل  فكان نعم األستاذ هذا قيمة ومالحظات سديدة التي سهلت من أنجاز 

المتابعة والعمل فقد تعلمت منه الكثير خالل رحلة البحث هذه متمنيه له دوام  علىدوما  وحثي  بأفكاره

 والتوفيق الدائم  . واألبداعالتقدم 

جامعة  /بكلية التربية للعلوم اإلنسانية جميع أساتذتي األفاضل في قسم الجغرافية  إلىأتقدم بالشكر و     

من توجيه  بما قدمته لي حمزة(،محمد علي  أميرةكتورة )الد األستاذة وأخص بالشكر رئيسة القسم بابل،

مساعدته المستمرة في تقديم التوجيهات والمصادر  الجنابي( علىالزهرة  )عبدومتابعة واألستاذ الدكتور 

وجميع زمالء الدراسة الذين كانوا خير زمالء  ،ةالجغرافيفي قسم  األفاضل أساتذتي إلى جميعو القيمة،

 والعون.في تقديم المساعدة 

حتاجه من معلومات وبيانات متعلقة االمؤسسات الحكومية التي قدمت كل ما  إلىكما أتقدم بالشكر       

صحة محافظة بابل  دائرةفي  رغيف(وأخص بالذكر منهم الحقوقي )نهاد عمران حسن أبو  بالدراسة،

 بابل، كماموظفي دائرة إحصاء الى الصحية المتعلقة بالدراسة، و على البياناتلي في الحصول  لمساعدته

والموظفات العاملين في )مكتبة كلية التربية للعلوم اإلنسانية _والمكتبة المركزية  كل الموظفينواشكر 

واخص بالذكر الموظفة  بغداد( والموظفات العاملين في )دار الكتب والوثائق _ والموظفين جامعة بابل(ب

 بالدراسة.لتسهيل للحصول على المصادر المتعلقة  جاسم (  هللا بد)سراب ع

أسأل هللا أن يجزي جميع من ، وفي رحلة الحياة وأصدقائي لعائلتي أتقدم بوافر عرفاني وامتناني أخيرا   

مع  القلب،في  فهملذكرهم الذاكرة لمن لم تسعفني  االعتذاروأقدم  الجزاء،ذكرتهم ومن فاتني ذكرهم خير 

 بالتوفيق.تمنياتي للجميع 

 الباحثة                                                                                

 



 المستخلص

 ذ
 

 المستخلص:

 

علم  وجه التيوالمهمة  الدراسات الحديثة منبالخصائص المناخية  األمراضعالقة  تعد دراسة 

وعالقتها  انسناإلدراسة تأثير عناصر المناخ وظواهره في صحة  إنإذ  أليها،ظار ناإل المناخ التطبيقي

الضوء عليها بمختلف التي يسلط العلماء  والحيويةالمهمة بظهور اإلمراض يعد من الموضوعات 

 تخصصاتهم.

 باألمراضسكان محافظة بابل  إصابة في وأثرهاالخصائص المناخية  انبعنو جاءت دراستنا 

 عناصر المناخ وظواهره في اإلصابة بعدد من األمراضخصائص ( لتبين تأثير 2019 -2011)للمدة 

التوزيع الجغرافي لتلك  انبيفي المحافظة، مع  معينا   موسميا   يا  انزم األمراض نمطا   هذه تتخذوهل 

 .األمراضات مسببأهم  ودراسةضمن الوحدات اإلدارية لمنطقة الدراسة،  األمراض

مشكلة البحث وفرضياته ومبرراته و المقدمةوشمل للرسالة،  النظريالدليل األول تضمن الفصل   

للدراسة ومنطقتها، وكذلك الدراسات السابقة،  يةانوالمك يةانالزموهدفه، فضال عن المنهجية والحدود 

 ومن ثم التعرف على المصطلحات األساسية ذات العالقة بموضوع الدراسة.

 يةانالزماتجاهاتها  انوبي لمنطقة الدراسة المناخية الخصائصفقد اختص بدراسة  يانالثأما الفصل  

ات حرارة، ضغط جوي، رياح، رطوبة نسبية، شهريا  وفصليا  وسنويا  من )سطوع وإشعاع شمسي، درج

الخصائص الديموغرافية  التعرف علىدايته ب تتبخر، ظواهر غبارية(. أما الفصل الثالث فقد شمل أمطار،

حيث  منالمحافظة  سكان هاالتي يصاب ب منطقة الدراسة. ومن ثم التعريف باألمراض قيد الدراسة انلسك

 .ثم توزيعها جغرافيا  من والفئات العمرية، و النوعخصائصها ومسبباتها بشكل عام، كما تم تحديدها بحسب 

اإلصابة باألمراض  في وظواهرهتحدثها عناصر المناخ  التي التأثيراتبينا  الرابعالفصل وفي   

، االرتباط، حدارناالبعدد من المعامالت اإلحصائية كمعامالت ) ةاناالستعقيد الدراسة، وذلك عن طريق 

وقوته بين البيئة  تهودرج همعرفة نوعو التأثيرلغرض إيجاد ذلك  ،(0.05)معنوية وبمستوى  (التفسير

 تكرر اإلصابات فيها في مواسم معينة.تالمناخية لمنطقة الدراسة وبين األمراض التي 

من فروض  وضعمن النتائج والتي جاءت مع ما إلى عدد فصولها األربع  فيت دراستنا توصلوقد  

مرضا( موسميا ، تركزت إصابات  34) وجود أبرزها، ومن التي وضعها الباحث مشكالتاللحل 

 6(، وفصل الربيع )امراض7) مرضا( منها في فصل الشتاء، في حين بلغت أمراض فصل الصيف19)

ظهر التوزيع الموسمي أو(. ف )مرضين فقطالخريأمراض( أما أقل األمراض جاءت في فصل 

 27370اعلى اإلصابات المرضية سجلت في فصل الشتاء ) نأمدة الدراسة  فيلإلصابات المرضية 



 المستخلص

 ر
 

ن %(في حي24إصابة( وبنسبة ) 19377%( فيما بلغت إصابات فصل الخريف )33إصابة( بنسبة )

%(، وبلغت اقل اإلصابات في فصل 23إصابة( بنسبة ) 19028بلغت اإلصابات في فصل الربيع )

  .(%20إصابة( بنسبة ) 16113الصيف )

 ريثكتأ واألمراض مناخ منطقة الدراسةبين خصائص طرديا  ا  هناك تأثير إنوقد ظهر   

فصل الصيف وعدد اإلصابات باألمراض مثل التيفوئيد  فيطرديا خصائص درجات الحرارة باألمراض 

في  الحرارة،درجات  مع تزايدالذي ينشط  يمرضالالمسبب  والتسمم الغذائي، ويعود السبب في ذلك إلى

حين أظهرت أمراض أخرى عالقة تأثير ارتباط عكسي بين درجات الحرارة خالل فصل الشتاء 

 البقاء مع واألمراض مثل التهاب اللوزتين وذات الرئة، وذلك يعود إلى طبيعة المسبب الذي ال يستطيع

 .درجات الحرارةتزايد 
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30 
-2011)للمدة في محافظة بابلالرئوية الحاد القصبات والشعب  االلتهاباإلصابات الشهرية بمرض  أعداد

2019) 
80 
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 89 (2019-2011للمدة) اإلصابات الشهرية بمرض األكزيما في محافظة بابل أعداد 36
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 102 (2019-2011للمدة) في محافظة بابلالتدرن الرئوي اإلصابات الشهرية بمرض  أعداد 44
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 107 (2019-2011للمدة) في محافظة بابلالحصبة اإلصابات الشهرية بمرض  أعداد 48
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 113 (2019-2011للمدة) في محافظة بابلالتهاب قرنية العين اإلصابات الشهرية بمرض  أعداد 52
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 120 2019 حسب الوحدات اإلدارية والعمر عام التيفوئيد في محافظة بابل اإلصابات بمرض  أعداد 57
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2019  
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 130 (2019-2011للمدة) في محافظة بابل Aالتهاب الكبد الفيروسياإلصابات الشهرية بمرض  أعداد 64
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 حسب الوحدات اإلدارية والعمر  عام في محافظة بابل   Aالتهاب الكبد الفيروسي اإلصابات بمرض أعداد

2019  
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 133 (2019-2011للمدة) في محافظة بابل B التهاب الكبد الفيروسياإلصابات الشهرية بمرض  أعداد 66
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 136 (2019-2011للمدة) في محافظة بابل D التهاب الكبد الفيروسياإلصابات الشهرية بمرض  أعداد 68
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في محافظة بابل  اإلصابة باألمراضاإلحصائية الشهرية بين السطوع الشمسي الفعلي وتكرار  المعامالتقيم 

 (2019-2011للمدة)
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74 
في  اإلصابة باألمراضلسطوع الشمسي الفعلي وتكرار اإلحصائية الفصلية بين ا المعامالتقيم 

 (2019-2011) محافظة بابل للمدة
149 

75 
اإلحصائية الشهرية بين كمية اإلشعاع الشمسي وتكرار اإلصابة باألمراض في  المعامالتقيم 

 (2019-2011) محافظة بابل للمدة
152 

76 
باألمراض في محافظة  لشمسي وتكرار اإلصابةاإلحصائية الفصلية بين كمية اإلشعاع ا المعامالتقيم 

 (2019-2011) بابل للمدة
153 

77 
باألمراض في  اإلحصائية الشهرية بين درجات الحرارة الصغرى وتكرار اإلصابة المعامالتقيم 

 (2019-2011) محافظة بابل للمدة
156 

78 
اإلصابة باألمراض في  اإلحصائية الفصلية بين درجات الحرارة الصغرى وتكرار المعامالتقيم 

 (2019-2011) محافظة بابل للمدة
158 

79 
اإلحصائية الشهرية بين درجات الحرارة العظمى وتكرار اإلصابة باألمراض في  المعامالتقيم 

 (2019-2011) محافظة بابل للمدة
161 

80 
مراض في باأل اإلحصائية الفصلية بين درجات الحرارة العظمى وتكرار اإلصابة المعامالتقيم 

 (2019-2011) محافظة بابل للمدة
162 

81 
باألمراض في  اإلحصائية الشهرية بين معدالت درجات الحرارة وتكرار اإلصابة المعامالتقيم 

 (2019-2011محافظة بابل للمدة)
164 

82 
بابل  محافظة اإلحصائية الفصلية بين معدالت درجات وتكرار اإلصابة باألمراض في المعامالتقيم 

 (2019-2011) للمدة
166 

83 
بابل  اإلحصائية الشهرية بين سرعة الرياح وتكرار اإلصابة باألمراض في محافظة المعامالتقيم 

 (2019-2011) للمدة
168 

84 
محافظة بابل  اإلحصائية الفصلية بين سرعة الرياح وتكرار اإلصابة باألمراض في المعامالتقيم 

 (2019-2011) للمدة
169 

85 
بابل  محافظة اإلحصائية الشهرية بين الرطوبة النسبية وتكرار اإلصابة باألمراض في المعامالتقيم 

 (2019-2011) للمدة
172 

86 
محافظة بابل  اإلحصائية الفصلية بين الرطوبة النسبية وتكرار اإلصابة باألمراض في المعامالتقيم 

 (2019-2011) للمدة
173 

87 
 شهرية بين األمطار وتكرار اإلصابة باألمراض في محافظة بابل للمدةاإلحصائية ال المعامالتقيم 

(2011-2019) 
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88 
بابل  اإلحصائية الفصلية بين األمطار وتكرار اإلصابة باألمراض في محافظة المعامالتقيم 

 (2019-2011للمدة)
177 

89 
بة باألمراض في محافظة اإلحصائية الشهرية بين العواصف الغبارية وتكرار اإلصا المعامالتقيم 

 (2019-2011) بابل للمدة
180 

90 
اإلحصائية الفصلية بين العواصف الغبارية وتكرار اإلصابة باألمراض في محافظة  المعامالتقيم 

 (9201-2011) بابل للمدة
181 

91 
بابل  اإلحصائية الشهرية بين الغبار المتصاعد وتكرار اإلصابة باألمراض في محافظة المعامالتقيم 

 (2019-1120) للمدة
183 

92 
راض في محافظة بابل اإلحصائية الفصلية بين الغبار المتصاعد وتكرار اإلصابة باألم المعامالتقيم 

 (2019-2011) للمدة
185 
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93 
اإلحصائية الشهرية بين الغبار العالق وتكرار اإلصابة باألمراض في محافظة بابل  المعامالتقيم 

 (2019-2011) للمدة
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94 
 اإلحصائية الفصلية بين الغبار العالق وتكرار اإلصابة باألمراض في محافظة بابل للمدة المعامالتقيم 

(2011-2019) 
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 192 (2019-2011خالصة التأثيرات المناخية الموسمية لإلصابة باألمراض في محافظة بابل للمدة ) 95

96 
خالصة تأثيرات الخصائص المناخية الفصلية في اإلصابة باألمراض في محافظة بابل بحسب 

 R2التفسير  معامالت
194 

97 
-2011لألمراض في محافظة بابل بالنسبة التجاهات العناصر المناخية للمدة ) مةلعاااالتجاهات 

2019) 
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 فهرست الخرائط

 رقم

 عنوان الخريطة الخريطة
رقم 

 الصفحة

 6 الوحدات اإلدارية في محافظة بابل 1

 48   2019 في محافظة بابل عام السعال الديكيالتوزيع المكاني لإلصابات بمرض  2

 53  2019 التوزيع المكاني لإلصابات بمرض اللشمانيا الجلدية في محافظة بابل عام 3

 58 2019 عامجفن العين في محافظة بابل  التهابالتوزيع المكاني لإلصابات بمرض  4

 61 2019 البلعوم في محافظة بابل عام التهابالتوزيع المكاني لإلصابات بمرض  5

 64  2019 اللوزتين في محافظة بابل عام التهابالتوزيع المكاني لإلصابات بمرض  6

 67 2019 الحنجرة في محافظة بابل عام التهابالتوزيع المكاني لإلصابات بمرض  7

 70  2019 في محافظة بابل عامذات الرئة ي لإلصابات بمرض التوزيع المكان 8

 73  2019 التوزيع المكاني لإلصابات باألمراض األخرى في الجهاز التنفسي العلوي في محافظة بابل عام 9

 76 2019 التوزيع المكاني لإلصابات بمرض األنفلونزا في محافظة بابل عام 10

 79  2019 في محافظة بابل عام الغدد اللمفاوية  التهاب التوزيع المكاني لإلصابات بمرض 11

 82  2019 القصبات والشعب الرئوية في محافظة بابل عام التهابالتوزيع المكاني لإلصابات بمرض  12

 85 2019 الجيوب األنفية في محافظة بابل عام التهابالتوزيع المكاني لإلصابات بمرض  13

 88 2019 باألمراض األخرى في الجهاز التنفسي في محافظة بابل عام التوزيع المكاني لإلصابات 14

 91 2019 التوزيع المكاني لإلصابات بمرض األكزيما في محافظة بابل عام 15

 94 2019 المفاصل في محافظة بابل عام التهابالتوزيع المكاني لإلصابات بمرض  16

 97 2019 ظة بابل عامالتوزيع المكاني لإلصابات بمرض السعال في محاف 17

 100 2019 في محافظة بابل عام داء الصدفيةالتوزيع المكاني لإلصابات بمرض  18

 106 2019 في محافظة بابل عام جدري الماءالتوزيع المكاني لإلصابات بمرض  19

 109  2019 في محافظة بابل عام الحصبةالتوزيع المكاني لإلصابات بمرض  20

 112 2019 في محافظة بابل عام النكاف لإلصابات بمرض  التوزيع المكاني 21

 115 2019 في محافظة بابل عام قرنية العين  التهابالتوزيع المكاني لإلصابات بمرض  22

 118 2019 في محافظة بابل عام خراج والتهاب الهللالتوزيع المكاني لإلصابات بمرض  23

 121  2019 د في محافظة بابل عامالتوزيع المكاني لإلصابات بمرض التيفوئي 24

 132 2019 في محافظة بابل عام Aالكبد الفايروس  التهابالتوزيع المكاني لإلصابات بمرض  25

 135 2019 في محافظة بابل عام Bالكبد الفايروس  التهابالتوزيع المكاني لإلصابات بمرض  26

 138 2019 في محافظة بابل عام Dوس الكبد الفاير التهابالتوزيع المكاني لإلصابات بمرض  27

 141  2019 في محافظة بابل عام الربوالتوزيع المكاني لإلصابات بمرض  28

 144 2019 عام بابلفي محافظة حساسية العين التوزيع المكاني لإلصابات بمرض     29
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 فهرست األشكال والمخططات

 رقم الصفحة عنوان الشكل المخطط رقم

 19 المناخية باألمراضعالقة الخصائص  1

 20 (2019-1987) المعدالت الشهرية للسطوع النظري والفعلي في محافظة بابل للمدة 2

 21 (2019-1987(معدالت السطوع النظري والفعلي الفصلية في محافظة بابل للمدة  3

 21 (2019-1987) المعدالت الشهرية لكمية اإلشعاع في محافظة بابل للمدة 4

 22 (2019-1987(مية اإلشعاع  الفصلي في محافظة بابل للمدة معدالت ك 5

 23 (2019-1987) المعدالت الشهرية لدرجة الحرارة في محافظة بابل للمدة 6

 23 (2019-1987(المعدالت الفصلية  لدرجة الحرارة في محافظة بابل للمدة  7

 24 (2019-1987) المعدالت الشهرية لقيم الضغط الجوي  في محافظة بابل للمدة 8

 25 (2019-1987) الرياح  في محافظة بابل للمدة ةالمعدالت الشهرية لسرع 9

 26 (2019-1987(المعدالت لفصلية  لسرعة الرياح  في محافظة بابل للمدة  10

 26 (2019_1987في محافظة بابل للمدة ) لنسب المئوية التجاهات الرياح السائدة والسكونا 11

 27 (2019-1987) لشهرية للرطوبة النسبية في محافظة بابل للمدةالمعدالت ا 12

 28 (2019-1987(المعدالت لفصلية  للرطوبة النسبية  في محافظة بابل للمدة  13

 29 (2019-1987) المعدالت الشهرية لألمطار المتساقطة في محافظة بابل للمدة 14

 29 (2019 -1987(ظة بابل للمدة المعدالت لفصلية  لألمطار المتساقطة   في محاف 15

 31 (2019-1987) المعدالت الشهرية للتبخر في محافظة بابل للمدة 16

 31 (2019-1987المعدالت لفصلية  للتبخر  في محافظة بابل للمدة ) 17

 33 (2019-1987) المعدالت الشهرية للظواهر الغبارية  في محافظة بابل للمدة 18

 33 (2019-1987واصف الغبارية  في محافظة بابل للمدة )التكرار الفصلي للع 19

 35 (2019-1987التكرار الفصلي للغبار المتصاعد  في محافظة بابل للمدة ) 20

 36 (2019-1987التكرار الفصلي للغبار العالق  في محافظة بابل للمدة ) 21

 40 (2019-1987(نمو السكان في محافظة بابل للمدة  22

 44  2019 سكاني لمحافظة بابل عامالهرم ال 23

 46 (2019-2011) لمجموع اإلصابات بمرض السعال الديكي في محافظة بابل للمدة العاماالتجاه  24

 47 (2019-2011) المعدالت الموسمية لإلصابة بمرض السعال الديكي في محافظة بابل للمدة 25

 49 (2019-2011) في محافظة بابل للمدة لمجموع اإلصابات بمرض شلل األطفال العاماالتجاه  26

 50 (2019-2011) المعدالت الموسمية لإلصابة بمرض شلل األطفال في محافظة بابل للمدة 27

 52 (2019-2011) لمجموع اإلصابات بمرض الليشمانيا الجلدية في محافظة بابل للمدة العاماالتجاه  28

 52 (2019-2011) نيا الجلدية في محافظة بابل للمدةالمعدالت الموسمية لإلصابة بمرض الليشما 29

 54 (2019-2011) في محافظة بابل للمدة Dلمجموع اإلصابات بمرض نقص فيتامين  العاماالتجاه  30

 55 (2019-2011) في محافظة بابل للمدة Dالمعدالت الموسمية لإلصابة بمرض نقص فيتامين  31

 57 (2019-2011) الجفن في محافظة بابل للمدة التهاببمرض لمجموع اإلصابات  العاماالتجاه  32

 57 (2019-2011) الجفن في محافظة بابل للمدة التهابالمعدالت الموسمية لإلصابة بمرض  33

 59 (2019-2011) البلعوم في محافظة بابل للمدة التهابلمجموع اإلصابات بمرض  العاماالتجاه  34

 60 (2019-2011) البلعوم في محافظة بابل للمدة التهابة بمرض المعدالت الموسمية لإلصاب 35
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 المقدمة:

وقد كان ذلك بداية  ،منذ زمن بعيدذلك علماء لا كد أو صحة األنسان في المناخية  الظروف تؤثر 

علم ويرجع الفضل في إرساء دعائم هذا الفـرع مـن فـروع ، علم المناخ الطبيبعلم جديد يعرف لنشوء 

فهـم أول مـن ربـط  ،إلى األطباء أكثـر منـه إلـى المناخيين "Applied climatology"المناخ التطبيقي

 337 - 460وكان هيبوقراط ) ،التي تصيب اإلنسان مراضبين العناصر المناخية وظواهرهـا وأنـواع األ

من  مراضلية لبعض األوالذي ميز التغيرات الفص( أول مـن أعطى األهمية لهذا الموضـوع ق.مسنة 

نوعيتها ومتطلبات الجراثيم للحرارة والرطوبة أو األجواء المثلى التي يمكن أن تعيش فيها من أجل حيث 

اإلنسان ونشاطاته  صحة  في ا  تأثيروظواهره للمناخ وعناصره  أن إذ ،تحديد مناطق وجودها وانتشارها

التي تصيبه ومواسم تركزها في  أشهر معينة دون غيرها من  مراضتوزيع الجغرافي  لألوفي الوفعالياته 

 والفيروسات. والطفيلياتتكاثر الجراثيم  حيثمن  ا  للمناخ تأثيرأن  السنة كما

واضح في فصول السنة وما تباين  في حالة وجود أثير الخصائص المناخية بشكل رئيس  ت ظهري

الطبية التي تهتم  جغرافيةالموضوع ضمن ال هذا يدخلوكذلك  مراضلألذلك وجود موسمية  على بيترت

توزيعها وانتشارها وأسبابها والعوامل الجغرافية المؤثرة فيها سواء  حيثمن المختلفة  مراضراسة األبد

كثيرة ومتنوعة حسب العمر والصفات الجسمية  أمراض إلىيتعرض اإلنسان  إذ،بشرية  أوكانت طبيعية 

ونوع الغذاء ونوع العمل ومدى التأقلم مع نوع معين من عة ضد المرض المنا وأبداءالمقاومة  فيوالقدرة 

ينشط في فصل معين وينحسر  إذمن المناخ  ةمعين صفاتتتماشى مع توزيع  مراضبعض األ إن إذالمناخ 

التسمم الصيف ومنها  أمراض مثل ،توصف بأسماء الفصول مراضأصبحت بعض األ إذ في فصل أخر

الربيـع  أمراضو ،والتهاب المفاصل الروماتزمي الشتاء ومنهـا األنفلونزا أمراضو ،التيفوئيدو الغذائي

 .العيون الربو وحساسية أمراضومنها الحصبة والتدرن وفي الخريف 

 المناخ عناصر تأثيردراسة ال وشملتالمناخ الطبي  ا  ستنا ضمن المناخ التطبيقي وتحديدتندرج درا

لمرض لالمرض( الذي يهتم بالبيئة الطبيعية المالئمة  إيكولوجيا) حقلو األنسانصحة  في هوظواهر

ق ائالطر باستخدامالنتائج  علىبطريقة أكثر دقة في الحصول  ودراستها ،ظهورهوانتشاره وأسباب 

مدى االرتباط بين  ية وبرامج أخرى عديدة تهتم بقياسالرياضية كالمعادالت الرياضية واإلحصائ

 المتغيرات ذات العالقة.

التي ترتبط بالخصائص المناخية  مراضاألعلى ومن هنا جاءت أهمية الموضوع للتعرف 

اختيار محافظة بابل ودراستها  وإن ،مراضاألفي نشوء  التبايناتتلك  السنة وأثر فصول والتباينات بين

المناخ الصحراوي وأدى ذلك إلى  ضمنفي هذا المجال جاء لموقعها الجغرافي الذي يقترب من التطرف 

السيما في  مراضببعض األعدد اإلصابات  تزايد فيإلى شـوء تغيرات وتطرف في درجات الحرارة ن

 منطقة الدراسة.في السنوات األخيرة بشكل الفت للنظر 
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 الفصل األول

 الدليل النظري للبحث

 :الدراسةمشكلة  -أولا 

 (1).جغرافيةن دراسة المشكلة من االتجاهات الحديثة في علم الأو هي شرط مسبق لقيام البحث العلمي

 (3).خطوات البحث العلمي العملية أولن تحديد المشكلة يعد أو (2).فبدون المشاكل ال وجود للبحث إطالقا  

 :اآلتي بالسؤالتتلخص المشكلة في هذه الدراسة 

واسم في م مراضتهيئة البيئة المالئمة لإلصابة بعدد من األ فيالتي تعمل  الخصائص المناخية "ما

 :اآلتية ومنها تتفرع عدد من المشكالت الثانوية "في محافظة بابل معينة

 نمطا سنويا معين؟ أو فصليا   أوشهريا  ل تأخذ عناصر مناخ محافظة بابل وظواهره اتجاها  ه -1

 ؟الدراسةن منطقة الموسمية التي يصاب بها سكا مراضألطبيعة التوزيع الزماني والمكاني لما  -2

 الموسمية التي يتعرض لها مراضا تأثير خصائص البيئة المناخية لمنطقة الدراسة في اإلصابة باألم -3

 ؟وما نوع هذه العالقة  ،سكان المحافظة

 :الدراسة فرضية -ثانيا

يتم التأكيد عليها ليكون دليل عمل الباحث في  إنة التي يجب وضع الفرضية من المهام الرئيس 

فهي أجابه مبدئية  ،تصب في تحقيق أهداف الدراسة إنوالتي يجب  حقةالالبحثه في مراحل دراسته 

ولقد جاءت  (4) ضوء  الخلفية التي لديه حول  المشكلة التي يريد دراستها فيليست مؤكدة يضعها الباحث 

محاور تمثل فرضيات لإلجابة عن األسئلة  ةهذه الدراسة لتبين وفق منهج علمي وأسلوب جغرافي ثالث

بيئة مالئمة في خلق  ة بابلالمناخية في محافظ خصائصالتعمل  إنيمكن  التي تدور حول المشكلة وهي:

 مرضية . إصاباتتعمل في ضهور  إنممكن 

تباين خصائص البيئة المناخية لمحافظة بابل شهريا وفصليا وسنويا وبالشكل الذي يظهرها بين ت -1

لعناصر اعاما يختلف عن  عناصرها مما يأخذ اتجاها   أخرى، ومنالوضع المتذبذب تارة والمتطرف تارة 
 الظواهر األخرى. أو

إعداد وتكرارات اإلصابة  ي( فا  سنوي، ا  موسمي، شهريا  )وزمانيا مكانيا  تشهد منطقة الدراسة تباينا  -2
 أقضية بين مراضاألتوزيع  ، فيتباينمعينةاتجاها معينا في أوقات  أونمطا  يأخذوقد  لسكانها مراضباأل

 بعناصر المناخ المختلفة وأعدادهم وكثافتهم. السكانمدى تأثر  فيذلك يعتمد والمحافظة 

التي  مراضمن األ اإلصابة وتكرار عددفي  بابل األثرلخصائص البيئة المناخية في محافظة  إن -3

 . سيةكع واوتكون بين العالقة الطردية  تصيب سكانها في مواسم معينة

                                           
 .125ص ،2002،موضوعها ومناهجها وأهدافها، دار الفكر، دمشق جغرافيةال،صفوح خير  -)1(
 .61ص ،2011، عمان العلمية،محمد أزهر سعيد السماك، مناهج البحث الجغرافي، دار اليازوري  -)2(
 .30، ص2009،عمان حامد،دار  ،2ط، أساليب البحث العلمي، زمالءهفايز جمعة النجار ونبيل جمعة النجار و -)3(
 .78، ص2010عمان،  ،1ط الصفاء،دار  ،حديثة في البحث العلمي الجغرافيخلف حسين الدليمي، االتجاهات ال -)4(
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 :اوأهميته الدراسةهدف -ثالثا  
 

 رتظه التي مراضعدد من األ المناخية في انتشار الخصائص أثركشف تهدف الدراسة إلى      

الناتجة عنها فضال   مراضالتباين الزماني والمكاني لألعلى في محافظة بابل والتعرف  في مواسم معينة

لدراستها وتحديد الموسمية  مراضعن بيان العالقة ونوعها وقوة االرتباط بين العناصر المناخية واأل

مؤخرا  لم تكن نشطة وأوبئة جديدة  أمراضمع ظهور خصائصها ، والسيما  عواملها ومسبباتها وكشف

فضال  عن  ،األخرى مراضمثل فيروس كارونا  وتداخل أعراضه وانتشاره مع بقية األ في مجتمعنا

قاعدة  فيعن الحصول  فضالقبل، األخرى أكثر من ذي  مراضض األازدياد تكرار اإلصابة ببع

إضافة إلى رغبة الباحث في ، معلوماتية مناخية طبية يمكن اإلفادة منها مستقبال  في الدراسات السابقة

مستوى  فيلم يتطرق له الكثيرون السيما اإلسهام بجزء بسيط في رفد المكتبة العلمية العراقية بموضوع 

  .محافظة بابل

 
 :الدراسةمنهجية  -رابعا  

نتائجه   إلى نضمن منهجية البحث العلمي  حتى يتم االطمئناتت إنفي إي مجال   دراسةالبد ألي  

المنهج الوصفي الذي تمثل بأدبيات  علىالدراسة  اعتمدت فقدللتطبيق العلمي  ةقابل هسليم هدراس اوانه

 فضال ،مسبباتهاومعرفة  مراض لألدقيقا   يقدم وصفا   والعناصر المناخية البحث النظرية كتوضيح مفهوم 

 تستخدما لتيا والرياضية  اإلحصائيةفضال عن استخدام عدد من التقنيات  ،استخدام المنهج  التحليلي عن

من اجل إيضاح العالقات والربط بين عناصر المناخ  إحصائية أساليبعدة  علىمن خالل االعتماد 

معامل االرتباط البسيط )معامل بيرسون( وتحليل االنحدار  كاستعمال وباستخدام أسلوب التعليل مراضاألو

 أفضل وأدق النتائج بهدف تحقيق الغاية المنشودة من الدراسة. إلىالخطي البسيط وذلك للوصول 

 :الدراسةهيكلية -خامساا 

 الثاني ويختص الفصلالدليل النظري للبحث  -الفصل األول يتضمن  تضمنت الدراسة أربع فصول  

 – األولالمبحث  يضم -ثالث مبحثينالفصل الويتضمن الدراسة، لمنطقة  الخصائص المناخيةبدراسة 

في محافظة  مراضاأل خصائصيضم  والمبحث الثاني ،الخصائص الديموغرافية لسكان منطقة الدراسة

الخصائص المناخية في  يستعرض تأثيرالرابع الفصل و ني،اوزيعها الجغرافي واتجاهها الزموت بابل

 .ليها البحثإتوصل  النتائج التيالدراسة بجملة من  ، وانتهتبابلمحافظة الموسمية في  مراضاإلصابة باأل

 -: الدراسةحدود  -سادساا 
  الحدود المكانية: -1

 

 عرض  منطقة السهل الرسوبي بين دائرتي تقع محافظة بابل في الجزء األوسط من العراق ضمن 

(˭18 6ˉ 32º )˭(30 ˉ4 33º  شماال ) (43 58ˉ 24˭وبين خطي طولº) (˭19 ˉ12 45º  شرقا )،  وهي

ومن الجنوب  ومن الشرق محافظة واسط من الشمال محافظة بغداد  يحدها األوسطاحدى محافظات الفرات 

تمتد طوليا  و كربالء  األنبارالنجف ومن الجنوب محافظة القادسية ومن الغرب محافظتي  ةالغربي محافظ

تتخذ محافظة بابل شكال  قريبا  من المثلث رأسه إلى الشمال  كم( 120بمسافة ) من الشمال إلى الجنوب

( 16من ) ( وتتكون المحافظة²كم 5307وتبلغ مساحة المحافظة  ) الشرقي  وقاعدته عند الجنوبالغربي 
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 (قضاء الهاشمية ،قضاء المسيب ،قضاء المحاويل ،) قضاء الحلةموزعة في أربعة أقضية  إداريةدة وح

 .(1الخريطة ) ،(1)جدول ناحية(  12تتبعها )

 الوحدات اإلدارية لمحافظة بابل مساحة (1جدول )

 ²المساحة كم اإلداريةالوحدة 

 قضاء الحلة            

الحلة مركز قضاء  259 

 473 ناحية الكفل

غرق أبوناحية   190 

 922 مجموع مساحة القضاء

قضاء المحاويل                

قضاء المحاويلمركز   292 

 647 ناحية المشروع

األمامناحية   225 

 470 ناحية النيل

 1635 مجموع مساحة القضاء

   قضاء الهاشمية          

الهاشمية مركز قضاء  8 

 312 ناحية القاسم

 568 ناحية المدحتية

 551 ناحية الشوملي

 313 ناحية الطليعة

 1752 مجموع مساحة القضاء

   قضاء المسيب       

 11 مركز قضاء المسيب

 264 ناحية السدة

 345 ناحية الجرف

اإلسكندريةناحية   378 

 998 مجموع مساحة القضاء

 5307 مجموع مساحة المحافظة

 .2019عام  ،بابلإحصاء  دائرة ،لإلحصاء المركزيالتخطيط والتعاون اإلنمائي، الجهاز  العراق، وزارةجمهورية  :علىالمصدر بالعتماد 
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الوحدات اإلدارية لمحافظة بابل (1) خريطة

 

 .Arc GIS- V10.5وباستخدام برنامج  2010لعام بابل اإلدارية  بابل، خارطةمديرية التخطيط العمراني في  علىالمصدر: بالعتماد 

 الحدود الزمانية: -2

تحليل البيانات  ( وتشتمل2019-1987) للمدةخصائص مناخ منطقة الدراسة  اعتمدنا في دراستنا 

-2011المدة )الموسمية فنعتمد  مراضاأل ماأ، والظواهر المناخيةالشهرية والفصلية والسنوية للعناصر 

اخ خصائص المن تأثيرسة اومن ثم در محافظة بابل، فيالصحة توفر البيانات من دائرة  ( بحسب2019

 .(2019-2011للدقة العلمية، لتكون العالقة اإلحصائية للمدة ) ومرضيا   بعد توحيد المدة أعاله مناخيا  
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 :الحدود الموضوعية-3

 بعناصره ثالث محاور، يتضمن المحور األول دراسة )خصائص المناخ(الموضوع ضمن ُدرس  

ة المتساقط واألمطار والرطوبة النسبية والرياحوالضغط الجوي  الشمسي ودرجة الحرارة اإلشعاع

يشمل ف نيأما المحور الثا والظواهر المناخية كالعواصف الغبارية والغبار العالق والغبار المتصاعد

 19 فصل الشتاء وتشمل أمراض إلىمرض قسمت  34في منطقة الدراسة فشملت  مراض)خصائص األ

، في (فقطالخريف مرضين  أمراض أما أمراض 7 الصيف أمراضو أمراض 6 الربيع أمراضومرض 

ة لسكان الموسمي مراضتحديد العالقة بين الخصائص المناخية واإلصابة باأل)حين يشمل المحور الثالث 

 الحديثة.( وباستعمال عدد من التقنيات الرياضية واإلحصائية بابل محافظة

 :البحثالمستعملة في  لت اإلحصائيةدالمعا -اا سابع

ة بين والعالق واالتجاهالتأثير يمكن تحديد  بهاعدد من المعامالت اإلحصائية التي اُستعمل  

تمت  إذمجموعة من التقنيات اإلحصائية ب في منطقة الدراسة المرضية واإلصاباتالخصائص المناخية 

صائية ت اإلحالمعامال وأهم ،Microsoft Excel 2016 برنامجباستعمال  عملية تحليل البيانات آليا  

 ة هي:المعتمدة في الدراس

 :Correlation Analysis الرتباط تحليل -1

يتم تحديده من قبل  X المتغيروتعيين طبيعة وقوة العالقة بين متغيرين أو عدمها  يمكن عن طريقه 

 Y dependent التابع متغيرويرافقه ال Independent variable يسمى بالمتغير المستقل والباحث 

variable يعرف معامل  (ظاهرتين) االرتباط بين متغيرينتستخدم معامالت االرتباط لقياس درجة و

( ومن (Simple correlationمعامل االرتباط البسيط  ومن أهمها ،rاالرتباط والذي يرمز له بالرمز

يستخدم لحساب قيمة معامل  (Coefficient Pearson)  Correlationارتباط بيرسون معاملقواها أ

 قياس االرتباط بينهما متغيرات متصلة أو مستمرة  ويشترط تساوياالرتباط عندما يكون المتغيران المراد 

 :(1)االتيلحساب قيمة معامل ارتباط بيرسون نستخدم القانون و عدد حاالت كال  من المتغيرين

  𝐫 =
𝐧 ∑𝐱𝐲−(∑𝐱)(∑𝐲)

√[𝐧∑𝐱²−(∑𝐱)²] [𝐧∑𝐲²−(∑𝐲)²]
  

  x, yبين المتغير  تمثل قيمة معامل االرتباط البسيط r :أن إذ

X : األولتمثل قيم المتغير.  

: y تمثل قيم المتغير الثاني. 

 n المشاهدات.: عدد 

 

 :Analysis Regression تحليل النحدار -2

 

ر يمتغ معرفة قيم فيهو تقدير القيمة المستقبلية لمتغير واحد بناء  Prediction التنبؤيسمى أيضا  

توضيح اتجاه العالقة بين خط االنحدار( و) وبيانيا   رياضيا  تحديد شكل العالقة بين المتغيرين  فيويفيد  خرآ

أن  البسيط يعنيالنحدار الخطي ويسمى با أحد المتغيرين بداللة المتغير اآلخر والتنبؤ بقيمةالمتغيرين 

 (X,Y) " تعني أن العالقة بين المتغيرينيوكلمة " خط X متغير مستقل واحد  فييعتمد  Y المتغير التابع

                                           
 .191، ص 2013، مطبعة األمارة، بغداد، والنمذجة الجغرافيةسامي عزيز عباس العتبي وأياد عاشور الطائي، اإلحصاء  - (1)
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وهذا الشكل  scatter Diagramالرسم البياني ويسمى شكل انتشار النقط  فيوتوزيع النقط  ةعالقة خطي

 (1)اآلتية : المعادلةبواسطة  يبين لنا نوع االرتباط ومدى قوته

Y = bx + a 

  yنحدار أو الجزء المقطوع من محورثابت اال :aإن  إذ

b انحدار: ميل الخط المستقيم أو معامل(Y/X)  

  :اآلتيتينالعالقتين  من b و a القيمتان وتحسب

a =       
n

  
  xby

 b =
      

2)(2n

))((
  

 
  





xx

yxxyn

 

 

 :السابقة الدراسات المماثلة _اثامن  
 (2):دراسة السراجي -1

الئمة بينت الباحثة تأثيرات المناخ في إصابات سكان محافظة كربالء باألمراض وتوفر بيئة م 

ناسبا  والفيروسات والحشرات الناقلة لميكروب المرض إذ أن لكل مسبب مرضي جوا  ملنمو الطفيليات 

توصلت لتوطنه وإكمال دورة حياته من حرارة ورطوبـة مما أدى ذلـك إلى تبايـن موسمـية األمراض و

 عكسيا  معمع ارتفاع درجات الحرارة و الباحثة إلى أن أمراض فصل الصيف كالتيفوئيد ارتبطت إيجابيا  

انخفاض معدالت درجات الحرارة أثناء الفصل البارد ووضحت أن األمراض تميزت بارتفاع نسبة 

 إصاباتها في األقضية ذات الكثافة السكانية الكبيرة.

 (3):دراسة البياتي والقرغولي -2

الدراسة  وشملتالمناخ في التوزيع الجغرافي لألمراض في البادية العراقية،  أثرتضمنت الدراسة  

وف ، وتوصلت الدراسة إلى أن هنالك مواسم معينة النتشار األمراض تحددها الظرمختلفة أمراض 6

تيفوئيد الذي رض والحشرات الناقلة، كما هو الحال بالنسبة لمرض المالمناخية لنشاط وتكاثر ميكروبات ال

، ومرض فصل الصيف، ومرض التدرن الرئوي الذي ينتشر في فصل الربيع وبداية الصيف ينتشر في

الصيف  السعال الديكي الذي ينتشر في نهاية الشتاء والربيع، وتتركز حمى مالطا والكوليرا في فصل

 .وتتركز مرض اللشمانيا )حبة بغداد( في فصل الشتاء

 

                                           
، 1، معامالت االرتباط والمقاييس أال معلميه، مكتبة األنجلو المصرية، طمحمود عبد الفتاح عنانمصطفى حسين باهي  -)1( 

 .95، ص2001القاهرة،
السراجي، األمراض المناخية في محافظة كربالء، رسالة ماجستير، كلية التربية، الجامعة المستنصرية شيماء عبد مفتن  -)2(

2010. 
 المناخ في التوزيع الجغرافي لألمراض في البادية العراقية، أثرفراس فاضل مهدي البياتي وجنان صكر عبد القرغولي،  -)3(

 .2011جامعة األنبار، الرابع ، العدداإلنسانية، كلية التربية للعلوم  
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 (1): األعرجيدراسة  -3

باتها وان وتقل توصلللت الباحثة إلى اآلثار المباشللرة وغير المباشللرة للعناصللر المناخية وتطرفاتها  

ي الت مراضظهرت هناك مجموعة من األ إذموسللميتها حسللب تأثير العناصللر المناخية  فتختل مراضاأل

 مراضبعض األفإن وأخرى ترتبط مع درجات الحرارة العالية ولهذا الواطئة ترتبط مع درجات الحرارة 

أن راسللة الد وأظهرتل للعدوى مع طبيعة نمو وتكاثر المسللبب والناق الءمتيتركزت في مواسللم معينة بما 

العالية  فبعضلللللها ارتبطت مع معدالت الرطوبة مراضهناك ارتباطا  منطقيا  بين العناصلللللر المناخية واأل

 .وأخرى مع درجات الحرارة العالية

 (2): أحمد دراسة -4

المناخية  العناصر أثرأكثر من جزيرة حرارية وان  على محافظة القاهرة تشتملأن  اكتشفت الباحثة 

قلية النفسية والع مراضاإلصابة باأل الجسدية فحسب بل تقود إلى مراضاإلصابة باأل فيال يقتصر 

ياح هي التي ارتبطت بدرجات الحرارة العالية والرطوبة العالية والر مراضوأشارت إلى أن أكثر األ

 فسي.الجهاز التن أمراضالعيون ومن ثم  أمراضجاءت بالمرتبة األولى تليها  إذالجلدية  مراضاأل

 (3): اإلبراهيمي  دراسة -5

الحار  في الفصـلتزداد اإلصابات أن بعض  إذ مراضإلى موسمية األاستدلت الباحثة في دراستها  

يجة لدرجات في الفصل البارد وتراجعت أعدادها في فصول السنة االنتقالية نتوتقل خاصة في شـهر تـموز 

صابات توصلت إلى قمة صيفية في عدد اإلوالحرارة العالية والرطوبة العالية وتزايد سرعة الرياح 

ض بين درجات الحرارة وبع وجود عالقة طردية وعكسية  متباينة  أظهرتوالتي المرضية المسجلة 

الغبار منطـقة الدراسة هي رياح معظمها محملة ب على ك أظهرت أن الريـاح التي تهـب كذل ،مراضاأل

ا  مع تكرار وترتبط طردي والتنفسية  الجلدية مراضأبرزها األ مراضمما تؤدي إلى اإلصابة بكثير من األ

 حدوث العواصف الغبارية.

  (4):حمزة دراسة  -6

م( وان هذه 2016 – 1986رات ملموسة في عناصر وظواهر المناخ للمدة )أن هناك تغي وجد 

لرياح االتغييرات تمثلت في زيادة معدالت درجات الحرارة العظمى والدنيا و تراجع ملحوظ في سرعة 

 مراضاأل مشيرا  في ذلك إلى موسمية مراضوكمية األمطار مما أدى ذلك إلى زيادة تكرار اإلصابة باأل

تزايده أو أن لكل مرض موسما   خاصا  لنشوئه و إذ( مرضا  موسميا  في منطقة الدراسة 39)و إلى وجود 

التباينات  ن هذه انعكاس لحالةأتنشط اإلصابة بها في الفصل الحار و مراضاألفبعض لتراجعه واضمحالله 

يتزايد  ضمراكذلك توصل إلى أن االتجاه العام لبعض األ والحاصلة في معدالت وقيم العناصر المناخية 

 اصر المناخية.مع اتجاه التزايد في العنيقل مع اتجاه تزايد معدالت العناصر المناخية وان البعض اآلخر 

                                           
 ماجستير،رسالة  (،م2012 – 2002بعض األمراض في محافظة بغداد للمدة ) فيالمناخ  األعرجي، أثرميالد جاسم محي  -)1(

 .2014،الجامعة المستنصرية  األساسية،كلية التربية 
بعض أمراض اإلنسان في محافظة القاهرة )دراسة في المناخ التطبيقي(، رسالة  فيخديجة أحمد حسن أحمد، أثر المناخ  -)2(

 .2017ماجستير كلية البنات، جامعة عين شمس، 
أمراض األطفال غير االنتقالية المسجلة في محافظة  فيزينب صالح عبد هللا اإلبراهيمي، تحليل جغرافي ألثر المناخ  -)3(

  .2017رسالة ماجستير، كلية التربية للبنات، جامعة الكوفة ، م(،2015-2009النجف األشرف للمدة )
تأثير الخصائص المناخية في اإلصابة باألمراض الموسمية في محافظة النجف األشرف، رسالة  مقداد نعمان حمزة، -)4(

 .2018ماجستير كلية اآلداب، جامعة الكوفة، 
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 (1):دراسة الجميعي  -7

 تقصيرة تمثلزمنية  ةتوصل الباحث إلى أن هناك تذبذبات في عناصر وظواهر المناخ وفي مد 

 انعكس هذه بزيادة قيم اإلشعاع الشمسي ودرجات الحرارة وزيادة تكرار حدوث العواصف الغبارية مما

اخية وتباينها وفق فصول السنة بحسب تباين العناصر المن مراضذلك في زيادة تكرار اإلصابة باأل

داد في أخرى تزترتفع نسب اإلصابة بها في الفصل الحار و أمراضوالظواهر المرافقة لها فظهرت هناك 

توفير بيئة  فيساعدت  إذالفصل البارد ومن جانب آخر أكد الباحث الملوثات الجوية الصادرة عن النفايات 

 .مراضباأل لإلصابةجراثيم المالئمة لتنشيط الفيروسات و

  (2):والكربولي دراسة البياتي-8

يرات الجهاز التنفسي ومدى ارتباطها بالمتغ أمراضوضح الباحث في دراسته إلى بيان انتشار  

كي والسعال الدي أمراض )النكافالجو من خالل معرفة اإلصابات الشهرية لخمسة  ألحوالالفصلية 

 مواسم لألمراض وتتباينحيث ظهر إن هناك توزيع جغرافي  (األطفالوالحصبة وجدري الماء وشلل 

وصلت مكروبات المرض أو الحشرات الناقلة له وت تحدد الظروف الطقسية نشاط وتكاثر انتشارها، أذ

 .صيفا   شلل األطفال كان نشاطه باستثناءالمدروسة تركزت في فصل الربيع  األمراضيع الدراسة إن جم

  (3)العميدي: دراسة -9 

لتي تختلف الجلدية وا مراضاأل في ا  كبير ا  تأثير المناخيةلعناصر ل أن إلىتوصلت الباحثة فيها  

 إلى توصلت ا، كمالجلدية مراضفي اإلصابة باأل المناخيةتساهم العناصر  إذحسب الفصول في السنة 

خازنة وناقالت العدوى من الجراثيم والحشرات ال مراضية في تكاثر مسببات األخدور العناصر المنا

حوبة صلماكدرجات الحرارة العالية  اتكاثرهلروف بيئية مالئمة ظ بتوفيرتقوم  إذلميكروبات اإلصابة 

 ها.كن توطنإلى مسافات بعيدة عن أما في نقل مسببات المرضالرياح كما بينت دور  عاليةبمعدالت رطوبة 

  المصطلحات األساسية: -تاسعاا 

 :" Applied Climatic" المناخ التطبيقي -1

 المجاالت التي لها عالقة بحياة اإلنسانيبحث في تأثير عناصر المناخ وظواهره على مختلف  

، فهو يأخذ منه البيانات الخاصة  Climatologyيعد أحد فروع علم المناخ و ،وصحته  ونشاطه وموارده 

إن للمناخ  إذ (4).جوانب الحياة المختلفة التي لها عالقة باإلنسان فيبعناصر المناخ وظواهره ، ويبين أثرها 

تأثيرا  في معظم جوانب الحياة البشرية ونشاطات اإلنسان، فتوثر األحوال الجوية مباشرة في راحة اإلنسان 

 فهو )5(.هلتي يعتمد عليها اإلنسان في حياتوصحته، وتؤثر بشكل غير مباشر في مجاالت الحياة األخرى ا

                                           
أمراض العيون والجلدية في محافظة ذي قار،  فيمصطفى خير هللا لفتة الجميعي، عناصر وظواهر المناخ وآثرها  -)1(

 .2018،رسالة ماجستير، كلية اآلداب، جامعة ذي قار 
)2(

 الجهاز أمراض حدوث في وأثرها للجو الموسمية التغيرات، الكربولي عطية علي خالد، البياتي مهدي فاضل فراس-

 .2019، 2 العدد، اإلنسانية للعلوم األنبار جامعة مجلة، 2018-2017 لعام الرمادي قضاء في لألطفال التنفسي

 .2019، األمراض الجلدية في محافظة بابل، رسالة ماجستير، جامعة بابل فيالمناخ  أثر العميدي،مروة محمد جودة  -)3( 

 .23،ص2014، طبع جامعة بغداد، بغداد ،1التطبيقي،طعلي عبد الزهرة الوائلي،  أصول المناخ -)4(
 19، ص2000اإلسكندرية ، العربية،، دار 1جودة حسنين جودة، الجغرافية المناخية والحيوية، ط- -)5(
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 فيو األخرىفي مجالت العلوم  مناخية وتطبيقهاالوالنظريات الستعمال المعلومات  يهتم بالطريقة العلمية

 (1).والبيئة التي يعيش فيها األنسانتخص  مشاكل معينة

  : Medical Climatology المناخ الطبي  -2

التي يتعرض لها  مراضواأل صحتهمن حيث   باإلنسانالتطبيقي ويهتم  علم المناخاحد فروع  

 مراضأنواع األدراسة  أيضا ونشاطه، ويتناولوصحته يدرس اثر ظروف المناخ في راحة اإلنسان و

ة بالمناطق الحارة الرط أمراضحسب الظروف المناخية المماثلة في كل أقاليم العالم المختلفة، فهنالك 

 (2) .المناطق الجبلية أمراضالمناطق الباردة و أمراضو

 :Medical Geographyالطبية  جغرافيةال -3

تهتم بالبحث عن التفسيرات الجغرافية وبالتحليل المكاني للصحة والمرض  تهتم بصورة أساس 

البشرية بهدف تفسيرها فهي حلقة  مراضأنماط التوزيع الجغرافي لألتحليل وانتشارها و مراضلظهور األ

وتبلورت  يخدم احدهما األخر دون أن يخرج كل منهما عن حدود تخصصه إذوالطب  جغرافيةالوصل بين ال

 ،Disease Ecologyة المرضئاألول اتجاه بي ين،ياتجاهين رئيسي الطبية ف جغرافيةفي ال الدراسة

 Medical Care.(3)والثاني اتجاه الرعاية الصحية 

   Health :الصحة -4

 ،حالـة التـوازن النسبي لوظائف الجسمهي  أو، والعاهاتهي نقيض المرض والتجرد من العيوب  

وان عملية  ،وان حالـة التـوازن هـذه تنـتـج مـن تكيـف الجـسـم مـع العوامل الضارة التي يتعرض لهـا

حالة من التوازن النسبي  أوهي (4).توازنه فيتقوم بها قوى الجسم للمحافظة  إيجابيةتكيف الجسم عملية 

 (.5).ض لها للمحافظة على توازنهلوظائف الجسم والتي تنتج من تكيف الجسم مع العوامل الضارة التي يتعر

  Disease :المرض  -5

 التالؤمخلل ما في جسم األنسان بسبب عدم  بأنه  المرض منظمة الصحة العالمية براء  رف خع  ي   

التكيف معها أو بسبب  فيبينه وبين البيئة التي يعيش فيها نتيجة عيوب في هذه البيئة أو عدم قدرة الجسم 

المسبب للعدوى والعائل  نه التفاعل الظاهر بين الكائن الحيبأ أيضا رفع  وي   (6).عيوب وراثية في الجسم

الصداع و اإلسهالو الطفح الجلدي  هذا التفاعل مثل ارتفاع درجة حرارة الجسم وتظهر عالمات

 (7).وغيرها

 

                                           
 .28،ص1990عادل سعيد الراوي، المناخ التطبيقي، مطابع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،بغداد،-)1(
 .13، ص1120، ، النجف1للطبع، ط الضياء داري، يقطبتالمناخ العلي صاحب طالب،  -)2(
 .7، ص2004المصرية، القاهرة، األنجلومحمد مدحت جابر، فاتن محمد البنا دراسات في الجغرافية الطبية، مكتبة  -)3(

 .10، ص2002،دمشق للدراسات،علي حسن موسى، المناخ الحيوي، نينوى -)4(

 .27،ص2006المرض، مكتبة األنجلو المصرية،القاهرة،وثقافة الصحة -االجتماع الطبينجالء عاطف خليل، علم -)5(

 .3ص، 9781، 1،ط ، اإلسكندريةمؤسسة شباب الجامعة، الطبية عبد العزيز طريح شريف، البيئة وصحة األنسان في الجغرافية -)6(

 .110، ص2005ان،اليازوري، عم، الصحة والسالمة العامة، دار ليلى أبو حسينعبد المجيد الشاعر - (7)
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 أمراضوالمقاومة، وهي إما  حسب المسبب وكيفية حدوثها وقابلية الشخص للعدوى مراضاألٌصنّفت 

حسب بو لالنحسار ومعاودة الظهور سريعة أو بطيئة العدوى منها الشائع واألكثر انتشاراا ومنها القابل

 :)1(وهي *مراضالتصنيف الدولي لأل

 كيالسعال الدي النكاف، ،الحصبة األلمانية ،الحصبة األنفلونزا،): المنقولة بالجهاز التنفسي مراضاأل-أ

 .(الرئوي السل ،الدماغيالتهاب السحايا 

 E دالتهاب الكب ،Aسي الفيروالتهاب الكبد  ،األطفالشلل ) :المنتقلة بالبراز عن طريق الفم مراضاأل - ب

 .(، التيفوئيدالكوليرا

 (.الكزار الوليدي ،الكزاز): التربة بواسطةتنتقل التي  مراضاأل - ج

 .(اإلسهال السالمونيال، داء، الغذائيالتسمم ) :المنقولة بالغذاء مراضاأل -د

ب الكبد : التهاة بالحقن وبالممارسات الجنسية المحفوفة بالمخاطر وأهمهاقلالمنت مراضاأل -هـ 

 .(السيالن الزهري، اإليدز، ،Dالتهاب الكبد  ،Cالفيروسي التهاب الكبد  ،Bالفيروسي 

 .(ادةححميات  اللشمانيات،داء  المالريا، الصفراء،الحمى )المنقولة بالحشرات:  مراضاأل -و

 .(ةالجمرة الخبيث )حمى مالطا،وأهمها  :المصدرالحيوانية  مراضاأل  -ز

 .البلهارسياداء  : وأهمهاالمنقولة بالتماس مع الماء مراضاأل -ح

 :Infectious disease يالمرض المعد -6

المرض االنتقالي وهو مرض ينشأ عن انتقال عامل معد  أو ويسمى أيضا المرض الساري  

مستعد لإلصابة سواء  "Host " نوعي أو منتجاته السمية من إنسان أو حيوان مصاب إلى إنسان سوي

 (2).بصورة مباشرة أم غير مباشرة

 : Chronic disease المزمنة مراضاأل -7

ء وقد تؤدي  ثالثة أشهر دون شفاء تام وتتميز في البط فيإصابة مرضية تستمر لفترة تزيد  أي  

 (3).ردفق ما في األداء الوظيفي للوإلى ع

 : Child diseases الطفل أمراض -8

باب بيولوجية تصيب جميع الفئات العمرية ولكنها تكون أكثر انتشارا  بين األطفال األس أمراضهي  

 .ألطفالا فيوتشريحية وعوامل خطر ذات تأثير عمري 

 

                                           
 .11، ص1986،اإلسكندرية 2طعبد العزيز طريح شرف، البيئة وصحة األنسان في الجغرافية الطبية، مؤسسة شباب الجامعة،-)1(

مات تصنيف األمراض واألعراض والعال بنشره، يتمهو تنصيف تقوم منظمة الصحة العالمية  التصنيف الدولي لألمراض:-*

فرات تتكون من  جموعة مكل مرض )أو  -لألمراض  واإلصابات المعروفة.  تفصيليوصف م يعطي أرق 6والمسببات على شكل ش 

  .سنوات 10راجع بشكل دوري كل ي -من قبل منظمة الصحة العالمية. ينشر األمراض  ذات العالقة( 

 

، أساسيات علم الوبائيات، منظمة الصحة العالمية، المكتب اإلقليمي لشرق المتوسط، ستروم.بونيتا،كييلبيغلهول، ر -)2(

 .119، ص1997بيروت،، إنترناشيونالة أكاديمي
 . 2019، الوضاح، عمان، الطبعة األولى، دار جغرافيةالتاريخي ومتغيرات ال األوبئة البعد ،عبود الكعبيآمال صالح  -)3(
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    :Endemic disease   التوطن المرضي -9

ي والصفة الوبائية للمرض ئيعني وجود المرض وبقاءه باستمرار في مجتمع معين بشكل غير وبا 

تعني حدوث مفاجئ لمرض في مجتمع لم تسبق له اإلصابة به أو أن المرض مستوطن ثم ارتفعت نسبة 

ين طويلة لسنهذا األساس يعني التوطن المرضي مالزمة المرض للسكان  فيو ا  كبير المصابين به ارتفاعا  

ا ما قويت إذحتى يكتسب السكان درجة من التحمل ضده إال أنه ينخر في قواهم ويودي بهم إلى الموت و

 (1).مراكز تولد المرض وضعف التحمل تحول التوطن إلى وباء

 :Infectionالعدوى -10

طريات من الشخص فمثل الفيروسات والبكتيريا والطفيليات وال مراضهي انتقال مسببات األ  

أم غير  ةمباشر ةطريقبالمريض أو حامل المرض إلى الشخص السليم الذي لديه القابلية للعدوى، سواء 

أو هي غزو جسم اإلنسان أو الحيوان بعوامل حيوية ممرضة، أو  ،مما يؤدي إلى حدوث العدوى ةمباشر

 (2).ي حيوي في جسم اإلنسان والحيوانوتطور أو تكاثر عامل معدبعبارة أخرى هي تحول 

  :The incubation periodفترة الحضانة  -11

رض قد تطول هذه الفترة الزمنية بين اإلصابة بالعدوى وبدء ظهور أول عرض أو عالمة للم هي 

أحداث المرض ودرجة مقاومة الجسم  فيفاعليته وقدرته  فينوع الميكروب و علىتعتمد المدة أو تقصر، و

خناق، سحايا، سيالن، الحمرة، )أيام( وتتمثل في  7ذات فترة حضانة قصيرة )دون  أمراضوتشمل  له

، حصبة، نكاف،  شلل األطفال )،وتشمليوم( 21 -7)ذات فترة حضانة متوسطة أمراض، (رمزيةقحمى 

التهاب ، حمى مالطايوم( وتشمل،  21عنتزيد ) ذات فترة حضانة طويلة أمراض،والسعال الديكي( ،دئيوفتي

  )3(.السل( أو داء اللشمانيا، A ،B) الكبد

 :Seasonal Diseaseالمرض الموسمي  -12

في بقية فصول السنة  على حين أنهالمرض الذي يكثر انتشاره في فصل من فصول السنة وهو 

تظهر أو تشتد أو  أمراضهي  الموسمية مراضاأل أن (4)األطالق. فيتحدث إصابات فردية وقد ال تحدث 

أو أكثر من فصل لذا األقرب  تتزايد في أوقات معينة من السنة، قد يكون موسم أو فصل مناخي معين

في أكثر من فصل لذا يعبر عنها  مراضاأل تظهر تلك أنلمفهومها )موسمية( الن الفصل مستقل، أي يمكن 

 .يةسمبالمو

 

 

                                           
، مطبعة 17مبادئ وأسس، مجلة الجمعية الجغرافية العراقية، المجلد  -الجغرافية الطبية  المظفر، محسن عبد الصاحب  -)1(

 .54، ص1986العاني، بغداد، 
النمط الجغرافي لبعض األمراض المزمنة )غير االنتقالية( في محافظة البصرة، أطروحة  الكعبي، آمال صالح عبود -)2(

 .7، ص1999 دكتوراه، كلية اآلداب، جامعة البصرة،
 محمود عبد العزيز الزعبي، مكافحة األمراض السارية في األنسان بين األسطورة والواقع، دار الكتاب الثقافي، القاهرة-)3(

 .67، ص2020
 .89ص تاريخ،دون  ،طرابلس الكتاب،الدار العربية  والمجتمع،منصور، الصحة  سرور اسعد -)4(
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 :، والعوامل المساعدة على ذلكمراضبكيفية حدوث األ المتعلقةعوامل ال-عاشراا 

 Agent Factors Disease :(1)عوامل تتعلق بالمسببات النوعية للمرض  -1

بكتريا مرض السل والتيفوئيد مثل  أصل حيواني أو نباتي تكون هذه المسببات منالمسببات الحيوية:  -أ

لمرض لمسبب طفيل المسبب للمالريا وطفيل اللشيمانيا االو والفيروسات التي تسبب الحصبة وشلل األطفال

 حبة بغداد(.)

أو زيادتها تسبب المواد المتعلقة بالغذاء وان نقصها تضم و(: Food Causesالمسببات الغذائية: ) -ب

 .مراضاأل

وهي نوعان طبيعية أو صناعية، فالطبيعية مثل (: Physical Causesالمسببات الفيزيائية: ) -ج

بب لسعة الحراري، أما البرد الشديد فيس واإلنهاكالحرارة التي تسبب ضربة الشمس والتشنج الحراري 

ا  أو للكهرباء والتي تسبب حروق فمنها التعرض(، أما الصناعية Cold Shockالجليد وصدمة البرد )

 صدمة أو وفاة.

هي نوعان خارجية المنشأ ومصدرها البيئة و(: Chemical Etiologyة: )المسببات الكيماوي -د

لغبار اوتطلق هذه النشاطات كميات من الملوثات مثل  كالنشاط الصناعي والزراعي باإلنسانالمحيطة 

ألعضاء تحدث بسبب خلل في افالداخلية المنشأة  ، أمامراضاألالناتج من الصناعات يسبب العديد من 

 سان.الداخلية لإلن

ات والزالزل واألعاصير مثل الفيضان(: Mechanical Causesالمسببات الميكانيكية: ) - هـ

 والحرائق والحوادث في الشوارع أو المصانع.

لتي تفرزها الغدد الصماء االهرمونات  اختالفمثل (: Functional Causesالمسببات الوظيفية: )-و

 داخل الجسم.

 (2)(:المضيف العائل) باإلنسان المتعلقة العوامل -2

 عديدة عناصر وتشمل للمرض النوعية المسببات مقاومة على األنسان قدرة مدى على العوامل هذه تعتمد

  منها:

 كالكساح األطفال ينب أكثر ينتشر فبعضها العمر باختالف األنسان تصيب التي مراضاأل تختلف - :السن -أ

 .الدم ضغط وارتفاع الشرايين تصلب مثل السن كبار يصيب وبعضها والحصبة

 ثلم الذكور على تقتصر أخرى أمراضو الثدي سرطان مثل اإلناث بها تصاب أمراض هناكالنوع: -ب  

 البروستات. مرض

  :الوراثية العوامل -ج 

 سراأل بعض لدى أن كما( الثالسيميا) الدم فقر مثل الجينات عبر تنتقل التي مراضاأل وهي 

 .والسمنة الدم ضغط وارتفاع السكري أمراض مثل ما بمرض لإلصابة الوراثي االستعداد

                                           
 .3، ص1983عماد الدين عبد، الصحة العامة وبرامجها، المطبعة العصرية، اإلسكندرية،  - (1)

 .21، ص2011، دار المسيرة، عمان،1مبادئ في علم الصحة والسالمة العامة، ط تاال قطيشات وزمالؤه، - (2)
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  - والعادات: الجتماعية العوامل -د 

 أو غلي دون الحليب كشرب وطبخه وتجهيزه الطعام إعداد حيث من بالتغذية المتعلقة كالعادات 

 اإلصابة إلى تؤدي التي االستحمام كقلة الشخصية بالنظافة المتعلقة العادات أو غسل دون الفاكهة اكل

 اللجوء أو والكحول المخدرات وتناول كالتدخين صحية الغير العادات أيضا   ومنها الجلدية مراضباأل

 . المرض من الحماية أو العالج تلقي والبدائية فيالطرق التقليدية 

  - النفسية: العوامل - هـ

 اإلسهال أو والتوتر واإلحباطكاليأس  للفرد النفسية بالحالة ترتبط التي مراضاأل من بعض هناك 

 .ما مشكلة أو ألزمة التعرض عند أو االضطرابات الجوية الفرد عند يصيب الذي

  -الطبيعية:  الجسم مقاومة -و

 هذا نوعية تحديد بدون إليه يدخل غريب جسم أي ضد البشري الجسم يبديها التي المقاومة وهي 

كريات  المتواجدة في اللوزتين والبلعوم، وأكبرهاالغدد اللمفاوية  المخاطية، واألغشيةوتشمل )الجلد . الجسم

 .مقاومة مرض معين( المكتسبة منوالمناعة  األموالمناعة الطبيعية من  الدم البيضاء،

 العوامل الطبيعية: -3

الجوي( وحركة الرياح والضغط  ورطوبة )اإلشعاع الشمسي، درجة الحرارةوتشمل : المناخعناصر  -أ

 إذ الشتاء فصل في( الخ.... الزكام الرشح، البرد، نزالت) العلوي الجهاز التنفسي أمراضب اإلصابة تكثر

التي تنتقل  مراضاأل انتشارالبارد يفرض على األنسان البقاء داخل أماكن مغلقة وبهذا يزداد  أن المناخ

 مراضعن طريق المسالك التنفسية، أما الجو الحار فهو الجو المالئم لتكاثر وتولد الحشرات التي تنقل األ

أن  إذ ،الصيف فصل في الغذائية بالتسممات اإلصابة مثال   فتكثر مراضوتمثل جوا  مالئم لنمو مسببات األ

المعدية ومدى  مراضمثل )مسببات األ مراضمناخ أي منطقة يهيئ أسباب معينة ذات عالقة بحدوث األ

المضيف  عاداتوتكاثرها،من حيث توالدها  مراضلألالناقلة  الجسم، الحشراتبقائها حية خارج 

 .)اإلنسان(

 اختالف أن إذ المعتدلة المناطق أمراض عن تختلف االستوائية المناطق أمراضف :الجغرافيالموقع  -ب

درجات الحرارة المكتسبة من سطح األرض  اختالف إلىسطح األرض يؤدي  إلىالواصل  اإلشعاعكمية 

 المناخ. اختالف ومن ثم

 في الدرقية الغدة تضخم بمرض اإلصابة مثل األفراد صحة فييؤثر هذا العامل  :الجيولوجيالعامل -ج

 .البحر عن البعيدة المناطق
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 :Pathological Factorsالعوامل الباثولوجية  -4

وهذه  اإلصابات بهاث وحدو مراضتكوين األ فيالمقصود بها العوامل ذات التأثير المباشر   

  -: في وتشتملية تناسب نوعها يئف جغرافية أو با توفرت لها ظروإذالعوامل ال تؤدي دورها إال 

عديدة  ا  أمراضوتسبب بالعين المجردة ال يمكن رؤيتها  هي كائنات دقيقة جدا   : Viruses الفيروسات - أ

التهاب الكبد والحصبة والنكاف وداء  ،نزالت البرد وجدري الماء، التهاب الدماغمنها لإلنسان والحيوان 

 (1).اء وشلل األطفال والجديري وغيرهاالكلب والحصبة األلمانية والحمى الصفر

 العصياتو يةكرو ) منها أربعة أشكالتوجد هي كائنات حية وحيدة الخلية : Bacteria البكتيريا - ب

كتيريا ال تبقى ، وأن البوغيرها يدئوالتيفو معدية عدة منها الكوليرا ا  أمراضو الضمات، وتسبب  اللولبيات

سهلة ( لذلك يوفر الغليان طريقة مناسبة ودرجة مئوية100بشكل طبيعي فوق درجة غليان الماء )أي 

 .لقتلها

 خرىألاكائنات ال علىتتطفل فتعول نفسها  أنكائنات حية التي ال تستطيع  Parasites :تالطفيليا -ج

 غذائها.  يفتعيش عليها أو بداخلها لتحصل منها  إذ ،مراضاألوتنقل لها  سواء كانت نباتية أم حيوانية

 مراضعديدة لإلنسان منها األ ا  أمراضاألصل تسبب  نباتية وهي كائنات حية   : Fungi تالفطريا – د

طرية التي تسبب تسمما  حادا  فة للسموم الفرزالجلدية وأحيانا تصيب األغشية المخاطية للفم والفطريات الم

 (2).وسرطانات وضعف المناعة وغيرها أجنةومزمنا وكذلك تشوهات 

زن المختلفة إلى المضيف أو الخا مراضهي وسائط حية تنقل مسببات األ Vectors :الناقالت –هـ 

ذي يكمل فيه مسبب بالعائل األولي أو النهائي وهو ال ويدعى الناقل أحيانا   ،الديدان والقواقعكالحشرات أو 

كمل دورة يسبب لمرض المالريا الذي ممثل طفيلي البالزموديوم الالمرض دورة حياته داخل جسم الناقل، 

ق تلك الجراثيم في تعل إذ ،التيفوئيدكالذباب الذي ينقل بكتيريا نقل السية داخل جسم البعوضة، أو حياته الجن

 .جسمه وهو بدوره يقوم بنقلها إلى طعام اإلنسان وشرابه

الحيوانات التي تظهر كحامل للمسببات المرضية دون أن تتأثر بها، أو قد  :Reservoirالخازنات  -و 

 (3)وغيرها.ومنها الكالب والخيول والقوارض والقطط  مراضفي انتشار األ تؤدي دورا كبيرا  فتتأثر قليال، 

الحلقة الثالثة في سلسلة العدوى ويعرف بأنه اإلنسان أو الحيوان الذي يؤمن  هو Hosts :المضيفات - ز

للعامل المعدي ينمو ويتكاثر في ظروف طبيعية وتختلف نقاط الدخول للمضيف باختالف  مكانا مالئما  

 (4).والجهاز التنفسي والجهاز الهضميغشية المخاطية العامل وتشمل الجلد واأل

 

                                           
(1) -Brown, Tim, Melafferty, Sara and Moon, Graham, A Companion to Health and Medical 

Geography. John Willy and Sons, United State, (2010).  
 .13، ص2011عبد العزيز مجيد النخيالن، الفطريات، دار دجلة للطبع، بغداد ، -)2(
 .13، ص 2015دار الكتب العلمية، بيروت، ، والحيوان، األنسانشعبان خلف هللا، علم الوبائيات في مجاالت صحة  -)3(
 .22، ص 1998ية لإلنسان، مركز الكتب األردني، عمان، دعصام عطا الشهبابي، الميكروبات المع- )4(
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 الفصل الثاني

 لمحافظة بابلالخصائص المناخية 

 تمهيد:

فلقد تعرف  والكائنات الحية األخرى، األنسانفي صحة  التأثير حيث يعد المناخ العامل األول من 

يوجد ولهذا  ثاره،آلمواجهة  األلياتوقد استحدثت العديد من  الصحةفي  وأثرهمنذ القدم على المناخ  األنسان

علم بل  الطبي ليسن المناخ على أ دليلوهذا التطبيقي يعرف بالمناخ الطبي،  فرع مستقل من علم المناخ

وبوجود الكائنات  األمراضوعالقتها بظهور  األنسانصحة  في وأثرهاالمناخ خصائص فرع يهتم بدراسة 

 المسببة لها.

، ونتيجة للتباين بين عناصر المناخ في أو انتشارها األمراض نتقالافي  ا  كبير اثرمناخ ن للوأ اكم  

 فالفيروسات والبكتريا المسببة للمرض لها التي تنتشر به أمراضهكل فصل من فصول السنة فان لكل فصل 

وتسود  األنسانعلى حامالت تدخلها فتنتقل إلى  األمراضوتعتمد بعض متطلبات مناخية تنشط عند توفرها، 

فظهرت  ،مالئم لوجوده مثل البعوض والذبابيوجد الوسيط الناقل وحسب المناخ ال حيث األمراضتلك 

 ألخرىمن سنة  اإلصابةكذلك تتباين  الخريف، أمراض الربيع و أمراضالشتاء و أمراضوالصيف  أمراض

شهر وفي  في سنة دون غيرها ومسبباتهللمرض  تكون مالئمة ، وذلك الن عناصر المناخومن شهر آلخر

كذلك  وتزداد في شهر وتقل في آخر، ،خراآل افتكثر اإلصابة في بعض السنين وتقل في بعضه آخردون 

مسببات المرض ومدة الحضانة وسرعة االنتشار ومدى تركز  حيث فيما بينها من األمراضتختلف 

يوصف مناخ العراق بأنه ف للمنطقة المناخية الخصائص تأثيرحسب فصول السنة  بين وتكرارها ضامراأل

كما  ،األشهراغلب  م( في 20̊درجات الحرارة عن ) تزيد إذالحرارة  درجات حيثمداري من  مناخ شبه

وأمطار ورطوبة  انتقالين قصيرين، وذا فصلينيتصف بالقارية فيكون ذا مدى حراري سنوي ويومي عاِل 

منطقة دراستنا )محافظة بابل( غالبا   تخضع لذا  البحر المتوسط خصائص مناخ ما يحمل ، وغالباقليلة نسبية

 للخصائص العامة والمؤثرات المناخية التي يقع ضمنها العراق.

