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 "ابعة الحاالت المرضیة ذات العالقة بملوثات الھواء وتوثیق نسبھا في المناطق الحضریةمت"

  
 

  :المقدمة
  

لغرض الوقوف على العالقة بین تراكیز الملوثات الغازیة والدقائقیة والحاالت المرضیة الخاصة  
الكادر الفني بالتنسیق مع  تم قیام... ) التھاب القصبات الھوائیة، ذات الرئة، الربو ،(باالمراض التنفسیة 

وزارة الصحة بتوثیق عدد الحاالت المرضیة لجمیع محافظات القطر ومن ضمنھا مدینة / قسم االحصاء
ومن خالل االطالع على الواقع البیئي لنوعیة  ٢٠٠٤بغداد ولكافة الفئات العمریة ولكال الجنسین لعام 

غداد والمحافظات االخرى تراكیز الغبار فقد سجل محطات الرصد في محافظة ب ٢٠٠٤الھواء لعام 
في ) CO ،SO2(باالضافة الى تراكیز ) بغداد، البصرة، نینوى(المتساقط والدقائق العالقة لمحافظات 

ً في العراق وكذلك بعض الدالئل . وبفضل الطلب العام المتزاید. مدینة بغداد وھي الملوثات االكثر شیوعا
التلوث وبین التھدیدات الصحیة والضرر البیئي فقد بدأت كثیر من دول االكیدة المتزایدة التي تربط بین 

 العالم والصناعیة منھا في مراقبة اكثر الملوثات سمیة والحد منھا
ً تتجھ نحو مزید من السوء والسبب في ذلك ھو التوسع في   وان حالة ھواء المدن في العراق تقریبا

بسبب ازدیاد عدد السیارات في االونة االخیرة واستخدام  البناء وازدیاد حجم حركة المرور في الشوارع
الوقود غیر النظیف وكذلك اتباع الوسائل الصناعیة غیر الحدیثة واالستھالك المتزاید للطاقة وعدم 
تطبیق الضوابط البیئیة او تحدید المناطق الصناعیة، وكذلك انتشار ظاھرة المولدات في محالت وازقة 

ومن ثم . الة الحرق العشوائي، كل ھذا مجتمعة ادى الى تدھور نوعیة الھواءالمدن باالضافة الى ح
 .الحاق االذى بالصحة العامة

ان الفترات المتعاقبة للحروب التي مر بھا القطر والوضع الحالي ادى الى فقدان العدید من  
ثات الھواء االجھزة الالزمة لقیاس ملوثات الھواء وضعف امكانیة المختبرات لقیاس تراكیز ملو

ً اضافة الى قلة المصادر العلمیة ومحدودیة ) العناصر الثقیلة( جعل تحقیق تقییم نوعیة الھواء صعبا
مشاركة دائرتنا في الندوات و المؤتمرات العلمیة لتبادل المعلومات مع الدول العربیة واالجنبیة 

ال البیئي لبناء بیئة نظیفة المتطورة في ھذا المجال ادى الى ضعف التطور العلمي الحاصل في المج
ً ولعدم حصول القیاسات  ً لصعوبة تحدید التأثیرات النوعیة والكمیة السلبیة على بیئة القطر حالیا ونظرا
البیئیة الكاملة فقد اقتصرت دراستنا على عالقة عدد المرضى ألمراض الجھاز التنفسي وحسب فصول 

 .السنة وحسب مواقع المحافظات
ھواء الناتج عن استخدام المعامل نتیجة استخدام النفط االسود كوقود والذي ان مشكلة تلوث ال 

غیر النظیف في وسائل النقل والذي یحتوي على نسب  وقود كذلك استخدام الوقودیعتبر اردئ انواع ال
الیستھان بھا من الكبریت والرصاص مما یؤدي الى انبعاثات عالیة التركیز لغازات اكاسید الكبریت 

 .وجین والكاربون وغیرھا من المواد الدقائقیة وبقیة الغازات والعناصر الثقیلةوالنتر
  
  
  
  



 3

  )CO(تأثیرات الــ 
یدخل من ) االوكسید محتو على ذرة من االوكسجین الجزیئي= االوكسید االحادي (ان الكاربون 

 عند اتحاده معاالوعیة الدمویة ویقلل من  استالم االوكسجین من قبل اعضاء الجسم واالنسجة وذلك 
  .كاربوكسیل الدم ھیموغلوبین الدم وتكوینھ مركب 
ً ألولئك الذین یعانون من مرض القلب، وخاصة ) أعاله(ان معالجة الصحة من الكاربون  أمر مھم جدا

ان ). وھي المناطق التي تنتھي عندھا االعصاب(اولئك الذین یعانون من مرض ذبحة االوعیة المحیطیة 
ً یصابون بھذا المرض فقط في االحوال الشدیدةاالفراد االصحاء  ان التعرض الى معدالت . ھم ایضا

یتحد مع اتالف المدرك الحسي البصري وكفاءة العمل، ومجموعة مفاتیح ) الموصوف اعاله(الكاربون 
  .وقابلیة التعلم وتأدیة االعمال المعقدة) الیدویة والعقلیة(البراعة 

  
 

  )Pb(تأثیرات الرصاص 
لرصاص یمكن ان یحدث من خالل سبل متعددة بضمنھا استنشاق الھواء وتناول التعرض ل

ً بالطعام أو الماء أو التربة او الغبار ان الرصاص یتراكم في الجسم عن طریق الدم . الرصاص مختلطا
كما ان الرصاص یؤثر على الكلى والكبد والجملة . والعظام واالنسجة الدقیقة ألنھا مستعدة للطرح

ان التعرض الزائد للرصاص یمكن . واعضاء تركیب الدم واول التأثیرات الصحیة ھو فقر الدمالعصبیة 
وحتى من حاالت . أو اضطرابات سلوكیة/ ان یسبب تلف عصبي، مثل النوبة المرضیة والعوق العقلي و

الى  المقادیر القلیلة، فأن التعرض للرصاص یشترك مع تحوالت جوھریة انزیمیة وتحویل الطاقة ونزعة
ان االجنة والرضع واالطفال عرضة الى مقادیر قلیلة من الرصاص بصورة . میكانیكیة الجسم لألتزان

ً ما یعانون من تھدم في النظام العصبي المركزي. خاصة ان الدراسات الحدیثة قد اظھرت ان . وغالبا
ً في ارتفاع ضغط الدم وتابعھ مرض القلب لدى فصیلة  االعمار المتوسطة الرصاص یمكن ان یكون سببا

  .البیض من الذكور
  
 

  ) NO2(تأثیرات ثاني اوكسید النتروجین 
ان ثاني اوكسید النتروجین یمكن ان یخدش الرئتین والمناعة الداخلیة عند االصابة في الجھاز 

ان تأثیرات التعرض قصیر االجل التزال غیر واضحة ولكن التعرض ). مثل االنفلونزا(التنفسي 
تالي الى التركیزات االعلى من تلك التي وجدت في الھواء المحیط یمكن ان تسبب زیادة المستمر والمت

ً في العیون وآالم في الرأس  ً في التنفس وحرقا حدوث في مرض الجھاز التنفسي عند االطفال وضیقا
ً من االوزون. خاصة عند المصابین بالربو والتھاب القصبات  ان اكاسید النتروجین مھمة ألنتاج كال

ً من سكان االرض ونظافة االحیاء المائیة ان . والراسب الحامضي ومن المحتمل ان یؤثر على كال
الجوي ھو موجود بالقوة وھو موزع ھام لتأثیرات العالقة بین الكائنات الحیة ) NOx(ترسب الـ 

ربیة وفي بعض المناطق الغ). یكپیساچ(وبضمنھا موسم ازھار االشناث في مصبات االنھار مثل خلیج 
ً لمركزات مسائل خاصة NOxنجد ان  ً مھما ان تكرار التعرض المتقطع لتراكیز مرتفعة من غاز . مخلفا
NO2 لھ تأثیرات سمیة أكثر من التعرض المستمر لتراكیز منخفضة منھ.  
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  )SO2( تأثیرات الــ
بات ان لثاني اوكسید الكبریت تأثیرات شدیدة على الصحة وھو مرتبط بالتھاب الشعب والقص

ً والتي (الھوائیة ومتاعب الجھاز التنفسي  یسبب الضباب الدخاني المكبرت واحد من اكثر العوامل سوءا
 .الكثیر من الوفیات ومشاكل صحیة في المدن الكبیرة) ١٩٥٢سببت الضباب الدخاني في لندن عام 

  
  

  )T.S.P( تأثیرات الــ
ان التعرض لفترات . وكسید الكبریتان تأثیر ھذه الجسیمات على الصحة شبیھ بتأثیر ثاني ا

طویلة للجسیمات والكبریتات یزید من امراض الجھاز التنفسي حده خاصة الربو وانتفاخ الرئة وقد 
ً . تؤدي الى تلف انسجة الرئتین كما ان المكونات العضویة للجسیمات العالقة تدعوا للقلق حیث ان كثیرا
 .منھا معروف كمواد مسرطنة

ً بالجسیمات ھم كبار السن واالطفال الذین یعانون من امراض مزمنة ان اكثر االشخاص  حساسیة وتأثرا
م في مدینة لندن بشكل  ١٩٥٢ولقد كانت الوفیات في حادث الضباب الدخاني عام . بالرئتین والقلب

وقد فاقمت (اساسي بین الذین یعانون من التھاب الشعب الھوائیة ولدیھم مصاعب بالتنفس وامراض قلبیة 
  ) الجسیمات من ھذه االمراض

ان التعرض المستمر لھذه الجسیمات من قبل االطفال بالذات ینطوي على مخاطر، حیث ان امراض 
 .الجھاز التنفسي المبكرة قد تتحول الى حاالت مرضیة مزمنة مع تقدم العمر

