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 الممخص:
تناول البحث دراسة تأثير العناصر المناخية وعالقتيا في اإلصابة باألمراض وصحة اإلنسان,     

ثير مباشر وتعد دراسة األمراض الناتجة عن تأثير الخصائص المناخية أمر بالغ األىمية, لما لو من تأ
وغير مباشر في حياة اإلنسان وصحتو, وخمصت الدراسة إلى وجود عالقة بين عناصر المناخ 
واألمراض قيد الدراسة المتمثمة بأمراض)األنفمونزا, والتياب القصبات, والتياب الجيوب األنفية , 

اد تأثيرىا عمى والتايفوئيد(حيث تتأثر كل من ىذه األمراض بشكل مباشر بالظروف المناخية, إذ يزد
 اإلنسان تبعا لتقمبات الطقس والمناخ.

:  )اإلشعاع الشمسي, درجة الحرارة, األنفمونزا, التهاب القصبات, التهاب الجيوب الكممات المفتاحية
 األنفية, التايفوئيد(.

The Effect Of Climatic Characteristics On The Incidence Of Seasonal 

Diseases In Ramadi District for The Period (2006-2020) 

Researcher Alaa A. Husain                          Dr.Hameed R.Abd Alhakeem 

University of Anbar- Colleg of Arts 

Saifsj567@gmail.com 

Abstract 

         The research dealt whith the study of the impact of climate elements and 

their relationship to the incidence of diseases and human health.The study of 

diseasases resulting from the influence of climatic characteristics is extremely 

important because of its direct and indirect impact on human life and health.The 

study concluded that there is a relationship between climate elements and the 

diseases under study represented by influenza and inflammation.Bronchitis and 

sinusitis,and typhoid where each of these diseases is directly affected by climatic 

condition, as ther impact on humans increases according to weather and climate 

fluctuations.                        

Key words:( solar radiation, temperature,flu, bronchitis, sinusitis,typhoid).         
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 المقدمة:

تعد عناصر المناخ المتمثمة باالشعاع الشمسي,ودرجة الحرارة والضغط الجوي والرياح 
االنسان, لما ليا من والرطوبة النسبية من اىم المكونات الطبيعية لمبيئة التي يعيش فييا 

.ولعناصر المناخ تأثير مزدوج عمى (1)تأثيركبير عمى صحة االنسان وانشطتو المختمفة
صحة االنسان, فيي تؤثر فسيولوجيا ونفسيا,اما التأثير الفسيولوجي فيستطيع مقاومتو 
من خالل وظائفو الفسيولوجية التي تستجيب لتقمبات المناخ,ويعد ىذا التأثير و تأثير 

اشر لممناخ عمى صحة االنسان والكثير من االمراض ىي نتاج ظروف جوية معينة, مب
اما التأثير النفسي فان االنسان يشعر بضيق التنفس في االجواء الحارة ونتيجة تباعد 
ذرات االوكسجين في اليواء مما يؤثر عمى التنفس بشكل غير طبيعي فيؤدي الى 

.اما بالنسبة لتأثير المناخ غير (2)عمى سموكواالصابة بالتوتر واالنفعال الذي يؤثر 
المباشر وعالقتو بظيور االمراض فتكمن في العناصر المناخية حيث انيا تؤدي الدور 
الرئيس في تكاثر الطفيميات والجراثيم وفي تكاثر الكائنات الناقمة لإلمراض او الخازنة 

صابة باالمراض ىي .إن من ابرز العناصر المناخية تأثيرا في اال(3)لمميكروبات
عنصري االشعاع الشمسي ودرجات الحرارة والرياح لما ليا من تأثير مباشر عمى صحة 
االنسان لذا سيتم تناول ىذه العناصر بشيء من التفصيل وذكر تأثيرىم في االصابة 

 باالمراض قيد الدراسة.

