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التي تناولت التحلیل المكاني لألمراض المعدیة المسجلة في محافظة المثنى استندت ھذه الدراسة

فھي وفق ھذا المنھج دراسة ، إلى منھج تحلیل العالقات المكانیة ) ٢٠١٣-٢٠١١(للسنوات 

جغرافیة ، ووفق موضوعھا فھي دراسة في الجغرافیة الطبیة ، والھدف من ھذه الدراسة ھو 

الحمى المالطیة ، (الكشف عن واقع األمراض المعدیة المسجلة في محافظة المثنى ، وھي 

لتسمم الغذائي ، الحمى السوداء ، السعال الدیكي ، التدرن الرئوي ، ذات الرئة ، التیفوئید ،ا

، ومقارنة واقع ھذه األمراض )، النكاف ، حبة بغداد ،الجدري المائيA,B,C,Eالتھاب الكبد 

بواقعھا في العراق ومعرفة العالقات المكانیة لھا وتحدید أسبابھا سواء كانت أسباب متعلقة 

.یةبالبیئة الطبیعیة أم أسباب بشریة متعلقة بمجمل الظروف االقتصادیة واالجتماع

تضمنت ھذه الدراسة بحكم منھجھا الجغرافي مقدمة وأربعة فصول ، جاء األول لیحدد اإلطار 

النظري لھا ، تناولنا فیھ تاریخ العنایة بالمرض وبدء تسجیل حاالت المرض ، واتساع دائرة 

اتھا االھتمام بالمرض ، ثم التعریف بالجغرافیة الطبیة، وأخیرا تم تحدید المشكلة العلمیة وفرضی

.والمفاھیم التي اعتمدت في الرسالة والدراسات السابقة 

إذ البد من دراسة البیئة ،وتناول الفصل الثاني الخصائص الجغرافیة العامة لمحافظة المثنى 

فدراسة ھذه البیئة بعناصرھا الطبیعیة والبشریة سوف تساعد في كشف العالقات الجغرافیة ،

.المكانیة لألمراض 

حسبما تشیر إلیھ األدبیات صنیفھااألمراض وتتوصیففیھ دراسة فقد تمالثالثأما الفصل 

ثم دراسة معدل اإلصابة في المحافظة واقتصر االھتمام باألمراض المعدیة دون غیرھا , الطبیة 

.تحقیقا لھدف الدراسة

جانب تلك الحركة التي تحدد االتجاه الزمني لھا إلى،حركة األمراضالفصل الرابعوتناول

وألجل فیھ التوزیع المكاني لألمراضودرسنا . الحركة الفصلیة بھدف تحدید فصل المرض 

دراسة التوزیع المكاني اعتمدت الوحدة اإلداریة وحدة مساحیة إحصائیة لمعرفة طبیعة ھذا 

.التوزیع ومن ثم البحث في عالقاتھ المكانیة 

.المصادر العربیة واالنكلیزیة والمالحق وانتھت الرسالة بخاتمة شملت الخالصة والتوصیات و

مستخلصال



Physical(كانت ظواھر طبیعیة أسواء ، سطح األرضدراسة العالقات المكانیة لظواھر تعد

Phenomena( أم ظواھر بشریة)Human Phenomena(ت بھ تمیزاً علمیاً ،منھج

أھدافھا والمفاھیم العلمیة المعتمدة وفقعلى ألخرى ، إن ھذه الدراسة الجغرافیة من بین العلوم ا

، وھو حقل نشط فیھ Medical Geographyفیھا تقع ضمن حقل الجغرافیة الطبیة 

الجغرافیون واألطباء معا منذ مطلع النصف الثاني من القرن العشرین ، بعدما تولدت القناعة 