  
 

  التلوث داخل الدور 
ً عن العدید من المواد ال ینحصر تلوث الھواء فقط خارج الدور وان كان یعرف القلیل  نسبیا

. ٪ من اوقاتھم داخل الدور٩٠ -  ٨٠الضارة الموجودة في ھواء المنازل مع ان الكثیرین یقضون 
وبالتالي فأنھ من االھمیة بمكان فھم ھذه البیئة ومصادر التلوث داخل الدور یختلف في البلدان النامیة عنھ 

بر النشاط االنساني المصدر االساسي للتلوث داخل الدور ففي البلدان النامیة یعت. في البلدان الصناعیة
اما الملوثات االساسیة داخل الدور في . مثل الطبخ والتدخین اضافة الى تأثیر بعض انواع مواد البناء

على ثاني اوكسید النتروجین، اول اوكسید  ،الدول الصناعیة فتشتمل على ثاني اوكسید الكبریت
، )مصدره مواد العزل(والفورمالدھید ) ، التربةواد البناء، الماءمصدره م(الكربون، الرادون 

االسبستوزات، الزئبق، االلیاف المعدنیة التي من صنع االنسان والمواد العضویة الطیارة ومسببات 
اما في بلدنا فأن اھم . الحساسیة ودخان التبغ اضافة الى الكائنات الضارة بالصحة مثل البكتریا

الدور في بلدنا ھو استخدام الوقود في المدافئ النفطیة والسخانات والمولدات  مصادرالتلوث داخل
الكھربائیة، التدخین، حرق النفایات المنزلیة، الغبار المنزلي، استخدام الخشب في صنع الخبز، استخدام 

  .المبیدات الحشریة والمذیبات واالسمدة
ً من التأثیرات على الصحة مصدره االبنیة الم شیدة من مواد ینبعث منھا الرادون وجسیمات ان كثیرا

ان مرض ذات الجنب . االسبستوزات والفورمالدھید والمواد العضویة الطیارة والمواد المستخدمة بالبناء
ظاھرة المرض "والرئة البكتیري المرتبط باستخدام اجھزة التكییف وكذلك المعاناة الغامضة المعروفة 

ة باالذن واالنف والحنجرة مصحوبة بالتعب والغثیان وألم بالرأس التي تشتمل على حساسی" المنزلي 
  .والدوخة ترتبط عادة بالنماذج الحدیثة لألبنیة
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) الخ... الخشب، مخلفات الزراعة، (ان مصدر التلوث داخل الدور في البلدان النامیة ھو استخدام وقود 
غیر كامل داخل غرف سیئة التھویة كوقود في عملیات الطبخ والتدفئة حیث تحترق ھذه المواد بشكل 

ً یحتوي على العدید من المواد اكثرھا خطورة المواد العالقة وثاني  والدخان الناتج من احتراق الھواء آنفا
اوكسید النتروجین وثاني اوكسید الكبریت واول اوكسید الكربون، وكذلك تبین بان ھذا الدخان یحتوي 

  .العطریة متعددة النویات والتي ثبت انھا مواد مسرطنةعلى تركیز مرتفع من الھیدروكاربونات 
قد یؤدي التعرض المستمر للملوثات داخل الدور الى امراض القلب والرئة وسرطان الرئتین والبلعوم 
واالنف وامراض الجھاز التنفسي الحادة خاصة عند االطفال وینتج عنھا كذلك موالید ذوي اوزان 

وحیث ان حوالي ثلثي سكان العالم یعتمدون على . وثات داخل الدورمنخفضة اذا تعرضت امھاتھم للمل
ً في معظم امدادات الطاقة بمنازلھم فان حوالي  ملیون شخص في البلدان ) ٥٠٠ – ٤٠٠(الوقود آنفا

  .النامیة خاصة النساء واالطفال معرضون لتأثیرات كبیرة من ملوثات المنازل
  
  
  
  
  
 

  :النتائج والمناقشة
  

  :ة بغداد محافظ: أوالً 
 

المعدالت الشھریة لتراكیز الملوثات التي تم قیاسھا في مدینة بغداد لعام ) ١(یبین الجدول رقم  
  :وھي ٢٠٠٤

    TSPالدقائق العالقة الكلیة /١
 Pbتراكیز الرصاص     /٢
        SO2غاز /٣
    COغاز / ٤
 
  :وكذلك االعداد الشھریة لمرضى الجھاز التنفسي ویتضمن 
  .مرضى التھاب القصباتاعداد  /١
 .اعداد مرضى الربو القصبي /٢
 
 : TSPالدقائق العالقة الكلیة / أ 
، حیث یظھر في )١(یبین االحصائیات الوصفیة للبیانات الموجودة في الجدول رقم ) ٤(الجدول رقم  

تم ) ٣م/مایكروغرام ٥١٦٫٢(كان مساوي الى  ٢٠٠٤ھذا الجدول ان اعلى تركیز للدقائق العالقة لسنة 
حسابھ كمعدل للدقائق العالقة في شھر شباط ویعود السبب الى زیادة االختناقات المروریة مع زیادة 
اعداد السیارات في مدینة بغداد وزیادة المولدات الصغیرة والكبیرة نتیجة ألنقطاعات التیار الكھربائي 

و  وقلة االمطار في ذلك الشھر وزیادة الحرق العشوائي في كثیر من المناطق ومع وجود الغیوم في الج
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من تلك السنة یعمل على زیادة التراكیز وبوجود الزیادة في تراكیز الدقائق العالقة في االجواء الباردة 
تم تسجیل اعلى عدد لمرضى الربو القصبي حیث كان مساوي الى ) شباط(نالحظ انھ في نفس الشھر 

 .شخص) ١٣٣١٠(
تم ) ٣م/مایكروغرام ١٤٧( عالقة الكلیة كان مساوي الى أقل معدل شھري لتركیز الدقائق ال 

ً والذي تمیز بزیادة االمطار فیھ بتلك السنة  تسجیلھ في شھر كانون االول وھو من االشھر الشتویة أیضا
وكان عدد مرضى التھاب القصبات والربو القصبي المسجل في ذلك الشھر على التوالي مساوي الى 

 .بة لبقیة االشھروھي قلیلة نس) ٦٣٢٥ ،٧١٨٧(
وللوصول الى مدى وجود عالقة بین اعداد مرضى الربو  القصبي والتھاب القصبات مع تراكیز  

حیث یبین ھذا الشكل وجود عالقة طردیة ضعیفة بین تراكیز ) ١(الدقائق العالقة الكلیة تم رسم الشكل 
       :               الدقائق العالقة واعداد مرضى التھاب القصبات وھي 

Y = 117.88 X + 10181 
 

الذي یبین ) ٧(كما مبین في الجدول رقم ) ٠٫١٢٩٦(وبمعامل ارتباط ضعیف بینھما مساوي الى 
  .معامالت االرتباط بین المتغیرات

  :أما بالنسبة لعالقة تراكیز الدقائق العالقة الكلیة مع مرضى الربو القصبي فقد كانت
Y = 301.15 X + 6275.9  

 
اي أنھ  ٠٫٥وھو اعلى من )) ٧(جدول )  (٠٫٥١١(وكان معامل االرتباط مساوي الى ) ١شكل (

  .باالمكان االعتماد علیھ كمعامل ارتباط مقبول
  

شكل (٣) یبین العالقة بین المعدالت الشهریة لتراكیز الدقائق العالقة الكلیة واألعداد الشهریة لمرضى الربو القصبي والتهاب 
القصبات في مدینة بغداد

y(1) = 117.88x + 10181

y(2) = 301.15x + 6275.9
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 : SO2غاز / ب
كان مساوي  ٢٠٠٤لسنة  SO2یتبین ان اعلى معدل شھري لتركیز غاز ) ٤(من الجدول رقم 

یسان وھو من اشھر الربیع وكان المعدل الشھري تم حسابھ في شھر ن) الملیونمن جزء  ٠٫٠٧(الى 
 واعداد مرضى الربو) ٣م/مغرامایكرو ٣٠٧٫٩(لتركیز الدقائق العالقة في ھذا الشھر مساوي الى 

  .شخص) ٦٧٣٥، ٦٦٩١(والتھاب القصبات على التوالي  القصبي
بات، یبین مع اعداد مرضى الربو القصبي والتھاب القص  SO2أما بالنسبة لعالقة تراكیز غاز 

مع اعداد مرضى التھاب القصبات والربو   SO2العالقة بین المعدالت الشھریة لغاز ) ٢(الشكل رقم 
 القصبي، وھي على التوالي

Y1 = -51.094 X + 11279 
 

Y2 = -81.133 X + 8760.7 
 

 وذلك بمعامل  SO2أي وجود عالقة عكسیة بین اعداد مرضى التھاب القصبات وزیادة تراكیز غاز 
  ) ٧جدول ) (٠٫٠٣٩٤- (ارتباط ضعیف مساوي الى 

أما بالنسبة ألعداد مرضى الربو القصبي فتبین المعادلة التي تم الحصول علیھا وجود عالقة عكسیة بین 
  ).٧جدول ) (٠٫٢٥٥٣-(اعداد مرضى الربو القصبي وذلك بمعامل ارتباط ضعیف مساوي الى 

  

شكل (٢) یبین العالقة بین المعدالت الشهریة لتراكیز غاز SO2 واألعداد الشهریة لمرضى الربو القصبي والتهاب القصبات 
في مدینة بغداد

y(1) = -51.094x + 11279

y(2)= -81.133x + 8760.7
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المعدالت الشهریة لتراكیز غاز SO2 في الهواء المحیط
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 COغاز اول اوكسید الكربون / جـ
ان اعلى معدل شھري لتركیز غاز اول اوكسید ) ٤(ن االحصائیات الوصفیة للجدول رقم یظھر م
تم حسابھ لشھر تموز ) الملیونمن جزء  ٢٫٧٣(في مدینة بغداد كان مساوي الى  ٢٠٠٤الكربون لعام 