 مشكمة البحث
 تتناول مشكمة البحث 

نفمونزا,التياب القصبات,التياب الجيوب ىل لممناخ تأثير في توطن االمراض)اال -1
 االنفية( في قضاء الرمادي

 ماىي اكثر العناصر المناخية تأثيرا في انتشار االمراض في قضاء الرمادي؟ -2
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 فرضية البحث 

يؤثر المناخ عمى االنسان من خالل االمراض التي تصيبو ومن خالل طريقتين  -1
 مباشرة وغير مباشرة.

تأثيرا في انتشار االمراض ىي الحرارة والرطوبة,اذ  ان اكثر العناصر المناخية -2
 ان اغمب االمراض المتوطنة تتأثر بشكل كبير بدرجات الحرارة.

 اهداف البحث
ييدف البحث الى تحديد العالقة بين عناصرالمناخ واالمراض قيد الدراسة.كما ييدف 

 البحث الى دراسة االمراض التي تنتج عن تأثير التغيرات المناخية.

 دود منطقة الدراسة:ح
 الحدود المكانية:-

تقع منطقة الدراسة المتمثمة بقضاء الرمادي في غرب العراق تحديدا في الجزء الجنوبي 
من محافظة االنبار, ويحدىا من جية الشرق قضاء الفموجة,اما من جية الغرب فيحده 

 (. 1قضاء ىيت, ومن الجنوب قضاء الرطبة.خريطة ) 
 الحدود الزمانية:

تمثل بالبيانات المتعمقة باعداد االصابات الموسمية المتعمقة باالمراض قيد الدراسة وت
( وبيانات العناصر المناخية التي تم الحصول عمييا من الييئة 2226-2222لممدة)

 العامة لالنواء الجوية العراقية.

طة اعتمد البحث االسموب الوصفي والكمي اساسا في التحميل لتبيان العوامل المرتب
 بالظاىرة المرضية, 

وكذلك رسم االشكال البيانية التي توضح االمراض وتأثير الخصائص المناخية في 
 انتشارىا.
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 :Solar radiationاالشعاع الشمسي  -1

ويعد من العناصر التي ليا تأثير مباشر عمى صحة االنسان وحياتو, ولعل من اكثر 
تكون عند تعرضو لالشعاع بشكل المتاعب التي يتعرض ليا االنسان ىي التي 

مباشر,والذي ينتج عنو امراض عديدة منيا ضربة الشمس, وتؤثر االشعة الشمسية 
بشكل مباشر ايضا عمى جمد االنسان, حيث يعد خط الدفاع االول لمجسم ضد مسببات 

, وىناك (4)االمراض,ويعد من اىم اجيزة المناعة ضد االمراض التي تصيب االنسان
تنشأ نتيجة التعرض لالشعاع الشمسي المباشر ويظير ىذا التأثير عند امراض اخرى 

عدم الحصول عمى الكمية الكافية من االشعاع فانو يؤدي الى االصابة ببعض 
االمراض وعدم قدرة الجسم عمى مقاومة االمراض, وال سيما مرض التياب القصبات 

الشمسي اثر في ظيورىا,  والتياب الجيوب االنفية وامراض اخرى عديدة يكون لالشعاع
ويختمف تأثير االشعاع الشمسي عمى االنسان حسب قوتو وتركيبو فاالشعة تحت 
الحمراء تمتص مثال بواسطة المالبس والجسم مما يؤدي الى رفع درجة حرارة الجسم 
التي تؤدي بدورىا في االجواء الحارة الى ان يضطر االنسان الى تخفيف مالبسو ولبس 

 .(5)حة التي تزيد من انعكاس االشعة الشمسية واالبتعاد عن االشعة المباشرةااللوان الفات
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 (  1خريطة ) 

 موقع منطقة الدراسة من العراق ومحافظة االنبار

المصدر : وزارة الموارد المائية الييئة العامة لممساحة , خريطة العراق االدارية , مقياس 
 . 2215لسنة  1:1222222