توافر  والسيما مع ذلك تسهم بعض العناصر المناخية في  إذالجراثيم، في نقل ونشر  يؤثر المناخو 

الوسط الناقل أو الحامل  باعتبارهللمناخ دور كبير  وان، بالوسطاالنتشار  في ذلكالظروف البيئية المساعدة 

 ما يشيروهذا   واألوبئة باألمراضلإلصابة  يعرضهلإلنسان مما  للجراثيم والذي يجعل الفيروس مالمسا  

.(1) المخطط إليه
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 المناخية باألمراض لخصائص( عالقة ا1مخطط )

 

 .64، ص2010للطباعة والنشر، عمان،المسيرة ، دار 1ط ،واألنسانثعبان كاظم خضير، المناخ لمصدر باالعتماد على: عبد علي الخفاف، ا

 Wind-Chill" (فصول السنة المناخية عن طريق تطبيق معادلة )قرينة تبريد الرياح دتُحد    

Index"* ، تمثل ميل نحو البرودة لذا  أكثراألشهر )كانون الثاني، وكانون األول، شباط( هي  أنيظهر

تمثل فصل جاءت لحارة لذا  أشهر( هي آب، أيلول، تموز، حزيران أيار،األشهر )فصل الشتاء، في حين أن 

 ونيسان( لتمثل فصل الربيع ارذأ) اشهر اُعتمد   االعتدال، لذا إلى أقربالبقية  األشهرالصيف، في حين كانت 

  .( لتمثل فصل الخريفتشرين الثانيو األول)تشرين  راوشه

 -: Sunshine and Solar Radiation اإلشعاع الشمسيوالسطوع  خصائص-1 

ي ئالتي تطلقها الشمس في جميع االتجاهات ويكون بشكل مر اإلشعاعيةالشمسي الطاقة  اإلشعاعيمثل   

وهو عبارة عن مجموعة كبيرة ومتباينة من األمواج الكهرومغناطيسية تتراوح أطوالها بين  ،يئأو غير مر

المسؤولة عن جميع العمليات التي تحصل في الغالف الجوي  الطاقة الشمسية هي أن (1).(ميكرون 17_0.4)

، وإن السبب الرئيس في الحركة ح والبرق والرعد وغيرهااوالري واألمطارمثل االضطرابات الجوية والسحب 

اقة رة الطفالمستمرة للغالف الجوي وتقلبات الطقس وتغيره هو االختالفات القائمة بين مكان وآخر في و

وكما هو معروف ال يمكن استمرار الحياة بدون الطاقة الحرارية والضوئية التي تصل  (2). الشمسية المستلمة

 ءا  الف الجوي يعادل جزللغمقدار ما يصل منها إلى السطح الخارجي  أنمن الشمس على الرغم من  رضلأل

 )3(.اغلبها في الفضاءيضيع  لفي مليون فقط من الطاقة الضوئية الحرارية الكلية للشمس والتي أمن 

                                                           

ثبات من  أكثرهما "، التي تعتمد عنصري الحرارة وسرعة الرياح، لكون 1945وضعها "سيبل وباسل قرينة تبريد الرياح  -*

الرياح  تبريد قرينة K =إن أذ K= (33-T) (10√v+ 10.45-v)اآلتية: باقي العناصر في منطقة الدراسة، وبحسب المعادلة 

 ح م/ ثسرعة الريا V = الهواء،درجة حرارة  T = ساعة(،/  2)كيلو سعرة/ م 

 ألشرف،االنجف  ،الميزان ، مطبعة1ط علم المناخ التطبيقي، رحيل، أبوعلي صاحب طالب الموسوي وعبد الحسن مدفون -)1(

 .71ص ،2011
 .41، ص2011الموصل ، ،2الكتب، ط المناخ، دارالبياتي، أسس علم  وعدنان هزاعصباح محمود الراوي  - (2)
 بغداد، الحرية،لسلسلة العلمية دار ا واإلعالم،منشورات وزارة الثقافة  وتقلباته،الجو عناصره  السلطان،عبد الغني جميل - (3)

 .36، ص 1985

الخصائص
المناخية

توليد الجراثيم

وسط ناقل 
للجراثيم

نشراو نقل 
االمراض

االوبئة 
واالمراض
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 من ساعات سجلت ساعات سطوع فعلي اقل مما تستلمه ( أن محافظة بابل2) المخطط يتضح من 

الهواء التلوث ودرجة شفافية وصفاء الجو وخلوه من الغيوم وكثافة الغبار  األولى تعتمد على نظرية كون

 اإلصاباتتزايد على  في ظهور تباين فصلي لإلشعاع الشمسي وان هذا التباين يؤثر وتساعد هذه العوامل

اعات السطوع بلغ المعدل السنوي لس إذوالتي تتباين هي األخرى وفق فصـول السنة، كثير من األمراض ل

 .ساعة/يوم( 8.6الشمسي الفعلي ) لإلشعاعوبلغ المعدل السنوي  ساعة / يوم( 11.70الشمسي النظري )

في محافظة بابل ما بين أشهر السنة فقد سجلت أعلى الفعلي تتباين مدة السطوع الشمسي  وكذلك 

إلى زاوية  ذلك يرجع ،يوم(ساعة/  11.4)وبلغت  حزيران شهرفي  الفعليالشمسي  للسطوعمعدالت شهرية 

أقل المعدالت  وقلة بخار الماء ومظاهر التكاثف، أما وصفاء السماء عمودية شبهتكون  إذ ،سقوط أشعة الشمس

الشمس مائلة  أشعةتكون  إذساعة/يوم(  6الفعلي فقد سجلت في شهر كانون األول )الشهرية للسطوع الشمسي 

أعلى معدالت  النظريمدة السطوع الشمسي  سجلت كماالدراسة وزيادة مدة ظهور الغيوم في سماء منطقة 

بسبب الحركة الظاهرية للشمس نحو النصف الشمالي  (ساعة/ يوم 14) بلغتل وبمعد حزيرانشهر  لها خالل

 األشعةوزيادة معدالت زاوية سقوط  الدراسةالشمس فوق مدار السرطان وال سيما فوق منطقة  أشعةوتعامد 

إلى  ذلك( ويعود يوم/ساعة 10بلغت ) األولكانون شهر  اقل معدالت شهرية للسطوع النظري في سجلت

   الشمس. أشعةتناقص زاوية 

 
 .2020 ،بغداد العامة لألنواء الجوية والرصد الزلزالي، قسم المناخ، بيانات غير منشورة، النقل، الهيئةالمصدر باالعتماد على: وزارة 

بلغ عدد ساعات  إذسطوع الشمسي في منطقة الدراسة، للالمعدالت الفصلية  إلى (3يشير المخطط ) 

 6.3لفعلية للفصل نفسة فقد بلغت )معدل ساعات السطوع ا أماساعة( 10.3) في فصل الشتاء النظريةالسطوع 

ساعة( ، بينما وصلت عدد  12.5)إلى ، أما في فصل الربيع فقد بلغ عدد ساعات السطوع النظرية فيه ساعة(

تتعامد أشعة  إذ، يأخذ طول النهار بالتزايد التدريجي في فصل الصيف (ساعة 8ساعات السطوع الفعلية )

 12.8الشمس في هذه المدة على مدار السرطان، لذا فإن ساعات السطوع النظرية تزداد لتصل إلى حوالي)

نتيجة  ا  صيفي ا  حراري ا  هناك كميكون ساعة/ يوم( وبذلك 10.6عدد ساعات السطوع الفعلية بلغت ) معساعة( 

اده تركيز السطوع واإلشعاع الشمسي في هذا الفصل الحار على باقي العناصر المناخ المرتبطة به والسيما لزي

 ساعة( للسطوع 7.55ساعة للسطوع النظري و) 10.17) في حين سجلت في فصل الخريف، درجات الحرارة

.الفعلي
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(1987-2019)المعدالت الشهرية للسطوع النظري والفعلي في محافظة بابل في المدة ( 2)مخطط 
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 .(2مخطط )المصدر باالعتماد على: 

بلغ المعدل السنوي  كبيرة من اإلشعاع الشمسي( إن منطقة الدراسة تستلم كمية 4يبين المخطط )و 

( ²سعرة/سم 640.0في شهر تموز ) اإلشعاعكما سجل اعلى معدل لكمية  (²سعرة/سم 468.7) اإلشعاعلكمية 

إلى إن منطقة  (5يشير المخطط )(،إما فصليا فقد ²سعرة/سم274.1عدل في شهر كانون الثاني )واقل م

الشمس فوق  أشعة،بسبب عمودية (²سعرة/سم589في فصل الصيف بلغت) إشعاعالدراسة تستلم  اكبر كمية 

.(²سعرة/سم333الشمسي، واقلها في فصل الشتاء) اإلشعاعمدار السرطان وما يرافق ذلك من ازدياد كمية 

 2020بغداد،  ية والرصد الزلزالي، قسم المناخ، بيانات غير منشورة،المصدر باالعتماد على: وزارة النقل الهيئة العامة لألنواء الجو
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(1987-2019)معدالت الشهرية لكمية االشعاع في محافظة بابل في المدة ( 4)مخطط 
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 (.4مخطط )المصدر باالعتماد على: 

 "Temperature" الحرارة رجاتدخصائص  -2

سجلت أعلى  إذم(  31.7̊بلغ ) العظمى ( أن المعدل السنوي لدرجة الحرارة6)المخطط يتضح من  

مع تعرض وانعدام الغيوم وطول النهار ويرجع سبب ذلك إلى صفاء السماء  (ºم 44.1آب ) شهر في معدالتها

شهر . سجلت أدنى معدالت درجات الحرارة العظمى في (Tc)كتل هوائية مدارية قارية الدراسة إلى منطقة 

وترجع أسباب ذلك إلى قصر النهار وتعرض المحافظة إلى كتل قارية قطبية ( ºم17.1فبلغت )كانون الثاني 

 (1).(pC)دة وجافة بار

 بلغتتموز فشهر  في هاسجلت أعلى معدالتو (ºم17.1الصغرى ) بلغ المعدل السنوي لدرجة الحرارة 

 (ºم 5.1) اقل معدالتها كانون الثانيفي شهر وتنخفض هذه المعدالت في األشهر الباردة فبلغت  (ºم 27.6)

وعلى  ، وترجع أسباب ذلك إلى التغييرات الحاصلة في خصائص العناصر المناخية نتيجة ميالن أشعة الشمس

ارة تباينت ( إال إن المعدالت الشهرية لدرجة الحرºم24.4هذا األساس بلغ المعدل السنوي لدرجة الحرارة )

، (ºم 35.7وبمعدل) وشهر آب(مº 35.8) وبمعدل تموزشهر ارتفعت لتسجل أعلى معدالتها خالل  إذشهريا  

 وبمعدل انيكانون الث شهرمعدل لها في  اقللتسجل  لتناقصرارة بابينما أخذت المعدالت الشهرية لدرجات الح

شهر تلك األوترجع أسباب هذا التباين إلى اختالف زاوية سقوط الشمس التي تكون عمودية في (،ºم11.1)

ع الشمس ة إلى طول النهار وزيادة عدد الساعات الفعلية لسطوفتسجل أعلى درجات حرارة باإلضاف الحارة 

 .وخلو السماء من الغيوم

                                                           

صرة، البصرة، ، مطبعة جامعة الب1 علي حسين شلش، مناخ العراق، ترجمة ماجد السيد ولي وعبد اإلله رزوقي كربل، ط1-

 .38، ص1988
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 .2020العامة لألنواء الجوية والرصد الزلزالي، قسم المناخ، بيانات غير منشورة، بغداد،  النقل، الهيئةالمصدر باالعتماد على: وزارة 

درجة الحرارة لمعدل  علىأ بلغ إذ، الدراسةمعدالت درجات الحرارة الفصلية في منطقة  تتباين 

كتل هوائية حارة وتتعرض منطقة الدراسة خالل الفصل الحار إلى  م( 41.4º) في فصل الصيفالعظمى 

 (مº 18.6)بلغت معدالتها  إذويحدث العكس خالل فصل الشتاء تزيد من معدالت درجات الحرارة   وجافة

ويعود ذلك لحركة الشمس الظاهرية نحو مدار الجدي، وتتناقص عدد ساعات النهار وزيادة ميل زاوية سقوط 

إما معدالت درجة الحرارة الصغرى فقد بلغ اعلى معدل لها  أشعة الشمس، وفضال عن زيادة حاالت التغيم،

تعامد الشمس  إلى ذلك يعزىم( º 8.1)وم( تزيد عن المعدل العام بنحº25.2)ها بلغ معدل إذ في فصل الصيف

قلها أوالغيوم من  جو، وصفاء الالشمس اإلشعاعالظاهرية على مدار السرطان، وارتفاع درجة زاوية سقوط 

أعلى معدل لدرجات سجل  و،م(º2.9بنحو) م( تقل عن المعدل العامº14.2)ها بلغ معدل إذ في فصل الربيع

واقلها  م(º 8. 9)م( ترتفع عن المعدل العام بنحوº33.3بلغت ) إذ في فصل الصيف الحرارة في منطقة الدراسة

 .(7المخطط ) ،(مº 12.6بلغت ) إذ في فصل الشتاء

 (.6مخطط )المصدر باالعتماد على: 
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  -: (Atmospheric pressure)الجوي  الضغطخصائص  -3

 ساوىتي إذ األرضيعرف بأنه وزن عمود الهواء الذي يتعرض له السنتيمتر المربع الواحد من سطح   

تتأثر قيم الضغط الجوي كثيرا  بقيم درجة الحرارة فهما و (1).ر(مليبا1013وي عند سطح البحر )الضغط الج

 (2).األرض تالف توزيع درجة الحرارة على سطحيتناسبان تناسبا  عكسيا  ، فهو نتاج اخ

الضغط الجوي وهو يتناسب مع درجة الحرارة كما قيم تباينا  فصليا  في لك أن هناب( 8المخطط )يشير  

م الضغط الجوي بلغ المعدل السنوي لقيإن ف األشهرذكر سابقا ، فقد سجل فرق في قيم الضغط الجوي ما بين 

انون األول وكانون ك يشهرفي المعدالت الشهرية لقيم الضغط الجوي ، كما سجلت اعلى مليبار( 1010)

بسبب تأثير المرتفع السيبيري الذي يتكون بسبب  ،على التوالي (مليبار1019.4، 1019.9الثاني بلغت )

وسجلت أدنى قيمة ، فاض شديد في الحرارةالضغط العاِل القطبي والذي يؤدي إلى ارتفاع كبير بالضغط وانخ

مليبار( نتيجة لوقوع منطقة الدراسة تحت تأثير المنخفض  996.6الجوي في شهر تموز الحار فبلغت )للضغط 

بالنظر و (3).للضغط الواطئ االستوائيالهندي الموسمي الذي يتكون بفعل ارتفاع درجات الحرارة ويمثل امتداد 

 .في منطقة الدراسة لذا لم يتم التطرق لهذا العنصر فصليا مباشر وواضحالفروق الفصلية بشكل  تأثير لعدم

 2020، بغدادالمصدر باالعتماد على: وزارة النقل الهيئة العامة لألنواء الجوية والرصد الزلزالي، قسم المناخ، بيانات غير منشورة، 

 "The Wind" خصائص الرياح -4

أخرى  إلىفي الموازنة الحرارية العامة من خالل نقل الخصائص المناخية من منطقة  تؤثر الرياح 

ية نقل بخار الماء وحركة السحب والمنخفضات الجو عن طريقفي حدوث التساقط بشكل كبير  تسهمكما و

 .رأخ إلىكما وتنقل الرياح أثناء حركتها العواصف الغبارية من مكان 

                                                           

  .213، ص2010القاهرة،، المتحدة العربية الشركة الطبيعة، الجغرافية إلى مدخل، نعمان شحادة، الفرحان يحيى (1)-

 .99ص ،2008،ليازوري العلمية  والتوزيع،عماندار ا المناخية، واألقاليم المناخ السامرائي، المجيد عبد قصي-(2)

 .22، ص2010،بغداد، دار الفراهيدي، 1ط ،مفاهيم علم المناخ الشمولي ونظرياته ساالر علي خضر الدزيني،-(3)
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(1987-2019)المعدالت الشهرية لقيم الضغط الجوي في محافظة بابل للمدة( 8)مخطط
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وتوصف  (م/ثا1.8أن المعدل العام لسرعة الرياح في منطقة الدراسة يبلغ نحو ) (9) يبين المخطط 

في أقصى سرعة لها  إلىخر، وتصل آبين شهر و ة الرياحمعدالت سرعوتتفاوت  نسبيا  السرعة قليلة بأنها 

جافة و حارة فهي رياح ،لكل منهم على التوالي (م/ثا2.5،2.4) ، وبلغت معدالتها نحو(، تموزحزيران) ريشه

كذلك  ،درجات الحرارة التي تعمل على رفع الهواء الساخن إلى األعلى رتفاعالسرعة ويعود ذلك  وهي أكثر

ومع  (1).ازدياد سرعة الرياح الهابة على منطقة الدراسة إلىسيطرة منظومة المنخفض الهندي مما يؤدي 

وتعرض المنطقة للكتل  الرياح السطحية سيطرة المرتفعات الجوية الباردة التي تتميز باستقرار الهواء وهدوء

إلى اقل خفض معدالت الحرارة وتراجع سيطرة المنخفض الهندي تنخفض سرعة الرياح تنالهوائية الباردة 

لكل  (اثم/1.2،1.3، 1.4)لتسجل معدالت بلغت  (أيلول، تشرين األول، تشرين الثاني) اشهر معدالتها خالل

 .التواليمنهم على 

 .2020العامة لألنواء الجوية والرصد الزلزالي، قسم المناخ، بيانات غير منشورة، بغداد،  النقل، الهيئةالمصدر باالعتماد على: وزارة 

قل عن ا( وتث/1.6تمتاز في فصل الشتاء بقلة سرعتها ) إذتتباين سرعة الرياح بين فصول السنة،  

قد بلغت سرعة ففي فصل الربيع  أما ،محملة بالرطوبة ثقيلة باردة  فهي رياح  م/ثا( 0.1المعدل العام بنحو )

دالت لسرعة فقد سجلت أعلى مع (، أما صيفا  ثام/ 0.1عن المعدل العام بنحو )تزيد ( وهي اثم/ 1.8الرياح )

تكون حينها  (،ثام/ 0.4المعدل العام بنحو ) م/ثا( ترتفع عن 2.1) بلغت إذللرياح في أجواء منطقة الدراسة 

اح في فيما تقل سرعة الري ي الحراري الواطئمسالمونتيجة مالمسة الهواء لسطح األرض، وتأثير الضغط 

ض درجات نخفاإلى ام/ثا(، ويعود ذلك  0.6م/ثا( أي تقل عن المعدل العام بنحو ) 1.2)فصل الخريف بواقع 

 (.10المخطط ) ،ية الباردةالحرارة، وتراجع المنخفض الحراري الموسمي وتقدم الكتل الهوائ

                                                           

 الحسن مدفون أبو رحيل، فاضل عبد العباس مهير، تحليل جغرافي لخصائص المناخ وعالقته بزراعة عبد (1)-

 .26، ص2015، جامعة الكوفة،آداب الكوفةمحصولي القمح والشعير في محافظة بابل، مجلة 
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 (.9مخطط )المصدر باالعتماد على: 

 هبوبها نسبةوالشمالية الغربية  في منطقة الدراسة هي غالبا  السائدة الرياح ن أإلى  (11)يشير المخطط  

 انحداره نحويمتاز ببساطة  الدراسة الذيإلى طبيعة سطح أرض منطقة ويعزى سبب سيادتها %( 25.4)

اقل  أن   حين ظهر في %(،19.4)بلغت نسبتها ة الغربي الرياحتليها الجنوب وخلوه من األشكال التضاريسية 

 التوالي.على  %(2.3) وبنسبة( الجنوبية الغربية)هي  الرياح تكرارا في منطقة الدراسة

.(2019_1987) % في محافظة بابل للمدةوالسكون السائدةالرياح  اتتجاهالمئوية الالنسب ( 11مخطط )

 .2020العامة لألنواء الجوية والرصد الزلزالي، قسم المناخ، بيانات غير منشورة، بغداد،  النقل، الهيئةالمصدر باالعتماد على: وزارة 

  -(: Relative Humidityالنسبية )خصائص الرطوبة -5

الهواء وبين كمية بخار يقصد بها النسبة المئوية بين كمية بخار الماء الموجودة في حجم معين من  

وبمعنى آخر هي طاقة الهواء على حمل  ،الماء الالزمة لتشبع نفس الحجم من الهواء بنفس درجة الحرارة

ألنه بمعرفة الرطوبة  ،لكمية بخار الماء الموجود في الجو ا  بخار الماء، وتستعمل الرطوبة النسبية مقياس
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تغير وت الجو تدفئةعلى  يساعد بخار الماء ة الرطوبة المطلقة،النسبية ودرجة حرارة الهواء يمكن استنتاج قيم

ير في درجات الحرارة، عندما تنخفض درجات غالتوالتبخر  حسب كميةب الجويالرطوبة النسبية في الغالف 

الحرارة تؤدي إلى ارتفاع الرطوبة النسبية، وذلك الن قدرة الهواء على االحتفاظ بخار الماء تنخفض بالبرودة 

، والعكس يحدث عندما ترتفع درجات رنة بقدرة الهواء الكليةيجعل كمية بخار الماء بنسبة مرتفعة مقامما 

الرياح في الرطوبة  كذلك تؤثر،في الهواء بفعل ارتفاع درجات الحرارة  ار الماء ينتشر بعيدا  خالحرارة ، ألن ب

ة ذات بالرياح الرط لنسبية على العكس منالرطوبة اتناقص جافة تؤدي إلى السريعة والالرياح إن  إذالنسبية 

 .من كمية الرطوبة النسبية تزيدالسرعة الهادئة التي 

أعلى نسبة للرطوبة و %( 2.46( المعدل السنوي للرطوبة النسبية بلغ )12المخطط ) فييظهر  

 %(، بينما كانت ادنى نسبة في شهر تموز بنسبة69النسبية سجلت في شهر كانون الثاني بنحو )

 العظمى الحرارة درجات معدالت ارتفاع عن فضال   ،ويعود إلى ارتفاع درجات الحرارة%(،28.9)

الفعلية فضال  عن  تهاقيم والتي تنشط معها عملية التبخر وانعدام التساقط وتراجع خالل هذا الشهر والصغرى

 2.5)نفسها في شهر تموز عة لها للمدةوالتي سجلت أقصى سر الحارة الجافة هبوب الرياح الشمالية الغربية

ثا( /ºم

 .2020العامة لألنواء الجوية والرصد الزلزالي، قسم المناخ، بيانات غير منشورة، بغداد،  النقل، الهيئةالمصدر باالعتماد على: وزارة 

تزيد نسبة الرطوبة  إذ، الى آخرتتباين المعدالت الفصلية للرطوبة النسبية في منطقة الدراسة من فصل  

عن المعدل العام بنحو  وتزداد%(  65سجل أعلى نسبة ) إذفي فصل الشتاء بسبب انخفاض درجات الحرارة، 

%(، اما في فصل الربيع فتاخذ الرطوبة النسبية باالنخفاض، بسبب ارتفاع درجات الحرارة، لتصل 18.8)

الرطوبة النسبية  تتناقصففي فصل الصيف  %(، اما1.2عن المعدل العام بنحو )تقل  و%( 45الى نحو )

%( وتقل عن المعدل 32) درجات الحرارة وسجلت في هذا الفصل اقل قيمة لهـاازدياد بشكل كبير بسبب 

%( 53%( وتأخذ الرطوبة النسبية باالرتفاع التدريجي مع قدوم فصل الخريف بنسبة )14.2العام بنحو )

 .(13) درجات الحرارة، المخططمع تناقص  ا  امنتز%(، 6.8) ترتفع عن المعدل العام بنحو
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 .(12)مخطط : المصدر باالعتماد على

 "Rainfallساقطة"متال األمطارخصائص  -6

الطبقات  ف فيثالتكا أثناءقطرات مائية متوسطة إلى كبيرة الحجم وتتكون في  من األمطار تتكون 

، وتقسم تصل إلى سطح األرضلالهواء من حملها  تضعف قدرة إذالعليا من الجو وعندما تصل إلى حجم كبير 

 أقطارهاا وصل متوسط إذ( وتكون متوسطة ملم 4.2_ 0.5) ا كانت أقطارها تصل إلىإذاألمطار على خفيفة 

وهي تتكون عن طريق التيارات الهوائية الدافئة  (،ممل7.5من)ا كانت أكثر إذ ةزيرغو ملم(7.5_2.5بين )

السحب وتسقط  فتتكونيبرد الهواء عند ارتفاعه إلى األعلى ويصل إلى درجة التشبع  إذ الصاعدة،الرطبة 

 .األمطار

تباينت  ملم( 110.2) األمطار المتساقطة في منطقة الدراسةإن مجموع معدالت ( 14) المخططظهر وي   

لتصل اقل معدالتها  معدالت األمطار وتتراجع (ملم  21.5) الثاني كانون شهرفيما بينها فبلغت أقصاها في 

ملم( وتعزى أسباب ذلك إلى قلة أعداد المنخفضات الجوية الجبهوية التي تصل مؤثراتها  0.1) أيلولفي شهر 

( بسبب عدم ب، آزتمو ،)حزيراناألشهر ينعدم سقوط األمطار تماما  في على حين  منطقة الدراسة،إلى 

على العراق نظام البحر المتوسط  المتساقطةوتتبع األمطار  وصول مؤثرات المنخفضات الجوية المتوسطية

يقترن حدوثها بتأثير منخفضات جوية قادمة من البحر المتوسط والتي ترتبط بمؤثرات منطقة الضغط  إذ

لذلك فأن خصائص المطر في محافظة بابل تتصف بتذبذب كمياتها  وتبعا   المنخفض فوق الخليج العربي

 واضح في نمطها. ها يوميا  وشهريا  وفصليا  وسنويا  و وجود تذبذبوكثافت وأوقاتهاوشدتها 
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 .2020العامة لألنواء الجوية والرصد الزلزالي، قسم المناخ، بيانات غير منشورة، بغداد،  النقل، الهيئةالمصدر باالعتماد على: وزارة 

ن أ( 15يظهر المخطط ) إذن فصول السنة، في منطقة الدراسة بي المتساقطةاألمطار  اتتتباين كمي 

طار منطقة م%( من مجموع أ16.7ملم( وهي تمثل نحو ) 18.4على كمية لها سجلت في فصل الشتاء بواقع )أ

الدراسة، بسبب توفر البيئة المناخية لذلك ومنها انخفاض في درجات الحرارة وزيادة معدالت الرطوبة النسبية 

ئية الناشئة فوق المحيط األطلسي والقادمة من البحر فضال عن تكرار المنخفضات الجوية والكتل الهرا

، وأما في ملم(13.9) المتساقطة، أما في فصل الربيع بلغت كمية األمطار المحملة بالرطوبة العالية المتوسط 

 إذ، ايار يقتصر سقوطها في بداية الفصل خالل شهر إذ، شبة منعدمة االمطارفصل الصيف فتكون كميات 

ملم( يعود ذلك بسبب ارتفاع درجات  0.54) في منطقة الدراسة لهذا الفصل المتساقطةاألمطار معدل  سجل

الحرارة وقلة الغيوم في الجو مما ال يساعد على تكوين عنصر لتكاثف في الجو مع تراجع واضح في معدالت 

ويعود ذلك  ملم(12.1)  المتساقطةالفصلي لألمطار  المعدلسجل فالخريف،  الرطوبة النسبية، أما في فصل

 .ية على منطقة الدراسةالمنخفضات الجوية المتوسط تاثيرات الى بدء وصول
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 -(: Evaporation) التبخرخصائص  -7

يعد التبخر ظاهرة مهمة تنتج عن ارتفاع درجات الحرارة عن معدالتها وهي عملية يتم بواسطتها    

درجات وتؤدي  ف الجوي مرة أخرى بشكل بخار ماءالموجود فوق سطح األرض إلى الغالرجوع الماء 

جزيئات بخار الماء إلى الهواء وتمتص هذه الجزيئات جزء من الطاقة الحرارية  إلى ارتفاع المرتفعة الحرارة

الجزيئات تفقد  المتاحة في الجو وتحتفظ بها بشكل طاقة كامنة وحينما يصل التبخر إلى ارتفاع معين تبدأ هذه

كون فيها تستمر عملية التبخر في الحالة التي يو حرارتها وتتكاثف مرة أخرى وتسقط بشكل قطرات مائية

%( من المعدل 80قدرت نسبة ) وقد ضغط بخار الماء في الهواء أقل من حالة التشبع في نفس درجة الحرارة

 (1).الساعة السادسة صباحا  والساعة السادسة مساء ما بيناليومي للتبخر يحدث في المدة المحصورة 

ت الحرارة اوكذلك درجالمنطقة مقدار اإلشعاع الشمسي الواصل إلى بمنطقة الدراسة تتأثر نسب التبخر في    

الحارة لجافة انشاط حركة الرياح  مع عملية التبخر فضال  عن النسبية و التي تتناسب عكسيا  ومقدار الرطوبة 

قة المنطد في خلو الجو من الغيوم وتأثير عوامل ثانوية أخرى متمثلة بطبيعة ونوع الغطاء النباتي الموجو و

 . .وأشكال السطحالتربة  ونوع

عدالت ملم( إال أن هذه الم 187.2ن المعدل السنوي لقيم التبخر بلغ )أ( 16يتضح من المخطط )    

إلى  ذلك رجعي ملم( 351.2) تموز شهرعلى معدالت لقيم التبخر في تتباين فصليا  أثناء السنة فقد سجلت أ

دد ساعات والذي تزامن مع تسجيل منطقة الدراسة زيادة في ع( 35.8ºبلغت) إذارتفاع معدل درجات الحرارة 

وبلغت  نيكانون الثا شهر السيما أما اقل معدالت لقيم التبخر فسجلت في األشهر الباردة الشمسي،السطوع 

 .رةوتناقص معدالت درجات الحرا ذلك مع التناقص الواضح مع ساعات سطوع الشمس ملم( ويتزامن 51.9)

                                                           
رية، مجلة صر مناخ العراق، جامعة المستنصبشرى احمد جواد صالح، االتجاه واالنحراف عن المعدل العام لعنا -( 1)

 .17، ص2011، 97كلية اآلداب، العدد 
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 .2020باالعتماد على: وزارة النقل، الهيئة العامة لألنواء الجوية والرصد الزلزالي، قسم المناخ، بيانات غير منشورة، بغداد، المصدر 

 معدالت أعلى سجلتفقد ( 17) المخطط يظهرها الدراسة، منطقة في فصليا   التبخر كميات تتباين و 

 درجاتازدياد  بسبب ،(لمم154.3) ينحو العام المعدل عن ترتفع( ملم 300) بلغت إذ الصيف فصل في التبخر

 في التبخر معدالت أدنى سجلت كما السريعة، الحارة افةجال الرياح وهبوب النسبية الرطوبة وتناقص الحرارة

 إلى المنطقة وتعرض الحرارة درجات انخفاض بسبب ،( لمم 61.7) بلغت إذ الدراسة منطقة في الشتاء فصل

 نحو لتصل باالرتفاع التبخر معدالت لتأخذ الربيع فصل في أما الباردة، القطبية الجوية المنخفضات

 الخريف فصل في أما العوامل، من وغيرها النسبية الرطوبة وقلة الحرارة درجات ارتفاع بسبب ،(ملم159.5)

 وانخفاض النهار ساعات تدريجيا وتقل الشمس أشعة سقوط زاوية تتناقص إذ بالتراجع التبخر معدالت فتأخذ

 (لمم 121.3) بواقع الفصل هذا في رخالتب معدل سجل إذ التبخر، تقليل إلى لتؤدي الحرارة درجات
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 -: الغباريةخصائص الظواهر  -8

بشكل يفوق قوة  األرضى سطح عل التي تسلطها ضغطالبواسطة قوة الدقائق الترابية  ترفع الرياح 

تتناسب زيادة الغبار في الجو مع سرعة  إذ،  مسببة تدهور في مدى الرؤيا الغبار إثارة إلىيؤدي  مما جاذبيتها

يادة الغبار في الهواء ، وبهذا ، مما ينجم عن ذلك تكوين ظواهر الجو الغبارية بفعل ز طرديا   الرياح تناسبا  

 أنعوامل استطاعت  فضال عنالفاعل في نشوء وتكرار ظواهر الجو الغبارية ،  األثرن لعامل الرياح إف

 (1).وقلة الغطاء النباتي وتذبذبها األمطاروقلة  التربة جفافتتضافر مع عامل الرياح لتكوين هذه الظواهر منها 

الرمال يستخدم مصطلح العواصف الغبارية للتعبير عن انتقال كميات ضخمة من الغبار واألتربة و  

من سطح األرض إلى الغالف الجوي. وتسود هذه الظاهرة في المناطق الصحراوية وشبة الصحراوية 

ف الغبارية واصتعد من المصادر المهمة للع التي بالعروض المدارية وشبه المدارية الحارة كالصحراء الكبرى

نطقة ملها  التي تتعرضأهم الظواهر  إيجازخاص، يمكن بالنسبة للعراق بشكل عام ومنطقة الدراسة بشكل 

 -تي: اآلالدراسة على النحو 

 -": Dust Storms"العواصف الغبارية  -أ

عن ذلك بسرعة الرياح مما يؤدي إلى إثارة األتربة والغبار والرمال وما ينتج هذه الظاهرة ترتبط  

من انخفاض في مدى الرؤية األفقية نتيجة حدوث اضطرابات جوية قرب سطح األرض ويبلغ مدى الرؤية 

وينتج عن العواصف الغبارية رفع الغبار واألتربة إلى ارتفاعات عالية بواسطة الرياح ( كم1األفقية اقل من )

فترات النهار خاصة بعد الظهر مع قلة  وعادة ما تزيد فعالية العواصف الغبارية خالل، والتيارات الصاعدة

تكون العواصف الغبارية القاسية في العراق بشكل يتدنى فيها مستوى الرؤيا  (2) .حدوثها في فترات المساء

، وقلة تساقط الغطاء النباتي منها قلةويرجع تكوين هذه العواصف نتيجة ألسباب  ،دون العشرة أمتار إلى

 (3).الجافة لمسافات طويلة التي تشتد عليها سرعة الرياح األراضيسطح  واستواء، األمطار

لرسوبي على مدار العام وذلك لموقعها ضمن السهل ا الغباريةالعواصف إلى منطقة الدراسة تتعرض  

لك الحاجزة لت التضاريسية األشكالوسط العراق وعلى مقربة من الجزء الجنوبي منه وبسبب خلوها من 

اصف يتبين أن العو (18المخطط )ومن تحليل  ،األمطارتعاني من الجفاف ونقص  أنهافضال عن  الظواهر

لضغطية اتأثيرات المنظومات لنتيجة  (،يوم 8.5) بلغت إذ( ارذأ)سجلت اعلى معدل لها في شهر الغبارية 

 مطاراألوتراجع كميات  ةعلى منطقة الدراسة من جهات متعددوقوة حركة الرياح المرافقة لها والهابة 

بة شالمنخفضات الجوية القادمة من  تأثيرفضال عن  المتساقطة وارتفاع درجات الحرارة بشكل تدريجي

نون كاشباط ،)األخرى وتكاد ال تسجل في شهري  األشهرفي حين تقل بشكل كبير في  ، الجزيرة العربية

بة اكثر جزيئات التر رطوبة الجو مما يجعلوارتفاع نسبة  المتساقطة  األمطاربسبب تزايد كمية ،(األول

 تماسكا .

                                                           
لنجف، مجلة آداب عبد الحسن مدفون أبو رحيل، محمد محمود محمد، حركة ومسالك الظواهر الغبارية المؤثرة في مدينة ا-( 1)

 .14، ص2015، 22الكوفة، المجلد األول، العدد 
متموجة، مجلة قصي مجيد السامرائي، مصطفى فاضل علوان، العالقة بين األمطار والعواصف الغبارية في المنطقة ال -( 2)

 .2016، العددالسادس،23جامعة تكريت للعلوم اإلنسانية، المجلد 
 ناخه، مجلة البحوثم وية قاسية فيكريم تراغ محمد العوايده الموقع الفلكي والجغرافي للعراق وأثر تعرضه إلى طواهر ج-( 3)

 .307، ص 2009، 11الجغرافية، العدد 
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 .2020المصدر باالعتماد على: وزارة النقل، الهيئة العامة لألنواء الجوية والرصد الزلزالي، قسم المناخ، بيانات غير منشورة، بغداد، 

للعواصف الغبارية يسجل اعلى تكرار له في منطقة  الفصلي التكرارن أ (19) يتبين من المخطط 

في فصل الصيف فيصل  ماأ نه يتكون من شهرين فقط،أ( مع يوم 8.9بلغت ) إذ الربيعالدراسة في فصل 

كرار العواصف الغبارية يصل إلى ن تإفصل الخريف ف وفي (،يوم 0.99نحو )تكرار العواصف الغبارية 

ضعف وصول  بسببوالشتاء في فصل الخريف  ( وتقل0.13اء إلى )فصل الشت فيوتصل  (،يوم 0.03)

 المؤثرات الخارجية المسببة لها.

 (.18مخطط )المصدر باالعتماد على: 

 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

شتاء ربيع صيف خريف

عواصف غبارية 0.13 8.9 0.89 0.3

وم
ي

(  2019-1987)التكرار الفصلي للعواصف الغبارية في محافظة بابل في المدة( 19)مخطط 

 /
عة
سا



 الخصائص المناخية لمحافظة بابل الفصل الثاني
 

- 34 - 

     

 -(: Rising Dust)الغبار المتصاعد  -ب

تحدث هذه الظاهرة بسبب حاالت عدم االستقرار الجوي الناتجة عن التسخين الشديد لسطح األرض  

رفع الدقائق  فيتكوين دوامات هوائية تعمل في وحصول تغيرات في قوة منحدر الضغط الجوي ، مما يعمل 

وتكون سرع الرياح على األغلب معتدلة أو قليلة نسبيا  تتراوح بين  (1).(م15) إلىالغبارية إلى ارتفاع يصل 

االت في ح إالمسافات بعيدة ل، وال تنتقل دقائق الغبار كم( 5-1،ويتفاوت مدى الرؤية بين )كم/ساعة( 25-15)

له في الجو يبدأ بالنزول على مستوى أيصل الغبار المتصاعد إلى  أنوبعد  ،الشديدة جدا  عدم االستقرار 

أفقيا  وعموديا  لمسافات تقرب على تدني مدى الرؤية  ، فيعملوالترسب، كما يشاهد معلقا  في الهواء

 (2).(م100)من

يوم(  49)مجموعها بلغ  إذفي منطقة الدراسة، ظاهرة ال هذه تكرارتباين  ( إلى18المخطط ) يشير  

 في األشهر الحارة متزامنة مع وصول المؤثرات السنة وخصوصا   جميع أشهر الظاهرة فيتسجل هذه و

زدياد حركة مع ا األمطار انعدام تساقطتناقص معدالت الرطوبة النسبية وقلة أو  إذلها،  المسببةالخارجية 

 8.5دل )اعلى معدالت تكرار ظاهرة الغبار المتصاعد وبمع تموز ح في منطقة الدراسة، لذا سجل شهرالريا

اقل  وهيتشرين الثاني يوم( في شهر  0.8إلى )لتتناقص بعدها لتصل  (،يوم7.1) حزيران شهريوم( يليه 

 تكرارها.معدالت 

ا  رتكرا أكثر الصيفإن فصل  إذ( التكرار الفصلي لظاهرة الغبار المتصاعد، 20يوضح المخطط ) 

 أخرىة عة الرياح في هذه الفصول فضال عن عوامل طبيعية خارجيرتتزايد س إذيوم(  29.2الظاهرة )لهذه 

 جفافو النباتي الغطاء وانعدام تدريجي بشكل الحرارة درجات وارتفاع المتساقطة األمطار كمية تراجعك

 أثيرت تحت الدراسة منطقة وقوع عن فضال الرياح نشاط بفعل التربة دقائق نقل عملية سهل مما التربة

 في زيادة عنها يترتب التي يةاالضطراب الهواء وحركة العربية الجزيرة شبه من القادمة الجوية المنخفضات

 .الرياح سرعة

 نسبة تنخفض درجات الحرارة مع ارتفاع إذيوم(،  3.2للغبار المتصاعد ) قل تكرارا  أالخريف فصل سجل 

 أكثر تماسكا   التربة جزيئات يجعل مما الفعلية وقيمها تدريجيا   المتساقطة األمطار كمية وزيادة الجو رطوبة

 . في منطقة الدراسةوتالحما  

                                                           
ة الجغرافية العراقية سليمان عبد هللا إسماعيل، العواصف الغبارية والترابية في العراق )تصنيفها وتحليلها(، مجلة الجمعي -( 1) 

 .132، ص1999، 39العدد 
الظواهر  الرياح السطحية وتأثيراتها على تكرارصاحب طالب الموسوي، ميثم عبد الكاظم حميدي، خصائص علي،  -( 2)

 .28، ص2010، 20الغبارية في المنطقتين الوسطى والجنوبية من العراق، مجلة البحوث الجغرافية، العدد 
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 (.18مخطط )المصدر باالعتماد على: 

 -:"  Suspended Dust"الغبار العالق  -ج

الطين رات ذواهر من خصائص البيئات الجافة وشبه الجافة وتتركب دقائقه من ظيعد هذا النوع من ال 

ميكرون(، ويتراوح مدى الرؤيا األفقية عند تكون الغبار العالق 1فيف الوزن والذي ال يتعد قطره )والغرين الخ

 إذكم(، وعادة ما يظهر هذا النوع من الظواهر بعد حصول العواصف الغبارية والغبار المتصاعد،  4-1بين )

ياح لتستقر تبقى الجزيئات الدقيقة عالقة في الهواء لعدة ساعات ويستمر أحيانا لعدد من األيام بعد تحرك الر

يرتبط ظهوره بوجود عاصفة غبارية في مكان آخر نقلتها الرياح النشطة لمسافات و كم/ساعة(15في حدود )

أن وغطي كلما قلت سرعة الرياح بعيدة عن مصدر نشوئها، وكلما ابتعدت العاصفة عن مصدر التدرج الض

تكون قادرة على حملها وسكونها الواطئة  ن سرعة الرياحإوخفة وزنها ف متمتاز بصغر حج األتربةذرات 

تحدث هذه الظاهرة في منطقة الدراسة بشكل كبير مع  (1).ساعة( 15-1وإبقائها في الجو لمدة تتراوح بين )

 إلىسيطرة المرتفعات الجوية كالمرتفع السيبيري الذي يتصف بهدوء الرياح نسبيا  وصفاء السماء مما يؤدي 

دور  إلىإضافة  بيةاذللجمقاومة  جزيئات مما يجعل بسبب خفة وزنهاتصاعد الغبار وبقاءه معلقا  في الهواء 

 .كم( 4-3تيارات الحمل الصاعدة في تعلق هذا الغبار في الجو لفترة معينة ويتراوح مدى الرؤيا فيها بين )

 (يوم 107.2العالق في منطقة الدراسة بلغ )السنوي للغبار المجموع ن أ( 18المخطط )من يتبين  

سجل  إذبلغت ذروتها في شهر حزيران  إذالسنة وتزداد في األشهر الحارة  أشهر في كلوهي ظاهرة تحدث 

شهر يوم(، فيما سجل اقل حدوث لهذه الظاهرة في  15.09اعلى تكرار لحدوث هذا النوع من الظواهر )

                                                           
 اإلصابةوتأثيرها في  األشرفمد محمود محمد، التغير في الظواهر الغبارية في محافظة النجف مثنى فاضل علي، مح -(1)

 .305ص 2012، جامعة الكوفة،15بأمراض الجهاز التنفسي، مجلة البحوث الجغرافية، العدد 
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 قلة نشاطفضال  عن  النسبية معدالت الرطوبةوارتفاع  األمطاريوم(، مترافق مع سقوط  1.72األول ) كانون

 .العواصف الغبارية

جميع  تحدث هذه الظاهرة في إذ( التكرار الفصلي للغبار العالق في منطقة الدراسة ، 21يوضح المخطط )

ارتفاع درجات الحرارة ووصول المؤثرات الخارجية المسببة  إذ، تزداد في فصل الصيف أنها أالفصول السنة 

في منطقة  األمطارط تتفتت التربة مع قلة سقو إذلها مع تناقص معدالت الرطوبة النسبية وقلة الغطاء النباتي 

يوم(،وسجلت اقلها في فصل  60.44هذا الفصل ) على التكرارات لهذه الظاهرة سجلت فيأالدراسة لذا نجد 

يوم( ويعود ذلك إلى انخفاض درجات الحرارة  97.02الكلي )المجموع يوم( وهي تقل عن  10.18)الخريف

 لهذه الظاهرة. فضال عن ضعف المسببات الخارجية األمطاروقلة في سرعة الرياح وبداية سقوط 

 

 (.18)مخطط المصدر باالعتماد على: 
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 األولالمبحث 

 محافظة بابلالخصائص الديموغرافية لسكان  

 :توطئة

  سكانلخصائص الديموغرافية للشيرنقبل توضيح طبيعة التوزيع الزماني والمكاني لإلمراض  

كبير يؤدي أذ أن الحجم السكاني ال السكاني بنشأة المرض،لمعرفة عالقة حجم  فهي مهمةمنطقة الدراسة 

افة السكانية ويعود انتشار األمراض بين السكان ألسباب الكث األمراضببعض  صابةلإل احتمالية كبيرة إلى

عديد من ظهرت ال إذ تلك الظروفالعالية واالكتظاظ السكاني ويزداد خطر انتقال األمراض المعدية مع 

لمصابين ااذ تزداد اعداد ،ت الزدياد أعداد السكان وكثافتهمالتي تسببها الفيروسا األمراض المعدية

ب ارتفاع الكثافة يتسب باألمراض في األقضية األكثر كثافة سكانية أكبر من تلك التي تتميز بقلة كثافتها كما

فاع اعداد ارتثم ومن  بكثرة النواقل )الحامل( للجراثيم والفايروسات التي تنشط مع الظواهر المناخية

زداد مع تعلى السكان أذ ان هناك نواقل للجراثيم  نواقل المرض ختلف تأثيري كما،المصابين بأالمراض

ذ ان هناك تركيب السكان سواء من حيث العمر أو الجنس، إ فيالسكان وهناك جراثيم تؤثر  ازدياد كثافة

 من ا  واحد ا  توجد أمراض تصيب نوعوقد  دون غيرها معينة بشكل أكبرعمرية  تصيب فئات ا  أمرض

 كثافتهمبحسب  رافي للسكانوزيع الجغسندرس التولهذا ، (ا  إناث أم ا  )ذكور وابصورة اكبر سواء كان السكان

 .في منطقة الدراسةوتركيبهم  ونموهم

 -: Population Distributionتوزيع السكان  _أوال

السكان الذين يتواجدون في منطقة محدودة وفي وقت معين وطريقة  أعداديقصد بتوزيع السكان  

إن الدراسة  (1).مستواهم، فهدف التوزيع هو الكم وليس النوع أوانتشارهم في المكان دون مراعاة لتركيبهم 

ثيق بين هذه الدراسة والعديد من الجغرافية لتوزيع السكان تعد ذات أهمية كبيرة بسبب االرتباط الو

بازدحام  طرديا   ارتباطا  تبط هذه االمراض تردية منها وامراض الجهازالتنفسي خاصة المعمراض أال

نية، لذا سنتطرق لدراسة التوزيع السكاني حسب الوحدات االدارية والفئة السكان ووزيادة كثافتهم السكا

 -العمرية والنوع في منطقة الدراسة كما مبين ادناه:

حسب ( طبيعة هذ التوزيع 2ويبين الجدول ) وحدات محافظة بابلبين توزيع السكان يتباين   

 )نسمة 885980إذ بلغ عدد السكان ) ،فقد حقق قضاء الحلة المرتبة األولىالوحدات االدارية في المحافظة 

 462184ة بالمرتبة الثانية بعدد بلغ )وجاء قضاء الهاشمي ،%( من المجموع الكلي للسكان41) وبنسبة

المرتبة الثالثة  المحاويلقضاء  وجاء،%( من المجموع الكلي للسكان في محافظة بابل23ونسبة ) )نسمة

قضاء  المرتبة الرابعةفي و ،%( من المجموع الكلي للسكان19ونسبة ) (نسمة 372922بعدد سكان بلغ )

 حافظة بابل%( من المجموع الكلي للسكان في م17وبنسبة ) ،(نسمة257156إذ بلغ عدد السكان)المسيب 

وبنسبة  وتحديدا  مركز قضاؤها ويكشف التوزيع النسبي أنَّ هناك تركز واضح للسكان في قضاء الحلة

والتعليمي  واالداري االقتصادي كونه المركزبويتميز  بابلويعود سبب كونه مركز محافظة %( 28.1)

 وتتوفر فية الخدمات الصحية والترفيهية وغيرها. للمحافظة

                                           
 .130، ص2002، مديرية دار الكتب للطباعة والنشر، بغداد، ۱عباس فاضل السعدي، جغرافية السكان، ج-)1(
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 (2019التوزيع العددي والنسبي للسكان حسب الوحدات االدارية في محافظة بابل لعام ) (2جدول )

النسبة المئوية  عدد السكان)نسمة( الوحدة اإلدارية ت

% 

 ²نسمة/كمالكثافة  2المساحة كم

 2367 259 %28 612976 مركز قضاء الحلة 1

 325 473 %7 153829 ناحية الكفل 2

 627 190 %5 119175 ناحية أبي غرق 3

 961 922 %41 885980 مجموع القضاء 

 439 292 %5 128234 مركز قضاء المحاويل 4

 216 647 %6 139673 ناحية المشروع 5

 180 225 %1 40459 اإلمامناحية  6

 137 470 %2 64556 ناحية النيل 7

 228 1635 %19 372922 مجموع القضاء 

 4907 8 %1 39253 مركز قضاء الهاشمية 8

 560 312 %8 174736 ناحية القاسم 9

 262 568 %6 149036 ناحية المدحتية 10

 174 551 %4 95689 ناحية الشوملي 11

 136 313 %1 42723 ناحية الطليعة 12

 264 1752 %23 462184 مجموع القضاء 

 5489 11 %2 60382 مركز قضاء المسيب 13

 483 264 %5 127508 ناحية سدة الهندية 14

 150 345 %2 51789 ناحية جرف الصخر 15

 46 378 %8 17477 ناحية اإلسكندرية 16

 258 998 %17 257156 مجموع القضاء

 410 5307 %100 2174788 مجموع المحافظة

يرات السكان لعام إحصاء بابل، تقد لإلحصاء دائرة، الجهاز المركزي اإلنمائيوالتعاون  المصدر باالعتماد على: وزارة التخطيط

 .2019، (، بيانات غير منشورة2019)

 -: السكاننمو  -ثانيا

للبشرية وخاصة للشعوب النامية مهما  يمثل تحدي ا ويَُعدُّ من أبرز الظواهر الديموغرافية المميزة  

التي ينمو سكانها بمعدل كبير يزيد عن معدل الزيادة في التنمية االقتصادية فيها وعلى إمكانيات توفير 

ا من الزيادة الطبيعية والتي تعني الفرق بين الوالدات والوفيات أو من إ وينمو السكان (1) .الغذاء لسكانها مَّ

الناتجة  التقدم في الطب أصبح أحد أسباب الزيادة السكانية إن (2) .والمتمثلة بعامل الهجرةالزيادة الميكانيكية 

األوبئة هم كان أكثر ضحايا األمراض و إذ األمراضبفضل السيطرة على بعض  ارتفاع معدل المواليدمن 

 إذعدم قدرتهم على مقاومة األمراض وكذلك انخفاض معدل الوفيات و األطفال الرضع بسبب صغر سنهم

في متوسط  نتج عنها زيادة أدت االختراعات الجديدة في مجال الطب في عالج معظم األمراض المخيفة

النمو السكاني  يعملوالمرافق العامة  علىلعنة زيادة الضغط  إيجابي، يقابلهاالعمر المتوقع لألفراد وهو امر 

وعادات  توفير موارد مياه الشرب الكافية المتناسبة مع هذا النمو يد في خلق مشاكل في حال عدمالمتزا

التغير المناخي وهذا بدوره يؤدي إلى انتشار  إلىالتي تؤدي زيادة الملوثات البيئية و النظافة لدى السكان

المناخي  ومع التغير (البعوض )الناقلمثل المزيد من األمراض، خاصة تلك التي تحمل بواسطة مضيف، 

ا على نقل المرض إلى مناطق لم يكن   قادرا على النجاة فيها من قبل.صار البعوض قادر 

                                           
 .132ص ،2000، بيروت، 5والنشر، طية للطباعة ، دار النهضة العربمحمد أبو عيانة، جغرافية السكان فتحي - (1) 
 .101 ، ص1989 بغداد، العالي،مطابع التعليم  بغداد،جامعة  العراق،دراسات في السكان والتنمية في  الراوي،منصور  -)2(
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داد عام ففي تع، أنَّ نمو السكان في منطقة الدراسة سار بمعدالت مختلفة (21) من المخطط يتضح 

 ثم ارتفع بشكل بطيء في تعداد (،نسمة مليون 1.109.574بلغ عدد سكان محافظة بابل ) (1987)

وب السياسية الصعبة نتيجة الحر األوضاع إلىويرجع ذلك  (نسمة مليون1.181.751ليبلغ ) (1997)

  1.651.565) نحو( بلغ عدد سكان محافظة بابل 2007وفي عام ) والحصار االقتصادي على العراق

تحسن  إلىويرجع ذلك  (نسمةمليون  2.174.788( بلغ عدد السكان )2019في عام ) (نسمةمليون 

لهجرة  فضال عن عمليات األوضاع االجتماعية واالقتصادي والصحية وارتفاع المستوى المعاشي للسكان

لتي كانت تعاني خالل تلك الحقبة من المحافظات ا عدد كبير من العوائل أقبالوالنزوح التي أدت إلى زيادة 

 .ة في أعداد السكانالزياد إلىمما أدى  من التدهور األمني 

 

 المصدر باالعتماد على:

 .ت غير منشورةبيانا (1997ــ1987الجهاز المركزي لإلحصاء، نتائج التعداد العام للسكان لعام ) التخطيط،ـ وزارة 1

 .منشورة غير ( بيانات2007ر السكان لعام )الجهاز، المركزي لإلحصاء، مديرية إحصاء بابل، نتائج حص التخطيط، ـ وزارة2

 ر منشورة.بيانات غي (2019تقديرات السكان لعام ) الجهاز المركزي لإلحصاء، مديرية إحصاء بابل، التخطيط،ـ وزارة 3

 : Density Of Populationكثافة السكان -ثالثا  

يقصد بها العالقة العددية بين السكان والمساحة التي يعيشون عليها التي تحسب بقسمة مجموع  

مة أنَّ الكثافة العا (2يظهر الجدول ) (1).المساحة لمعرفة عددهم في الكيلومتر المربع الواحد السكان على

 أن قضاء الحلة ،آخرإلى  تتباين من قضاء و (1920عام ) (²نسمة /كم 410بلغت في عموم محافظة بابل )

نَّ ارتفاع مؤشر الكثافة السكانية أو (،²نسمة  كم 961ارنة باألقضية األخرى إذ بلغت )يتميز بكثافة عالية مق

لما يتمتع به من نشاطات اقتصادية مركزية وخدمات  األخرى اإلداريةفي قضاء الحلة مقارنة بالوحدات 

جاء قضاء  في حين ،ارتفاع الكثافة فيه إلىفضال  عن صغر مساحة القضاء مما أدى  ،مجتمعية جيدة 

                                           
 53ص ،2004 بيروت، ،1العلوم، طالعربية  والمتحول، الدارالسكان الثابت  علي لبيب، جغرافية-)1(
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(2019-1987)نمو السكان في محافظة بابل للمدة ( 22)مخطط 
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المرتبة الثالثة بمقدار بلغ  المسيبفي حين احتل قضاء  ،)²نسمة/كم 264بمقدار) بالمرتبة الثانيةالهاشمية 

وإنَّ هذه الكثافة  (²نسمة/كم228وجاء قضاء المحاويل بالمرتبة األخيرة إذ بلغت الكثافة ) (²كمنسمة/ 258)

مع ازدياد  األمراضعالقة  أن إذ ،باألمراضاكثر  إصابة توفير فرص إلىتؤدي المرتفعة من السكان 

تنتقل  إذ ،التماس المباشر بين الناس زيادة إلىازدياد الكثافة السكانية يؤدي  أنهم عالقة طردية كثافت

 األمراض على نطاق واسع والتي يمكن أن تتزايد معدالت اإلصابة بها بشكل كبير.

  Population Structure :السكانتركيب  -رابعا  

يشمل تركيب السكان كل من التركيب  (1).خصائص التركيب النوعي والعمري للسكانبه يقصد  

تقسيم ب د الجوانب المهمة للدراسةويعد هذا الجانب اح Sex-Age Structure النوعي والتركيب العمري

( والذي يفيد في معرفة الفئة األكثر أصابه باالمراض وكذلك ثالمجتمع الى تركيب نوعي )ذكور وإنا

يفيد في معرفة  سن وفئة الشباب وفنة كبار السن( والذيتقسيم المجتمع إلى تركيب عمري )فنة صغار ال

ي الفئات التي يقع عليها اعالة الفئات االخرى من حيث التعرض للظروف أوالمراض اب را  الفئة األكثر تأث

 :وكاآلتي ، وستوضح خصائص التركيب السكاني بجانبيه )النوعي والعمري(الجوية خالل العمل 

 :Sex Structure التركيب النوعي - 1

بينهما  وحجم الفارقمعرفة أعدادهم واي توزيعهم الى ذكور واناث التركيب النوعي للسكان يعني  

ان  ( يالحظ3، ومن الجدول )ور بشكل أكبر من اإلناث أو العكسك أمراض تؤثر على الذكلهنااذ ان 

 لكليبلغ مجموعهم اإذ في محافظة بابل  2019عام  تقديراتمن اإلناث حسب  ا  دالذكور هم أكثر عد

رق مة( اي ان الفانسمليون 1075898اث فقد بلغ مجموعهن الكلي )نسمة( أما اإلنمليون 1098890)

غ مجموع الحلة بلنسمة(، وهذا الفارق يتضح حتى بين الوحدات اإلدارية، ففي قضاء  22992بينهم بلغ )

ذكور فقد بلغ مجموع ال محاويللنسمة(، اما في قضاء ا 438757) ث( أما اإلنانسمة 447229)الذكور

ى الهاشمية وصل مجموع الذكور ال، وفي قضاء (نسمة184118)نسمة( أما اإلناث فقد بلغ 188804)

ة( نسم209376كور)فكان مجموع الذالمسيب (، اما قضاء نسمة 247953)( اما اإلناث نسمة 253481)

 .(نسمة 205070ومجموع اإلناث بلغ )

 

 

                                           
 المصرية األنجلومكتبة  القاهرة، السكان،األسس الديموغرافية لجغرافية  الشرنوبي،محمد عبد الرحمن  صادق،دولت احمد  -)1( 

 .56، ص1969 القاهرة،
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 (2019لسكان محافظة بابل لعام ) النوعيالتركيب ( 3جدول )

 المجموع اإلناثعدد  عدد الذكور اإلداريةاسم الوحدة 

 612976 304048 308928 مركز قضاء الحلة

 153829 75884 77945 الكفل

 119181 58825 60356 أبي غرق

 885986 438757 447229 مجموع القضاء

 128234 63313 64921 مركز قضاء المحاويل

 139673 68982 70691 المشروع

 40459 19990 20469 اإلمام

 64556 31833 32723 النيل

 372922 184118 188804 مجموع القضاء

 39253 19507 19746 مركز قضاء الهاشمية

 174732 86449 88283 القاسم

 149036 73690 75346 المدحتية

 95689 47221 48468 الشوملي

 42724 21086 21638 الطليعة

 501434 247953 253481 مجموع القضاء

 60382 30008 30374 مركز قضاء المسيب

 127508 62968 64540 سدة الهندية

 51789 25540 26249 جرف الصخر

 174767 86554 88213 اإلسكندرية

 414446 205070 209376 مجموع القضاء

 2174788 1075898 1098890 مجموع المحافظة

( 2019ام )لع بابل، تقديرات السكانالجهاز المركزي لإلحصاء، مديرية إحصاء  التخطيط،المصدر باالعتماد على: وزارة 

 غير منشورة. بيانات

 :Age Structure التركيب العمري - 2

 سواء كانت خمسية أم عشرية يقصد به دراسة سكان المنطقة على أساس فئات عمرية مختلفة 

، والتي يمكن مقارنة األعماروبيان نسبتها بالنسبة للمجموعات الرئيسة للسكان موزعة على أساس فئات 

النتائج فيما بعد لتوضيح التراكيب المختلفة للمجاميع السكانية وتحديد نسبة السكان في سن العمل ، وعدد 

عند زيادة الطبقة الشابة )القادرين  عد شابةالشعوب تُ  أنإذ  في المراحل الدراسية ودرجة الخصوبة األطفال

سنة( وتكون هرمة في حال زيادة الفئات التي يزيد عمرهم  65-15على العمل( التي تتراوح أعمارها بين )

ثالث فئات  إلىولغرض دراسة التركيب العمري في منطقة البحث تم تقسيم سكانها  (1).سنة فأكثر 65عن )

 .(4الجدول) ،رئيسةعمرية 

  سنة(:14أقل من السن )فئة صغار 

ن لوفيات وذلك ألبعاملي المواليد واتمثل هذه الفئة قاعدة الهرم السكاني وانها اكثر الفئات تأثرا   

لعمرية تأثر اكما تعد من أكثر الفئات  الوفيات ترتفع نسبتها بين صغار السن ال سيما في الدول النامية

لفئات وتبلغ أكثر من غيرهم من ا روف غير الطبيعيةظبال همتأثروباالمراض بسبب قلة المناعة الجسدية ، 

 من مجموع سكان محافظة بابل. %( 41.7نسبتهم )

                                           

 .24، ص 1979، ، دمشقمنشورات جامعة دمشقوالتخطيط ،  وقضايا التنميةمحمد صفوح ، علم السكان  -1
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 (:64-15) فئة متوسطي السن  

الفئة المنتجة والمعيلة لباقي أفراد المجتمع من صغار السن وكبار السن وتسهم هذه الفئة هذه  تعد 

%(وتشكل 55.4، وتبلغ نسبتهم )من بين الفئات األخرىوهجرة  في نمو السكان وهي الفئة األكثر حركة

بسبب طبيعة العمل ألمراض لتعرضا اكثر أن هذه الفئة تكون  سكان محافظة بابل و اكبر نسبة سكان

وتعرضهم لمختلف الظروف الجوية والميكروبات والفيروسات المرضية وتكثر بينهم اصابات التهاب 

 االمراض الجلدية.  الكبد الفيروسي والتدرن الرئوي وبعض

  فأكثر: 65فئة كبار السن 

من  %(2.8وتبلغ نسبتها )أدت دورها في اإلنتاج وعملية بناء المجتمع  اذغير منتجة الوهي الفئة   

وداء السكر )أمراض القلب، المزمنة  وخاصة االمراضالكثير من تصيب هذه الفئة  ،سكان منطقة الدراسة

الفئات  فهي تحتاج الى عناية ورعاية صحية خاصة فهي اسرع ضغط الدم(ختالل في واالم المفاصل ، واال

 اصابة باالمراض اذ تقل مناعتهم مع التقدم في السن وقلة االهتمام بالنظافة الشخصية .

 (2019) عام حسب النوعبابل لعام  محافظةلسكان  التركيب العمري (4)جدول 

 الفئة العمرية
السكان داأعد  

 النسبة المئوية%
 المجموع إناث ذكور

741.468 اقل من 14سنة  705.438  907.446 8.41%  

65 اقل من -15  990.602  135.603  125.206.1  4.55%  

فأكثر 65  153.27  064.34  217.61  8.2%  

الكلي المجموع  884.098.1  904.075.1  788.174.2  100%  

تقديرات السكان  ،إحصاء محافظة بابللإلحصاء، مديرية الجهاز المركزي  ،المصدر باالعتماد على: وزارة التخطيط

 .2019،بيانات غير منشورة ،2019لعام 

وتمثيلها في الهرم  التركيب العمري لسكان منطقة الدراسة حسب الفئات العمرية إلى( 5) يشير الجدول

النسبة في الفئة الهرم يبدأ بقاعدة عريضة وتمثل صغار السن إذ بلغت  أن( يتضح 23)السكاني في الشكل 

الفئة العمرية  أما%( 6.5%( واإلناث تشكل نسبة )11.7( يمثل الذكور نسبة )واتسن 5من  )اقلالعمرية 

%( ثم تنخفض 6.8فتمثل نسبة ) اإلناث%( أما 7.8تمثل نسبة الذكور منها )فسنة(  9-5بين )المنحصرة 

%( تمثل نسبة الذكور 6.4سنة( نسبة ) 34-30)العمرية  السكان بشكل تدريجي لتبلغ نسبتهم في الفئة أعداد

%( وهكذا يستمر الهرم بالضيق بسبب الوفيات الناتجة عن الحروب وطبيعة 3.1اإلناث ) أما( %3.3منها )

هجرة الذكور، وتضيق  إلىالبطالة التي تؤدي  إلىالعمل الذي يمارسونه بالمقارنة مع اإلناث باإلضافة 

إذ تبلغ نسبتهم  عام فاكثر( 80انخفاض كبار السن وخصوصا فئة ) بسببشكل كبير جدا قمة الهرم ب

ضعف الخدمات  إلى( وهذا يعود %0.2فتشكل نسبة ) اإلناث أما%( 0.3%( تمثل نسبة الذكور منها )0.5)

 .لهم  الصحية التي تقدم
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 (2019الفئات العمرية لسكان محافظة بابل لعام ) (5)جدول 

 النسبة المئوية المجموع النسبة المئوية اإلناثعدد  المئويةالنسبة  عدد الذكور الفئات

 %18.2 396535 %6.5 141851 %11.7 254684 5اقل من 

5-9 168860 7.8% 148199 6.8% 317059 14.6% 

10-14 143343 6.6% 127577 5.9% 270920 12.5% 

15-19 125251 5.8% 111416 5.1% 236667 10.9% 

20-24 105677 4.9% 94445 4.3% 200122 9.2% 

25-29 88462 4.1% 79997 3.7% 168459 7.7% 

30-34 72846 3.3% 66926 3.1% 139772 6.4% 

35-39 58016 2.7% 54619 2.5% 112635 5.2% 

40-44 32317 1.5% 43427 2.0% 75744 3.5% 

45-49 34944 1.6% 34606 1.6% 69550 3.2% 

50-54 26774 1.2% 26869 1.2% 53643 2.5% 

55-59 20692 1.0% 20722 1.0% 41414 1.9% 

60-64 18533 0.9% 15429 0.7% 33962 1.6% 

65-69 11015 0.5% 11218 0.5% 22233 1.0% 

70-74 7213 0.3% 7676 0.4% 14889 0.7% 

75-79 4501 0.2% 5042 0.2% 9543 0.4% 

 %0.5 11641 %0.2 6149 %0.3 5492 فاكثر 80

 %100 2174788 %45.8 996168 %54.2 1178620 المجموع

 ،2019تقديرات السكان لعام  ،إحصاء محافظة بابللإلحصاء، مديرية الجهاز المركزي  ،المصدر باالعتماد على: وزارة التخطيط

 .2019،بيانات غير منشورة

 (5جدول )المصدر باالعتماد على: 
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عدد الذكور عدد االناث
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 الثاني المبحث

  نياالزم واتجاهها الجغرافي وتوزيعها بابل محافظة في األمراض خصائص

 :توطئة

 حسب موسميتها بيان مع سكان المحافظة بها يصابالتي  األمراض إلى المبحث هذا في نتطرق

 األمراض ظهور ختالفا فان، المرضية المعطيات ستقراءا خالل نم أنماطها ومعرفة السنة فصول

 خيةالمنا الظروف باختالف مرتبط وتأثيراتها وطبيعتها خصائصها وتباين انتشارها ومدى ارهوتكرا

 من وغيرها للمسكن الصحية الشروط وتباين الصحي والوعي النظافة ومستوى المعيشة ومستوى

 االعتبارات.