الدقائق العالقة، (وفي نفس ھذا الشھر كانت تراكیز ) ١(وھو من اشھر الصیف كما مبین في الجدول 
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SO2أما االعداد ) ٢٦٫٠٥،  ١٫٥٩،  ٠٫٠٣،  ٤٠١٫٣(على التوالي  )، الرصاص، الغبار المتساقط
،  ٧٩٦٦: (الشھریة لمرضى التھاب القصبات والربو القصبي في شھر تموز فقد كانت على التوالي

  شخص ) ٧٩٤٩
 )الملیونجزء من  ٠٫٩٧(كان مساوي الى  ٢٠٠٤لعام  COادنى معدل شھري لتراكیز غاز الـ 

الدقائق (وھو من اشھر الخریف وفي ھذا الشھر كانت معدالت تراكیز  شرین الثانيتم حسابھ في شھر ت
 )٩٫٣٢،  ٣٫٦٥،  ٠٫٠٠٢،  ١٧٥٫٣( :واليالت لىع) اقطتسم، الغبار ال، الرصاصSO2، العالقة

  شخص ) ٩١١٢،  ٩٠١٢: (واعداد مرضى التھاب القصبات والربو القصبي على التوالي
العالقة بین اعداد مرضى التھاب القصبات والربو القصبي مع المعدالت الشھریة ) ٣(رقم  یبین الشكل

  : في ھواء مدینة بغداد وذلك حسب المعدالت التالیة على التوالي COلتراكیز غاز 
Y1 = 732.34 X + 6186.5 

 
ل ارتباط واعداد مرضى التھاب القصبات وبمعام COأي وجود عالقة طردیة بین معدل تراكیز غاز 

  )) ٧(جدول ) (٠٫١١٩٤(ضعیف مساوي الى 
  : أما بالنسبة ألعداد مرضى الربو القصبي فالعالقة التي تم الحصول علیھا عكسیة وھي

Y = -55.119 X + 8591.6 
 ) ٠٫٢٥٥٣- (وبمعامل ارتباط ضعیف مساوي الى 

 

شكل (٣) یبین العالقة بین المعدالت الشهریة لتراكیز غاز CO واألعداد الشهریة لمرضى الربو القصبي والتهاب القصبات في 
مدینة بغداد

y(1) = 732.34x + 6186.5

y(2) = -55.119x + 8591.6
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المعدالت الشهریة لتراكیز غاز CO في الهواء المحیط
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 Pb الرصاص /د
 ٩٫٦٣(كان مساوي الى  ٢٠٠٤ص لعام الرصایبین ان اعلى معدل شھري لتراكیز ) ٤(الجدول رقم 
لخریف حیث كانت معدالت شھر تشرین االول وھو من اشھر اتم الحصول علیھ في ) ٣م/مایكروغرام

،  ٣٠٩٫٥: (في ھذا الشھر على التوالي) والغبار المتساقط COو  SO2الدقائق العالقة و ( تراكیز
٤٣٫٦٧،  ١٫٦٨،  ٠٫٠٢ (  

  ) ٨٨٥٧،  ٨٧٠٧: (صبات والربو القصبي على التواليأما اعداد مرضى التھاب الق
تم حسابھ في شھر آذار وھو من ) ٠٫٤٨(كان مساوي الى  ٢٠٠٤ادنى معدل شھري للرصاص في عام 

، الغبار  SO2  ،COالدقائق العالقة ، (في ھذا الشھر كانت معدالت تراكیز االشھر الربیعیة الباردة 
أما اعداد مرضى التھاب القصبات والربو ) ٩٫٣٢،  ٢٫٣٦،  ٠٫٠٣،  ٢٣٥٫٢: (على التوالي) المتساقط
  : على التوالي) ٦٢٦٨،  ٦٧٣٥(القصبي 
یبین العالقة بین المعدالت الشھریة لتراكیز الرصاص واعداد مرضى التھاب القصبات ) ٤(الشكل 

  :والربو القصبي وھي على التوالي
Y = -733.06 X + 15712 
 

عداد مرضى التھاب القصبات وتراكیز الرصاص وذلك بمعامل أي وجود عالقة عكسیة بین ا
  ))٧(جدول ) (٠٫٢٢٧-(ارتباط مساوي الى 

  :أما بالنسبة ألعداد مرضى الربو القصبي فالعالقة التي تم الحصول علیھا مع تراكیز الرصاص
Y = -80.056 X + 8753.7 
 

  )) ٧(جدول ) (٠٫٠١٢٧-(وھي عالقة عكسیة بمعامل ارتباط مساوي الى 
  

شكل (٤) یبین العالقة بین المعدالت الشهریة لتراكیز الرصاص  واألعداد الشهریة لمرضى الربو القصبي والتهاب القصبات 
في مدینة بغداد

y(1) = -733.06x + 15712

y(2) = -80.056x + 8753.7
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المعدالت الشهریة لتراكیز الرصاص العالقة في الهواء المحیط
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  الغبار المتساقط/ ھــ
 ٤٣٫٦٧(یبین ان اعلى معدل شھري لتراكیز الغبار المتساقط كان مساوي الى ) ٤(الجدول رقم 

الدقائق العالقة ، (وذلك في شھر تشرین االول وھو من اشھر الخریف أما معدالت تراكیز ) شھر/٢م/غم
SO2  ،CO ٠٫٠٢،  ٣٠٩٫٥(ت مساویة الى في ذلك الشھر وعلى التوالي فقد كان) ، الرصاص  ،
٩٫٦٣،  ١٫٦٨ (  

  شخص على التوالي) ٨٨٥٧،  ٨٧٠٧(واعداد مرضى التھاب القصبات والربو القصبي 
یبین العالقة بین تراكیز الغبار الشھریة مع اعداد مرضى التھاب القصبات والربو القصبي ) ٥(الشكل 

  : الشھریة وھي كاالتي
Y = -526.44 X + 14447 
 

قة ھذه تبین وجود عالقة عكسیة بین تراكیز الغبار المتساقط واعداد مرضى التھاب القصبات والعال
  )) ٧(جدول ) (٠٫١٥٣٥-(الشھریة وبمعامل ارتباط مساوي الى 

  :اما العالقة التي تم الوصول الیھا بین تراكیز الغبار واعداد مرضى الربو القصبي فقد كانت
Y = 117.16 X + 7703.8 
 

  )).٧(جدول ) (٠٫٠٦٩٨(وجود عالقة طردیة بمعامل ارتباط ضعیف یساوي یشیر الى 
  
 

شكل (٥) یبین العالقة بین التراكیز الشهریة للغبار المتساقط  واألعداد الشهریة لمرضى الربو القصبي والتهاب القصبات في 
مدینة بغداد

y(1) = -526.44x + 14447

y(2) = 117.16x + 7703.8
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التراكیز الشهریة للغبار المتساقط في الهواء المحیط
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  : محافظة البصرة: ثانیاً 
  

 ٢٠٠٤المعدالت الشھریة لتراكیز الملوثات التي تم قیاسھا في مدینة البصرة لعام ) ٢(یبین الجدول رقم 
  : وھي
    TSPالدقائق العالقة الكلیة  /١
 Pbتراكیز الرصاص  /٢
        SO2غاز /٣
   COغاز / ٤
 
قسم  -من وزارة الصحة(التي تم الحصول علیھا  وكذلك االعداد الشھریة لمرضى الجھاز التنفسي 

  :ویتضمن )االحصاء
  .اعداد مرضى التھاب القصبات /١
  .اعداد مرضى الربو القصبي /٢
  
  : TSPالدقائق العالقة الكلیة / أ 

، حیث تبین ) ٢(للبیانات المبینة في الجدول رقم  یبین االحصائیات الوصفیة) ٥(الجدول رقم 
في  ٢٠٠٤االحصائیات الوصفیة التي تم الحصول علیھا ان اعلى معدل لتراكیز الدقائق العالقة لسنة 

تم حسابھ في شھر تموز وھو من االشھر ) ٣م/مایكروغرام ١٨٦٫٦(مدینة البصرة كان مساوي الى 
ً وفي ھذا الشھر ك على التوالي ) الرصاص ، الغبار المتساقط(انت معدالت تراكیز الصیفیة الحارة جدا

أما اعداد مرضى التھاب القصبات والربو القصبي في ذلك الشھر كانت ) ١٨٫١،  ٠٫٠٤(مساویة الى 
  .على التواليشخص ) ٤٧٢٦،  ٢٤٤٩(

 ١٨٤٫٣(لعالقة في مدینة البصرة كان مساوي الى دنى معدل شھري لتراكیز الدقائق اا
ً ، وھذه ) ٥جدول ) (٣م/وغراممایكر تم الحصول علیھ في شھر حزیران  وھو من االشھر الصیفیة أیضا

قیم غیر معقولة الیمكن االعتماد علیھا حیث طیلة السنة الفرق بین المعدالت الشھریة لتراكیز الدقائق 
  .في مدینة البصرة ) ٣م/مایكروغرام ٢(العالقة لم یتجاوز الــ 

  
،  ٠٫١٧(في ھذا الشھر فقد كانت على التوالي  )الرصاص والغبار المتساقط( اما معدالت تراكیز

١٦٫٢(  
لمعرفة مدى العالقة بین تراكیز الدقائق العالقة واعداد مرضى التھاب القصبات والربو القصبي تم رسم  

كیز الذي یبین ان العالقة التي تم الحصول علیھا بین اعداد مرضى التھاب القصبات وترا) ٦(الشكل 
  :ھي كاالتي TSPالدقائق العالقة الكلیة 