 :Temperatureدرجة الحرارة   -2

تعد درجة الحرارة من اكثر العناصر المناخية التي تكون ذات تأثير مباشر عمى 
االنسان, وليا دور كبير في القضاء عمى بعض االمراض, واحيانا يكون ليا دور في 
نشاط بعض مسببات االمراض من الجراثيم والبكتريا والفايروسات العتبارات عديدة, 
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مايرتبط غالبا بعناصر مناخية اخرى. ان تأثير الحرارة في جسم االنسان يظير منيا 
من خالل زيادتيا عن درجة الجسم الثابتة, فاذا ازدادت تعتبر ضارة لجسم االنسان, 

( ْم, ان لدرجات الحرارة تأثير في نشاط الجراثيم 37ودرجة حرارة الجسم الثابتة ىي )
المراض عديدة كالتياب القصبات واالنفمونزا وغيرىا, اذ والبكتريا والفايروسات المسببة 

تحتاج ىذه الميكروبات الى حرارة مالئمة ولكل منيا ظروف تساعد عمى زيادة نشاطيا 
وتكاثرىا, وخاصة ان لكل منيا درجات حرارة مالئمة لنموىا كمرض التياب القصبات 

الحرارة التي تصل الى  والتياب الجيوب االنفية,التي يمكن ليا ان تتكاثر في درجة
( ْم, الى انيا تقل نسبة نشاطيا وتصل الى الموت اذا ارتفعت درجة الحرارة الى 39)
. ان اكثر االمراض تعرضا لمتقمبات المناخية (6)( دقيقة22-15( ْم خالل )56)

المفاجئة ىي االمراض التي تصيب الجياز التنفسي عمى وجو الخصوص, كمرض 
التغير المناخي المفاجىء سواء كان بردا او جفافا,اي وصول  التياب القصبات نتيجة

 .(7)موجة برد بعد ىواء دافيء ورطب

 :Windالرياح   -3
تعد الرياح من العناصر المناخية الميمة واكثرىا نشرا لكثير من مسببات االمراض 
التي تكون في الغالب معدية, حيث تحمل معيا كثيرا من المموثات اليوائية بانواع 
مختمفة, المتمثمة بالجراثيم وحبوب المقاح وغبار الطمع والحشرات, ان الجراثيم التي 
يحمميا اليواء تشكل جزءا كبيرا من مكونات الغبار, النو يعد السبب الرئيس لمعظم 
االمراض التي تصيب الجياز التنفسي كمرض التياب القصبات والتدرن الرئوي 

حدوث الظواىر المناخية التي تكون معرفتيا ذات .حيث ترتبط بحركة الرياح (8)وغيرىا
اىمية عند دراسة المناخ وتأثيره عمى صحة االنسان, ومن اىم ىذه الظواىر ىي 
العواصف الترابية, وحدوثيا يتسبب بالضيق ويثير االنزعاج ويؤدي ايضا الى حدوث 

ت التي امراض مزمنة كالحساسية والربو. وتؤثر الرياح ايضا في مدى تركز المموثا
تؤثر سمبا عمى الجياز التنفسي وصحة االنسان, حيث يكون لمرياح دور كبير في نقل 
المموثات ويتوقف تأثير ذلك عمى مدى سرعة الرياح واتجاىيا وديمومتيا, فاذا كانت 
الرياح غير مستقرة او غير ىادئة فان ىذه الرياح ستمقي ماتحممو من مموثات بعيدا 
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ا كانت الرياح السائدة مستقرة فانيا تقوم بالقاء ماتحممو من عن مصادر التموث,اما اذ
 .(9)جراثيم ومموثات بالقرب من مصادر التموث

ان من اىم االمراض التي يسببيا تأثير العناصر المناخية ىي االمراض التي تصيب 
الجياز التنفسي كمرض االنفمونزا والتياب الجيوب االنفية والتياب القصبات وغيرىا, 

 اىم االمراض الناتجة عن تأثير الخصئص المناخية ىي:ومن 

 :Influenzaاالنفمونزا   -1
ىو من االمراض الفايروسية, وىومرض معدي حاد يصيب المسالك العميا اليوائية, 
ويكون انتشاره كبيرا وبشكل وبائي, ويصيب ىذا النوع من المرض فايروس االنفمونزا, 