 خالل، الدراسة منطقة في السكان تصيب التي األمراض اغلب المبحث هذا في ستعرضسن إذ 

  الجغرافي توزيعها تحديد ككذل، المناخية السنة فصول حسب توزيعها ثم ومن، (2019-2011) لمدةا

 - :(Pertussis) الشاهوق() "Whooping Cough " الديكي السعال مرض -1

 تنمو والتي، (يتيالردوالبالبكتريا الهوائية ) مسببه، العدوى شديدة الجرثومية األمراض من يعد  

 بحيويتها وتحتفظ (ºم37) مثلى حرارية ظروف في المرض مسبب ينشط، جافة مناخية ظروف في وتنشط

 (ºم 48 - 45) ضمن عالية حرارة درجات تتحمل وكذلك (ºم10 - 0) بين الواطئة الحرارة درجات في

 شائع المرض أن، ساعة نصف خالل (ºم55) درجة إلى الحرارة درجات ارتفاع عند ثومةالجر تقتل إذ

 وقد، الرضع في الخطورة وتزداد (سنوات 5 منأقل ) األطفال صغار بين المرض يشيع (1).مكان كل في

 أعراضه تبدا، السعال مع يخرج الذي اذالرذ طريق عن خرآل شخص من انتقاله لسهوله أيضا الكبار يصيب

 يتبعه ثم مفاجئ سعال إلى تدريجيا تتطور ثم وسعال األنف وسيالن خفيفة حمى تشملو (أيام 7) فترة بعد

 يهايل، الرضع األطفالعند  وخاصة الديكي( للسعال الشائع االسم جاء هنا ومن) مميزة ديكيه بصيحة سعال

 مدة وتبلغ الشتاء فصل فيصابة بهذا المرض اإل تكثر، فترات يتوقف فيها التنفسو الشديدة سعال نوبات

(2).(يوما 40-30) بين حضانته

 لدراسةا منطقة في الديكي السعال بمرض اإلصابات أعداد في ا  واضح تباين إلى (6) الجدول يشير 

 جلس حين في، (إصابة 325) وبلغت (2013) عام اإلصابات أعلى سجلت إذ، سنويا  و موسميا  و شهريا  

 نحو اسةالدر مدة لمجمل اإلصابات معدل بلغ حين في، (إصابة 4) بواقع (2016) عام اإلصابات تلكأقل 

 ساتالفيرو نشاط يزداد إذ، (إصابة 21) شباط شهر في اإلصابات أعلى المرض سجل وقد، (إصابة133)

 صابةإأقل  لتسجل األخرى األشهر في صابةاإل تنخفض ثم، الحرارة درجات انخفاض مع للمرض المسببة

 .(6) جدول، (إصابة 5) بلغت لواأل تشرين شهر في

 

 

                                                           
 .133اضل مهدي البياتي، خالد علي عطية الكربولي، مصدر سابق، صفراس ف - )1(
  .123ص 2020كلية تربية، جامعة ميسان رسالة ماجستير منال هادي جبر، مناخ محافظة ميسان وأثره في راحة األنسان وصحته،  - )2(

 



 بابل محافظة لسكان والمرضية الديموغرافية الخصائص الفصل الثالث

  

  - 46 -  

 

 .(2019-2011) المدة في بابل محافظة في الديكي السعال بمرض الشهرية اإلصابات أعداد (6) جدول

 .2020، بيانات غير منشورة، شعبة اإلحصاء، قسم التخطيط، دائرة صحة محافظة بابل، مصدر: باالعتماد على وزارة الصحةال

 وهنالك الدراسة منطقة في سنويا   المرض بهذا اإلصابات أعداد في واضحا   تذبذبا   إلى (24) المخطط يشير 

 .(سنويا   أصابه -7.2167)بمقدار  المرض بهذا صابةاإل تناقص نحو اما  ع ا  اتجاه

 .(6) جدول على: باالعتماد المصدر

 موسم في سجلت إذ المرض بهذا اإلصابات لتكرار الموسمي المعدل (25) المخطط من يتبين  

 المرض لهذا المسببة الفيروسات نشاط تزايد بسبب %( 41) وبنسبة، (إصابة17) اإلصابات أعلى الشتاء

 اإلصاباتأقل  سجلت حين في، تكاثرها في يساعد إذ الحرارة درجات اضانخف مع والسيما الفصل هذا في

 اتفيروسال نشاط تزايد إلى راجع الشتاء فصل في اإلصابات تكرار لزيادة إن (إصابة7) الخريف فصل في

 .تكاثرها في يساعد الذي البارد الجو بسبب الفصل هذا في

 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

1سلسلة  133 242 325 44 16 4 22 193 223

y = -7.2167x + 169.64
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االتجاه العام لمجموع االصابات بمرض السعال الديكي في محافظة بابل في ( 24)مخطط 

(2011-2019)المدة

األشهر         

  تالسنوا
 المجموع 1ك 2ت 1ت أيلول أب تموز رانحزي آيار نيسان أذار شباط 2ك

2011  21 11 16 10 0 1 26 12 3 4 7 22 133 

2012 73 75 2 2 1 5 29 20 11 9 7 8 242 

2013 11 42 66 9 18 53 37 17 4 6 52 10 325 

2014 9 7 5 1 1 11 4 5 1 0 0 0 44 

2015 0 4 6 0 1 0 1 2 1 0 0 1 16 

2016 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 4 

2017 3 1 0 0 0 0 5 4 1 5 1 2 22 

2018 17 20 18 5 10 9 16 11 15 12 7 53 193 

2019 29 25 15 26 20 6 15 13 14 11 15 34 223 

 133 14 10 5 6 9 15 9 6 6 14 21 18 المعدل
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 .(6) جدول على: باالعتماد المصدر

 (إصابة 82) بواقع (سنة 14-5) العمرية للفئة تسجل اإلصابات أعلى نأ الى (7)يشير الجدول 

 .الخارجية لألجواء تعرضا   األكثر الفئات هذه كون إلى ذلك ويعزى (إصابة 65) بواقع (45-15) الفئة ثم

 

    2019 عام والعمر االدرارية الوحدات حسب بابل محافظة في الديكي السعال بمرض اإلصابات (عدد7)  جدول

 المجموع قضاء المسيب قضاء المحاويل قضاء الهاشمية قضاء الحلة الوحدات االدارية

 اناث ذكور اناث ذكور اناث ذكور االناث الذكور الفئات العمرية /سنة 

 7 1 1 1 0 2 1 0 1 سنة منأقل 

4_1 1 0 3 2 21 10 0 1 38 

14_5 0 0 2 0 36 44 0 0 82 

45_15 0 0 1 0 29 35 0 0 65 

 32 0 0 18 14 0 0 0 0 فاكثر 45

 224 2 1 108 100 4 7 0 2 المجموع

 224 3 208 11 2 المجموع الكلي

  .2020، بيانات غير منشورة، شعبة اإلحصاء، قسم التخطيط، دائرة صحة محافظة بابل، المصدر: باالعتماد على وزارة الصحة

 

 عدد المحاويل ( تصدرقضاء2019م )عا للمرض الجغرافي التوزيع كذلك يظهرمن خالل

أقل  الحلة فيما سجل في قضاء، اإلصابات مجموع من%( 93) بنسبة (إصابة 208اإلصابات )

 (.2، خريطة )(إصابة2عدد)
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 2019 عام بابل محافظة في الديكي السعال بمرض لالصابات المكاني التوزيع (2) خريطة

  .Arc GIS 10.5 برنامج وباستخدام، (7) الجدول بيانات على باالعتماد :المصدر

 

 -":Poliomyelitis"األطفال شلل مرض -2

 يعصبال الجهاز يف تحدث التي الرخو للشلل الحاد بالبدء تتميز التي روسيةيالف االمراض من يعد  

 في شديد الم يحدث قد خطيرة اعراض إلى وتتطور وقيء وغثيان وصداع ووعكة بحمى عراضاأل تبدا

 على الشلل موقع ويتوقف (أيام 4-3) خالل الشلل أيبد ثم رخو شلل مع والظهر العنق في وتيبس التالعض

 السن وصغار الرضع في المرض يزداد الدماغ جذع أو الشوكي النخاع في العصبية الخاليا ضرر مكان

  ية(جابالفيروسية السن حمى) المسبب للمرض الفيروس يبقى إذ الحلق افرازات طريق عن المرض وينتشر

 المرض حضانة فترة، الملوثة وااللبان األطعمة خالل من (أسابيع 6 - 3) وفي البراز الحلق في أسبوع لمدة
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 من يعانيب امص طفل مئتين لكل طفل تقريبا   لكن اعراض أي عليهمالتظهر ينالمصاب اغلب، (يوم 7-14)

  )1( .الوفاة واحيانا الشلل

 معا اإلصاباتأقل  سجلت إذ، الدراسة منطقة في صاباتاال أعداد تباين (8) الجدولر يظه  

 إلصاباتا معدل بلغ وقد (إصابة 204) بواقع (2018) عام فكانت اعالهاأما  (إصابة 12) بواقع (2012)

 39) ثانيال كانون شهر في صابةاإل معدالت أعلى لسج فقد شهريا  أما ، (إصابة112) الدراسة قيد للمدة

 شهر في المرض إصابات أعلى تسجيل سبب ويعود، اصابة( 0.1شهر آيار)وسجلت اقلها في  (إصابة

 حين في، يهاف هفعاليت فتقل المرتفعة الحرارة درجات موااليق للمرض المسبب الفيروس إن إذ الثاني كانون

 واضحا  و كبير بشكل يقل فيما الباردة األشهر خالل ينشط المرضا هذ إن أي، الباردة األجواء في ينشط

  .الحارة ألشهرا في

 (2019-2011) المدة في بابل محافظة في األطفال شلل بمرض الشهرية اإلصابات أعداد (8) جدول

 األشهر     

 السنوات
 المجموع 1ك 2ت 1ت أيلول أب تموز حزيران آيار نيسان ارذأ شباط 2ك

2011 14 6 2 5 0 12 0 0 1 8 26 6 80 

2012 7 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 12 

2013 181 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 185 

2014 76 0 0 1 0 2 0 6 0 0 5 21 111 

2015 32 1 0 8 0 1 1 4 0 0 0 17 64 

2016 19 0 0 4 0 0 0 0 0 1 0 151 175 

2017 20 0 0 0 1 4 0 10 8 0 14 40 97 

2018 5 106 0 0 0 1 0 11 14 19 21 27 204 

2019 1 14 3 0 0 9 2 11 2 5 21 14 82 

 112 31 10 4 3 5 0.4 4 0.1 2 0.5 14 39 لمعدلا

  .2019، شورةمن غير بيانات، اإلحصاء شعبة، التخطيط قسم، بابل محافظة صحة دائرة، الصحة وزارة على: باالعتماد :لمصدرا

  

 المرض صابة بهذاباإل الحاالت زيادة نحو ما اع اتجاها   هنالك إن إلى (26) المخطط يشير كما 

 (سنويا  اصابة  7.8667بمقدار)

 

  .(8)جدول على باالعتماد المصدر:

 

 بهذا اإلصاباتأقل  أما (إصابة 28) بلغت إذ الشتاء موسم في اإلصابات أعلى موسميا   سجلت

 زيادة ويعود( 27) المخطط في ذلك يظهر، (إصابة 2) سجلت إذ الربيع موسم في كانت فقد المرض

                                                           

 
 .542ص، 2006، هرةالقا، نظمة الصحة العالميةللشرق األوسط م اإلقليميالمكتب ، مكافحة األمراض السارية، دايفيد ل هايمان-( 1) 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

شلل األطفال 80 12 185 111 64 175 97 204 82

y = 7.8667x + 72.889

0

50

100

150

200

250

ت
با

صا
ال
ا

(2011-2019)االتجاه العام لمجموع االصابات بمرض شلل االطفال في محافظة بابل للمدة( 26)مخطط 
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 المنخفظة ارةالحر ودرجات الجفاف من فيروسال هذا يتحملة لما الشتاء موسم في المرض بهذا اإلصابات

 .الحرارة درجات ازدادت كلما فعاليته وتقل

 
 . (8) جدول على باالعتماد المصدر: 

 

 اإلصابات عدد في لىواأل المرتبة سيبالم قضاءتصدر للمرض الجغرافي التوزيع يخص فيما  

الصحية وقد يكون سبب ذلك ضعف مستوى الخدمات  ،اإلصابات مجموع من %(97) بنسبة (إصابة 80)

تجمع يكتجمع  المياه االسنة التي  والصحية المشكالت من الكثير عنة ينجم الذي االمر في هذا القضاء

 ئيقضا من كل سجل، تكون سبب غير مباشر في انتشار االمراضبعوض والذباب الناقل للمرض فحولها ال

 من يظهر كما، المحاويل اءقض في إصابة أي تسجل ولم، منهما كللواحدة فقط  اصابة الهاشميةو الحلة

 بسبب ذلك ويعود (إصابة 43) بواقع سنة( 4-1) العمرية للفئة سجلت اإلصابات أعلى إن (9) الجدول

 أي تسجل لم، المرض بمسببات الملوثة األطعمة همتناولو الخامسة دون األطفال فئة لدى المناعة ضعف

 االناث من اكثر الذكور إصابات عدد نأ و فاكثر( سنة 45) و سنة( 45-15) العمريتين الفئتينفي  إصابة

 بلغت فيما، االناث من الخارجية لألجواء عرضه اكثر النهم %(53) وبنسبة (إصابة 44) للذكور بلغت إذ

 . المرضية اإلصابات من (إصابة 39)اإلناث  إصابات

  

    2019عام  والعمر  االدرارية الوحدات حسب بابل محافظة في األطفال شلل بمرض اإلصابات أعداد ((9 جدول

 قضاء المسيب قضاء المحاويل ء الهاشميةقضا قضاء الحلة الوحدات االدارية
 المجموع

 اناث ذكور اناث ذكور اناث ذكور االناث الذكور الفئات العمرية /سنة

 21 10 11 0 0 0 0 0 0 سنة منأقل 

4_1 0 1 0 1 0 0 22 19 43 

14_5 0 0 0 0 0 0 10 8 18 

45_15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 فاكثر 45

 82 37 43 0 0 1 0 1 0 عالمجمو

 82 80 0 1 1 المجموع الكلي

  .2019، ةغير منشور بيانات، اإلحصاء شعبة، تخطيطال قسم، بابل محافظة صحة دائرة، الصحة وزارة على: باالعتماد المصدر

 

 -:"Cutaneous Lieshmaniasis " الجلدية الليشمانيا مرض -3

ي العديد ف المرضينتشر، الجلد تحتالتي   نسجةالل يواالليمف الجهاز خاليا يصيب طفيلي مرض

وتعد القوارض احدى وسائط نقل ، ومصر والعراق السعوديةو واألردن المتوسط البحر حوض دول من
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المرض   حضانة فترة، المعدية الرمل ذبابه لدغة خالل من مباشرة غير قةيبطر العدوى وتنتقل، المرض

 مكونه الندبة تنفرج ثم لدغة الحشرة مكان حمراء صغيرة ندبةب االعراض شهورتبدا عدة إلى أسبوع من

 رفع   (1) .بالجلد دائمي اثر تاركة (سنوات 3-شهور 3) خالل القرحة تلتئم ثم سم(10-2) اقطره قرحة

 في (دلهي حبة) و الخليج في الشرق( داء) و العراق في (بغداد حبة) منها عديدة بأسماء الليشمانيا مرض

 لواأل النوع، نوعين على الجلدية الليشمانيا تكون، روسيا في المرجان( حبة)و سياآ قارة رقش وجنوب الهند

 النوع يكثرو الرطبة أو النخرية الجلدية الليشمانية يسمى الثاني النوع و ةالجاف الجلدية الليشمانيا يسمى

 حد على والرجال والنساء ألطفالا الجلدية الليشمانيا تصيب (2) .المزارعين وبين الريفية المناطق في األخير

 وهطول الحرارة في التغيرات تؤثر، الوبائية هخصائص فييؤثر الذي للمناخ حساس مرضالو، سواء

 في يرأثوالت توزيعها تغيير طريق عن المضيفة والمستودعاتأقل النو في ا  كبير ا  تاثير والرطوبة االمطار

 تطور دورة في كبيرا   اثيرا  ت الحرارة في البسيطة اتتذبذبال تؤثر وقد، هاأعداد وعلى الحياة قيد على بقائها

 (3) .بالمرض موطنة تكن لم مناطق إلى الطفيليات بانتقال تسمح إذ الرملب اذب في الليشمانيات داء

 

ويتبين من  ويا  سنو موسميا  تتباين أعداد اإلصابات بمرض الليشمانيا الجلدية في منطقة الدراسة شهريا  و

 اتاإلصابأدنى وسجلت ، إصابة( 1641) بواقع (2016)اإلصابات بالمرض عام  أعلى ان، (10) الجدول

ر سجل شه، إصابة( 545) حين بلغ معدل اإلصابات لمدة الدراسة إصابة( في 66) بواقع (2011) عام

ة إصاب أقلوتتناقص اإلصابات في األشهر الحارة لتبلغ ، إصابة(142) والتي بلغتاإلصابات  أعلىشباط 

فيليات والط للمرضأقل إصابة( بسبب عدم مالئمة الجو الحار الجاف للبعوض الن 7) عفي شهر تموز بواق

 .المسببة له

 

 (2019-2011) المدة في بابل محافظة في الجلدية الليشمانيا بمرض الشهرية اإلصابات داعدأ (10) جدول

 .2020، بيانات غير منشورة، شعبة اإلحصاء، قسم التخطيط، دائرة صحة محافظة بابل، المصدر: باالعتماد على وزارة الصحة

 

 90.11) بمقدار نحو زيادة اإلصابات بهذا المرض ا  عام ( إلى إن هناك اتجاها  28) ر المخططيشي  

 .في منطقة الدراسة (سنويا   إصابة

                                                           
  .354ص، 1995، حلب، القلم دار، والزهري الجلدية األمراض علم في الوجيز، أديب محمد - )1(
 رسالة، قار ذي محافظة في والجلدية العيون أمراض على وأثرها المناخ وظواهر عناصر، الجميعي لفتة هللا خير مصطفى - )2(

  .132 ص، 2018، قار ذي جامعة داباآل كلية، ماجستير
 .80، ص2010، القاهرة، 88 المجلد، المتوسط البحر لشرق اإلقليمي المكتب، النواقل بواسطة المنقولة األمراض، العالمية الصحة منظمة - )3(

 األشهر

    

     السنوات

2ك 1ت أيلول أب تموز حزيران آيار نيسان أذار شباط  2ت  1ك   المجموع 

2011 7 25 12 5 6 3 0 0 3 0 4 1 66 

2012 10 33 37 9 15 6 14 7 15 15 12 13 186 

2013 31 70 11 20 19 16 16 12 10 13 12 11 241 

2014 25 20 1 20 23 0 0 4 8 6 9 20 136 

2015 52 63 44 70 29 2 7 20 33 60 94 158 632 

2016 361 669 251 93 27 19 6 16 10 47 50 92 1641 

2017 228 220 125 68 22 15 11 12 8 133 109 138 1089 

2018 186 123 120 62 19 12 8 3 5 4 42 48 632 

2019 92 54 16 0 4 1 0 0 2 13 16 85 283 

 545 63 39 32 10 8 7 8 18 39 69 142 110 المعدل
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 .(10) جدول على باالعتماد المصدر: 

 

 المرض بهذا اإلصاباتأقل أما  (إصابة105) بلغت إذ الشتاء موسم في اإلصابات أعلى موسميا   سجلت          

 الشتاء موسم في المرض بهذا اإلصابات زيادة ويعود، (إصابة10) سجلت إذ الصيف موسم في كانت فقد

 بدرجات للمرض المضيفة والمستودعاتأقل نووتأثر للمناخ المرض يةحساس بسبب، صيفا قصهااوتن

 .(29) المخطط، هاأعداد وعلى الحياة قيد على بقائها في التأثيرب المرتفعة الحرارة

 
 .(10) جدول على باالعتماد :المصدر 

 

 (إصابة 149) وبواقع سنة( 45-15) العمرية للفئة سجلت اإلصابات أعلى إن إلى (11) جدول يشير  

 طبيعة وبسبب السكان من األخرى للفئات االعالة نسبة عليها تقع التي الشباب فئة كونهم %(52) وبنسبة

 للفئة سجلت فقد اإلصاباتأقل أما ، ورالذك وخاصة بالمرضصابة لإل عرضة فهم المختلفة العمل نشاطات

وذلك لكون هذه الفئة غالبا ما تكون بعيدة عن المؤثرات المناخية ، (إصابة 16) بواقع سنة( منأقل ) العمرية

 إذ %( 55) بنسبة (إصابة 156) الذكورإصابة  بلغت إذاإلناث  من اكثر للذكور المرض سجل الخارجية

 .(إصابة 127)اإلناث  للظروف المناخية من االناث، وبلغت إصابات أن الذكور اكثر تعرضا  

 
   2019 عام والعمر  االدرارية الوحدات حسب بابل محافظة في الجلدية الليشمانيا بمرض اإلصابات أعداد (11) جدول

 قضاء المسيب قضاء المحاويل قضاء الهاشمية قضاء الحلة الوحدات االدارية
 المجموع

 اناث ذكور اناث ذكور اناث ذكور االناث الذكور رية /سنةالفئات العم

 16 0 0 0 3 2 6 2 3 سنة منأقل 

4_1 6 7 6 13 2 3 2 0 39 

14_5 22 12 13 8 0 0 3 1 59 

45_15 47 40 22 28 1 0 6 5 149 

 20 0 0 0 1 1 2 5 11 فاكثر 45

 283 6 11 3 7 52 49 66 89 المجموع

 283 17 10 101 155 المجموع الكلي

 .2020، بيانات غير منشورة، شعبة اإلحصاء، قسم التخطيط، دائرة صحة محافظة بابل، المصدر: باالعتماد على وزارة الصحة

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

الليشمانيا الجلدية 66 186 241 136 632 1641 1089 632 283

y = 90.117x + 94.528
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 عدد الحلة قضاء تصدر (3من خريطة ) 2019 عام للمرض الجغرافي التوزيعيظهر في و  

 اقضية باقي من اكثر القضاء سكان دوعد الكثافة إلى ذلك ويرجع %(54) وبنسبة (إصابة 155) اإلصابات

 (ابةإص17) المسيب قضاء وسجل%(، 35) وبنسبة (إصابة 101) بواقع الهاشمية قضاءيليه  ثم المحافظة

 .إصابات( 10) بواقعالمحاويل  قضاءفي  سجلت اإلصاباتأقل  ثم

 
 2019 امع بابل محافظة فيالليشمانيا الجلدية  بمرض لالصابات المكاني التوزيع (3) خريطة

  .Arc GIS 10.5 برنامج وباستخدام، (11) الجدول بيانات على باالعتماد :المصدر

 

 -:"D" "Hypovitaminosis D" فيتامين نقص مرض -4

 ضوء خاصة) الشمس ألشعة التعرض كفاية عدم عن شيوعا   األكثر D فيتامين نقص مرض ينجم  

 تزود التي األطعمة تناول قلة عن ينجم إن يمكن كما، ة(البنفسجي فوق ألشعةا من الكافية ألشعةا مع الشمس

 تركيز على الفيتامين هذا يعمل إذ، فيتامينال هذا امتصاص من تحد اضطرابات أوالعنصر بهذا الجسم

 مما العظام تمعدن يضعف هنقصو، الهضمي الجهاز من بامتصاصها للعظام يسمح مما والفسفور الكالسيوم

 وترقق العظام تلين يتفاقم إن أيضا ويمكن، األطفال عند الكساح في كما ظامعال تلين امراض إلى يؤدي
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 من الناتج D فيتامين نقص في عواملةعد تؤثرو (1) .الكسور خطر زيادة إلى يؤدي مما البالغين لدى العظام

 لوقتوا الجلدية األلوان و والمالبس الموسم) مثل البنفسجية فوق ألشعةا بواسطة الشمس ألشعة التعرض

 عالرض األطفالض مريصيب الف، (الشمس من واقية منتجات واستخدام الجسم ووزنوالعمر اليوم من

يعد  ذيال D3 فيتامين النتاج للجلد الكافية ألشعةا وصول في تقليل الهواء تلوث مل يع ماك، والصغار

 على األطباء صىأو لذلك، اليومية حاجتة من( %90) نحو للجسم يوفر انه إذ D لفيتامين الرئيس   المصدر

 بين ما األسبوع في مرتين (دقيقة 30 - 5) بين الشمس ألشعة التعرضبهذا المرض  ينالمصاب المرضى

  (2). (مساء 3- صباحا 10) الساعة

 لهاواق، (إصابة 112) وبلغت (2013) عام سجلت االصابات أعلى إن (12) الجدول بيانات توضح  

 هريا  ش، (إصابة 48) الدراسة سنوات لمجمل السنوي المعدل وبلغ (إصابة 10) بلغت إذ (2017) عام في

 تقل، (إصابة 2)تموز شهر في واقلها، (إصابة 10) وبواقع اإلصابات أعلى لواأل كانون شهر سجل

  الصيف. فصل في الشمس ألشعة الكافي التعرض مع الحارة األشهر في تدريجيا اإلصابات

 

 (2019-2011) المدة في بابل محافظة في D فيتامين نقص بمرض الشهرية اإلصابات أعداد (12) جدول

  األشهر        

 السنوات
 المجموع 1ك 2ت 1ت أيلول أب تموز حزيران آيار نيسان ارأذ شباط 2ك

2011 7 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 10 20 

2012 1 0 7 4 0 3 3 0 1 11 3 7 40 

2013 4 23 14 19 15 5 5 7 7 3 10 0 112 

2014 14 14 8 2 3 4 1 3 0 0 1 0 50 

2015 0 0 0 5 1 2 5 3 8 3 11 5 43 

2016 6 1 0 0 0 0 0 4 0 1 0 3 15 

2017 1 0 1 0 3 0 0 2 1 1 1 0 10 

2018 0 0 3 0 2 0 0 1 2 5 2 27 42 

2019 2 0 2 2 7 14 7 8 6 6 1 42 97 

 48 10 3 3 3 3 2 3 3 4 4 4 4 المعدل
 .2020، بيانات غير منشورة، شعبة اإلحصاء، قسم التخطيط، دائرة صحة محافظة بابل، المصدر: باالعتماد على وزارة الصحة

  

 حاالت تزايد نحو عام واتجاة اإلصابات عدد في تذبذبا واضحا   هناك نأ (30) المخطط يشير  

 .ابة سنويا (اص 1025بمقدار) الدراسة منطقة في المرض بهذا صابةاإل

 
 . (12) جدول على باالعتماد المصدر: 

                                                           
 (1)-Bana Nawzad Mohamed, Saman Hussein Noori، Period-prevalence of vitamin D deficiency 

among referral Individuals in sulaimanyah province، Thi-Qar Medical Journal، Vol (17) ,2019P 159. 
 (2)-Lamya Abd Alkarem، Vitamin D status in healthy female individuals، Al-kufa university، Journal for 

Biology, VOL.10،2018، p16. 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

1سلسلة  20 40 112 50 43 15 10 42 97

y = 1.25x + 41.417
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 مرضبال اإلصابات أعلى سجلت فقد، الدراسة منطقة في المرض بهذا موسميا   اإلصابات تتباين  

 الصيف موسم في اإلصاباتأدنى  سجلت، (إصابة 4) الربيع فصل وفي، (إصابة 6) بواقع الشتاء موسم في

 هولحص في المساعدةأو المرض بهذا صابةاإل في دور المناخ صائصلخ إن يعني مما (إصابة 2) بواقع

 حدثي حين في الشمس ألشعة التعرض تقليل في يعمل مما شتاء   النهار وقصر التغيم حاالت تزداد إذ

 D امينفيت بعنصر الجسم تمد التي الشمس ألشعة الكافي التعرض في النهار طول يساعد إذ صيفا العكس

  .(31) مخطط

 
 .(12) جدول على باالعتماد صدر:الم 

 

 بين اإلصاباتتكثر لكن، العمرية الفئات بمختلف السكان يعجم D فيتامين نقص مرض يصيب  

 كسورال إلى هنقص يعرضهم إذ البالغين المرض يصيب وأيضا العضام ولين الكساح لهم وتسبب األطفال

 عدم بسبب (%34) وبنسبة (إصابة 33) نحو سنة( 4-1) العمرية للفئة اإلصابات بلغت، العظام وترقق

 هاتهمام من المرض بهذا مصابين أطفال والدة أو، الفئة لهذه لألطفال الشمس ألشعة الكافي التعرض

 ئةللف اإلصابات بلغت حين في، حملهن فترة خالل الشمس ألشعة الكافي التعرض عدم بسبب ةالمصاب

 %(68) وبنسبة (إصابة 66) لإلناث سجلت إلصاباتا أعلى فان وكذلك، (إصابة 26) بنحو سنة( 15-45)

 وتحد الجسم تغطي التي المالبس نوع بسبب لإلناث اإلصابات أعلى تسجيل وياتي (إصابة 31) للذكورو

 وخروج ثيرا  ك المنزلاإلناث  تالزم إذ االجتماعية للعادات وكذلك الشمس الشعه الكافي التعرض عملية من

 .الشمس ألشعة يالكاف والتعرض للعمل الذكور

 

 إلى ذلك يعزى %(72) وبنسبة (إصابة 70) إلى لتصل اإلصابات عدد قضاء الحلةتصدركما  

 إلى أدى المساكن وتخطيط الحضرية القضاء لطبيعة وكذلك، المحافظة مركز لكونه السكان حجم أرتفاع

 وسجلت، (إصابة 24) بواقع الهاشمية قضاء هتال، المسكن إلى الشمس من لكافيةا ألشعةا وصول تقليل

 هذا يقع إذ، إصابة أي المسيب قضاء يسجل ولم أصابات(3) بواقع المحاويل قضاء في اإلصاباتأقل 

 لكونها عالية مسيةش اضاءة المحافظة من والشمالية الوسطى المناطق تشهد إذ بابل محافظة شمال القضاء

 اشعة إلى سكانها يتعرض إذ (1) .اعاالرتف قليل نباتي وغطاء مفتوحة مساحات وذات زراعية مناطق

  .(13الجدول ) ،اإلصابات فيه تقل لذا والعمل الريفية الحياة بحكم الشمس

 

 

 

                                                           

 محافظة في المتجددة الطاقة لتوليد والرياح الشمسي اإلشعاع استثمار إمكانيات، المعموري إسماعيل قاسم غفران - )1( 

 .46ص، 2020، بابل جامعة، اإلنسانية للعلوم التربية كلية، ماجستير رسالة، بابل
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    2019عام ل والعمر  االدرارية الوحدات حسب بابل محافظة فيD  فيتامين نقص بمرض اإلصابات (عدد13) جدول
 قضاء المسيب ويلقضاء المحا قضاء الهاشمية قضاء الحلة الوحدات االدارية

  المجموع
 اناث ذكور اناث ذكور اناث ذكور االناث الذكور الفئات العمرية /سنة

 10 0 0 0 0 5 4 1 0 سنة منأقل 

4_1 13 11 7 0 0 2 0 0 33 

14_5 2 2 4 1 1 0 0 0 10 

45_15 0 24 0 2 0 0 0 0 26 

 18 0 0 0 0 1 0 17 0 فاكثر 45

 97 0 0 2 1 9 15 55 15 المجموع

 97 0 3 24 70 الكلي المجموع

 .2020، شورةبيانات غير من، شعبة اإلحصاء، قسم التخطيط، دائرة صحة محافظة بابل، المصدر: باالعتماد على وزارة الصحة

 

 -":Blepharitis " الجفن التهاب مرض -5

 المكورات) جراثيم سببه، الجفون حلقات يصيب إذ األطفال عند شائع معد   مرض هو  

آب االهد وتساقط الجفون حلقات وتورم احمرار مع بالحرقة والشعور الحكة فهي عراضهأأما ،(العنقودية

آب االهد تصبح وقدآب االهد قاعدة في واملدال بعض ظهور عن فضال  ، طبيعية غير الحساسية مع

 في ذلك ثرؤي وقد والخارج الداخل إلى حافاتها ويتوتل اللزجة االفرازات نتيجه بعضها مع ملتصقة

 تهيج إلى ديؤي كونهل، والعاصف البارد الطقس في ءسوأ فنالج التهاب يصبح (1) .وكرتها العين ملتحمة

 (2) .والدموع الدهنية االفرازات وتقل العين وجفاف

 ىأعل سجلت إذ، سنويا  و شهريا   المرض بهذا اإلصابات معدل تباين إلى (14) الجدول يشير  

 (ابةإص 3675) بلغت إذ (2011) عام فكانت اقلهاأما  (إصابة 8230) بلغت إذ (2013) عام اإلصابات

 إذ طشبا شهر في اإلصابات أعلى سجلت، (إصابة5543) سجلتف الدراسة قيد للمدة اإلصابات معدلأما 

 زيادةل الباردة شهراأل في اإلصابات تزداد إذ، (إصابة 400)آب  شهر في واقلها .(إصابة 554) بلغت

 صابةاإل ةزياد في الشتاء فصل في العين تالزم التي الجفاف اعراض وتساعدها البارد الفصل يف مسبباته

  بالمرض.

 (2019-2011) المدة في بابل محافظة في الجفن التهاب بمرض الشهرية اإلصابات أعداد (14) جدول

  األشهر        

 السنوات
 المجموع 1ك 2ت 1ت أيلول بآ تموز حزيران آيار نيسان أذار شباط 2ك

2011 317 393 250 251 276 368 302 263 309 362 259 325 3675 

2012 686 645 498 775 335 353 472 548 384 765 490 350 6301 

2013 840 817 623 576 1005 422 833 570 613 589 533 809 8230 

2014 508 672 396 461 818 453 261 305 398 565 286 708 5831 

2015 522 491 688 622 480 532 693 484 392 463 512 563 6442 

2016 393 456 515 535 373 503 372 395 513 482 302 463 5302 

2017 292 571 346 454 363 511 488 363 452 306 244 425 4815 

2018 214 319 488 490 267 437 442 269 399 136 350 472 4283 

2019 429 526 525 819 212 312 245 405 415 311 571 237 5007 

 5543 484 402 442 431 400 456 432 459 543 481 554 467 المعدل

 .2019، ورةمنش غير بيانات، اإلحصاء شعبة، التخطيط قسم، بابل محافظة صحة دائرة، الصحة وزارة على: باالعتماد المصدر

 

 دعداأ في تناقص نحوواتجاها  عاما   اإلصابات أعداد في واضحا   تذبذبا   32))ط المخط يظهر  

 .صابة سنويا (ا -134.75بمقدار) الدراسة منطقة في المرض بهذا سنويا   اإلصابات

                                                           

 .126صمصدر سابق، ، الجميعي لفتة هللا خير مصطفى - )1( 
 (2)- Dived Verity، Blepharitis، Information Leaflets for patients in Arabic. 

،http://www.MrVerity.com : مقال منشور على الموقع التالي 

http://www.mrverity.com/
http://www.mrverity.com/
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 .(14) جدول على باالعتماد المصدر: 

 بواقع الشتاء موسم خالل بهذا المرض المعدالت أعلى تسجيل إلى (33) المخطط بيانات تشير  

 الحرارة درجات في فيروسال لنشاط المناخية الظروف مالئمة بسبب، %(30) وبنسبة (إصابة 520)

 الموسم هذا في المرض هذا اعفاتضم وزيادة العين جفاف من يزيد والعاصف البارد الجو وكذلك الواطئة

 .(إصابة 418) فكانت الخريف موسم خالل المعدالتأقل  أما 

 
 .(14) جدول على باالعتماد المصدر

 اإلصابات أعلى وبلغت العمرية الفئات مختلف من السكان جميع الجفن التهاب مرض يصيب  

 عاتقها على تقع التي الفئة هذه لكون وذلك %(39) وبنسبة (إصابة 1953) سنة( 45-15) العمرية للفئة

 عدد بتسجيل سنة( 4-1) فئة تلتها، اتفيروسوال الجوية للظرف تعرضا األكثر فهم لذا األكبر االعالة نسبة

 من الفئة لهذة الجسدية البنية ضعف إلى السبب يعود (%30) وبنسبة (إصابة 1494) بلغت اإلصابات

 (إصابة 2532) للذكور اإلصابات أعلى سجلتو، المرض لمسببات هعرض اكثر يجعلهم مما األطفال

 .(15) جدول، (إصابة 2473)اإلناث  إصابات بلغت على حين %(52) وبنسبة

  

    2019عام  والعمر  االدرارية الوحدات حسب بابل محافظة في الجفن التهاب بمرض اإلصابات (عدد15) جدول

 قضاء المسيب قضاء المحاويل قضاء الهاشمية قضاء الحلة الوحدات االدارية
 المجموع

 اناث ذكور اناث ذكور اناث ذكور االناث الذكور الفئات العمرية /سنة

 43 3 2 2 1 2 2 21 10 سنة منأقل 

4_1 590 580 83 51 20 16 85 69 1494 

14_5 385 391 138 148 21 12 32 32 1159 

45_15 640 631 236 191 27 49 86 93 1953 

 358 0 2 1 3 71 79 110 90 فاكثر 45

 5007 197 207 80 72 463 538 1733 1715 المجموع

 5007 404 152 1001 3450 الكلي المجموع
 .2020، بيانات غير منشورة، شعبة اإلحصاء، م التخطيطقس، دائرة صحة محافظة بابل، المصدر: باالعتماد على وزارة الصحة

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

1عمود 3675 6301 8230 5831 6442 5302 4815 4283 5007

y = -134.75x + 6216.6
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 عدد في لىواأل المرتبةيشغل  الحلة قضاء أنلمكاني للمرض في منطقة الدراسة ا التوزيع يظهر 

 العالية السكانية كثافتةإلى ويمكن إن يعود ذلك  %(68) وبنسبة (إصابة 3450) إلى لتصل اإلصابات

 قضاء وياتي المرض هذا في بالعدوى واصابتهم السكان واختالط المتنوعة البشرية لالنشطة ومركز

 المرتبة في المسيب قضاء ويليه، (إصابة1001) بلغت اإلصابات عدد إذ من الثانية بالمرتبة الهاشمية

لم  إذ (إصابة 152) اإلصابات بلغت إذ االخيرة المرتبة فيالمحاويل  قضاء وجاء (إصابة 404) الثالثة

ابات لكون القضاء يتميز بالطابع الريفي والذي يلجا فيه سكان تلك المناطق إلى مراجعة تسجل اغلب اإلص

 .(4) خريطةتكاليف العالج، لالنفاق على  مرضين تجنبا  عيادات الم

 

 2019عام  بابل محافظة في الجفن التهاب بمرض لالصابات المكاني التوزيع (4) خريطة

 

  . Arc GIS 10.5برنامج وباستخدام، (15) الجدول بيانات على باالعتماد المصدر
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 ":Pharyngitis" البلعوم التهاب مرض -6

 العقدية البكتريا مثل بكتريةأو  فيروسية عدوى عن ينجم عادة، اللوزتين أو الحلق يصيب مرض 

 يشكو (1) .االنفلونزا وفيروسات، الشائع للزكام المسببة الفيروسات بنفس العدوى هذه تكون ماا  كثير

 وتكون واحمرالمعا   متكتال   األحيان اغلب في ويبدو ا  فجا الحلق يبدوو، البلع ندع الشديد األلم من المرضى

 تورم يظهر ما وغالبا وصداع وحمى نذاإل في المب أحيانا المريض يشعر، بيضاء ببقع مرقشة اللوزتين

 الطقس رتغي وعند الشتاء فصل في كثرةب البلعوم التهاب ينتشر (2).العنق جانبي على التي اللمفية الغدد في

 (3) .الشتاء إلى الصيف فصل من

 بواقع (2014) عام البلعوم التهاب بمرض سجلت اإلصابات أعلى نأ (16) الجدول يظهر

 وسجلت اصابة( 9272) ( بواقع2011) عام تكرار لهذا المرضأقل في حين سجل  (ةأصاب 13956)

 743) حزيران شهرفي  اإلصاباتأقل و، أصابه(1103) واقعب لواأل كانون شهر في اإلصابات أعلى

 المسببة ياوالبكتر اتفيروسال طبيعة إن بسبب، الشتاء اشهر في اإلصابات ارتفاع إلى يشير ذلك، (ةأصاب

  .الواطئة الحرارة درجة مع نشاطها يزداد التي للمرض

 (2019-2011) المدة في بابل ظةمحاف في البلعوم التهاب بمرض الشهرية اإلصابات أعداد (16) جدول

  األشهر      

  السنوات
 المجموع 1ك 2ت 1ت أيلول بآ تموز حزيران آيار نيسان أذار شباط 2ك

2011 749 745 751 858 717 756 739 699 749 756 742 1011 9272 

2012 721 928 993 978 1032 749 938 522 1089 1036 736 1117 10839 

2013 903 962 437 876 1031 851 964 703 889 720 706 780 9822 

2014 1431 1341 1460 1187 1127 937 610 967 1570 1226 949 1151 13956 

2015 1200 964 919 848 727 874 848 993 979 1574 1231 1322 12479 

2016 1516 835 537 595 741 593 754 863 798 996 722 843 9793 

2017 1119 896 1055 1080 1550 513 1412 750 600 800 880 1067 11722 

2018 1014 697 961 761 708 629 787 556 732 674 702 1358 9579 

2019 1119 807 943 1011 828 782 1094 721 1102 1001 1481 1275 12164 

 11070 1103 905 976 945 753 905 743 940 910 895 908 1086 المعدل

 .2020، بيانات غير منشورة، شعبة اإلحصاء، قسم التخطيط، دائرة صحة محافظة بابل، المصدر: باالعتماد على وزارة الصحة

 

 في الزيادة ونحعاما   واتجاها  ، اإلصابات عدد في واضحا   تذبذبا   هنالك إنإلى  (34) المخطط يشير  

 .(سنويا   إصابة 123.75) بمقدار زيادة الدراسة مدة خالل المرض بهذا اإلصابات أعداد

 
 . (16) جدول على باالعتماد المصدر:

                                                           
 (1) -Clarence T. Sasaki، Surgery Otolaryngology ،Yale،University school of medicine،msd،2016،P4. 

 .597، ص 1987، الدوحة، ة الكاملة لألسرة، ترجمة انس الرفاعي، الجزء األول، دار الثقافةالموسوعة الطبيسيغمد ستيفن لمر،  - )2(

 .97ص، 2005، القاهرة، نوبار دار، مبسطة وصيدالنية طبية معارف دائرة 4أطلس، خليفة حنين ولي حنين، مصري - )3( 
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 جدا   واضحا   وبشكل الدراسة منطقة في موسميا   البلعوم التهاب بمرض اإلصابات معدالت تختلف  

 وبنسبة (إصابة 1040) وبمعدل الشتاء موسم في سجلت اإلصابات أعلى إن (35) المخطط يظهر إذ

 المنخفضة الحرارة درجات وتساعد الجوية األحوال لتغير نتيجة اتفيروسوال الجراثيم تتكاثر إذ، %(35)

 الصيف موسم فإن، (صابةأ700) هااقل الصيف موسم في اإلصابات معدل بلغ، الهواء في انتشارها في

 المرض. لهذا المسببة والبكتريا فيروسال لنشاط محدد حرارته درجات بارتفاع يمتاز الذي الحار

 
 .(16) جدول على باالعتماد المصدر: 

 

 اإلصابات أعلى نإو، العمرية فئاتهم بمختلف السكان يصيب المرض إن (17) الجدولريظهو  

 بين اتاإلصاب ارتفاع يعود %(35) وبنسبة (إصابة 4208) وبواقع سنة( 45-15) العمرية للفئة سجلت

 عن الذكور فئة بين خاصة التدخين وممارسة االختالط وثقافة المنزل خارج العمل طبيعة بسبب الفئة هذه

 سنة( 15-5) العمرية للفئة سجلت كذلك، الفئات من غيرهم من اكثر المناخية للظروف وتعرضهماإلناث 

 هذا في المتزايد نشاطهم حيث األطفال من الفئة هذه وتعد %(26) وبنسبة (إصابة 3243) بلغت إصابات

 الدراسة عمر هو العمر هذا نأإلى  اضافه، األخرى االعمار من للعدوى للتعرض أعلى فرصة اعطىرالعم

 فصل في االمطار موسم وكذلك في، الدراسية الفصول في ببعض واالتصال األطفال فية يختلط الذي

 عوامل كلها، االسرة حجم زيادة وكذلك، منزلال في مزدحمة ظروف داخل في غالبا   األطفال يعيش الشتاء

 (إصابة 828) وبواقع سنة( منأقل ) العمرية للفئة اإلصاباتأقل  سجلتو العدوى انتقال معدل من زيدت

 سجلت على حين %( 55) وبنسبة (إصابة 6330) وبواقعاإلناث  من كثرأ إصابات عدد الذكور سجل

  .(إصابة 6030)اإلناث 

    2019عام  والعمر  االدرارية الوحدات حسب بابل محافظة في البلعوم التهاب بمرض اباتاإلص (عدد17) جدول

 .2020، بيانات غير منشورة، شعبة اإلحصاء، قسم التخطيط، دائرة صحة محافظة بابل، المصدر: باالعتماد على وزارة الصحة 

 

 قضاء سجل إذ، المرض بهذا لالصابات المنتظم غير الجغرافي التوزيع إلى( 5تشير الخريطة )  

أعداد و كثافة إلى ذلك يعود %(39) وبنسبة (إصابة 4652) تاإلصابامعدل  في لىواأل المرتبة الحلة

 3574المحاويل ) قضاء الثانية المرتبة في بعده يأتي، االقضية باقي من اكثر الحلة قضاء في السكان

 قضاء المسيب قضاء المحاويل قضاء الهاشمية قضاء الحلة الوحدات االدارية
  المجموع

 اناث ذكور اناث ذكور اناث ذكور االناث الذكور الفئات العمرية /سنة

 828 1 2 230 212 67 62 116 138 سنة منأقل 

4_1 411 314 128 133 270 281 8 12 1557 

14_5 727 705 271 317 462 487 147 127 3243 

45_15 666 718 566 636 404 488 307 423 4208 

 2328 177 138 326 414 171 245 405 452 فاكثر 45

 12164 602 740 1812 1762 1324 1272 2258 2394 المجموع

 12164 1342 3574 2596 4652 الكلي المجموع
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ضعف ناطق الزدياد معدالت العدوى بسبب م تعد التي القضاء هذا في الريفية المناطق تنتشر إذ، (إصابة

معدالت اإلصابة في قضاء أدنى  تسجل، عن عوامل اجتماعية واقتصادية اخرى ال  فض طبيةال الرعاية

 .(إصابة 1342) بواقعالمسيب 

 

  2019 عام بابل محافظة في البلعوم التهاب بمرض لالصابات المكاني التوزيع (5) خريطة

 
 . Arc GIS 10.5برنامج وباستخدام، (17) الجدول بيانات على باالعتماد :المصدر

 

 -":Tonsillitis " اللوزتين التهاب مرض -7

 عفاتضام تؤدي إذ، الموسمية االمراض من وهو الحلق جانب على التي الغدتين يصيب التهاب  

 هيصاحب، للبرد المصاب بتعرض المرض ويزداد شتاء   انتشاره إلى الحلق التهابو والزكام االنفلونزا

 بهبالمس نسبته وتصل فيروسي نوعان: المرض مسبب ( 1).الحرارة درجات في وارتفاع جاف سعال

 (streptococcus GroupA-B hemolytic- ةالسبحي المكورات) تسببه بكتريو( %85) للمرض

                                                           

، ماجستير هرسال، والبيرة هللا رام محافظة من مختارة مناطق في الصحية والخدمات األمراض، الكريم عبد فليح فتحية -(1)

 .136ص، 2008، نابلس، الوطنية النجاح جامعة
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 االحمرار تيشديد انوتصبح اناللوزت تتضخم عراضهأ، المرض هذا مسسبات من (%15) تشكلو

 ال ذيال الوخيم اللوزتين التهاب ليتحو أن يمكن، البلع في صعوبة مع كهرمانية بيضاء ببقع ومنقطتين

  (1).الرئوية والحمى الدم وتسمم كالخناق خطيرة مراضا إلى يعالج

أقل أما ، (إصابة 54449) بلغت إذ (2015) عام في المرض هذا في اإلصابات أعلى سجلت  

 سةاالدر لمدة اإلصابات معدل وأن، (إصابة 29530) بلغت فقد (2018) عام في سجلت فقد اإلصابات

 (إصابة 4074) بلغت إصابات عدد أعلى لواأل كانون شهر وسجل .(18) جدول (إصابة 37508) بلغت

 عدد ازدياد الى ذلكيشير مما، (إصابة 2473) بلغت تموز شهر في اإلصاباتأقل  سجلت حين في

 لحرارة.ا درجات تناقص مع المرض لهذ المسسبة اتفيروسال طنشا وزيادة، الباردة األشهر في اإلصابات

 

 (2019-2011) المدة في بابل محافظة في اللوزتين التهاب بمرض الشهرية اإلصابات أعداد (18) جدول
  األشهر   

    السنوات
 المجموع 1ك 2ت 1ت أيلول أب تموز حزيران آيار نيسان أذار شباط 2ك

2011 2659 2642 2663 3045 2546 2682 2623 2480 2658 2682 2732 3588 33000 

2012 2559 3292 3521 3471 3662 2659 3329 1825 3865 3674 2613 3964 38434 

2013 3203 3617 3938 3109 3656 3019 2519 2496 3156 2555 2507 4569 38344 

2014 3601 3779 4409 4308 3922 4110 2253 4274 4290 3183 4304 4703 47136 

2015 6064 4901 4989 5469 4741 4168 2925 4462 3694 3273 4513 5250 54449 

2016 5254 3088 2198 2067 2203 2293 2241 2873 2174 2975 2554 3027 32947 

2017 4336 2616 2754 2674 3737 1874 1799 2113 2013 2404 2431 3740 32491 

2018 3691 2236 2174 2485 2019 1749 2563 1792 2130 2164 2191 4336 29530 

2019 3372 2437 2690 3349 2158 2413 2002 1734 2311 1917 3364 3491 31238 

 37508 4074 3023 2759 2921 2672 2473 2774 3183 3331 3260 3179 3860 المعدل

 .2019، ةغير منشور بيانات، اإلحصاء شعبة، تخطيطال قسم، بابل محافظة صحة دائرة، الصحة وزارة على: باالعتماد المصدر

 

 نحو اتجاها  عاما   هناك وان الدراسة مدة في اإلصابات عدد في تذبذبا   (36) المخطط يظهرو  

 .(سنويا   إصابة -994.5) وبمقدار، ضالمر بهذا صابةاإل حاالت في نسبي تناقص

 . (18) جدول على باالعتماد المصدر:

 

إلى  سممو من تختلف إذ، الدراسة منطقة في بهذا المرض الموسمية اإلصابات أعداد في تباين يظهر

 يفأما %(39) وبنسبة (إصابة4704) الشتاء موسمفي  المرضية صابةاإل معدالت أعلى بلغت إذ، آخر

 في تؤثر التي الحرارة درجات ارتفاع بسبب، المرض في اإلصابات معدل تناقص فيظهر الصيف موسم

 .(37) المخطط، الفصل هذا في (إصابة 2104) هااقل سجلت إذ، اتفيروسال انتشار

                                                           
، بيروت، العلمية الكتب دار، الوقاية وطرق وعالجها أسبابها الطفل تصيب التي المعدية األمراض، البسرة راغب مجاهد - )1(

  .30 ص، 2009
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 .(18) :جدول على باالعتماد :المصدر 

 

 لمختلف يتعرضون إذ، %(52) وبنسبة (إصابة 16259) للذكور سجلت اإلصابات أعلىإن  ظهر  

 ؤديت يتال الخارجية الجو روفظو بها يعملون التي الصناعات بعض من ةالناتج العمل اثناءفي   الملوثات

 العمرية بالفئات يتعلق فيما أما ، (إصابة 14979)اإلناث  اتإصاب بلغت حين في، المرض عفاتاضم إلى

 وهي، %(38) وبنسبة (إصابة 11976) وبواقع سنة( 14-5) العمرية للفئة سجلت اإلصابات أعلىن فإ

أدنى  سجلت، فيروسال انتشار سرعة من يزيد بعضهم مع واالختالط المدرسة عمر في األطفال فئة

 .(19) الجدول (إصابة 2384) وبواقع سنة( من أقل) العمرية للفئة اإلصابات

 

 .2019 عام والعمر  االدرارية الوحدات حسب بابل محافظة في اللوزتين التهاب بمرض اإلصابات (عدد19) جدول

 قضاء المسيب قضاء المحاويل قضاء الهاشمية قضاء الحلة الوحدات االدارية
 المجموع

 اناث ذكور اناث ذكور اناث ذكور االناث الذكور الفئات العمرية /سنة

 2384 473 445 189 203 135 139 382 418 سنة منأقل 

4_1 1058 923 1098 1171 246 267 2090 1636 8489 

14_5 1723 1571 1634 1398 523 507 2485 2135 11976 

45_15 696 621 1014 1309 437 404 507 620 5608 

 2781 258 285 234 386 394 465 352 407 فاكثر 45

 31238 5122 5812 1601 1795 4407 4350 3849 4302 المجموع

 31238 10934 3396 8757 8151 الكلي المجموع

  .2020، بيانات غير منشورة، شعبة اإلحصاء، قسم التخطيط، دائرة صحة محافظة بابل، المصدر: باالعتماد على وزارة الصحة

 

 بعدد لىواأل المرتبة المسيب قضاء تصدر فقد، مكانيا   المرض بهذا اإلصابات حاالت تتباينو  

 الخدمات تردي من القضاء هذا يعاني إذ %(35) وبنسبة (إصابة 10934) المرض بهذا اإلصابات

االقضية باالصابات أقل المحاويل  قضاءوسجل  أنواعها بمختلف الجوية الملوثات عن فضال   الصحية

 هماسكن مناطق عن الصحية المراكز بعدبسبب  الحقيقية الصورة تالبيانا اغلب التمثل إذ (إصابة 3396)

 الخدمات توفر بسبب العالج لغرض الحلة ومدينة بغداد محافظة إلى يذهبون القضاء هذا في السكان معظم

 .(6) خريطة، افضل من مناطق سكناهم الطبية والكوادر الصحية
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 2019عام  بابل محافظة في للوزتينا التهاب بمرض لالصابات المكاني التوزيع (6) خريطة

 
 . Arc GIS 10.5برنامج وباستخدام، (19) الجدول بيانات على باالعتماد :المصدر

 

  -": Laryngitis "الحنجرة التهاب مرض -8

 تورم عراضأ المريض على تظهرو، الصوتي الصندوق أو الحنجرة نسجةأ المرض هذا يصيب  

 سميكة تصبح الصوتية الحبال الن مؤقتا الصوت يغيب أحياناو ،تالصو اجش المريض يصبحو الحنجرة

 نظيراالنفلونزا فيروس مرضال هذال المسببة اتفيروسال ( 1).الصوت االهتزازالخراج تستطيع وال

 أيام عدة الحرارة درجات أزديادب عراضاأل أتبد، الحصبة وفيروس (RSVالمخلوي) التنفسي فيروسالو

 وتميل (أيام 4-3) بين ذروتها االعراض هذه وتبلغ شهيقي صرير عم صباحي وسعال وزكام وعطاس

 البسيط الحنجرة التهاب من لنوعا وهذا أسبوع أقصاها مدة خالل نهائيا   لتزول تدريجيا   تخف ثم ليال   للسوء

  (2).المزمن الحنجرة التهاب ويدعى األحيان غلبأ في بالمعالجة يتاثر وال مزمنا   يصبح قد فانه يعالج لم اإذ

                                                           
 .95 ص، 2010، عمان، امةأس دار، وعالجها األمراض معجم منصور زينب -( 1)
 جلدالم، العربية الموسوعة هيئة، األطفال أمراض المتخصصة الطبية الموسوعة، العرب األطباء من مجموعة -( 2)

 .60 ص، 2010، دمشق، الخامس
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أقل  سجلت إذ، الدراسة مدة في المرض هذا في اإلصابات تتباين وجود إلى (20) الجدول يشير   

 بواقع (2019) عام سجلت فقد اإلصابات أعلىأما  أصابه( 1058) بواقع (2013) عام في اإلصابات

 لواأل ونكان شهر سجل، (إصابة 2992) بلغت فقد الدراسة لمدة اإلصابات معدلأما ، (إصابة 5207)

 مترافقا   (إصابة 262) الثاني كانون شهر يليه (إصابة 289) بلغت إذ المرض بهذا شهريا   اإلصابات أعلى

 درجات تزايد مع الصيف شهرأ في اإلصابات أعداد تتناقصو، األشهر هذه في الحرارة درجات تناقص مع

 .(ةاصاب 186) حزيران شهر في اقلها سجلت فقد فيروسال نشاط من تحد التي الحرارة

 

 (2019-2011) المدة في بابل محافظة في الحنجرة التهاب بمرض الشهرية اإلصابات أعداد (20) جدول
         األشهر       

     السنوات
2ك 1ت أيلول آب تموز حزيران آيار نيسان أذار شباط  2ت  1ك   المجموع 

2011 248 292 225 484 311 301 312 266 306 374 364 290 3773 

2012 277 322 306 71 93 84 155 139 110 63 135 159 1914 

2013 84 162 146 129 78 46 43 58 51 52 91 118 1058 

2014 169 109 261 302 185 158 95 139 167 156 120 221 2082 

2015 247 265 222 222 189 233 257 291 281 266 358 248 3079 

2016 264 199 159 160 156 135 160 190 188 210 221 241 2283 

2017 274 220 533 573 500 161 192 167 167 159 130 310 3386 

2018 370 248 252 322 233 217 312 279 228 262 265 527 3515 

2019 429 427 515 513 347 342 504 346 433 344 524 485 5207 

 2922 289 245 210 215 208 226 186 232 208 219 249 262 المعدل

 .2020، بيانات غير منشورة، شعبة اإلحصاء، قسم التخطيط، دائرة صحة محافظة بابل، المصدر: باالعتماد على وزارة الصحة

 

 نحو ا  عام اتجاها   هناك وان الدراسة مدة خالل اإلصاباتأعداد  في تذبذبا   (38) المخطط يظهر  

  (.سنويا   /إصابة 256.6) ض بمقدارصابة بهذا المراإل حاالتتزايد 

 
 . (20) جدول على باالعتماد المصدر: 

 

 نشاط وتزايد الحرارة درجات انخفاضحيث  الشتوي موسمال تتزايد اإلصابات بهذا المرض في  

 اإلصابات معدل بلغت إذ ،المرض بهذا صابةباإل تكرارا   المواسمراكث وه، للمرض لمسببةا الفيروسات

 بلغت اإلصاباتأقل  الصيف موسم سجل حين في، (إصابة 227) نحو الخريف موسم يليه، (إصابة 264)

 مخطط، المرض لهذا المسببة اتفيروسال انتشار من تحد تيال الحرارة درجات ازدياد بسبب (إصابة 205)

(39). 
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 .(20) جدول على باالعتماد المصدر: 

 

-15) العمرية الفئة تصدرت، العمرية فئاتهم بمختلف السكان كافة الحنجرة التهاب مرض يصيب   

 الفئات لبقية المعيلة الفئة غالبا كونها %(34) وبنسبة (إصابة 1721) بلغت إذ اإلصابات عدد سنة( 45

 إلى ينالمصاب مع الطواالخت الجوية للظروف التعرض إلى المنزل خارج العمل طبيعة تفرض، األخرى

 174) سنة( منأقل ) للفئة اإلصابات عدداقل  بلغ حين في، الفئات من غيرهم من اكثر بالفيروس صابةاإل

 الذي العمل طبيعة إذ، %(53) وبنسبة (إصابة 2759) بلغت اإلصابات عدد الذكور فئة تصدرت، (إصابة

 وكذلكأحيانا   وثتلالو غبارلل للتعرض وكذلك، المختلفة الجوية للظروف وتعرضهم الذكور يمارسة

  (.21) الجدول ،(إصابة 2448)اإلناث  إصابات بلغت على حين، التدخين ممارسة

 
 2019 عام والعمر اإلدارية الوحدات حسب بابل محافظة في الحنجرة التهاب بمرض اإلصابات عدد (21) جدول

 قضاء المسيب قضاء المحاويل قضاء الهاشمية قضاء الحلة الوحدات االدارية
  موعالمج

 اناث ذكور اناث ذكور اناث ذكور االناث الذكور الفئات العمرية /سنة

 174 60 0 52 37 6 2 8 9 سنة منأقل 

4_1 32 30 150 146 48 100 50 0 556 

14_5 155 85 303 309 196 190 100 2 1340 

45_15 305 346 277 288 208 240 24 33 1721 

 1416 11 19 56 196 215 283 271 365 فاكثر 45

 5207 106 193 638 685 964 1015 740 866 المجموع

 5207 299 1323 1979 1606 الكلي المجموع

  .2020، بيانات غير منشورة، شعبة اإلحصاء، قسم التخطيط، دائرة صحة محافظة بابل، المصدر: باالعتماد على وزارة الصحة

 

 الدراسة منطقة مستوى على لالصابات لمكانيا التوزيع في تباين هناك إن، (7) خريطة من يظهر 

وهذا  %(39) وبنسبة (إصابة 1979) الى لتصل اإلصابات حيث من لواأل المركز الهاشمية قضاء شغل إذ

المناطق ذات الطابع الريفي التي تفتقد إلى الكوادر الطبية  يعود ربما إلى ضعف الخدمات الطبية وخصوصا  

 الثالثة المرتبة فيالمحاويل  قضاء ويلية، (إصابة 1606) الثانية مرتبةبال الحلة قضاء وياتيالتخصصية 

 (.إصابة 299) بلغت إذ اإلصاباتأقل ب المسيب قضاء جاء األخيرة المرتبة وفي، (إصابة1323)
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    2019عام  بابل محافظة في الحنجرة التهاب بمرض لالصابات المكاني التوزيع (7) خريطة

 
  Arc GIS 10.5.برنامج وباستخدام، (21) الجدول بيانات ىعل باالعتماد المصدر

 

 -:"Pneumonia " الرئة ذات مرض -9

 الميكروبات من انواع ةعد تسببه الرئة يصيب د  مع   حاد مرض وهو الرئويب اباالته يسمى

 المريض فم أو انف من المتطاير إذالرذ خالل مباشرة بطريقة التنفس طريق عن الرئة إلى تصل التي

 حديثا   الملوثة األدوات استخدام طريق عن مباشرة غير وبطريقة، للمرض المسببة للجراثيم لحاملا

 هذه واهم الرئوي لتهاباال من أنواع عدة الميكروبات من خاصة أنواع تسببو، المريض بافرازات

 كبيرة مساحة صيبيو الرئوية المكورات مكروبات عن الناتج الفصي الرئوي لتهاباال هي اتلتهاباال

 الربيع ائلأوو الشتاء فصل في الصغار المرض هذا يصيب ما وغالبا، كامال   فص   صيبي كما الرئة من

 الشعبي الرئوي لتهاباال فيدعى الثاني النوع أما ، لتهاباال هذا لحدوث تمهد التي البرد نزالت تكثر إذ

 ا  فقر المناطق واكثر الحضرية اطقالمن في انتشارا   اكثر ويكون والمسنين األطفال لتهاباال هذا يصيب

 الخدمات لنقص كذلك والعالجية الوقائية الجوانب في الوعي قلة من المناطق هذه تعاني إذ، ما  اوازدح
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 للحرارة شديد بارتفاع عراضالا تبدا (أيام 3-1) المرض حضانة فترة (1). السكاني التركز لزيادة نتيجة

 (2).بالدم ملوث ببصاق مصحوب سعال ثم جاف سعالو التنفس في وضيق الصدر في والم ورعشة

 

 أما (إصابة 6113) بنحو (2013) عام سجل باالصابات عدد أعلى إن إلى (22) الجدول يشير

 دةم إصابات لمجمل العام المعدل إن كم، (إصابة 2201) بواقع (2016) عام فسجلت صاباتالاأقل 

 590) غتبل اإلصابات أعلى الثاني كانون شهر سجل فقد شهريا  أما ، (إصابة 4337) بلغت فقد الدراسة

 (إصابة 194) بواقعآب شهر هو صاباتلإل معدلأقل و الحرارة درجات انخفاض مع تزامن (إصابة

 روفظال إذ الشتاء فصل في تكثر للمرض المسببة اتفيروسال نأو، الحرارة درجات بارتفاع تازيم الذي

 وتقلل يروسفال تقتل التي الحرارة درجات إذ الحار الموسم في وتقل، نشاطها فيها يزداد التي الباردة

  .نشاطه

 (2011-2019) المدة في بابل محافظة في ةئالر ذات بمرض الشهرية اإلصابات أعداد (22) جدول

  األشهر      

        السنوات
 المجموع 1ك 2ت 1ت أيلول بآ تموز حزيران آيار نيسان أذار شباط 2ك

2011 595 479 595 655 292 228 220 204 347 305 675 1242 5837 

2012 579 357 260 289 227 175 162 96 196 108 244 456 3149 

2013 763 987 648 574 455 383 272 250 284 222 328 947 6113 

2014 1018 585 682 597 419 345 208 294 195 182 433 386 5344 

2015 853 595 500 357 354 236 178 214 227 696 463 555 5228 

2016 386 266 158 197 80 131 128 148 97 207 132 271 2201 

2017 403 311 223 202 222 101 110 121 131 102 183 405 2514 

2018 304 305 214 541 352 252 408 288 245 241 348 549 4047 

2019 406 533 684 448 464 374 139 133 267 262 402 492 4604 

 4337 589 356 258 221 194 203 247 318 429 440 491 590 المعدل

 .2020، بيانات غير منشورة، شعبة اإلحصاء، قسم التخطيط، دائرة صحة محافظة بابل، المصدر: باالعتماد على وزارة الصحة

 نحواما  ع واتجاها   الدراسه مدة في اإلصابات عدد في واضحا   تذبذبا   وجود إلى (40) المخطط يشير  

 (سنويا   إصابة -209.6) بمقدار المرض بهذا اإلصابات عدد تناقص

 

 .(22) جدول على باالعتماد المصدر: 

 

 سجلت إذ، الدراسة منطقة في الرئة ذات بمرض موسميا   اإلصابات تباين الى (41) المخطط يشير  

 مما، (236) الصيف موسم في واقلها %(57) وبنسبة (إصابة 557) الشتاء موسم في اإلصابات أعلى

                                                           
 ةرسال، بيةالط الجغرافية في دراسة، بنغازي بمدينة األمراض لتوزيع المكاني تاوالتف، الزردمي محمود علي ريم-( 1) 

 .59 ص، 2004، بنغازي، قاريونس جامعة اآلداب ، كليةماجستير
 وتطوير للتصميم امةالع اإلدارة، والمستوطنة المعدية "األمراض البيئة تقنية، والمهني التقني للتدريب العامة المؤسسة -( 2) 

 .38ص، 2008، الرياض، المناهج
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 التنفسية االمراض الغلب المسببة اتفيروسال تنشط لذا الباردة باالجواء التنفسي الجهاز ثرأت يشيرالى

 .الحارة األجواء في يحصل مما العكس على لتكاثرها المناسب البارد الجو هو إذ الشتاء موسم في

 
 .(22) جدول على باالعتماد المصدر: 

 

 حين في %(53) وبنسبة (إصابة 2427) للذكور سجلت اإلصابات أعلى نأ (23)يبين جدول و

 للفئة اإلصابات أعلى سجلت فقد العمرية الفئات يخص فيما، (إصابة 2142)اإلناث  إصابات نسبة بلغت

 في اختالطهم وبحكم الدراسة بعمر الصغار فئة وهي (إصابة 1627) وبواقع سنة(14-5) العمرية

 الباردة المناخية ظروفلل الدائم وتعرضهم، المناعة وقلة الشخصية بنظافة الوعي قلة وكذلك المدارس

أقل  فاكثر( 45) ةالفئ سجلت، المرض بهذا اصابتهم إلى ذلك كل ساعد والدراسة للعب لالمنز خارج

 .(إصابة 461) وبواقع اإلصابات

 2019 عام والعمر اإلدارية وحداتال حسب بابل محافظة في الرئة ذات بمرض اإلصابات أعداد (23) جدول

 قضاء المسيب قضاء المحاويل قضاء الهاشمية قضاء الحلة الوحدات االدارية
 المجموع

 اناث ذكور اناث ذكور اناث ذكور االناث الذكور الفئات العمرية /سنة

 820 29 23 103 137 195 209 49 75 سنة منأقل 

4_1 132 101 253 303 131 152 11 9 1092 

14_5 160 140 449 300 303 235 20 20 1627 

45_15 43 55 28 28 196 220 16 18 604 

 461 20 18 107 179 13 13 65 46 فاكثر 45

 4604 96 88 817 946 839 952 410 456 المجموع

 4604 149 1798 1791 866 الكلي المجموع
 .2020، بيانات غير منشورة، شعبة اإلحصاء، قسم التخطيط، لدائرة صحة محافظة باب، المصدر: باالعتماد على وزارة الصحة

 

 وبواقع لىواأل المرتبة تصدر المحاويل قضاءن أ المرض هذال الجغرافي التوزيعيظهر 

 بمجملاالصابات تتاثر إذ (إصابة1791) الهاشمية قضاء في يلية، %(37) وبنسبة (إصابة1798)

 غالبا، الشتاء فصل في سيما المباغتة وال الحادة سيةالطق تقلباتفال، السائدة الحضارية - لبيئيةا المعطيات

 الوسائل في الفقر روفظ لظ وفي الريفية البيئات في خاصة االطفالاإلصابات بين  من الكثير تتسب ما

 الدراسة منطقة توافر عدم إذ، وأدراكها ووعيها المراة يتعليم المتعلقة الثقافية والمؤهالت، المتاحة المادية

 من أمر، عشوائية بصورة الريفية والمستوطنات القرىانتشار و، يةفالري النقل طرق من كفوءة شبكة على

 الصحية والمؤسسات اداتيالع ومراجعة الطبيب علىطفلها  عرض في تكاسلت يةفالري االم يجعل قد شأنه

 الحلة قضاء ياتي يةمعدالت المرض في هذه االقض وارتفاع يؤدي ما وهو دورية بصورة المدن مراكز في

 تاباصا بعدد المسيب قضاء جاء األخيرة المرتبة وفي (إصابة 866) اإلصابات بعدد الثالث المركز في

 (.8، خريطة )(إصابة 149) بلغت
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(2019-2011)المعدالت الموسمية لإلصابة بمرض ذات الرئة في محافظة بابل في المدة( 41)مخطط 
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    2019عام  بابل محافظة في الرئة ذات بمرض لالصابات المكاني التوزيع (8) خريطة

 
 . Arc GIS 10.5برنامج وباستخدام، (23) الجدول بيانات على باالعتماد المصدر

 

 -:"Other Diseases of upper Respiratory "العلوي التنفسي الجهاز في أخرى مراضأ -10

، الحنجرة، األنفية الجيوب، األنف وتشمل التنفسي الجهاز من العلوي الجزء االمراض هذه تصيب  

 الفيروسية المرض مسببات، باتوالقص ىالرغام التهابو، الحلق التهاب، الهوائية الشعب، البلعوم

أما  الكوكساكي( والفيروس، التنفسي المخلوي الفيروس، الغدانية فيروس، االنفلونزا نظير فيروس)

 من العديد يوجد، الشاهوق( بكتريا، الخناق بكتريا، العقدية البكترية) فهي البكترية المرض مسببات

 خالل أكثر األمراض هذه تنتشر، الحلق في ألم العطس نفاأل احتقان األمراض لهذه المشتركة األعراض

 عدة بها صابةاإل يمكن لذلك، كثيرا   الفيروسات هذه تتغير التهوية قلة مع المغلقة كنمااأل في، الشتاء شهور

 األمراض مسببات تنتقل، سنة كل (مرات 4-2) من العدوى بهذه يصاب قد البالغ الشخص ان إذ، مرات

  )1(.العينين أو األنف ثم ومن، مريض شخص مع المباشر واالتصال جوا   لمحمولا إذالرذ طريق عن

                                                           
   https://meshb.nlm.nih.gov. :اإللكتروني قعالمو على العلوي التنفسي الجهاز عدوى عن معلومات - )1(

https://meshb.nlm.nih.gov/
https://meshb.nlm.nih.gov/
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 .(1) -: االمراض هذه ومن العلوي التنفسي الجهاز في االمراض من العديد وتتضمن

 التحسسي. الوعائي االنف التهاب 

 المزمن. ومعوالبل، الخيشوم، االنف التهاب 

  المزمن. االنفية الجيوب التهاب 

 الغدانيات(.) والغدد باللوزتين ةمزمن امراض 

 اللوزتين. حول خراج 

 المزمن والرغامي الحنجري لتهابواال الحنجرة التهاب. 

 إذ (2015) عام اإلصابات أعلى سجلت إذ ومكانيا   زمانيا   االمراض بهذه صابةاإل معدالت تتباين  

 وبلغ، (إصابة 3872) بواقع (2019) عام في اإلصاباتأقل  سجلت حين في (إصابة 20164) بلغت

 صاباتاإل أعلى لواأل كانون شهر سجل فقد شهريا  أما ، (إصابة 8140) اإلصابات لعدد السنوي المعدل

 درجات ارتفاع متزامن مع (إصابة 475) اإلصاباتأقل  حزيرانشهر وسجل (إصابة 1282) بلغت

  . (24) الجدول في مبين هو كما الدراسة منطقة في الحرارة

 (2019-2011) المدة في بابل محافظة في العلوي التنفسي الجهاز في األخرى باألمراض الشهرية اإلصابات عدادأ (24) جدول

 .2020، بيانات غير منشورة، شعبة اإلحصاء، قسم التخطيط، دائرة صحة محافظة بابل، المصدر: باالعتماد على وزارة الصحة

 

 تجاها  او االمراض بهذه اإلصابات أعداد في واضحا   تذبذبا   هنالك إن إلى (42) المخطط يشير كما 

 .(سنويا   إصابة -372.0بمقدار) نسبيا   هاأعداد تناقص نحو ا  عام

 

  .(24) جدول على باالعتماد المصدر: 

                                                           
 .75 ص، مصدر سابق، حمزة نعمان مقداد- (2)

 األشهر         

     تالسنوا 
 المجموع 1ك 2ت 1ت أيلول بآ تموز حزيران آيار نيسان أذار شباط 2ك

2011 234 738 234 172 108 357 165 275 550 434 568 389 4224 

2012 367 884 515 629 1090 453 365 350 729 442 507 677 7008 

2013 1061 1522 1002 861 1055 449 878 719 739 891 1030 719 10926 

2014 1481 768 1272 951 390 896 1196 869 898 703 727 383 10534 

2015 1090 1578 1084 1002 1472 827 1284 1214 761 895 1395 7562 20164 

2016 916 589 345 412 253 185 665 227 225 308 528 263 4916 

2017 729 611 863 856 526 425 696 633 556 518 268 594 7275 

2018 458 490 341 414 335 306 325 347 420 209 261 437 4343 

2019 225 222 319 232 183 377 239 317 384 369 489 516 3872 

 8140 1282 641 550 585 530 646 475 601 614 664 822 729 المعدل
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 في اإلصابات أعلى سجلت إذ، واضح وبشكل االمراض بهذه صابةاإل معدالت تتباين موسميا  

 الحرارة درجات تمعدال تناقص إلى ذلك يشير مما %(35) وبنسبة (إصابة 945) وبواقع الشتاء موسم

أقل أما ، جيد بشكل تنشط إن االمراض لهذه المسسبة والبكتريا اتفيروسال ساعد مما الموسم هذا في

 العالية الحرارة درجات إذ، %(20) وبنسبة (إصابة 560) بواقع الصيف موسم في كانت فقد اإلصابات

 .(43) مخطط، اوتقتله للمرض المسببة اتفيروسال نشاط من تحد التي الموسم هذا في

 

 .(24) جدول على باالعتماد المصدر: 

 

 نأ (25) الجدول يشيرو، الجنسين ولكال للسكان عمريةال الفئات مختلف االمراض هذه تصيب

 هي الفئة وهذه، %(34) وبنسبة (إصابة 1284) وبواقع فاكثر( 45) العمرية للفئة سجلت اإلصابات أعلى

 من االمراض بتلك صابةلإل عرضه الفئات اكثر فهم، السن في التقدم مع المناعة قلة إذ السن كبار فئة

 يمارسوه الذي العمل طبيعةبحسب  المنزل خارج الجوية روفظلل تعرضهم بسبب الذكور والسيما غيرهم

 اإلصابات أعلى نأويذكر، (إصابة 245) بنحو سنة( منأقل ) العمرية للفئة اإلصاباتأقل  سجلت حين في

  (.إصابة 1804)اإلناث  إصابات بلغت على حين، %(53) وبنسبة (إصابة 2068) للذكور سجلت

 

 2019 عام اإلدارية والعمر الوحدات حسب بابل محافظة في العلوي التنفسي الجهاز في األخرى باألمراض اإلصابات أعداد (25) جدول

 قضاء المسيب قضاء المحاويل قضاء الهاشمية قضاء الحلة الوحدات االدارية
 مجموعال

 اناث ذكور اناث ذكور اناث ذكور االناث الذكور الفئات العمرية /سنة

 245 14 10 36 32 0 0 93 60 سنة منأقل 
4_1 147 117 136 191 50 41 78 67 827 

14_5 288 208 87 27 25 19 0 0 654 
45_15 207 255 203 168 17 12 0 0 862 

 1284 55 76 38 80 250 341 213 231 فاكثر 45
 3872 136 164 146 204 636 767 886 933 المجموع
 3872 300 350 1403 1819 الكلي المجموع

  .2020، بيانات غير منشورة، شعبة اإلحصاء، قسم التخطيط، دائرة صحة محافظة بابل، المصدر: باالعتماد على وزارة الصحة

 

 قضاء سجل إذ، االمراض بهذه اإلصابات عدد في مكاني تباين وجود إلى (9ة )الخريط تشير

 من اكثرعدد يشغل القضاء هذا كونل، %(47) وبنسبة (إصابة 1819) بواقع اإلصابات هذه أعلى الحلة

 المرتبة وفي، (إصابة 1403) الثانية المرتبة في الهاشمية قضاء يليه، العالية السكانية وكثافتة السكان

  (.إصابة 300) المسيب قضاء واألخيرة الرابعة لمرتبةا في وجاء، (إصابة 350) المحاويل قضاء الثالثة
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    2019ام ع بابل محافظة في العلوي التنفسي الجهاز في األخرى باالمراض لالصابات المكاني التوزيع (9) خريطة

 
 . Arc GIS 10.5برنامج وباستخدام، (25) الجدول بيانات على باالعتماد المصدر

 

 -:"Influenza " نفلونزااأل مرض -11

 هذا تسبب فيروسات ثالثة وهناك،  التنفسي الجهاز يصيب، االنتشار سريع و معد   فيروسي مرض

 وفيروس، مستمر بشكل متغير وهو، والحيوان االنسان يصيب (A) وفيروس، (A ، B ،C) وهي المرض

(B) ،فيروسأما ، بسيط بشكل لكن ويتغير فقط االنسان يصيب (C) تاثيرات له وليس شكلة يتغير فال 

 را  تدمي وتحدث، التنفس طريق عن أنواعها بجميع اتفيروسال هذه تنتقل، (A,B) فيروسي مثل سلبية

ه اعراض ومن، ساعة( 48-24) بين الحضانة فترة حواوتتر، للدم تنتقل ثم والحنجرة االنف في للخاليا

 عادة المرض هذا رتبطي، الحرارة درجات في رتفاعأو العضالت والم الحلق التهابو والسعال العطس

 الفيروس إن (1) .الشتاء فيو الخريف اخرأو في وبالخصوص السنة وفصول والطقس المناخ بتغيرات

                                                           

 في العليا الدراسات ، كليةدكتوراه أطروحة، نابلس محافظة في الصحية والخدمات األمراض، صبرة محمد أمين رنا - )1( 

 .122ص، 2003، نابلس، الوطنية النجاح جامعة
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 الفوق ألشعةل تعرضه عند أو مرتفعة حرارة درجة عند دقائق لبضع تسخينه عند يموت للمرض المسبب

 . الحرارة درجات تناقص عند فعاليتة ويزداد، سجيةالبنف

 

 واضحا   وبشكل سنويا  و وفصليا   شهريا   الدراسة منطقة في االنفلونزا بمرض اإلصابات عدادأ تتباين 

جاء هذا العدد  (إصابة 70125) (2013) عام سجلت لالصابات عدد أعلى نأ (26) من الجدول حظونال

انفلونزا تعرف )ب أو مافي مستشفى الحلة التعليمي نفلونزا الوبائية متزامن مع تسجيل اكثر إصابات لال

وهو  A))االنفلونزا يسببة فيروس من نوع  معد  ي مرض ه( H5N1وانفلونزا الطيور H1N1الخنازير 

واخر أ وينتشر وتنتقل لإلنسان الحيواناتتصيب احد سالالت االنفلونزا الموسمية وتشبة اعراضها و

 (إصابة 4916) واقعب اإلصابات تلكأقل  (2016) عام في سجل حين في (1).الخريف وبداية فصل الشتاء

 أعلى الثاني كانون شهر تصدر (إصابة 30613) نحو الدراسة مدة لمجمل اإلصابات معدل بلغ حين في

 يدل إذ (إصابة 1865)آب  شهر هو اإلصابات عدد بمعدل األشهرأقل و (إصابة 3642) بلغت اإلصابات

 األشهر في وتقل الحرارة رجاتد انخفاض بسبب الباردة األشهر في تنشط التي فيروسال طبيعة إن ذلك

 المناخ عناصر باقي أثر عن فضال   للمرض ةالمسبب اتفيروسال تقتل إذ الحرارة درجات تزايد مع حارةلا

  .االخرى

 (2019-2011) المدة في بابل محافظة في األنفلونزا بمرض الشهرية اإلصابات أعداد (26) جدول
  األشهر      
 المجموع 1ك 2ت 1ت أيلول بآ تموز حزيران آيار نيسان ارأذ شباط 2ك         السنوات 

2011 4177 26 3750 3081 3003 2524 2611 2046 3243 2205 4655 6173 37494 

2012 3034 2560 2906 2393 1548 1586 1015 1789 1289 3992 2801 2084 26997 

2013 7611 7092 6861 6249 6203 5212 4146 4364 4519 4279 5090 4998 70125 

2014 8169 6532 5778 6095 4684 4067 2227 4116 4027 3345 5077 6210 60327 

2015 1090 1284 1084 1002 1472 827 7562 1214 761 895 1395 1578 20164 

2016 916 665 345 412 253 185 263 227 225 308 528 589 4916 

2017 1103 740 927 851 983 723 633 684 688 801 644 1207 9984 

2018 1305 968 926 1169 774 780 1309 607 760 616 807 1383 11404 

2019 5377 3520 2690 3349 2158 2413 1062 1734 2030 1917 3364 4491 34105 

 30613 3579 2707 2040 1949 1865 2314 2035 2342 2733 2807 2599 3642 المعدل

  .2020، بيانات غير منشورة، شعبة اإلحصاء، قسم التخطيط، دائرة صحة محافظة بابل، المصدر: باالعتماد على وزارة الصحة

 

 حاد ا  جاهات مع دراسةال مدة خالل اإلصابات تكرار في واضحا   تذبذبا   هناك إن (44) المخطط يشير 

 .(سنويا   بةإصا -3933.8بمقدار) المرض بهذا اإلصابات عدد تناقص نحو

 
 .(26) جدول على باالعتماد المصدر: 

                                                           
إصابات بمرض أنفلونزا الخنازير  حاالت وفاة وبعنوان،   13/1/2013مقال منشور على وكالة برثا اإلخبارية بتاريخ -(1)

( H1N1 :في محافظة بابل على الموقع اإللكتروني )/bichttps://ftp.burathanews.com/ara 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

1سلسلة  37494 26997 70125 60327 20164 4916 9984 11404 34105

y = -3933.8x + 50282
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(2011-2019)للمدة االتجاه العام لمجموع االصابات بمرض االنفلونزا في محافظة بابل( 44)مخطط 

https://ftp.burathanews.com/arabic/
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 (ابةإص 3273) بنحو الشتاء موسم في سجلت باتاالصا أعلى إن إلى (45) المخطط يريش موسميا    

 في ةالمنخفض الحرارة درجات في كبير بشكل ينشط الذي الفيروس طبيعة إلى ذلك يعود %(33) وبنسبة

 ارتفاعب يتاثر الذي فيروسال ةعطبي إذ، (إصابة 2101) الحار الصيف موسم في اإلصاباتأقل  سجلت حين

 .الحرارة درجات

 
 .(26) جدول على باالعتماد المصدر: 

 

 12985) بواقع سنة( 45-15) العمرية للفئة سجلت اإلصابات أعلى إن (27) الجدول يظهرو 

 عرضه اكثر وهم األخرى للفئات بالنسبة العالةا فئة هي الشباب من فئة وهذه %(39) وبنسبة (إصابة

 التعرض وكثرة المنزل خارج والنشاطات العمل طبيعة بسبب األخرى الفئات من باالمراض صابةلإل

 الصحية والكوادر اءاألطب من الفئة لهذه االنفلونزا بمرض إصابات سجلتو، المختلفة الجوية ظروفلل

 حين في (1) .المرضى إلى العدوى وينقلون للمرض كناقالت يعملون إذ لمرضىا مع تماس اكثر كونهم

 لذكورل من كانت اتصاباإل أعلى، (إصابة 2375) بواقع سنة( منأقل ) العمرية للفئة اإلصاباتأقل  سجلت

 .%(43) وبنسبة (إصابة 14979) فكانتاإلناث  أما ، %(57) وبنسبة (إصابة 19126) بواقع

 

 2019 عام العمر اإلدارية الوحدات حسب بابل محافظة في األنفلونزا بمرض اإلصابات أعداد (27) جدول

 قضاء المسيب قضاء المحاويل قضاء الهاشمية قضاء الحلة الوحدات االدارية
 المجموع 

 ناثا ذكور اناث ذكور اناث ذكور االناث الذكور الفئات العمرية /سنة

 2375 135 409 189 203 382 139 473 445 سنة منأقل 

4_1 2090 1636 1098 923 246 267 1058 1171 8489 

14_5 507 620 1481 621 837 404 1696 1309 7475 

45_15 2485 2135 1634 1571 523 507 2732 1398 12985 

 2781 394 407 234 386 352 465 258 285 فاكثر 45

 34105 4407 6302 1601 2195 3849 4817 5122 5812 المجموع

 34105 10709 3796 8666 10934 الكلي المجموع

 .2020، بيانات غير منشورة، شعبة اإلحصاء، قسم التخطيط، دائرة صحة محافظة بابل، المصدر: باالعتماد على وزارة الصحة

  

 وبنسبة (إصابة 10934غت )بل اصابات بعددبهذا المرض  لواأل بالمركز الحلة قضاء جاءو 

 10709) اقعبو المسيب قضاء جاء الثاني المركز وفي، القضاء هذا في العالية السكانية الكثافة إذ %(33)

 المرتبة في المحاويل قضاء جاء يماف (إصابة 8666) وبواقع الثالث المركز في الهاشمية قضاء يليه (إصابة

 .10)خريطة )، (إصابة 3796) واألخيرة الرابعة

 

                                                           
 (1)-Muntassir K Saod، Jamal M Alkhudhairi، Medical Staff Knowledge about Seasonal Influenza 

Vaccine in Karbala Hospitals - Iraq، Iraqi J. Comm, Med, Jan, 2016 ( ،1)  p5. 
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 2019 عام بابل محافظة في االنفلونزا بمرض لالصابات المكاني التوزيع (10) خريطة

 
 ..Arc GIS 10 برنامج وباستخدام، (27) الجدول بيانات على باالعتماد المصدر

 

 -:"Acute lymphadenitis" اللمفاوية الغدد التهاب-12

 في كبير أثر اللمفاوية للغددو، ارةض بكتريا أو اتفيروسبال صابةاإل بسبب التهاب هذا يحدث

 واالبطين والرقبة الذقن اسفل توجدو، المناعة جهاز عمل تعمل فهي البكترية بالعدوى صابةلإل التصدي

 عراضأ تبدا، االنسان جسم أجزاء مختلف في موزعة) لمفية غدة600 -500 (حوالي يوجد، والخاصرتين

 التغلب في الجسم نجاح وبعد وتورمها اللمفية العقد في ألم دبوجو المريض حساسإ َاللمفاوية الغدد التهاب

 في الغدد في تورم مع العدوى مدة تكون، البازالء كحبة الطبيعي حجمها إلى ترجع فانها العدوى على

 البرد ونزالت االسنان ومشاكل موأآل نينذاإل اتلتهابواال واللوزتين الحلق التهاب يساعد، األسبوع حدود

 تضخم إلى تؤدي السرطانات نوأ كما، الرقبة منطقة في اللمفاوية الغدد تورم في عنها الناجمة اتلتهابواال

 لكن لتهابهذا اال تسبب إن فطريات( أو جراثيم) حي كائن الي يمكن ( 1).الجسم في اللمفاوية الغدد

                                                           
 مقال منشور على، 2017، دبياللمفاوية، لغدد ا تورم تسببان واألنفلونزا الجلدية األمراض، الصحي البيان مجلة -(1)

 www.albayan.aeالموقع  اإللكتروني :

file:///D:/www.albayan.ae
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 صابةاإل رتنتش، المرضب صابةاإل عن األكبر المسؤول دتع العنقودية والمكورات العقدية المكورات

 التهابو لوزتينال التهابو كاالنفلونزا التنفسي الجهاز امراض مع متزامنة شتاء   اللمفاوية الغدد التهابب

 (1).الحلق

ما أ، (إصابة 7123) بمقدار اللمفاوية الغدد التهاب بمرض اإلصابات أعلى (2013) عام سجل   

 3566) الدراسة لمدة اإلصابات معدل لغوب، (إصابة 1123) بواقع (2016) عام فسجلت اإلصاباتأقل 

 264)آب شهر في واقلها، (إصابة 726) االول كانون شهرفي  اإلصابات أعلى سجلت شهريا   (إصابة

  .(28) جدول، (إصابة

 (2019-2011) المدة في بابل محافظة في اللمفاوية الغدد التهاب بمرض الشهرية اإلصابات أعداد (28) جدول 

  األشهر     

 نواتالس
 المجموع 1ك 2ت 1ت أيلول بآ تموز حزيران آيار نيسان أذار شباط 2ك

2011 409 435 235 582 467 419 376 401 300 421 396 308 4749 

2012 486 537 480 491 577 738 699 435 438 443 408 359 6091 

2013 650 714 647 467 535 379 751 541 781 503 593 562 7123 

2014 76 354 1084 229 220 168 62 69 308 219 248 262 3299 

2015 188 99 323 268 242 235 272 227 71 100 81 119 2225 

2016 50 116 75 69 54 78 95 81 115 115 150 125 1123 

2017 97 171 219 170 121 100 186 259 219 181 135 0 1858 

2018 171 185 142 239 145 218 230 192 203 253 301 244 2523 

2019 245 222 228 228 189 185 318 196 259 277 347 406 3100 

 3566 267 295 279 299 264 332 280 283 305 381 315 265 المعدل

  .2020، بيانات غير منشورة، شعبة اإلحصاء، قسم التخطيط، دائرة صحة محافظة بابل، المصدر: باالعتماد على وزارة الصحة

 

 ضحا  وا ا  واتجاه الدراسة مدة خالل اإلصابات معدل يف تذبذبا   هناك إن إلى (46) المخطط يشير 

  الدراسة. منطقة في (سنويا   إصابة -500.1بمقدار) المرض بهذا صابةاإل حاالت تناقص نحو

 
 .(28) جدول : على باالعتماد المصدر

 

 فالخري موسم في واقلها، (إصابة 522) وبواقع الموسمية اإلصابات أعلى الشتاء موسم تصدر   

 يف تنشط التي اتفيروسال طبيعة إلى يعود اوهذ، اصابة( 311) وفي فصل الصيف بلغت (إصابة 287)

 خططم، الدراسة منطقة في، الحرارة درجات ارتفاع عند نشاطها يقلأو تموت الواطئة الحرارة درجات

(47). 