ظاھرة جغرافیة ، وللمكان  أثر )Disease) Phenomenonالعلمیة بأن الظاھرة المرضیة  

كبیر في وجودھا وتباین وجودھا ،وفي تحدید أنماطھا فیمكن رسمھا على جملة من الخرائط 

یمكن تفسیر ظھورھا مكانیا،إذ یحتوي المكان على كثیٍر من األسباب الطبیعیة والبشریة َّومن ثم

بیة في دراسة العالقات ویتضح من خالل محاولة الجغرافیة الط. التي تساعد على ظھورھا 

المكانیة لظاھرة المرض وأدوات السیطرة علیھ ، أنھا تعنى بدراسة كل العوامل الطبیعیة 

والبشریة في بیئة اإلنسان الریفیة أو الحضریة ذات العالقة بظواھر المرض وأسبابھ وطرق 

: انتشاره،  فھي بذلك تدرس 

. التوزیع المكاني للمرض-١

.ثلوجیة والبایلوجیة والبایوكیمیائیة المساعدة على ظھور المرض المتغیرات البا-٢

. اثر الظروف الطبیعیة في الصحة العامة لإلنسان -٣

. في الصحة العامة لإلنسان ) االقتصادیة واالجتماعیة( اثر الظروف البشریة -٤

. أدوات السیطرة على المرض وأسالیب خلق البیئة الصحیة -٥

Applied Geographyأمست الجغرافیة الطبیة من بین ابرز حقول الجغرافیة التطبیقیة 

فكثیرا ما اعتمدت وزارات الصحة والمؤسسات المعنیة بقضایا المرض على البحوث التي ،

أعدھا الجغرافیون، وأحیانا الجغرافیون باالشتراك مع األطباء في وضع خطط التطویر والتنمیة 

نحن بحاجة كبیرة إلى , وباألخص في العراق , وفي عالمنا العربي . ومكافحة األوبئة الصحیة 

نتائج مثل ھذه البحوث والدراسات سواء تلك التي تتناول العراق بشكل عام أم تلك التي تتناول 

. اجزاًء منھ أو التي تتناول المحافظات كالً على انفراد 

یل المكاني لألمراض المعدیة المسجلة في محافظة المثنى التي تناولت التحلاستندت ھذه الدراسة

فھي وفق ھذا المنھج دراسة ، إلى منھج تحلیل العالقات المكانیة ) ٢٠١٣-٢٠١١(للسنوات 

جغرافیة ، ووفق موضوعھا فھي دراسة في الجغرافیة الطبیة ، والھدف من ھذه الدراسة ھو 

الخالصة



الحمى المالطیة ، (الكشف عن واقع األمراض المعدیة المسجلة في محافظة المثنى ، وھي 

الحمى السوداء ، السعال الدیكي ، التدرن الرئوي ، ذات الرئة ، التیفوئید ،التسمم الغذائي ، 

، ومقارنة واقع ھذه األمراض )، النكاف ، حبة بغداد ،الجدري المائيA,B,C,Eالتھاب الكبد 

ا في العراق ومعرفة العالقات المكانیة لھا وتحدید أسبابھا سواء كانت أسباب متعلقة بواقعھ

وقد توصلت . بالبیئة الطبیعیة أم أسباب بشریة متعلقة بمجمل الظروف االقتصادیة واالجتماعیة 

:وھي اآلتیةفي الفصول األربعة إلى النتائج

جود البعض من األمراض فھي بمثابة سبب للعناصر التي تشكل البیئة الطبیعیة دورھا في و-١

من أسباب التوطن لھذه األمراض ، لم تحصل دراسات تناولت التركیب الفلزي للصخور 

والتربة ودراسات تناولت التحلیل الكیمیائي للمیاه في ھذه المحافظة لكي نستفید منھا في تحدید 