بالفعالية العالية عند درجة الحرارة  ويتميز انو سريع االنتشار, ويمتاز
.وتتركز نسبة االصابة بيذا المرض في موسم الشتاء, ويرجع ذلك الى (12)المنخفضة

طبيعة تكوين الفايروس الذي يزداد نشاطو في درجات الحرارة الواطئة, لكونو من 
. (11) الفايروسات ذات النوع المخاطي الذي يكون شديد التأثر بالعناصر المناخية

( الى المعدالت الفصمية لالصابة بمرض االنفمونزا في منطقة الدراسة, 1ويشير الشكل )
( اصابة, ويعود سبب 3762حيث سجمت اعمى المعدالت خالل فصل الشتاء بنحو )

ذلك الى طبيعة الفايروسات التي تنشط بشكل كبير في درجات الحرارة المنخفضة, في 
( 337في فصل الصيف الحار, وقد بمغت ) حين سجمت اقل االصابات بيذا المرض

اصابة ,ويرجع ذلك الى طبيعة الفايروس الذي يتأثر بالحرارة المرتفعة كونو من 
 الفايروسات المخاطية.

 :Bronchitisالتياب القصبات   -2
القصبات اليوائية ىي شعب ىوائية توجد داخل الرئتين, يتدفق فييا اليواء من المحيط 

.ويعد مرض التياب القصبات من االمراض الشائعة (12)ت الرئويةالجوي الى الحويصال
, ويرجع ذلك السباب عدة منيا التطرف في درجات الحرارة والرطوبة, ويمتاز ىذا 
المرض بانو واسع االنتشار, اذ يصاب بو اكثر من نصف سكان العالم, ويزداد تكرار 

راجع الى طبيعة االصابة بمرض التياب القصبات خالل فصل الشتاء, وىذا 
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الفايروسات التي تنشط بشكل كبير في االشير الباردة, كما تتباين المعدالت الموسمية 
بمرض التياب القصبات في منطقة الدراسة من موسم الى اخر, اذ تتزايد معدالت 

 االصابة بيذا المرض في
 
 ( 1جدول ) 

 (   2222-2226المعدالت السنوية لإلمراض قيد الدراسة في قضاء الرمادي لممدة )

اسم 
 المرض

 المجموع 2ك 2ت 1ت ايمول اب تموز حزيران ايار نيسان اذار شباط 1ك

 19776 2194 436 256 222 329 422 753 1124 2151 3282 4279 4592 االنفمونزا

التهاب 
 القصبات

4398 4759 3222 2256 1177 889 625 372 259 645 1234 2162 21563 

التهاب 
الجيوب 
 االنفية

487 451 371 251 148 122 58 37 31 48 128 322 2417 

 125.4 2 1.5 2.5 16.3 26.5 33.2 32.5 12.5 2.3 2.1 2 2 التايفوئيد

عمى المصدر : وزارة الصحة , دائرة صحة االنبار , قسم الصحة العامة , مركز السيطرة 
 االمراض االنتقالية , شعبة الرصد الوبائي .
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 (1شكل)

 (2020-2002المعدالت الفصمية لالصابة بمرض االنفمونزا في قضاء الرمادي لممدة )
 

 (1المصدر باالعتماد عمى : جدول )               

 موسم الشتاء,ويرجع ذلك الى انخفاض درجات الحرارة التي بدورىا تعمل في زيادة نشاط
الفايروسات التي تقل او تموت في ارتفاع درجات الحرارة, وتتباين المعدالت الفصمية 
بمرض التياب القصبات في منطقة الدراسة من موسم الى اخر حيث سجمت اعمى 

( اصابة ,اما في فصل الصيف 3571االصابات بيذا المرض في فصل الشتاء بواقع )
ا بسبب تأثر عذه الفايروسات بدرجات فتنخفض االصابات بيذا المرض بشكل كبير جد