Y = -77.179 X + 2765 
 

كما مبین في ) ٠٫٤٠٥- (وھذه المعادلة تظھر وجود عالقة عكسیة وذلك بمعامل ارتباط مساوي الى 
  ) ٨(الجدول 

) ٢٤(اما بالنسبة للعالقة بین اعداد مرضى الربو القصبي والدقائق العالقة فالعالقة التي یظھرھا الشكل 
  :ھي
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Y = 85.571 X + 4589.9 
 
أي ان ھناك عالقة طردیة بین الدقائق العالقة الكلیة في الھواء المحیط واعداد مرضى الربو القصبي 

  ).٨جدول ) (٠٫٢٩٥٥(بمعامل ارتباط ضعیف مقداره 
 
 

شكل (٦) یبین العالقة بین المعدالت الشهریة لتراكیز الدقائق العالقة الكلیة في الهواء المحیط واألعداد الشهریة لمرضى الربو 
القصبي والتهاب القصبات في مدینة البصرة

y(2) = 85.571x + 4589.9

y(1) = -77.179x + 2765
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المعدالت الشهریة لتراكیز الدقائق العالقة الكلیة في الهواء المحیط
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   Pbالرصاص / ب

كیز الرصاص ان اعلى معدل شھري لترا) ٥(الموجودة في الجدول تظھر االحصائیات الوصفیة 
في شھر نیسان ) ٣م/مایكروغرام ٠٫٣٢(في مدینة البصرة كان مساوي الى  ٢٠٠٤خالل عام 

والمالحظ ان تراكیز الرصاص في مدینة البصرة، لم یتم حسابھا في خمسة اشھر من السنة وھي على 
ھري لتراكیز أقل معدل ش) كانون الثاني، شباط، تشرین االول، تشرین الثاني، كانون االول: (التوالي

ً تم ) ٣م/مایكروغرام ٠٫٠١(كان مساوي الى  ٢٠٠٤الرصاص في البصرة لعام  وھو تركیز واطئ جدا
حسابھ في شھر آب وھو من اشھر الصیف الحارة وقد كانت تراكیز كل من الدقائق العالقة والغبار 

ى التھاب القصبات أما اعداد مرض على التوالي ) ٢٢٫٣،  ١٨٥(المتساقط في ھذا الشھر مساویة الى 
  .على التوالي شخص )٥٥٩٦،  ٣١٨٨(والربو القصبي في ذلك الشھر كانت 

  
الشھریة للرصاص واعداد مرضى التھاب القصبات والربو العالقة بین التراكیز ) ٧(یظھر الشكل 

القصبي في مدینة البصرة ومن ھذا الشكل یتبین ان ھناك عالقة طردیة بین تراكیز الرصاص واعداد 
  :ضى التھاب القصبات كانت كاآلتيمر

Y = 11.679 X + 2409.6 
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اما بالنسبة لعالقة تراكیز الرصاص مع ) ٠٫٣٥٧(ومعامل االرتباط بین المتغیریین كان مساوي الى 
  اعداد مرضى الربو القصبي فھي كاآلتي 

Y = -139 X + 5488.1 
 

  ).٠٫٦١٦ -(ارتباط مساوي الى وھي تظھر وجود عالقة عكسیة بمعامل 
  

شكل (٧) یبین العالقة بین المعدالت الشهریة لتراكیز الرصاص واألعداد الشهریة لمرضى الربو القصبي والتهاب القصبات في 
مدینة البصرة

y(2) = -139x + 5488.1

y(1) = 11.679x + 2409.6
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المعدالت الشهریة لتراكیز الرصاص العالقة  في الهواء المحیط
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  الغبار المتساقط / جـ

ان اعلى تركیز شھري للغبار المتساقط في مدینة ) ٥جدول (یتبین من االحصائیات الوصفیة 
تم في شھر تشرین الثاني وھو من االشھر ) شھر/٢م/غم ٢٢٫٧(كان مساوي الى  ٢٠٠٤البصرة لعام 

ً انھ لم یتم قیاس تراكیز اي ملوث آخر في ھذا الش   .ھر في مدینة البصرةالخریفیة علما
تم قیاسھ في شھر آیار ) شھر/٢م/غم ١٤٫٧(ادنى تركیز شھري للغبار المتساقط كان مساوي الى 

أما اعداد  ).٠٫٠٣،  ١٨٥٫٧: (القة والرصاص على التواليوقد كانت تراكیز الدقائق الع) شھر ربیعي(
  .شخص على التوالي) ٥٤١٩،  ١٩٥١(مرضى التھاب القصبات والربو القصبي في ذلك الشھر كانت 

نالحظ ان الفرق بین اعلى وادنى تركیز للغبار المتساقط قلیل وكذلك فأن ھناك خمسة أشھر من السنة لم 
كانون الثاني، شباط، آذار، نیسان، كانون (یتم قیاس تراكیز الغبار المتساقط فیھا وھي على التوالي 

  ) االول
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راكیز الغبار المتساقط واعداد مرضى التھاب القصبات وھي یبین وجود عالقة طردیة بین ت) ٨(شكل 
  :كاآلتي

Y = 249.86 X + 1611.7 
 

   ).٨جدول ) (٠٫٧١٤٣(بمعامل ارتباط عالي مساوي الى 
  :فقد كانت العالقة طردیة كاآلتياما بالنسبة لعالقة تراكیز الغبار المتساقط واعداد مرضى الربو القصبي 

Y = 136.96 X + 4868.1 
ه المعادلة تبین العالقة الطردیة بین تراكیز الغبار المتساقط واعداد مرضى الربو القصبي وبمعامل وھذ

  ).٠٫٦٨٨(ارتباط مساوي الى 
  

شكل (٨) یبین العالقة بین التراكیز الشهریة للرصاص واألعداد الشهریة لمرضى الربو القصبي والتهاب القصبات في مدینة 
البصرة

y(2) = 136.96x + 4868.1

y(1) = 249.86x + 1611.7
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التراكیز الشهریة للغبار المتساقط في الهواء المحیط
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  :محافظة نینوى: ثالثاً 
  

یبین المعدالت الشھریة لتراكیز الملوثات التي تم قیاسھا في مدینة نینوى للعام )  ٣(الجدول 
  والمتمثلة بتراكیز  ٢٠٠٤

  الدقائق العالقة الكلیة / ١
  الرصاص/ ٢
  الغبار المتساقط/ ٣
  

وكذلك االعداد الشھریة لمرضى الجھاز التنفسي والتي تم الحصول علیھا من قسم االحصاء في وزارة 
  : الصحة والتي تمثل 

  اعداد مرضى التھاب القصبات / ١
  اعداد مرضى الربو القصبي/ ٢
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  الدقائق العالقة الكلیة / أ

انھ اعلى معدل تركیز للدقائق العالقة الكلیة التي تم ) ٦(االحصائیات الوصفیة في الجدول تبین 
تم حسابھ في شھر ) ٣م/مایكروغرام ٥٨٥،٨(في محافظة نینوى كان مساوي الى  ٢٠٠٤قیاسھا للعام 

ً التي یكثر فیھا تراكیز الدقائق العالقة اضافة الى زیا دة الحاجة تموز وھو من اشھر الصیف الحارة جدا
الغبار الى استعمال المولدات الكھربائیة نتیجة ألنقطاعات الطویلة للتیار الكھربائي، اما بالنسبة لتركیز  

  ) شھر/٢م/غم ١١،٥(ي شھر أیلول فقد كان مساوي الى المتساقط ف
ي یبین الذ) ٩(لمعرفة مدى وجود عالقة بین تراكیز الدقائق العالقة واعداد مرضى الربو تم رسم الشكل 

وجود عالقة عكسیة بین المتغیرات حیث أظھرت االحصائیات ان العالقة بین تراكیز الدقائق العالقة 
) ٠٫٣٣٦ - (الكلیة واعداد مرضى التھاب القصبات كانت عكسیة بمعامل ارتباط ضعیف مساوي الى 

  :اما المعادلة فقد كانت كاالتي) ٩جدول (
 

)اعداد المرضى(  Y = - 258.7 X + 6825.8 
 

  اما بالنسبة لعالقة تراكیز الدقائق العالقة الكلیة واعداد مرضى الربو القصبي فقد كانت 
  

Y = - 6.3545 X + 2349.4 
  )٩جدول ) (٠٫١٥٣ -(بمعامل أرتباط ضعیف مساوي الى 

  

شكل (٩) یبین العالقة بین المعدالت الشهریة لتراكیز الدقائق العالقة واألعداد الشهریة لمرضى الربو القصبي والتهاب 
القصبات في مدینة الموصل

y(1) = -258.7x + 6825.8

y(2) = -6.3545x + 2349.4
0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

229.7 233.3 238.7 305.6 312 352.4 360.7 368.6 507.5 522.9 585.8

المعدالت الشهریة لتراكیز الدقائق العالقة في الهواء المحیط
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  ) Pb(الرصاص   / ب
 ٠٫٣٢(محافظة نینوى كان مساوي الى  ٢٠٠٤اعلى معدل شھري لتراكیز الرصاص لعام 

وھي من االشھر الخریفیة ) تشرین االول ، تشرین الثاني(تم حسابھ في شھرین ھما ) ٣م/مایكروغرام
ً انھ لم یتم قیاس تراكیز الرصاص خالل ستة أشھر من ھذه السنة  آیار (وھي على التوالي ) ٢٠٠٤(علما

تراكیز الرصاص فقد أما بالنسبة ألدنى معدل شھري ل) ، حزیران ، تموز ، آب ، أیلول ، كانون االول
ً الى  وقد تم حسابھ لشھر آذار وھو من اشھر الربیع وقد ) ٦جدول ) (٣م/مایكروغرام ٠٫١٤(كان مساویا