                                                           
 .40ص، 1987،دوحةالالثاني، المجلد ، فةالثقا دار، رفاعي انسترجمة ، لألسرة الكاملة الطبية الموسوعة، ملر ستيفن سيغمند -( 1)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

1سلسلة  4749 6091 7123 3299 2225 1123 1858 2523 3100

y = -500.1x + 6066.2

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

ت
با

صا
ال
ا

االتجاه العام لمجموع االصابات بمرض التهاب الغدد اللمفاوية في محافظة بابل في  (46)مخطط

(2011-2019)المدة
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 .(28) الجدول :على باالعتماد المصدر

 

 %(42) وبنسبة (إصابة 1276) وبواقع سنة( 45-15) العمرية للفئة سجلت اإلصابات أعلى إن

 ظروف من ظروفال لمختلف وتتعرض، األخرى للفئات بالنسبة االعالة فئة الشباب من الفئة هذه دعوت

 36) بواقع سنة( منأقل ) العمرية للفئة اإلصاباتأقل  سجلت، المختلفة المناخية ظروفلل وتعرضهم عمل

 تتعرض إذ (إصابة 1593)اإلناث  إصابات بلغت إذ، الذكور من أعلىاإلناث  إصابات بلغت، (إصابة

 لمختلف التصدي في المناعة جهاز يضعف إذ، والرضاعة الوالدة عن الناتجة اتلتهاباال لمختلفاإلناث 

  (.29الجدول ) (إصابة 1507) بلغت فقد الذكور إصاباتأما ، االمراض

 

 2019 عام العمر اإلدارية الوحدات حسب بابل محافظة فيالغدد الليمفاوية  التهاببمرض اإلصابات  أعداد( 29جدول )

 قضاء المسيب قضاء المحاويل قضاء الهاشمية قضاء الحلة الوحدات االدارية
 المجموع

 اناث ذكور اناث ذكور اناث ذكور االناث الذكور الفئات العمرية /سنة

 36 0 0 18 13 0 5 0 0 سنة منأقل 

4_1 27 24 35 22 29 80 5 3 225 

14_5 44 52 106 132 167 206 7 7 721 

45_15 15 31 381 405 186 213 15 30 1276 

 842 1 2 63 140 249 268 57 62 فاكثر 45

 3100 41 29 580 535 808 795 164 148 المجموع

 3100 70 1115 1603 312 الكلي المجموع

  .2020، ير منشورةبيانات غ، شعبة اإلحصاء، قسم التخطيط، دائرة صحة محافظة بابل، المصدر: باالعتماد على وزارة الصحة

 

 أعلى( إلى إن 11خريطة ) تشير إذنها تتباين مكانيا  ايضا ، مثلما تتباين اإلصابات زمانيا  فإ 

إصابة( في حين لم 1115إصابة( يليها قضاء المحاويل )1603اإلصابات قد ظهرت في قضاء الهاشمية )

عن  فضال  ف أعداد السكان وكثافتهم ويرجع التباين الختال إصابة( في قضاء المسيب،70تسجل اكثر من )

 .األوضاع االقتصادية واالجتماعية والبيئية المحيطة
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 2019 عام بابل محافظة في اللمفاوية الغدد التهاب بمرض لالصابات المكاني التوزيع (11) خريطة

 

 . Arc GIS 10.5برنامج وباستخدام، (29) الجدول بيانات على باالعتماد المصدر

 

 Bronchitis and acutالحاد" الرئوية والشعب الهوائية القصبات باتهلا ضمر -13

pulmonary":- 

 الجيوب اتالتهابك العلوي التنفسي الجهاز تصيب ةفيروسي عدوى حدوث بعد لتهاباال هذا يظهر

 الربو وكذلك العلوي التنفسي الجهاز امراض المرض هذا يرافق ما غالبا، واللوزتين والبلعوم االنفية

 التي الباردة المناخات في شيوعا اكثر ويكون شتاء   المرض ظهور يزداد، الغبار نع الناتجة والحساسية

 الصدر يصيب والم واالنف العين في التهابو زكامو  جاف سعال هعراضأ ومن، الرطوبة نسبة فيها ترتفع

 مزمن مرض إلى يتحول عالج دون المرض ترك حاله وفي، والعطاس السعال حدة زيادة مع ويزداد

 الهوائية القصيبات في يؤثر بكونه المرض هذا خطورة وتكمن (1).فقط المسكنات على جةعال يقتصر

 لذلك، الدموية للدورة كسجينواأل فيها يمنح والتي للرئتين الدقيقة الهوائية باالكياس ترتبط والتي الشعرية

                                                           
 ماجستير سالةر، المثنى محافظة في التنفسي الجهاز أمراض على وأثرها الغبارية واهرالظ، الحساني عبيد فالح مصطفى-( 1)

  .110ص، 2019، المثنى جامعة، اإلنسانية للعلوم التربية كلية
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 إلى تؤدي والتي صابةاإل في تساعد التي ملالعواأما ، وكبار السن ألطفالل والسيما قاتله الحالة هذه

  (1) .المهيجة الغازات واستنشاق الزائد الزحام الشديد والبرد التعب فمنها الجسم مةوامق اضعاف

 

 لتسج واقلها (إصابة 70125) بواقع (2013) عام سجلت اإلصابات أعلى إن (30) الجدول يشير  

 أما، (إصابة 50459) بلغ للدراسة لسنوات صاباتاإل معدل وان، (إصابة 28170) (2018) عام في

 2845) تموز شهر في واقلها، (إصابة 6524) اإلصابات أعلى الثاني كانون شهر تصدر فقد شهريا  

 التي والسيما الباردة األجواء في تنشط للمرض المسببة اتفيروسال نشاط نأ إلى يشير هذا، (إصابة

 الصيف موسم في الحارة األجواء في وتقل، الغبارية الظواهر ونشاط النسبية الرطوبة زيادة تصاحبها

  .الدراسة منطقة في الحارة األجواء في الفيروسات وتقل تموت إذ، الحار

 

 (2019-2011) المدة في بابل محافظة في القصبات والشعب الرئوية الحاد التهاب بمرض الشهرية اإلصابات أعداد (30) جدول 

  األشهر      

 السنوات
 المجموع 1ك 2ت 1ت أيلول أب تموز حزيران آيار نيسان ارذأ شباط 2ك

2011 5551 4281 4016 4535 4166 3657 3224 2872 3524 4783 6060 8620 55289 

2012 5611 5145 5483 6685 5578 4456 3904 2414 4053 4496 4597 5706 58128 

2013 7611 7092 6861 6249 6203 5212 4146 4364 4519 4279 5090 8499 70125 

2014 8169 6532 5778 6095 4684 4067 2227 4116 4027 3345 5077 6210 60327 

2015 9966 7340 6229 6403 5977 4492 3311 4605 3825 3647 6432 7279 69506 

2016 6837 3213 2047 2443 2277 2459 2219 2914 2395 3131 2975 4029 36939 

2017 6357 3669 3323 2693 4592 1776 1907 1625 1903 2355 2104 4108 36412 

2018 4813 2244 3035 2161 1857 1521 2053 1376 1702 1623 2059 3726 28170 

2019 3799 3051 4518 3723 2837 2381 2616 1891 2696 3232 4370 4121 39235 

 50459 5811 4307 3432 3183 2909 2845 3336 4241 4554 4588 4730 6524 المعدل

 .2020، بيانات غير منشورة، شعبة اإلحصاء، قسم التخطيط، دائرة صحة محافظة بابل، المصدر: باالعتماد على وزارة الصحة

 

 اتجاها  و، دراسةال مدة خالل اإلصابات عدد في واضحا   تذبذبا   هناك إن (48) المخطط يشير كما

  .المرض بهذا (نويا  سحالة  -4081.7بمقدار) اإلصابات أعداد في التناقص نحو حادا  

 

 .(30) جدول على باالعتماد المصدر: 

 إلصاباتا فتزداد، موسميا   القصبات والشعب الرئوية الحاد التهاب بمرض صابةاإل معدالت تباينت

 عدلم بلغ إذ الموسم هذا في الفيروسات نشاط وتزايد الحرارة درجات انخفاضحيث  الشتاء موسم في

 تدرجا ارتفاع حيث الصيف موسم في اإلصاباتأقل  وسجلت، %(34) وبنسبة، (إصابة 5688) صابةاإل

  .(49) المخطط، (إصابة 3302) بلغت إذ اتفيروسال تقتل التي الحرارة

                                                           

 والعالمات واألعراض الخطورة وعوامل واألسباب واألمراض الحاالت" األعراض موسوعة، وغروست غودس - )1( 

 .41ص، 2019، دمشق، رسالن دار، الرزاق عبد زيدون ةترجم، الممكنة" والعالجات

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

1سلسلة  55289 58128 70125 60327 69506 36939 36412 28170 39235

y = -4081.7x + 70868
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ة بابل االتجاة العام لمجموع االصابات بمرض التهاب القصبات والشعب الرئوية في محافظ( 48)مخطط 

(2011-2019)في المدة 
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 .(30) جدول على باالعتماد المصدر: 

 

 أعلى (سنة 14-5) فئة تصدرت إذاالعمار، ومختلف الجنسين كال يصيب المرض نأ وبما 

ّعرضة  إذ الدراسة سن في األطفال من الفئة هذه %(33) وبنسبة، (إصابة11597) وبواقع اإلصابات م 

 وانتقال بعضهم مع مباشر بتماس يجعلهملكثرة نشاطهم واختالطهم مما ، المختلفة المناخية ظروفال إلى

 سنة( منأقل ) فئة وسجلت، السعال أو العطس اثناء المتطاير إذوالرذ اللمس طريق عن مباشرة فيروسال

 إذاإلناث  من المرض بهذا صابةاإل معدالت أعلى الذكور تصدر، (إصابة 4561) بلغت إذ اإلصاباتأقل 

 (.31الجدول )، لإلناث (إصابة19504) و للذكور (إصابة 19731) بلغ

 

 2019 عام اإلدارية والعمر الوحدات حسب بابل محافظة فيالقصبات والشعب الرئوية  التهاب بمرض اإلصابات أعداد (31) جدول

 قضاء المسيب قضاء المحاويل قضاء الهاشمية قضاء الحلة الوحدات االدارية
 المجموع 

 اناث ذكور اناث ذكور اناث ذكور االناث الذكور الفئات العمرية /سنة

 4561 905 905 264 370 418 490 542 667 سنة منأقل 

4_1 813 625 711 979 261 267 2325 1936 7917 

14_5 1080 1149 1928 1849 472 488 2408 2223 11597 

45_15 522 599 2578 2905 245 379 1246 1422 9896 

 5264 978 869 199 346 893 1082 484 413 فاكثر 45

 39235 7464 7753 1597 1694 7044 6789 3399 3495 المجموع

 39235 15217 3291 13833 6894 الكلي المجموع
 . 2020، بيانات غير منشورة، شعبة اإلحصاء، قسم التخطيط، دائرة صحة محافظة بابل، المصدر: باالعتماد على وزارة الصحة

 

يتباين مكانيا  توزيع اإلصابات في منطقة  إذ للمرض الجغرافي التوزيع( 12خريطة ) ظهرت 

 عانيي إذ%( 38إصابة( وبنسبة ) 15217اإلصابات في قضاء المسيب بواقع ) أعلىجلت الدراسة، س

 مما الزائدة المياه بتصريف الخاصة المجاري توفر وعدم والبيئية الصحية الخدمات في تردي منالقضاء 

 دقيقةال والكائنات الميكروبات التجمع بؤر إلى هذه فتتحول منهاالمبازل للتخلص  شق على السكان ضطري

يليه ، الصحي التثقيف وانعدام الجو في ةثالملو الغازات نسب ارتفاع عن فضال   ىالعدو والحاملة ةيمعد  ال

إصابة( على الرغم من  6894في المرتبة الثانية قضاء الهاشمية، كما جاء قضاء الحلة بالمرتبة الثالثة )

كونه مركز لمن قضائي المسيب والهاشمية،  أقلالكثافة العالية للسكان في قضاء الحلة نالحظ عدد إصابات 

، (حكومية مستشفيات9) بنحو اي الحلة قضاء مركز في المستشفيات عدد نصف وجود حظالي إذالمحافظة 

 إصابة(. 3291وياتي بالمرتبة األخيرة قضاء المحاويل )
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(2019-2011)في المدة 
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    2019عام  بابل فظةمحا فيالقصبات والشعب الرئوية  التهاب بمرض لالصابات المكاني التوزيع (12) خريطة

 

 . Arc GIS 10.5برنامج وباستخدام، (31) الجدول بيانات على باالعتماد المصدر

 

 -":Sinusitis "االنفية الجيوب التهاب مرض -14

 غشاء أو بنسيج مغطى رقيق عضمي جدار لها يفواتج أو غرف عن عبارة االنفية الجيوب

 يمين الجيوب من ازواج اربع توجد، فتحات أو قنوات طريق عن االنف تجويف في تلتقي تنفسي جلدي

 بالغشاء جيوبال هذه تحاط، الجبهة أعلى وفي العينين بين االنف جانبي وعلى الوجه وجنتي ويسار

 بنزالت صابةاإل تتطور، المخاط تفرز التي بالغدد الغنية االنسجة من رقيقة طبقة عن عبارة وهو، المخاطي

 ويحدث ضيقة البرد بنزالت ونالمصاب ألشخاصلل االنفية الجيوب صبحت إذ فيةان جيوب التهاب إلى البرد

 الجيوب في البكتريا تكاثر في ذلك ويساعد، االنفي الجيب في المخاط تجمع إلى يؤدي مما فيها تام انسداد

 البكتريا من أنواع بثالثة العدوى نتيجة االنفية الجيوب التهاب يحدث، العدوى حدوث إلى يؤدي مما االنفية

 باعراض المريض يشعر، (الموراكسية وبكتريا المستديمة االنفلونزا بكترياو الرئوية المكورة البكتريا)

 التهابو، والتعب الحرارة درجات في ارتفاع، السعال واحيانا المتقيح البلغمو، الوجه في وااللم الصداع
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 ةثالث عن زادت اإذو، البرد نزالت اعراض عن لتفريقها أيام عشرة من اكثر االعراض تستمر، الحلق

 (1) .مزمن نفيةأ جيوب التهاب فتكون شهرأ

 إذ، نيا  ومكا زمانيا   الدراسة منطقة يف االنفية الجيوب التهاب بمرض صابةاإل معدالت تتباين

 عام سجلت فقد اإلصابات أعلىأما ، (إصابة 568) بلغت إذ (2013) عام في اإلصاباتأقل  سجلت

 انونك شهر سجل شهريا  ، (إصابة 2058) الدراسة قيد للمدة اإلصابات معدلو، (إصابة 3878) (2015)

 صاباتاإل تزداد إذ (32) الجدول، (إصابة 142) اقلهاآب  وشهر، (إصابة 205) اإلصابات أعلى لواأل

 بةبمسال البكتريا نشاط زيادة في الحرارة درجات انخفاض مع، السنة من الباردة األشهر في بالمرض

 مرتفعةال الحرارة تؤدي إذ، الحرارة درجات معدالت ارتفاع مع نسبيا   اإلصابات تقل حين في، للمرض

 قتلها. إلى

 

 (2019-2011) المدة في بابل محافظة في األنفية الجيوب التهاب بمرض الشهرية اإلصابات أعداد (32) جدول

  األشهر      

 السنوات
 المجموع 1ك 2ت 1ت أيلول بآ تموز حزيران آيار نيسان ارذأ شباط 2ك

2011 75 102 215 64 83 69 70 41 38 61 22 63 903 

2012 175 213 52 65 210 183 192 151 181 205 62 166 1855 

2013 29 57 77 37 88 84 1 5 24 1 130 35 568 

2014 199 266 264 115 222 225 157 168 238 118 185 191 2348 

2015 240 249 272 267 223 333 247 322 336 328 535 526 3878 

2016 445 274 223 251 110 107 172 199 189 143 233 247 2593 

2017 172 115 127 286 352 158 125 174 194 188 127 112 2130 

2018 105 102 104 79 94 115 215 85 91 275 151 113 1529 

2019 163 264 263 233 238 188 307 135 232 174 133 390 2720 

 2058 205 175 166 169 142 165 162 180 155 177 182 178 المعدل

 . 2020، بيانات غير منشورة، شعبة اإلحصاء، قسم التخطيط، دائرة صحة محافظة بابل، المصدر: باالعتماد على وزارة الصحة

 

 حون هاتجا مع، الدراسة مدة في اإلصابات عدد واضحا  و ا  حاد تذبذبا   إلى (50) المخطط يشير 

 .(سنويا   إصابة160.9بمقدار) المرض بهذا اإلصابات عدد ازدياد

 
   (32). الجدول على: باالعتماد المصدر

 محافظة في االنفية الجيوب التهاب بمرض لإلصابة الموسمية المعدالت تباين إلى (51) المخطط يشير

 ودويع، %(30) وبنسبة(ةإصاب 188) الشتاء موسم في المرضية اإلصابة معدالت أعلى سجلت إذ، بابل

 دالتمع وتنخفض، تنشط إن للمرض المسببة البكتريا تساعد شتاء   الحرارة درجات انخفاض إن إلى ذلك

 فيؤثرت الحرارة ارتفاعإن  إذ، (إصابة 163) الصيف موسم سجل إذ، السنة من الحار الفصل في اإلصابة

 .بقتلها فتسبب للمرض المسببة البكتريا نشاط

                                                           
 .40ص، 2008، الجيزة، الفاروق دار ونشر ترجمة، األنفية الجيوب عالج، ماردون ستيفن، ميتسون رالف - )1( 

y = 160.98x + 1253.3
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لمدة االتجاة العام لمجموع االصابات بمرض التهاب الجيوب االنفية في محافظة بابل في ا( 50)مخطط 

(2019-2011)
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 . (32) جدول على باالعتماد المصدر: 

 

 إذ( سنة 15) فوق لالعمار المرض بهذا صابةاإل تبدأو السكان جميع المرض يصيب نأ يمكن

 (1).عشرة الثانية عمر بلوغ عند، الجبهية االنفية الجيوب تنموو، النمو كاملة غير نفيةأ بجيوب األطفال يولد

 ةالعمري للفئة اإلصابات أعلى سجلتو، سنة( 4-1)و سنة( منأقل ) العمرية للفئتين إصابات تسجل لم إذ

 عرضة اكثر الفئة هذه نإلى أ  السبب ويعود، %(52) وبنسبة (إصابة 1379) وبواقع سنة( 15-45)

 (إصابة 1384) لإلناث صاباتا سجلت، الخارج في لونهوازي الذي العمل طبيعة بسبب، الجوية للظروف

  (.33جدول)، (إصابة 1335) الذكور إصابات عن بقليل أعلى

 

 2019 موالعمر عا اإلدارية الوحدات حسب بابل محافظة في األنفية الجيوب التهاب بمرض اإلصابات عدد (33) جدول

 قضاء المسيب قضاء المحاويل قضاء الهاشمية قضاء الحلة الوحدات االدارية
 المجموع

 اناث رذكو اناث ذكور اناث ذكور االناث الذكور الفئات العمرية /سنة

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 سنة منأقل 

4_1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14_5 13 38 7 10 3 7 9 8 95 

45_15 212 246 61 51 77 73 275 384 1379 

 1246 113 167 26 64 25 37 404 410 فاكثر 45

 2720 505 451 106 144 86 105 688 635 المجموع

 2720 956 250 191 1323 الكلي المجموع

  .2020، بيانات غير منشورة، شعبة اإلحصاء، قسم التخطيط، دائرة صحة محافظة بابل، لمصدر: باالعتماد على وزارة الصحةا

 

لمرض اأعداد اإلصابات بهذا  أعلىسجل في قضاء الحلة  إذتتباين أعداد اإلصابات مكانيا ، 

 إذابل اء كونه مركز محافظة بإن عداد وكثافة السكان في هذا القض إذ%( 48إصابة( وبنسبة ) 1323)

ضاء المسيب يوجد فيه اغلب المستشفيات الحكومية التي تسجل اإلصابات الرسمية لهذا االلتهاب، وياتي ق

مرتبة الرابعة إصابة(، وفي ال 250إصابة(، وفي المرتبة الثالثة قضاء المحاويل ) 956بالمرتبة الثانية )

 (.13ريطة )إصابة(، خ 191واألخيرة قضاء الهاشمية )

 

                                                           
 .31، صسابق مصدر، األنفية الجيوب عالج، ماردون ستيفن، ميتسون رالف - )1( 
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    2019عام  بابل محافظة في االنفية الجيوب التهاب بمرض لالصابات المكاني التوزيع (13) خريطة

 
 . Arc GIS 10.5برنامج وباستخدام، (33) الجدول بيانات على باالعتماد المصدر

 

 -:"Bornchitis in theRespiratory Tract" التنفسي الجهاز في أخرى مراضأ – 15

 ومسببات اعراض تتداخل، لإلنسان التنفسي الجهاز تصيب اتالتهاب بسبب االمراض هذه ثتحد   

 للتصنيف وفقا   واحد عنوان تحت جمعت لذا دقيق بشكل تشخيصها يصعببحيث  بينها فيما االمراض

 تصيب التي المكروبات اغلب الن ومتعددة كثيرة مكروبات بسبب االمراض هذهدث تح، لالمراض الدولي

 في ا  عجزو تنفسية اضطرابات االمراض هذه وتشمل (1).االمراض هذه تسبب إن يمكن التنفسي ازالجه

 (1) .السفلي التنفسي الجهاز في محددة حادةغير عدوىو الرئة انخماصو التنفس

 

 بواقع (2019) عام في االمراض بهذه سجلت اإلصابات أعلى إن (34) الجدول بيانات وضحت

 الدراسة سنوات لمجمل اإلصابات معدل وبلغ، (إصابة 3688) (2013) عام في واقلها (إصابة 11869)

أقل  تسجيل مع تزامنا   (إصابة 1029) بواقع اإلصابات أعلى الثاني كانونشهر وسجل، (إصابة 7488)

                                                           
 .91ص، سابق مصدر، حمزة نعمان مقداد -)1( 
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 الحرارة درجات تزايد مع (إصابة 385)آب  رشه في اإلصاباتأقل و، الدراسة منطقة في الحرارة درجات

 الدراسة. منطقة في

  
 (2019_2011) المدة في بابل محافظة في التنفسي الجهاز في األخرى باألمراض الشهرية اإلصابات أعداد (34) جدول

  األشهر      

 السنوات
 المجموع 1ك 2ت 1ت أيلول بآ تموز حزيران آيار نيسان ارذأ شباط 2ك

2011 565 747 691 860 474 671 406 467 725 770 952 1098 8426 

2012 972 263 156 625 669 125 334 141 228 180 142 252 4087 

2013 646 242 223 300 280 143 239 219 266 354 272 504 3688 

2014 1003 474 449 575 574 413 184 394 464 315 705 486 6036 

2015 1413 534 695 371 675 450 362 370 220 397 721 773 6981 

2016 916 665 345 412 253 185 263 227 225 308 528 589 4916 

2017 1103 740 927 851 983 723 633 684 688 801 644 1207 9984 

2018 1305 968 926 1169 774 780 1309 607 760 616 807 1383 11404 

2019 1338 1022 985 977 912 818 1792 354 535 1195 835 1106 11869 

 7488 822 623 548 457 385 614 479 622 682 600 628 1029 المعدل

 .2020، بيانات غير منشورة، شعبة اإلحصاء، قسم التخطيط، دائرة صحة محافظة بابل، المصدر: باالعتماد على وزارة الصحة

 

 في، اضاإلصابات بهذه االمر أعداد ازديادنحو  ا  وحاد ما  اع اتجاها  ( إن هناك 52) يشير المخطط 

 .(سنويا   إصابة 786.5وبمقدار) مدة الدراسة في محافظة بابل

 
 .(34)جدول على: باالعتماد المصدر

 

 اإلصابات أعلى سجلت إذ، الدراسة منطقة في االمراض بهذه الموسمية صابةاإل معدالت تتباين

 (إصابة 511) الصيف موسم في صابةاإل معدالتأقل و، %(33) وبنسبة (إصابة 826) الشتاء موسم في

 الموسم في وتموت البارد الموسم في تنشط لالمراض المسببة اتفيروسال طبيعة حيث، (53) المخطط

 الفصل في الحرارة درجات معدل يصل إذ، الدراسة منطقة في الحرارة درجات ارتفاع مع تزامنا   الحار

 الدراسة. منطقة في (ºم11.1) شتاء الحرارة درجات معدل يكون حين في، (ºم35.8) بنحو الحار

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

1سلسلة  8426 4087 3688 6036 6981 4916 9984 11404 11869

y = 786.58x + 3555

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

ت
با
صا

ال
ا

ل في االتجاة العام لمجموع االصابات باالمراض االخرى في الجهاز التنفسي في محافظة باب( 52)مخطط 

(2011-2019)المدة
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 (34) .جدول : على باالعتماد المصدر

 (إصابة 5940) سجلت إذاإلناث  من بقليل أعلى الذكور إصابة معدل إن( 35) الجدول يظهر

 أعلى سجلتو العمرية فئاتهم وبمختلف السكان جميع االمراض هذه تصيب، لإلناث (إصابة5929) للذكور

 خارج العمل طبيعة حيث العمال فئة وهذة (إصابة 3428) بلغت نة(س 45-15) العمرية للفئة اإلصابات

 اإلصاباتأقل  سجلت على حين، المناخية ظروفال لمختلف وتعرضهم وملوثات االتربة استنشاق من المنزل

   (.إصابة 677) وبلغت (سنة منأقل ) العمرية ئةللف

 

 2019 عام العمرو اإلدارية الوحدات حسب بابل محافظة في سيالتنف الجهاز في األخرى باألمراض اإلصابات أعداد (35) جدول

 مجموعال قضاء المسيب قضاء المحاويل قضاء الهاشمية قضاء الحلة الوحدات االدارية

 اناث ذكور اناث ذكور اناث ذكور االناث الذكور الفئات العمرية /سنة 

 677 12 21 53 58 170 133 123 107 سنة منأقل 

4_1 259 227 257 309 79 89 31 27 1278 

14_5 638 679 735 712 159 135 99 82 3239 

45_15 880 930 652 636 91 115 61 63 3428 

 3247 15 10 55 83 482 556 1026 1020 فاكثر 45

 11869 199 222 447 470 2309 2333 2985 2904 المجموع

 11869 421 917 4642 5889 الكلي المجموع

  .2020، بيانات غير منشورة، شعبة اإلحصاء، قسم التخطيط، دائرة صحة محافظة بابل، ماد على وزارة الصحةالمصدر: باالعت

 

( التوزيع الجغرافي للمرض في منطقة الدراسة، جاء قضاء الحلة في المرتبة 14خريطة ) ظهرت 

ية مقارنة مع بقية اقضية الكثافة السكانية العال إذ%(، 50إصابة(، وبنسبة ) 5889األولى بعدد اإلصابات )

عن ارتفاع نسبة التلوث والناتج من حمالت االعماروالحفر والترميم للشوارع واالبنية  فضال  المحافظة 

متكافئ والتي تنقلها الرياح التي تؤثر في الوالمجاري وما تنتجه عوادم السيارات والمصانع وتوزيعها غير

ي تصيبه، في حين جاء قضاء الهاشمية في المرتبة الثانية الجهاز التنفسي وتزيد من اعراض االمراض الت

 .إصابة( 421إصابة(، جاء قضاء المسيب في المرتبة الرابعة واألخيرة وبواقع ) 4642بعدد اإلصابات )
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    2019عام  بابل محافظة في التنفسي الجهاز في األخرى باالمراض لالصابات المكاني التوزيع (14) خريطة

 

 . Arc GIS 10.5برنامج وباستخدام، (35) الجدول بيانات على باالعتماد المصدر

 

 -:"Dermatitis and Eczema " كزيمااال مرض -16

 في األشخاص تصيب التي الجلدية االمراض من واسعة مجموعة "االكزيما" مصطلح يغطي  

 المسنين كاحلي حول جافة حمراء جلدية بقع، مختلفة باشكال االكزيماوتظهر، حياتهم من مختلفة مراحل

 من حساسيتها بسبب ةالمرأ جفني في وجفاف وانتفاخ حكة أو، طفلال معصمي على مبللة حمراء منطقة أو

 منها يعاني التي وهي بينيةأالت االكزيما شيوعا وأكثرها، أنواع عدة إلى االكزيما تنقسم، التجميل مساحيق

 يصاب وقد، منهم (%20-10) تصيب وهي خاص بشكل الصغار واالطفال الوالدة يحديث األطفال

 على حين، بالعمل مرتبطة اصابته تكون فقد، متعددةب اوألسب االكزيما من أخرى بانواع األشخاص

 بالعدوى صابةواإل البشرة وجفاف السن في التقدم كذلك، المنزل في ما شيء من بحساسية اخرون يصاب

 الحك نتيجة والبلل واالحمرار الحكة هي االعراض أهم، االكزيما أنواع بعض حدوث في يساهم البكترية

 الجلدية االمراض اكثر وهي من (1).عديم اللون بسائل مبلل فيصبح، ذاته يةحما على الجلد قدرة تضعف

                                                           

 .2 ص، 2013، الرياض، 1ط، المؤلف دار، مزبودي هنادي ترجمة، األكزيما، بيركر دي ديفيد- )1( 
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 عثأو االكل من حساسيةأو، وراثيا  أما  أسبابها كافة الجلدية االمراض من (%20 -15) تشكل ا  انتشار

 اكثر كونوت (1).األحاالت بعض في فيروسية أو تريةبك عدوى أو مناعية راضام أو، المنزلي الغبار

 التدفئة أنظمة ووجود الهواء رطوبة قلة مع الحرارة درجة انخفاض إذ الشتاء فصل في وتهيجا ا  انتشار

 االكزيما لحدوث المناسبة الظروف توفر والتي وتشققة الجلد جفاف إلى يؤدي الترطيب قلة مع الداخلية

 (2) .للجلد المهيجة الصوفية المالبس رتداءوا

 

 إصابة( 9022) بواقع (2015) عام الدراسة منطقة في االكزيما بمرض اإلصابات أعلى سجلت

 الدراسة سنوات لمجمل اإلصابات معدل وبلغ، إصابة( 4749) بواقع (2011) عام في اقلها وسجلت

 شهر لسج فقد الباردة األشهر خالل المرض ذابه اإلصابات تكرار فيزداد شهريا  أما ، إصابة( 7250)

 وجودو الهواء رطوبة قلة مع الحرارة درجة انخفاض إذ، إصابة( 683) اإلصابات أعلى الثاني كانون

 لحدوث لمناسبةا الظروف توفر والتي وتشققة الجلد جفاف إلى يؤدي الترطيب قلة مع الداخلية التدفئة أنظمة

 نشاطها ديزداف ةضالمنخف الحرارة درجات مع تتاقلم ان للمرض المسببة الفيروسات قابلية مع االكزيما

 (.36) لبالجدو مبينهو كما إصابة( 528) أيلول شهر في إصابات عددأقل و

 (2019-2011) المدة في بابل محافظة في األكزيما بمرض الشهرية اإلصابات أعداد (36) جدول

  ألشهرا     

  السنوات
 المجموع 1ك 2ت 1ت أيلول بآ تموز حزيران يارآ نيسان أذار شباط 2ك

2011 376 401 409 582 467 419 235 396 300 421 308 435 4749 

2012 699 435 486 491 577 738 480 408 438 443 359 537 6091 

2013 751 541 650 467 535 379 647 593 781 503 562 714 7123 

2014 1047 671 414 723 569 793 497 633 47 651 805 546 7396 

2015 709 1038 959 821 733 874 622 771 512 668 566 749 9022 

2016 507 501 447 483 583 710 545 819 679 561 470 663 6968 

2017 607 958 699 666 715 655 511 669 780 594 486 741 8081 

2018 600 604 567 572 521 511 779 558 578 478 525 733 7026 

2019 852 543 660 848 645 671 929 562 634 595 896 961 8796 

 7250 675 553 546 528 601 583 639 594 628 588 632 683 المعدل

  .2020، بيانات غير منشورة، شعبة اإلحصاء، قسم التخطيط، دائرة صحة محافظة بابل، المصدر: باالعتماد على وزارة الصحة

 بهذا ةصاباإل حاالت ازدياد نحو جدا   ا  وحاد واضحا   اتجاها   هناك إن إلى (54) المخطط يشير كما 

 (سنويا   إصابة 341.35بمقدار)  المرض

 
 .(36) جدول : على باالعتماد المصدر

                                                           
 (1) -David j. Gawk Rodger, Dermatology, third edition, Churchill Livingstone,London,2003,p32 

 ويلاالمح مستشفى، وزهري سليةوتنا جلدية أمراض اختصاص، ويالفتال صبار الفقار ذو د. مع شخصية مقابلة - )2( 

 .12/2020/ 13 األحد يوم صباحا عشرة الحادية الساعة، العام

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

1سلسلة  4749 6091 7123 7396 9022 6968 8081 7026 8796

y = 341.35x + 5543.5
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 (وبنسبةإصابة 863) بمعدل اإلصابات أعلى شتاء   سجلقد  االكزيما مرض إن موسميا   يظهر

 المرض انتشار ازدياد إذ، (إصابة 489) صيفا   بالمرض صابةاإل معدالتأقل  سجلت على حين، %(37)

 امراض تسبب التي والبكتريا اتفيروسال وانتشار الجلد جفاف مع الباردة المناخية الظروف بسبب شتاء  

 البكتريا من فيحمية محيطة هب المرء يواجه الذي لواأل الخط الجلد يعد إذ، المختلفة جلدال طراباتضوا

 .(55) المخطط، ألشعةوا يةواالكيمي والمواد

 
  .(36) الجدول على: باالعتماد المصدر

 

 وبنسبة (إصابة 4579) وبواقع لإلناث سجلت اإلصابات أعلى إن (37الجدول ) يظهر كما  

 االكزيما تهيج في تساعد التي المطهرة والمواد المنظفات واستخدام لإلناث العمل طبيعة إذ، %(53)

 لوسج، المرض بهذا صابةلإل عرضه اكثر جعلهن المنزل داخل األطفال من ينالمصاب مع واختالطهن

 سنة( 45 -15) العمرية لفئةا سجلت العمرية الفئات يخص فيما، (إصابة 4221) بلغت إصابات الذكور

 الشباب فئة هي الفئة هذه الن، %( 45) وبنسبة (إصابة 3933) وبواقع اإلصابات بعدد لىواأل المرتبة

 بقية من اكثر الجوية للظروف وتعرضهم المنزل خارج المختلفة العمل ونشاطات، الفئات بقية تعيل التي

 السن كبار فئة وهي (إصابة 2289) إصابات عدد فاكثر( 45) الفئة سجلت الثانية المرتبة وفي، الفئات

أقل  سجلت، السن في التقدم مع المناعة وقلة الجلد جفاف بسبب الجلدية االمراض لمختلف المعرضون

 التأبينية وتسمى االكزيما من بنوع ونيصاب إذ (إصابة 179) وبواقع سنة( منأقل ) العمرية للفئة اإلصابات

 .العمر في التقدم مع تشفى التي

 

 2019 عام والعمر اإلدارية الوحدات حسب بابل محافظة في األكزيما مرضب اإلصابات أعداد (37) جدول

  مجموعال المسيب قضاء المحاويل قضاء الهاشمية قضاء الحلة قضاء االدارية الوحدات

 اناث ذكور اناث ذكور اناث ذكور االناث الذكور سنة/ يةالعمر الفئات 

 179 23 21 0 0 14 17 52 52 سنة منأقل 

4_1 186 188 45 42 0 0 69 58 588 

14_5 406 447 282 327 6 14 158 167 1807 

45_15 981 1279 394 394 24 18 313 530 3933 

 2289 162 150 1 13 258 307 601 797 فاكثر 45

 8796 940 711 33 43 1039 1045 2567 2422 موعالمج

 8796 1651 72 2084 4989 الكلي المجموع

  .2020، بيانات غير منشورة، شعبة اإلحصاء، قسم التخطيط، دائرة صحة محافظة بابل، المصدر: باالعتماد على وزارة الصحة
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الدراسة  ذا المرض في منطقةفي أعداد اإلصابات به ا  متباين مكانيا   ( توزيعا  15تظهر خريطة ) 

ة في هذا الكثافة السكانية عالي إذ%(، 57إصابة( بنسبة ) 4989اإلصابات في قضاء الحلة ) أعلىسجلت 

 1651سيب )إصابة( ثم قضاء الم 2084القضاء، يليه قضاء الهاشمية في المرتبة الثانية وبعدد إصابات )

في لبعد الموقع الجغرا اذإصابة(،  72اويل )اإلصابات في قضاء المحأقل إصابة(، في حين سجلت 

عض األحيان بعن المناطق الريفية  قد يجعل السكان يتكاسلون عن المراجعة وفي  تبتعدللمستشفيات والتي 

 هذا المرض.يعطي نتائج عن األعداد الرسمية للمصابين ب يراجعون مراكز االقضية القريبة منهم وهذا ال

 

    2019عام  بابل محافظة في االكزيما بمرض لالصابات يالمكان التوزيع (15) خريطة

 

 . Arc GIS 10.5برنامج وباستخدام، (37) الجدول بيانات على باالعتماد المصدر

 

 -:"Arthritis " المفاصل اتالتهاب -17

 الفقري والعمود الجسم واطراف المفاصل تصيب التي باألالم ترتبط التي االمراض مجموعة هي  

 مناطق حدأ في تورم أو المريض عند الحركة تحديد غالبا   يصاحبها والتي، (لإلنسان لحركياالجهاز)

االمراض بتناقص درجات  هذهثرتأوت، الكتف أو الكوع أو والركبة كالقدم الحركية األجزاء أو الجسم

 هاصابتب وتسهم الجسم اضعاف إلى تؤدي و، للمفصل المبطن الغشاء المفاصل اتالتهاب تصيبو  الحرارة

 وهو بالروماتزم ونالمصاب المرضى إن كما، الباردة جواءاال في المرضى معاناة تزداد، أخرى بامراض
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 ثريتأ (1).الباردة الليالي في خاصة انخفاض درجات الحرارة عند الماآل لديهم تزداد المفاصل امراض احد

 تعمل إذ الحرارة درجات بتناقص تهاتزيي على يعمل والذي تاروواأل بالمفاصل يحيط الذي الزاللي السائل

  (2) .وسيولة ليونهأقل  فيصبح كثافتة زيادة على

 شكلوب سنويا  و شهريا   الدراسة منطقة في المفاصل التهاب بامراض اإلصابات أعداد تتباين

 في، (إصابة 11857) (2019) عام في سجلت اإلصابات أعلى إن إلى (38) الجدول يشير إذ واضحا  

 الدراسة مدة لمجمل اإلصابات معدل وبلغ (إصابة 5828) اإلصابات تلكأقل  2016 معا سجل حين

 رشه في واقلها (إصابة 837) وبوقع صابةاإل معدالت أعلى شباط شهر سجل شهريا   ،(إصابة 8209)

 .(إصابة 569) حزيران

 

 (2019-2011) ةالمد في بابل محافظة في المفاصل التهاب بمرض الشهرية اإلصابات أعداد (38) جدول

  األشهر      

 السنوات
 المجموع 1ك 2ت 1ت أيلول بآ تموز حزيران آيار نيسان أذار شباط 2ك

2011 442 605 403 853 671 527 640 580 484 311 754 773 7043 

2012 1248 1056 851 678 1094 674 837 588 692 776 820 687 10001 

2013 853 838 733 541 729 490 523 333 500 671 674 585 7470 

2014 623 984 704 479 729 740 469 604 691 528 851 620 8022 

2015 729 847 670 752 836 796 492 745 548 556 736 678 8385 

2016 497 623 647 428 505 326 541 599 228 692 252 490 5828 

2017 575 591 554 832 512 0 631 738 588 661 363 920 6965 

2018 750 898 753 736 440 622 735 674 636 712 522 835 8313 

2019 1064 1092 609 937 839 946 1303 982 1160 966 1133 826 11857 

 8209 713 678 653 614 649 686 569 706 693 658 837 753 المعدل

  .2020، رةبيانات غير منشو، شعبة اإلحصاء، قسم التخطيط، دائرة صحة محافظة بابل، المصدر: باالعتماد على وزارة الصحة

 

 ذابه يةالمرض اإلصابة حاالت ازدياد نحو اما  ع اتجاها   هنالك إن الى (56) المخطط يشير كما

  (.سنويا   اصابة 183.1وبمقدار)، الدراسة منطقة في المرض

 
 .(38) الجدول : على باالعتماد المصدر

 

 وبنسبة، (إصابة 767) بلغت إذ شتاء   موسميا   سجلت اإلصابات أعلى إن إلى (57) المخطط يشير

 اعراضها فتزداد اواحتكاكه المفاصل حركة تحديد زيادة إلى الرطبة الباردة األجواء تعمل إذ، %(35)

 إن إذ الدافي الماء باستخدام ينصح أو الحراري الطبيعي بالعالج المفاصل التهاب مرضى يعالج لذا وشدتها

 الدم ووصول المفاصل تلين في ذلك ويساعد الجسم في الكيميائية التفاعالت تسرع عامة بصورة الحرارة

                                                           
 محافظات بين مقارنة دراسة المفاصل مرضى في الحرارية الخصائص تأثير، الزهرة عبد الكاظم عبد إحسان- )1(

 .50-49 ص، 2019، الكوفة جامعة، اآلداب ، كليةماجستير رسالة، البصرة(، األشرف النجف، كركوك)

 .70ص، مصدر سابق، خضير كاظم وثعبان الخفاف علي عبد- )2( 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

1سلسلة  7043 10001 7470 8022 8385 5828 6965 8313 11857

y = 183.13x + 7293.7
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تزامن مع  (إصابة 540) اإلصابات تلكأقل  صيفال موسم سجل حين (1).العضالت إلى افضل بصورة

 .ازدياد درجات الحرارة

 
 .(38) جدول  على: باالعتماد المصدر

 

 58) وبنسبة (إصابة 6929) وبواقع لإلناث سجلت اإلصابات أعلى إن (39الجدول ) يظهر كما

 نقص بسبت والتي الطبيعية والرضاعة الوالدة وعمليات الحمل اثناء الوزن زيادة إلى ذلك ويعود %(

 باشرةالم الشمس ألشعة التعرض قلة عن فضال   والمفاصل العضام لصحة المهمة العناصرو الفيتامينات

 بلغت حين في، اإلسالمية مجتمعاتنا في خاصة ترتديها التي المالبس ونوع المنزل داخل عملها بحكم

 اإلصابات ىأعل فاكثرسنة( 45) فئة سجلت فقد العمرية بالفئات يتعلق فيما، (إصابة 4928)الذكور إصابات

 عوم االمراض لمختلف المعرضون السن كبار هي الفئة وهذه %( 49) وبنسبة (إصابة 5706) وبواقع

 في، فاصلالم التهاب إلى ويؤدي بينها االحتكاك ويزداد المفاصل بين الغظاريف تتصلب السن في التقدم

  إصابات(. 7) بواقعو (سنة منأقل ) العمرية للفئة اإلصاباتأقل  سجلت حين

 

 2019 عامحسب الوحدات اإلدارية والعمر  بابل محافظة في المفاصل التهاب بمرض اإلصابات عدد (39) جدول

 مجموع ال قضاء المسيب قضاء المحاويل قضاء الهاشمية قضاء الحلة الوحدات االدارية

 ثانا ذكور اناث ذكور اناث ذكور االناث الذكور الفئات العمرية /سنة 

 7 0 0 0 0 7 0 0 0 سنة منأقل 

4_1 6 14 19 25 0 0 0 0 64 

14_5 97 158 85 146 4 15 78 66 649 

45_15 694 1270 520 731 299 424 572 932 5442 

 5706 970 453 447 457 359 339 1365 1316 فاكثر 45

 11857 1968 1102 886 750 1268 963 2807 2113 المجموع

 11857 3070 1636 2231 4920 الكلي المجموع

 .2020، بيانات غير منشورة، شعبة اإلحصاء، قسم التخطيط، دائرة صحة محافظة بابل، المصدر: باالعتماد على وزارة الصحة

 

( إن قضاء الحلة 16فيما يخص التوزيع الجغرافي للمرض في منطقة الدراسة، تظهر الخريطة )

أعداد  حيث%(،  42إصابة( وبنسبة ) 4920دراسة وبواقع )جاء متصدرا  عدد اإلصابات في منطقة ال

                                                           

 المفاصل إخصائي، المعاقين لتأهيل بابل مركز مدير المعموري حمد راشد خليل ساهر د. مع شخصية مقابلة – )1( 

 .2021/ 6/5 الخميس يوم صباحا العاشرة الساعة، المعاقين لتأهيل بابل مركز، والروماتزم
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السكان والكثافة السكانية العالية مقارنة مع بقية اقضية المحافظة كما يعد قضاء الحلة مركز لالنشطة 

يمارس السكان مختلف أنواع االعمال الميكانيكية الشاقة كحمل األشياء الثقيلة واالعمال  إذالصناعية 

هذا القضاء يحتوي على مراكز متخصصة وأن تؤثر على المفاصل بصورة عامة كما االنشائية والتي 

من االقضية األخرى اليها، يليه قضاء  يتوافدونلعالج امراض التهاب المفاصل مما يجعل المصابون 

إصابة( ، فيما جاء قضاء المحاويل في المرتبة األخيرة وبعدد  3070المسيب بعدد اإلصابات وبواقع )

 إصابة(. 1636بلغت ) إصابات

 

 .   2019عام  بابل محافظة في المفاصل التهاب بمرض لالصابات المكاني التوزيع (16) خريطة

 
 . Arc GIS 10.5 برنامج وباستخدام، (39) الجدول بيانات على باالعتماد المصدر

 

 -:"Cough"السعال مرض -18

 الميكروبات مثل، التنفسية الممرات أو الحلق في عالقا   يكون مّما للتخلص االنسان يؤديه فعل

هيّجة والمواد، والمخاط  وغالبا   إراديّ  ال أو إراديا   السعال يكون أن ويمكن، وغيرها العالقة والسوائل، الم 

 وربما البرد لنزالت المصاحبة البسيطة االعراض احد يكونف أيام( 3-2) خالل ويزول بسيطا   يكون ما

 وهو األخرى األجهزة أو التنفسي الجهاز تصيب خطيرة المراض مؤشرا   يكونف أسابيع( 8) حتى يستمر
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 االغشية تجفيف على الدافىء المدفأة وهواء البارد الجو يعمل إذ، الشتاء فصل في المرضية عراضاأل كثرأ

 والفم االنف عبر تتسلل التي المرضية بالمسببات صابةلإل عرضة اكثر الهوائية الشعب فتصبح المخاطية

 يسمى ما اثارة على المتصلب المخاط مع لتهاباال يعمل إذ ( 1).المخاطي الغشاء التهاب إلى ةمؤدي

 الغريبة واالجسام االفرازات من للتخلص، السعال المصاب لوافيح الهوائية الشعب في السعال بمستقبالت

 الهوائية القصبات يصيب شديد التهاب( أسبابه ابرز (2).الهوائية والشعب والقصبات الحلق في تعلق التي

 فصول من معينة فترات في األطفال تصيب التي التحسس حاالت، جرثومي أو فيروسي التهاب بسبب

  .(التدخين، بالربو صابةاإل، السنة

 ض متزامنة مع انتشار مر (2013)عام  في سجلت اإلصابات أعلى إن إلى (40) الجدول يشير

 عام في واقلها (إصابة 70125) بلغت إذالخنازير والطيوراالنفلونزا الوبائية أو ماتعرف بانفلونزا 

 شهر سجل إصابة( 28562) الدراسة سنوات لمجمل اإلصابات معدل وبلغ، إصابة(1062) (2016)

 .صابة(1599)آب شهر في واقلها، إصابة( 3444) وبواقع اإلصابات معدالت أعلى األول كانون

 

 (2019-2011) المدة في بابل محافظة في سعالال بمرض الشهرية اإلصابات أعداد (40) جدول

  األشهر    

 السنوات
 المجموع 1ك 2ت 1ت أيلول بآ تموز حزيران آيار نيسان أذار شباط 2ك

2011 5551 4281 4016 4535 4166 3657 3224 2872 3524 4783 6060 8620 55289 

2012 5611 5145 5483 6685 5578 4456 3904 2414 4053 4496 4597 5706 58128 

2013 7611 7092 6861 6249 6203 5212 4146 4364 4519 4279 5090 8499 70125 

2014 8169 6532 5778 6095 4684 4067 2227 4116 4027 3345 5077 6210 60327 

2015 73 172 151 185 71 47 110 55 115 51 222 376 1628 

2016 47 105 38 101 71 52 265 38 48 72 140 85 1062 

2017 741 121 77 104 70 76 58 32 33 64 2 177 1555 

2018 244 301 436 188 285 219 344 211 221 262 219 437 3367 

2019 432 446 603 426 418 327 367 290 273 527 589 883 5581 

 28562 3444 2444 1987 1868 1599 1627 2013 2394 2730 2605 2688 3164 المعدل

  .2020، بيانات غير منشورة، شعبة اإلحصاء، قسم التخطيط، دائرة صحة محافظة بابل، المصدر: باالعتماد على وزارة الصحة

ة  مدة الدراسخالل جدا  في  واضحا  ( إن مستوى اإلصابات يقل وبشكل 58كما يبين المخطط )  

 .(سنويا  اصابة  -9325.3وبمقدار)

 
 .(40) الجدول : على باالعتماد المصدر

                                                           

 https://www.healthline.com/symptom/cough  : اإللكتروني الموقع على منشور مقال - )1( 
، داباآل كلية ،ماجستير رسالة، القاهرة محافظة في األنسان أمراض بعض على المناخ أثر، احمد حسن احمد خديجة - )2(

 .232ص، 2017، الشمس عين جامعة

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

1سلسلة  55289 58128 70125 60327 1628 1062 1555 3367 5581

y = -9325.3x + 75189
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 زدادت إذ، الدراسة منطقة في السعال بمرض صاباتلإل الموسمي المعدل (59) المخطط يوضح

 الصيف موسم في فسجلت اقلهاأما ، %(35) وبنسبة (إصابة 3098) بمعدل الشتاء موسم خالل اإلصابات

 حرارة اتدرج في تنشط والتي للمرض المسببة اتفيروسال طبيعة إلى ذلك يعود، (إصابة 1900) بمعدل

  الحرارة. درجات ازدياد مع تموت أو وتقل واطئة

 
  (40) .جدول على: باالعتماد المصدر

اإلناث  وسجلت (إصابة 2749)للذكور سجلت اإلصابات أعلى إن (41) الجدول يظهر كما  

 14-5) العمرية للفئة سجلت اإلصابات أعلى إن يتبين العمرية بالفئات يتعلق فيماأما ، (إصابة 2832)

 عرضة اكثر فيكونون واالختالط الدراسة عمرهو العمر هذا إن إلى ذلك ويعود (%33) وبنسبة سنة(

 للظروف تعرضهم وكذلك، السعال من المتطاير إذالرذ بسبب الصف غرفة داخل اتفيروسوال للجراثيم

 (.إصابة 424) بواقع سنة( منأقل ) العمرية للفئة اإلصاباتأقل  سجلت حين في، المختلفة ويةالج

 

 2019 عام والعمر اإلدارية الوحدات حسب بابل محافظة في السعال بمرض اإلصابات عدد (41) جدول
 المجموع قضاء المسيب قضاء المحاويل قضاء الهاشمية قضاء الحلة الوحدات االدارية

 اناث ذكور اناث ذكور اناث ذكور االناث الذكور ت العمرية /سنةالفئا 

 424 0 0 175 148 18 28 21 34 سنة منأقل 

4_1 151 159 95 170 161 208 0 3 947 

14_5 326 320 190 86 322 393 100 0 1737 

45_15 303 248 174 274 251 357 0 3 1610 

 863 0 30 163 184 69 90 165 162 فاكثر 45

 5581 6 130 1296 1066 617 577 913 976 المجموع

 5581 136 2362 1194 1889 الكلي المجموع

  .2020، بيانات غير منشورة، شعبة اإلحصاء، قسم التخطيط، دائرة صحة محافظة بابل، المصدر: باالعتماد على وزارة الصحة

 

 2362عدد إصابات وبواقع ) ىأعلقضاء المحاويل ب جاء فقد للمرض الجغرافي التوزيعيتباين  

يعاني القضاء من التلوث من مصادر مختلفة وخصوصا  من موقع الطمر  إذ%(  43إصابة( وبنسبة )

كم( ويقع شمال مدينة الحلة مجاور من جهة الشمال 27الصحي في منطقة الصياحية والذي تبلغ مساحتة )

 األكبر بالجانب تتأثر (نسمة 64.556) سكانها ددع يبلغ الذيلناحية النيل التابعة لمركز قضاء المحاويل، و

ة محمل كونت الشرقي الشمال من ةالقادم إن الرياح إذ كم(7) مسافةعنه  تبعد وهيوقع الم هذا من

 بالموادبالمكروبات المختلفة والفيروسات الناتجة عن النفايات الطبية الملوثة بانواع الفيروسات المرضية و

على  رباوالغ السامة بالمواد محمل الدخان الناتج عن حرق النفايات وصول منن ي السكايعان إذ،  السامة

فتعمل في  ة في أوقات الغروبواضحوتزداد بصورة  الظهر بعد قاتأو فيم( عن األرض  250) ارتفاع
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وتهيج اعراض  ارةضال والغازات السامة المواد بهذه المحمل الهواء استنشاق جراء اختنافاتحدوث 

 136اإلصابات جاءت لقضاء المسيب بواقع )أقل و (1) .أساسية بصورة وبالرلمرضى  صةوخاالمرض 

 (.17إصابة(، خريطة )

    2019عام  بابل محافظة في السعال بمرض لالصابات المكاني التوزيع (17) خريطة

 
 . Arc GIS 10.5برنامج وباستخدام، (41) الجدول بيانات على باالعتماد المصدر

 

 -":Psoriasis" الصدفية ءدا مرض -19

 الجوية التغييرات إلى به صابةاإل باسباحد ا رجعت اإلنسان ومفاصل وأظافر جلد يصيب مرض 

 التهابب صابةاإل وكذلك الجلد لها تعرض مسبقة جلدية اتالتهاب ذلك في ويساعد الجلد جفاف إلى تؤدي التي

 من قريبا   لونا   تتخذ الجلد على منتشرة ورقش بشكل المرض يظهر، البكتريا من بنوع واللوزتين الحلق

 قشور ذات تصبح ثم الجلد عن قليال   ترتفع حمراء بمناطق المرض ظهور بدايات وتتضح، الفضي اللون

                                                           

مجلة كلية التربية للعلوم ، موقع الطمر في الصياحية وأثره على المناطق المجاورة، كفاية ميثم حسن الياسري- )1( 

 .465ص، 2015، جامعة بابل، التربوية واإلنسانية
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 الصدفية مرض مظهر يتخذ، األظافر طبقة وحتى والمرفقين الرأس فروة أو الجلد تعلو فضية أو بيضاء

 غير سطوح بشكل األصداف تظهر إذ المضرس الشكل هيئة تخذي والثاني حمراء نقاط شكل لواأل شكلين

 درجة في التغير أن الدراسات بينت إذ، انخفضت أم ارتفعت سواء تأثير لها الحرارة درجة أن (1) .منتظمة

 يتحسن إذ ا  تأثير أيضا الشمس ألشعةل وأن، فيةالصد ظهور إلى يؤدي قد مما، البشرة جفاف يسبب الحرارة

 بنفسجية الفوق ألشعةا أثر الى ذلك سبب ويرجع ،الشتاء في ا  ءسو االمر ويزداد الصيف فصل في المصاب

 فصل بها يكون التي البلدان في كثرةب ينتشر الصدفية مرض فإن لذا، المرض حدة تخفيف في تساعد التي

 الطبيعي سواء البنفسجية فوق ألشعةل الجلد تعريض طريق عن بالضوء الصدفية تعالج (2) .طويل الشتاء

 البشرة كتجعد ثانوية أعراض لها ولكن، األسبوع في مرات(3) لمدة ساعتين حوالي الصناعي أو منها

 (3) .محدد نظام ضمن شديد بحرص الطريقة هذه تستعمل ولهذا

 

 إذ، (42) الجدول هايظهر شهريا  و سنويا   الدراسة منطقة في الصدفية بمرض اإلصابات تتباين

 عدلم وبلغ كما، (إصابة 1198) 2016 عام واقلها، (إصابة 7123) (2013) امع اإلصابات أعلى سجلت

 343) االصابات أعلى الثاني كانون شهر سجل، (إصابة 3312) الدراسة مدة سنوات لمجمل اإلصابات

  (.إصابة 226) تموز شهر في واقلها، (إصابة

 

 2019 عام والعمر اإلدارية داتالوح حسب بابل محافظة في الصدفية بمرض اإلصابات عدد (42) جدول
  األشهر     

 السنوات
 المجموع 1ك 2ت 1ت أيلول بآ تموز حزيران آيار نيسان أذار شباط 2ك

2011 376 401 409 582 467 419 235 396 300 421 308 435 4749 

2012 699 435 486 491 577 738 480 408 438 443 359 537 6091 

2013 751 541 650 467 535 379 647 593 781 503 562 714 7123 

2014 93 27 14 157 72 64 5 316 138 86 124 127 1223 

2015 186 244 432 196 200 220 191 90 106 95 101 132 2193 

2016 111 94 77 87 97 92 92 138 83 117 85 125 1198 

2017 269 231 290 211 222 180 149 155 224 161 111 234 2437 

2018 202 134 162 202 187 143 130 107 162 115 118 135 1797 

2019 397 172 229 188 138 339 108 222 270 367 266 300 2996 

 3313 304 227 256 278 269 226 286 277 287 305 253 343 المعدل

  .2020، ورةبيانات غير منش، شعبة اإلحصاء، قسم التخطيط، دائرة صحة محافظة بابل، المصدر: باالعتماد على وزارة الصحة

 

 اللخ المرض بهذا اإلصابات أعداد تناقص نحو واضحا   وبشكل ما  اع اتجاها   (60) المخطط يظهر  

 .(سنويا  اصابة  - 488.2، بمقدار تناقص ) الدراسة مدة

                                                           
 .17ص، مصدر سابق، محمد جودة مسعود العميدي ةمرو - )1(
 دكتوراهأطروحة ، لجلد النفسي لدى الراشد المصاب بالصدفية من خالل تطبيق اختبار الرورشاخا، سلوى دباش - )2(

 .31ص ، 2019 ،بسكرة ،جامعة محمد خضير، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية
 ويلامستشفى المح، اختصاص أمراض جلدية وتناسلية وزهري، ويمقابلة شخصية مع د. ذو الفقار صبار الفتال - )3(

 .12/2020/ 13 األحدفي الساعة الحادية عشرة صباحا يوم ، العام
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 (42) . جدول : على باالعتماد المصدر

 

 اإلصابات تلك أعلى الشتاء موسم سجل إذ، الدراسة منطقة في الموسمية المعدالت تتباين 

 أشعة سقـوط يـةأوز تصبح إذ المناخية العناصر خصائص اختالف بسبب، %(33) وبنسبة (إصابة 300)

 التسخين انعدام بسبب الرياح سرعة وتتراجع الحرارة درجـات فتنخفض البارد الفصل في مائـلة الشمس

 تجعل التي الجافة الباردة القطبية القارية الكتلة مؤثرات إلى إضافة المتوسطية المنخفضات مؤثرات وقدوم

 الفعلية القيم وزيادة الرطوبة التمعد في وزيادة التبخر عملية تراجع على آثارها فتنعكس متقطعة منها

 العناصر خصائص مع الطردي النحو على تتناسب أمراض ظهور في تساعدب ااألسب هذه وأن (1).لألمطار

 الجلد جفاف إلى يؤدي شتاء   الحرارة درجات نخفاضأل كما الصدفية بمرض متمثلة البارد للفصل المناخية

 الخريف موسم في سجلت فقد اإلصاباتأقل  أما ، كةوح احمرار من الصدفية اعراض وزيادة وتقشرة

 .(61) المخطط، (إصابة 204)

 
  (42) .على:جدول باالعتماد المصدر

 الفئة سجلت، اإلنسان فيها يعيش التي األعماروالبيئة حسب المرض بهذا صابةاإل نسبة تختلف

 لدى صابةاإل تكثر إذ (%42) وبنسبة (إصابة 1258) وبواقع اإلصابات أعلى سنة( 45-15) العمرية

 بين تنتشر كذلك المنزل خارج العمل اثناء المختلفة الجوية للظروف تعرضهم بسبب الفاتحة البشرة ذوات

 وبواقع واحدة( سنة منأقل ) للفئة سجلت فقد اإلصاباتأقل أما ، المناعة ضعيفين واألشخاص المدخنين

 تنتشر إذ %(51) وبنسبة (إصابة 1513) بواقعاإلناث  من أعلى الذكور إصابات إن كما، (إصابة 17)

 الكيميائية للمواد التعرض من لونهاوايز التي االعمال طبيعة وكذك المدخنين الذكور بين الصدفية

                                                           

 .38 ص، سابق مصدر، شلش حسين علي - )1( 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

1سلسلة  4749 6091 7123 1223 2193 1198 2437 1796 2996

y = -488.23x + 5752.9
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(2019-2011)المعدالت الموسمية لالصابات بمرض الصدفية في محافظة بابل في المدة( 61)مخطط 
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 عوامل كلها العيشة وظروف والقلق النفسية واالضطرابات لديهم تزيد االعراض حدة تجعل والملوثات

 (.43جدول ) ،(إصابة 1483)اإلناث  تاصابا وبلغت، المرض بهذا صابةاإل تزيد

 

 2019 عام والعمر اإلدارية الوحدات حسب بابل محافظة في الصدفية بمرض اإلصابات د( عد43) جدول

 مجموعال قضاء المسيب قضاء المحاويل قضاء الهاشمية قضاء الحلة الوحدات االدارية

 اناث كورذ اناث ذكور اناث ذكور االناث الذكور الفئات العمرية /سنة 

 17 2 1 0 0 1 1 9 3 سنة منأقل 

4_1 76 29 2 4 0 0 1 4 116 

14_5 153 335 8 3 13 9 15 18 554 

45_15 485 550 59 76 21 19 21 27 1258 

 1051 13 6 1 4 20 47 363 597 فاكثر 45

 2996 64 44 29 38 104 117 1286 1314 المجموع

 2996 108 67 221 2600 الكلي المجموع
  .2020، بيانات غير منشورة، شعبة اإلحصاء، قسم التخطيط، دائرة صحة محافظة بابل، المصدر: باالعتماد على وزارة الصحة

سجل قضاء الحلة المرتبة األولى باإلصابة  متباين إذإن التوزيع الجغرافي للمرض في المحافظة   

إصابة(  221هاشمية في المرتبة الثانية )%(، تاله قضاء ال86إصابة( وبنسبة ) 2600المرضية وبواقع )

 67إصابة(، وفي المرتبة الرابعة واألخيرة قضاء المحاويل ) 108وفي المرتبة الثالثة قضاء المسيب )

  (.18إصابة(، خريطة )

    2019عام  بابل محافظة في الصدفية بمرض لالصابات المكاني التوزيع (18) خريطة

 
 .Arc GIS 10.5برنامج وباستخدام، (43) الجدول بيانات على باالعتماد المصدر
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 -:"Tuberculosis"السل() الرئوي التدرن -20

 ونسبة، (العصوية البكترية) تسببه التنفسي الجهـاز يصيب االنتشـار واسع معد   بكتيري مرض هو

 وفي الغنية ياءاالح من ىاعل الفقيرة االحياء وفي الجافة المناطق من اكثر الرطبة المناطق في به صابةاإل

 ينتشر فهـو ومن ثم  ما  اازدحقل األ المدن مـن اكثـر المكتظـة والمناطق المدن وفي، الريف مـن أكثـر المدن

 (الشمس ضوء) االضاءة عنصري توفر يستلزم الـذي صحيـة سكنية بيئة على التشمل التي المناطق في

 في (Bacilli عصيات) التـدرن ميكروب ينمو، سبالطق مرتبط وهـذا (الريـاح حركـة) الجـيـدة والتهويـة

 (ºم 60) الى تـصـل عاليـة حرارية ظروف في وتيم على حين، (ºم 37 - 35) مثـلى حراريـة ظـروف

 مريض من وينتقل (1) .تقريبـا ساعتين خالل مباشرة الشمس لضوء تعرضه حال الميكروب قتل عـن فضال  

 أكل تناول طريق عن وبعضه، ينالمصاب وانوف افواه من تطايرالم ذاالرذ مع الهواء طريق عن آخر إلى

 يصيب وقد، الرئتين وخاصة التنفسي الجهاز أجزاء مختلف المرض هذا يصيب وقد، (األلبان مثل) ملوث

 األمراض أقدم من درنتال مرض ويعد، الفقري العمود وخاصة العظام فيه بما الجسم في آخر عضو أي

 الجسم حرارة درجة وارتفاع، الشهية وفقدان الوزن بنقصان تحدد اعراضه (2) .البشرية عرفتها التي

 مرض عالج إن، بالدم ملوث بلغم مع سعال كذلك المستمر الهضم وعسر، العام والضعف الليلي والتعرق

 (3) .الحاالت بعض في (شهرا   24 – 9) بين ما طويلة مدة إلى يحتاج الدرن

 

 (2013) معا سجل إذ، شهريا  و و سنويا   الدراسة مدة خالل فظةالمحا في اإلصابات أعداد تتباين

 مجملل صابةاإل معدل وبلغ (إصابة 4) (2011) عام في واقلها، (إصابة119) المرضية اإلصابات أعلى

 تموز شهري في واقلها، (إصابة 15) اإلصابات أعلىأذار  شهر سجل كذلك، (إصابة 39) الدراسة سنوات

  . (44) جدول، منهما لكل احدةو إصابة سجلت إذ، بآو

 

 

 

                                                           
، األنبار محافظة في 2017 لعام الرئوي التدرن مرض حدوث في الطقسية الظروف أثر، البياتي مهدي فاضل فراس )1( 