الحرارة, حيث تقل او تموت عند ارتفاع درجات الحرارة, وسجمت في ىذا الفصل اقل 
 (. 2( اصابة. شكل ) 539االصابات بيذا المرض في منطقة الدراسة بمعدل )
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 (2شكل )

-2002المعدالت الفصمية لالصابة بمرض التهاب القصبات في قضاء الرمادي لممدة )
2020) 

 ( 1المصدر : باالعتماد عمى جدول ) 
 :Sinusitisالتياب الجيوب االنفية   -3

الجيوب االنفية ىي عبارة عن تجاويف ممموءة باليواء, تحيط باالنف والعيون 
وتوجد داخل عظام الجمجمة, وترتبط بتجاويف االنف عبر فتحات صغيرة تتواجد 

رض عندما يتعرض الغشاء المحيط بين الجيوب االنفية, وينتج االنف ىذا الم
بالتجاويف الى التياب ممايؤدي الى انسداد الفتحات الصغيرة وىذا يؤدي بدوره الى 
تعرقل النظام الطبيعي داخل ىذه التجاويف بسبب العدوى التي تسببيا البكتريا, 
حيث توجد في انف كل شخص منا الماليين من البكتريا, لكنيا ليست ضارة كما 

. ان تكرار االصابة بيذا المرض يزداد في (13)سبب بمشكالت صحيةانيا التت
االشير الباردة بشكل كبير, حيث يساعد انخفاض درجات الحرارة في زيادة نشاط 
البكتريا المسببة لممرض, في حين تقل نسبة االصابات مع ارتفاع معدالت درجات 

البكتريا المسببة لممرض. الحرارة , اذ تعمل درجة الحرارة المرتفعة عمى تحديد عمل 
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تتباين المعدالت الفصمية لالصابة بمرض التياب الجيوب االنفية في قضاء 
الرمادي, حبث نجد اعمى معدالت االصابة بيذا المرض في فصل الشتاء , اذ 

( اصابة , ويرجع سبب ذلك الى 392بمغت ىذه المعدالت في فصل الشتاء حوالي)
عد عمى نمو ونشاط البكتريا التي تسبب المرض, انخفاض درجات الحرارة التي تسا

( اصابة,وذلك بسبب 57وتنخفض نسبة االصابة في فصل الصيف لتسجل )
االرتفاع الشديد في درجات الحرارة التي تؤثر عمى نشاط البكتريا التي تسبب 

 المرض.
 (  3شكل ) 

ادي لممدة  المعدالت الفصمية لالصابة بمرض التهاب الجيوب االنفية في قضاء الرم
 (2020-2006 ) 

 
 (1المصدر باالعتماد عمى : جدول )

 : Typhoidالتايفوئيد  -4
مرض جرثومي معدي , وىو مرض عالمي االنتشار ويظير المرض في كل 

. ويحدث المرض بسبب بكتريا (14) فصول السنة ولكنو يشتد في الفصول الحارة
نشيطة وتتميز بانيا يمكن ان تعيش في درجات حرارة عالية, ومن اىم مميزات 
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المرض ىو ان الشخص الذي يصاب بو يبقى حامال لميكروبو لعدة اشير, ومن 
. وتتباين المعدالت الموسمية لالصابة بيذا المرض ( 15)الممكن ان يعدي غيره

( 32عمى معدل لالصابة بيذا المرض حوالي )خالل فصل الصيف فقد بمغ ا
اصابة, ويرجع سبب ذلك الى نشاط الميكروبات والجراثيم الذي يزيد نشاطيا في 
االجواء الحارة وتؤدي الى االصابة بالمرض, اما في فصل الشتاء البارد فقد سجل 

( اصابة, وىذا راجع الى طبيعة ىذا الميكروبات 5ادنى معدالت االصابة بواقع )
 التي تموت او تقل في درجة الحرارة المنخفضة.    