،  ٣١٢(كانت المعدالت الشھریة لتراكیز الدقائق العالقة والغبار المتساقط في ھذا الشھر مساویة الى 
الذین تم تسجیلھم في ذلك الشھر و القصبي على التوالي اما اعداد مرضى التھاب القصبات والرب) ٧٫٨

  ) ٣جدول ( على التوالي شخص) ٢١٠٦،  ٥٠٢٤(فقد كان وعلى التوالي 
یبین العالقة بین المعدالت الشھریة لتراكیز الرصاص واعداد مرضى الربو القصبي ) ١٠(شكل 

رضى التھاب القصبات والتھاب القصبات في مدینة نینوى ومن ھذا الشكل یتبین ان العالقة بین اعداد م
  : والرصاص ھي كالتالي

  
)اعداد مرضى التھاب القصبات(  Y = - 75. 286 X + 6007.3 

 
ً مساوي الى    )٩جدول ) (٠٫٠٣٩٥ -(اي ان العالقة عكسیة بمعامل ارتباط ضعیف جدا

  
  :طردیة كالتالياما بالنسبة لعالقة الرصاص باعداد مرضى الربو القصبي فقد كانت العالقة 

)عداد مرضى الربو القصبيا(  Y = 29.4 X + 2068.9 
 

  ).٩جدول ) (٠٫١٢١٥(بمعامل ارتباط ضعیف مساوي الى 
 

شكل (١٠) یبین العالقة بین المعدالت الشهریة لتراكیز الرصاص واألعداد الشهریة لمرضى الربو القصبي والتهاب القصبات 
في مدینة الموصل

y(1) = -75.286x + 6007.3

y(2) = 29.4x + 2068.9
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المعدالت الشهریة لتراكیز الرصاص العالقة في الهواء المحیط
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  الغبار المتساقط / جـ
للغبار المتساقط في مدینة نینوى كان  ٢٠٠٤یبین ان اعلى تركیز شھري لعام ) ٦(الجدول 

ر الربیع وقد كان المعدل الشھري وقد تم قیاسھ في شھر آیار وھو من أشھ) شھر/٢م/غم١٤(مساوي الى 
ولم یتم قیاس تراكیز ) ٣م/مایكروغرام ٢٣٨٫٧(لتركیز الدقائق العالقة في ھذا الشھر مساویة الى 

الرصاص في نفس الشھر اما بالنسبة ألعداد مرضى التھاب القصبات والربو القصبي فقد كانت على 
  على التواليشخص ) ٢٩٨٩،  ٦١٢٤(التوالي 

تم قیاسھ في شھر آب ) شھر/٢م/غم ٦٫٧(ھري للغبار المتساقط كان مساوي الى ادنى تركیز ش
وھو من اشھر الصیف ولم یتم قیاس تراكیز الرصاص والدقائق العالقة في ھذا الشھر اما اعداد مرضى 

  مریض) ٢٠٠٩،  ٤٠٨٨(التھاب القصبات والربو القصبي على التوالي 
واعداد مرضى  یز الشھریة للغبار المتساقط في مدینة نینوىیبین ان العالقة بین التراك) ١١(الشكل 

  التھاب القصبات كاالتي 
Y = - 100.57 X + 5910.9 
 

  )٩جدول ) (٠٫١٢٠٣ -(أي ان ھناك عالقة عكسیة بین المتغیرین وبمعامل ارتباط مساوي الى 
  :أما بالنسبة لعالقة تراكیز الغبار مع اعداد مرضى الربو القصبي فقد كانت كاآلتي

  
Y = 63.782 X + 1937.8 

  ) .٠٫٦١٤(مما یؤكد وجود عالقة طردیة بمعامل ارتباط جید مساوي الى 
  

شكل (١١) یبین العالقة بین التراكیز الشهریة للغبار المتساقط واألعداد الشهریة لمرضى الربو القصبي والتهاب القصبات في 
مدینة الموصل

y(1) = -100.57x + 5910.9

y(2) = 63.782x + 1937.8
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بمدینة بغداد للعام یبین التراكیزالشهریة للملوثات واألعداد الشهریة لمرضى الجهاز التنفسي الخاصة ) ١(جدول   

٢٠٠٤ 
 

 االشھر ت
TSP   

µg/m3 
SO2  
PPm 

CO 
PPm 

 رصاص
µg/m3 

 متساقط غبار
gm/m2/month ربو قصبي التھاب القصبات 

 9266 37321 19 0.79 1.92 0.03 391.2 ٢كانون  1
 13310 7856 23 0.69 1.53 0.02 516.2 شباط 2
 6268 6735 9.32 0.48 2.36 0.03 235.2 اذار 3
 6691 6735 36.38 4.43 1.59 0.07 307.9 نیسان 4
 7341 6370 21.03 2.39 1.35 0.03 490.3 ایار 5
 7661 7569 19.98 2.76 1.78 0.03 399.4 حزیران 6
 7949 7966 26.05 1.59 2.73 0.03 401.3 تموز 7
 9145 10390 13.8 1.74 1.79 0.01 459.8 اب 8
 6875 15513 12.52 1.29 1.66 0.01 363.6 ایلول 9

 8857 8707 43.67 9.63 1.68 0.02 309.5 ١تشرین  10
 9112 9012 9.32 3.65 0.97 0.002 175.3 ٢تشرین  11
 6325 7187   1.11 1.18 0.01 147 ١كانون  12

 
 

للعام  البصرةیبین التراكیزالشهریة للملوثات واألعداد الشهریة لمرضى الجهاز التنفسي الخاصة بمدینة ) ٢(جدول 
٢٠٠٤ 

 

 االشھر ت
TSP   

µg/m3 
 رصاص
µg/m3 

 متساقط غبار
gm/m2/month ربو قصبي التھاب القصبات 

 4309 3636       ٢كانون  1
 4156 2188       شباط 2
 4236 2061   0.03 185.6 اذار 3
 4129 2979   0.32 184.5 نیسان 4
 5419 1951 14.7 0.03 185.7 ایار 5
 4837 2289 16.2 0.17 184.3 حزیران 6
 4726 2449 18.1 0.04 186.6 تموز 7
 5596 3188 22.3 0.01 185 اب 8
 5582 2277 21.2 0.03 186.4 ایلول 9

 5978 2436 22.2     ١تشرین  10
 5774 3688 22.7     ٢تشرین  11
 4833 3597       ١كانون  12
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 للعام الموصلاد الشهریة لمرضى الجهاز التنفسي الخاصة بمدینة یبین التراكیزالشهریة للملوثات واألعد) ٣(جدول 
٢٠٠٤ 

 
 االشھر ت

TSP   
µg/m3 

 رصاص
µg/m3 

 متساقط غبار
gm/m2/month ربو قصبي التھاب القصبات 

 1832 11796 8.7 0.28 233.3 ٢كانون  1
 2077 4494                              0.19 507.5 شباط 2
 2106 5024 7.8 0.14 312 اذار 3
 2428 5787 8.2 0.21 360.7 نیسان 4
 2989 6124 14   238.7 ایار 5
 2429 4331 9.6   352.4 حزیران 6
 2271 5364 13.2   585.8 تموز 7
 2009 4088 6.7     اب 8
 2234 3702 11.5   229.7 ایلول 9

 2311 3936 13.9 0.32 522.9 ١تشرین  10
 2277 3426 11 0.32 368.6 ٢تشرین  11
 2470 4026     305.6 ١كانون  12

 
 
 
 

 المعدل المجموع أدنى قیمة أعلى قیمة 
TSP 516.2 147 4196.7 349.7 
SO2 0.07 0.02 0.292 0.024 
CO 2.73 0.97 20.54 1.712 

 2.546 30.55 0.48 9.63 رصاص
 21.28 234.07 9.32 43.67 طغبار متساق

 10947 131361 6370 37321 التھاب القصبات
 8233 98800 6268 13310 ربو قصبي

 
 

اإلحصائیات الوصفیة الخاصة بمدینة البصرة)٥(جدول  
 

 المعدل المجموع أدنى قیمة أعلى قیمة 
TSP 186.6 184.3 12981 185.4 
 0.09 0.63 0.01 0.32 رصاص

 19.63 137.4 14.7 22.7 غبار متساقط
 2728 32739 1951 3688 التھاب القصبات

 4965 59575 4129 5978 ربو قصبي
 

اإلحصائیات الوصفیة الخاصة بمدینة بغداد) ٤(جدول   
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اإلحصائیات الوصفیة الخاصة بمدینة نینوى)٦(جدول   
 

 المعدل المجموع أدنى قیمة أعلى قیمة 
TSP 585.8 229.7 4017.2 365.2 
 0.243 1.46 0.14 0.32 رصاص

 10.12 111.3 6.7 14 غبار متساقط
 5175 62098 3426 11796 التھاب القصبات

 2286 27433 1832 2989 ربو قصبي
 

٢٠٠٤یبین معامالت العالقة بین المتغیرات الخاصة بمدینة بغداد للعام ) ٧(جدول   
 

  TSP SO2 CO ربو قصبي التھاب القصبات غبار متساقط رصاص 
TSP 1 0.15371 0.257 -0.1742 0.1157 0.1296 0.511 
SO2 0.1537 1 0.304 0.1264 0.5282 -0.0394 -0.2553 
CO 0.257 0.304 1 -0.2074 0.049 0.1194 -0.128 

 0.0127- 0.227- 0.743 1 0.2074- 0.1264 0.174- رصاص
 0.0698 0.1535- 1 0.743 0.049 0.5282 0.1157 غبار متساقط

 0.1645 1 0.1535- 0.227- 0.1194 0.0394- 0.1296 التھاب القصبات
 1 0.1645 0.0698 0.0127- 0.128- 0.2553- 0.511 ربو قصبي