 .182 ص، 2019، الثالث ، المجلدعشر الرابع ، العددالعراقية ، الجامعةالتربية كلية، والعلمية التربوية الدراسات مجلة

، ماجستير رسالة، بنغازي مدينة في انتشارا األكثر السارية لألمراض الجغرافي التوزيع، يخراالف حماد رحيل خليل- )2( 

 .58-57ص، 2018، بنغازي جامعة، اآلداب كلية

 اإلقليمي المكتب العالمية الصحة منظمة ترجمة، السريرية ةالممارس في السل ،هورن نورمان، كروفتون جون - )3( 

 .126ص، 2006، القاهرة، 2ط، العربية الجامعة مطبعة، سطواأل للشرق
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 (2019-2011) المدة في بابل محافظة في الرئوي التدرن بمرض الشهرية اإلصابات أعداد (44) جدول

  األشهر      
 السنوات

 المجموع 1ك 2ت 1ت أيلول بآ تموز حزيران آيار نيسان أذار شباط 2ك

2011 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 4 

2012 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 

2013 0 0 115 1 1 1 0 0 1 0 0 0 119 

2014 14 13 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 30 

2015 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 0 2 11 

2016 2 4 6 4 9 2 4 3 13 0 6 0 53 

2017 9 8 7 10 0 5 0 4 2 3 2 2 52 

2018 0 0 4 5 7 1 0 6 2 6 5 7 43 

2019 7 3 5 4 1 3 3 0 6 0 2 2 36 

 39 2 2 2 3 1 1 2 2 3 15 3 4 لالمعد

  .2020، بيانات غير منشورة، شعبة اإلحصاء، قسم التخطيط، دائرة صحة محافظة بابل، المصدر: باالعتماد على وزارة الصحة

ا  عاما  اتجاه هناك بان المرض بهذا اإلصابات لعدد العام االتجاه إلى (62) المخطط يشير كما

 .(سنويا  اصابة  2.333صابة بمقدار)اإل زيادة نحو

 
 .(44) جدول على: المصدرباالعتماد

 مخططال يظهرها الدراسة منطقة يف المرض بهذا صابةباإل الموسمية المعدالت بين تباين يوجد 

 إن إلى يعود وهذا %(64) بنسبة (إصابة 9) بلغت الربيع موسم في سجلت معدالت أعلى بان (63)

 .اصابة( 1) الصيف موسم في واقلها، والرطبة افئةالد األجواء في تنشط التدرن جرثومة

 

 .(44) على:جدول باالعتماد رلمصدا

 من إذ، %(67) وبنسبة (إصابة 24) وبواقع الحلة قضاء في المرض بهذا اإلصابات أعلى سجلت

 المناطق في صحيةال غير والبيئة الملوثة المناطق في للمرض المسببة البكتريا تنتشر إن المعروف
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(2019-2011)المعدالت الموسمية لإلصابة بمرض التدرن الرئوي في محافظة بابل في المدة( 63)مخطط 
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 ذلك وينطبق (1). الشمس عةاش ودخول للتهوية تفتقر التي السكنية واالحياء والمدارس والسجون حمةالمزد

 االقضية بقية مع مقارنة العالية السكانية والكثافة السكن نمط حيث من المحافظة مركز الحلة قضاء على

 اإلصابات أعلىوأن ،  إصابة أي الهاشمية قضاء في يسجل لمو، واحدة إصابة سجلت المحاويل قضاء فيو

 التقدم مع الفئة لهذه المناعة تقل إذ %(55) وبنسبة، (إصابة 18) بلغت (45فاكثر) العمرية للفئة سجلت

 في العاملين بين اإلصابات تنتشر إذ، (إصابة 17) بلغت سنة( 45-15) ولفئة، المدخنين خاصة السن في

 لم حين في سنة(14-5) لفئة واحدة إصابة جلتوس، السجون ونزالء المعامل في والعاملين الصحة قطاع

 .(45) جدول، واالناث الذكور فئتي من لكل (إصابة 18) سجلت، العمرية الفئات لباقي إصابة أي تسجل

 

 2019 عام والعمر  اإلدارية الوحدات حسب بابل محافظة في الرئوي التدرن بمرض اإلصابات عدد (45) جدول

 المجموع  المسيب قضاء المحاويل قضاء الهاشمية قضاء الحلة قضاء االدارية الوحدات

 اناث ذكور اناث ذكور اناث ذكور االناث الذكور سنة/ العمرية الفئات 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 سنة منأقل 

4_1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14_5 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

45_15 5 3 0 0 1 0 4 4 17 

 18 1 2 0 0 0 0 10 5 فاكثر 45

 36 5 6 0 1 0 0 13 11 عالمجمو

 36 11 1 0 24 الكلي المجموع

  .2020، بيانات غير منشورة، شعبة اإلحصاء، قسم التخطيط، دائرة صحة محافظة بابل، المصدر: باالعتماد على وزارة الصحة

 

 -:"Chicken Box"ق(احمال) الماء جدري -21

 بالجدري ويسمى بالجدري قياسا   قليلة وفيات بنسبة االطفال بين يكثر معد يفيروس مرض هو

مسببه ، (ريانخ ابو، العنقز، قحماال) مسيات عدة وله بسرعة تنتشر التي األمراض من وهو، بإذالك

 والصغار الكبار يصيب وهو (DNA) المزدوج النووي الحمض اتفيروس من وهو (سبهير) فيروس

 وينتقل ايضا الجلدي الطفح بثور في ئلالسوا مع المباشر االتصال أو اللمس أو السعال طريق عن وينتقل

 ساعة 24 وبعد ثالثة أو وعانباس المرض هذا حضانة مدة، البلغم مع والسعال العطاس إذرذ طريق عن

 ثم الجسم من أخرى واجزاء والوجه عالجذ منطقة في حمراء بقع شكل على ويكون بالظهور الطفح يبدأ

 ظهور نتيجة والحمى الحكة من يعانون ينالمصاب االشخاص معظم، ساعات ضونغ في بثور إلى تتحول

 به صابةاإل تكون ما فعادة مضاعفات اي للمرض وليس باإلعياء والشعور بثور الى المتحولة الحبوب

 صيبي، الشتاء اخرأوو الربيع فصل في به اإلصابات تكثرو )2(.الحياة مدى حصانة تعطى واحدة لمرة

 ما ونادرا   المرض بهذا أصيبوا قد (سنة 15) عن أعمارهم تقل نالذي األطفال من (% 75) وأن األطفال

 علىاإلناث و الذكور يصيب، طفولتهم في به وايصاب لم الذين لئكأو خاص وبشكل السنفي  الكبار يصيب

  (3) .السواء

 

                                                           

 في دراسة (2016-2010) سبها مدينة في الرئوي السل مرض، مينة صالح خديجة، البغدادي السالم عبد صالح منار )1( 

 .68ص، 2018، 1 العدد، عشر السابع المجلد، سبها جامعة ،انيةاإلنس العلوم مجلة، الطبية الجغرافية
، 29 العدد، الجغرافية البحوث مجلة، الديوانية قضاء في والجدري النكاف لمرضي المكاني التوزيع، رضا فائق عاتكة - )2(

 .329-328، صالكوفةجامعة 
 رسالة، (2018-2009) للمدة البصرة فظةمحا في الطفل أمراض لبعض جغرافي تحليل، الصيمري حسين علي أكرم- )3(

 .23ص، 2020، البصرة جامعة، اآلداب ، كليةماجستير
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 سجلت إذ، واضح وبشكل الدراسة منطقة في موسميا  و وشهريا   سنويا   المرضية اإلصابات تتباين

 إصابة( 107) اقلها (2017)عام سجل على حين، إصابة( 473) وبواقع (2014) لعام صاباتاإل أعلى

 اعالها انيسان شهر إصابات بلغتف شهريا  أما ، إصابة( 296) الدراسة سنوات لمجمل اإلصابة معدل وبلغ

  .(46) الجدول، إصابة( 5) لواأل لشهرتشرين واقلها، اصابة( 58)

 

 (2019-2011) المدة في بابل محافظة في الماء جدري بمرض الشهرية اإلصابات أعداد (46) جدول

  األشهر      

 السنوات
 المجموع 1ك 2ت 1ت أيلول بآ تموز حزيران آيار نيسان أذار شباط 2ك

2011 19 31 137 104 54 75 15 12 3 5 2 11 468 

2012 24 20 32 43 22 48 35 6 6 2 12 22 272 

2013 15 13 79 44 23 53 27 13 7 8 32 36 350 

2014 48 24 74 105 48 71 25 20 12 1 24 21 473 

2015 13 38 77 65 55 46 26 17 10 7 15 14 383 

2016 22 11 18 48 19 22 16 9 1 6 14 4 190 

2017 1 7 24 28 8 14 9 3 5 2 3 3 107 

2018 4 13 49 49 33 25 15 3 0 2 1 10 204 

2019 5 13 27 35 7 33 44 4 7 11 12 15 213 

 296 15 13 5 6 10 24 43 30 58 57 19 17 المعدل

 .2020، بيانات غير منشورة، شعبة اإلحصاء، قسم التخطيط، دائرة صحة محافظة بابل، المصدر: باالعتماد على وزارة الصحة

 

 تناقص ونح ا  حاد اتجاها   وجود مع اإلصابات عدد في واضحا   تذبذبا   هناك إن (64) المخطط يوضح

 .(سنويا  ىاصابة -33.2بمقدار) المرض لهذا اإلصابات عدد

 

 .(46) جدول على: باالعتماد المصدر

 الربيع موسم سجل إذ، الدراسة منطقة في االصابات لمعدل موسميا   تباين (65) المخطط يظهر

 المسبب للفيروس ةالمناسب االجواء الى ذلك سبب يعود إذ، (إصابة 57) وبواقع االصابات لتلك معدل أعلى

على ، والجفاف للحرارة حساسوهو الهواء في الرطوبة نسبة ترتفع عندما اكثر بسرعة ينمو إذ للمرض

 .(إصابة 9) وبواقع لالصابات معدلأقل  الخريف موسم سجل حين

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

1سلسلة  468 272 350 473 383 190 107 204 213

y = -33.217x + 461.64
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 .(46) جدول على: باالعتماد المصدر

 

 الذين األشخاص عند بةصااإل تزداد ولكن العمرية فئاتهم وبمختلف السكان المرض يصيب 

 األطفال بين العدوى تنتشر إذ، %(57) (وبنسبةإصابة 121) وبواقع، سنة( 14-5) بين أعمارهم حأوتتر

أقل  حين في، المدرسة في والتزاحم االختالط بسبب واسع وبشكل األطفال ورياض المدرسة عمر في

 129) بلغت الذكور إصابات إن ماك، (إصابة 1) وبواقع (فاكثر 45) العمرية للفئة سجلت اإلصابات

 .(47) الجدول، (إصابة 84) بلغت إذ، االناث من أعلى وهي %(60) وبنسبة (إصابة

  

 2019 عامحسب الوحدات اإلدارية والعمر  بابل محافظة في الماء جدري بمرض اإلصابات عدد (47) جدول

 المسيب قضاء قضاء المحاويل قضاء الهاشمية قضاء الحلة الوحدات االدارية
 المجموع

 اناث ذكور اناث ذكور اناث ذكور االناث الذكور الفئات العمرية /سنة

 13 0 0 0 0 6 7 0 0 سنة منأقل 

4_1 2 1 15 16 2 1 2 3 42 

14_5 9 2 49 27 3 4 17 10 121 

45_15 1 1 14 9 2 0 5 4 36 

 1 0 1 0 0 0 0 0 0 فاكثر 45

 213 17 25 5 7 58 85 4 12 المجموع

 213 42 12 143 16 الكلي المجموع

 .2020، بيانات غير منشورة، شعبة اإلحصاء، قسم التخطيط، دائرة صحة محافظة بابل، المصدر: باالعتماد على وزارة الصحة

 

، تصدر قضاء الهاشمية أعلى 2019على مستوى المحافظة عام  يتوزع مرض جدري الماء مكانيا  

والمناطق الفقيرة  التزاحم كنأما  وفي العدوى تنتشر%(، 68وبنسبة )إصابة(  134اإلصابات وبواقع )

بسبب ضعف الخدمات وعدم االهتمام بالنظافة البيئية وتلوث المياه وشحتة إذ تنتشر االدغال  الكثيفة سكانيا  

 )الشمبالن( في مجاري المياه التي تمر في قرى القضاء تكون ناقال خطيرا لالمراض فان استخدامها يؤدي

إلى مشكالت تتعلق بالصحة والنظافة وتسبب مختلف االمراض الجلدية وهذا ما يعانية القضاء، يليه قضاء 

إصابة( وفي المرتبة  16إصابة(، جاء قضاء الحلة في المرتبة الثالثة ) 43المسيب في المرتبة الثانية )

 (.19إصابة(،خريطة ) 12الرابعة واألخيرة قضاء المحاويل )
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    2019عام  بابل محافظة في الماء جدري بمرض لالصابات المكاني لتوزيعا (19) خريطة

 
 . Arc GIS 10.5برنامج وباستخدام، (47) الجدول بيانات على باالعتماد المصدر 

 

 -": Measles " الحصبة -22

 السنة عموم في حدثيو، الحصبة فيروس مسببه الهواء طريق عن ينتقل العدوى شديد مرض

 المتوطنة االمراض من يعدو واخرى سنة بين متقطعة وبصورة وباء شكل على حدثي، لربيعا عند شتديو

 المرتفعة الحرارة درجات في تعيش التي المخاطـة اتفيروسال مجموعات من الحصبة وفيروس ،والمعدية

 تحدث هذاول البنفسجية فوق ألشعةبا الفيروس ويتأثر، الفيروس انتشار في العالية الجوية الرطوبة وتساعد

 لبغوا العمر من لواأل العام في األطفال بين تقع الحصبة إصابات أغلب (1). الربيع في االصابات معظم

 يبدا ايام عشرة إلى تصل حضانة فترة بعدو، نفسه العمر في تكون المضاعفات ةجنتي، كذلك الوفيات

 متكررواحـتـقـان سطاع مع فاألن من رشح هناك ليكون انفلونزا أو زکام لنزلة مماثلة بصورة المرض

 سعال مع الصوت في بحة وإلى الطعام بلع في عسر إلى يؤدي الحلق في التهابو تدميع مع العينين في

 إذ، ايام أربعة أو ثالثة االعراض وتستمر العينين احتقان شبة  بسبب الضوء من الحساسية كذلك جاف

                                                           
 .62فراس فاضل مهدي البياتي، جنان صقر عبد عزوز القره غولي، مصدر سابق، ص - (1)



 بابل محافظة لسكان والمرضية الديموغرافية الخصائص الفصل الثالث

  

  - 107 -  

 

 المرحلة هذه في الـعـدوى انـتـقـال الممكن من لذا، والعينين والفم األنف إفرازات جميع مع الفيروس يخرج

   )1(.ضدها يتحصن ولم، قبل من بالحصبة يصب لم آخر شخص إلى

    (2019)م عا سجل إذ، شهريا  و و سنويا   الدراسة مدة خالل المحافظة في اإلصابات أعداد تتباين  

 تسجل لم حين في (واحدة صابةإ) (2013) عام في واقلها، (إصابة 190) المرضية اإلصابات أعلى

 لىأعأذار شهر سجل، (إصابة 30) الدراسة سنوات لمجمل صابةاإل معدل وبلغ، 2016 عام في إصابات

 كانون، الثاني تشرين، لواأل تشرين، حزيران) اشهر في واقلها، (إصابة 8) وبواقع المرضية اإلصابات

 (شباطوكانون الثاني  )بات في اشهر الشتاءولم تسجل إصا ،منهما لكل واحدة إصابة سجلت إذ (لواأل

  .(48) جدول

 

 (2019-2011) المدة في بابل محافظة في الحصبة بمرض الشهرية اإلصابات أعداد (48) جدول

  األشهر     

 السنوات
 المجموع 1ك 2ت 1ت أيلول بآ تموز حزيران آيار نيسان أذار شباط 2ك

2011 0 0 3 0 0 3 1 0 0 1 2 3 13 

2012 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 4 

2013 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

2014 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 4 

2015 1 1 3 0 7 2 2 0 0 0 0 0 16 

2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2017 0 0 0 0 0 5 0 22 0 0 0 0 27 

2018 0 0 0 0 0 0 2 0 4 3 2 0 11 

2019 0 0 62 44 27 0 17 16 6 7 7 4 190 

 30 1 1 1 2 4 3 1 4 5 8 0 0 المعدل

 .2020، بيانات غير منشورة، شعبة اإلحصاء، قسم التخطيط، دائرة صحة محافظة بابل، المصدر: باالعتماد على وزارة الصحة

 

تجاها  ا هناك بان المرض بهذا اإلصابات لعدد العام االتجاه إلى يشير الذي (66) المخطط يشير  

 .(ا  سنوياصابة  12.9خالل مدة الدراسة بمقدار) الحصبة بمرض صاباتاإل زيادة حون واضحا  وعاما  

 
 .(48) على:جدول باالعتماد المصدر

 

 نبأ (67) المخطط يظهرها الدراسة منطقة في المرض بهذا صابةباإل الموسمية المعدالت تتباين  

 المناخية الظروف لتوفر ذلكو %(54) بنسبة (إصابة 7) بلغت الربيع موسم في سجلت معدالت أعلى

 طريق عن تنتشر إذ المدارس موسم وفي اللقاح حبوب وانتشار الجو وتقلبات الفيروس لنشاط المالئمة

                                                           
سالمي، العدد عبد الرحمن عبد اللطيف النمر، أمراض فيروسية شائعة )الحصبة والجدري وحمى الغدد(، مجلة الوعي اإل- )1(

  .42، ص2013، الرياض، 447

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

1سلسلة  13 4 1 4 16 0 27 11 190

y = 12.95x - 35.194
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 واحدة إصابة وبواقع والخريف الشتاء لفصلي سجلت فقد اإلصاباتأقل  أما ، ذاالرذ مع العطس أو السعال

 منهما. لكل

 
 .(48) على:جدول باالعتماد المصدر

 

 إذ، %( 52) بنسبة (إصابة 98) وبلغتلإلناث  سجلت اإلصابات أعلى إن (49) الجدوليظهر 

مطعمات اكثر عرضة لإلصابة بالعدوى فتسبب اإلجهاض والوالدة المبكرة التكون النساء الحوامل غير 

 تتركز ضالمر هذا فإن العمرية بالفئات يتعلق فيماأما ، (إصابة 93) بنحوالذكور  إصابات سجلت حين في

 قلة إلى ذلك سبب ويعود، %( 32) بنسبة (إصابة 57) وبواقع (سنة منأقل ) العمرية الفئة عند صابةاإل

 فيوعدم االلتزام بالتطعيم ضد المرض يجعلهم اكثر عرضه لإلصابة به،  العمرية الفئة هذه لدى المناعة

 ة(. إصاب 5وبواقع ) (فاكثر 45) العمرية فئةلل صاباتاالأقل ت سجل حين

 

 2019 عام العمرو  اإلدارية الوحدات حسب بابل محافظة في الحصبة بمرض اإلصابات أعداد (49) جدول

 قضاء المسيب قضاء المحاويل قضاء الهاشمية قضاء الحلة الوحدات االدارية
 المجموع

 اناث ذكور اناث ذكور اناث ذكور االناث الذكور الفئات العمرية /سنة

 57 0 1 4 1 24 24 1 2 سنة منأقل 

4_1 1 2 21 15 3 3 4 0 49 

14_5 5 3 14 18 6 3 0 2 51 

45_15 2 4 4 11 1 4 1 1 28 

 5 2 1 0 0 0 2 0 0 فاكثر 45

 190 5 7 14 11 68 65 10 10 المجموع

 190 12 25 133 20 الكلي المجموع

  .2020، بيانات غير منشورة، شعبة اإلحصاء، خطيطقسم الت، دائرة صحة محافظة بابل، المصدر: باالعتماد على وزارة الصحة

 

 في اإلدارية الوحدات بين اإلصابات تتباين إذ للمرض المكاني التوزيع( 20خريطة ) توضحو 

، إذ %( 70) بنسبة (إصابة 133) وبلغالهاشمية  قضاء في تسجل إالصابات أعلى نجد إذ الدراسة منطقة

مستوى الخدمات للقضاء وعدم االلتزام بتلقيح األطفال بلقاح يرتبط ذلك بالمستوى الثقافي والصحي و

 25) بنحو اإلصابات بعدد الثانية بالمرتبة المحاويل قضاء بعده وجاءالحصبة في بعض المناطق الريفية، 

 إصابة(. 12، وفي المرتبة الرابعة واألخيرة قضاء المسيب )(إصابة
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    2019عام  بابل محافظة في لحصبةا بمرض لالصابات المكاني التوزيع (20) خريطة

 
 . Arc GIS 10.5برنامج وباستخدام، (49) الجدول بيانات على باالعتماد المصدر

 

 -:" Rubella"الوردية( الحمى) األلمانية الحصبة -23

 الحمراء الفيروسات وجنس، الطخائية الفيروسات فصيلة من حطاطي بقعي جلدي بطفح تتميز  

 طريق عن آخر إلى شخص من العدوى وتنتقل، (يوم 21) إلى تمتد وقد، (يوم 17-14) الحضانة فترة

 تتؤدي، الجنين إلى األم من كذلك البلعومية األنفية واإلفرازات بالقطيرات المباشر غير أوالمباشر االتصال

 تصيبو، المفاصل التهاب ونادرا دماغي التهابو الدموية الصفيحات في انخفاض إلى المرض مضاعفات

 الثالثة األشهر أثناء األلمانية بالحصبة مصابة ألمهات يولدون الذين األطفال من (% 90) إلى يصل ما

 (1) .الحمل من لىواأل

                                                           
 .37ص، 2015بيروت، ، 19 المجلد، المتوسط البحر لشرق اإلقليمي المكتب، الوبائي الترصد دليل، العالمية الصحة منظمة - )1(
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( إصابة 24) (2019-2011) الدراسة مدة خالل المرض بهذا لالصابة التراكمي المجموع بلغ 

 بسبب البيانات جميع ذكر يتم لم إذ (1) .اصابة في شهر نسيان( 14وأذار إصابات في شهر  10سجلت )

 .اإلصابات قلة

  

 -:"Mumps" النكاف -24

 في مؤلم تورمو نفواأل نذاإل بين اللعابية الغدد في انتفاخ   إلى غالب ا يؤدي معد   فيروسي مرض

 أو المباشر التالمس طريق عن األشخاص بين ينتشر يةالمخاط الفيروسة جنس من الفيروس، النكفية الغدة

 يعني الذي (Grimace)اإلنجليزي الفعل قديم من مأخوذ النكاف مصطلح، باللعاب الملوث هواءال ذارذ

 ببساطة وهو حيوانية مضيفات للفيروس ليس، الوجه تعابير فيالغدة النكفية  التهاب تأثير عنيي، "كشر"

  لنكافا مضاعفات تشمل، به صابةاإل عند األمد طويلة مناعة على امدائ الناس يحصل، بشري مرض

 ويحدث، البنكرياس التهاب كذلكو الدماغ التهابو مالعقو السحايا التهابو المبيض التهابو الخصية التهاب

 لوأل التلوث وقت منذ الحضانة مدة (2) .النكاف مرضى من (٪42) إلى يصل ما فيقل األ على منها واحد

 بعض في (يوم 25) الى تستمر وقد(  يوم 18-16) لىواأل األعراض ظهور وحتى فيروسبال مرة

 في يتركز، الحرارة درجات بارتفاع ثريتأ نهأ الإ منخفضة حرارة درجات في الفيروس يعيش (3).الحاالت

  (4).والربيع الخريف فصلي

 سجلت ذإ، واضحا   وبشكل دراسةال منطقة في موسميا  و شهريا  و سنويا   المرضية اإلصابات تتباين

 (إصابة 16) اقلها (2014) عام سجل على حين، (إصابة 857) عوبواق (2017) عام اإلصابات أعلى

 عالهاا ونيسانأذار  شهري إصابات بلغت شهريا  أما ، (إصابة 243) بلغ الدراسة مدة لمجمل المعدلو

 (.50) الجدول، اصابة( 8) اإلصابات معدلأقل  حزيران شهر وسجل، منهما لكل (إصابة 29) وبواقع

 

 (2019-2011) المدة في بابل محافظة في النكاف بمرض الشهرية تاإلصابا أعداد (50) جدول

  األشهر     

 السنوات
 المجموع 1ك 2ت 1ت أيلول بآ تموز حزيران آيار نيسان أذار شباط 2ك

2011 0 3 0 0 3 2 3 2 1 4 1 1 20 

2012 0 1 3 0 5 4 4 6 5 2 2 15 47 

2013 8 3 5 3 2 3 6 1 6 7 0 4 48 

2014 2 0 0 1 1 1 3 0 3 2 1 2 16 

2015 3 2 1 5 4 6 1 7 4 6 0 6 45 

2016 7 94 51 42 60 7 45 72 63 80 61 151 733 

2017 207 82 147 187 66 34 29 29 25 30 11 10 857 

2018 15 25 43 18 16 12 11 8 94 47 9 9 307 

2019 13 12 8 6 7 3 11 20 8 6 10 7 111 

 243 23 11 20 23 16 13 8 18 29 29 25 28 المعدل

  .2020، بيانات غير منشورة، شعبة اإلحصاء، قسم التخطيط، دائرة صحة محافظة بابل، المصدر: باالعتماد على وزارة الصحة

 

 تزايد نحو حادا   اتجاها   وجود مع اإلصابات عدد في ا  ضحوا تذبذبا   هناك إن (86) يظهرالمخطط

 .(سنويا  اصابة  57.98بمقدار)  المرض بهذا اإلصابات عدد

                                                           

 .2020،منشورة غير بيانات، اإلحصاء شعبة، التخطيط قسم، بابل محافظة صحة دائرة ،الصحة وزارة - )1( 
 (3)- Sahar Mohammed Zakie Abdullah, Relationship between Post-Pubertal Mumps 

Infection in Males with Infertility and Its Effect on The Result of Seminal Fluid Analysis 

and Occurrence of Immunological Infertility, Diyala Journal of Medicine, Vol.19.Issue 2 

December 2020, p118. 

 .328ص، سابق مصدر، رضا فائق عاتكة - )3( 

 لشرق اإلقليمي المكتب، العالمية الصحة منظمة، المجتمع( طب) الجامع الطبي الكتاب، لياذالش خليل محمود - )4( 

 .568 ص، 1999، القاهرة، للنشر لإنترناشيونا ، دارسطواأل
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  .(50) جدول على: باالعتماد المصدر

 

 الربيع موسم سجل إذ، الدراسة منطقة في االصابات لمعدل موسميا   تباين (69) المخطط يظهر

 المسبب للفيروس المناسبة االجواء الى ذلك سبب يعود إذ، (إصابة 29) وبواقع االصابات لتلك معدل أعلى

 معدلأقل  والصيف الخريف موسم سجل على حين، المعتدلة رارةالح درجات في ينشط إذ للمرض

 . منهما لكل (إصابة 15) وبواقع لالصابات

 

 .(50) جدول على باالعتماد المصدر: 

 الذين األشخاص عند صابةاإل تزداد ولكن العمرية فئاتهم وبمختلف السكان المرض يصيب 

 فيب الطآل من الفئة هذه تعد إذ، %(32) وبنسبة (إصابة 36) وبواقع، سنة( 14-5) بين أعمارهم حأوتتر

 (إصابة 1) وبواقع سنة( منأقل ) العمرية للفئة سجلت اإلصاباتأقل  حين في، والمدارس الروضة عمر

 (.إصابة 31) بلغت إذالذكور من أعلى وهي %(60) وبنسبة (إصابة 66) بلغتاإلناث  إصابات إن كما

 (51الجدول )
 2019 عام العمرو  اإلدارية الوحدات حسب بابل محافظة في النكاف بمرض اتاإلصاب عدد (51) ولجد

 المجموع  قضاء المسيب قضاء المحاويل قضاء الهاشمية قضاء الحلة الوحدات االدارية

 اناث ذكور اناث ذكور اناث ذكور االناث الذكور الفئات العمرية /سنة 

 1 0 0 0 0 0 1 0 0 سنة منأقل 

4_1 3 4 5 11 1 1 6 3 34 

14_5 4 1 7 10 0 0 7 7 36 

45_15 1 1 2 3 0 0 12 14 33 

 9 3 0 0 0 1 5 0 0 فاكثر 45

 111 25 25 1 1 25 20 6 8 المجموع

 111 50 2 45 14 الكلي المجموع

 .2020، ورةبيانات غير منش، شعبة اإلحصاء، قسم التخطيط، دائرة صحة محافظة بابل، المصدر: باالعتماد على وزارة الصحة

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

1سلسلة  20 47 48 16 45 733 857 307 111

y = 57.983x - 47.25
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، فقد تصدر قضاء 2019( التوزيع الجغرافي للمرض في منطقة الدراسة عام 21خريطة ) تظهر 

 ذوكن المزدحمة األما وفي العدوى تنتشر%(  46إصابة( وبنسبة ) 50اإلصابات وبواقع ) أعلىالمسيب 

في المراكز الصحية واكتظاظ  العالية وقد يكون السبب قلة التزام بعض األهالي بجدول اللقاحات  سكانية كثافة

الصفوف بالطلبة وعدم االخبار الفوري عن الحاالت من قبل إدارات المدارس،جاء قضاء الحلة في المرتبة 

يشكل هذا القضاء كثافة سكانية  إذإصابة(  2اإلصابات سجلت لقضاء المحاويل )أقل إصابة( و 14الثالثة )

 قليلة.

 2019عام  بابل محافظة في النكاف بمرض اتلالصاب المكاني التوزيع (21) خريطة

   
 . Arc GIS 10.5برنامج وباستخدام، (51) الجدول بيانات على باالعتماد المصدر

 

 -:"Keratitis " العين قرنية التهاب -25

ا القَرنية التهاب يعد  ت شب ه   التي الشفَّافة األنسجة وهي صيب جزء من العينت التي اتلتهاباال من نوع 

 بالعدوى المنقولة باألمراض القرنية التهاب يرتب ط قد والقَزحيَّة. البؤبؤ ت غطِّي والتي العين مةمقد في بَّةالق  

 بسبب العدوى عن الناتج غير القرنية التهاب حد وث وي مكن ،بالعدوى المنقولة غيرب ااألسب من غيرها أو

 الفطريَّات، الفيروسات، البكتيريا) نتتضمَّ  التي العدوى بسبب تهاباالهذا  ويحدث، بسيطة إصابة
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 العين من أخرى إفرازات أو الدموع إفراز فرط، العين في والم راحمرا أعراضها ومن، (الطفيليَّات

 (الضوءب اره) للضوء الحساسية، الرؤية انخفاض، التهيُّج أو األلم بسبب العين جفن فتح في صعوبة

 استخدام وعندا القرنية لتهابال تعرضا   أكثر الجافة العين تكون )1(.العين في ما شيئ ا هناك أن لو كما الشعور

 العنقودية المكورات المرض هذا تسبب التي البكتريا ومن، الفيروسات على الحاوية الالصقة العدسات

 يرتبط (2).النطاقي( والهربس البسيط الهربس) الهربس فيروسات، الرئوية حيةبالس والمكورات الذهبية

 بسبب العراق في وخاصة النسبية الرطوبة انخفاض حيث العين جفاف مع ا  مباشر ا  رتباطأ قرنيةال التهاب

 ارتفاع مع لحارةا المواسم في وخصوصا العين لجفاف مرتفع انتشار يسبب إن الممكن من القاري مناخة

 (3) .الحرارة درجات

 قلهااأما ، إصابة( 3787) وبواقع (2018) عام في القرنية التهاب بمرض اإلصابات أعلى سجلت 

 ة(إصاب 2570) الدراسة سنوات لمجموع اإلصابات معدل بلغ، إصابة( 1185) (2016) لعام سجلت فقد

 تشرين شهر في سجلت اإلصاباتأقل و، إصابة(341) المرضية اإلصابات أعلى نيسان شهر يسجل كما

  .(52) لجدو إصابة( 148) الثاني

 
 (2019-2011) المدة في بابل محافظة في القرنية التهاب بمرض هريةالش اإلصابات أعداد (52) جدول

  األشهر       

 السنوات
 المجموع 1ك 2ت 1ت أيلول بآ تموز حزيران آيار نيسان أذار شباط 2ك

2011 220 275 237 34 216 294 245 247 229 226 249 247 2719 

2012 136 223 121 272 100 157 119 108 146 129 102 91 1704 

2013 131 123 160 175 159 65 156 141 158 144 106 133 1651 

2014 246 171 307 1310 199 121 102 138 454 245 184 182 3659 

2015 186 266 86 230 174 284 256 77 184 88 96 240 2167 

2016 39 175 76 75 72 244 62 66 54 166 106 50 1185 

2017 74 49 525 358 17 55 289 396 216 236 344 15 2574 

2018 127 438 363 428 128 617 369 112 297 443 130 335 3787 

2019 346 337 508 187 470 342 282 201 234 326 17 437 3687 

 2570 192 148 223 219 165 209 242 171 341 265 229 167 المعدل

 .2020، ورةبيانات غير منش، شعبة اإلحصاء، قسم التخطيط، ظة بابلدائرة صحة محاف، المصدر: باالعتماد على وزارة الصحة

  

 هذاب المرضية اإلصابات عدد تزايد في ا  وحاد واضحا   ا  اتجاه وجود إلى (70) المخطط يشير  

 (.سنويا  اصابة  158.2وبمقدار)  المرض

 
 .(52) جدول : على باالعتماد المصدر

                                                           
الموقع اإللكتروني  حول مرض قرنية العين على والبحث الطبي مؤسسة مايو للتعليممقال منشور على موقع  - )1( 

http://MayoClinic.com  

 .73صاإلبراهيمي، زينب صالح عبد هللا  )2( 

 .202-201، ص 2009 سعد جعفر الطائي، متالزمة جفاف العين في الحلة، مجلة بابل الطبية، المجلد السادس، العدد الثاني،- )3( 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

1سلسلة  2719 1704 1651 3659 2167 1185 2574 3787 3687

y = 158.22x + 1779.3
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 تلك أعلى الربيع موسم سجل فقد، موسميا   إلصاباتا أعداد في تباينال (71) المخطط يوضح 

 إذ (إصابة 202) اإلصابات بعدد الثانية المرتبة في الصيف موسم يليه، (إصابة 303) وبواقع، اإلصابات

 تصل حرارة درجات تتحمل إن هاويمكن الدافئة األجواء في تنشط للمرض المسببة الفيروسات إن ذلك يدل

 العين جفاف من تزيد المواسم هذه في الشمسية ألشعةل التعرض وكذلك قة(دقي 30) لمدة (ºم 60) إلى

 (.إصابة 167) وبواقع اإلصاباتأقل  الشتاء موسم سجل كما، بالمرض صابةاإل صفر وزيادة

 
 .(52) جدول : على باالعتماد المصدر

 

 %(66) وبنسبة (إصابة 2438) لإلناث كانت اإلصابات أعلى إن (53من الجدول) يظهر كما 

 للفئة اإلصابات أعلى سجلت، العمرية بالفئات يتعلق فيما (إصابة 2332) بلغت الذكور إصابات وعدد

 امراض بمختلف السن راكب يصاب إذ، %(44) وبنسبة (إصابة 1570) وبواقع فاكثر( 45) العمرية

 فتنتقل الجراحية ياتالعمل عقب اإلصابة فتتولد العمليات اجراء إلى يدفعهم وهذا األبيض كالماء العيون

 سنة( منأقل ) العمرية للفئة كانت اإلصاباتأقل  أن و كما، والمناضد والمناشف الطبية األدوات من لهم

 (.إصابة 23) وبواقع

 

 2019 عامحسب الوحدات اإلدارية والعمر  بابل محافظة في القرنية التهاب بمرض اإلصابات عدد (53) ولجد

 المجموع قضاء المسيب قضاء المحاويل قضاء الهاشمية ةقضاء الحل الوحدات االدارية

 اناث ذكور اناث ذكور اناث ذكور االناث الذكور الفئات العمرية /سنة 

 23 0 0 1 1 0 0 12 9 سنة منأقل 

4_1 26 11 0 0 2 3 0 0 42 

14_5 135 160 3 4 19 13 122 126 582 

45_15 340 400 14 7 37 30 219 423 1470 

 1570 106 417 29 27 2 9 526 454 كثرفا 45

 3687 655 758 76 86 13 26 1109 964 المجموع

 3687 1413 162 39 2073 الكلي المجموع

 .2020، بيانات غير منشورة، شعبة اإلحصاء، قسم التخطيط، دائرة صحة محافظة بابل، المصدر: باالعتماد على وزارة الصحة

 

 اإلصابات عدد تتباين إذ الدراسة منطقة في للمرض الجغرافي عالتوزي إلى( 22تشير الخريطة ) 

حيث الكثافتة السكانية  %(57) وبنسبة (إصابة 2073) الحلة لقضاء اإلصابات أعلى سجلت، االقضية بين

العالية مقارنه مع بقية االقضية كما انه يحتوي على مراكز متخصصة في طب العيون يجعل سكان بقية 

 جاءفيه، كما يعد مركز المحافظة ،و أعلىية وهذا يعطي نتائج تسجيل أعداد إصابات االقضية تتوافد ال

 .(إصابة 39) بواقعاإلصابات أقل ب  الهاشمية قضاء
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    2019عام  بابل محافظة في القرنية التهاب بمرض لالصابات المكاني التوزيع (22) خريطة

 
 . Arc GIS 10.5برنامج اموباستخد، (53) الجدول بيانات على باالعتماد المصدر

 

  -":Cellulitis الهلل" التهابو خراج مرض -26

 تحت واألنسجة الجلد تصيب  بكتيرية عدوى هو الهلل التهاب يسمى ما أو الخلوي النسيج التهاب  

 في الخلوي النسيج التهاب يحدث أن يمكن ولكن، الساقين أسفل منطقة في العدوى تحدث ما وغالبا   الجلد

 أكثر أنه إال، واألعمار األعراق جميع من األشخاص يصيب وقد، الوجه أو الشخص جسم من قةمنط أي

 (العنقوديةو العقدية المكورات) بكتيريا تعد، السن وكبار العمر منتصف في البالغين األشخاص عند شيوعا  

 الجلد من حمراء ةمنتفخ كمنطقة عادةهذا المرض ويظهر، لتهاباال هذا عن المسؤلة ةالرئيس البكتريا هي

 قد، الدم ومجرى يةواالليمف الغدد إلى بسرعة والتورم االحمرار ينتشر أن يمكن، لمسها عند رقيقة وتكون

 دخول عند الخلوي النسيج التهاب يحدث، تعالج االعراض سريعا عند ظهورها ا لمإذ للحياة مهددا   يصبح

 الحشرات لدغاتو لجروحا مثل جلدية إلصابات رضالتع بسبب الجلد طبقات إلى البكتيريا من معينة أنواع
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 في بارزا   دورا   االجتماعي والوضع البيئة تؤدي (1) .الجراحة بعد اتالتهاب و الجلد تقرحاتو الحروق و

 بهذا اإلصابات تتكرر ما وغالبا   الحيوانات طريق عن وانتقاله الريفية بالبيئة يرتبط وربما، به صابةاإل

  .الربيع فصل في والسيما نتقاليةاال الفصول في المرض

 

 فقد اقلهاأما ، (صابة12223) وبواقع (2013) عامفي  بهذا المرض اإلصابات أعلى سجلت

 ماك (إصابة 8891) الدراسة سنوات لمجموع اإلصابات معدل بلغ، (إصابة 4151) (2019) لعام سجلت

 ثانيال كانون شهر في سجلت صاباتاإلأقل و، (إصابة 897) مرضيةال اإلصابات أعلى نيسان شهر يسجل

 .(54) جدول في موضح كما (إصابة520)

 

 (2019-2011) المدة في بابل محافظة في الهلل التهاب بمرض الشهرية اإلصابات أعداد (54) جدول

  األشهر       

 السنوات
 المجموع 1ك 2ت 1ت أيلول بآ تموز حزيران آيار نيسان أذار شباط 2ك

2011 397 593 888 1090 665 1047 1014 541 617 943 690 815 9300 

2012 598 879 1261 894 869 125 1283 716 706 1138 950 1177 10596 

2013 795 1308 1397 1198 1048 513 1279 843 919 1078 885 960 12223 

2014 16 1047 1510 1668 989 1143 912 931 937 999 846 673 11671 

2015 679 903 903 931 1241 1142 825 1100 1143 697 779 638 10981 

2016 628 542 624 874 554 638 682 505 485 636 538 653 7359 

2017 762 655 443 600 919 568 734 1054 639 384 422 668 7848 

2018 504 417 499 475 444 465 635 815 457 411 369 401 5892 

2019 298 318 504 340 284 343 468 258 373 284 397 284 4151 

 8891 697 653 730 697 751 870 665 779 897 892 740 520 المعدل

  .2020، بيانات غير منشورة، شعبة اإلحصاء، قسم التخطيط، دائرة صحة محافظة بابل، المصدر: باالعتماد على وزارة الصحة

ضية اقص عدد اإلصابات المرجدا في تن ا  وحاد واضحا   ا  ( إلى وجود اتجاه72يشير المخطط )

  (.سنويا  اصابة  796.17بهذا المرض وبمقدار)

 
 .(54) على:جدول باالعتماد المصدر

 

 (ابةإص 894) بمعدل الربيع موسم في سجلت اإلصابات أعلى إن (73) المخطط من يتبين موسميا    

 لفيروساتوا البكتريا نشاطو انتقال يالئم الذي الرطب الدافئ المناخ إلى يرجع وذلك، %( 33) وبنسبة

 .إصابة( 560) الشتاء فصل في معدالتهاأقل  وبلغت مرضال لهذا المسببة

                                                           
 (1 )- Bree Normandin and Stephanie Watson, Everything You Need to Know About Cellulitis 

Retrieved on the 23rd of April, 2020, from: https://www.healthline.com/health/cellulitis. 
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 .(54) جدول على: باالعتماد المصدر

 

 وعدد، %(52) وبنسبة (إصابة 2129) للذكور كانت اإلصابات أعلى إن (55الجدول) يظهر كما

 العمرية للفئة اإلصابات أعلى تسجل، العمرية بالفئات يتعلق فيما صابة(1978) بلغت لالناثا إصابات

 المناعة نقص بامراض ونالمصاب المرض يصيب إذ، %(39) وبنسبة (إصابة 1572) وبواقع (15-45)

 والجروح للحروق وتعرضهم المختلفة الظروف في عملهم طبيعة حسب والعمال، واللوكيميا السكري مثل

 لالمراض االدوية بعض ونتناولي الذين السن كبار المرض ويصيب كما، الحشرات ولسع وعضات

 14) وبواقع سنة( منأقل ) العمرية للفئة كانت اإلصاباتأقل و المناعة جهاز من تضعف والتي المزمنة

  (.إصابة

 2019 عامحسب الوحدات اإلدارية والعمر  بابل محافظة في الهلل التهاب بمرض اإلصابات عدد (55) ولجد

 المجموع  قضاء المسيب قضاء المحاويل قضاء الهاشمية الحلة قضاء االدارية الوحدات

 اناث ذكور اناث ذكور اناث ذكور االناث الذكور الفئات العمرية /سنة 

 14 0 0 0 0 4 1 4 5 سنة منأقل 

4_1 104 114 14 19 1 7 52 48 359 

14_5 344 314 62 88 99 108 52 44 1111 

45_15 359 348 244 250 42 124 126 79 1572 

 1096 40 43 2 38 127 160 303 383 فاكثر 45

 4151 211 273 241 180 488 481 1082 1195 المجموع

 4151 484 421 969 2277 الكلي المجموع

 .2020، بيانات غير منشورة، شعبة اإلحصاء، قسم التخطيط، دائرة صحة محافظة بابل، المصدر: باالعتماد على وزارة الصحة

 

 اإلصاباتأعداد  تتباينإذ  الدراسة منطقة في للمرض الجغرافي التوزيع إلى( 23) خريطةالشيرت

%(، إذ يعاني القضاء من 57) وبنسبة (إصابة 2277أعلى اإلصابات لقضاء الحلة ) سجلت، االقضية بين

تساهم في نقل ب والتي االتلوث البيئي وانتشار النفايات ومياه االمطار والتي تعد بؤر لتجمع البعوض والذب

 (إصابة 484المسيب )قضاء بعده جاء، (969الهاشمية بعدد إصابات بلغت )قضاءمسببات المرض، يليه 

 .(إصابة 421المحاويل بواقع )قضاء جاء األخيرة المرتبة وفي
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    2019عام  بابل محافظة في الهلل التهاب بمرض لالصابات المكاني التوزيع (23) خريطة

 
 .Arc GIS 10.5برنامج وباستخدام، (55) الجدول بيانات على تمادباالع المصدر

 

 

 -:"Choleraالهيضة(") الكوليرا-27

 في خاصة الثالث العالم بلدان اغلب في شائع مرض وهو، اإلنسانية عرفتها التية بئواأل قدمأ من

 وبدون ألرضا بقاع كل إلى العدوى نقل على المواصالت سرعة ساعدت وقد، سياآ شرق وجنوب الهند

 الجهاز دخولها عند الجرثومة وتسبب، العدوى حاالت معظم في السبب الملوث الماء ويعد، استثناء

 لم اإذ الموت مث الجفاف إلى تؤدي السوائل ونقص شديد وتقيئ، الرز ماء يشبة مائي اسهال في الهضمي

 عن العدوى وتنتقل (ضيةالهي الضمة) يسمى بكتري مكروب تسببة معد  و حاد مرض وهو، بسرعة تعالج

 حرارية ظروف عند الجرثومة وتنمو (1) .ينالمصاب األشخاص ببراز الملوثة واالطعمة هالميا طريق

                                                           
 .55، ص2018، بغداد، 1ساالر خالد البغدادي، األمراض االنتقالية الشائعة بين طلبة المدارس، دار الكتب والوثائق، ط  - )1( 
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 (ºم55) حرارة درجة عند الجرثومة وتموت (ºم 42) درجة الى حراري مجال وتتحمل (ºم37) مثلى

 ذات البلدان ففي، الجرثومة نمو متالئ التي المناطق في بالكوليرا صابةاإل تنتشر، دقيقة (15) ولمدة

 كبيرة بكميات والفواكه المياه الستهالك وذلك الصيف فصل في صابةاإل تتركز المعتدل المناخ

 (1).ومصر والعراق المتوسط البحر شرقي كدول الجرثومة على يةاوالح بالمياه محماواالست

وتتبع حاالت  1966منذ عام  الكوليرا مستوطن في العراق حيث تم تسجيل حاالت تفشي دورية أن

سجلت  ،أيلول من شهر تموز حتى تصل الذروة في شهر تبدأ المياهزيادة موسمية في تلوث  اإلصابة

تركزت اغلبها في شهر أيلول  في منتصف (إصابة 239) 2015عام  اإلصابات فيمحافظة بابل ذروة 

قضاء الهاشمية بسبب  لمرض وخصوصا  ل الناقليعد الماء الوسط  إذ المناطق القريبة على نهر الفرات

والنازحين  نالالجئياستخدام مياه الشرب الملوثة وخاصة في المناطق الريفية وكذلك انتقال المرض من 

سنوات الدراسة   خالل الكوليرا بمرض صابةلإل رسمية تسجيالت توجد ال كما ،األخرىمن المحافظات 

 (2).بابل محافظة فياألخرى 

 -:"Typhoid" دالتيفوئي مرض -28

 فصيلة الى ينتمي الذي التيفوئيد ميكروب همسبب المتوطنة األمراض من وهو، معد   جرثومي مرض 

 الجهاز طريق عن تكون والعدوى البشري الجسم داخل ويتكاثر يعيش، السالمونيالت جنس، األمعاء بكتريا

 طريق عنأو المريض اجاتلح المباشرة المالمسة طريق عن خرآإلى  شخص من المرض ينتقل، الهضمي

 السنة من الحارة األشهر في بالمرض صابةاإل تتركز، وباء شكل على ويحدثب اوالذب والطعام الماء

 لمدة (مº 66) درجة يتحمل فهو، العالية الحرارة درجات تحمل على التيفوئيد ميكروب طبيعة إلى ويرجع

 درجة دون حرارة درجات عند العيش من بالميكرو ويتمكن، (دقيقة 87) لمدة م(º 51) و (دقيقة 12)

 فورا   بسرعة ويموت الشمسية ألشعةا تأثير يتحمل ال أنه إال، للعدوى مصدرا   المثلجات دتع لذلك التجمد

 (3). بالغليان

 عام في اإلصابات أعلى سجلت إذ، التيفوئيد بمرض اإلصابة حاالت الدراسة منطقة في تباينت

 صاباتاإل معدلأما ، إصابة( 87) (2017) عام في سجلت فقد اقلهاأما ، إصابة( 574) وبواقع (2014)

 صابة(إ 44) حزيران شهر في اإلصابات أعلى سجلت فقد شهريا  ، إصابة( 273) سجلت الدراسة قيد للمدة

  (.56) جدول، إصابات( 9) األول كانون لشهر سجلت واقلها

 
 (2019-2011) المدة في بابل محافظة في التيفوئيد بمرض الشهرية اإلصابات أعداد (56) جدول

  األشهر      

 السنوات
 المجموع 1ك 2ت 1ت أيلول بآ تموز حزيران آيار نيسان ارذأ شباط 2ك

2011 2 9 18 21 11 14 29 21 24 19 15 32 215 

2012 9 5 19 60 51 45 43 22 10 16 15 9 304 

2013 12 38 36 42 93 91 74 40 36 21 10 11 504 

2014 38 20 40 154 122 56 16 67 28 12 15 6 574 

2015 2 6 3 7 27 20 10 26 19 18 26 3 167 

2016 9 2 2 10 11 17 14 27 2 12 11 0 117 

2017 1 0 2 6 3 2 15 19 5 15 11 8 87 

2018 2 0 4 1 12 111 21 13 15 15 20 8 222 

2019 20 35 8 8 18 40 43 28 32 10 14 7 263 

 273 9 15 15 19 29 29 44 39 34 15 13 11 المعدل

 .2020، بيانات غير منشورة، شعبة اإلحصاء، قسم التخطيط، دائرة صحة محافظة بابل، المصدر: باالعتماد على وزارة الصحة

 في المرض بهذا اإلصابات تناقص نحو واضحا  وأما ع اتجاها   هناك إن (74) المخطط يشير  

 .(سنويا  اصابة  -22.41بمقدار) الدراسة منطقة

                                                           
، 1967عبد الحسين بيرم، األمراض المعدية دراسة عملية النتشار األمراض بالعدوى وطرق الوقاية منها، مكتبة الحياة، بيروت - )1( 

 .144ص
 . 2020ة الصحة، دائرة صحة محافظة بابل، قسم التخطيط، شعبة اإلحصاء، بيانات غير منشورة، وزار - (3)

 .95شيماء عبد مفتن عباس السراجي، مصدر سابق ص - )3( 
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 .(56)  على:جدول االعتمادب المصدر

 أعلى بلغت، الدراسة منطقة في التيفوئيد بمرض الموسمية المعدالت إلى (75) المخطط يشير

 للمرض المسببة اتفيروسال نشاط إن إذ، %(42) وبنسبة إصابة( 32) بنحو الصيف موسم خالل المعدالت

 إصابة(. 11) وبواقع والشتاء في اإلصابات معدالتأقل  سجلت حين في، الحارة األجواء في تنشط

 
 .(56) جدول على: باالعتماد المصدر

 

 وبنسبة إصابة(196) الصاباتا أعلى سجلت سنة( 45-15) العمرية الفئة(إن 57يظهرالجدول )

 تناولو األخرى للفئات المعيلة الفئة فهم العمل نشاطات إذ ومسبباته للمرض عرضه اكثر فهم، %(75)

 سجلت اإلصابات أعلى ان كما، سنة( منأقل ) العمرية للفئة إصابة أي تسجل لم، المنزل خارج الطعام

 من يزيد مما العمل ميادين في الذكور على االعتماد زيادة بسبب %(59) وبنسبة إصابة( 156) للذكور

 وبلغت، المرضية المسببات والى المختلفة الجوية للظروف تعرضهم إلى يؤدي مما وتنقلهم حركتهم كثرة

  إصابة(. 107)اإلناث  إصابات
 2019 عامحسب الوحدات اإلدارية والعمر  بابل محافظة في التيفوئيد بمرض اإلصابات عدد (57) جدول

 المجموع قضاء المسيب قضاء المحاويل قضاء الهاشمية قضاء الحلة الوحدات االدارية

 اناث ذكور اناث ذكور اناث كورذ االناث الذكور الفئات العمرية /سنة 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 سنة منأقل 

4_1 1 0 1 0 0 1 1 0 4 

14_5 14 11 6 3 1 0 2 0 37 

45_15 24 22 61 20 0 0 38 31 196 

 26 7 12 0 0 6 1 0 0 فاكثر 45

 263 38 53 1 1 29 69 33 39 المجموع

 263 91 2 98 72 الكلي المجموع
  .2020، بيانات غير منشورة، شعبة اإلحصاء، قسم التخطيط، دائرة صحة محافظة بابل، على وزارة الصحة المصدر: باالعتماد

يشغل قضاء الهاشمية  إذ، الدراسة منطقة في للمرض الجغرافي التوزيع(،24تظهر الخريطة )

يفية من تعاني المناطق الر إذ%(، 38إصابة( وبنسبة ) 98المرتبة األولى في عدد اإلصابات لتصل )

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

1سلسلة  215 304 504 574 167 117 87 222 263

y = -22.417x + 384.64
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القضاء من تدني الوعي الثقافي والصحي والمعيشي لسكانها كما إن معظم المراكز الصحية فيها تفتقر إلى 

 فتوجد الطبيعية للبيئة الصديقة غير االقضية من الهاشمية قضاء يعد الحال وبطبيعةالكوادر التخصصية 

 والبعوض الحشرات وتوطن لنمو موطنا   تشكل يجعلها ممااآلسنة  المياه لتجمع واسعة مساحات فيه

إصابة(، وفي المرتبة الثالثة قضاء  91، وياتي قضاء المسيب بالمرتبة الثانية )للعدوىأقل الن والحرمس

يراجع اغلب المصابون العيادات  إذإصابة(  2إصابة( وفي المرتبة األخيرة قضاء المحاويل ) 72الحله )

 لة.المتخصصة والمستشفيات االهلية في قضاء الح
   2019 عام بابل محافظة في التيفوئيد بمرض لالصابات المكاني التوزيع (24) خريطة

 
 .Arc GIS 10.5 برنامج وباستخدام، (57) الجدول بيانات على باالعتماد المصدر

 

 -: " Acute Gastroenteritis "الحاد( المعوي لتهاباال (الغذائي التسمم مرض -29

 ملوثة أومياه غذاء تناول عن ينشأ، ةي  معد أو سمية طبيعة ذي مرض أي الغذائي التسمميشمل   

 الغثيان عراضاال وتشمل، كثرأ أو سبوعال تصل قد طويلة فترة إلى ساعات عدةبين  التسمم أعراض تظهر

أما حدوثه  سبب حسب أنواع عدة الغذائي للتسمم ،وحمى باسهال مصحوب واحيانا   البطن في الم و قيء

 السالمونيال( بكتريا) تعد، حيوانية أو نباتية سموم أو كيميائي تلوث أو، اتفيروسوال البكتريا السبب يكون إن

 عن لوتنتق والبحيرات األنهار ومياه الصحي الصرف مياه في وتوجد الغذائي للتسمم المسببة األنواع كثرا
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 ومنتجاتها يةاألغذ تتلوث إذ الصيف فصل في المرض ينتشر، والبراز واألغذية الحشرات طريق

 مما، الملوث الغذاء في فطرية سموم افراز في المرتفعه الحرارة درجات وتساعد تنموفيها التي بالفطريات

 افتقار في لمعويةا اتلتهابباال صابةباإل المرتبطة البيئة عوامل أهم تتمثل (1) .الغذائي التسمم عملية يفاقم

 المخلفات من التخلص يتم ثم ومن، الصحي الصرف ةبشبك اتصالها حيث من األساسية للمرافق المساكن

 مياه تلوث احتماالت وتزداد، فتلوثهما المياة أو الطعام إلى المخلفات هذه وتصل، آمنة غير بطريقة اآلدمية

 المعوية بالنزالت صابةاإل ترتبط كما، للمياه العامة بالشبكة أيضا المسكن اتصال عدم حالة في الشرب

  (2).السن صغار بين خاصة لهم الصحي الوعي مستوى وانخفاض، الشخصية بالنظافة اداألفر اهتمام بعدم

 وبشكل يا  سنوو موسميا  و شهريا   الدراسة منطقة في الغذائي التسمم بمرض اإلصابات أعداد تتباين  

 في، إصابة( 190) بلغت (2019)عام  في سجلت اإلصابات أعلى إن إلى (58) الجدول يشير إذ، واضحا  

 ةالدراس سنوات لمجمل اإلصابات معدل بلغ، إصابة( 3) اإلصابات تلكأقل ، (2017) عام سجل ينح

 1) الثاني وتشرين شباط شهري في واقلها إصابة( 9) اإلصابات أعلى تموز شهرسجل ، إصابة( 55)

 إصابة(.

 (2019-2011) المدة في بابل محافظة في الغذائي التسمم بمرض الشهرية اإلصابات أعداد (58) جدول

  األشهر       

 السنوات
 المجموع 1ك 2ت 1ت أيلول بآ تموز حزيران آيار نيسان أذار شباط 2ك

2011 3 0 39 1 1 0 7 0 0 0 0 8 59 

2012 0 0 7 14 4 2 0 0 0 8 1 3 39 

2013 1 0 1 1 1 4 0 7 1 0 0 2 18 

2014 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 4 

2015 0 0 0 1 0 2 0 0 3 0 0 1 7 

2016 3 0 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 7 

2017 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0   0 3 

2018 5 4 0 10 31 15 46 0 13 26 6 15 171 

2019 25 6 8 11 5 30 26 46 15 1 0 17 190 

 55 5 1 4 4 6 9 6 5 5 6 1 4 المعدل

  .2020، بيانات غير منشورة، شعبة اإلحصاء، طقسم التخطي، دائرة صحة محافظة بابل، المصدر: باالعتماد على وزارة الصحة

 منطقة يف بالمرض اإلصابات أعداد تزايد نحوما  وحادا  اع اتجاها   هناك إن (76) المخطط يوضح 

 .(سنويا  اصابة  14.88بمقدار) الدراسة

 
  (58). جدول : على باالعتماد المصدر

                                                           
 .27ص، 1999، القاهرة، 1ط، األكاديمية المكتبة، الغذاء عن ناتجة أمراض، شحاته السيد عبده- )1( 

 جامعة، اآلداب كلية، دكتوراه أطروحة، اإلسكندرية محافظة في واألمراض البيئة ،السيد محمد احمد شيماء - )2( 

 .214ص، 2013، اإلسكندرية

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

1سلسلة  59 39 18 4 7 7 3 171 190

y = 14.883x - 19.083
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(2011-2019)االتجاة العام لمجموع االصابات بمرض التسمم الغذائي في محافظة بابل في المدة(76)مخطط
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 أعلى سجل إذ، الدراسة منطقة في يالغذائ التسمم بمرض لالصابات الفصلي المعدل يتباين كما

 تكون المرتفعة الحرارة درجات الن، %(38) وبنسبة إصابة( 6) الصيف موسم في لالصابات معدل

 االطعمة طريق عن للمرض المسببة الجراثيم تنتقل إذ والميكروبات الجراثيم لتكاثر مناسبا   وسطا

 أن كما، االنسان إلى فتنتقل والصراصر باالذب مثل الحشرات تتكاثر الصيف فصل ففي ،والمشروبات

 اقلهاأما  تجاالثال في تحفظ ال التي االطعمة في سيما وال الجراثيم نمو على يساعد الحرارة درجة ارتفاع

  (.77) المخطط، إصابة( 2) الخريف فصل في فكانت

 
   .((58 جدول على: باالعتماد المصدر

على  متصدرا   المحاويل قضاء جاء فقد، الدراسة ةمنطق في للمرض المكاني التوزيع يخص فيما 

 العوامل إذ الصحي الوعي وانعدام، الريفي بالطابع يتميز إذ، إصابة( 188) إصابات بعدد االقضية بقية

 تحتوي والتي المعدنية الطبخ أواني في وتجهيزه الطعام تحضير عادات منها المتبعة والعادات االجتماعية

 إن المعروف ومن تسخينه بدون الخام الرائب الحليب تناولو ،كالرصاص ةضار كيميائية مواد على

 إلى وتنتقل والبط الدجاج مثل المنزلية الحيوانات في تتوطن الغذائي للتسمم المسببة البكتريا السالمونيال

 استخدام في والتوسع وكذلك القضاء هذا في الحيوانات تلك تربية وتنتشر االبقار لحوم وكذلك البيض

 النباتات طريق عن االنسان إلى تنتقل سامة مواد على وتحتوي نظيفة غير بمياه المزروعات وري المبيدات

 لقضاء إصابة أي تسجل ولم، والمسيب الحلة قضاء من لكل واحدة إصابة سجلت حين في،هاتناولي التي

 المؤسسات أو الصحية زالمراك األحيان اغلب في ينالمصاب إلى قلة مراجعة ربما ويعود السبب الهاشمية

 .إصابات أي فيها تسجل لم فهي لذا الطبية

 

 يتعرض إذ العمرية بالفئات يتعلق فيما، إصابة( 93)اإلناث و إصابة( 98) الذكورإصابات بلغت 

 لهذه هعرض هم فاألطفال غيرهم من أكثر خطر في األفراد بعض ان اال الغذائي التسمم لمرض الجميع

 الدراسة سن في واألطفال الكفاية فيه بما متطور غير لديهم المناعة جهاز الن لغينالبا من أكثر االمراض

 إصابة( 58) بلغت سنة(14-5) العمرية للفئة اإلصابات أعلى سجلت فقد، المنزل خارج الطعام تناول يتم إذ

 لسنا كبار يتعرض ، كماإصابة( 53) بلغت إصابات عدد (فاكثر 45) فئة سجلت وكذلك %(33) وبنسبة

 يعمل ال الذين االشخاص كذلك السن التقدم في مع ضعف قد لديهم المناعة جهاز الن األمراض هذه لخطر

 المناعة جهاز وضعف السرطان أمراض مثل األمراض لهذه عرضة هم السليم بالشكل المناعة جهاز لديهم

 فترة في أنهم إذ (سنة منل أق) للفئة اإلصاباتأقل  سجلت الغذاء طريق عن تنقل التي (االيدز) المكتسبة

 بسبب فهي إصابات من يحدث ماأما ، األخرى األطعمة همتناول وعدم مناعة تزيدهم إذ، الطبيعية الرضاعة

  .(59الجدول ) ،الملوثة بهذا الفيروس الرضاعة زجاجات باستخدام الصناعية الرضاعة

 

 

0

1

2

3

4

5

6

شتاء ربيع صيف خريف

التسمم الغذائي 3 5 6 2

ت
با
صا

ال
ا

(2019-2011)لإلصابة بمرض التسمم الغذائي في محافظة بابل في المدةالموسميةالمعدالت ( 77)مخطط 



 بابل محافظة لسكان والمرضية الديموغرافية الخصائص الفصل الثالث

  

  - 124 -  

 

 2019 عامحسب الوحدات اإلدارية والعمر  بابل محافظة في الغذائي التسمم بمرض اإلصابات عدد (59) جدول

 المسيب قضاء المحاويل قضاء الهاشمية قضاء الحلة قضاء االدارية الوحدات
 المجموع

 اناث ذكور اناث ذكور اناث ذكور االناث الذكور سنة/ العمرية الفئات

 11 0 0 7 3 0 0 1 0 سنة منأقل 

4_1 0 0 0 0 12 16 1 0 29 

14_5 0 0 0 0 27 31 0 0 58 

45_15 0 0 0 0 12 27 0 0 39 

 53 0 0 25 28 0 0 0 0 فاكثر 45

 190 0 1 106 82 0 0 1 0 المجموع

 190 1 188 0 1 الكلي المجموع

 .2020، بيانات غير منشورة، شعبة اإلحصاء، قسم التخطيط، دائرة صحة محافظة بابل، المصدر: باالعتماد على وزارة الصحة

  

 -:"Brucellosis" المتوسط( البحر حمى) مالطا حمى  - 30

 ىالحم أو المتوسط البحر حمى أو المالطية الحمى منها المرض لهذا مسميات عدة تطلق

 بين المشتركة األمراض ىأحد وتعد لها المسبب الميكروب إلى نسبة (البروسيال) حمى أو المتموجة

 والعاملين الزراعية بالمناطق انتشارها رتبطي لذلك ،واألغنام والماعز األبقار خاصة والحيوان اإلنسان

 لإلنسان العدوى وتنتقل ،الزراعي العمل في المستخدمة بالحيوانات المستمر الختالطهم نظرا  ، بالزراعة

 درجة ارتفاع اأعراضه أهم، الميكروب هذا على تحتوي التي لحومها أو الحيوانات ألبان تناول طريق عن

 الشهية فقدان مع بالجسم العام والضعف والخمول الغزير والعرق والرعشة رالمستم شبه والصداع الحرارة

 يعود واألمر الحار الصيف فصل في بالمرض صابةاإل ترتفع (1) .والطحال بالكبد وتضخم بالمفاصل وآالم

 أسابيع لعدة الغبار في حية وتبقى والجفاف العالية للحرارة متهاوابمق تتميز التي الجرثومة طبيعة الى

 سبب في انتشارها لذا فهي تسمى )مرض الحليب(ه في هذا الفصل ومنتجات الحليب وفرةكما ان ل، وشهور

 في األكثر المسبب هو يعد الذي الطازج الجبن وجود عن فضال   ذروتة في والماعز األغنام حليب يكون إذ

  (2) .المرض انتشار

 

 عام يف المرضية اإلصابات أعلى سجلت إذ، الدراسة منطقة في وشهريا   سنويا   اإلصابات تتباين 

 لمجمل تاالصابا معدل ان كما، إصابة( 4) وبواقع (2016) عام في واقلها، (إصابة 38) وبواقع (2013)

 زايدت إن إذ إصابة( 4) المرضية االصابات أعلى آيار شهر سجل كما، إصابة(19) بلغ الدراسة سنوات

 يكون الشهر هذا في إن كما،  تنشط ان للمرض المسببه ساتوالفيرو البكتيريا يساعد الحرارة درجات

 العدوى نتقالا ويكون وحلبها بالحيوانات العناية عند العدوى تنتقل إذ، ذروته  أعلىب المواشي في الحليب

 األول شرينت، الثاني كانون) األشهر في اإلصاباتأقل  سجلت كما، أساس   بشكل الطعام مع الفترة ذهه في

 (.60) الجدول، منهما لكل واحدة( إصابة) بواقع األول( كانون، نيالثا تشرين

 

 

 

 

                                                           

، بيروت، العلمية الكتب دار، ومنتجاتها الحيوانات من األنسان إلى تنتقل التي السارية األمراض، هللا خلف شعبان- )1( 

 .37 ص، 2014

 رسالة، 2012-1998 للمدة ديالى محافظة في االنتقالية األمراض توطن في المناخ أثر، الحمداني محمد نعمان خالد- )2( 

 .68ص، 2013، ديالى جامعة، اإلنسانية للعلوم التربية كليةماجستير، 



 بابل محافظة لسكان والمرضية الديموغرافية الخصائص الفصل الثالث

  

  - 125 -  

 

 (2019-2011) المدة في بابل محافظة في مالطا حمى بمرض الشهرية اإلصابات أعداد (60) جدول

  األشهر     

 السنوات
 المجموع 1ك 2ت 1ت أيلول بآ تموز حزيران آيار نيسان أذار شباط 2ك

2011 0 3 1 0 2 1 0 2 0 5 0 0 14 

2012 3 1 0 0 0 4 3 1 3 0 4 3 22 

2013 3 5 10 1 2 7 2 0 4 4 0 0 38 

2014 0 2 1 4 0 0 3 2 0 0 1 0 13 

2015 0 0 0 0 1 1 1 2 0 0 0 1 6 

2016 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4 

2017 1 0 0 1 21 1 1 1 0 0 3 1 30 

2018 0 2 3 0 3 4 1 2 0 3 0 0 18 

2019 0 0 3 1 3 2 3 2 8 0 0 1 23 

 19 1 1 1 2 2 2 2 4 1 2 2 1 المعدل

 .2020، بيانات غير منشورة، شعبة اإلحصاء، قسم التخطيط، دائرة صحة محافظة بابل، المصدر: باالعتماد على وزارة الصحة

عاما  نحو  اتجاها  في عدد االصابات خالل مدة الدراسة، و  تذبذبا  ( ان هناك 78كما يظهر المخطط )

 .اصابة سنويا ( - 0.0167بمقدار) اقص طفيف جدا  بعدد االصابات بهذا المرضتن

 
  .(60) جدول على: باالعتماد المصدر

 الحرارة درجات تزايد مع إذ، إصابات( 3) وبواقع اإلصابات تلك أعلى الصيف سجل فقد موسميا   

 الجوية الظروف في التحمل لىع الكبيرة بقدرتها تمتاز والتي للمرض المسببة الفيروسات نشاط يزداد

 الجبن وفي، وأكثر (أيام 10) الحليب وفي، أشهر ثالثة حتى والتربة الماء في العيش تستطيع إذ، الخارجية

 لدى الوالدة موسم هو الصيف موسم إن كما أشهر الثالثة من يقرب ما الصوف وفي تقريبا   (يوما   45)

 فقد االصاباتأقل أما ، ةالمصاب الحيوانات مع بالتماس الةالح هذه في العدوى وتنتقل واألبقار األغنام

  (.(79 مخطط، موسم لكل واحدة إصابة تسجل فقد المواسم لبقية سجلت

 
  .(60) على:جدول باالعتماد المصدر

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

1سلسلة  14 22 38 13 6 4 30 18 23

y = -0.0167x + 18.75
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(2019-2011)االتجاه العام لمجموع االصابات بمرض حمى  مالطا في محافظة بابل في المدة(78)مخطط
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 18) بلغت االصابات أعلى سجل الهاشمية قضاء ان للمرض افيالجغر التوزيع من يتضح

 بين المشتركة األمراض من مالطا حمى فان الزراعية الحيوانات وتربية الريفية الطبيعة بسبب، إصابة(

 إلصابةا دادتز،كما  منتجاتها واستخدام الزراعية الحيوانات مع الدائم واختالطهم واإلنسان الحيوان

 بواقع المسيب قضاء يليه، الصوف يجزون والذين والقصابين والرعاة الماشية مربي بين بالعدوى

احصائيات حقيقية  وجود لعدم، المحاويلو الحلة قضائي في اصابات اي تسجل لم حين في، إصابة(5)

 الصحي القطاع على الناس اعتماد فان (2003)للمرض وانتشاره على نطاق الحيوانات واالنسان  بعد عام 

 نةالمتوط االمراض لمركز لالحصاء تنسيقية ليةآ وجود وعدم العامة والصحة البيطري الجانب في الخاص

 (1).البيانات تسجيل في الدقة عدم الى ادى والبيطري االنساني الصحي المجال في الخاص القطاع اطباء مع

 

 بةبالنس المناعه قلة حيث، %(65) وبنسبة (إصابة 15)الذكور من أعلى اصاباتاإلناث  سجلت

 خدمنيست التي توالفالحا معها مباشر وبتماس الزراعية الحيوانات رعاية عليهن تقع وكذلك لإلناث

 قودو كمصدر تستخدم التي (النارية االقراص مايسمى أو، المطال) لصناعة الروث الحيوانات تفضال  

 فقد لعمريةا الفئاتأما ، (إصابة8) الذكور إصابات وبلغت، (الحالبات) الحليب وجامعات، والتدفئة للطبخ

 هذه تعد إذ، %(70) وبنسبة إصابة(16) وبواقع صابة(إ 45_15) العمرية للفئة االصابات أعلى سجلت

 طحن نم الحيواني العلف صناعة في يعملون والذين والبيطرية الحيوانية الصحة في العاملين من فئة

 سنة منقل أ) لفئة إصابة أي تسجل ولم، الزرائب ومنظفي للدواجن البروتيني العلف لدعم الحيونات عظام

  (.61) جدول، واحدة(

 2019 عامحسب الوحدات اإلدارية والعمر  بابل محافظة في مالطا حمى بمرض باتاإلصا عدد (61) جدول

 المجموع المسيب قضاء المحاويل قضاء الهاشمية قضاء الحلة قضاء االدارية الوحدات

 اناث ذكور اناث ذكور اناث ذكور االناث الذكور سنة/ العمرية الفئات  

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 سنة منأقل 

4_1 0 0 1 1 0 0 0 0 2 

14_5 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

45_15 0 0 4 10 0 0 0 2 16 

 4 2 1 0 0 0 1 0 0 فاكثر 45

 23 4 1 0 0 11 7 0 0 المجموع

 23 5 0 18 0 الكلي المجموع

  .2020، بيانات غير منشورة، شعبة اإلحصاء، قسم التخطيط، دائرة صحة محافظة بابل، المصدر: باالعتماد على وزارة الصحة

 

 -:"Cerebrospinal Meningitisالسحائي" لتهاباال مرض -31

الواقية حول الدماغ والحبل  السحائية األغشية يصيب، االنتشار وسريع معد   بكتيري مرض 

 السيمائي السحايا التهاب) أنواع ثالث على ويكون، الشوكي ويسمى )باالتهاب الدماغ الفيروسي(

 ة"السحائي الينسيريات" هي للمرض المسبب الرئيسي الجرثومي املالع الفيروسي( السحايا، الجرثومي

 فهي بكتيرية الغير بالمسببات يتعلق فيما أما ، والمدارية المعتدلة المناطق في بالمرض اإلصابة تكثر

 تزداد "Enteroviruses Epstein" هي للمرض المسببة اتفيروسال أكثر ومن الفيروسية المسببات

 الربيع وفي لشتاء أواخر في أخرى مرة وتزداد والخريف الصيف فصلي في الفيروسي بالسحايا اإلصابة

 األمطار سقوط بداية مع السحائية األوبئة وتتوقف الرملية والعواصف بالجفاف العدوى أنتشار يتسارع

                                                           
لدكتور رافد الطب الباطني في كلية الطب جامعة المستنصرية ا اذالعراق من البلدان المتوطنة لحمى مالطا، أست – (1)

 الموقع اإللكتروني: ى، عل7/11/2011برثا بتاريخ أنباء ي مقال منشور في وكالة عالء الخزاع

http://burathanews.com/arabic/news/141228   

 

http://burathanews.com/arabic/news/141228
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 المخاطي الحائل في أتالف إلى يؤدي مما السحائية المكورات غزو من تزيد والغبار الرطوبة فانخفاض

  (1) .المخاطية لألغشية المناعية الدفاعات تقليل أو مباشر بشكل

 أعلى سجلت إذ، شهريا  و سنويا   السحائي لتهاباال بمرض الدراسة منطقة في صابةاإل تتباين

 صاباتاإل تزداد شهريا  ، 2014 عام في إصابة أي تسجل لمو، (إصابة21) بلغت (2015) لعام اإلصابات

 سجلت إن النادر من حين في، (آب، تموز، حزيران) شهر من لكل إصابتان وبلغت الحارة األشهر في