 ( 4شكل ) 

 (2006-2020المعدالت الفصمية لالصابة بمرض التايفوئيد في قضاء الرمادي لممدة )

 
 المصدر باالعتماد عمى : جدول )  (

 االستنتاجات 

تأثير خصائص مناخ قضاء الرمادي, كشفت الدراسة عن ان ىناك تباينا في  -1
مما ساعد في ظيور عدد من االمراض الموسمية ومن ثم تباين انواع واعداد 

 االصابات بتمك االمراض.اي ان لكل مرض موسما خاصا لوجوده او تزايده.
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( بمرض االنفمونزا  2222-2226بمغت المعدالت الموسمية لإلمراض لمفترة ) -2
تاء, ومرض التياب القصبات كان نحو ( اصابة في فصل الش3762نحو)

( اصابة في نفس الفصل, ومرض التياب الجيوب االنفية بمغ 3571)
 ( اصابة في فصل الشتاء.392نحو)

 التوصيات:
تشجيع الندوات والمؤتمرات التي تقوم باشعار الناس بخطورة ىذه االمراض  -1

 والتأكيد عمى التثقيف الصحي باالمراض من خالل وضح برامج صحية
 تتبناىا الييئات التخطيطية.

تسييل ميمة الباحثين والدارسين من قبل الدوائر الرسمية والصحية فيما  -2
يخص الحصول عمى البيانات المناخية الحديثة وبيانات االصابات 

 باالمراض .

 المصادر:

,دمشق, نيوتن لمدراسات والنشر 1عمي حسن موسى, المناخ الحيوي,ط -1
 .2222والتوزيع,

رحان الدليمي,اثر المناخ عمى صحة وراحة االنسان في العراق,رسالة ميدي حمد ف -2
 .1992ماجستير غير منشورة, كمية االداب, جامعة بغداد,

عبد العزز طريح شرف,البيئة وصحة االنسان في الجغرافية الطبية, االسكندرية  -3
 .1978,دار الجامعة المصرية,

ز التنفسي في محافظة بغداد, سعدية عبد الكاظم الزىيري, المناخ وامراض الجيا -4
ابن رشد,جامعة -دراسة مقارنة,رسالة ماجستير غير منشورة,كمية التربية

 .2222بغداد,
عمي حسين شمش, المناخ واشير الحد االقصى لمراحة وكفاءة العمل في العراق,  -5

 .1982, 3مجمة كمية التربية,جامعة البصرة,العدد
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6- Kieth smith “principles of applied Climatology”M.C.Ereas –

Hill book company (UK) limited England1975.                          

                  

 .1983مصطفى عبد العزيز مصطفى, عمم الفايروسات, مطبعة الجزيرة ,الرياض, -7
محسن عبد الصاحب المظفر,الجغرافيا الطبية محتوى ومنيج وتحميالت مكانية,  -8

 .2222,بنغازي,1الثقافة والطباعة,طدار شموع 
جمال اسماعيل حسن الدليمي, المناخ وعالقتو بامراض الجياز التنفسي في قضاء  -9

 .2217ابي غريب,رسالة ماجستير غير منشورة, كمية التربية ,جامعة االنبار,
مقداد نعمان حمزة, تأثير الخصائص المناخية في االصابة باالمراض الموسمية  -11

النجف االشرف, رسالة ماجستير غير منشورة, كمية االداب, جامعة في محافظة 
 .2218الكوفة, 

, دار اليوسف لمطباعة والنشر, 3ديانا كموت, موسوعة االمراض الشائعة,ج -11
 .2227بيروت, 

احمد ابو دولة,التياب القصبات اليوائية, مجمة العالج الطبية, الموقع  -12
 االلكتروني:

3laj.com-http://al.                                                
                   

عبد الحسين بيرم, االمراض المعدية دراسة عممية النتشار االمراض بالعدوى  -13
 .1987وطرق الوقاية منيا, مكتبة الحياة, بيروت,

دار المثنى لمطباعة, ,2حسن االورفة لي, االمراض المستوطنة والسارية, ط -14
 .1981بغداد, 

فتحي محمد مصيمحي, الجغرافية الصحية والطبية, دار الماجد لمنشر, القاىرة,  -15
2228. 
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