 
٢٠٠٤بین المتغیرات الخاصة بمدینة البصرة للعام  العالقة یبین معامالت) ٨(جدول   

 
  TSP ربو قصبي التھاب القصبات غبار متساقط رصاص 

TSP 1 -0.675 0.168 -0.4051 0.2955 
 0.6162- 0.357 0.482- 1 0.675- رصاص

 0.688 0.7143 1 0.482- 0.168 غبار متساقط
 0.0546 1 0.7143 0.357 0.405- التھاب القصبات

 1 0.0546 0.688 0.616- 0.2955 ربو قصبي

 
٢٠٠٤یبین معامالت العالقة بین المتغیرات الخاصة بمدینة نینوى للعام ) ٩(جدول   

 
  TSP يربو قصب التھاب القصبات غبار متساقط رصاص 

TSP 1 0.1331 0.137 -0.336 -0.153 
 0.1215 0.0395- 0.808 1 0.1331 رصاص

 0.614 0.1203- 1 0.808 0.137 غبار متساقط
 0.286- 1 0.1203- 0.0395- 0.336- التھاب القصبات

 1 0.286- 0.614 0.1215 0.153- ربو قصبي
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  مناقشة النتائج التي تم الحصول علیھا

النتائج أنھ  موضوعلتي تم الحصول علیھا في ھذه الدراسة والموجودة في نالحظ من النتائج ا
وباالخص النتائج الخاصة بالمعدالت الشھریة لتراكیز الدقائق العالقة الكلیة ھناك ضبابیة في ھذه النتائج 

والرصاص والغازات، حیث انھ قد تم مقارنة معدالت شھریة لتراكیز الملوثات مع اعداد شھریة 
لتھاب القصبات والربو القصبي وذلك لعدم توفر البیانات الخاصة بأعداد المرضى في وزارة لمرضى ا

من القسم  غقسم االحصاء بشكل یومي ونتیجة للظرف االمني الصعب وعدم االمكان لتفر/ الصحة
الذھاب الى المستشفیات الخاصة باالمراض التنفسیة للمباشرة بتسجیل وفلترة اعداد المرضى الذین 

) على مدار السنة(انون من مشاكل في الجھاز التنفسي والذین یراجعون قسم الطوارئ وبشكل یومي یع
للوقوف على مدى التأثیر الدقیق لتراكیز الملوثات الیومیة ومعرفة ان كان ھناك أیام في أي شھر من 

ً ھو نتیجة لزیادة في تراكیز الملوثات في  تلك االیام بالذات االشھر یكون فیھ اعداد المرضى عالي جدا
الدراسات العالمیة الخاصة بمنظمة الصحة العالمیة باالضافة الى الكثیر من الدراسات وھذا ما تبینھ 
والتي بینت " دراسة لوضع محددات وطنیة للدقائق العالقة في الھواء المحیط لمدینة بغداد"المحلیة ومنھا 

  .فسي والتراكیز الیومیة للدقائق العالقة الكلیةوجود عالقة قویة واضحة بین اعداد مرضى الجھاز التن
  ) :٣، ٢، ١(لمحاولة إزالة القلیل من الضبابیة الموجودة على البیانات المدخلة والموجودة في الجداول 

  
  تم تقسیم السنة الى أربع فصول / ١

  :وحسب التقسیمات التالیة) الخریف -الصیف - الربیع -الشتاء: (وھي
  )كانون االول، شباط، كانون الثاني(ھر یضم االش: الشتاء/ أ

  )آذار، نیسان، آیار(یضم االشھر : الربیع/ ب
  )حزیران، تموز، آب(ویضم االشھر : الصیف/ جـ
  )ایلول، تشرین االول، تشرین الثاني(ویضم : الخریف/ د
  
   :مرضى التھاب القصبات/ ٢

رضى التھاب القصبات الموجودة عند تدقیق النظر بأعداد م) مناقشة اسباب الزیادة في االعداد(
الذي یظھر البیانات الخاصة بمدینة بغداد، نالحظ ان اعلى اربع اعداد للمرضى خالل ) ١(في الجدول 

وھي اعداد تم تسجیلھا في ) ٣٧٣٢١، ١٥٥١٣، ١٠٣٩٠، ٩٠١٢(كانت على التوالي  ٢٠٠٤عام 
نالحظ انھ في فصل الشتاء تم على التوالي، من ھذه النتائج ) ، صیف، خریفخریفشتاء، (الفصول 

تسجیل اعلى عدد لمرضى التھاب القصبات، حیث یتمیز فصل الشتاء بكثرة النزالت الشعبیة فیھ 
نالحظ انھ في الشھر الذي تم حساب ھذا العدد ) ١(باالضافة الى ذلك فأنھ عند الرجوع الى الجدول 

 ٣٩١٫٢(الكلیة مساوي الى لعالقة لمرضى التھاب القصبات كان المعدل الشھري لتركیز الدقائق ا
وھو اعلى من المحدد الوطني المسموح بھ والمقترح من قبل اللجنة المشكلة للعام ) ٣م/مایكروغرام

)٢٠٠١ – ٢٠٠٠ /( ً ، حیث كانت قیمة المحدد المقترح )وزارة الصحة/ دائرة حمایة وتحسین البیئة سابقا
د اظھرت الدراسة المقدمة من قبل اللجنة انھ عند فق) ٣م/مایكروغرام ٣٥٠(المسموح بھ مساویة الى 

لوحظ وجود قفزة ) ٣م/مایكروغرام ٣٥٠(زیادة تركیز الدقائق العالقةالكلیة في الھواء المحیط عن الــ 
في اعداد مرضى الجھاز التنفسي مما یشیر الى التأثیر الواضح لزیادة التراكیز الیومیة للدقائق العالقة 

  )١٠(الكلیة 
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فقد تم تسجیلھا  ٢٠٠٤لباقي اعلى اعداد مسجلة لمرضى التھاب القصبات في مدینة بغداد لعام  بالنسبة
نالحظ ان في الشھر الصیفي آب الذي تم ) ١(في فصلي الخریف والصیف وعند الرجوع الى الجدول 

 لمرضى التھاب القصبات الذین راجعوا مستشفیات بغداد كان تركیز الدقائق) ١٠٣٩٠(تسجیل العدد 
مما كان لھ التأثیر على زیادة اعداد مرضى التھاب ) ٣م/مایكروغرام ٤٥٩٫٨(عالي مساوي الى العالقة 

) ٠٫١٢٩٦(القصبات على الرغم من عدم وضوح قوة العالقة الطردیة بینھما والمتمثلة بمعامل االرتباط 
أشھر البرد الشدید وذلك قد یعود لتأثر الكثیر من مرضى التھاب القصبات ب) ٧(المبین في الجدول 

باالضافة الى اشھر الخریف نتیجة لكون ھذا الفصل تتغیر بھ درجات الحرارة والمناخ وھو من االمور 
التي تؤثر على االغشیة المخاطیة المبطنة للشعب الھوائیة ویقلل من مقاومتھا للجراثیم المنتشرة في 

ولھذا فأن االعتماد على االعداد ( ز التنفسي الھواء مما یزید من احتمالیة االصابة بالتھابات في الجھا
عنا االحصائیات الخاصة بمدینة لو راج) الشھریة للمرضى ھو من االمور المضعفة لنتائج ھذه الدراسة

ً ان اعلى اربع اعداد شھریة لمرضى التھاب القصبات ) ٢(البصرة والموجودة في الجدول  لتبین لنا ایضا
ب حیث تم تسجیلھا حس) ٣٦٨٨، ٣٦٣٦، ٣٥٩٧، ٣١٨٨(الي كانت على التو ٢٠٠٤مسجلة لعام 

وھي نفس الفصول التي تم تسجیلھا في محافظة  على التوالي) خریف، شتاء، شتاء، صیف: (الفصول
ازدادت فیھا اعداد مرضى التھاب القصبات ، حیث یعتبر فصل الشتاء من الفصول التي بغداد لفصول 

التنفسي باالضافة لكون فصل الخریف مصحوب بزیادة حبوب تزداد فیھا نزالت البرد لمرضى الجاز 
الطلع المسببة بزیادة اعراض الحساسیة المصاحبة لمرضى التھاب القصبات ومع معرفة ان فصل 

انعدام المطر او جفاف التربة مع ارتفاع معدالت درجات الصیف ھو من الفصول الذي یصاحبھا 
التي تؤدي الى زیادة تراكیز الدقائق العالقة في الھواء  الحرارة وانخفاض الضغط وزیادة سرع الریاح

مایكرون ویزداد التاثیر  ١٠زیادة الحساسیة بالنسبة ألحجام الدقائق االكبر من المحیط التي تعمل على 
كلما تزداد قابلیة ولوجھا داخل  مایكرون ١٠على المجاري التنفسیة كلما قل قطر الدقائق العالقة عن 

ً الى الحویصالت الرئویة التي اذا ماترسبت علیھا الدقائق العالقة ذات القصبة الھوائی ة وتشعباتھا وصوال
 ً مایكرون تعمل على تقلیل قابلیة الرئتین لتبادل االوكسجین وھذا  ٢٫٥االقل من (االقطار الصغیرة جدا

  .))١٢(مایبینھ الشكل رقم 
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  )١٢(شكل رقم 
  

صعب االعتماد على نتائج المعدالت الشھریة لتركیز الدقائق العالقة بالنسبة الى مدینة البصرة فأنھ من ال
كانون الثاني، شباط، (حیث انھ لم یتم قیاس التراكیز لخمسة اشھر من السنة وھي  ٢٠٠٤الكلیة لعام 

على التوالي باالضافة الى ذلك غرابة االرقام الواردة الینا ) تشرین االول، تشرین الثاني، كانون االول
ئة المحافظة حیث نالحظ الفرق الغیر معقول بالنتائج الخاصة بالمعدالت الشھریة لتراكیز الـ من بی