 مجملل اإلصابات أما معدل، الثاني كانون لشهر واحدة إصابة سجلت إذ، الباردة األشهر في إصابات

  .(62) الجدول (إصابة 11) بلغت الدراسة سنوات

 (2019-2011) المدة في بابل محافظة في السحائي لتهاباال بمرض الشهرية اإلصابات أعداد (62) جدول

  األشهر        

     السنوات
 المجموع 1ك 2ت 1ت أيلول بآ تموز حزيران آيار نيسان أذار شباط 2ك

2011 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 4 

2012 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 3 0 8 

2013 0 0 0 0 0 8 0 8 0 0 0 0 16 

2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2015 0 0 1 0 4 0 7 0 8 0 1 0 21 

2016 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 

2017 0 0 0 3 0 7 0 0 0 7 0 0 17 

2018 0 0 0 4 0 0 8 0 1 0 0 0 13 

2019 0 0 0 0 2 0 2 3 3 0 0 0 10 

 11 0 0 1 1 2 2 2 1 1 0 0 1 المعدل

  .2020، بيانات غير منشورة، شعبة اإلحصاء، م التخطيطقس، دائرة صحة محافظة بابل، المصدر: باالعتماد على وزارة الصحة

 

 اتجاها  و الدراسة مدة خالل اإلصابات عدد في واضحا   تذبذبا   هناك أن إلى( 80) المخطط يشير كما

 .(سنويا   إصابة 0.8)بمقدار  المرض لهذا اإلصابات ازدياد نحو واضحا  

 
   (62) .على:جدول باالعتماد المصدر

 

 واقعب الصيف موسم في اعالها سجلت، الموسمية االصابات في تباين هناك ان (81) المخطط يشير

 المائية حالمساب في تنتشر إذ الحرارة درجات تزايد مع تنشط للمرض المسببة الفيروسات ألن، (إصابة3)

ى أدن وسجلت، والسجون المدارس في الصف غرف في التهوية وقلة المواصالت في خاصة تاماواالزدح

  موسم. لكل (واحدة إصابة) سجلت إذ، المواسم لبقية صاباتاال

                                                           
 .102ص، سابق مصدر، السراجي عباس مفتن عبد شيماء - )1( 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

1سلسلة  4 8 16 0 21 7 17 13 10

y = 0.8x + 6.6667
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 (.62) جدول : على باالعتماد المصدر

 

 لكل (إصابة 5) سجلت إذ، والهاشمية الحلة لقضائي كانت االصابات أعلى ان (63) الجدول يشير

 المحاويل ئيلقضا إصابة اي تسجل لم حين في، االقضية هذه في عالية السكان وكثافة أعداد إذ، مامنه

أو المحافظات القريبة كمحافظة  المحافظة مركز يراجعونالسكان في هذين القضائين  اغلب إن إذ والمسيب

التوجد ومتطورة للكشف عنه  الطبية والمعدات جهزةبغداد الن هذا المرض متعلق بالدماغ ويحتاج إلى ا

 (إصابة5) سجلت فقد المصابة بالمرض العمرية الفئاتأما ،  "كالرنين المغناطيسي"في هذين القضائين 

 صابةلإل عرضة اكثر فهم بعد المناعة جهاز لديهم يكتمل لم إذ األطفال فئة وهي (سنة 4-1) العمرية فئةلل

 إصابة اي تسجل لم حين في، واحدة إصابة وبواقع (سنة منأقل ) لفئة االصاباتأقل  سجلت، بالمرض

  .واإلناث الذكور من كلل (إصابة 5) لتسج كما، (فأكثر 45) لفئة

 

 2019 عام والعمر اإلدارية الوحدات حسب بابل محافظة في السحائي لتهاباال بمرض اإلصابات عدد (63) جدول

 المجموع المسيب قضاء المحاويل قضاء الهاشمية قضاء الحلة قضاء االدارية الوحدات

 اناث رذكو اناث ذكور اناث ذكور االناث الذكور سنة/ العمرية الفئات 

 1 0 0 0 0 0 1 0 0 سنة منأقل 

4_1 2 1 0 2 0 0 0 0 5 

14_5 2 0 0 2 0 0 0 0 4 

45_15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 فاكثر 45

 10 0 0 0 0 4 1 1 4 المجموع

 10 0 0 5 5 الكلي المجموع

  .2020، بيانات غير منشورة، شعبة اإلحصاء، لتخطيطقسم ا، دائرة صحة محافظة بابل، المصدر: باالعتماد على وزارة الصحة

 

 -:"Viral Hepatitis" الفيروسي الكبد التهاب -32

 وهي الفيروسات من أنواع عدة مسببه، وخطير شائع مرض وهو، معد  ال الكبدي باليرقان يدعى 
D) ،C ،B ،A) ،في المرض يتركز، بئةأو  أو فردية حاالت بشكل ويحدث المتوطنة األمراض من ويعد 

 الحارة المناطق في والخريف الصيف موسم وفي والمعتدلة الباردة المناطق في الشتاء ئلأو و  الخريف
 الطبيعية البيئة الظروف من واسع مدى على يتأقلم ان ويمكن، البرزاي التلوث طريق عن وينتقل، الجافة
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 وتدني الصحي الوعي قلة وأن، أيضا الملوثة الترب عن فضلا  المرض هذاقل انو  اهم من الماء عديو 
 المرض بهذا المريض بها يصاب التي المناطق بعض في اللزم العلج توافر عدم مع النظافة مستوى

 حتى (يوم 50 - 15) بين ما الفيروس حضانة مدة وتصل، والدافئة الحارة المناطق في وبالخصوص
 (1) .األعراض ظهور

 -: "Epdiemic Hepatitis" (A) الفيروسي الكبد التهاب -أ

 به العدوى وحصول انتشاره لسهولة المعوي الكبد التهاب أحيانـا ويسمى حاد فيروسي مرض  

 ولكن (دقيقة 60) لمدة (ºم 60) متوسطة حرارة درجة في االستقرار على القدرة له صغير فيروس ومسببه

 يحتفظ أن  (A) نمـط لكبـدا التهاب فيروس ويستطيع (ºم 90) الى تصل عالية حرارة بدرجة تثبيطه يمكن

 (ºم25) حرارة بدرجة والخزن التخفيف بعدقل األ في واحد شهر لمدة صابةاإل إحداث على قابليتهب

 في أشهر أو أيام لعدة حيا   يبقى هذا الفيروس (ºم -20) حرارة بدرجة سنوات لعدة أو %(42) وبرطوبـة

 الجسم حـرارة درجـة ارتفاعهي  هعراضأهم ا، التربة يوف الملوثة والمياه البحـر ميـاه وفـي العذبة المياه

 غامق لون إلى البول وتحول (والعينين الجلد اصفرار) يرقان قليلة أيام خالل ذلك ويعقب الشهية وفقدان

 تناول أو الملوثة المياه شرب فعلب الفم طريق عن الطبيعيـة صابةاإل أثناء الجسم دخول من الفيروس يتمكن

 حالـة فـيأما ، (سـنة 14 دون) اإلطفـال عنـد خفيفـةتكون اإلصابة  (2).الفيروس بجسيمات ثةالملو االطعمة

 المرض ينتشر، أسابيع ثالثة حـوالي يستمرو، حدة اكثر االعراض فتكون (فأكثر سنة 46) البالغين إصابة

 األوضاع سوء أو العـالج ضعف مـع النظافـة وقلـة الصـحي الـوعي فـي قلـة و العاليـة السكانية الكثافة مع

 (3).(يوما   50 -51)بين  حواتـر الحضانة مدة، القتصاديةوا االجتماعية

 

 طقةمن في (A) الفيروسي الكبد التهاب بمرض االصابات أعداد تباين الى (64) الجدول يشير  

 عام يف اواقله (إصابة171) بلغت (2013) عام في اإلصابات أعلى سجلت إذ، سنويا  و شهريا   الدراسة

 ريا  شه (إصابة 94) بلغ فقد الدراسة سنوات لمجمل االصابات معدلأما ، (إصابة36) وبواقع (2017)

 نحزيرا شهر في االصابات ازدياد في السبب يعود (إصابة11) اصابات معدل أعلى حزيران شهر سجل

 .(إصابة 4) نيسان شهر في واقلها، الحارة االجواء في ينشطفيروس ال طبيعيه إذ

 

 

 

                                                           

، رسالة الطبية الجغرافيا في دراسة غزة محافظة في (A) النوع الوبائي الكبد التهب مرض، نسلطا أبو ايوب أسراء - )1( 

 .34 ص، 2017، غزة ،اإلسالمية الجامعة، اآلداب كلية ماجستير،

 رسالة، (2013-2008) للسنوات العراق في الفيروسي الكبدالتهاب  لمرض المكاني التحليل، النجم ياسر حسن عقيل- )2(

 .16ص، 2015، الكوفة جامعة اآلداب كلية ،ماجستير

 للسنوات ديالى محافظة في (A) الوبائي الكبدلتهاب ال المكاني التباين، احمد شهاب وسن، محمد علي غفران- )3( 

 .446-442ص، 2018، 87 العدد، ديالى مجلة، (,2007,2016,2013,2010)
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 (2019-2011) المدة في بابل محافظة في (A) الفيروسي الكبد التهاب بمرض الشهرية اإلصابات أعداد (64) جدول

  األشهر      

  السنوات
 المجموع 1ك 2ت 1ت أيلول بآ تموز حزيران آيار نيسان أذار شباط 2ك

2011 17 6 2 5 11 6 4 3 6 5 13 4 82 

2012 1 17 1 1 32 13 4 4 2 15 23 2 115 

2013 26 7 15 10 12 13 19 28 14 10 3 14 171 

2014 6 3 5 2 3 10 10 6 11 4 11 6 77 

2015 4 10 9 6 14 20 0 9 26 21 24 2 145 

2016 11 4 2 2 3 4 7 8 0 7 0 4 52 

2017 3 2 1 3 2 3 4 2 5 5 2 4 36 

2018 3 10 1 2 9 11 15 6 11 8 7 2 85 

2019 4 1 7 4 6 15 6 12 3 6 4 11 79 

 94 5 10 9 9 9 8 11 10 4 5 7 8 المعدل

  .2020، بيانات غير منشورة، شعبة اإلحصاء، قسم التخطيط، دائرة صحة محافظة بابل، المصدر: باالعتماد على وزارة الصحة

 تناقص نحو اتجاه مع، الدراسة مده خالل االصابات في واضحا   تذبذبا   هنالك ان (82) المخطط يبين 

 .(سنويا  اصابة  - 6.61بمقدار) بالمرض المرضية االصابات ددع

 
 .(64) جدول على باالعتماد المصدر: 

 

 بواقع الصيف لموسم سجلت اإلصابات أعلى إذ، موسميا   تباين هناك ان (83) المخطط يوضح   

 بدرجة راالستقرا على قدرة لها التي الفيروسات من المرض مسبب يعد إذ ٪(38) وبنسبه إصابة(10)

 تزايد مع تزامنا   الصيف موسم في تتزايد فهي لذلك دقيقة( 60) لمدة (ºم 60) إلى تصل متوسطة حرارة

  إصابة(. 7) ولموسم الشتاء إصابة(4) الربيع لموسم سجلت االصاباتأقل و الحرارة درجات

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

1سلسلة  82 115 171 77 145 52 36 85 79

y = -6.6167x + 126.64
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  .(64) على:جدول باالعتماد المصدر

 إليهم ينتقل إذ، %(69) وبنسبة إصابة( 54)للذكور سجلت اإلصابات أعلى إن( 65يشير الجدول ) 

 مثل ملوثة مواد استخدام عن فضال   والحركة التنقل في المتمثلة المختلفة الممارسات طريق عن المرض

 العمرية بالفئات يتعلق فيماأما ، إصابة( 26)اإلناث  إصابات بلغت حين في، والوشم الحالقة وأدوات الحقن

 من الفئة هذه وتعد، %(59) وبنسبة إصابة( 46) وبواقع سنة( 14-5) لفئة جلتس اإلصابات أعلى فان

 األطعمة تناولو والسباحة مختلفة مصادر من الملوثة المياه شرب على يعتادون الذين المدارس طلبة

 واحدة. إصابة فاكثر( 45) العمرية للفئة اإلصاباتأقل  سجلت، كالمثلجات الملوثة

 

 2019 عام رالعمو  اإلدارية الوحدات حسب بابل محافظة في A الفيروسي الكبد التهاب بمرض تاإلصابا عدد (65) جدول

 المجموع  المسيب قضاء المحاويل قضاء الهاشمية قضاء الحلة قضاء االدارية الوحدات

 اناث ذكور اناث ذكور اناث ذكور االناث الذكور سنة/ العمرية الفئات 

 2 0 0 0 0 0 0 2 0 سنة منأقل 

4_1 7 9 2 0 5 1 2 0 26 

14_5 13 7 4 0 12 5 4 1 46 

45_15 1 0 0 0 1 0 1 1 4 

 1 0 1 0 0 0 0 0 0 فاكثر 45

 79 2 8 6 18 0 6 18 21 المجموع

 79 10 24 6 39 الكلي المجموع

  .2020، ات غير منشورةبيان، شعبة اإلحصاء، قسم التخطيط، دائرة صحة محافظة بابل، المصدر: باالعتماد على وزارة الصحة

  

إصابة(  39جاء قضاء الحلة في المرتبة األولى) إذتتباين عدد اإلصابات في منطقة الدراسة،   

تفرغ المياه  إذيعاني القضاء من تلوث مياه الشرب بسبب تردي شبكات تصفية المياه،  إذ%(، 50وبنسبة )

تلقى من العيادات الطبية ومستشفى مرجان  الغير معالجة في شط الحلة وخصوصا المخلفات الطبية التي

 10إصابة(، وفي المرتبة الثالثة قضاء المسيب ) 24الطبي، حين كان قضاء المحاويل في المرتبة الثانية )

 .(25إصابة(، خريطة ) 6الهاشمية ) إصابة( وفي المرتبة الرابعة واألخيرة قضاء
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    2019عام  بابل محافظة في A الفيروسي الكبد ابلتهاال بمرض لالصابات المكاني التوزيع (25) خريطة

 
 . Arc GIS 10.5برنامج وباستخدام، (65) الجدول بيانات على باالعتماد المصدر

 

 -":Acute Hepatitis"(B) الفيروسي الكبد التهاب -ب

 الدم طريق عن ينتقل لكونه المصلي الكبد التهاب أحيانا   ويسمي الكبد يصيب فيروسي التهاب هو

 وعن، الطفل إلى المريضة األم من ينتقل وقد، الجلد وثقب بالوشم الملوثة اإلبر واستعمال الدم نقل مثل

 يتحول معينة حاالت وفي، مزمنا   ليصبح المرض يتطور األحيان من كثير وفي، الجنسية المعاشرة طريق

 حامل إلى حاالتال بعض في المزمن بالمرض المصاب ضيالمر ويتحول، كبدي سرطان أو تليف إلى

 لنقل جاهزا   يكون على حين، أعراض أي من يشتكي وال الظاهر في سليما   الشخص يكون إذ، للمرض

 ربماو ما اتم يتعافون وقد، مطلقا   بالمرض يشعرون ال العدوى بهذه ونيصاب من معظم الغير إلى المرض

 الجسم خارج فيروسال ويبقى، رقان الي أو بالصفار تسمى، وهذه، االصفرار من بنوع أعينهم الوان تتغير
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 إن يستطيع فهو والجفاف الحرارة درجات المرض وميقا (1) .يوم( 75) المرض حضانة وفترة، أيام( 7)

  (2) .الغرفة حرارة بدرجة األخرى والسوائل الدم في اشهر( 6) لمدة يبقى

 

 قةمنط في (B) يروسيالف الكبد التهاب بمرض االصابات أعداد تباين الى (66) الجدول يشير  

 امع في واقلها (إصابة1938) بلغت(2017)  في اإلصابات أعلى سجلت إذ، سنويا  و شهريا   الدراسة

 هريا  ش (إصابة 685) بلغ فقد الدراسة سنوات لمجمل االصابات معدلأما ، (إصابة13) وبواقع (2011)

 في هاواقل، الحارة االجواء في ينشطفيروس ال طبيعيه إذ (إصابة76) اصابات معدل أعلىآب  شهر سجل

  .(إصابة 24) الثاني كانون شهر

 (2019-2011) المدة في بابل محافظة في (B) الفيروسي الكبد التهاب بمرض الشهرية اإلصابات أعداد (66) جدول

  األشهر      

  السنوات
 المجموع 1ك 2ت 1ت أيلول بآ تموز حزيران آيار نيسان أذار شباط 2ك

2011 0 1 4 0 1 0 3 0 0 0 0 4 13 

2012 20 0 1 0 2 2 0 0 0 14 3 0 42 

2013 2 4 17 1 2 14 4 1 2 16 23 32 118 

2014 15 29 8 11 14 14 20 15 26 10 4 13 179 

2015 65 80 66 68 65 83 110 105 72 58 72 56 900 

2016 42 74 127 91 82 45 113 69 163 76 63 115 1060 

2017 66 179 112 196 198 154 240 251 214 105 77 146 1938 

2018 73 102 39 70 82 152 122 149 84 56 96 78 1103 

2019 62 113 66 45 53 113 67 96 58 35 52 56 816 

 685 56 43 25 69 76 75 64 55 54 49 65 24 المعدل

 .2020، بيانات غير منشورة، شعبة اإلحصاء، طقسم التخطي، دائرة صحة محافظة بابل، المصدر: باالعتماد على وزارة الصحة

 

 نحو هاتجا مع، الدراسة مده خالل االصابات في واضحا   تذبذبا   هنالك ان (84) المخطط يبين  

 .(سنويا  اصابة  181.9بمقدار) بالمرض االصابات عدد في وملحوظ حاد تزايد

 
 .(66) جدول على: باالعتماد المصدر

 منطقة يف الدراسة مدة خالل موسميا   اإلصابات عدد تباين إلى (85) المخطط فيشير موسميا  أما 

 إلى ذلك يعود، %(38) وبنسبة (إصابة 67) وبواقع االصابات تلك أعلى الصيف موسم سجل إذ الدراسة

 شهدهت ما وهذا والجفاف المرتفعة الحرارة درجات ومةامق يستطيع إذ للمرض المسبب فيروسال طبيعة

 إصابة(. 34) اإلصابات تلكأقل  الخريف موسم وسجل، راسةالد منطقة أجواء

                                                           

 .379ص، 2009، عمان، 1ط، صفاء دار، الطبية الجغرافية، الدليمي حسين خلف- )1( 

 .88ص، 2001، الرياض، 2ط، السوادي مكتبة، الصحية الثقافة أسس، الوهاب عبد محمد جالل منال- )2( 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

1سلسلة  13 42 118 179 900 1060 1938 1103 816

y = 181.93x - 224.22
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  .(66) :جدول على عتماد باال المصدر

 

 %(52) إصابة(وبنسبة 417)اإلناث  من بقليل أعلىالذكور إصاباتإلى إن  (67يشير الجدول )

 وفي الجنين لىإ االم من وانتقاله والوشم الحالقة اآلتب المرض ينتشر إذ، إصابة( 399) فبلغتاإلناث أما 

 إصابة( 476) وبواقع سنة( 45-15) العمرية الفئة وسجلت، والحجامة االسنان قلع عند االسنان عيادات

 وأطباء والفحص التحليل مراكز في الطبية المهن مجال في العاملين بين المرض ينتشر إذ، %(59) وبنسبة

 سنة( منأقل ) فكانت لالصابات تسجيال   الفئاتأقل أما ، المرضى مع مباشر بتماس هم الذين العمليات

  إصابة(. 11) وبواقع

 2019 والعمرعام  اإلدارية الوحدات حسب بابل محافظة في B الفيروسي الكبد التهاب بمرض اإلصابات عدد (67) جدول

 المجموع  المسيب قضاء المحاويل قضاء الهاشمية قضاء الحلة قضاء االدارية الوحدات

 اناث ذكور اناث ذكور اناث ذكور االناث الذكور نةس/ العمرية الفئات 

 11 5 6 0 0 0 0 0 0 سنة منأقل 

4_1 0 0 0 0 0 1 6 5 12 

14_5 1 2 0 0 0 3 14 9 29 

45_15 12 5 0 0 30 26 188 215 476 

 288 114 146 5 6 0 0 9 8 فاكثر 45

 816 348 360 35 36 0 0 16 21 المجموع

 816 708 71 0 37 الكلي المجموع
  .2020، بيانات غير منشورة، شعبة اإلحصاء، قسم التخطيط، دائرة صحة محافظة بابل، المصدر: باالعتماد على وزارة الصحة

 

المرتبة األولى بعدد بجاء قضاء المسيب  إذ(، إلى التوزيع المكاني للمرض، 26تشيرالخريطة )

إن  إذاإلصابات لهذا القضاء  أعلىت وجاء%( 86إصابة( وبنسبة ) 708قع )اإلصابات المرضية وبوا

السكان وال سيما الفئات الفقيرة وكذلك وجود مركز الجهاز الهضمي  عندمتاخرة  تكتشف اعراض المرض 

وهو المركز الوحيد في المحافظة وان التحاليل  في مستشفى مرجان في قضاء الحلة يبعد عن القضاء كثيرا  

اثرا  ضعف حمالت التوعية في هذا المرض  فضال  عنلفة عالية، والفحص خارج هذا المركز تكون ذا ك

 37إصابة(، وفي المرتبة الثالثة قضاء الحلة )71في انتشاره، وفي المرتبة الثانية قضاء المحاويل )كبيرا  

 إصابة(، في حين لم يسجل قضاء الهاشمية أي إصابة.
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    2019عام  بابل محافظة في B الفيروسي لكبدا لتهاباال بمرض لالصابات المكاني التوزيع (26) خريطة

 
 . Arc GIS 10.5برنامج وباستخدام، (67) الجدول بيانات على باالعتماد المصدر

 

 -":Acute hepatitis"(D) الفيروسي الكبد التهاب -ج

 فقط ا  كبدي ا  التهاب يسبب إنه  ب ذلك غريبا   الفيروس هذا ،يعد(Delta virus) الدلتا بفيروس يسمي

 ومن، آخر فيروس وجودب إال التكاثر يستطيع ال فهو (B) النوع الكبد التهابب ينالمصاب المرضى عند

 ويوجد، (D)  بالنوع التهاب ويسبب دللكب ومحطم شديد التهاب إلى (B) الكبدي لتهاباال يتحول إن الممكن

 6- 4) بين الفيروس هذا حضانة فترة وتبلغ سياآ وجنوب سطواأل والشرق إفريقيا في بكثرة المرض هذا

 (B) الوبائي الكبد التهاب أعراض ما حد الى تشبه أعراضه، الدم طريق عن الفيروس هذا ينتقل، (أسابيع
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 المفاصل في بألم المصاب يشعر وقد، الداكن اللون الي البول وتحول والعينين الجلد اصفرار في متمثلة

 .أكثر أو سنه 20 لمدة لتهاباال فيها يستمر التي تالحاال فيأما ، وصداع وحمى واعياء الشهية وفقدان

 (1) .الكبد وظائف لهبوط أعراض ظهور المحتمل فمن

 

 عام يف اإلصابات أعلى سجلت إذ، (68) الجدول يظهرها وشهريا   سنويا   اتاإلصاب أعداد تتباين

 اتسنو لمجمل اإلصابات معدل وبلغت، إصابة( 31) (2016) لعام واقلها إصابة( 992) بلغت (2017)

 41)آب لشهر اعالها بلغت إذ الحارة األشهر في اإلصابات أعلى سجلت كما، إصابة( 377) الدراسة

  إصابة(. 21) الثاني كانون شهر في إصابةأقل  سجلت إذ الباردة األشهر في واقلها، إصابة(

 

 (2019-2011) المدة في بابل ظةمحاف في (D) الفيروسي الكبد التهاب بمرض الشهرية اإلصابات أعداد (68) جدول

  األشهر       

 السنوات
 المجموع 1ك 2ت 1ت أيلول بآ تموز حزيران آيار نيسان أذار شباط 2ك

2011 6 4 6 5 4 6 4 1 17 5 14 12 84 

2012 2 4 17 1 2 14 4 1 2 16 23 32 118 

2013 15 29 8 11 14 14 20 15 26 10 4 13 179 

2014 8 3 6 6 9 3 7 2 10 8 7 7 76 

2015 6 6 17 5 6 7 18 8 3 3 2 4 85 

2016 0 6 4 3 3 3 2 4 3 1 0 2 31 

2017 42 74 100 70 72 45 113 69 163 76 53 115 992 

2018 65 80 66 68 65 83 110 105 72 58 72 56 900 

2019 48 72 54 118 120 134 75 166 38 40 23 36 924 

 377 31 22 24 37 41 39 34 33 32 31 31 21 المعدل

 .2020، بيانات غير منشورة، شعبة اإلحصاء، قسم التخطيط، دائرة صحة محافظة بابل، المصدر: باالعتماد على وزارة الصحة

 

 قةمنط في المرض بهذا اإلصابات عدد تزايد نحو جدا   حاد اتجاها   هنالك إن (86) المخطط يشير 

  (سنويا  اصابة  121.45،وبمقدار)الدراسة

 
  (68) .جدول : على باالعتماد المصدر

 

 أعلى الصيف موسم في سجلت إذ، بالمرض لإلصابة الموسمية المعدالت (87) المخطط يبين كما  

 سجلت، إصابة(23) الخريف فصل في اإلصاباتأقل  أما %(32) وبنسبة إصابة( 37) بواقع اإلصابات

                                                           

 الممتدة الزمنية للفترة بنغازي مدينة في الوبائي الكبدالتهاب  بمرضصابة لإل المكاني التباين، السعيطي رمضان هويدا- )1( 

 .85-84ص، 2017، بنغازي جامعة، اآلداب كليةماجستير  ، رسالةالطبية رافياالجغ في دراسة 2012- 2006 بين

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

1سلسلة  84 118 179 76 85 31 992 900 924

y = 121.45x - 230.69
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  الحرارة درجاتمع تزايد  تنشط التي اتفيروسال هذه طبيعة إلى يعود إذ الصيف فصل في اإلصابات أعلى

 .واألجواء المرافقة لذلك كالرطوبة العالية

 
 .(68) جدول : على باالعتماد المصدر 

 

 أعلى إن (69) ولالجد يظهر إذ، العمرية فئاتهم بمختلف السكان جميع المرض هذا يصيب

تعد هذه الفئة من  إذ،%(40) وبنسبة ة(إصاب 374) بلغت سنة( 45-15) العمرية للفئة سجلت اإلصابات

 للفئة سجلت فقد اإلصاباتأقل أما  م المسببة للمرض،يواألطباء فهم اكثر تماس مع الجراثطبقة العمال 

أما ، (%60) وبنسبة إصابة( 522) بلغت إذ الذكور من أعلىاإلناث  إصابات كانت، سنة( 1-4) العمرية

 .إصابة( 372) الذكور

 2019 عام العمرو  اإلدارية الوحدات حسب بابل محافظة في D الفيروسي الكبد التهاب بمرض إلصاباتا عدد (69) جدول

 المجموع قضاء المسيب قضاء المحاويل قضاء الهاشمية قضاء الحلة االدارية الوحدات

 اناث ذكور اناث ذكور اناث ذكور االناث الذكور الفئات العمرية /سنة 

 133 122 9 0 0 0 0 0 2 سنة منأقل 

4_1 18 17 11 5 0 0 2 2 55 

14_5 26 25 12 14 1 0 12 10 100 

45_15 5 6 0 1 3 2 164 193 374 

 262 141 90 4 4 0 0 10 13 فاكثر 45

 924 468 277 6 8 20 23 58 64 المجموع

 924 745 14 43 122 الكلي المجموع

  .2020، بيانات غير منشورة، شعبة اإلحصاء، قسم التخطيط، ظة بابلدائرة صحة محاف، المصدر: باالعتماد على وزارة الصحة

 

اإلصابات سجلت لقضاء  أعلىيشير التوزيع الجغرافي للمرض في منطقة الدراسة، إلى إن 

%(، يعد هذا المرض من االمراض التي لها قابلية على االنتشار 80إصابة( وبنسبة ) 745المسيب وبواقع )

طريقة تفكير االنسان واسلوبة وعاداته وتقاليده يعد عنصرا مهما في انتشار  إذة، بين المجتمعات السكاني

من االحتالل في فترات مختلفة  الصاروخية الضربات إلى تعرض قد المسيب قضاء ان تبينالمرض كما 

وث للتل مصدرا   تعد إذ، المنطقة في منها تبقى ما أو ومخلفاتها العسكري التصنيع مواقع كثرة عن فضال  

 خطرا  االشعاعي والذي يؤثر على أعضاء الجسم المختلفة مسببة السرطان وامراض المخ والكبد وتعد 

 أنواعها بمختلف ومقذوفاتها األسلحة صناعة في المستعملة المواد لطبيعة نظرا   اإلنسان صحة في مؤثرا

 المواقع لهذه الصحية الجهات واهمال سابقا   لعامليها الصحية السالمة بقواعد المؤسسات تلك التزام وعدم
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إصابة(، وفي المرتبة الثالثة قضاء  122ب اليها، يليه قضاء الحلة )ااالقتر من الناس ومنع عزلها موعدم

  (.27إصابة(، خريطة ) 14إصابة(، وفي المرتبة الرابعة واألخيرة قضاء المحاويل بنحو ) 43الهاشمية )

 

    2019عام  بابل محافظة في D الفيروسي الكبد لتهاباال رضبم لالصابات المكاني التوزيع (27) خريطة

 

 . Arc GIS 10.5برنامج وباستخدام، (69) الجدول بيانات على باالعتماد المصدر

 

 

 

 

 

 

 

 



 بابل محافظة لسكان والمرضية الديموغرافية الخصائص الفصل الثالث

  

  - 139 -  

 

 

 

 -":Asthma"الربو مرض -33

 عوامل عدة تجاهأ حساسية أكثر تصبح التي الهوائية المسالك التهاب عنهذا المرض  نتجي  

 في انقطاعا   ذلك ويسبب ،عبرها الهواء تدفق من يحد مام، الهوائية المسالك ضيق إلى تؤديو (مثيرات)

 الفيروسية ىووالعد المنزل في الحساسية لمسببات التعرض إلى اإلصابات ازدياد األطباء وعزا، النفس

 شيوعا   ساسيةالح مسببات أكثر من األزهار لقاح يعدو، الحياة وضغوط الهواء وتلوث المركزية والتدفئة

 والغبار الدخان كذلك الربو ألزمات محتملة مسببات هي والخيول القطط وخصوصا، الحيوانات أن كما

 (الزكام مثل) الفيروسية العدوى تعد، للربو المهيج دور الغبار يمارس إذ المغبرة البيئات وكذلك حوالروائ

 هذه جميع والمهيجات والطعام البارد واءاله يعمل، العمرية الفئات مختلف لدى شيوعا   األكثر المهيج

 المرض لهذا االعراض أهم، بالمرض صابةلإل عرضة هم أشخاص عند للربو مهيجات تكون أن العوامل

 العرضان هما النفس وانقطاع الصفير إن، الصدر في الضيق، السعال، النفس انقطاع، التنفس أثناء الصفير

 الوراثي الربو مرضى فيتاثر عامة بصورة وتقلباته بالطقس بالربو ينبالمصا يتاثر )1( .للربو تمييزا   األكثر

 الدافئ الطقس على البارد الطقس البعض فيفضل، الربو حساسية من التعرق يزيد إذ صيفا   الحار بالجو

 مع لخريفا فصل في االنف حساسية من يعانون الذين مع القصبي الربو مرضى لدى اإلصابات تزداد

 قبل من هاستنشاقو الجو في المنتشر الطلع غبار تفتيت في تساهم التي والرعدية لغباريةا العواصف موسم

 وزيادة الحرارة درجات في المفاجئة والتغيرات لديهم والحساسية الربو نوبات تحفيز في يعمل ينالمصاب

 ميزيت (2).الجوي والضغط الجو رطوبة درجة في سريع تغير اواالمطار سقوط وموسم الجو ملوثات

 حال في خاص وبشكل حساس تنفسي بجهاز القصبي بالربو يسمى ما أو الصدرية الحساسية مرضى

 المخاطية المواد إفراز زيادةو الهوائية القصبات تضيق إلى يؤدي إذ المتحسسة العوامل لبعض تعرضه

  (3)الربو. أعراضازدياد  إلى وديت

 اإلصاباتل أق سجلت إذ، ومكانيا   زمانيا   راسةالد منطقة في المرض بهذا اإلصابة معدالت تتباين  

 ابة(إص 7849) وبواقع (2013) عام في سجلت فقد اعالهاأما ، إصابة( 3725) وبواقع (2019) عام في

 تشرين هرش في اإلصابات سجل فقد شهريا  ، إصابة( 5637) فبلغت الدراسة قيد للمدة اإلصابات معدلأما 

 (.70) جدول، إصابة( 392) تموز شهر في واقلها، إصابة( 568) بلغت األول

 

 (2019-2011) المدة في بابل محافظة في الربو بمرض الشهرية اإلصابات أعداد (70) جدول

  األشهر       

 السنوات
 المجموع 1ك 2ت 1ت أيلول بآ تموز حزيران آيار نيسان أذار شباط 2ك

2011 642 596 486 629 566 419 509 398 513 603 572 560 6493 

2012 517 626 706 571 740 608 635 386 580 404 536 579 6888 

2013 536 562 579 677 823 697 476 615 519 639 997 729 7849 

2014 303 404 620 577 492 485 333 549 504 642 468 466 5843 

2015 472 543 429 419 388 332 241 615 474 734 723 603 5973 

2016 307 507 345 330 294 246 317 331 247 681 324 488 4417 

2017 735 501 366 463 578 428 327 323 251 671 483 490 5616 

2018 224 311 288 382 342 305 446 290 368 356 278 339 3929 

2019 217 424 402 275 335 298 246 189 364 382 263 330 3725 

 5637 509 516 568 424 411 392 424 506 480 469 497 439 المعدل

  .2020، ورةبيانات غير منش، شعبة اإلحصاء، قسم التخطيط، دائرة صحة محافظة بابل، المصدر: باالعتماد على وزارة الصحة

 

 بهذا بةاإلصا حاالت تناقص نحو جدا   وحاد ما  اع ا  اتجاه هنالك إن إلى (88) المخطط يشير كما  

  .(سنويا   اصابة 430.68بمقدار ) بابل حافظةم في الدراسة مدة خالل المرض

                                                           
 .12 ص، 2013، 1ط، الرياض، المؤلف دار، العائلة طبيب كتب سلسلة، مزبودي هنادي ترجمة، الربو، إيرس جون - )1(
 للربو التخصصي مركز مدير، وتنفسية صدرية أمراض اختصاص، الكرعاوي جبر حسن داحم د. مع شخصية مقابلة- )2(

 .30/5/2021، األحد، صباحا   التاسعة الساعة تمام في والحساسية
 مدينة في المزمنة باألمراض للمصابين الشهرية باألعداد الموسمي التنبؤ، الرحمن عبد احمد سعد، حسن طاهر فارس- )3(

 .341ص، 2016 ،87 العدد ،22 المجلد، واإلدارية االقتصادية العلوم ، مجلةSARIMA جاذنم باستخدام بغداد
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 .(70) على:جدول باالعتماد المصدر

 

 (إصابة 552)بمعدل الخريف موسم في سجلت اإلصابات أعلى إن (89) المخطط من يتضح  

 إذ، الخريف موسم في كبير تركيز مع السنة فصول جميع في يحدث المرض إن نالحظ، %( 33) وبنسبة

 ونشاط انتقال على يساعد الرطب الدافئ المناخ إن كما، الفصل هذا في والرملية غباريةال العواصف تنتشر

  (.إصابة 431) الصيف فصل في معدالتهاأقل  وبلغت، للمرض المسببة الفيروسات

 
 .(70) جدول على: باالعتماد المصدر

-15) العمرية ئةللف اإلصابات أعلى وبلغت، العمرية فئاتهم بمختلف السكان جميع المرض يصيب 

 همضوتعر الفئات لبقية المعيلة هي الفئة هذه تعد إذ، %( 35) وبنسبة (إصابة 1277) وبواقع سنة( 45

 وبواقع سنة( منأقل ) العمرية للفئة سجلت اإلصاباتأقل و، العمل وظروف الجوية الظروف لمختلف

 اغلبهم يمارس إذ، %(52) ةوبنسب (إصابة 1915) للذكور سجلت اإلصابات أعلى كذلك، إصابة (170)

 وبلغت، المنزل خارج تواجهمم التي المناخية والظروف العمل في المهيجة للمواد والتعرض التدخين

 .(71) الجدول (إصابة 1783)اإلناث  اباتصا
 2019 عام العمرو  اإلدارية الوحدات حسب بابل محافظة في الربو بمرض اإلصابات عدد (71) ولجد

 قضاء المسيب قضاء المحاويل قضاء الهاشمية قضاء الحلة ةالوحدات االداري
 المجموع

 اناث ذكور اناث ذكور اناث ذكور االناث الذكور الفئات العمرية /سنة

 170 14 64 7 16 4 8 32 25 سنة منأقل 

4_1 65 58 68 78 33 35 80 42 459 

14_5 116 103 153 138 119 82 73 36 820 

45_15 187 248 224 277 107 100 60 74 1277 

 999 57 25 48 125 188 197 189 170 فاكثر 45

 3725 223 302 272 400 685 650 630 563 المجموع

 3725 525 672 1335 1193 الكلي المجموع

  .2020، بيانات غير منشورة، شعبة اإلحصاء، قسم التخطيط، دائرة صحة محافظة بابل، المصدر: باالعتماد على وزارة الصحة

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

1سلسلة  6493 6888 7849 5843 5973 4417 5616 3929 3725

y = -430.68x + 7790.4
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(2011-2019)االتجاه العام لمجموع االصابات بمرض الربو في محافظة بابل في المدة(88)مخطط
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(2019-2011)المعدالت الموسمية لالصابات بمرض الربو في محافظة بابل في المدة( 89)المخطط 
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 1335بات )اإلصا أعلىبين اقضية المحافظة، فقد كان قضاء الهاشمية  أما توزيع اإلصابات مكانيا   

 672اويل )إصابة(، وفي المرتبة الثالثة جاء قضاء المح 1193%(، يليه قضاء الحلة )37إصابة وبنسبة )

 ( .28)إصابة(، خريطة  525إصابة(، وفي المرتبة الرابعة واألخيرة قضاء المسيب )

 

 2019 عام بابل محافظة في الربو بمرض لالصابات المكاني التوزيع (28) خريطة 

 

 .  Arc GIS 10.5برنامج وباستخدام، (71) الجدول بيانات على باالعتماد المصدر

 

 :allergies Conjunctivitis العيون حساسية -34

 هاأعراض وأهم، األنف ساسيةلح مصاحبة العين ملتحمة حساسية وخاصة العيون حساسية تكون  

 يعمل وهذا باليد العين كدع أحيانا يستدعي مما العين في بالحكة وشعور الدموع سيالن مع العينين احمرار

 العين ملتحمة أن لدرجة شديدة العين حساسية تكون األحيان بعض وفي، لها الفيروسات من الكثير نقل في

 الساطع الضوء من تتأثر بالحساسية ينالمصاب من كبيرة ونسبة ينعال فتح المريض على يصعبف تنتفخ

 بأهم بالشبكية ثقبا   يحدث أن وبين مؤقت وه ما بين تتراوح أضرار إلى يؤديفأنه  الشمس ضوء وخاصة
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في فصل الصيف والخريف  خصوصا   أعراضهاوتزداد  بالعين الجفاف حدثوي ( 1).افيه بصر مكان

 والحشائش األشجار من) اللقاح حبوب منها ابأسب للحساسيةو ( 2).العين حساسية أمراضب للمصابين

 درجات ارتفاع والغبار باألتربة المحملة الرياحو االنتقالية الفصول في تنتشر و تكثر والتي (والمزروعات

 بعض غلد، الضارة الغازات من الهوائية الملوثاتو (البنفسجية فوق ألشعةا خاصة) الشمس وأشعة الحرارة

 أكثر وفي عادة ناتجة فهي الحدقية وحساسية اتالتهاب أما  األليفة بالحيوانات الدائم حتكاكاالو الحشرات

 فصل ويلعب مراحل على وتأتي ليةصف تكون وهي، واألشجار األزهار رحيق ومن، الغبار عن األحيان

 في خفت قد للحساسية السلبية المرضية األعراض هذه، الحساسية عملية في مهما   دورا   والخريف الربيع

 (3) .البلوغ سن

 الدراسة منطقة في (2019) لعام العين حساسية لمرض المرضية اإلصابات (90) المخطط يبين  

 يهيل (إصابة 965) الثاني تشرين شهر في اإلصابات أعلى سجلت، (إصابة 7949) اإلصابات مجموع وبلغ

 311) عوبواق اقلها نيسان شهر ليسجل هراألش بقية في اإلصابات عدد تتناقص، (إصابة 936) األول تشرين

 (.إصابة

 
  2019، منشورة غير بيانات، اإلحصاء شعبة، التخطيط قسم، بابل محافظة صحة دائرة، الصحة وزارة على باالعتماد المصدر:

 

 حظنال، %(36) وبنسبة إصابة( 950) بمعدل الخريف موسم في سجلت اإلصابات أعلى إن يتبين  

 باريةالغ العواصف انتشار إذ، الخريف موسم في كبير تركيز مع السنة فصول جميع يف يحدث المرض إن

أقل  بلغتو للمرض المسببة الفيروسات ونشاط انتقال على يساعد الرطب الدافئ المناخ إن كما، والرملية

  (.91) المخطط إصابة( 422) الربيع فصل في معدالتها

                                                           
 .166، ص2005حرب عطا الهرفي، الحساسية والربو، مكتبة العبيكان، الرياض، - )1(
 .13ص، 2000 الجيزة، ،األكاديمية ة، المكتب1وجفون، ط جورجي، عيونهيام عادل - )2(
 .40ص، 8198 بغداد، والحساسية عند األطفال واألوالد، دار الكتب العلمية، محسن، الربوخليل - )3(

فقط أذ ال توجد إحصائيات لهذا المرض منفردة بل مدمجة مع أمراض  2019ض حساسية العين لسنة تم دراسة مر -*

مها مدمجة العين األخرى في السنوات السابقة في جدول األمراض الصادر عن دائرة صحة بابل، شعبة اإلحصاء واستخدا

 يعطي نتائج مضللة في البحث.
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(2019)اعداد االصابات الشهرية بمرض حساسية العيون في محافظة بابل للعام ( 90)مخطط 
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 (90) .مخطط على: باالعتماد المصدر

 

-5) العمرية للفئة اإلصابات أعلى بلغت إذ السكان من غيرهم من اكثر األطفال المرض صيبي 

 لمختلف وتعرضهم الدراسة فئة هي الفئة هذه تعد إذ، %( 42) وبنسبة إصابة( 3262) وبواقع سنة(14

 لعمريةا للفئة سجلت اإلصاباتأقل و، الصف غرفة داخل ينالمصاب اقرانهم مع واالختالط الجوية الظروف

 وبنسبة (إصابة 4144) الناثلل سجلت اإلصابات أعلى كذلك، إصابة (181) وبواقع سنة( منأقل )

 الذكور اصابات وبلغت، وحشرات غبار من المنزل في المهيجة المواد مع بتماساإلناث  تكون إذ، %(52)

 لمسيبا قضاء كان فقد، المحافظة اقضية بين مكانيا   اإلصابات توزيع أما (،72جدول ) ،إصابة( 3805)

 الثالثة المرتبة وفي، إصابة(2090) الحلة قضاء يليه، %(30) وبنسبة (إصابة 2461) اإلصابات أعلى

 1500) المحاويل قضاء واألخيرة الرابعة المرتبة وفي ،(إصابة1896) الهاشمية قضاء جاء

 (.29)،خريطة(إصابة

 2019 عام والعمر  اإلدارية الوحدات حسب بابل ظةمحاف في العين حساسية بمرض اإلصابات عدد (72) ولجد

 المجموع  قضاء المسيب قضاء المحاويل قضاء الهاشمية قضاء الحلة الوحدات االدارية

 اناث ذكور اناث ذكور اناث ذكور االناث الذكور الفئات العمرية /سنة 

 181 14 64 13 16 9 8 32 25 سنة منأقل 

4_1 155 100 346 156 44 60 200 254 1315 

14_5 216 770 153 238 300 457 440 688 3262 

45_15 187 248 324 277 207 190 548 74 2055 

 1136 99 80 88 125 188 197 189 170 فاكثر 45

 7949 1129 1332 808 692 868 1028 1339 753 المجموع

 7949 2461 1500 1896 2092 الكلي المجموع

 2019، شورةم غير بيانات، اإلحصاء شعبة، التخطيط قسم، بابل محافظة صحة دائرة، الصحة زارةو على باالعتماد المصدر:
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2019المعدالت الموسمية لالصابات بمرض حساسية العين في محافظة بابل لعام ( 91)المخطط 
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 2019 عام بابل محافظة فيبمرض حساسية العين  لالصابات المكاني التوزيع (29) خريطة

 
 .  Arc GIS 10.5برنامج وباستخدام، (72) الجدول بيانات على باالعتماد المصدر
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  تأثير الخصائص المناخية في اإلصابة باألمراض الموسمية في محافظة بابل

146 

 الفصل الرابع

 لالموسمية في محافظة باب األمراضتأثير الخصائص المناخية في اإلصابة ب

  :توطئة

ضية التي تحدثها عناصر المناخ وظواهره في اإلصابات المر التأثيراتالفصل في هذا  نستعرض 

معامالت  دتم اعتما إذ اإلحصائية،بمجموعة من التقنيات  باالستعانةالموسمية في منطقة الدراسة وذلك 

وته ومعنويته ( لغرض إيجاد ذلك التأثير ودرجته وق0.05التفسير(، وبمستوى معنوية ) ،حدارناالاالرتباط )

 (.2019-2011لمدة الدراسة ) وفصولها،وحسب أشهر السنة 

 :األمراضأثير السطوع الشمسي الفعلي في اإلصابة بت -1

الفوق البنفسجية والمرئية والتحت  األشعةث الثال واعهأنبالشمسي  باإلشعاع انسناألجسم  يتأثر 

وتمثيله في ( D3)تحفيز فيتامين في الفوق البنفسجية  األشعةتعمل  إذأو إيجابا ،  سلبا   التأثيرالحمراء ويكون 

 ظام وهشاشتهاالعلين  بأمراضدي إلى نقص تركيز المعادن في الجسم ومن ثم اإلصابة ؤي نقصه الجسم الن

في تعقيم  تعد عامل رئيس   التي اثيم والفيروسات المرضية قتل الجر فيوق البنفسجية ف األشعةتعمل  كما

 وأمراض الجلدية األمراضتؤدي شدة الضوء إلى اإلصابة ببعض فألشعة الشمس  السلبيالتأثير  ماأ الماء 

فاعي األول  الشمسية بشكل مباشر على الطبقة الخارجية للجسم "الجلد" الخط الد األشعةتوثر  إذ،العيون 

 يعتمدو (1).في قتل الميكروبات المسببة لألمراض  لإلشعاع اإليجابيالتأثير يتمثل و ،األمراضضد مسببات 

، فاألشعة تحت الحمراء من اإلشعاعالفايروسات والبكتريا المسببة لألمراض على طول موجة  في تأثيره

 األجسامرفع درجة حرارة في نها تعمل الحرارية أل األشعةمن مجموع ( % 46)وتشكل  (ميكرون 4- 0.7)

تكون الضوئية  األشعةأما ، الطبمجال في الكشف عن الجراثيم وفي  األشعةعند امتصاصها وتستعمل هذه 

 األشعةوتؤثر هذه ، الشمسي اإلشعاعمن مجموع ( % 45)ميكرون(، واألشعة الضوئية  0.7-0.4)بين 

 4يقل طول موجاتها عن)ف األشعة فوق البنفسجية أما (2).ىالعم إلىتؤدي العينين وربما  فيبصورة خاصة 

 (3).الشمسي اإلشعاع%( من 2) نحو ميكرون(،وتشكل نسبتها

 تبين التي اإلحصائية العالقات وقوة نوع في وواضحا   كبيرا  ختالفا  ا هناك أن إلى( 73) الجدول يشير 

 أصل من( مرض 21) سجل إذ الدراسة، منطقة في األمراضب اإلصابة في الفعلي الشمسي السطوع تأثير

 منطقية عالقة وهي الفعلي، السطوع شدة مع تتناقص األمراض أن أي سالبة، عكسية عالقة( مرضا   34)

 على القضاء فيكمطهر  عملت )ج(نوع  الفوق البنفسجية األشعةوخاصة  الشمسي السطوع أن إذ معنوية،

من خالل زالتها أو تعطيلها أو التخفيف منها إقصى حد في إلى ا المرضية والفايروسات الجراثيم من الكثير

في تعقيم المستشفيات والطائرات   األشعةهذه  ستخداماشاع كما  ،(4) .في خلية الجرثومة *البروتوبالزمتجفيف 

 ارتباط وبمعاملمرض )ذات الرئة( أقوى العالقات العكسية  وسجلبصورة يومية، عانوالمصوالمكاتب 

                                           
)دراسة في الجغرافية 2007التباين المكاني لألمراض في محافظة النجف العام  سلمان،حسين جعاز ناصر وعلياء حسين  - (1)

 .55ص  ،2012، 15 عددال الكوفة،كلية التربية للبنات الجامعة  الجغرافية،، مجلة البحوث الطبية(
المتوطنة في محافظة بابل، رسالة ماجستير،  لألمراضالبيئة على التوزيع المكاني  أثرعفراء راضي عبد حمزة التميمي، - (2)

 37، ص2013بابل، اإلنسانية جامعةكلية التربية للعلوم 
 .146، ص2017ومشكالت، مؤسسة دار الصادق الثقافية، بابل، أسسمثنى فاضل علي، جغرافية الطاقة - (3)
 .35، ص 2013ملية، مطبعة دار عالم الثقافة، عمان ،ناجح الصالحي، الكيمياء العامة الع- (4)

 األيض بعمليات القيام على القدرة له الذي التركيب وهو الحي، للكائن الحيوي األساس األحياء، علم في البروتوبالزم تعد* 

 .وثبات واستمرارية تكاثر من الحي الكائن متطلبات بجميع ويقوم وبناء، هدم من
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 العالقة اقوى سجلت حين في ،(0.88-) ارتباط بمعامل السعال  مرضيليه  ،79%))تفسير لوبمعام( 0.89-)

 يعني مما (،%74)تفسير وبمعامل( 0.86) ارتباط بمعامل االلتهاب السحائي لمرض مع( الطردية) ةجبالمو

مباشرة  بصورة غير يعمل الشمسي اإلشعاع أن إذ الفعلي، الشمسي السطوع شدة ازدياد مع المرض ازدياد

وبصورة  الحارة، األشهر في خاصة األمراض لبعض المسببة والفايروسات الجراثيم من دعد تنشيط في

البقع  أيضاويسبب تلف الجلد وإلى حروق  المستمر التعرض يؤدي إذ في الجلد  التأثيرمباشرة من خالل 

 انسرطالجلد مثل  اتانبسرطاإلصابة  ه يزيد من مخاطرأنالداكنة والبقع الخشنة والجلد الجاف أو المتجعد كما 

 ارتباط بعاملالعيون مرض حساسية  مع لهذا العنصر طردية عالقة أضعف سجلت ، حينينينالميالالجلد 

 .(%1)تفسير ومعامل  (0.04)

 (.2019-2011) في المدة( قيم المعامالت اإلحصائية الشهرية بين السطوع الشمسي الفعلي وتكرار اإلصابة باألمراض في محافظة بابل 73جدول )

 .  Microsoft Excel 2016 برنامج وباستخدام( 3( وملحق )1ملحق )على:  المصدر باالعتماد 

 العالقات العكسممية  اقوى سممجلت إذ األمراضو الفعلي الشمممسممي السممطوع بين موسممميا تتضممح العالقة  

 وبمعامل ،جدا  عكسية قوية  عالقة وهي( 0.98- ) ارتباط بمعاملومرض التهاب البلعوم  الفعلي السطوع بين

يليه سمماعة واحدة  لمقدار الشمممسممي السممطوع قل كلما النسممبة هذه بمقدار يتزايد المرض أن أي%( 96) تفسممير

 نوع العالقة وقوتها R²معامل التفسير  rمعامل االرتباط اسم المرض ت

 جدا  عكسية ضعيفة  %8 0.28- سعال ديكي 1

 عكسية متوسطة %48 0.69- شلل أطفال 2

 عكسية قوية %59 0.77- الليشمانيا الجلدية 3

 عكسية متوسطة D -0.59 35%نقص فيتامين  4

 عكسية ضعيفة %18 0.43- جفنالتهاب ال 5

 عكسية قوية %57 0.76- التهاب البلعوم 6

 جدا  عكسية قوية  %66 0.82- التهاب اللوزتين 7

 عكسية قوية %59 0.77- التهاب الحنجرة 8

 جدا  عكسية قوية  %79 0.89- ذات الرئة 9

 عكسية متوسطة %42 0.65- أمراض الجهاز التنفسي العلوي 10

 جدا  عكسية قوية  %67 0.82- ااألنفلونز 11

 جدا  عكسية ضعيفة  %7 0.26- التهاب الغدد اللمفاوية 12

 جدا  عكسية قوية  %76 0.87- التهاب القصبات الهوائية 13

 عكسية قوية %50 0.71- التهاب الجيوب األنفية 14

 عكسية قوية %55 0.74- أمراض أخرى في الجهاز التنفسي  15

 عكسية ضعيفة %13 0.36- األكزيما 16

 عكسية متوسطة %40 0.63- التهاب المفاصل 17

 جدا  عكسية قوية  %77 0.88- السعال 18

 عكسية ضعيفة  %13 0.36- الصدفية 19

 جدا  طردية ضعيفة  %8 0.27 التدرن الرئوي 20

 جدا  طردية ضعيفة  %1 0.08 جدري الماء 21

 جدا  طردية ضعيفة  %6 0.25 الحصبة 22

 عكسية متوسطة %34 0.59- كافالن 23

 جدا  عكسية ضعيفة  %1 0.08 التهاب قرنية العين  24

 طردية ضعيفة %10 0.32 التهاب الهلل 25

 طردية  قوية %59 0.77 التيفوئيد 26

 طردية متوسطة %40 0.63 التسمم الغذائي 27

 طردية ضعيفة %21 0.46 حمى مالطا 28

 جدا  طردية قوية  %74 0.86 االلتهاب السحائي  29

 طردية ضعيفة A 0.47 22%التهاب الكبد الفيروسي  30

 طردية متوسطة B 0.66 44%التهاب الكبد الفيروسي  31

 طردية قوية D 0.78 60%التهاب الكبد الفيروسي  32

 عكسية متوسطة %39 0.63- الربو 33

 جدا  طردية ضعيفة  %1 0.04 حساسية العين 34
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 وواضممممحا   كبيرا   معنوياتأثيرا   هناك أن يدل مما ،(0.92-) ارتباط بمعاملالهوائية  مرض التهاب القصممممبات 

راض الشمممتاء بعالقة مأجميع  أن ظهر إذ،  األمراضب اإلصمممابة تناقص في الفعلي الشممممسمممي السمممطوع لشمممدة

 شمممدة مع تتناقص األمراض أن أي إيجابي،هذا العنصمممر  تأثير أن أي الشممممسمممي الفعلي السمممطوععكسمممية مع 

 الشمممسممي السممطوع بين تأثير أقوى الربيع موسممم في سممجل كما ،منطقية معنوية عالقة وهي الفعلي السممطوع

 .%(19) تفسير بمعاملو طردية عالقة وهي ،(0.44) ارتباط بمعاملالحصبة  ومرض الفعلي

 األمراض ولكل ةموجب طردية عالقة الدراسة، منطقة في الجاف الحار الصيف فصلل أن كما يظهر  

 الشمسي السطوع زيادة مع الصيف موسم في تشتد األمراض أن أي ،الشمسي الفعلي  تأثير السطوع مع شدة 

 لهذا تفسير اقوى وسجل (0.71)عن تقل مل االرتباط معامالت أن إذ ومعنوية، منطقية عالقة وهي الفعلي

 هذا تأثير يؤكد مما الفعلي الشمسي السطوع زيادة بسبب%( 91) زيادة وبنسبة التيفوئيد مرض مع العنصر

 تناول وكذلك والسباحة الشرب مياه استعمال كثرة نتيجة صيفا   المرض بهذا اإلصابة تكرار في العنصر

الزدياد نشاط البكتريا  نتيجةو الصيف فصل في بمسببات المرض تلوثا   اديزد الذي الجوالين الباعة من الغذاء

في تساعد  الراكدة المياه في لسباحةواحرارة الصيف العالية ل أنفكذلك  ،فتفسده الغذاءونشر سمومها في 

 حين يفصيفا،  األمراضيؤكد موسمية تلك  وهذا ،للمرضالبكتريا المسببة  تشارأن اإلصابات بسبب ازدياد

ارتباط  بمعامل الربو ومرض الفعلي الشمسي السطوع بين الخريف، موسم في تأثير عالقة اقوى سجلت

 ازدياد مع يتناقص المرض أن يشير مما ،%(16) تفسير وبمعامل ضعيفة، عكسية عالقة وهي( -0.39)

 (.74جدول ) ،العنصر هذا

ي البسيط بين هذا العنصر االنحدار الخط في اتجاهاتواضح  تباين ( إلى92) لمخططيشير ا  

تتزايد مع تناقص مرض(  34) أصلمرض( من 23)ظهر إن  إذالمسجلة في منطقة الدراسة  واألمراض

اللوزتين بمقدار التهاب لمرض سالب وسجل اقوى انحدار متباينة أيضا،  الفعلي وبنسبالسطوع 

الهلل التهاب  العنصر معلهذا انحدار طردي اقوى  جاءت(، في حين %63) تفسيروبمعامل   (-527.7)تغير

( أي إن أي زيادة في السطوع الفعلي يقابلها ازدياد إصابات هذا المرض  بهذا المقدار 8.55بمقدار تغير)

  انحدار نحو االزدياد موسميا. سجلتالمتبقية مرض(  11كما إن )(، %89تفسير )وبمعامل 
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في محافظة بابل في المدة  األمراضالشمسي الفعلي وتكرار اإلصابة ب قيم المعامالت اإلحصائية الفصلية بين السطوع (74)جدول 

(2011-2019). 

 نوع العالقة وقوتها R²معامل التفسير  rمعامل االرتباط اسم المرض ت

 الشتاء

 متوسطة عكسية %31 0.56- سعال ديكي 1

 قوية عكسية %52 0.72- شلل أطفال 2

 جدا   قوية عكسية %77 0.88- الليشمانيا الجلدية 3

 جدا   قوية عكسية D -0.87 75%نقص فيتامين  4

 متوسطة عكسية %38 0.62- التهاب الجفن 5

 جدا   قوية عكسية %96 0.98- التهاب البلعوم 6

 جدا   قوية عكسية %64 0.80- التهاب اللوزتين 7

 جدا   قوية عكسية %73 0.85- التهاب الحنجرة 8

 جدا   يةقو عكسية %69 0.83- ذات الرئة 9

 قوية عكسية %55 0.74- الجهاز التنفسي العلوي أمراض 10

 جدا   قوية عكسية %64 0.80- األنفلونزا 11

 جدا   قوية عكسية %83 0.91- التهاب الغدد اللمفاوية 12

 جدا   قوية عكسية %84 0.92- التهاب القصبات الهوائية 13

 جدا   قوية عكسية %67 0.82- األنفيةالتهاب الجيوب  14

 جدا   قوية عكسية %74 0.86- أخرى في الجهاز التنفسي أمراض 15

 قوية عكسية %56 0.75- األكزيما 16

 جدا   قوية عكسية %80 0.89- التهاب المفاصل 17

 جدا   قوية عكسية %75 0.87- السعال 18

 ضعيفة عكسية %17 0.42- الصدفية 19

 الربيع

 جدا  ة فضعي عكسية %7 0.26- تدرن الرئوي 20

 جدا   ضعيف عكسية %0 0.02- جدري الماء 21

 ضعيفة طردية %19 0.44 الحصبة 22

 جدا   ضعيفة عكسية %5 0.23- النكاف 23

 جدا   ضعيفة طردية %3 0.18 التهاب قرنية العين 24

 جدا   ضعيفة طردية %0 0.04 التهاب الهلل 25

 الصيف

 جدا   قوية طردية %91 0.95 التيفوئيد 26

 قوية طردية %62 0.79 التسمم الغذائي 27

 جدا   قوية طردية %84 0.92 حمى مالطا 28

 جدا   قوية طردية %84 0.92 االلتهاب السحائي 29

 قوية طردية A 0.71 50%التهاب الكبد الفيروسي  30

 قوية طردية B 0.75 56%الكبد الفيروسي التهاب  31

 جدا   قوية ديةطر D 0.84 70%التهاب الكبد الفيروسي  32

 الخريف

 ضعيفة عكسية %16 0.39- الربو 33

 ضعيفة طردية %9 0.30 حساسية العين 34

 ..Microsoft Excel 2016( وباستخدام برنامج 4( وملحق )2) ملحقالمصدر باالعتماد على: 
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 .(2019-2011للمدة ) في محافظة بابل األمراضب واإلصابة السطوع الفعلي بين الفصلي للعالقة الخطي االنحدارنموذج معامل  (92) مخطط

 

 

 ..Microsoft Excel 2016( وباستخدام برنامج 4( وملحق )2المصدر باالعتماد على: ملحق )
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 :األمراضالشمسي في اإلصابة ب اإلشعاعتأثير كمية  -2

مباشرة ير غيقة وبطر إيجابا  أو  سلبا   الشمسي الواصلة إلى المنطقة اإلشعاعبكمية  األمراضتتأثر   

لحية ت االكائنا في تأثيرهو مباشرة من خالل  عناصر المناخ عامة وعنصر الحرارة بشكل خاص فيكتأثيره 

 لعيش أو موتهالتزيد منها لتكيفها  أن فأمامن خالل التفاعالت الكيميائية معها كالفيروسات المسببة للمرض 

 مناخيال العنصر يكون عندما واضحا  هذا العنصر  تأثير يكونف السنة اشهر بحسب اإلشعاعكمية  وتتأثر

 وقوة نوع في اضحاوو كبيرا   تباينا   هناك أن( 75) الجدول يبين كما اكثر، أو العام المعدل من اقل أو متطرفا  

 34) أصل من مرض(22) تبين إذ الدراسة، منطقة في األمراضب اإلصابة في الشمسي اإلشعاع كمية تأثير

 منطقية عالقة وهي الشمسي، اإلشعاع كمية تناقص مع تتزايد األمراض أن أي ة،سالب ةعكسي عالقة( مرضا  

 إذ المرضية توالفايروسا الجراثيم من الكثير على القضاء في الشمسي اإلشعاع كمية تعمل إذ غالبا ، معنوية

من  (%63) تللق مطلوب ا اليوم في (ساعة 14- دقيقة 30) الشمس بين ألشعة التعرض أنالدراسات  أثبتت

 الفيروسات المسببة للممرض.

التهاب القصبات مرض الشمسي و اإلشعاع كمية بين عكسية عالقة اقوى النتائج أظهرتكما   

-0.74) اطارتب بمعامل مرض ذات الرئة يليه (،%58) تفسير وبمعامل( -0.76) ارتباط الهوائية وبمعامل

 ضاألمرا أن أي ،األمراضب واإلصابة الشمسي اعاإلشع كمية بين ةبموج طردية عالقات توجد كما ،(

 في تعمل يالشمس اإلشعاع كمية أن إذ منطقية، معنوية عالقة وهي الشمسي، اإلشعاع كمية زيادة مع تتزايد

 بعض يسبب المباشر الشمسي اإلشعاع أنو األمراض لبعض المسبية والفايروسات الجراثيم من عدد تنشيط

 ميةك بين طردية عالقة اقوى ظهرت إذ الجلدية، األمراضو والتيفوئيد  الغذائي ممالتس مثل األمراض

 تائجالن أظهرت حين في%( 72)تفسير وبمعامل( 0.85) ارتباط بمعاملالتيفوئيد  ومرض الشمسي اإلشعاع

 وبمعامل( 0.16) ارتباط بعاملمرض حساسية العين  مع الشمسي اإلشعاع لكمية طردية عالقة اضعف

   %(3) تفسير

هنالك عالقات  أن ظهرتف ،األمراضالعالقة الموسمية بين كمية اإلشعاع الشمسي وإما من حيث  

الدراسات  وأكدت كمية اإلشعاع الشمسي تناقصمع  تتزايد األمراض أنأي  معنوية منطقية ةسالبعكسية 

التعرض  أن إذ،لمكافحة العدوى انسناألفي تقوية وتنشيط جهاز المناعة عند  الشمس تعمل أشعة أن

كمية اإلشعاع الشمسي  أنذ أ (تنشيط )الخاليا التائية فيعمل ت ويات منخفضة من ضوء أشعة الشمسلمست

بين كمية  عكسية  تعمل في القضاء على الكثير من الجراثيم والفايروسات المرضية، وأظهرت اقوى عالقة

يليه %( 85)معامل تفسيرو (0.92-) ارتباط بمعامل ،ومرض التهاب القصبات الهوائيةالشمسي  شعاعاإل

 أن(، مما يدل على -0.86بمعامل ارتباط ) البلعومبمرض التهاب   اإلشعاع الشمسي في اإلصابةتأثير كمية 

في موسم  األمراضاإلصابة ب تزايدالشمسي في  اإلشعاعكمية  لتناقصمعنويا  كبيرا  وواضحا  تأثيرا  هناك 

  الشتاء

( 0.62) ارتباط بمعاملالحصبة  ومرض الشمسي اإلشعاع لكمية ثيرتأ اقوى الربيع موسم في يظهر 

في هذا الفصل طردية  اإلحصائية، جميع العالقات %(47) تفسير وبمعامل متوسطة،طردية  عالقة وهي

  ضعيفة. ما تكونالشمسي وغالبا  اإلشعاعأي تزايد تكرار اإلصابات المرضية مع تزايد 

                                           

  ا أساسي ا في عمل جهاز المنا وهيالخاليا التائية األنسان فتجعلها عة عند مجموعة من الخاليا الموجودة بالدم وتلعب دور 

 تتحرك بشكل أسرع في الدم لمكافحة العدوى البكتيرية.
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 .(2019-2011)في بابل في المدة  اضاألمرالشمسي وتكرار اإلصابة ب اإلشعاع( قيم المعامالت اإلحصائية الشهرية بين كمية 75جدول )

 .  Microsoft Excel 2016( وباستخدام برنامج 3( وملحق )1المصدر باالعتماد على: ملحق )

الدراسة فقد أظهرت  منطقة في اإلشعاعبكمية  الجاف الحار الصيف فصل خالل تتأثر األمراض 

 موسم في وتتزايد تكراراتها تشتد راضاألم أن أي ، طردية موجبة جميع األمراض خالل هذا الفصل عالقة

أن األمراض تزداد مع دفئ الجو  إذ ومعنوية منطقية عالقة وهي الشمسي اإلشعاع كمية زيادة الصيف مع

 أنو ،(0.48)عن تقل لم االرتباط معامالتأن فوارتفاع درجات الحرارة فتتكيف للعيش في تلك األجواء 

 مرض يليه%( 100) تفسير وبنسية موجب تام بارتباط وئيدالتيف ظهر لمرض العنصر لهذا تأثير اقوى

 المرض، بهذا اإلصابة تكرار في العنصر هذا تأثير يؤكد مما%( 89) بنسبة( 0.94) رتباطبا لتسمم الغذائي ا

 الشمسي اإلشعاع لكمية الخريف، موسم في تأثير اقوى ظهرت حين في ،صيفا   موسميها من والذي يؤكد

 .(76) الجدول%( 42) تفسير وبمعامل عكسية متوسطة، عالقة وهي( -0.65) ارتباط بمعامل الربو بمرض

 

 نوع العالقة وقوتها R²مل التفسير معا rمعامل االرتباط اسم المرض ت

 جدا   ضعيفة عكسية %7 0.26- سعال ديكي 1

 قوية عكسية %52 0.72- شلل أطفال 2

 قوية عكسية %54 0.73- الجلدية الليشمانيا 3

 ضعيفة عكسية D -0.42 18%نقص فيتامين  4

 جدا   ضعيفة عكسية %5 0.22- التهاب الجفن 5

 متوسطة عكسية %47 0.69- التهاب البلعوم 6

 متوسطة عكسية %44 0.66- التهاب اللوزتين 7

 قوية عكسية %49 0.70- التهاب الحنجرة 8

 قوية عكسية %55 0.74- ذات الرئة 9

 متوسطة عكسية %25 0.50- الجهاز التنفسي العلوي أمراض 10

 متوسطة عكسية %48 0.69- األنفلونزا 11

 ضعيفة عكسية %9 0.30- التهاب الغدد اللمفاوية 12

  قوية عكسية %58 0.76- التهاب القصبات الهوائية 13

 متوسطة عكسية %33 0.57- التهاب الجيوب األنفية 14

 قوية عكسية %43 0.65- أخرى في الجهاز التنفسي أمراض 15

 جدا   ضعيفة عكسية %5 0.22- األكزيما 16

 متوسطة عكسية %30 0.55- التهاب المفاصل 17

 قوية عكسية %50 0.71- عالالس 18

 جدا   ضعيفة عكسية %7 0.26- الصدفية 19

 جدا   ضعيفة عكسية %3 0.16- التدرن الرئوي 20

 ضعيفة طردية %10 0.32 جدري الماء 21

 ضعيفة طردية %19 0.44 الحصبة 22

 ضعيفة عكسية %21 0.46- النكاف 23

 جدا   ضعيفة طردية %5 0.23 التهاب قرنية العين 24

 متوسطة طردية %28 0.53 التهاب الهلل 25

 جدا   قوية طردية %72 0.85 التيفوئيد 26

  قوية طردية %55 0.74 التسمم الغذائي 27

 متوسطة طردية %34 0.58 حمى مالطا 28

 قوية طردية %58 0.76 االلتهاب السحائي 29

 جدا   ضعيفة طردية A 0.26 7%التهاب الكبد الفيروسي  30

 قوية طردية B 0.70 49%اب الكبد الفيروسي الته 31

 جدا   قوية طردية D 0.84 70%التهاب الكبد الفيروسي  32

 متوسطة عكسية %30 0.55- الربو 33

 جدا   ضعيفة طردية %3 0.16 حساسية العين 34
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 .(2019-2011في محافظة بابل في المدة ) األمراضوتكرار اإلصابة ب اإلشعاعكمية ( قيم المعامالت اإلحصائية الفصلية بين 76جدول )

 نوع العالقة وقوتها R²معامل التفسير  rمعامل االرتباط اسم المرض ت

 الشتاء

 ضعيفة عكسية %16 0.40- سعال ديكي 1

 قوية عكسية %50 0.71- شلل أطفال 2

 قوية عكسية %53 0.73- الليشمانيا الجلدية 3

 قوية عكسية D -0.71 50%نقص فيتامين  4

 ضعيفة عكسية %16 0.40- التهاب الجفن 5

 جدا   قوية عكسية %73 0.86- التهاب البلعوم 6

 جدا   قوية عكسية %64 0.80- تينالتهاب اللوز 7

 جدا   قوية عكسية %71 0.84- التهاب الحنجرة 8

 متوسطة عكسية %40 0.63- ذات الرئة 9

 متوسطة عكسية %41 0.64- الجهاز التنفسي العلوي أمراض 10

 متوسطة عكسية %37 0.61- األنفلونزا 11

 قوية عكسية %58 0.76- التهاب الغدد اللمفاوية 12

 جدا   قوية عكسية %85 0.92- لتهاب القصبات الهوائيةا 13

 جدا   قوية عكسية %62 0.79- األنفيةالتهاب الجيوب  14

 قوية عكسية %52 0.72- أخرى في الجهاز التنفسي أمراض 15

 قوية عكسية %51 0.71- األكزيما 16

 قوية عكسية %51 0.72- التهاب المفاصل 17

 جدا   قوية عكسية %66 0.82- السعال 18

 جدا   ضعيفة عكسية %3 0.18- الصدفية 19

 الربيع

 جدا   ضعيفة طردية %1 0.03 تدرن الرئوي 20

 جدا   ضعيفة طردية %8 0.28 جدري الماء 21

 متوسطة طردية %47 0.68 الحصبة 22

 جدا   ضعيفة طردية %1 0.08 النكاف 23

 ضعيفة طردية %18 0.43 التهاب قرنية العين 24

 ضعيفة طردية %8 0.28 تهاب الهللال 25

 الصيف

 تامة طردية %100 1.00 التيفوئيد 26

 جدا   قوية طردية %89 0.94 التسمم الغذائي 27

 جدا   قوية طردية %69 0.83 حمى مالطا 28

 جدا   قوية طردية %69 0.83 االلتهاب السحائي 29

 ضعيفة طردية A 0.48 23%التهاب الكبد الفيروسي  30

 جدا   قوية طردية B 0.85 72%الكبد الفيروسي لتهاب ا 31

 جدا   قوية طردية D 0.92 85%التهاب الكبد الفيروسي  32

 الخريف

 متوسطة عكسية %42 0.65- الربو 33

 جدا   ضعيفة عكسية %1 0.03- حساسية العين 34

 ..Microsoft Excel 2016( وباستخدام برنامج 4( وملحق )2المصدر باالعتماد على: ملحق )

  األمراضأجل معرفة العالقة بين من ( 93) البسيط في المخططم استخدام نموذج االنحدار الخطي ت 

  األمراضومتغير  كمتغير مستقل اإلشعاعكمية والذي اعتبرت فيه متغيرات الشمسي  اإلشعاعكمية و

 اإلشعاعناقص مع كمية مرض( تت 34من اصل ) (مرض21)نموذج االنحدار أن نتائج  تابع أظهرتكمتغير 

اإلصابات المرضية  أنه أي  ،القصبات الهوائية لمرض التهاب  (8.9 بمقدار تغير)سجل اقوى انحدار سالب و

مرض( المتبقية  13كما سجلت )(، % 85)  تفسيروبمعامل  اإلشعاعمع تناقص كمية مقدار بهذا ال تزداد

 تفسير( لمرض التيفوئيد  وبمعامل 0.79)ر يقدار تغبماقوى انحدار  طردي  سجل  إذانحدار نحو االزدياد 

(99)%. 
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  (2019-2011للمدة ) في محافظة بابل األمراضب واإلصابة اإلشعاعللعالقة بين كمية الخطي الفصلي  االنحدار( نموذج معامل 93)شكل 

 

 

 
  ..Microsoft Excel 2016( وباستخدام برنامج 4( وملحق )2المصدر باالعتماد على: ملحق )
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 :األمراضأثير درجة الحرارة الصغرى في اإلصابة بت -3

 تعيشدرجة حرارة  الجراثيم المرضيةلكل نوع  إذ ،بدرجات الحرارة ومسبباتها األمراض تتأثر 

ما دون في درجات الحرارة الواطئة وحتى إلى  أفضل، فهناك جراثيم تنمو بشكل األكملفيها على الوجه 

( درجات Thermophilesاليفة الحرارة )حين تتحمل  (، فيPsychrophilicرد وتسمى )اليفة الب الصفر

درجة الحرارة المثلى لنموها تكون بين  أنف (Mesophilic) ، إما اليفة الحرارة المعتدلةحرارة عالية

 إذ غير مباشرةوتناقصها  بصورة  األمراضتزايد درجات الحرارة  في  انخفاض ؤثري (1) .(ºم 20-40)

ت في وسط أنخاصة اذا ك األمراضإلى قتل مسببات  االنجماددرجات الحرارة إلى درجة  نخفاضايؤدي 

يمكنها البقاء حية لعدة اشهر في درجات فلونزا نولكن بعض الكائنات مثل فيروس األ ،ببطءسائل يتجمد 

الوظائف  فيمباشرة  ار سلبيةآثدرجات الحرارة  عن معدلها العام  النخفاض،كما (ºم 20_ 7حرارة بين)

بها كاإلصابة  واإلصابة األمراضعن مقاومة  هوعجز هضعفإلى  تؤدي إذ األنسان،الفسيولوجية لجسم 

 .تسوء حالة المصابين بالتهاب المفاصل كما ،جدا  التنفسية الناتجة عن استنشاق الهواء البارد  األمراضب

دراسة في منطقة ال األمراضب درجات الحرارة الصغرى في اإلصابة تأثير( إلى 77يشير الجدول ) 

 أنذا يعني وه (0.94-وبمعامل ارتباط ) لهذا العنصر مع مرض ذات الرئة، تأثيراقوى   أن إذشهريا ، 

ه يلي، %(88وهي عالقة منطقية معنوية وبمعامل تفسير)يزداد عندما تنخفض درجات الحرارة المرض 

تفسير  معامل(وب0.91 -ائية وبمعامل ارتباط )درجة الحرارة الصغرى بمرض التهاب القصبات الهو تأثير

 (0.1درجة الحرارة الصغرى بمرض جدري الماء وبمعامل ارتباط ) تأثيراقل  في حين جاء %(،82)

 رة.ر من تأثير انخفاض درجات الحراهذا المرض بعوامل أخرى اكث الرتباطوهي عالقة منطقية أيضا 

تظهر  ذإ، األمراضلدرجة الحرارة الصغرى وطرديا   تأثيرا  هناك  أنتظهر المعامالت اإلحصائية  

ين ح %(، في69)تفسير  (، وبمعامل0.83اقوى العالقات مع مرض االلتهاب السحائي وبمعامل ارتباط )

عالقة طردية مع درجة الحرارة الصغرى وبمعامل ارتباط  بأضعفجاء مرض التهاب قرنية العين 

 %(.20تفسير ) (، ومعامل0.05)

عالقات عكسية موسميا متباينا  ووجود تأثيرا  هناك  أن( 78في الجدول) لمعامالت اإلحصائيةتبين ا  

إن انخفاض  إذوهي عالقة معنوية منطقية،  ،درجة الحرارة  انخفاضمع  تتزايد  األمراض أنسالبة، أي 

 تأثيرقوى ا أن، أظهرت النتائج  األمراضألغلب في تزايد اإلصابات المرضية وعمل درجات الحرارة ي

 %(99)(، ومعامل تفسير-0.99لعنصر الحرارة الصغرى مع مرض التهاب البلعوم وبمعامل ارتباط )

الشتاء  أمراض جميع%( 94(،وبمعامل تفسير)0.97-) يليه مرض التهاب الغدد اللمفاوية وبمعامل ارتباط

  ت اإلصابات المرضية.أي كلما انخفضت درجة الحرارة زاد -الحرارة الصغرىعكسيا  مع درجات  تتأثر

                                           
ة اآلداب، جامعة في العراق، رسالة ماجستير، كلي انسناألالدليمي، أثر المناخ على صحة وراحة  انفرحمهدي حمد  -(1(

 .169، ص1990،بغداد
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في محافظة بابل في المدة  األمراض( قيم المعامالت اإلحصائية الشهرية بين درجة الحرارة الصغرى وتكرار اإلصابة ب77جدول )

(2011-2019) 

  .  Microsoft Excel 2016 ( وباستخدام برنامج3( وملحق )1ملحق )المصدر باالعتماد على: 

باإلصابات  رتباطا  تدلة هي األقل االمعإلى إن األشهر االنتقالية  أيضا (78) كما يشير الجدول 

معتدلة ، كون درجات الحرارة تكون جدا  المرضية من ناحية درجات الحرارة الصغرى، وهذا امر منطقي 

 r معامل االرتباط اسم المرض ت
معامل التفسير 

R² 
 نوع العالقة وقوتها

 ضعيفة عكسية %19 0.44- سعال ديكي 1

 قوية عكسية %55 0.74- فالشلل أط 2

 جدا   قوية عكسية %73 0.85- الجلدية اللشمانيات 3

 متوسطة عكسية D -0.59 35%نقص فيتامين  4

 ضعيفة عكسية %22 0.47- التهاب الجفن 5

 متوسطة   عكسية %45 0.67- التهاب البلعوم 6

 جدا   قوية عكسية %68 0.83- التهاب اللوزتين 7

 قوية عكسية %58 0.76- التهاب الحنجرة 8

 جدا   قوية عكسية %88 0.94- ذات الرئة 9

 متوسطة   عكسية %44 0.66- الجهاز التنفسي العلوي أمراض 10

 جدا   قوية عكسية %74 0.86- األنفلونزا 11

 ضعيفة عكسية %11 0.33- التهاب الغدد اللمفاوية 12

 جدا   قوية عكسية %82 0.91- التهاب القصبات الهوائية 13

 قوية عكسية %50 0.70- التهاب الجيوب األنفية 14

 قوية عكسية %58 0.76- أخرى في الجهاز التنفسي أمراض 15

 ضعيفة عكسية %23 0.48- األكزيما 16

 متوسطة عكسية %43 0.65- التهاب المفاصل 17

 جدا   قوية عكسية %81 0.90- السعال 18

 ضعيفة عكسية %17 0.42- الصدفية 19

 ضعيفة عكسية %11 0.34- التدرن الرئوي 20

 جدا   ضعيفة عكسية %3 0.12- جدري الماء 21

 جدا   ضعيفة طردية %7 0.26 الحصبة 22

 متوسطة عكسية %33 0.57- النكاف 23

 جدا   ضعيفة طردية %20 0.05 التهاب قرنية العين 24

 ضعيفة طردية %12 0.35 التهاب الهلل 25

 قوية طردية %56 0.75 التيفوئيد 26

 متوسطة  طردية %35 0.60 التسمم الغذائي 27

 ضعيفة طردية %22 0.46 حمى مالطا 28

 جدا   قوية طردية %69 0.83 االلتهاب السحائي 29

 ضعيفة طردية A 0.49 24%التهاب الكبد الفيروسي  30

 متوسطة طردية B 0.58 34%التهاب الكبد الفيروسي  31

 قوية طردية D 0.73 53%فيروسي التهاب الكبد ال 32

 ضعيفة عكسية %23 0.48- الربو 33

 ضعيفة طردية %20 0.45 حساسية العين 34
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( 0.45لم تزيد قيم االرتباط عن) إذ الخريف( لذا جاء االرتباط طفيف غالباَ، غالباَ خالل تلك الفصول )الربيع،

 الصيف فصل خالل الصغرى الحرارة درجات تأثير%( مع مرض حساسية العين ، إما 20وبمعامل تفسير)

 مع الصيف موسم في تشتد األمراض أن أي ،األمراض ولكل ةبموج طردية عالقةال فتظهر الجاف الحار

( 0.62) عن قلت لم االرتباط معامالت أن إذ ومعنوية، منطقية عالقة وهي الصغرى الحرارة درجات ارتفاع

 تأثيرظهر اقوى  صيفا   هاتموسمي من ويؤكد المرض، بهذا اإلصابة ارتكر في العنصر هذا تأثير يؤكد مما

لقابلية  أن إذ(،%82( وبمعامل تفسير)0.90لعنصر الحرارة الصغرى بمرض التيفوئيد وبمعامل ارتباط )

( ºم 66المسبب للمرض إلى مقاومة درجات الحرارة فهو يتحمل درجات الحرارة تصل إلى ) الميكروب

في اإلصابة بمرضي حمى مالطا وااللتهاب السحائي  تأثيرهايليه  دقيقة(  87لمدة ) º)م51و) دقيقة( 12لمدة )

ذوات الدم البارد  الحيواناتمن   لألمراضالحشرات الناقلة  أنكما لكل منهما،  (0.87وبمعامل ارتباط )

بها وبهذا يخضع فهي ال تستطيع  تنظيم درجة حرارة جسمها لذا فهي تخضع لدرجة حرارة البيئة المحيطة 

 ينقل إذللعيش في فصل الصيف ،  لناقلة للمرضتتكيف الحشرات اف نشاط الحشرة مباشرة لحرارة الجو

(Mosquitoes Culexبعوض )
 

 عوضةب وتتولدالفيروسات القشرية المسببة لمرض االلتهاب السحائي 

 نسبة وتكون( م16) فوق ةالحرار درجات معدل فيها يكون التي المناطق في الناقلة لمرض المالريا 

 (1) .(ºم25 -22) بين أعلى اإلخصاب

  

                                           

 - Mosquitoes Culex: أحد ال( الزاعجة، أنوفيليسثالثة أجناس المهمة من البعوض culex مسؤول عن نقل .)لطفيليات ا

ق، ومن ويظهر عادة في الليل سواء في الداخل أو في الهواء الطل الفتاكة،ونشر األمراض آخر الممرضة من شخص إلى 

رة ودرجة الحرا ، حسب النوع،(أسابيع4-2منيعيش )الفيروسي  والتهاب الدماغ النيل،األمراض التي قد ينقلها، حمى غرب 

ا في هذه بؤرة تكاثره لذا فأن، العذبة أو الراكدة سطح المياهتضع إناث البعوض البيض على  والرطوبة، وعوامل أخرى،

اعة حتى س 48هر، وقد يستغرق حوالي على قيد الحياة في ظروف الجفاف لبضعة أش النوع البقاءلبيض هذا  األماكن يمكن

 للمزيد ينظر إلى:  .والرطوبة الالزمينعلى درجة حرارة  يفقس، وتختلف هذه المدة بناء  
mosquito.html-a-https://www.cdc.gov/mosquitoes/about/what is 

 .175الدليمي، مصدر سابق، ص انفرحمهدي حمد - 1

https://www.cdc.gov/mosquitoes/about/what%20is-a-mosquito.html
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 (2019-2011)المدة في محافظة بابل في  األمراضوتكرار اإلصابة بالحرارة الصغرى درجة  ( قيم المعامالت اإلحصائية الفصلية بين78جدول )

 نوع العالقة وقوتها R²معامل التفسير  rمعامل االرتباط اسم المرض ت

 الشتاء

 متوسطة  عكسية %47 0.68- سعال ديكي 1

 قوية عكسية %60 0.77- شلل أطفال 2

 جدا   قوية عكسية %89 0.95- الجلدية الليشمانيا 3

 جدا   قوية عكسية D -0.94 89%نقص فيتامين  4

 قوية عكسية %56 0.75- التهاب الجفن 5

 جدا   قوية عكسية %99 0.99- التهاب البلعوم 6

 جدا   قوية عكسية %70 0.84- وزتينالتهاب الل 7

 جدا   قوية عكسية %78 0.88- التهاب الحنجرة 8

 جدا   قوية عكسية %84 0.92- ذات الرئة 9

 جدا   قوية عكسية %69 0.83- الجهاز التنفسي العلوي أمراض 10

 جدا   قوية عكسية %80 0.89- األنفلونزا 11

 جدا   قوية عكسية %94 0.97- التهاب الغدد اللمفاوية 12

 جدا   قوية عكسية %84 0.92- التهاب القصبات الهوائية 13

 جدا   قوية عكسية %74 0.86- التهاب الجيوب األنفية 14

 جدا   قوية عكسية %87 0.93- أخرى في الجهاز التنفسي أمراض 15

 جدا   قوية عكسية %66 0.81- األكزيما 16

 دا  ج قوية عكسية %92 0.96- التهاب المفاصل 17

 جدا   قوية عكسية %83 0.91- السعال 18

 متوسطة عكسية %33 0.57- الصدفية 19

 الربيع

 ضعيفة عكسية %10 0.31- التدرن الرئوي  20

 جدا   ضعيفة عكسية %1 0.10- جدري الماء 21

 ضعيفة طردية %13 0.36 الحصبة  22

 ضعيفة عكسية %9 0.31- النكاف  23

 جدا   ضعيفة طردية %2 0.14 التهاب قرنية العين 24

 جدا   ضعيفة طردية %2 0.02 التهاب الهلل  25

 الصيف

 جدا   قوية طردية %82 0.90 التيفوئيد 26

 متوسطة طردية %45 0.67 التسمم الغذائي 27

 جدا   قوية طردية %76 0.87 حمى مالطا  28

 جدا   قوية طردية %76 0.87 االلتهاب السحائي  29

 قوية طردية A 0.73 53%د الفيروسي التهاب الكب 30

 متوسطة   طردية B 0.62 38%التهاب الكبد الفيروسي  31

 قوية طردية D 0.72 52%التهاب الكبد الفيروسي  32

 الخريف

 ضعيفة عكسية %5 0.23- الربو 33

 ضعيفة طردية %20 0.45 حساسية العين 34

 ..Microsoft Excel 2016تخدام برنامج ( وباس4( وملحق )2المصدر باالعتماد على: ملحق )

خالل فصول  األمراضلدرجة الحرارة الصغرى مع  موسميا   ا  هناك تباين أن( 94) يبين المخطط 

%( 81)تفسيروبمعامل  (1.11بمقدار تغيير) في لمرض التيفوئيد طرديا  السنة فقد جاءت اقوى التأثيرات 

 (-130.5اللوزتين بمقدار تغير) الشتاء ولمرض التهابفي حين جاءت اقوى التأثيرات العكسية في فصل 

تفسير  وبمعامل (-123.2القصبات الهوائية بمقدار تغير)%( يليه مرض التهاب 69) تفسيروبمعامل 

خطيا نحو  انحدارسجلت  (مرض 34من اصل ) (مرض 23) أنالخطي  االنحداركما يوضح %(،83)

 .مع تزايد درجات الحرارة االزدياد الموسمي وبشدة المتبقية فتنحدر نحو (مرض 11التناقص، إما )
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 (2019_2011في محافظة بابل للمدة ) األمراضب واإلصابةالحرارة الصغرى  درجة للعالقة بينالفصلي الخطي  االنحدار( نموذج معامل 94) مخطط

 

 

 
  ..Microsoft Excel 2016( وباستخدام برنامج 4( وملحق )2المصدر باالعتماد على: ملحق )
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 :األمراضب اإلصابةفي ة العظمى تأثير درجة الحرار -4

 الحرارة درجة وتتغير ، انسناأل صحة في تؤثر التي المناخية العناصر أهم من الحرارة درجة تعد  

 نجد ولهذا األخرى الفصول من غيره عن تميزه التي المناخية خصائصه فصل ولكل وسنويا   وفصليا   يوميا  

 في يؤثر اتناقصه أو فازديادها ، انسناأل صحة في ذلك عكسأن مما الفصول بين األمراض واعأن في اختالفا

 (1).الصحة اعتالل في سببا وتكون الصحية الظروف

سبب توالتي  اإلفرازيةيؤثر في األجهزة  ىالعظم الحرارة درجات في الرتفاع انسناألتعرض  أن  

 رقعة اتساعإلى كما يؤدي ذلك  ،لألمراضكثر عرضه سم فيضعف ويكون افي الج واألمالحنقص الماء 

 تلك تشارانب المناخية ظروفها تسمح التي انالبلد في خاصة الحشرات طريق عن المتنقلة األمراض

 فلكل لمرضل ةالناقل أو ةالمسبب والحشرات والطفيليات المكروبات واعأن بعض في تأثير له وهذا ،األمراض

 مون ناك الحرارة درجة خفضتان فكلما حياته، دورة وسرعة نمو مدة ددمعينة تح حرارة درجة له منها

 .داد فعاليتهزت الحرارة درجة ارتفعت وكلما اإلصابة أحداثواقل قدرة على  بطيئا   المكروبات

 منطقة في( شهريا) األمراضب اإلصابة في العظمى الحرارة درجة تأثير (79) الجدول يظهر  

 تباطار مرض ذات الرئة بمعامل جاءت مععالقة  اقوى أن إلى اإلحصائية تالمعامال تشير إذ الدراسة،

بات بمرض التهاب القصها تأثير يليه (،%90) تفسير وبمعامل ،جدا   قوية عكسية عالقة وهي (-0.95)

 التدرن الرئوي بمرض اإلصابة في قليال   العنصر هذا تأثير جاء حين ،في-) 0.92) ارتباط بمعامل الهوائية،

 أن أي ،اضمرباأل اإلصابة في إيجابي العظمى درجة الحرارة تأثير أن ويدل ذلك ،(-0.30) ارتباط ملبعا

أثيرا  ت هنالك أن كما منطقية، معنوية عالقة وهي العظمى، الحرارة درجاتازدياد  مع تتناقص األمراض

 معنوية قةعال وهي لعظمى،ا الحرارة درجات ازدياد مع تتزايد األمراض أن أي العنصر، لهذا موجباطرديا  

 ملبمعا ،االلتهاب السحائي ومرض العظمى الحرارة درجة بين طردية عالقة اقوى أن ظهر إذ منطقية،

جدري الماء  مرض مع طردية عالقة اضعفسجلت  حين في%( 66) تفسير وبمعامل( 0.81) ارتباط

ارة اكثر من درجة الحر أخرى الرتباط هذا المرض بعناصر وعوامل مما يشير( ،0.01) ارتباط بمعامل

 . العظمى

 ءسوا السنة، فصول خالل العنصر بهذا موسميا   تترابط أمراضا   هناك أن( 80) الجدول يبين  

 البلعومهاب بمرض الت العنصر لهذا تأثير أقوى اإلحصائية النتائج أظهرت فقد ،طرديا   أم عكسيا   االرتباط

 لحرارةا درجة تأثير يليه (،%97) تفسير بمعامل ،جدا   قوية عكسية عالقة وهي( ،-0.99) ارتباط بمعامل

 األمراض ذهه أن يدل مما( -0.98) ارتباط بمعامل ،مفاوية يالغدد الل التهاب بمرض اإلصابة في العظمى

 رجةد فأن تزايد ،العظمى الحرارة درجة انخفاض مع تتزايد األمراض أن أي الشتاء في موسميا   تشتد

 . للمرض المسببة والفايروسات الجراثيم من الكثير على القضاء في عملي الحرارة

 

 

 

                                           
 لكبد الفيروسي النمطالمرض التهاب  المكانيالتحليل  ،الكعبيصالح  أمالالنجم، حسن ياسر  السميع، عقيل عليمحمود بدر -( 1)

(a) ( 2013 - 2008في العراق للمدة،)  72، ص2016 ،اآلدابكلية  لكوفة،اجامعة  ،28العدد  - 1المجلد  فة،الكو آدابمجلة. 
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في محافظة بابل في المدة  األمراض( قيم المعامالت اإلحصائية الشهرية بين درجة الحرارة العظمى وتكرار اإلصابة ب79جدول )

(2011-2019) 

 .  Microsoft Excel 2016 ( وباستخدام برنامج3( وملحق )1ملحق )المصدر باالعتماد على: 

ارتباط  الحصبة بمعامل بمرض العظمى رةالحرا لدرجة طردي تأثير أقوى الربيع موسم في سجل 

في  عالقة درجة الحرارة العظمى اإلحصائية النتائج أظهرتكما ، %(15)تفسير  وبمعامل ،(0.37)

 األمراض أن أي ،األمراض ولكل موجبة طردية عالقة هي الصيف، فصل خالل األمراضب اإلصابة

 معامالت أن إذ ومعنوية، منطقية عالقة هيو ىالعظم الحرارة درجات زيادة مع الصيف موسم في تتزايد

والذي  المرض بهذا تكرار اإلصابة تزايد  في العنصر هذا تأثير يؤكد بما ،(0.59) عن تقل لم االرتباط

 والفايروسات الجراثيم بعض تنشيط في تعمل العظمى الحرارة درجة أن إذ صيفا ، موسميها من الذي يؤكد

( 0.90) ارتباط بمعامل ومرض التيفوئيد، العنصر هذا بين طردية قةعال اقوى سجلت إذ للمرض المسببة

ومرض  العنصر لهذا بين الخريف، موسم في تأثير عالقة اقوى سجلت حين في(،%82) تفسير وبمعامل

 .%(21) تفسير وبمعامل طردية، عالقة وهي( 0.46) ارتباط بمعامل حساسية العين

 نوع العالقة وقوتها R²معامل التفسير  rمعامل االرتباط اسم المرض ت

 ضعيفة عكسية %20 0.45- ال ديكيسع 1

 قوية عكسية %59 0.77- شلل أطفال 2

 جدا   قوية عكسية %74 0.86- الجلدية الليشمانيا 3

 متوسطة عكسية D -0.62 38%نقص فيتامين  4

 ضعيفة عكسية %23 0.48- التهاب الجفن 5

 متوسطة عكسية %48 0.69- التهاب البلعوم 6

 جدا   قوية عكسية %71 0.84- التهاب اللوزتين 7

 قوية عكسية %61 0.78- التهاب الحنجرة 8

 جدا   قوية عكسية %90 0.95- ذات الرئة 9

 متوسطة عكسية %47 0.69- الجهاز التنفسي العلوي أمراض 10

 جدا   قوية عكسية %77 0.88- األنفلونزا 11

 ضعيفة عكسية %12 0.35- التهاب الغدد اللمفاوية 12

 جدا   قوية عكسية %84 0.92- قصبات الهوائيةالتهاب ال 13

 قوية عكسية %52 0.72- التهاب الجيوب األنفية 14

 قوية عكسية %61 0.78- أخرى في الجهاز التنفسي أمراض 15

 متوسطة عكسية %27 0.52- األكزيما 16

 متوسطة عكسية %45 0.67- التهاب المفاصل 17

 جدا   قويه عكسية %84 0.91- السعال 18

 ضعيفة عكسية %18 0.43- الصدفية 19

 ضعيفة عكسية %9 0.30- التدرن الرئوي 20

 جدا   ضعيفة طردية %2 0.01 جدري الماء 21

 ضعيفة طردية %8 0.28 الحصبة 22

 متوسطة عكسية %32 0.57- النكاف 23

 جدا   ضعيفة طردية %5 0.06 التهاب قرنية العين 24

 ضعيفة يةطرد %13 0.36 التهاب الهلل 25

 قوية طردية %55 0.74 التيفوئيد 26

 متوسطة طردية %34 0.58 التسمم الغذائي 27

 ضعيفة طردية %21 0.46 حمى مالطا 28

 جدا   قوية طردية %66 0.81 االلتهاب السحائي 29

 ضعيفة طردية A 0.49 24%التهاب الكبد الفيروسي  30

 متوسطة طردية B 0.57 33%التهاب الكبد الفيروسي  31

 قوية طردية D 0.72 52%التهاب الكبد الفيروسي  32

 ضعيفة عكسية %23 0.48- الربو 33

 ضعيفة طردية %22 0.47 حساسية العين 34
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 (2019-2011في محافظة بابل في المدة ) األمراضاإلصابة ب العظمى وتكرارالحرارة صلية بين ( قيم المعامالت اإلحصائية الف80جدول )

 نوع العالقة وقوتها R²معامل التفسير  rطاالرتبامعامل  اسم المرض ت
 الشتاء

 قوية عكسية %52 0.72- سعال ديكي 1
 جدا   قوية عكسية %65 0.81- شلل أطفال 2

 جدا   قوية عكسية %92 0.96- الجلدية الليشمانيا 3
 جدا   قوية عكسية D -0.95 91%نقص فيتامين  4
 قوية عكسية %59 0.77- التهاب الجفن 5
 جدا   قوية عكسية %97 0.99- التهاب البلعوم 6
 جدا   قوية عكسية %75 0.86- التهاب اللوزتين 7
 جدا   قوية عكسية %82 0.91- التهاب الحنجرة 8
 جدا   قوية عكسية %86 0.93- ذات الرئة 9

 جدا   قوية عكسية %74 0.86- الجهاز التنفسي العلوي أمراض 10
 جدا   قوية عكسية %83 0.91- األنفلونزا 11
 جدا   قوية عكسية %95 0.98- التهاب الغدد اللمفاوية 12
 جدا   قوية عكسية %87 0.93- التهاب القصبات الهوائية 13
 جدا   قوية عكسية %79 0.89- التهاب الجيوب األنفية 14
 جدا   قوية عكسية %90 0.95- أخرى في الجهاز التنفسي أمراض 15
 جدا   قوية عكسية %71 0.84- األكزيما 16
 جدا   قوية عكسية %93 0.96- التهاب المفاصل 17
 جدا   قوية عكسية %87 0.93- السعال 18
 متوسطة عكسية %36 0.60- الصدفية 19

 الربيع

 جدا   ضعيفة عكسية %8 0.28- ئويالر التدرن 20
 جدا   ضعيفة عكسية %0 0.07- الماء جدري 21
 ضعيفة طردية %15 0.39 الحصبة 22
 ضعيفة عكسية %8 0.28- النكاف 23
 جدا   ضعيفة  طردية %3 0.18 العين قرنية التهاب 24
 جدا   ضعيفة طردية %0 0.06 الهلل التهاب 25

 الصيف

 جدا   قوية طردية %82 0.90 التيفوئيد 26
 متوسطة  طردية %44 0.66 الغذائي التسمم 27

82  جدا   قوية طردية %71 0.84 مالطا حمى 
 جدا   قوية طردية %71 0.84 السحائي االلتهاب 29
 متوسطة  طردية A 0.69 48%  الفيروسي الكبد التهاب 30
 متوسطة طردية B 0.59 34%  الفيروسي الكبد التهاب 31
 قوية طردية D  0.70 49% الفيروسي الكبد التهاب 32

 الخريف

 جدا   ضعيفة عكسية %4 0.21- الربو 33
 ضعيفة طردية %21 0.46 حساسية العين 34

 ..Microsoft Excel 2016( وباستخدام برنامج 4( وملحق )2المصدر باالعتماد على: ملحق )

 أن إذفي اإلصابة باألمراض الموسمية قوة تأثير درجة الحرارة العظمى  إلى (95) المخطط يشير 

العظمى مع تزايد درجات الحرارة  خطيا  نحو التناقص انحدارا  مرض( سجل  34مرض( من اصل ) 23)

في  طرديا  لذا جاءت اقوى تلك التأثيرات نحو االزدياد الموسمي،  انحدارا  مرض( المتبقية 11سجلت ) فيما

%(، في حين جاءت اقوى التأثيرات  81)تفسيروبمعامل  (0.91) تأثيربمقدار  فصل الصيف لمرض التيفوئيد

 تفسيروبمعامل  (-110.4) تأثيراللوزتين بمقدار العكسية لهذا العنصر خالل فصل الشتاء مع مرض التهاب 

%(،فيما جاءت 86) تفسيروبمعامل ( -102.5)بمقدار تغير ،يليه مرض التهاب القصبات الهوائية%(74)

 صائية اقل تأثيرا .قي العالقات اإلحبا
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 (2019-2011للمدة ) في محافظة بابل األمراضب واإلصابةالعظمى بين الحرارة  الفصلي للعالقة الخطي االنحدار( نموذج معامل 95) مخطط

 

 

 

 ..Microsoft Excel 2016( وباستخدام برنامج 4( وملحق )2المصدر باالعتماد على: ملحق )
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 :األمراضب اإلصابة في رةالحرا درجات معدالت تأثير 5-

 المعدالت تأثير من سجل لما محصلة هو األمراضب اإلصابة في الحرارة درجات معدالت تأثير أن  

 درجات معدالت بين عكسي تأثير اقوى أن( 81) الجدول يظهر إذ ،العظمىو الصغرى الحرارة درجات

%( 89) تفسير وبمعامل جدا   قوية يةعكس عالقة وهي( -0.94) ارتباط بمعامل الرئة،ومرض ذات  الحرارة

 ارتباط بمعامل ،التهاب القصبات الهوائية والسعال بمرض اإلصابة في الحرارة درجات معدالت تأثير يليه

 التدرن الرئوي مرض مع الحرارة درجات لمعدالت عكسي تأثر اقل ظهر حين في منهما،لكل  (-0.91)

 معنوية عالقة وهي الحرارة، درجات معدالت ازدياد مع صتتناق األمراض أن أي ،(-0.32) ارتباط بعامل

 المسببة والفايروسات الجراثيم من الكثير على القضاء في تعمل الحرارة، درجات معدالت أن إذ منطقية،

 للمرض.

 (2019-2011) في المدة في محافظة بابل األمراض( قيم المعامالت اإلحصائية الشهرية بين معدالت درجة الحرارة وتكرار اإلصابة ب81جدول )

 .  Microsoft Excel 2016 ( وباستخدام برنامج3حق )( ومل1ملحق )المصدر باالعتماد على: 

 نوع العالقة وقوتها R²معامل التفسير  rمعامل االرتباط اسم المرض ت

 ضعيفة عكسية %20 0.44- سعال ديكي 1

 قوية عكسية %57 0.76- شلل أطفال 2

 جدا   قوية عكسية %73 0.86- الجلدية الليشمانيا 3

 متوسطة عكسية D -0.61 37%نقص فيتامين  4

 ضعيفة عكسية %23 0.48- فنالتهاب الج 5

 متوسطة عكسية %47 0.68- التهاب البلعوم 6

 جدا   قوية عكسية %70 0.84- التهاب اللوزتين 7

 قوية عكسية %60 0.77- التهاب الحنجرة 8

 جدا   قوية عكسية %89 0.94- ذات الرئة 9

 متوسطة  عكسية %46 0.68- الجهاز التنفسي العلوي أمراض 10

 جدا   قوية عكسية %76 0.87- نزااألنفلو 11

 ضعيفة عكسية %11 0.34- التهاب الغدد اللمفاوية 12

 جدا   قوية عكسية %84 0.91- التهاب القصبات الهوائية 13

 قوية عكسية %51 0.71- التهاب الجيوب األنفية 14

 قوية عكسية %60 0.77- أخرى في الجهاز التنفسي أمراض 15

 متوسطة عكسية %25 0.50- األكزيما 16

 متوسطة  عكسية %44 0.66- التهاب المفاصل 17

 جدا   قوية عكسية %83 0.91- السعال 18

 ضعيفة عكسية %18 0.43- الصدفية 19

 ضعيفة عكسية %10 0.32- التدرن الرئوي 20

 ضعيفة طردية %20 0.30 جدري الماء 21

 جدا   ضعيفة طردية %7 0.27 الحصبة 22

 متوسطة عكسية %32 0.57- النكاف 23

 جدا   ضعيفة طردية %0 0.06 التهاب قرنية العين 24

 ضعيفة طردية %13 0.35 التهاب الهلل 25

 قوية طردية %56 0.75 التيفوئيد 26

 متوسطة طردية %34 0.59 التسمم الغذائي 27

 ضعيفة طردية %21 0.46 حمى مالطا 28

 دا  ج قوية طردية %68 0.82 االلتهاب السحائي 29

 ضعيفة طردية A 0.49 24%التهاب الكبد الفيروسي  30

 متوسطة طردية B 0.58 33%التهاب الكبد الفيروسي  31

 قوية طردية D 0.72 52%التهاب الكبد الفيروسي  32

 ضعيفة عكسية %23 0.48- الربو 33

 ضعيفة يةدطر %21 0.46 حساسية العين 34
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 أن اإلحصائية المعامالت أظهرت فقد الحرارة، درجات لمعدالت السلبي بالتأثير يتعلق فيما ماأ  

 طردي تأثير اقوى سجل إذهذ العنصر  تزايد مع بها اإلصابة حاالت تتزايد التي األمراض من عددا   هناك

 في%( 68) تفسير وبمعامل( 0.82) ارتباط بمعاملااللتهاب السحائي  ضومر الحرارة درجات لمعدالت

 وبمعامل( 0.30) ارتباط بعاملومرض جدري الماء  الحرارة درجة لمعدل طردي تأثير اضعف جاء حين

 إذ منطقية، معنوية عالقة وهي الحرارة درجات معدالت تزايد مع تتزايد األمراض أن أي (،%20) تفسير

 .للمرض المسببة والفايروسات الجراثيم بعض تنشيط في أحيانا تعمل الحرارة، تدرجا معدالت أن

 إذ األمراض،و الحرارة درجات معدالتل الموسمية اإلحصائية المعامالت (82) الجدول بيني  

 ارتباط بمعاملالتهاب البلعوم  ومرض الحرارة درجات معدالت بين عكسي تأثير أقوى النتائج أظهرت

 اإلصابة في الحرارة، درجة معدل تأثير يليه (،%98) تفسير وبمعامل جدا   قوية عكسية عالقة وهي( -0.99)

 تأثير أن فيه الشك مما%( 95وبمعامل تفسير)( -0.97) ارتباط بمعامل ،الغدد الليمفاوية  التهاب بمرضي

 اقوىإن  تبينما ك، الشتاء موسم في األمراضب اإلصابة تقليل في وواضح معنوي الحرارة درجات لمعدالت

( -0.37) ارتباط عاملب الرئوي،التدرن  مرض مع الربيع موسم في الحرارة درجات لمعدالت طردي تأثير

 .(%14) تفسير وبمعمل

 األمراض بكافة واإلصابة العنصر لهذا موجبا  تأثيرا  طرديا   هناك أن  اإلحصائيةالنتائج  تظهركما  

 معنوية عالقة وهي الحرارة درجات معدالت تزايد مع ايدتتز اضاألمر أن أي الحار، الصيف موسم خالل

 ارتباط بمعامل ،التيفوئيد ومرض الحرارة درجات لمعدالت طردي تأثير أقوى النتائج أظهرت إذ منطقية،

 العنصر هذا تأثير يؤكد مما( 0.60) عن تقل لم االرتباط معامالت أن كما ،%(82) تفسير وبمعامل( 0.91)

 ومرض العنصر لهذا طردي تأثير اقوى الخريف موسم في ظهر حين في، األمراض بهذه صابةاإل تكرار في

 .(%21) تفسير وبمعامل( 0.45) ارتباط بعامل العين، حساسية

 خطيا  نحو التناقص انحدارا  مرض( سجل  34مرض( من اصل ) 23) أنالخطي  االنحدار يشير  

( قوة تأثير معدل 94خطط )ؤكد المي إذ، الزدياد الموسمينحو ا انحدارا  مرض( المتبقية 11فيما سجلت )

، لذا واضح في قوة  ونوعية ذلك التأثيرهناك تباين  أن إذالموسمية ، األمراضدرجة الحرارة في اإلصابة ب

وبمعامل ( 1.32في فصل الصيف لمرض التيفوئيد وبمقدار تغير ) طرديا  جاءت اقوى تلك التأثيرات 

اءت اقوى التأثيرات العكسية لهذا العنصر خالل فصل الشتاء مع مرض التهاب (، في حين ج%81)تفسير

القصبات الهوائية بمقدار تغير (،يليه مرض التهاب %72) تفسيروبمعامل ( 119.5وبمقدار تغيير) اللوزتين 

 .(،فيما جاءت باقي العالقات اإلحصائية اقل تأثيرا  %85) تفسيروبمعامل ( 111.9)
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-2011في محافظة بابل في المدة ) األمراضوتكرار اإلصابة بمعدالت درجة الحرارة  المعامالت اإلحصائية الفصلية بين( قيم 82جدول )

2019) 

 نوع العالقة وقوتها R²معامل التفسير  r معامل االرتباط اسم المرض ت

 الشتاء

 قوية عكسية %49 0.70- سعال ديكي 1

 قوية عكسية %62 0.79- شلل أطفال 2

 جدا   قوية عكسية %91 0.95- الجلدية الليشمانيا 3

 جدا   قوية عكسية D -0.95 90%نقص فيتامين  4

 قوية عكسية %57 0.76- التهاب الجفن 5

 جدا   قوية عكسية %98 0.99- التهاب البلعوم 6

 جدا   قوية عكسية %72 0.85- التهاب اللوزتين 7

 جدا   قوية عكسية %80 0.89- التهاب الحنجرة 8

 جدا   قوية عكسية %85 0.92- ذات الرئة 9

 جدا   قوية عكسية %71 0.84- الجهاز التنفسي العلوي أمراض 10

 جدا   قوية عكسية %81 0.90- األنفلونزا 11

 جدا   قوية عكسية %95 0.97- التهاب الغدد اللمفاوية 12

 جدا   قوية عكسية %85 0.92- التهاب القصبات الهوائية 13

 جدا   قوية عكسية %76 0.87- ب الجيوب األنفيةالتها 14

 جدا   قوية عكسية %89 0.94- أخرى في الجهاز التنفسي أمراض 15

 جدا   قوية عكسية %68 0.83- األكزيما 16

 جدا   قوية عكسية %92 0.96- التهاب المفاصل 17

 جدا   قوية عكسية %85 0.92- السعال 18

 ةمتوسط عكسية %34 0.59- الصدفية 19

 الربيع

 ضعيفة عكسية %9 0.30- التدرن الرئوي 20

 جدا   ضعيفة  عكسية %1 0.08- الماء جدري 21

 ضعيفة طردية %14 0.37 الحصبة 22

 جدا   ضعيفة عكسية %9 0.29- النكاف 23

 جدا   ضعيفة طردية %2 0.16 العين قرنية التهاب 24

 جدا   ضعيفة طردية %1 0.04 الهلل التهاب 25

 الصيف

 جدا   قوية طردية %82 0.91 التيفوئيد 26

 متوسطة  طردية %45 0.67 الغذائي التسمم 27

 جدا   قوية طردية %73 0.86 مالطا حمى 28

 جدا   قوية طردية %73 0.86 السحائي االلتهاب 29

 قوية طردية A 0.71 51% الفيروسي الكبد التهاب 30

 متوسطة ةطردي B 0.60 36% الفيروسي الكبد التهاب 31

 قوية طردية D 0.71 51% الفيروسي الكبد التهاب 32

 الخريف

 جدا   ضعيفة عكسية %5 0.22- الربو 33

 ضعيفة طردية %21 0.45 حساسية العين 34

 ..Microsoft Excel 2016( وباستخدام برنامج 4( وملحق )2المصدر باالعتماد على: ملحق )
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 (2019-2011)للمدة  باألمراض في محافظة بابل واإلصابةالخطي الفصلي للعالقة بين معدالت درجة الحرارة ( نموذج معامل االنحدار 96)شكل 

  

 

 

 ..Microsoft Excel 2016( وباستخدام برنامج 4( وملحق )2المصدر باالعتماد على: ملحق )
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 :األمراضب اإلصابة في الرياح سرعة تأثير -6

 من السلبي أثرها ويظهر األنسانواضح في صحة  تأثير لها التي يةالمناخ العناصر من الرياح تعد  

 وسائل من الرياح تعد كما الدراسة،لها منطقة  تتعرض التي الغبارية الجوية الظواهر تنشيط في دورها خالل

 مناطق إلى اوجوده مناطق والجراثيم من الميكروبات من األمراض ومسببات للملوثات الطبيعية النقل

  أخرى.

 تأثير تبين التي العالقات اإلحصائية وقوة نوع في وواضحا   تباينا هناك أن إلى (83) الجدول يشير 

 بين( الطردية) الموجبة العالقة اقوى ظهرت فقدالدراسة  منطقة في األمراضب اإلصابة في هذا العنصر

كلما زادت  إذ،%(50) تفسير وبمعامل( 0.70) ارتباط بمعامل الغذائي،التسمم  لمرض المتغيرين هذين

 والغبار وكثرة العواصف الغبارية التي من شأنها أن تحمل معها  األتربةسرعة الرياح ازدادت معها كمية 

 (-0.58) ارتباط بمعامل ومرض الربو رياحلل عكسي تأثير اقوى أن تبينكما  فيروسات،ال الكثير من

التهاب  مرض مع للرياح طردية عالقة عفأض اإلحصائية المعامالت هرتظأ كما (،%34) تفسير وبمعامل

وغالبا ما تكون العالقات متوسطة وضعيفة لكون العنصر تأثيره  (0.03)ارتباط بعامل Aالكبد الفيروسي 

 تأثيراهذا العنصر اكثر تباينا  واقل  تأثيرإن  ،والغبار واألمراض واألوبئةغير مباشر من خالل نقل الجراثيم 

 .من باقي العناصر نسبيا  

 (2019-2011)في محافظة بابل في المدة  األمراض( قيم المعامالت اإلحصائية الشهرية بين سرعة الرياح وتكرار اإلصابة ب83جدول )

 .  Microsoft Excel 2016 ( وباستخدام برنامج3( وملحق )1ملحق )المصدر باالعتماد على: 

 نوع العالقة وقوتها R²معامل التفسير  rمعامل االرتباط اسم المرض ت

 ضعيفة طردية %10 0.32 سعال ديكي 1

 ضعيفة عكسية %13 0.36- شلل أطفال 2

 جدا   ضعيفة عكسية %4 0.19- الجلدية ليشمانياال 3

 جدا   ضعيفة عكسية D -0.26 7%نقص فيتامين  4

 جدا   ضعيفة طردية %5 0.22 التهاب الجفن 5

 ضعيفة عكسية %21 0.46- التهاب البلعوم 6

 ضعيفة عكسية %10 0.32- التهاب اللوزتين 7

 ضعيفة عكسية %15 0.39- التهاب الحنجرة 8

 جدا   ضعيفة عكسية %5 0.23- لرئةذات ا 9

 ضعيفة عكسية %5 0.23- الجهاز التنفسي العلوي أمراض 10

 جدا   ضعيفة عكسية %3 0.18- األنفلونزا 11

 جدا   ضعيفة طردية %2 0.14 التهاب الغدد اللمفاوية 12

 جدا   ضعيفة عكسية %8 0.28- التهاب القصبات الهوائية 13

 جدا   ضعيفة عكسية %6 0.24- التهاب الجيوب األنفية 14

 جدا   ضعيفة عكسية %2 0.14- أخرى في الجهاز التنفسي أمراض 15

 جدا   ضعيفة طردية %7 0.26 األكزيما 16

 جدا   ضعيفة عكسية %2 0.14- التهاب المفاصل 17

 جدا   ضعيفة عكسية %7 0.27- السعال 18

 جدا   ضعيفة عكسية %6 0.03- الصدفية 19

 جدا   ضعيفة طردية %1 0.11 لرئويالتدرن ا 20

 متوسطة طردية %38 0.62 جدري الماء 21

 ضعيفة طردية %11 0.34 الحصبة 22

 جدا   ضعيفة عكسية %5 0.23- النكاف 23

 ضعيفة طردية %13 0.36 التهاب قرنية العين 24

 ضعيفة طردية %22 0.46 التهاب الهلل 25

 متوسطة طردية %42 0.65 التيفوئيد 26

 قوية طردية %50 0.70 التسمم الغذائي 27

 ضعيفة طردية %17 0.41 حمى مالطا 28

 متوسطة طردية %28 0.53 االلتهاب السحائي 29

 جدا   ضعيفة طردية A 0.03 3%التهاب الكبد الفيروسي  30

 متوسطة طردية B 0.50 25%التهاب الكبد الفيروسي  31

 متوسطة طردية D 0.54 29%التهاب الكبد الفيروسي  32

 متوسطة عكسية %34 0.58- الربو 33

 جدا   ضعيفة عكسية %4 0.19- حساسية العين 34
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 هناك نأ إذ ،األمراضو الرياح سرعة بين للتأثير اإلحصائية المعامالت (84) دولالج يظهرموسميا  

 بمرض للرياح عكسي تأثير اقوى تبين إذ ،في فصل الشتاء ضامرباأل اإلصابةفي  للرياح سالبا   عكسيا  تأثيرا  

 يليه %(37) تفسير وبمعامل متوسطة عكسية عالقة وهي( -0.61) ارتباط بمعامل الهوائية،التهاب القصبات 

 تتناقص األمراض أن يعني مما ،(-0.57) تباطار بمعامل البلعوم،بمرض التهاب  اإلصابة في الرياح تأثير

 لهذاتأثير  أقوى أن إلى اإلحصائية المعامالت فتشير الربيع موسم في أما، الرياح سرعة ازدياد مع إصاباتها

 %(39) تفسير وبمعامل متوسطة، عكسية عالقة وهي( -0.62) ارتباط عاملمبالحصبة  بمرض العنصر

 لكل موجبا  تأثيرا  طرديا   للرياح أن الحار الصيف موسم خالل اإلحصائية المعامالتتبين كما   

 تعمل إذ منطقية، معنوية عالقة وهي ،في هذا الفصل الرياح سرعة زيادة مع تتزايد األمراض أن أي ،األمراض

 للرياح طردي تأثير اقوى ظهر إذ للمرض، المسببة والفايروسات الجراثيم من كبير عدد تشارانو نقل في الرياح

 المعامالتكما بينت  لكل منهما،( 0.98) ارتباط بمعامل ،(B,Cبمرض التهاب الكبد الفيروسي بنوعية )

 عالقة وهي( -0.92) ارتباط بعامل الربو، بمرض العنصر لهذا تأثير أقوى الخريف موسم في اإلحصائية

 .(%85) تفسير وبمعامل جدا   قوية يةعكس

 (2019-2011في محافظة بابل في المدة ) األمراضوتكرار اإلصابة بسرعة الرياح لفصلية بين ( قيم المعامالت اإلحصائية ا84جدول )

 نوع العالقة وقوتها R²معامل التفسير   rمعامل االرتباط اسم المرض ت

 الشتاء

 جدا   ضعيفة طردية %2 0.13 سعال ديكي 1

 جدا   ضعيفة عكسية %8 0.28- شلل أطفال 2

 ضعيفة عكسية %9 0.30- الجلدية الليشمانيا 3

 جدا   ضعيفة عكسية D -0.27 7%نقص فيتامين  4

 جدا   ضعيفة طردية %1 0.11 التهاب الجفن 5

 متوسطة عكسية %33 0.57- التهاب البلعوم 6

 ضعيفة عكسية %17 0.41- التهاب اللوزتين 7

 ضعيفة عكسية %22 0.47- التهاب الحنجرة 8

 جدا   يفةضع عكسية %4 0.20- ذات الرئة 9

 جدا   ضعيفة عكسية %2 0.16- الجهاز التنفسي العلوي أمراض 10

 جدا   ضعيفة عكسية %2 0.14- األنفلونزا 11

 ضعيفة عكسية %13 0.35- التهاب الغدد اللمفاوية 12

 متوسطة عكسية %37 0.61- التهاب القصبات الهوائية 13

 ضعيفة عكسية %14 0.38- التهاب الجيوب األنفية 14

 جدا   ضعيفة عكسية %8 0.28- أخرى في الجهاز التنفسي أمراض 15

 جدا   ضعيفة عكسية %7 0.27- األكزيما 16

 ضعيفة عكسية %10 0.31- التهاب المفاصل 17

 ضعيفة عكسية %17 0.41- السعال 18

 ضعيفة طردية %11 0.34 الصدفية 19

 الربيع

 جدا   ضعيفة طردية %1 0.09 الرئوي التدرن 20

 ضعيفة طردية %12 0.34 الماء جدري 21

 متوسطة طردية %39 0.62 الحصبة 22

 جدا   ضعيفة طردية %4 0.20 النكاف 23

 ضعيفة طردية %11 0.33 العين قرنية التهاب 24

 جدا   ضعيفة طردية %3 0.17 الهلل التهاب 25
 الصيف

 جدا   قوية طردية %66 0.81 التيفوئيد 26

 جدا   قوية طردية %94 0.97 الغذائي التسمم 27

 قوية طردية %56 0.75 مالطا حمى 28

 قوية طردية %56 0.75 السحائي االلتهاب 29

 ضعيفة طردية A 0.34 12% الفيروسي الكبد التهاب 30

 جدا   قوية طردية B 0.98 97% الفيروسي الكبد التهاب 31

 جدا   قوية طردية D 0.98 95% الفيروسي الكبد التهاب 32

 الخريف

 جدا   قوية عكسية %85 0.92- الربو 33

 ضعيفة عكسية %18 0.43- حساسية العين 34

 ..Microsoft Excel 2016( وباستخدام برنامج 4( وملحق )2المصدر باالعتماد على: ملحق )
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 أن يظهر إذ ،األمراض من بعدد موسميا اإلصابة في الرياح تأثير قوة تباين (97) د المخططكؤي  

ولمرض  الصيف موسم خالل جاءت قد التأثيرات تلك اقوى أنف عموما التأثير، ذلك قوة في واضح تباين كهنال

التهاب الكبد  مرض يليه ،%(96) تفسير وبمعامل( 35.3بمقدار تغير ) (طرديا  ) Bالتهاب الكبد الفيروسي 

 العنصر لهذا العكسية أثيراتالت اقوى جاءت حين في ،%(95) تفسيروبمعامل ( 15.2الفيروسي  بمقدار تغير)

 يتناقص المرض أنف الرياح سرعة زادت كلما أي(-141.3بمقدار تغير) الربو مرض مع الخريف موسم خالل

 حدارناال يشير كما. ذلك من اقل اإلحصائية العالقات باقي جاءت فيما( %85) تفسير وبمعامل ،بهذا المقدار

( مرض16) سجلت فيما التناقص نحو انحدارا   سجلت( أمراض 34) أصل من( مرض 18) أن إلى الخطي

 .وبشدة موسميا   االزدياد نحو تتحدر المتبقية

  (2019-2011)للمدة  في محافظة بابل األمراضب واإلصابةالرياح للعالقة بين سرعة  الخطي الفصلي االنحدار( نموذج معامل 97)مخطط 

 

 

 

 ..Microsoft Excel 2016باستخدام برنامج ( و4( وملحق )2المصدر باالعتماد على: ملحق )
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 :األمراضب اإلصابة في النسبية الرطوبة تأثير - 7

دي ؤي الجو الحار يفالرطوبة  زديادفا بصورة كبيرة انسناألصحة  جفافه فيو تؤثر رطوبة الهواء  

في الجو البارد  ماأ أحيانا ، فناألتشقق الشفاه ونزف  إلىيؤدي  تناقصهاوالجلدية،  األمراضب اإلصابة إلى

يؤدي جفاف  خفاضهاانوالمفاصل، بأمراض الروماتزم والتهاب  اإلصابة إلىة يؤدى الرطوبــارتفاع  أنف

فلونزا والتهاب نة واألالرئ بأمراض ذات اإلصابة في ما يساعد الهوائية،للقصبة  المبطنةسجة المخاطية ناأل

 المكروباتنمو  فييساعد و ،على الخمول والكسليبعث  ،الجو الرطب أنهذا ف إلى إضافة الهوائية،القصبات 

بعض  تموتف الماء من مكون جسمها خماسأبعة أر نأل البكتيرية الخلية لنموفالرطوبة ضرورية والجراثيم 

 تتمكن الفيروسات بعض ناك أنو ،االعتيادية غير الجوية للظروف تعرضها عند بسرعة والبكتريا الفيروسات

 تتمكن بينما ةالجاف الظروف في بسرعة يموتفلونزا نألا فايروس فمثال طويلة لفترة الحياة قيد على البقاء من

 الخبيثة الجمرة وراتمك مواقت كما، بارغال دقائق في وأشهرسابيع أل العيش من والجدري نالتدر عصيات

 نسبتها تقل ال عالية رطوبة نموها يتطلب واعأن هناك أن حين في (،سنة 60) تصل قد عديدة لسنين الجفاف

 (1).الغذائي التسمم كبكتريا٪( 95-93) عن

 لتأثيرا وهذا فيه، تعيش الذي الوسط برطوبة لألمراضالحشرات المسببة  تشارانو تكاثر يتأثركما   

 في تغير أي نأو ثابتة المائية محتوياتها تبقى أن يجب إذ الحشرات، ألجسام المائي التوازن اختالل عن ناتج

 الموجود وبةالرط بكمية يتأثر وهذا للحشرة ةالحيويــ العمليات في اختالل عنه ينشأ المائي هاأجسام محتوى

 الحيوية عملياتها تقـل وبذلك المائية محتوياتها من كبيرة لكمية هاانفقد ذلك عن ينتج جافة بيئةففي ال الجو في

 كبير حد لىإ تشبه الحشرات على رطوبةال بها تؤثـر التي والمجاالت الماء، من النسبة هذه الستنفاذ نتيجة

 Zone of Bffective Humidity"" المواتية الرطوبة منطقة يدعى مجـاال   حشرة فلكل الحرارة، مجاالت

 رطوبةال درجة تدعى حال احسن على عندها رةشالح نشاط يكون ينةعم رطوبة درجة توجد المجال هذا وداخل

 قلت  أو المواتية الرطوبة لمنطقة األعلى الحد عـن الرطوبة زدادتا اذا ""Optimum Humidity المثلى

  .النهاية في تموت ثم تماما رةشالح وحيوية نشاط معدل يقل

 تشير إذ ة،الدراس منطقة في شهريا   األمراضب اإلصابة في النسبية الرطوبة تأثير (85) الجدول يبين  

 عالقة هيو ،(-0.81) ارتباط بمعامل ،لتيفوئيدا بمرض بينهما عالقة أقوى أن إلى اإلحصائية المعامالت

 بمعامل االلتهاب السحائي بمرض النسبية الرطوبة تأثير يهيل (،%65) تفسير وبمعامل ،جدا   ةويق عكسية

 رجات الحرارة فتقل الرطوبة النسبية في األشهر الحارة بسبب ارتفاع دمنطقية  معنوية عالقة (-0.78) ارتباط

 بمعاملن قرنية العي التهاب بمرض اإلصابة في قليال تأثيرها جاء فيما ،المرضية   تزداد معها اإلصابات

وبنسبة ضعيفة  النسبية الرطوبة ازدياد مع تتناقصهذه  المرضية اإلصابات أن إلى يشير مما( -0.21) ارتباط

  .جدا  

 ازدياد مع تتزايد اضاألمر أن أي ،العنصر هو األكثر لهذا (موجبا  )تأثيرا  طرديا   هنالك أن كما   

ذات الرئة  امرض مع هذا العنصر بينطردية  عالقة أقوى اإلحصائية المعامالت تظهر إذ النسبية،الرطوبة 

 بمرض النسبية للرطوبة تأثير اقل جاء حين في ،لكل منهما (0.87) ارتباط بمعامل ،والتهاب القصبات الهوائية 

 الرطوبة تزايد مع ايدتتز األمراض أن يتبين إذ%( 3) تفسير املوبمع( 0.17) ارتباط بمعامل ،التدرن الرئوي

 الفايروساتبعض   نشاط تزيد  من الرطبة الباردة األجواء أن إذ منطقية، معنوية عالقة وهي ،بيةالنس

  والميكروبات.

                                           
 https://www.thoughtco.com/biology-4133580الموقع اإللكتروني:  -(1)

https://www.thoughtco.com/biology-4133580
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 (2019-2011)حافظة بابل في المدة في م األمراض( قيم المعامالت اإلحصائية الشهرية بين الرطوبة النسبية وتكرار اإلصابة ب85جدول )

 .  Microsoft Excel 2016 ( وباستخدام برنامج3( وملحق )1ملحق )المصدر باالعتماد على: 

 العنصر بهذا موسميا ترتبط أمراضا   هناك أن إذ موسميا ، العنصر هذا تأثير تباين (86) ولدالج يظهر  

 النسبية الرطوبة تأثر اإلحصائية النتائج أظهرت إذ ،طرديا   أم عكسيا االرتباط انأك سواء السنة، فصول خالل

 األمراض ولكل موجبة طردية عالقة تأنوك الدراسة، منطقة في الشتاء فصل خالل األمراضب صابةاإل في

 تشير إذ ،ومعنوية منطقية عالقة وهي النسيبة الرطوبة زيادة مع الشتاء موسم في تتزايد األمراض أن أي

 ارتباط بمعاملية والتهاب القصبات الهوائ العنصر هذا بين طردي تأثير اقوى أن اإلحصائية المعامالت

( 0.65) عن تقل لم االرتباط معامالت أن إذ(،%97)تفسير معاملبو ،جدا   قوية طردية عالقة وهي( 0.98)

 اقوى الربيع موسم في جاءكما  ءتاش موسميها و األمراض بهذا اإلصابة تكرار في العنصر هذا تأثير كديؤ مما

 تفسير وبمعامل ،متوسطة عكسية عالقة وهي ،(-0.61) ارتباط بمعاملالحصبة  بمرض النسبة الرطوبة تأثير

الباردة مما يعني تزايد اإلصابة  السنة فصول خالل العنصر بهذا موسميا   تقترن أمراضا   هناك أن إذ %(37)

 .باإلمراض التي تتزامن مع األجواء الباردة الرطبة لذا يكون تأثيرها غالبا سلبي يزيد من اإلصابات

  

 نوع العالقة وقوتها R²معامل التفسير  rمعامل االرتباط اسم المرض ت

 ةضعيف طردية %17 0.41 سعال ديكي 1

 جدا   قوية طردية %65 0.81 شلل أطفال 2

 جدا   قوية طردية %64 0.80 الجلدية الليشمانيا 3

 متوسطة طردية D 0.58 34%نقص فيتامين  4

 ضعيفة طردية %11 0.33 التهاب الجفن 5

 قوية طردية %50 0.70 التهاب البلعوم 6

 قوية طردية %61 0.78 التهاب اللوزتين 7

 جدا   قوية طردية %66 0.81 التهاب الحنجرة 8

 جدا   قوية طردية %76 0.87 ذات الرئة 9

 متوسطة طردية %44 0.67 الجهاز التنفسي العلوي أمراض 10

 جدا   قوية طردية %70 0.83 لونزافناأل 11

 ضعيفة طردية %12 0.35 التهاب الغدد اللمفاوية 12

 جدا   قوية طردية %75 0.87 التهاب القصبات الهوائية 13

 متوسطة طردية %45 0.67 فيةنالتهاب الجيوب األ 14

 قوية طردية %57 0.76 أخرى في الجهاز التنفسي أمراض 15

 ضعيفة رديةط %19 0.43 األكزيما 16

 متوسطة طردية %41 0.64 التهاب المفاصل 17

 جدا   قوية طردية %71 0.84 السعال 18

 ضعيفة طردية %11 0.33 الصدفية 19

 جدا   ضعيفة طردية %3 0.17 التدرن الرئوي 20

 جدا   ضعيفة عكسية %4 0.20- جدري الماء 21

 ضعيفة عكسية %16 0.40- الحصبة 22

 ضعيفة طردية %22 0.47 النكاف 23

 جدا   ضعيفة عكسية %4 0.21- التهاب قرنية العين 24

 ضعيفة عكسية %23 0.48- التهاب الهلل 25

 جدا   قوية عكسية %65 0.81- التيفوئيد 26

 متوسطة عكسية %41 0.64- التسمم الغذائي 27

 متوسطة عكسية %30 0.55- حمى مالطا 28

 قوية ةعكسي %61 0.78- االلتهاب السحائي 29

 ضعيفة عكسية A -0.38 14%التهاب الكبد الفيروسي  30

 متوسطة عكسية B -0.60 36%التهاب الكبد الفيروسي  31

 قوية عكسية D -0.77 59%التهاب الكبد الفيروسي  32

 ضعيفة طردية %24 0.49 الربو 33

 ضعيفة عكسية %12 0.34- حساسية العين 34
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 (-0.98) ارتباط بمعامل ،التيفوئيد بمرض العنصر لهذا عكسي تأثير أقوى اإلحصائية جالنتائبينت  كما 

 التسمم الغذائي بمرض اإلصابة في الرطوبة تأثير ليهي (،%96) تفسير وبمعامل جدا   قوية عكسية عالقة وهي

 اإلصابة تقليل في النسبية للرطوبة وواضحا   كبيرا   معنويا  تأثيرا   هناك أن على يدل مما( -0.82) ارتباط بمعامل

 تأثير وهو بارتفاعها وتقل النسبية الرطوبةمع  صيفا    تناقصت األمراض هذه أن أي الصيف موسم في األمراضب

 منطقة في نادر شبة أثر وهو مناخيا   ومعتدلة مريحة أجواء توفير في الصيفية النسبية الرطوبة تعمل إذ منطقي

 عالقة أقوى أظهر حين في (،%31.6) عن صيفا   زيدت ال النسبية الرطوبة عدلم أنو صيفا   جفافها بسبب الدراسة

 ضعيفة يةدطر عالقة وهي( 0.42) ارتباط بمعامل الربو ومرض العنصر هذا بين الخريف، موسم في تأثير

 .%(17) تفسير وبمعامل

 (2019-2011في محافظة بابل في المدة ) األمراضة بوتكرار اإلصابالرطوبة النسبية ( قيم المعامالت اإلحصائية الفصلية بين 86جدول )

 نوع العالقة وقوتها R²معامل التفسير  rمعامل االرتباط اسم المرض ت

 الشتاء

 متوسطة طردية %40 0.63 سعال ديكي 1

 جدا   قوية طردية %71 0.84 شلل أطفال 2

 جدا   قوية طردية %79 0.89 الجلدية الليشمانيا 3

 جدا   قوية طردية D 0.87 76%نقص فيتامين  4

 متوسطة طردية %40 0.63 التهاب الجفن 5

 جدا   قوية طردية %86 0.93 التهاب البلعوم 6

 جدا   قوية طردية %82 0.91 التهاب اللوزتين 7

 جدا   قوية طردية %89 0.94 التهاب الحنجرة 8

 قوية طردية %65 0.80 ذات الرئة 9

 قوية طردية %67 0.82 يالجهاز التنفسي العلو أمراض 10

 قوية طردية %63 0.80 األنفلونزا 11

 جدا   قوية طردية %82 0.90 التهاب الغدد اللمفاوية 12

 جدا   قوية طردية %97 0.98 التهاب القصبات الهوائية 13

 جدا   قوية طردية %83 0.91 التهاب الجيوب األنفية 14

 قوية رديةط %78 0.88 أخرى في الجهاز التنفسي أمراض 15

 قوية طردية %73 0.86 األكزيما 16

 قوية طردية %75 0.87 التهاب المفاصل 17

 جدا   قوية طردية %88 0.94 السعال 18

 ضعيفة طردية %19 0.44 الصدفية 19

 الربيع

 جدا   ضعيفة طردية %2 0.05 الرئوي التدرن 20

 جدا   ضعيفة عكسية %3 0.18- الماء جدري 21

 متوسطة عكسية %37 0.61- الحصبة 22

 جدا   ضعيفة طردية %2 0.03 النكاف 23

 ضعيفة عكسية %16 0.40- العين قرنية التهاب 24

 جدا   ضعيفة عكسية %7 0.27- الهلل التهاب 25

 الصيف

 جدا   قوية عكسية %96 0.98- التيفوئيد 26

 جدا   قوية عكسية %67 0.82- الغذائي التسمم 27

 جدا   قوية عكسية %65 0.81- مالطا حمى 28

 قوية عكسية %65 0.81- السحائي االلتهاب 29

 متوسطة عكسية A -0.53 28%  الفيروسي الكبد التهاب 30

 متوسطة عكسية B -0.69 48%  الفيروسي الكبد التهاب 31

 قوية عكسية D -0.80 63%  الفيروسي الكبد التهاب 32

 الخريف

 ضعيفة طردية %17 0.42 الربو 33

 جدا   ضعيفة عكسية %5 0.22- حساسية العين 34

 ..Microsoft Excel 2016( وباستخدام برنامج 4( وملحق )2المصدر باالعتماد على: ملحق )
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مرض(  34مرض( من أصل ) 22)سجل  إذ(، 98)الخطي يوكد ذلك المخطط  االنحدارتتباين درجة   

 أنالموسمي، لذلك ف التناقصخطيا نحو  انحدارا  تبقية مرض( الم 12، فيما سجل )التزايدخطيا نحو  انحدارا  

 (72.9)تغير بمقدار  ( ولمرض التهاب القصبات الهوائيةطرديا  اقوى التأثيرات سجلت خالل موسم الشتاء)

%(، في حين 89) تفسيروبمعامل ( 1.76بمقدار تغير) %(، يليه مرض التهاب الحنجرة 96) تفسيربمعامل 

 (-0.66بمقدار تغير) لعكسية لهذه الظاهرة خالل موسم الصيف مع مرض التيفوئيدجاءت اقوى التأثيرات ا

 للرطوبة النسبية.تأثيرا  اقل  األمراض%(، فيما جاءت بقية 96) تفسيروبمعامل 

  (2019-2011)في محافظة بابل للمدة  األمراضب واإلصابةللعالقة بين الرطوبة النسبية  الخطي الفصلي االنحدار( نموذج معامل 98)شكل 

 

 

 
 ..Microsoft Excel 2016( وباستخدام برنامج 4( وملحق )2المصدر باالعتماد على: ملحق )
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 : األمراضب اإلصابة في المتساقطة األمطار تأثير – 8

 تركيز تكاثر وزيادةتساعد في  أنممكن خلق أجواء رطبة وما بعدها إلى  األمطارسقوط ؤدي ي  

 أجواءالهواء وفي توفير تنقية وتلطيف  من خالل اإليجابيها ، ويظهر تأثيرراضاألمبعض  مسببات أعداد

 كما  ،في درجات الحرارة وزيادة الرطوبةعن طريق تغير  بشكل مباشر األمطارمريحة غالبا، كما تعمل 

 راضاألم  أعراضزيادة تلوث الهواء في الجو وزيادة ولقلة سقوط األمطار اثر في زيادة حاالت الجفاف إن 

 تشارنالتشكل البيئة المناسبة  رفترة ما بعد سقوط األمطا أنكما ، بتلوث الجو وتغبره تتأثرالتنفسية التي 

تسبب بدخول كميات كبيرة من يسقوط أمطار غزيرة  أن إذ الحساسية والربو وأمراض الجلدية األمراض

 في األمطارتؤثر كما  ،لألمراضقل البعوض النا تشارانوبتكاثر تسهم المياه داخل المنازل وحولها التي 

أو  يكيانالميكعن طريق هالك أعداد كبيرة منها بفعل تأثيرها إما ، وإيجابياسلبيا  لألمراضالحشرات الناقلة 

 .باعث إيجابي نفسي لكثير من السكان األمطاركما إن  وفير الرطوبة الالزمة لحياتهات

 األمراضعها والتي تبين تأثير األمطار في اإلصابة بائية من حيث قوتها ونوتتباين العالقات اإلحص  

ا( عالقة ضمر 34) أصلمرضا( من  23سجل ) إذ، (87)في منطقة الدراسة وتظهر من خالل الجدول 

األمطار  أنتتزايد مع تزايد األمطار، وهي عالقة منطقية معنوية غالبا، إذ  األمراض أنطردية موجبة، أي 

كما إن  لألمراض ةالناقل بعض الحشرات لتكاثرتشكل بيئة صالحة  تشارانوكاثر تخلق جوا  رطبا  يساعد في ت

 األمراضأسباب تزايد  أحديكون مترافق مع انخفاض درجات الحرارة شتاء  وهذا  غالبا ما األمراضتساقط 

 .في منطقة الدراسة

 ارتباط عاملوبم ومرض ذات الرئة  األمطار بين( موجب) طردي تأثير أقوى أن النتائج أظهرت  

يه (،%82) تفسممممممير وبمعامل( 0.91) ية ناأل مرض يل بات الهوائ  ارتباط بمعامل فلونزا والتهاب القصمممممم

 األمراض أن أي ،األمراضب واإلصابة األمطار بين( سالبة) عكسية عالقات توجد كما ،لكل منهما (0.89)

ناقص ية، معنوية تكون أن يمكن عالقة وهي األمطار، زيادة مع تت  درجات في تغير األمطار أن إذ منطق

تعمل على قتل البعوض والذباب  الميكانيكيبفعل عملها  وأيضممممممما الجو وتلطيف الرطوبة وزيادة الحرارة

 التهاب ومرض األمطار بين عكسممممي تأثير أقوى أن إلى اإلحصممممائية المعامالت تشممممير إذ ،الناقل للمرض 

 تأثير جاء حين في. ،%(60) تفسممير وبمعامل ، ويةق عكسممية عالقة وهي( -0.78) ارتباط بمعامل السممحايا

 ضممممعيفة عكسممممية وهي( -0.03) ارتباط بعاملقرنية العين  التهاب بمرض اإلصممممابة في قليال الظاهرة هذه

 .%(1) تفسير معاملبو ،جدا  
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 (2019-2011)بل في المدة في محافظة با األمراضاإلصابة ب وتكرار األمطار ( قيم المعامالت اإلحصائية الشهرية بين87جدول )

 .  Microsoft Excel 2016 باستخدام برنامج( و3( وملحق )1ملحق )المصدر باالعتماد على: 

 في المناخية الظاهرة هذه لقوة متباينا  تأثيرا   هناك أن إلى الموسمية  اإلحصائية المعامالت تشير  

 موسم خالل الظاهرة لهذه تأثير أقوى اإلحصائية النتائج أظهرت إذ الدراسة، منطقة في األمراضب اإلصابة

 مرضي ليهي ،%(100) سيرفت وبمعامل ،(1.00)طردي تام  ارتباط بمعاملم بمرض التهاب البلعو الشتاء

 كبيرا  تأثيرا   هناك أن يدل مما منهما، لكل( 0.93) ارتباط معاملب ،والتهاب المفاصل  الغدد الليمفاوية التهاب

 في ا  يمموس تشتد األمراض هذه أن أي الشتاء، موسم في األمراضب اإلصابة تزايد في لألمطار وواضحا  

( 0.45) ارتباط بمعامل التدرن الرئوي بمرض الربيع موسم في لألمطار تأثير اقوى أن تبين كما الشتاء،

 الصيف فصل خاللإما  ،إذ ينشط هذا المرض مع هكذا أجواء%( 20) تفسير وبمعامل ، طردية عالقة وهي

 أي ،األمراض ولكل ةبسال سيةعك العالقة تكونفي منطقة الدراسة  األمطار قطاعان أن معو الجاف الحار

 لها تأثير قوىأ ظهرأو المنطقة،وجفاف  األمطار وانعدامهاتناقص  مع الصيف موسم في تشتد األمراض أن

للجفاف ودرجات  جرثومة هذا المرض تتميز بمقاومتها أن إذ االلتهاب السحائي بمرض الموسم هذا خالل

 في تأثير عالقة اقوى ظهرت حين في (،%60) تفسير املوبمع ،(-0.78) ارتباط بمعاملو الحرارة العالية،

 %(.21) تفسير وبمعامل ،(0.46) ارتباط بمعاملحساسية العين  ومرض الظاهرة هذه بين الخريف، موسم

 (.88) جدول

 نوع العالقة وقوتها R²معامل التفسير   rمعامل االرتباط اسم المرض ت

 ضعيفة طردية %16 0.40 سعال ديكي 1

 قوية طردية %50 0.70 شلل أطفال 2

 قوية طردية %58 0.76 الجلدية الليشمانيا 3

 متوسطة طردية D 0.55 30%نقص فيتامين  4

 ضعيفة طردية %17 0.41 التهاب الجفن 5

 متوسطة طردية %37 0.61 التهاب البلعوم 6

 قوية طردية %63 0.79 التهاب اللوزتين 7

 قوية طردية %52 0.72 التهاب الحنجرة 8

 جدا   قوية طردية %82 0.91 ذات الرئة 9

 متوسطة طردية %37 0.60 الجهاز التنفسي العلوي أمراض 10

 جدا   قوية طردية %79 0.89 األنفلونزا 11

 جدا   ضعيفة طردية %9 0.30 التهاب الغدد اللمفاوية 12

 جدا   قوية طردية %78 0.89 التهاب القصبات الهوائية 13

 متوسطة طردية %35 0.59 التهاب الجيوب األنفية 14

 قوية طردية %60 0.77 أخرى في الجهاز التنفسي أمراض 15

 ضعيفة طردية %23 0.48 األكزيما 16

 متوسطة طردية %34 0.59 لتهاب المفاصلا 17

 قوية طردية %77 0.88 السعال 18

 جدا   ضعيفة طردية %14 0.37 الصدفية 19

 ضعيفة طردية %11 0.33 التدرن الرئوي 20

 جدا   ضعيفة طردية %1 0.09 جدري الماء 21

 جدا   ضعيفة عكسية %3 0.16- الحصبة 22

 متوسطة طردية %26 0.51 النكاف 23

 جدا   ضعيفة عكسية %1 0.03- التهاب قرنية العين 24

 جدا   ضعيفة عكسية %8 0.28- التهاب الهلل 25

 متوسطة عكسية %46 0.68- التيفوئيد 26

 متوسطة عكسية %28 0.53- التسمم الغذائي 27

 متوسطة عكسية %30 0.55- حمى مالطا 28

 قوية عكسية %60 0.78- االلتهاب السحائي 29

 متوسطة عكسية A -0.52 27%اب الكبد الفيروسي الته 30

 متوسطة عكسية B -0.57 33%التهاب الكبد الفيروسي  31

 قوية عكسية D -0.73 53%التهاب الكبد الفيروسي  32

 ضعيفة طردية %18 0.42 الربو 33

 ضعيفة عكسية %23 0.48- حساسية العين 34
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 2019-2011محافظة بابل في المدة )في  األمراضوتكرار اإلصابة ب األمطار( قيم المعامالت اإلحصائية الفصلية بين 88جدول )

 نوع العالقة وقوتها R²معامل التفسير  r معامل االرتباط اسم المرض ت

 الشتاء

 متوسطة طردية %33 0.58 سعال ديكي 1

 متوسطة طردية %42 0.65 شلل أطفال 2

 قوية طردية %80 0.89 الجلدية الليشمانيا 3

 قوية طردية D 0.89 80%نقص فيتامين  4

 متوسطة ديةطر %46 0.68 التهاب الجفن 5

 تامة طردية %100 1.00 التهاب البلعوم 6

 قوية طردية %53 0.72 التهاب اللوزتين 7

 قوية طردية %62 0.79 التهاب الحنجرة 8

 قوية طردية %79 0.89 ذات الرئة 9

 قوية طردية %53 0.73 الجهاز التنفسي العلوي أمراض 10

 قوية طردية %72 0.85 األنفلونزا 11

 جدا   قوية طردية %86 0.93 ب الغدد اللمفاويةالتها 12

 قوية طردية %71 0.84 التهاب القصبات الهوائية 13

 قوية طردية %57 0.76 التهاب الجيوب األنفية 14

 قوية طردية %76 0.87 أخرى في الجهاز التنفسي أمراض 15

 متوسطة طردية %48 0.69 األكزيما 16

 جدا   قوية يةطرد %87 0.93 التهاب المفاصل 17

 قوية طردية %67 0.82 السعال 18

 متوسطة طردية %25 0.50 الصدفية 19

 الربيع

 ضعيفة طردية %11 0.33 الرئوي التدرن 20

 جدا   ضعيفة طردية %1 0.09 الماء جدري 21

 جدا   ضعيفة عكسية %3 0.16- الحصبة 22

 متوسطة طردية %26 0.51 النكاف 23

 جدا   ضعيفة عكسية %1 0.03- نالعي قرنية التهاب 24

 جدا   ضعيفة عكسية %8 0.28- الهلل التهاب 25
 الصيف

 متوسطة عكسية %46 0.68- التيفوئيد 27

 متوسطة عكسية %28 0.53- الغذائي التسمم 

 متوسطة عكسية %30 0.55- مالطا حمى 28

 قوية عكسية %60 0.78- السحائي االلتهاب 29

 متوسطة عكسية A -0.52 27% وسيالفير الكبد التهاب 30

 متوسطة عكسية B -0.57 33% الفيروسي الكبد التهاب 31

 قوية عكسية D -0.73 53% الفيروسي الكبد التهاب 32
 الخريف

 جدا   ضعيفة طردية %6 0.25 الربو 33

 ضعيفة طردية %21 0.46 حساسية العين 34

 ..Microsoft Excel 2016تخدام برنامج ( وباس4( وملحق )2المصدر باالعتماد على: ملحق )

 التزايدخطيا نحو  انحدارا  سجلت  (مرض34اصل ) ( منأمراض 24) أنإلى  (99) المخطط يشير  

ظهر تباين واضح في قوة تأثير يالموسمي، كما  التناقصخطيا نحو  انحدارا  مرض( البقية  10فيما سجلت )

( مع مرض التهاب طرديا  لتأثيرات خالل موسم الشتاء )جاءت اقوى ا إذ، األمراضفي اإلصابة ب األمطار

يليه مرض التهاب المفاصل بمقدار %(،99)تفسيربمعامل ( 18.66)بمقدار تغيرالبلعوم 

التهاب المفاصل في األجواء الممطرة الباردة والرطبة  أعراضتزداد  إذ(،%86)تفسير(وبمعامل 11.8تغير)

احتمالية ممارسة الفرد للتمارين  تقلفيزيد شدة األلم فالمصاب تقلص وتمدد األنسجة المحيطة بالمفصل فت

قد تسبب مزاجا مكتئبا مما يجعل  ألنها انتباه المرضى أللمهم أكثر في األيام الماطرة أنكما  ويقل النشاط

-0.123وبمقدار تغير)، إما اقوى التأثيرات العكسية لهذه الظاهرة مع مرض حمى مالطا األلم يبدو أسوأ

، فيما جاءت وارتفاع درجات الحرارة األمطارتزداد اإلصابة بالمرض مع قلة  إذ%(87) تفسيرمل بمعا(

 بقية المعامالت اإلحصائية بقيم اقل .
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 (2019-2011)للمدة  في محافظة بابل األمراضب واإلصابة األمطاربين  الفصلي للعالقةالخطي  االنحدار( نموذج معامل 99) مخطط

 

 
  ..Microsoft Excel 2016( وباستخدام برنامج 4( وملحق )2تماد على: ملحق )المصدر باالع
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 -: األمراضب اإلصابة في الغبارية الظواهر تأثير - 9

 :األمراضب اإلصابة في الغبارية العواصف تأثير -أ

عرض لها جميع الكائنات بصورة مباشرة سواء عن طريق يتتشبع الهواء بذرات الغبار التي ي  

في نقل الفيروسات المرضية والمتحسسات الجوية  الغبارية العواصفوتعمل  ،شاق أو التالمس المباشراالستن

 حاولي التي الغريبة األجسام من والغبار األتربة ذرات وتعد ،عن طريق الجو النباتات ذوربو الطلع اربغمثل 

الذرات  أن إذ ها ند استنشاقع وتؤثر على الجهاز التنفسي بصورة خاصة  لها يتصدى أنالجهاز المناعي 

تتخطى أجهزة الفرز والتصفية الطبيعية في  أنها يمكن نها أكبر في الجهاز التنفسي ألراألصغر يكون تأثي

 حدوثكما تعمل العواصف على ، الجهاز التنفسي وتصل إلى القصبات الهوائية الداخلية والحويصالت

 أنكما ،ازات الضارة  والروائح الكريهة عند المرور بهاتمتزج مكونات العاصفة  مع الغ إذ يئالبي التلوث

 كما وقتل الميكروبات في الهواء، منع اإلشعاع الضارتعمل في فوائد كونها للعواصف الغبارية مضار فلها 

  المالئمة لنمو الفيروسات المرضية.فتؤثر في البيئة  لغبار بالتقليل من درجة الحرارةيقوم ا

 تشير التي الدراسة، منطقة في األمراضب اإلصابة في الغبارية العواصف أثيرت( 89) ولدالجـ يبين  

التهاب الكبد  بمرض الظاهرة لهذه عكسي تأثير أقوى سجل إذ التأثيرات وقوة نوع في واضح تباين إلى

 بمعاملالغدد اللمفاوية  التهاب مرض ليهي ،%(17) تفسير وبمعامل( -0.41) ارتباط بمعاملالفيروسي 

األخرى في الجهاز التنفسي  األمراضب اإلصابة في قليال   الظاهرة هذه تأثير جاء حين في ،(-0.29) اطارتب

درجات الحرارة اكثر من  بانخفاضترتبط  األمراضهذه  أنويعود ذلك إلى  (-0.02) ارتباط وبعامل

 عالقة وهي راتها،وتكرا الغبارية العواصف زيادة مع تتناقص األمراضبعض  أنكما  ،الظواهر الغبارية 

 .للمرض والمسببة الناقلة والجراثيم الحشرات من عدد قتل تسبب الغبارية العواصف أن إذ منطقية، معنوية

 هناك أن اإلحصائية المعامالت أظهرت فقد الغبارية، للعواصف الطردي بالتأثير يتعلق فيما أما  

 طردي تأثير اقوى جاءو الظاهرة، هذه ايدتز مع بها اإلصابة حاالت تتزايد األمراض من عددا  األكثر 

 إذ%( 95) تفسير وبمعامل( 0.98) ارتباط بمعاملالتدرن الرئوي  مرض مع الغبارية للعواصف( موجب)

الجوية  لمحسساتا لعلى نقوتعمل العواصف كما  ،عن طريق الهواء بكتريا التدرن المسببة للمرضتنتقل 

 الحصبة مرض يليه  ،هذا المرض  أعراضتعمل على تهيج وثة مثل الغبار وحبوب اللقاح والغازات المل

 وبعامل Dنقص فيتامين  مرض مع الظاهرة لهذه طردي تأثير اضعف أن حين في ،(0.74) ارتباط بمعامل

 يتبين إذ ،رض بعوامل وعناصر أخرى اكثر تأثيرا  الرتباط هذا الم،%(1) تفسير وبمعامل( 0.01) ارتباط

 في تسهم الغبارية العواصف أن إذ منطقية، معنوية عالقة وهي الغبارية، العواصف مع تتزايد األمراض أن

 في تغير طريق عن مباشر غيرتأثيرا   لها أن كما للمرض، والمسببة الناقلة والجراثيم الحشرات بعض نقل

الذي يصاحب العواصف يؤدي إلى زيادة  تقلبات درجات الحرارةف النسبية والرطوبة الحرارة درجات

 . األمراضباإلصابة 
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 (2019-2011)في محافظة بابل في المدة  األمراض( قيم المعامالت اإلحصائية الشهرية بين العواصف الغبارية وتكرار اإلصابة ب89جدول )

 .  Microsoft Excel 2016 ( وباستخدام برنامج3( وملحق )1ملحق )المصدر باالعتماد على: 

 انأك سواءارتبطت  أمراضا هناك أن إذ موسميا، الظاهرة هذه تأثير تباين (90) دولجال يظهر  

 الشتاء موسم خالل الظاهرة لهذه تأثير اقوى أن اإلحصائية النتائج أظهرت فقد ،طرديا   إم عكسيا   االرتباط

 الربيع موسم في ماأ(، %78) تفسير وبمعامل ،(-0.88) ارتباط البلعوم، بمعاملالتهاب  بمرض مرض مع

 وبمعامل ، طردية عالقة وهي ،(0.43) ارتباط بمعامل ،الحصبة بمرض الغبارية العواصف تأثير قوىا أنف

 الصيف موسم في األمراضب اإلصابة في الغبارية العواصف تأثير النتائج أظهرت كما (،%19) تفسير

ب الكبد الفيروسي التها مرض حمى مالطا وااللتهاب السحائي و مع الظاهرة لهذه تأثير اقوى جاء إذ الحار،

D، خالل الظاهرة لهذه تأثير اقوى كان حين في ، قوية طردية عالقة وهي ،لكل منهم (0.96) ارتباط بعامل 

 تفسير وبمعامل ،متوسطة  عكسية عالقة وهي( -0.63) ارتباط بمعاملالربو  مرض مع الخريف، موسم

ضال عن قصر ف أخرى ض بعوامل وظواهرانه يشير إلى ارتباط المر آالورغم  عدم منطقية ذلك  ،%(40)

  هذا الفصل من السنة وقلة تكرار هذه الظواهر فيه.