)TSP ( وھو الیتجاوز الـ)ان موقع القیاس في المدینة ھو بنایة ) ٣م/مایكروغرام ٢ ً خالل السنة علما
مع وجود ) ذھاب وایاب(مدیریة البصرة الواقعة في مركز مدینة البصرة والتي تضم شارع تجاري 

ً وھو من العوامل الرئیسیة لزیادة تراكیز  محالت تجاریة ودور سكنیة اي انھا منطقة مزدحمة مروریا
  الدقائق العالقة الكلیة في الھواء المحیط 
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یبین ان اعلى اربعة اعداد لمرضى التھاب القصبات كانت ) ٣(اما بالنسبة لمدینة الموصل فأن الجدول 
شتاء، ربیع، ربیع، (تم تسجیلھا حسب الفصول ) ١١٧٩٦، ٦١٢٤، ٥٧٨٧، ٥٣٦٤(على التوالي 

انھ كان اعلى عدد مرضى تم تسجیلھ في فصل الشتاء وھو من الفصول  ونالحظ من ھذه النتائج) صیف
ً خاصة في المناطق الشمالیة في العراق ومنھا مدینة الموصل وھنا باالمكان ایعاز سبب  الباردة جدا

التھاب القصبات ھو النزالت الشعبیة في فصل الشتاء للبرودة العالیة تعرف  الزیادة في اعداد مرضى
مدینة الموصل بأم الربیعین ومن المعروف عن فصل الربیع انتشار حبوب الطلع أو اللقاح المنتقلة عبر 
الھواء المحیط وھي واحدة من اھم المسببات لحساسیة الجھاز التنفسي لألشخاص الذین لدیھم استعداد 

كذا حساسیة، أما بالنسبة لفصل الصیف فقد تم تسجیل عدد عالي لمرضى التھاب القصبات ولو أمعنا لھ
مریض في شھر تموز الذي تم تسجیل ) ٥٣٦٤(سنالحظ انھ تم تسجیل العدد ) ٣(النظر في الجدول 

الشھري  في مدینة الموصل حیث كان المعدل ٢٠٠٤اعلى معدل لتركیز الدقائق العالقة الكلیة خالل عام 
وھو أعلى من المعدل الیومي المسموح بھ ) ٣م/مایكروغرام ٥٨٥٫٨(مساوي الى ) TSP(لتركیز الـ 

  .بكثیر مما یزید من تأثر المرضى المعانین من التھاب القصبات) ٣م/مایكروغرام ٣٥٠(
  
   :مرضى الربو القصبي/ ٣

ھا في ھذه الدراسة بین المعدالت العالقة التي تم الحصول علی )مناقشة اسباب الزیادة في االعداد(
) ١شكل (الشھریة لتراكیز الدقائق العالقة الكلیة واالعداد الشھریة لمرضى الربو القصبي كانت طردیة 

الذي یبین ) ١(ولو اعدنا النظر في الجدول رقم ) ٧جدول ) (٠٫٥١١(بمعامل ارتباط جید مساوي الى 
 ٢٠٠٤ثات واالعداد الشھریة لمرضى الجھاز التنفسي لعام التراكیز أو المعدالت الشھریة لتراكیز الملو

المستخدمة في ھذه الدراسة، سنالحظ انھ اعلى أربعة اعداد لمرضى الربو القصبي تم تسجیلھا في عام 
شتاء، شتاء، : (تم تسجیلھا في الفصول) ١٣٣١٠، ٩٢٦٦، ٩١٤٥، ٩١١٢: (كانت على التوالي ٢٠٠٤

ھي نفسھا التي تم فیھا تسجیل اعلى اعداد لمرضى التھاب الفصول وھذه . على التوالي) صیف، خریف
تم تسجیلھ في فصل الشتاء  ٢٠٠٤القصبات في مدینة بغداد واعلى عدد لمرضى الربو المسجل عام 

باالضافة الى ان الشھر الذي تم تسجیل ھذا العدد من المرضى فیھ كان شھر شباط وھو نفس الشھر الذي 
 ٥١٦٫٢(حیث كان مساوي الى ) TSP(تراكیز الشھریة للدقائق العالقة الكلیة تم حساب اعلى معدل لل

وھو تركیز عالي مما یشیر الى ان الزیادة الملحوظة في اعداد مرضى الربو القصبي ) ٣م/مایكروغرام
زیادة ملحوظة في تراكیز الدقائق العالقة في شھر شباط لم تكن فقط لبرودة الجو بل تفاقم العدد لوجود 

ل ھذا الشھر وقد تعود ھذه الزیادة لكثرة استعمال المولدات المنزلیة نتیجة لألنقطاعات المتكررة خال
والطویلة االمد للتیار الكھربائي باالضافة الى الزیادة الواضحة في اعداد المركبات مما یسبب الزیادة في 

  .االختناقات المروریة والتلوث الناجم عنھا
شخص یعانون من مرضى الربو القصبي في ) ٩١٤٥(تسجیل  تم) شھر آب(في فصل الصیف 

المستشفیات المتخصصة باالمراض التنفسیة في مدینة بغداد ومن المعروف عن فصول الصیف في 
العراق ھو زیادة سرع الریاح التي تحمل معھا الغبار والدقائق العالقة من الدول المجاورة مما یسھم في 

والتي تعمل على تفاقم وتھیج حاالت مرضى الربو  متنفسة من قبل االنسانرفع تراكیز الدقائق العالقة ال
المعدل الشھري لتراكیز الدقائق العالقة الكلیة في شھر آب كان مساوي الى القصبي حیث نالحظ انھ 

ً مقارنة مع الم) ٣م/مایكروغرام ٤٥٩٫٨(  ٣٥٠(حددات المقترحة المسموح بھا وھو تركیز عالي جدا
  .) ٣م/مایكروغرام
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في مدینة البصرة كانت العالقة بین المعدالت الشھریة لتراكیز الدقائق العالقة الكلیة واالعداد الشھریة 
ولمحاولة ) ٠٫٢٩٥٥(، طردیة بمعامل ارتباط ضعیف مساوي الى ٢٠٠٤لمرضى الربو القصبي لعام 

حیث  ٢٠٠٤صرة لعام الذي یمثل قیاسات مدینة الب) ٢(ازالة الغموض عن النتائج نعود للجدول رقم 
نالحظ ان اعلى اربعة اعداد شھریة لمرضى الربو القصبي تم تسجیلھا في ھذا العام كانت على التوالي 

) خریف، خریف،صیف خریف(تم تسجیلھا حسب الفصول التالیة ) ٥٩٧٨، ٥٧٧٤، ٥٥٩٦، ٥٥٨٢(
یادة حاالت مرضى الربو وھذه النتیجة تظھر مدى التأثیر الواضح لتغیر المناخ في فصل الخریف على ز

ً باالضافة الى تأثیر فصل الصیف على زیادة تراكیز الدقائق العالقة والغبار المتساقط التي  القصبي تفاقما
حاالت الحساسیة وتھیج القصبات، على الرغم من عدم دقة النتائج الواردة من مدینة تسھم في زیادة 

ً انھ تم تسجیل اعلى اربع البصرة بالنسبة لتراكیز الدقائق العالقة كما بی ً، ومن المالحظ أیضا نا سابقا
تراكیز شھریة للغبار المتساقط في نفس االشھر التي تم تسجیل اعلى اربعة اعداد لمرضى الربو القصبي 
ً شبھ واضح على مدى تأثیر الغبار المتساقط على مرضى الربو القصبي حیث كانت  مما یعطینا مؤشرا

وھذه التراكیز جمیعھا اعلى ) ٢٢٫٧،  ٢٢٫٣،  ٢١٫٢(لى التوالي المتساقط ع التراكیز الشھریة للغبار
الذي یمثل االحصائیات الوصفیة لمدینة البصرة لعام ) ٥(من معدل تراكیز الغبار المذكور في الجدول 

یبین وجود عالقة طردیة بین اعداد ) ٨(كذلك فأن الجدول ) شھر/٢م/غم ١٩٫٦٣(والمساوي الى  ٢٠٠٤
وھو ما یؤكد )٠٫١٦٨(ربو القصبي والغبار المتساقط بمعامل ارتباط ضعیف مساوي الى مرضى ال

  .النتیجة التي تم التوصل الیھا
أما بالنسبة للنتائج الخاصة بأعداد مرضى الربو القصبي المسجلین في مدینة الموصل فأن اعلى اربعة 

تم تسجیلھا ) ٢٩٨٩،  ٢٤٧٠ ، ٢٤٢٩،  ٢٤٢٨: (على التوالي ٢٠٠٤اعداد مسجلة كانت خالل عام 
وھي نفس الفصول التي تم تسجیل اعلى اعداد ) ربیع، شتاء، صیف، ربیع: (حسب الفصول التالیة

، وفصل الربیع معروف بأنشاء حبوب الطلع )أم الربیعین(لمرضى التھاب القصبات في ھذه المحافظة 
ھیجاتھا، أما بالنسبة لفصل الشتاء خاللھ مما یزید من حاالت حساسیة القصبات والمجاري التنفسیة وت

وفصل الصیف المصاحب بأنخفاض درجات الحرارة وزیادة النزالت البردیة او الشعبیة فھو معروف 
ألرتفاع درجات الحرارة والجفاف وزیادة في تراكیز الدقائق العالقة الكلیة حیث كان المعدل الشھري 

) ٢٤٢٨(في شھر حزیران الذي تم تسجیل ) ٣م/مایكروغرام ٣٥٢٫٤(للدقائق العالقة مساوي الى 
  .شخص فیھ یعانون من الربو القصبي تم ادخالھم للمستشفى
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  نسب المرضى المعانین من امراض الجھاز التنفسي الى العدد الكلي من السكان
الصادر من  ٢٠٠٦تقدیرات سكان العراق حسب البیئة والمحافظة لسنة ) ١٠(یظھر الجدول 