معامل التفسير  rمعامل االرتباط اسم المرض ت

R² 

 نوع العالقة وقوتها

 جدا   ضعيفة طردية %2 0.14 سعال ديكي 1

 جدا   ضعيفة عكسية %5 0.22- شلل أطفال 2

 جدا   ضعيفة طردية %3 0.17 الجلدية الليشمانيا 3

 جدا   ضعيفة طردية D 0.01 0%نقص فيتامين  4

 جدا   ضعيفة طردية %2 0.14 تهاب الجفنال 5

 جدا   ضعيفة عكسية %1 0.07- التهاب البلعوم 6

 جدا   ضعيفة طردية %1 0.11 التهاب اللوزتين 7

 جدا   ضعيفة عكسية %1 0.12- التهاب الحنجرة 8

 جدا   ضعيفة طردية %3 0.18 ذات الرئة 9

 جدا   فةضعي عكسية %1 0.04- الجهاز التنفسي العلوي أمراض 10

 جدا   ضعيفة طردية %2 0.14 فلونزاناأل 11

 جدا   ضعيفة عكسية %8 0.29- التهاب الغدد اللمفاوية 12

 جدا   ضعيفة طردية %2 0.13 التهاب القصبات الهوائية 13

 جدا   ضعيفة طردية %1 0.12 فيةنالتهاب الجيوب األ 14

 جدا   يفةضع عكسية %1 0.02- أخرى في الجهاز التنفسي  أمراض 15

 جدا   ضعيفة عكسية %1 0.10- األكزيما 16

 جدا   ضعيفة عكسية %1 0.10- التهاب المفاصل 17

 جدا   ضعيفة طردية %2 0.14 السعال 18

 جدا   ضعيفة طردية %9 0.29 الصدفية 19

 جدا   قوية طردية %95 0.98 التدرن الرئوي 20

 متوسطة طردية %33 0.58 جدري الماء 21

 قوية طردية %55 0.74 الحصبة 22

 ضعيفة طردية %16 0.40 النكاف 23

 ضعيفة طردية %10 0.31 التهاب قرنية العين  24

 ضعيفة طردية %20 0.45 التهاب الهلل 25

 جدا   ضعيفة عكسية %3 0.17- التيفوئيد 26

 جدا   ضعيفة طردية %4 0.19 التسمم الغذائي 27

 ا  جد ضعيفة طردية %2 0.13 حمى مالطا 28

 ضعيفة طردية %13 0.36 االلتهاب السحائي  29

 ضعيفة عكسية A -0.41 17%التهاب الكبد الفيروسي  30

 جدا   ضعيفة عكسية B -0.13 2%التهاب الكبد الفيروسي  31

 جدا   ضعيفة عكسية D -0.04 1%التهاب الكبد الفيروسي  32

 جدا   ضعيفة طردية %1 0.02 الربو 33

 جدا   ضعيفة طردية %4 0.20 حساسية العين 34
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 (2019-2011)المدة في محافظة بابل في  األمراضوتكرار اإلصابة ب لعواصف الغبارية( قيم المعامالت اإلحصائية الفصلية بين ا90جدول )

 القة وقوتهانوع الع R²معامل التفسير  rمعامل االرتباط اسم المرض ت

 الشتاء

 جدا   ضعيفة عكسية %6 0.24- سعال ديكي 1

 ضعيفة عكسية %24 0.49- شلل أطفال 2

 متوسطة عكسية %43 0.66- الجلدية الليشمانيا 3

 متوسطة عكسية D -0.65 42%نقص فيتامين  4

 ضعيفة عكسية %10 0.32- التهاب الجفن 5

 جدا   قوية عكسية %78 0.88- التهاب البلعوم 6

 متوسطة عكسية %36 0.60- التهاب اللوزتين 7

 متوسطة عكسية %45 0.67- التهاب الحنجرة 8

 متوسطة عكسية %38 0.61- ذات الرئة 9

 ضعيفة عكسية %23 0.48- الجهاز التنفسي العلوي أمراض 10

 متوسطة عكسية %31 0.56- األنفلونزا 11

 قوية يةعكس %51 0.72- التهاب الغدد اللمفاوية 12

 قوية عكسية %62 0.79- التهاب القصبات الهوائية 13

 متوسطة عكسية %37 0.61- التهاب الجيوب األنفية 14

 متوسطة عكسية %40 0.63- أخرى في الجهاز التنفسي أمراض 15

 متوسطة عكسية %26 0.51- األكزيما 16

 قوية عكسية %49 0.70- التهاب المفاصل 17

 متوسطة عكسية %44 0.67- السعال 18

 جدا   ضعيفة عكسية %1 0.09- الصدفية 19

 الربيع

 ضعيفة عكسية %6 0.25- الرئوي التدرن 20

 جدا   ضعيفة طردية %1 0.01 الماء جدري 21

 ضعيفة طردية %19 0.43 الحصبة 22

 جدا   ضعيفة عكسية %3 0.18- النكاف 23

 جدا   ضعيفة طردية %1 0.12 العين قرنية التهاب 24

 جدا   ضعيفة عكسية %1 0.04- الهلل التهاب 25

 الصيف

 جدا   قوية طردية %85 0.92 التيفوئيد 26

 جدا   قوية طردية %79 0.89 الغذائي التسمم 27

 جدا   قوية طردية %92 0.96 مالطا حمى 28

 جدا   قوية طردية %92 0.96 السحائي االلتهاب 29

 قوية طردية A 0.70 48% الفيروسي الكبد التهاب 30

 جدا   قوية طردية B 0.92 85% الفيروسي الكبد التهاب 31

 جدا   قوية طردية D 0.96 93% الفيروسي الكبد التهاب 32

 الخريف

 متوسطة عكسية %40 0.63- الربو 33

 جدا   ضعيفة طردية %1 0.05 حساسية العين 34

 ..Microsoft Excel 2016امج ( وباستخدام برن4( وملحق )2المصدر باالعتماد على: ملحق )

 من بعدد موسميا اإلصابة في الغبارية العواصف تأثير قوةتباين يشير االنحدار الخطي إلى   

التهاب لمرض  جاءت قد التأثيرات تلك اقوى أنفلذا  ،التأثيرذلك  (100) المخطط ؤكدي إذ ،األمراض

 الطردية التأثيرات أقوى جاءت حين في %(18) تفسير وبمعامل (-235.1)وبمقدار تغير (عكسيا)اللوزتين

 جاءت فيما ،(%68) تفسير وبمعامل (1.13)تغير بمقدار  التيفوئيد مرض مع الصيف خالل العنصر لهذا

من ( مرض 22) أن إلى الخطي حدارناال يشير كما. الغبارية للعواصفتأثيرا   اقل اإلحصائية العالقات باقي

 االزدياد نحو انحدارا  المتبقية  (مرض 12) سجلت فيما التناقص ونح انحدارا   سجلت( أمراض 34) أصل

  .وبشدة موسميا
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 (2019-2011) للمدة في محافظة بابل األمراضب واإلصابةبين العواصف الغبارية  الفصلي للعالقةالخطي  االنحدار( نموذج معامل 100)مخطط 

 

 

 

 ..Microsoft Excel 2016م برنامج ( وباستخدا4( وملحق )2المصدر باالعتماد على: ملحق )
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 : األمراضب اإلصابة في صاعدالمت الغبار تأثير – ب

 أكثر اتأثيرهويعد  ،يالجو االستقرار عدم حالة تستغرقها التي المدة علىالظاهرة بقاء هذه  فترة عتمدت  

 الفرصة يوفر مما يامأة لعد ابقائه يستمر إذ ،في منطقة الدراسة لكونها اكثر تكرارا   من العواصف الغبارية

 نوع في كبيرا   تباينا   هناك أن إلى( 91) الجدول يشيرو الصيف فصلتزداد في  باألمراض إذ كبيرة إلصابات

 مع تأثير أقوى سجل إذ ،األمراضب اإلصابة في تصاعدالم الغبار تأثير تبين التي اإلحصائية العالقات وقوة

 بمعامل ،التهاب الحنجرة مرض يليه%( 45) تفسير وبمعامل ،(-0.67) ارتباط بمعامل ،األطفالشلل  مرض

 %( 39)تفسير  ، ومعامل(-0.63) ارتباط

في محافظة بابل في المدة  األمراضوتكرار اإلصابة ب صاعدمت( قيم المعامالت اإلحصائية الشهرية بين الغبار ال19جدول )

(2011-2019)  

 .  Microsoft Excel 2016 ( وباستخدام برنامج3( وملحق )1ملحق )المصدر باالعتماد على: 

  

 نوع العالقة وقوتها R²معامل التفسير  rمعامل االرتباط اسم المرض ت

 جدا   ضعيفة طردية %1 0.02 سعال ديكي 1

 متوسطة عكسية %45 0.67- شلل أطفال 2

 ضعيفة عكسية %21 0.46- الجلدية الليشمانيا 3

 ضعيفة عكسية D -0.48 23%نقص فيتامين  4

 جدا   ضعيفة طردية %1 0.07 التهاب الجفن 5

 طةمتوس عكسية %37 0.61- التهاب البلعوم 6

 متوسطة عكسية %32 0.57- التهاب اللوزتين 7

 متوسطة عكسية %39 0.63- التهاب الحنجرة 8

 متوسطة عكسية %27 0.52- ذات الرئة 9

 ضعيفة عكسية %23 0.48- الجهاز التنفسي العلوي أمراض 10

 ضعيفة عكسية %23 0.48- األنفلونزا 11

 جدا   عيفةض عكسية %1 0.09- التهاب الغدد اللمفاوية 12

 متوسطة عكسية %31 0.56- التهاب القصبات الهوائية 13

 ضعيفة عكسية %22 0.47- التهاب الجيوب األنفية 14

 ضعيفة عكسية %17 0.41- أخرى في الجهاز التنفسي أمراض 15

 جدا   ضعيفة عكسية %1 0.07- األكزيما 16

 جدا   ضعيفة عكسية %9 0.30- التهاب المفاصل 17

 متوسطة عكسية %29 0.54- الالسع 18

 جدا   ضعيفة عكسية %4 0.21- الصدفية 19

 ضعيفة طردية %1 0.07 التدرن الرئوي 20

 متوسطة طردية %33 0.58 جدري الماء 21

 ضعيفة طردية %27 0.52 الحصبة 22

 جدا   ضعيفة عكسية %8 0.29- النكاف 23

 ضعيفة طردية %15 0.39 التهاب قرنية العين 24

 متوسطة طردية %41 0.64 التهاب الهلل 25

 قوية طردية %62 0.79 التيفوئيد 26

 قوية طردية %54 0.73 التسمم الغذائي 28

 متوسطة طردية %31 0.56 حمى مالطا 28

 متوسطة طردية %31 0.56 االلتهاب السحائي 29

 ضعيفة طردية A 0.07 1%التهاب الكبد الفيروسي  30

 متوسطة طردية B 0.55 30%روسي التهاب الكبد الفي 31

 متوسطة طردية D 0.66 44%التهاب الكبد الفيروسي  32

 متوسطة عكسية %27 0.52- الربو 33

 جدا   ضعيفة طردية %1 0.02 حساسية العين 34
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( 0.79) ارتباط بمعامل التيفوئيد، لمرض المتغيرين هذين بين طردي تأثير وىاق أظهرت حين في  

 ناقال   وسيطا  يعد  إذ، المتصاعد الغبار تكرار زيادة مع األمراض ازدياد يعني مما ،%(62) تفسير وبمعامل

 المجردة بالعين رؤيتها يصعب التي الدقيقة الكائنات من انأطن معه ينقل حدوثها أن إذ األمراض لمسببات

 الحشرات. بيوضو وجراثيم طفيليات من

 األمراض تكرار في الظاهرة هذه تأثير درجة في واضح موسمي  تباين إلى( 92) الجدول يشير  

 ارتباط بعامل البلعوم  التهاب بمرضتصاعد الم للغبار عكسي تأثير أقوى ظهر إذ الدراسة، منطقة في

بين الكائنات الضارة الخطيرة الغبار  يحول  إذ (،%76) يرتفس وبمعامل جدا   قوية عالقة وهي( -0.87)

 ، ومنع اإلشعاع الضار، وقتل الميكروبات في الهواء، ويقوم الغبار بالتقليل من درجة الحرارةانسنواأل

 تأثيرال مما يؤكد  ،لألمراضوبدورها تؤثر على تغير درجة حرارة البيئة التي تنمو فيها الجراثيم المسببة 

 موسم في ما أما، الشتاء موسم في األمراضب اإلصابة بعض نقص فيتصاعد الم كبير للغبارال المعنوي

 وبمعامل طردية عالقة وهي ،(043) ارتباط بمعاملالحصبة  بمرضتصاعد الم الغبار تأثير أقوى أنف الربيع

 تأثير أن اسةالدر منطقة في الجاف الحار الصيف فصل خالل اإلحصائية النتائج تشير كما،%(18) تفسير

 زيادة مع الصيف موسم في تشتد األمراض أن أي ،األمراض ولكل موجب طردي تأثير هوتصاعد الم الغبار

 مرض مع لهذه التأثير ىوأق جاء إذ ،(0.69) عن تقل لم االرتباط معامالت أن إذ المتصاعد، الغبار تكرار

 تأثير يؤكد مما%( 94) تفسير ومعامل جدا   قوية طردية عالقة وهي( 0.97) ارتباط بمعامل D الكبد التهاب

 لهذه تأثير اقوى جاء حين في ،صيفا   موسميها من يؤكد التي المرض، بهذا اإلصابة تكرار في الظاهرة هذه

 تفسير وبمعامل عكسية عالقة وهي( -0.64) ارتباط بمعامل الربو مرض مع الخريف، موسم في الظاهرة

(42.)% 

 سجلت فيما التناقص نحو انحدارا   سجلت( أمراض 34) أصل من( أمراض 23) أن الخطي حدارناال يشير 

 الغبار تأثير قوة (101)المخطط  تؤكد كما. وبشدة موسميا   االزدياد نحو انحدارا   المتبقية( أمراض 11)

 الصيف فصل خالل جاءت الطرديةالتأثيرات  اقوى إذ ،األمراض من بعدد موسميا اإلصابة فيالمتصاعد 

حمى مالطا ومرض   .مرض ليهي ،%( 93) تفسير وبمعامل( 0.48)بمقدار تغيير  D الكبد التهاب ولمرض

 التأثيرات أقوى جاءت حين في%( لكل منهما 92) تفسيروبمعامل ( 0.081)بمقدار تغيير  االلتهاب السحائي

 جاءت فيما %(76) تفسير وبمعامل( -10.56)مرض التهاب البلعوم بمقدار تغير  مع العنصر لهذا العكسية

 .المتصاعد للغبارتأثيرا   اقل اإلحصائية العالقات باقي
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في محافظة بابل في المدة  األمراضوتكرار اإلصابة بمتصاعد ال( قيم المعامالت اإلحصائية الفصلية بين الغبار 92جدول )

(2011-2019) 

 انوع العالقة وقوته R²معامل التفسير  rمعامل االرتباط اسم المرض ت

 الشتاء

 جدا   ضعيفة عكسية %4 0.21- سعال ديكي 1

 ضعيفة عكسية %22 0.47- شلل أطفال 2

 متوسطة عكسية %41 0.64- الجلدية الليشمانيا 3

 متوسطة عكسية D -0.63 40%نقص فيتامين  4

 ضعيفة عكسية %9 0.30- التهاب الجفن 5

 جدا   قوية عكسية %76 0.87- التهاب البلعوم 6

 متوسطة عكسية %34 0.58- هاب اللوزتينالت 7

 متوسطة عكسية %43 0.66- التهاب الحنجرة 8

 متوسطة عكسية %36 0.60- ذات الرئة 9

 ضعيفة عكسية %21 0.46- الجهاز التنفسي العلوي أمراض 10

 متوسطة عكسية %29 0.54- األنفلونزا 11

 قوية عكسية %49 0.70- التهاب الغدد اللمفاوية 12

 قوية عكسية %60 0.77- التهاب القصبات الهوائية 13

 متوسطة عكسية %35 0.59- التهاب الجيوب األنفية 14

 متوسطة عكسية %38 0.62- أخرى في الجهاز التنفسي أمراض 15

 ضعيفة عكسية %24 0.49- األكزيما 16

 متوسطة عكسية %46 0.68- التهاب المفاصل 17

 توسطةم عكسية %42 0.65- السعال 18

 جدا   ضعيفة عكسية %1 0.07- الصدفية 19

 الربيع

 جدا   ضعيفة عكسية %7 0.26- الرئوي التدرن 20

 جدا   ضعيفة طردية %1 0.01 الماء جدري 21

 ضعيفة طردية %18 0.43 الحصبة 22

 جدا   ضعيفة عكسية %3 0.18- النكاف 23

 جدا   ضعيفة طردية %1 0.11 العين قرنية التهاب 24

 جدا   ضعيفة عكسية %3 0.05- الهلل التهاب 25

 الصيف

 جدا   قوية طردية %84 0.92 التيفوئيد 26

 جدا   قوية طردية %79 0.89 الغذائي التسمم 27

 جدا   قوية طردية %92 0.96 مالطا حمى 28

 جدا   قوية طردية %92 0.96 السحائي االلتهاب 29

 متوسطة ةطردي A 0.69 48% الفيروسي الكبد التهاب 30

 جدا   قوية طردية B 0.93 87% الفيروسي الكبد التهاب 31

 جدا   قوية طردية D 0.97 94% الفيروسي الكبد التهاب 32

 الخريف

 متوسطة عكسية %42 0.64- الربو 33

 جدا   ضعيفة طردية %3 0.03 حساسية العين 34

 ..Microsoft Excel 2016 ( وباستخدام برنامج4( وملحق )2المصدر باالعتماد على: ملحق )
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 (2019-2011للمدة) في محافظة بابل األمراضب واإلصابة متصاعدبين الغبار ال الفصلي للعالقةالخطي  االنحدار( نموذج معامل 101) مخطط

 

 

 

 ..Microsoft Excel 2016( وباستخدام برنامج 4( وملحق )2المصدر باالعتماد على: ملحق )
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 :األمراضب اإلصابة في القالع الغبار تأثير – ج

بعد سقوط  آالتسقط بسرعة  وال كم( 1-5راوح بين )يت على علو تبقى الذرات الخفيفة معلقة في الجو  

 مجموعة تتأثرو الفيروسات والجراثيم عائمة في الجو كبيرة فتبقىعلى الصحة  آثارهافتكون  (1).األمطار

 مع تأثير اقوى إلى( 93) الجدول ويشير ،الظاهرة هذهب وموسميا   شهريا الدراسة منطقة في األمراض من

 تأثير ليهي .%(68) تفسير وبمعامل جدا   قوية طردية عالقة وهي (0.83) ارتباط بمعامل التيفوئيد، مرض

 زيادة مع تتزايد األمراض أن أي ،(0.70) ارتباط بمعامل الرئوي،التدرن  بمرض اإلصابة في العالق الغبار

 الجراثيم من عدد وتنشيط نقل في العالق الغبار يتسبب إذ منطقية، معنوية عالقة وهي القالع الغبار تكرار

رة مع مرض التهاب الكبد الفيروسي الظاه لهذه تأثيرفي حين جاء اقل  .لألمراض المسببةوالذباب والبعوض 

A  (.0.15ارتباط )بمعامل 

 (2019-2011) في محافظة بابل في المدة األمراضوتكرار اإلصابة بلعالق ( قيم المعامالت اإلحصائية الشهرية بين الغبار ا93جدول )

 .  Microsoft Excel 2016 ( وباستخدام برنامج3( وملحق )1ملحق )المصدر باالعتماد على: 

                                           
  .237ص ،2017 األشرف، النجف ان،الميز مطبعة األولى، الطبعة والبيئة، المناخ ،الموسوي صاحب على-( 1)

 نوع العالقة وقوتها R²معامل التفسير  rمعامل االرتباط اسم المرض ت

 جدا   ضعيفة عكسية %4 0.20- سعال ديكي 1

 قوية عكسية %57 0.75- شلل أطفال 2

 ضعيفة عكسية %21 0.46- الجلدية الليشمانيا 3

 متوسطة عكسية D -0.54 29%تامين نقص في 4

 متوسطة طردية  %1 0.60 التهاب الجفن 5

 متوسطة عكسية %35 0.59- التهاب البلعوم 6

 متوسطة عكسية %33 0.57- التهاب اللوزتين 7

 قوية عكسية %56 -0.47 التهاب الحنجرة 8

 متوسطة عكسية %31 0.56- ذات الرئة 9

 متوسطة عكسية %36 0.60- ويالجهاز التنفسي العل أمراض 10

 متوسطة عكسية %36 0.60- األنفلونزا 11

 جدا   ضعيفة عكسية %3 0.41- التهاب الغدد اللمفاوية 12

 متوسطة عكسية %34 0.58- التهاب القصبات الهوائية 13

 ضعيفة عكسية %23 0.48- التهاب الجيوب األنفية 14

 ضعيفة عكسية %24 0.49- أخرى في الجهاز التنفسي أمراض 15

 جدا   ضعيفة عكسية %3 0.18- األكزيما 16

 ضعيفة عكسية %13 0.36- التهاب المفاصل 17

 متوسطة عكسية %29 0.54- السعال 18

 جدا   ضعيفة عكسية %2 0.16- الصدفية 19

 قوية طردية %1 0.77 التدرن الرئوي 20

 متوسطة طردية %33 0.57 جدري الماء 21

 ضعيفة طردية %24 0.49 الحصبة 22

 جدا   ضعيفة عكسية %4 0.21- النكاف 23

 ضعيفة طردية %24 0.49 التهاب قرنية العين 24

 متوسطة طردية %36 0.60 التهاب الهلل 25

 قوية طردية %68 0.83 التيفوئيد 26

 توسطةم طردية %34 0.58 التسمم الغذائي 27

 متوسطة طردية %39 0.62 حمى مالطا 28

 متوسطة طردية %34 0.58 تهاب السحائياالل 29

 جدا   ضعيفة طردية A 0.15 2%التهاب الكبد الفيروسي  30

 ضعيفة طردية B 0.44 19%التهاب الكبد الفيروسي  31

 متوسطة طردية D 0.58 34%التهاب الكبد الفيروسي  32

 ضعيفة عكسية %13 0.36- الربو 33

 متوسطة طردية %1 0.66 حساسية العين 34
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 مع هذه الظاهرة لألمراضفتكون العالقة عكسية  تزايد هذه الظاهرةمع  األمراضتتناقص بعض   

   للمرض بةالمسب والفايروسات الجراثيم من عدد قتل اانأحي يسبب العالق الغبار أن معنوية، إذ عالقة وهي

 ارتباط بمعامل شلل األطفال ومرض العالق الغبار بين عكسية عالقة اقوى أن اإلحصائية المعامالت تظهر إذ

الغدد  التهاب مرض مع العالق للغبار عكسي تأثير أضعف ءجا حين في %(،57) تفسير وبمعامل( -0.75)

ارتباط هذا المرض بعوامل أخرى غير  مما يعني%(3) تفسير وبمعامل( -0.14) ارتباط بعاملالليمفاوية 

 هذه الظاهرة.

 النتائج (94) الجدول بين فقد ،طرديا   أم عكسيا التأثير انأك سواء الظاهرة، هذه تأثير باينيموسميا   

( -0.89) ارتباط بمعامل ،التهاب البلعوم مع الشتاء فصل خالل الظاهرة لهذه تأثير أقوى أنف اإلحصائية

 التهاب بمرض اإلصابة في العالق الغبار تأثير يليه (،%78)تفسير  وبمعامل ،جدا   ويةق عكسية عالقة وهي

   تتزايد مع قلة الغبار العالق في هذا الفصل األمراضأي إن  (-0.79) ارتباط بمعامل الهوائية،القصبات 

( 0.49) ارتباط بمعامل العين قرنية التهاب بمرض العالق للغبار تأثير اقوى الربيع موسم في نالحظ كما

قالي تويعود ضعف ارتباط الظاهرة خالل هذا الفصل االن%(24 ) تفسير وبمعامل ،طردية عالقة وهي

 هذا اثر اإلحصائية النتائج أظهرتفقد الصيف  فصلإما خالل  ،القصير بسبب قلة تكرار هذه الظاهرة

 موسم في تتزايد األمراض نأ أي ،األمراض ولكل موجبة طردية عالقةب األمراضب اإلصابةفي  العنصر

 بما ،(0.72) عن تقل لم االرتباط معامالت أن اذا ومعنوية، منطقية عالقة وهي العالق الغبار مع الصيف

 هذه أيام تكرار حدوث ارتفاع إلى ذلك ويعود األمراض بهذه اإلصابة تكرار في الظاهرة هذه تأثير يؤكد

موسمية  من وهذا يؤكد ، األخرىي اكثر األيام بين الفصول وه (يوم 66) بلغت إذ الفصل هذا خالل الظاهرة

ومرضي حمى مالطا وااللتهاب  الظاهرة هذه بين طردية عالقة اقوى أظهرت إذ صيفا ، األمراضهذه 

 لكل منهما. %( 92) تسير وبمعامل ،(0.97) ارتباط بمعامل ،السحائي 

 ارتباط بمعامل الربو مرض مع ف،الخري موسم خالل الظاهرة لهذه تأثير اقوى جاء حين في  

 أيام تكرار حدوث خفاضان إلى ذلك ويعود%( 40) تفسير وبمعامل ،متوسطة عكسية عالقة وهي( -0.63)

 .األخرى بالفصول مقارنة ،(أيام 10) بلغت إذ الفصل هذا خالل الظاهرة هذه

 الخطي حدارناال ذلك (102) المخطط ؤكدوت المرضية، اإلصابات فيالعالق  الغبار تأثير قوةتتباين   

 المتبقية( أمراض 10) جاءت فيما التناقص نحو انحدارا  ( أمراض 34) أصل من( مرض24) سجل إذ

 ،األمراض من بعدد موسميا اإلصابة في العالق الغبار تأثير قوة يؤكدوهذا . الموسمي االزدياد نحو انحدارا  

( 0.42)تغيير  بمعامل( طرديا  حمى مالطا ) لمرض الصيف فصل خالل جاءت قد التأثيرات أقوى أن إذ

 (،91) تفسيربمعامل ( 0.24)تغير  بمقدار D التهاب الكبد الفيروسي مرض يليه ،(%94) تفسير وبمعامل

 معاملب (-5.47)تغير بمقدار  مرض التهاب البلعوم مع العنصر لهذا العكسية التأثيرات اقوى تءجا حين في

  .ذلك من أقل اإلحصائية عالقاتال باقي جاءت فيما( 79) تفسير
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 (2019-2011في المدة )بابل في محافظة  األمراضوتكرار اإلصابة ب الغبار العالق( قيم المعامالت اإلحصائية الفصلية بين 94جدول )

 نوع العالقة وقوتها R²معامل التفسير  rمعامل االرتباط اسم المرض ت

 جدا   ضعيفة عكسية %6 0.24- سعال ديكي 1

 ضعيفة عكسية %24 0.49- شلل أطفال 2

 متوسطة عكسية %43 0.66- الجلدية الليشمانيا 3

 متوسطة عكسية D -0.65 42%نقص فيتامين  4

 ضعيفة عكسية %10 0.32- التهاب الجفن 5

 جدا   قوية عكسية %78 0.89- التهاب البلعوم 6

 متوسطة عكسية %36 0.60- التهاب اللوزتين 7

 متوسطة عكسية %45 0.67- رةالتهاب الحنج 8

 متوسطة عكسية %38 0.61- ذات الرئة 9

الجهاز التنفسي  أمراض 10

 العلوي

 ضعيفة عكسية 23% 0.48-

 متوسطة عكسية %31 0.56- األنفلونزا 11

 قوية عكسية %51 0.72- التهاب الغدد اللمفاوية 12

 قوية عكسية %62 0.79- التهاب القصبات الهوائية 13

 متوسطة عكسية %37 0.61- لتهاب الجيوب األنفيةا 14

أخرى في الجهاز  أمراض 15

 التنفسي

 متوسطة عكسية 40% 0.63-

 متوسطة عكسية %26 0.51- األكزيما 16

 قوية عكسية %49 0.70- التهاب المفاصل 17

 متوسطة عكسية %44 0.67- السعال 18

 جدا   ضعيفة عكسية %1 0.10- الصدفية 19

 جدا   ضعيفة عكسية %6 0.25- الرئوي رنالتد 20

 جدا   ضعيفة طردية %1 0.01 الماء جدري 21

 ضعيفة طردية %19 0.43 الحصبة 22

 جدا   ضعيفة عكسية %3 0.18- النكاف 23

 جدا   ضعيفة طردية %1 0.12 العين قرنية التهاب 24

 جدا   ضعيفة عكسية %1 0.04- الهلل التهاب 25

 جدا   قوية طردية %85 0.92 التيفوئيد 26

 جدا   قوية طردية %79 0.87 الغذائي التسمم 27

 جدا   قوية طردية %92 0.97 مالطا حمى 28

 جدا   قوية طردية %92 0.97 السحائي االلتهاب 29

 قوية طردية A 0.72 48% الفيروسي الكبد التهاب 30

 جدا   قوية طردية B 0.92 85% الفيروسي الكبد التهاب 31

 جدا   قوية طردية D 0.96 93% الفيروسي الكبد هابالت 32

 متوسطة عكسية %40 0.63- الربو 33

 جدا   ضعيفة طردية %1 0.05 حساسية العين 34

 ..Microsoft Excel 2016( وباستخدام برنامج 4( وملحق )2المصدر باالعتماد على: ملحق )

  



 بابل محافظة في الموسمية باألمراض اإلصابة في المناخية الخصائص تأثير    ابعالر الفصل

- 190 - 

 

 (2019-2011للمدة ) في محافظة بابل األمراضب واإلصابةبين الغبار العالق  ةالفصلي للعالقالخطي  االنحدار( نموذج معامل 102)شكل 

 

 

 

 ..Microsoft Excel 2016( وباستخدام برنامج 4( وملحق )2المصدر باالعتماد على: ملحق )
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خالصة التحليل اإلحصائي لتأثير الخصائص المناخية في اإلصابة باألمراض الموسمية في *

 الدراسة: منطقة

 - العددي:اإلجمالي  التأثير- أوال  

في قوة تأثير كل عنصر وظاهرة مناخية في  يتضح مما سبق أن هنالك تباينا  كبيرا  واختالفا  واسعا    

سواء أكان التأثير  اونوعه اوانحداره اكل مرض من األمراض قيد الدراسة وكذلك تباينا  في اتجاه تأثيره

 .(95)الجدول  -ص ذلك بالنقاط اآلتية: شهريا  أو موسميا  عموما  ويمكن تلخي

إما %( 100عالقة قوية وبنسبة )( وب7فصل الصيف ) أمراضفي جميع يؤثر السطوع الشمسي الفعلي  -1

، في حين %( 84مرض( وبنسبة ) 19) أصلمرض( من  16السطوع الفعلي في ) إثرفصل الشتاء فقد  في

 %(17)ة ( وبنسبأمراض 6) أصلمن  (واحد )مرض عالربيلسطوع الشمسي الفعلي خالل فصل اأثير ت جاء

فقد ظهرت  اإلشعاع الشمسيكمية  إما تأثير ،%( 50) مرضين وبنسبة أصلمرض واحد من  والخريف

 أصلمرض واحد من الربيع )في فصل  تأثيرعالقة واقل %(، 100)وبنسبة اقوى عالقة في فصل الصيف 

 .(%17)وبنسبة  (أمراض 6

تؤثر  إذ( %89) صل الشتاء وبنسبةاقوى تأثير في ف أنالحرارة الصغرى  ةعدل درجأظهرت النتائج لم -2

 تأثيرفصل الصيف عالقة  وسجلت فيمرض(  19) أصلمن  مرض( 17درجة الحرارة الصغرى في )

 تأثيردرجة الحرارة العظمى فقد بلغ اقوى  تأثير( إما أمراض 7) أصل( من أمراض 5)ل %( 71بنسبة )

العظمى درجة حرارة تأثير ، وفي فصل الصيف بلغ األمراض%( من 94تاء وبنسبة )لها في فصل الش

في فصل الربيع  لمرض واحد من العظمى عالقة  درجات الحرارةسجلت في حين  األمراض%( من 57)

      وبنسبة (مرض واحد من اصل مرضين ) %( ولفصل الخريف سجلت17وبنسبة ) (أمراض 6)اصل 

(50 )%. 

( من %85ة الرياح فان اقوى تأثير لهذا العنصر المناخي خالل فصل الصيف وبنسبة )سرع أما -3 

مرض( وبنسبة  19خالل فصلي الشتاء )لمرضين( من أصل )األمراض، أما أقل تأثير لهذا العنصر جاء 

هذا العنصر في  إثر في حين ،%( من األمراض50بنسبة )الرياح  سرعة تأثيرفان  الخريفإما %( 10)

 .(أمراض 6)أصل من  (مرض واحدل)لربيع ا لفص
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 (2019-2011) بابل للمدة( خالصة التأثيرات المناخية الموسمية لإلصابة باألمراض في محافظة 95) جدول

 العنصر

 

 

 

 الفصول

 كمية اإلشعاع الشمسي السطوع الشمسي الفعلي

 عدد األمراض
اقوى العالقات 

 المرضية
النسبة 

 ةالمئوي
 عدد األمراض

قوى العالقات ا

 المرضية
النسبة 

 المئوية

 %68 13 19 %84 16 19 شتاء

 %17 1 6 %17 1 6 ربيع

 %100 7 7 %100 7 7 صيف

 %50 1 2 %50 1 2 خريف
 العنصر
 
 

 الفصول

 الحرارة العظمى الحرارة الصغرى

 عدد األمراض
اقوى العالقات 

 المرضية
النسبة 

 المئوية
 عدد األمراض

اقوى العالقات 

 رضيةالم
النسبة 

 المئوية

 %94 18 19 %89  17 19 شتاء

 %17 1 6 %17  1 6 ربيع

 %57 4 7 %71  5 7 صيف

 %50 1 2 %50  1 2 خريف
 العنصر

 

 
 الفصول

 الرطوبة النسبية سرعة الرياح

 عدد األمراض
اقوى العالقات 

 المرضية
النسبة 

 المئوية
 عدد األمراض

اقوى العالقات 

 المرضية
النسبة 

 ويةالمئ

10% 2 19 شتاء  19 16 84% 

 %17 1 6 %17 1 6 ربيع

 %71 5 7 %85 6 7 صيف

 %50 1 2 %50 1 2 خريف
 العنصر

 

 

 
 الفصول

 العواصف الغبارية األمطار المتساقطة

 عدد األمراض
اقوى العالقات 

 المرضية
النسبة 
 المئوية

 عدد األمراض
اقوى العالقات 

 المرضية
النسبة 

 المئوية

 %21 4 19 %73 14 19 شتاء

 %34 2 6 %34 2 6 ربيع

 %100 7 7 %28 2 7 صيف

 %50 1 2 %50 1 2 خريف
 العنصر

 

 

 
 الفصول

 الغبار العالق الغبار المتصاعد

 عدد األمراض
اقوى العالقات 

 المرضية
النسبة 
 المئوية

 عدد األمراض
اقوى العالقات 

 المرضية
النسبة 

 المئوية

 %21 4 19 %15 3 19 شتاء

 %17 1 6 %17 1 6 بيعر

 %100 7 7 %100 7 7 صيف

 %50 1 2 50 1 2 خريف

 94,92,90,88,86,84,82,78,76,74))الجداول المصدر باالعتماد على 

وهي عالقة منطقية  %(84ألمراض في فصل الشتاء وبنسبة )ظهر أن اقوى تأثير للرطوبة النسبية با -4

فصل الصيف وبنسبة  تأثيرويليه  الل فصل الشتاء البارد،النسبية خ تتزايد معدالت الرطوبة إذطردية 
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من  (مرض واحد)و الربيعفصل  ( خاللأمراض 6)أصل من  (واحد )لمرض سجل تأثيريفي حين %( 71)

 .%(50)وبنسبة في فصل الخريف  أصل)مرضين(

مرض(  14) تاءالشأقوى تأثير لها خالل فصل  أن إذ ألمطار باألمراض خالل فصول السنةا تأثيريظهر  -5 

بنسبة  الصيفخالل هذا الفصل، ويليه فصل  تساقطهاتزايد %( بسبب 73وبنسبة ) مرض( 19) أصلمن 

 (واحد لمرض) الخريفحين سجل تأثير األمطار في فصل  فيالموسم في هذا قلة تساقطها بسبب  %(28)

 .%(34وبنسبة ) (أمراض 6) أصل )مرضين( من والربيع%( 50)وبنسبة  أصل)مرضين(من 

%( من 100وبنسبة ) الصيفأما بالنسبة للعواصف الغبارية فقد جاءت أقوى عالقة تأثير لها في فصل  -6

بسبب  %(34وبنسبة ) أمراض( 6)  وفي فصل الربيع سجلت اقوى  تأثير) لمرضين( من اصل األمراض،

 4ل)ية خالل فصل الشتاء في حين تبين أقل تأثير لهذه الظاهرة المناخ ،هذين الفصلينفي  تكرارها تزايد 

وبنسبة  قواهاأبلغ والعالق  تأثير الغبار المتصاعد  أنكما  (%21) وبنسبةمرض(  19( من اصل )أمراض

الشتاء  أقل تأثير للغبار المتصاعد خالل فصل أن%( من األمراض خالل فصل الصيف، في حين 100)

 (أمراض 4)فسجل  الغبار العالق  إما%(15وبنسبة ) مرض( 19من اصل ) (أمراض 3) تأثيرحيث سجل 

لكل من الغبار   الربيع في فصل %(17بنسبة ) تأثير في حين سجل%( 21)مرض( وبنسبة  19من اصل )

 . %( لكل منهما50) الخريف فصل،وفي المتصاعد والغبار العالق 

دراسة في كل عنصر من عناصر مناخ منطقة ال تأثيرالواضح في قوة ونوع ودرجة وبذلك يظهر التباين 

ومع تكرار العنصر أو  المرضية، والتي غالبا  ما تتوافق مع طبيعة المرض وتكرارهاإلصابات الموسمية 

 الظاهرة المناخية موسميا .

 التفسيري: التأثير -ثانيا  

حالة )مجمل البيئة المناخية( لمنطقة الدراسة ودرجة تأثيرها في تكرار اإلصابات المرضية  لبيان 

( إلى 96يشير الجدول )ولمجمل األمراض، )  R2 تفسير)الالتحديد بحسب معامالت   سنةخالل فصول ال

في  جدا   واضحا   أظهرت تباينا   في تكرار اإلصابات المرضية فقد خالصة تأثيرات العناصر المناخية 

دراسة هي تأثير البيئة المناخية لمنطقة ال أنأظهرت النتائج كما  معدالتها العامة وفي تفسيرها المعنوي

 اللتهاب البلعوم %( كما ظهرت اقوى التأثيرات هي 54لشتاء ولألمراض كافة وبمعدل )مقبولة في فصل ا

 .%(16)الصدفية %( واقلها مع مرض 83وبنسبة )

%( كما تبين أقوى التأثيرات 7يع ضعيفة ولكل األمراض وبمعدل )جاءت النتائج في فصل الرب  

 .%(3)جدري الماء والتهاب الهلل وبنسبة قلها مع مرض %( وا22وبنسبة ) الحصبةمع مرض 

ولكافة  طمتوس تأثيرذات ية في هذا الفصل خامنفي فصل الصيف فقد أظهرت النتائج أن البيئة ال أما 

%( وهي عالقة 82وبنسبة )%( كما ظهرت أقوى التأثيرات مع مرض التيفوئيد 67األمراض وبالمعدل )

ط مع ازدياد معدالت درجات الحرارة، أما اقلها شينيد يتأثر بشكل كبير وئفومعنوية منطقية إذ أن مرض التي

ينتقل  وهي عالقة معنوية منطقية إذ أن هذا المرض( 40%) وبنسبة A الفيروسي مع مرض التهاب الكبد

 .عن طريق الدم أكثر من باقي العناصر المناخية

%( كما ظهرت 19بمعدل )ض كافة وولألمرا جدا   عيفةضأما في فصل الخريف فجاءت النتائج   

 %(.27لتأثيرات لمرض الربو وبنسبة )أقوى ا
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 Rخالصة تأثيرات الخصائص المناخية الفصلية في اإلصابة باألمراض في محافظة النجف األشرف بحسب معامالت التفسير  (96)جدول 

 .94,92,90,88,86,84,82,78,76,74)) على: جداولالمصدر باالعتماد 

 

تفسير المعنويالمعدل العامغ عالقغ متصاعدعواصف غباريةامطاررطوبةرياحمعدل حرارة عظمىحرارة صغرىاالشعاع الشمسيس فعلياسم المرضت ال

ضعيف جدا0.310.160.470.520.490.020.40.330.060.040.060.26سعال ديكي1

ضعيف0.520.50.60.650.620.080.710.420.240.220.240.44شلل أطفال2

جلدية3 ليشمانيا ال متوسط0.770.530.890.920.910.090.790.80.430.410.430.63ال

4D متوسط0.750.50.890.910.90.070.760.80.420.40.420.62نقص فيتامين

تهاب الجفن5 ضعيف0.380.160.560.590.570.010.40.460.10.090.10.31ال

بلعوم6 تهاب ال قوي جدا0.960.730.990.970.980.330.860.990.780.760.780.83ال

لوزتين7 تهاب ال متوسط0.640.640.70.750.720.170.820.530.360.340.360.55ال

تهاب الحنجرة8 متوسط0.730.710.780.820.80.220.890.620.450.430.450.63ال

متوسط0.690.40.840.860.850.040.650.790.380.360.380.57ذات الرئة9

تنفسي العلوي10 ضعيف0.550.410.690.740.710.020.670.530.230.210.230.45امراض الجهاز ال

متوسط0.640.370.80.830.810.020.630.720.310.290.310.52االنفلونزا11

لمفاوية12 تهاب الغدد ال قوي0.830.580.940.950.950.130.820.860.510.490.510.69ال

هوائية13 تهاب القصبات ال قوي0.840.850.840.870.850.370.970.710.620.60.620.74ال

تهاب الجيوب االنفية14 متوسط0.670.620.740.790.760.140.830.570.370.350.370.56ال

تنفسي15 متوسط0.740.520.870.90.890.080.780.760.40.380.40.61امراض أخرى في الجهاز ال

ضعيف0.560.510.660.710.680.070.730.480.260.240.260.47االكزيما16

تهاب المفاصل17 متوسط0.80.510.920.930.920.10.750.870.490.460.490.66ال

متوسط0.750.660.830.870.850.170.880.670.440.420.440.63السعال18

صدفية19 ضعيف جدا0.170.030.330.360.340.110.190.250.010.010.010.16ال

ضعيف جدا0.070.010.10.080.090.010.020.110.060.070.060.06تدرن الرئوي20

ضعيف جدا00.080.010.010.010.120.030.010.010.010.010.03جدري الماء21

ضعيف جدا0.190.470.130.150.140.390.370.030.190.180.190.22الحصبة22

نكاف23 ضعيف جدا0.050.010.090.080.090.040.020.260.030.030.030.07ال

تهاب قرنية العين24 ضعيف جدا0.030.180.020.030.020.110.160.010.010.010.010.05ال

هلل25 تهاب ال ضعيف جدا00.080.020.010.010.030.070.080.010.030.010.03ال

تيفوئيد26 قوي جدا0.910.990.820.820.820.660.960.460.850.840.850.82ال

متوسط0.620.890.450.440.450.940.670.280.790.790.790.65التسمم الغذائي27

قوي0.840.690.760.710.730.560.650.30.920.920.920.73حمى مالطا28

قوي0.840.690.760.710.730.560.650.60.920.920.920.75االلتهاب السحائي29

30A فيروسي تهاب الكبد ال ضعيف0.50.230.530.480.510.120.280.270.480.480.480.4ال

31B فيروسي تهاب الكبد ال متوسط0.560.720.380.340.360.970.480.330.850.870.850.61ال

32D فيروسي تهاب الكبد ال قوي0.70.850.520.490.510.950.630.530.930.940.930.73ال

ضعيف جدا0.160.420.050.040.050.850.170.060.40.420.40.27الربو33

ضعيف جدا0.090.010.20.210.210.180.050.210.010.030.010.11حساسية العين34

الشتاء

الربيع

الخريف

الصيف
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  -العام: تفسير االتجاهي ال -ثالثا

 االتجاهات العامة لكل األمراض وبحسب مواسمها مع االتجاه العام للعناصر المناخية سنويا   رتس  ف   

 (97)من الجدول  قد تبينف بات المرضية في منطقة الدراسةلتأكيد تأثير العناصر المناخية في تكرار اإلصا

 المناخية لكل عنصرية وكذلك في مدى توافقها مع االتجاهات في االتجاهات المرض واضحا   أن هنالك تباينا  

%( وهي 53)وبنسبة  التناقصمرض( هي تتجه نحو  19) أصل( في الشتاء من ضامرأ 10) أنإذ ظهر 

العناصر  تزايد مجملاالتجاه في  أنتتوافق مع اتجاه التزايد الحاصل في العناصر المناخية شتاء مما يعني 

 في اتجاه اإلصابات المرضية. ص تناق المناخية يتبعه

%( من 57) أنهر فصل الصيف اتجاها معاكسا  نسبيا  عما يحصل شتاء، إذ ظ في حين يشهد  

 مع تزايدتتناقص  %( من األمراض 43نحو ) أنمما يفسر  ،المناخيةمع تزايد العناصر  تتزايد األمراض

 . االتجاه العام للعناصر المناخية

تتزايد مع تزايد االتجاه العام للعناصر المناخية  األمراض%( من 66إن ) جدأما في فصل الربيع فن 

 .%( مع تزايد الحاصل في العناصر المناخية34)بنسبة  األمراض بينما تتناقص

مع  األمراضفي  النقصانأو %( نحو الزيادة 50تتناصف ) إن النسبةإما في فصل الخريف فنجد   

  المناخية.لعام للعناصر ا االتجاه النقصان فيالتزايد أو 
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 (2019-2011بالنسبة التجاهات العناصر المناخية في المدة ) بابل( االتجاهات العامة لألمراض في محافظة 97)جدول 

 حسب الفصول  لألمراضنسبة الزيادة والنقصان  اتجاه المرض اسم المرض ت

 توافق المرض مع العنصر المناخي النقص% الزيادة%   

 الشتاء

 _ سعال ديكي 1

47%  53%  متوافق عكسي 

 + شلل أطفال 2

 + الليشمانيا الجلدية 3

 + Dنقص فيتامين  4

 _ التهاب الجفن 5

 + التهاب البلعوم 6

 _ التهاب اللوزتين 7

 + التهاب الحنجرة 8

 _ ذات الرئة 9

الجهاز التنفسي  أمراض 10
 العلوي

_ 

 _ األنفلونزا 11

 _ التهاب الغدد اللمفاوية 12

 _ التهاب القصبات الهوائية 13

 + التهاب الجيوب األنفية 14

أخرى في الجهاز  أمراض 15
 التنفسي

+ 

 + األكزيما 16

 + التهاب المفاصل 17

 _ السعال 18

 _ الصدفية 19

 ربيع

 + التدرن الرئوي 20

66%  34%  متوافق طردي 

 _ جدري الماء 21

 + الحصبة 22

 + النكاف 23

 + التهاب قرنية العين 24

 _ التهاب الهلل 25

 الصيف

 _ التيفوئيد 26

57%  43%  متوافق طردي 

 + التسمم الغذائي 27

 _ حمى مالطا 28

 + االلتهاب السحائي 29

 _ Aسي التهاب الكبد الفيرو 30

 + Bالتهاب الكبد الفيروسي  31

 + Dالتهاب الكبد الفيروسي  32

 الخريف

%50 _ الربو 33  50%  متوافق طردي  

 + حساسية العين 34

 24،26،28،30،32،34،36،38،40،42،44،46،48،50،52،54،56،58،60،62،):المخططاتباالعتماد على  المصدر

،64،68،66،70،72،74،76،78،80،82،84،86،88)  
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  النتائج

 

إلى عدد من النتائج من أهمها تحقق الفرضيات التي بوصفها حلوالً أولية لما تم  الدراسةتوصلت 

 اقتراحه من مشكالت، فضال عن عدد من النتائج التفصيلية التي يمكن إيجازها باآلتي:

 أعدادهاوتباينت  (إصابة 188727( )2019بلغ مجموع اإلصابات المرضية في منطقة الدراسة لعام ) -1

اإلداري مركز المحافظة  كونه%( 33( وبنسبة )إصابة 61772تركزت اغلبها في قضاء الحلة ) إذ

ويتميز  مستشفيات( 6) في المحافظة حكومية اكثر عدد  مستشفيات ، كما انه يحتوي علىواالقتصادي

 ( وبنسبةإصابة 52827وفي قضاء الهاشمية ) (²نسمة كم 961التي تصل إلى ) السكانية العالية بكثافته

لكثافة السكانية تزيد ا إذ (²نسمة كم 264تصل إلى) ة سكانيةكثاف يأتي بعد قضاء الحلة بعدد إذ %( 27)

 49069وفي قضاء المسيب ) بشكل اكبر المرض ومسببات  اإلصابة ونقل عدوىالعالية من فرص 

اعلى اإلصابات إن %( 13( وبنسبة )إصابة 25059) وفي قضاء المحاويل %(25) ( وبنسبةإصابة

االلتهاب اقل اإلصابات سجلت اصابة( إما 39235) سجلت لمرض التهاب القصبات الهوائية بواقع

 .( إصابة 10بواقع ) السحائي

%( وذلك 53إصابة( بنسبة ) 96432)في منطقة الدراسة  سجلت اعلى اإلصابات المرضية للذكور -2

واالختالط الدائم بسبب طبيعة العمل الذي يمارسونه خارج المنزل تعرضاً للظروف الجوية  بأنهم أكثر

لإلصابة والرغبة في تناول الطعام خارج المنزل، مما يجعلهم أكثر عرضة  وممارسة التدخينببعض 

 %(.47) إصابة( بنسبة 92295) في حين بلغت إصابات اإلناث. بالفايروسات المسببة للمرض

تعد  إذ%( 30وبنسبة ) (إصابة 58406إلى ) سنة( 15-45) الفئة العمريةارتفعت اإلصابات في  -3

يحكم نشاطات العمل المختلفة لهذه الفئة  إذالفئة المعيلة لبقية الفئات وهم اكثر تعرض للمسببات المرضية 

، فضال عن تناول الطعام خارج المنزل وممارسة التدخين اكثر من  كونها ضمن فئة الشباب وسن العمل

( وبنسبة إصابة 49060بلغت ) إذ سنة( 14-5اإلصابة أيضا في الفئة )  وازدادت الفئات العمرية األخرى

الروضة والمدرسة واالختالط داخل غرف  ن ممن هم في عمرتعد هذه الفئة من صغار الس إذ%( 25)

 من خالل الرذاذ المتطاير األمراضتنتقل  إذالجهاز التنفسي  أمراضالصف خصوصا أيام الشتاء وتزايد 

 .من السعال وكذلك قلة الوعي لديهم بالنظافة الشخصية 

في ظهور عدد من ، مما ساعد بابلفي تأثير خصائص مناخ محافظة  أن هناك تبايناً  بينت الدراسة -4

تزايده أو  أولوجوده لكل مرض موسماً خاصاً  أن، أي بهاأعداد اإلصابات  وتباين األمراض الموسمية

إن  إذ من األمراض، بعدديل اإلصابات أو تقلتزايد للمناخ دور مهم وتأثير واضح في  أن ، إذنقصانه

( على سبيل المثال ينشط التيفوئيد، ففايروس )مختلفةبيئات مناخية  فيتنشط  األمراض مسبباتبعض 

( في درجات حرارة معتدلة مع وجود الحصبةفي درجات حرارة مرتفعة، في حين ينشط ميكروب )

توصلت الدراسة ،إذ  الواطئةالرطوبة، فيما ينشط فيروس )األنفلونزا( في فصل الشتاء حيث الحرارة 

مرضا( منها 19) في فصل الشتاء منها  المتكررة مراضاألبلغ عدد مرضا( موسميا،  34) أنإلى 

األمراض  أنأي %( 53نسبة )و نحو التزايد تتجه( أمراض 9نحو التناقص و) تتجهامراض( 10)

 6فصل الربيع )، في حين بلغت أمراض لحاصل في العناصر المناخية شتاءتتناقص مع اتجاه التزايد ا

تتزايد   إذ %(66وبنسبة ) )مرضين( نحو التناقص نحو التزايد  ويتجه منها (أمراض 4تتجه ) أمراض(
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 األمراضف فقد بلغ عدد فصل الصي إما في ،الحاصل في العناصر المناخية التناقصاألمراض مع اتجاه 

( األخرى نحو التناقص أمراض 3)يتجه( منها نحو التزايد فيما   أمراض 4تتجه ) (،أمراض 7) المتكررة

أما اقل األمراض ، مع تزايد االتجاه العام الحاصل للعناصر المناخية %(57األمراض بنسبة )فتتزايد 

 %( نحو الزيادة والنقصان.50نسبة تتناصف )و فجاءت في فصل الخريف )مرضين فقط(

 سجلت اإلصابات المرضيةاعلى  الدراسة إنمدة  المرضية خاللاظهر التوزيع الموسمي لإلصابات -5

مرض في هذا الفصل هو  اعلى األمراض تكراراً  أنو %(33) إصابة( بنسبة 27370في فصل الشتاء )

 (إصابة 48بمعدل ) Dنقص فيتامين ( واقلها مرض إصابة 50459القصبات الهوائية وبمعدل ) التهاب

تكراراً اعلى األمراض وان  %(23) ( بنسبةإصابة 19028الربيع ) في حين بلغت اإلصابات في فصل

 30)إصابة( واقلها مرض الحصبة بمعدل  8891في هذا الفصل هو مرض التهاب الهلل وبمعدل )

 .%(24إصابة( وبنسبة ) 19377فيما بلغت إصابات فصل الخريف ) إصابة(

ان اعلى األمراض تكراراً و %(20( بنسبة )إصابة 16113)فبلغت  فصل الصيف في اإلصاباتاقل إما  

االلتهاب  إصابة( واقلها مرض 685وبمعدل ) Bالكبد الفيروسي في هذا الفصل هو مرض التهاب 

 .إصابة( 11بمعدل )السحائي 

 

يظهر التباين الواضح في قوة ونوع ودرجة تأثير كل عنصر من عناصر مناخ منطقة الدراسة في  -6

اإلصابات الموسمية المرضية، والتي غالباً ما تتوافق مع طبيعة المرض وتكراره ومع تكرار العنصر 

 طردياً  (7في جميع أمراض فصل الصيف )يؤثر السطوع الشمسي الفعلي  إذ أو الظاهرة المناخية موسمياً 

( 0.95) التيفوئيدفان اكثر األمراض ارتباطا مع هذا العنصر هو مرض %( 100عالقة قوية وبنسبة )وب

 عكسياً  إما في فصل الشتاء فقد إثر السطوع الفعلي، A (0.71)التهاب الكبد الفيروسي واقلها مع مرض 

ارتباطا مع هذا العنصر فان اكثر األمراض  %( 84مرض( وبنسبة ) 19مرض( من أصل ) 16في )

لسطوع الشمسي الفعلي اأثير ت جاء،(0.42( واقلها مع مرض الصدفية )-0.98هو مرض التهاب البلعوم )

في  هذا العنصر  تأثيرإما  %(17أمراض( وبنسبة ) 6الربيع )مرض واحد( من أصل )خالل فصل 

كمية اإلشعاع الشمسي ثير إما تأ،%( 50مرض واحد من أصل مرضين وبنسبة )جاء لفصل الخريف 

%(، واقل تأثير في فصل الربيع )مرض واحد من 100)في فصل الصيف وبنسبة  تأثيراقوى  فقد ظهر

 %(.17أمراض( وبنسبة ) 6أصل 

 ةدرجل تأثيرإن اقوى أظهرت النتائج  إذ إيجابياً  سلبا أو درجات الحرارة باألمراض تؤثر خصائصكما 

مرض(  17إذ تؤثر درجة الحرارة الصغرى في )( %89) الحرارة الصغرى في فصل الشتاء وبنسبة

( -0.99األمراض ارتباطا مع هذا العنصر هو مرض التهاب البلعوم ) أكثرفان  مرض( 19من أصل )

 5) ل%( 71بنسبة ) هذا العنصر تأثير الصيف بلغفي فصل  أما ،(-0.57واقلها مع مرض الصدفية )

( 0.90األمراض ارتباطا مع هذا العنصر هو مرض التيفوئيد ) أكثرفان أمراض(  7أمراض( من أصل )

 B (0.62)التهاب الكبد الفيروسي واقلها مع مرض 

ان و %( من األمراض94إما درجة الحرارة العظمى فقد بلغ اقوى تأثير لها في فصل الشتاء وبنسبة )

( واقلها مع مرض الصدفية -0.99األمراض ارتباطا مع هذا العنصر هو مرض التهاب البلعوم ) أكثر
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 أكثران و ،%( من األمراض57ة حرارة العظمى )في فصل الصيف بلغ تأثير درجإما  (-0.60)

واقلها مع مرض التهاب الكبد ( -0.90) األمراض ارتباطا مع هذا العنصر هو مرض التيفوئيد

 لمرض)الربيع في فصل  والصغرى درجات الحرارة العظمىل تأثيراقل بلغ و B (0.59)الفيروسي 

 .%(17أمراض( وبنسبة ) 6) أصلمن  (واحد

( من %85سرعة الرياح فان اقوى تأثير لهذا العنصر المناخي خالل فصل الصيف وبنسبة ) أما 

 B,Dاألمراض ارتباطا مع هذا العنصر هو مرض التهاب الكبد الفيروسي  أكثروان  األمراض،

 فصل خاللرياح لل تأثيراقل  بلغحين في  A (0.34)( واقلها مع مرض التهاب الكبد الفيروسي 0.98)

األمراض ارتباطا مع هذا  أكثروان  %(10) بةوبنس أمراض( 19)( من أصل لمرضين)الشتاء 

 .(-0.11) الجفن( واقلها مع مرض التهاب -0.61العنصر هو مرض التهاب القصبات الهوائية )

وهي عالقة  %(84في فصل الشتاء وبنسبة ) باألمراضلها  تأثيرفقد بلغ اقوى لرطوبة النسبية إما ا

األمراض  أكثروان  إذ تتزايد معدالت الرطوبة النسبية خالل فصل الشتاء البارد، طرديةمنطقية 

( واقلها مع مرض الصدفية 0.98ارتباطا مع هذا العنصر هو مرض التهاب القصبات الهوائية )

 6))لمرض واحد( من أصل  خالل فصل الربيع لهذا العنصر تأثير اقليسجل في حين  (0.44)

 أمراض(.

 مرض( 19مرض( من أصل ) 14الشتاء )خالل فصل باألمراض  اأقوى تأثير له أنفاألمطار إما  

األمراض ارتباطا مع هذا العنصر  أكثروان  خالل هذا الفصل، تزايد تساقطها%( بسبب 73وبنسبة )

فصل  لها في تأثيراقل  وان (0.50( واقلها مع مرض الصدفية )1.00) البلعومهو مرض التهاب 

 بسبب قلة تساقطها في هذا الموسم. %(28بنسبة ) الصيف

%( من 100وبنسبة ) الصيففي فصل  لها جاءت أقوى تأثير فقدالغبارية للظواهر  أما بالنسبة

في حين تبين أقل تأثير لهذه هذين الفصلين،  تكرارها فيتزايد  بسببالربيع  فصل يليه األمراض،

 .الشتاءالمناخية خالل فصل  واهرالظ
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 (2019-2011) ( معدالت اإلصابة الشهرية باألمراض الموسمية في محافظة بابل للمدة1ملحق )
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 (2019-2011)( معدالت اإلصابة الفصلية باألمراض الموسمية في محافظة بابل في لمدة 2ملحق )

  .(1المصدر باالعتماد على: ملحق )

 خريف صيف ربيع شتاء رمز المرض اسم  المرض

 A37 16 10 9 7 سعال ديكي

 A80 28 2 3 7 أطفالشلل 

 B55 105 54 10 35 الليشمانيا الجلدية

 D E55 6 4 2 3نقص فيتامين 

 H00-H01 520 470 434 418 التهاب الجفن

 J02 1040 936 700 902 التهاب البلعوم

 J03 4704 2259 2104 2891 التهاب اللوزتين

 J04 264 214 205 227 التهاب الحنجرة

 J12-J18 557 434 236 304 ذات الرئة

-J00-J01 الجهاز التنفسي العلوي  أمراض

J05-J06 

945 631 560 585 

 J10-J11 3372 2770 2101 2273 األنفلونزا

 L04 314 284 251 272 التهاب الغدد اللمفاوية

 J20-J21 5688 3869 3302 4571 التهاب القصبات الهوائية

 J32 188 166 163 170 األنفيةالتهاب الجيوب 

أخرى في الجهاز  أمراض

 التنفسي 

J95-J99 826 642 511 585 

 L20-L30 863 508 489 549 األكزيما

 M05-M14 767 675 540 611 التهاب المفاصل

 R05 3298 2067 1700 2215 السعال

 L40 300 263 240 204 الصدفية

 A01 11 24 32 15 التيفوئيد

 A02 3 5 6 2 التسمم الغذائي

 A23 1 1 3 1 مالطاحمى 

 A83-A86 1 1 3 1 االلتهاب السحائي 

 A B15 6 4 10 7التهاب الكبد الفيروسي 

 B B16 48 51 67 34التهاب الكبد الفيروسي 

 D B17-B19 27 30 37 23التهاب الكبد الفيروسي 

 A15-A16 3 9 1 2 التدرن الرئوي

 B01 17 57 16 9 جدري الماء

 B05 1 7 4 1 الحصبة

 B26 19 30 15 15 النكاف

 H15-H19 167 303 201 185 التهاب قرنية العين 

 L02-L03 560 994 616 644 التهاب الهلل

 J45-J47 461 433 431 554 الربو

 950 745 422 482  حساسية العين
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 .(2019-2011) محافظة بابل للمدةلعناصر وظواهر المناخ  والسنويةمعدالت الشهرية ال( 3ملحق )

 1ك 2ت 1ت أيلول بآ تموز حزيران أيار نيسان أذار شباط 2ك اسم العنصر

 6 6.5 7.9 9.5 10.9 11.3 9.7 8.7 8.1 7.4 6.9 6.07 الفعلي  اإلشعاع

 310.2 360.1 405.6 499.1 595 640 635.5 572.2 505 460 365 274.1 اإلشعاعكمية 

 17.1 6.6 10.9 19 27.3 27.6 25.6 22.1 16.8 11.7 8.1 5.1 درجة الحرارة الصغرى

 18.1 25.3 33.9 40.2 44.1 44 41.7 37.4 31.5 26.4 20.8 17.1 درجة الحرارة العظمى

 12.3  18.1 26.4  31.9  35.7  35.8 33.6 29.7 24.1 19 14.1 11.1 معدل درجة الحرارة

 1.4 1.2 1.3 1.3 1.3 1.8 2.5 2.5 1.9 1.9 1.8 1.6 سرعة الرياح

 66 61.5 46.09 35.8 31.6 28.9 29.09 35 43.4 48.2 60.3 69 الرطوبة النسبية 

 20 23.5 7.2 0.2 0 0 0 3.8 10.9 11.1 12.8 19 المتساقطة األمطار

 0 1 5 0 0 0 2 5 6 5 0 0 العواصف الغبارية

 1.7 2 8 8.8 8.5 13.8 15 14.2 12.3 11.1 8 3.5 الغبار المتصاعد

 0.8 0.9 2.3 2.9 3.2 7.8 9.3 6.3 6.1 6.4 3.9 1.7 الغبار العالق

 .2020بغداد،  العامة لألنواء الجوية والرصد الزلزالي، قسم المناخ، بيانات غير منشورة، النقل، الهيئةالمصدر باالعتماد على: وزارة 

 .(2019-2011) مدةلل وظواهر المناخ في محافظة بابل ( المعدالت الفصلية لعناصر4)ملحق 

 خريف صيف ربيع شتاء اسم العنصر

 7.2 10.02 5.1 6.3 الفعلي اإلشعاع

 382 588 482 316 اإلشعاعكمية 

 8.7 24.3 14.2 10.1 درجة الحرارة الصغرى

 21.7 41.4 29.9 12.6 درجة الحرارة العظمى

 22.2 33.3 21.5 12.6 معدل درجة الحرارة

 1.2 2.1 1.8 1.6 سرعة الرياح

 53 32 45 65 الرطوبة النسبية

 12.1 0.54 13.9 18.4 المتساقطة األمطار

 3 1.4 5.5 0 العواصف الغبارية

 5 12.2 11.7 4 الغبار المتصاعد

 1.6 5.9 6.2 2.2 الغبار العالق

 (.3ملحق ) -على: المصدر باالعتماد 

 



Abstract 

 One recent and important study that applied climatology has drawn 

attention to is the study of the impact of elements and phenomena of climate on 

human health and their relationship to the emergence of diseases. 

 

 Our study, The Impact of the Characteristics of the Climate of the 

Province of Babylon on Seasonal Disease, adopted for Duration (2011- 2019), 

Shows the Impact of the Characteristics of a Number of Elements and 

Phenomena of Climate on a Number of Diseases Do these diseases take a 

particular seasonal pattern of conservation, showing the geographical 

distribution of these diseases within the administrative units of the study area, 

and the most important pathogens are addressed. 

 Chapter I contained the theoretical guide to the communication and 

covered the problem, hypotheses, justification and purpose of the research, as 

well as the methodology, temporal and spatial limits of the study and its region, 

as well as previous studies, and thus the identification of basic terms relevant to 

the subject matter of the study. 

 The second chapter examined the climatic characteristics of the study 

area and described its temporal trends on a monthly, quarterly and annual basis 

(brightness and solar radiation, temperatures, air pressure, winds, relative 

humidity, rain, evaporation, dust phenomena). Chapter III began with the 

identification of the demographics of the population of the study area. The 

diseases under study are thus defined in terms of their general characteristics 

and causes, as defined by type and age groups, and are then distributed 

geographically. 

 In chapter IV, we describe the effects of elements and phenomena of 

climate on the incidence of the diseases under study, using a number of 

statistical factors as coefficients (regression, correlation, interpretation) and at a 

moral level (0.05), For the purpose of finding that effect and knowing its type, 

degree and strength between the climatic environment of the study area and the 

diseases in which it is frequently infected in certain seasons. 

 Our study, through its four chapters, produced a number of findings that 

came with the plans to solve the problems developed by the researcher, most 

notably the presence of 34 seasonal diseases, of which 19 were concentrated 

in the winter, while the summer (7) and spring (6). The least diseases came in 

the fall (only two). The seasonal distribution of ailments during the study period 

showed that the highest incidence was recorded in the winter (27,370), while the 

fall (19,377). At 24%, in the spring (19,028) there were 23%, and the lowest in 

the summer (16,113) there were 20%. 

 It has been shown that there is a positive effect between the 

characteristics of the climate of the study area and diseases, such as the positive 

effect of the temperature characteristics of the diseases in the summer and the 

number of diseases such as typhoid and food poisoning, due to the pathogen, which 

is active as temperatures increase. 
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