السكان والقوى العاملة حیث یبین ھذا الجدول ان اعداد السكان الكلي  احصاءات/ لتخطیط وزارة ا
،  ١٨٧٣٦٤٢،  ٢٧٢٢٩٣٠: (بغداد، البصرة، الموصل ھي على التوالي: الخاصة بالمحافظات

  .نسمة ) ٦٩٦٢٥٠
اخذ ولمعرفة نسب المرضى المعانین من امراض الجھاز التنفسي بالنسبة للعدد الكلي للسكان تم 

  :المعدالت السنویة لمرضى التھاب القصبات والربو القصبي لكل محافظة على حدى وكالتالي
  
  

  :محافظة  بغداد/ ١
  :مرضى التھاب القصبات  - أ

تظھر ان المعدل السنوي لمرضى التھاب القصبات الذین ) ٤(االحصائیات الوصفیة في الجدول 
شخص مریض وبما ان اعداد سكان ) ١٠٩٤٧(كان مساوي الى  ٢٠٠٤راجعوا المستشفیات للعام 

نسمة فأن نسبة المرضى المعانین من التھاب القصبات في مدینة ) ٦٩٦٢٢٥٠(محافظة بغداد كان 
  :بغداد ھي

٠٫١٦) = ٦٩٦٢٥٠ ÷ ١٠٩٤٧( × ١٠٠ ٪  
  :مرضى الربو القصبي - ب

) ٨٢٣٣(لمرضى الربو القصبي في مدینة بغداد كان مساوي الى  ٢٠٠٤المعدل السنوي لعام 
ً فأن نسبة مرضى الربو القصبي من التعداد الكلي للسكان ) ٤جدول (شخص مریض    إذا

٠٫١٢) = ٦٩٦٢٥٠ ÷ ٨٢٣٣( × ١٠٠ ٪  
  

  :محافظة البصرة/ ٢
  :مرضى التھاب القصبات -أ

ان المعدل السنوي ) ٥(تظھر االحصائیات الوصفیة الخاصة بمحافظة البصرة والموجودة في الجدول 
مریض والعدد ) ٢٧٢٨(تھاب القصبات في محافظة البصرة كان مساوي الى لمرضى ال ٢٠٠٤لعام 

مما یظھر ان نسبة مرضى التھاب ) ١٠(نسمة جدول ) ١٨٧٣٦٤٢(الكلي لسكان البصرة یساوي 
  :القصبات من التعداد الكلي لسكان البصرة ھي كاالتي

٠٫١٥) = ١٨٧٣٦٤٢ ÷ ٢٧٢٨( × ١٠٠ ٪  
  :مرضى الربو القصبي  -  ب

إن نسبة مرضى الربو القصبي ) ٥جدول ( ٢٠٠٤ل السنوي لمرضى الربو القصبي لعام یتبین من المعد
  : للتعداد الكلي لسكان البصرة كاآلتي
٠٫٢٧) = ١٨٧٣٦٤٢ ÷ ٤٩٦٥( × ١٠٠ ٪  
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  :محافظة الموصل/ ٣
  :مرضى التھاب القصبات -أ

) ٥١٧٥(اوي الى كان مسفي مدینة الموصل  ٢٠٠٤المعدل السنوي لمرضى التھاب القصبات للعام 
مما یشیر الى ان نسبة مرضى نسمة ) ٢٧٢٢٩٣٠(مریض والتعداد الكلي لسكان المدینة مساوي الى 

  : التھاب القصبات للتعداد الكلي للسكان كان مساوي الى 
٠٫١٩) = ٢٧٢٢٩٣٠ ÷ ٥١٧٥( × ١٠٠ ٪  

 :مرضى الربو القصبي - ب
مریض فأن نسبة ) ٢٢٨٦(كان مساوي الى  ٢٠٠٤بما ان المعدل الكلي لمرضى الربو القصبي لعام 

  مرضى الربو للتعداد الكلي لسكان مدینة الموصل كانت مساویة الى 
٠٫٠٨٤) = ٢٧٢٢٩٣٠ ÷ ٢٢٨٦( × ١٠٠ ٪  

  
  

  مناقشة النتائج السابقة الخاصة بنسب المرضى
نسب مرضى التھاب القصبات والربو القصبي ان اعلى نسبة لمرضى التھاب یتبین من نتائج 

ثم مدینة البصرة ) ٪ ٠٫١٦(تلیھا مدینة بغداد ) ٪ ٠٫١٩(بات كانت من نصیب مدینة الموصل القص
) ٪ ٠٫٢٧(مدینة البصرة اعلى نسبة ، اما بالنسبة لنسبة مرضى الربو القصبي فقد سجلت )٪ ٠٫١٥(

  ):٪ ٠٫٠٨٤(ثم مدینة نینوى التي سجلت أدنى نسبة ) ٪ ٠٫١٢(تلیھا مدینة بغداد 
ئج السابقة ان مدینة الموصل سجلت اعلى نسبة لمرضى التھاب القصبات من محافظتي نالحظ من النتا

بغداد والبصرة السبب یعود لكون درجات الحرارة في مدینة الموصل ھي أقل من بغداد والبصرة مما 
لكلیة یزید احتمال االصابة بالنزالت الشعبیة باالضافة الى ان معدالت التراكیز الشھریة للدقائق العالقة ا

وھو  )٦جدول ) (٣م/مایكروغرام ٥٨٥٫٨(مساوي الى  ٢٠٠٤في مدینة الموصل كانت خالل عام 
  )٥جدول ) (٣م/مایكروغرام ١٨٥٫٤(اعلى من المعدل السنوي للدقائق العالقة في مدینة البصرة 

  )٤جدول ) (٣م/مایكروغرام ٣٤٩٫٧(ومدینة بغداد 
مدینة البصرة اعلى نسبة لھم والسبب قد یعود الى عالقة أما بالنسبة لمرضى الربو القصبي فقد سجلت 

الربو القصبي بالغبار المتساقط الذي كانت عالقتھ بزیادة مرضى الربو القصبي واضحة حیث كان 
وھو اعلى معامل عالقة تم ) ٨جدول ) (٠٫٦٨٨(معامل العالقة التي تم الحصول علیھا مساوي الى 

قة الملوثات بمرضى الربو القصبي ویعتبر قرب محافظة البصرة الحصول علیھ في كل المحافظات لعال
ً لزیادة تراكیز الغبار المتساقط والدقائق العالقة حیث اوضحت نتائج  من مناطق الصحراء مصدرا

) ٠٫١٦٨(الدراسة وجود عالقة طردیة بین الدقائق العالقة والغبار المتساقط بمعامل عالقة مساوي الى 
ھذه المنطقة أو المناطق المحیطة بھا الى نتائج المعارك العنیفة الدائرة لى تعرض فباالضافة ا) ٨جدول (

في عاصفة الصحراء وما تبعھ من تأثیر على قشرة االرض لتلك المنطقة والخلخلة  ١٩٩١في العام 
 الحاصلة لطبقات التربة مما یسھل اثارة الغبار وزیادة نسبة المعلق منھ واالمر االكثر خطورة ھو حمل

ھذا الغبار لمخلفات الحرب الدائرة من الیورانیوم المنضب الذي استعمل في القذائف الساقطة على 
ً أو یتساقط على المناطق السكنیة  المنطقة والذي یمتد تأثیره الى الغبار المتصاعد والذي قد یبقیھا عالقا

  ).٦(، ) ٢(، ) ٣( مصدر القریبة مما یشكل الخطر االكبر لألصابة بأمراض الحساسیة والربو القصبي
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  المعلومات الخاصة بمحطات القیاس 
  
  مدینة بغداد / ١

لقد تم حساب المعدالت الشھریة لتراكیز الدقائق العالقة في مدینة بغداد لثالث محطات یتم القیاس 
  :فیھا بھذه المدینة وھي

ً  –محطة ساحة االندلس  .١   )مقر بنایة بیئة بغداد(منطقة مزدحمة مروریا
  محطة الوزیریة  . ٢
  محطة باب المعظم  .٣
  
  مدینة البصرة/ ٢

لمعدالت الشھریة المحسوبة لھذه المدینة ھي مأخوذة من محطة واحدة منصوبة في مركز ا
باالضافة لوجود محالت ) ذھاب وایاب ( المحافظة  فوق مدیریة البصرة وھي تقع في شارع تجاري 

  .تجاریة والمنطقة محاطة بالدور السكنیة
  
  محافظة نینوى/ ٣

في المركز الصحي في  المعدالت الشھریة المحسوبة لھذه المدینة ھي مأخوذة من محطة واحدة  
  . منطقة بادوش

  
  

  :التوصیات
وقیاس كمیة الغبار المتساقط  SO2و  COو  TSPھناك ثالثة محطات لقیاس تراكیز الملوثات  - ١

 .لة لمعرفة وتحدید نوعیة الھواء المحیطوھي بغداد والموصل والبصرة وھذه المحطات تعتبر قلی
  

ھذه المیزة . محطة موزعة على كل أنحاء العراق ١٥بالنسبة للھیئة العامة لألنواء الجویة ھناك  - ٢
تعطینا فكرة لمناخ العراق وبالتالي یعطینا فكرة واضحة لتأثیر العوامل المناخیة على تركیز 

 .أمراض الجھاز التنفسي والحساسیةالملوثات وبالتالي على الحاالت المرضیة منھا 
 

ھناك أحصائیات كاملة عن الحاالت المرضیة ولجمیع مناطق العراق لكن تأثیر العوامل المناخیة  - ٣
اخذنا بصورة عامة على الحاالت المرضیة وكل تراكیز الملوثات نوصي بزیادة عدد محطات 

الھیئة العامة للوقوف على نوعیة  القیاس لتوازي محطات االنواء الجویة وبالتالي یتم التنسیق مع
  .الھواء المحیط في القطر
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