. اثر ھذه المكونات الطبیعیة في وجود األمراض وتحدید أنماطھا

ذ إإن فصل الصیف ھو فصل المرض ) ٣٦(أما بالنسبة إلى اثر المناخ فیبدو من الجدول 

من إجمالي األمراض المعدیة المسجلة % ٤٣,٤حالة مرضیة شكلت نسبة ١٠٥٢٤سجلت فیھ 

التیفوئید ، (واألمراض التي سجلت إصابات واسعة ھي  . حالة مرضیة ٢٤٢٢١والبالغة 

، الحمى المالطیة ، السعال الدیكي ، ذات الرئة ، الجدري A,Eاب الكبد التسمم الغذائي ، والتھ

) .المائي

العناصر التي تشكل البیئة الجغرافیة البشریة للمحافظة تبرز كأسباب لھا فعلھا في وجود -٢

دینارعراقي ١٥٠٠٠٠المرض ، فكان لمستوى الدخل المتدني حیث یصل المتوسط الشھري 

التعلیمیة ةوكذلك الحاله على نوع وحجم انتشار األمراض المعدیة ، أثر) دوالر١٢٥(حوالي 

یدرك خطورة تعرضھ لعدوى المرض والانخفاض مستوى التعلیم قد یجعل الشخص الفإن 

١٧٤ذ بلغ عدد المصابین األمیین في مجتمع العینة إ، جة نفسھ إذا ما أصیب بھلیھتم بمعا

.في مجتمع العینة % ٦٧,٦متعلم بنسبة ٦١٤المتعلمین ، وبلغ عدد المصابین % ١٩,٢بنسبة 

ومن خالل دراسة واقع األمراض ومعرفة حجم الظاھرة المرضیة اتضح إن حجم الظاھرة -٣

ومستوى انتشار المرض في المحافظة كان أكثر من مستواه بالنسبة للعراق فقد سجلت محافظة 

نسمة من ١٠,٠٠٠لكل ) ٥٩,٥٩(راق بینما سجل الع) ٨٦,١١(المثنى كثافة مرضیة بلغت 

غیر متوافقة مع الفرضیة األولى على أساس إن المرض في السكان وقد جاءت ھذه النتیجة 

المحافظة اقل مما ھو علیھ في العراق باعتقاد إن الوضع الصحي وأدوات السیطرة في 

.المحافظة ھي بمستوى أفضل



عت الفرضیة الثانیة إن المرض یسیر باتجاه وبصدد االتجاه الزمني لحركة األمراض فقد توق-٤

حالة مرضیة ) ١٠٠٨٩(وھذا ینطبق مع الفرضیة العامة والفرعیة ، فبعد إن كان . االنخفاض 

وھذا یعود إلى ٢٠١٣حالة في ) ٦٤٨٥(والى ٢٠١٢حالة في ) ٨٣٧٥(ھبط إلى ٢٠١١في 

.تحسن أدوات السیطرة على المرض 

ني لألمراض بین جھات المحافظة فقد اعتمدت الوحدة اإلداریة أما فیما یخص التوزیع المكا-٥

من حیث وحد مساحیة إحصائیة وبذلك ظھر قضاء السماوة وقضاء الرمیثة في مقدمة االقضیة

بلغت نسبة ذإوقد احتل قضاء السماوة المرتبة األولى نصیبھما من إجمالي الحاالت المرضیة 

الحاالت المرضیة المسجلة، یأتي بعده قضاء أي حوالي نصف %) ٤٥(األمراض المسجلة 

الرمیثة في المرتبة الثانیة، وقضاء الخضر في المرتبة الثالثة، أما أدنى نسبة من الحاالت 

لفرضیة قط ، وقد جاءت ھذه النتیجة مخالفة لف%) ١(المرضیة فقد سجلھا قضاء السلمان وھي 

النسبة في قضاء رتفاعالسماوة وانسبة المرض في قضاء انخفاضكان التوقع بذإالثانیة 

وھذا ال یعود إلى االرتفاع الفعلي وإنما إلى توجھ مرضى المحافظة للمعالجة في .السلمان 

.مركز المحافظة وتسجیل حاالتھم فیھ 

نسمة وبھذه ١٠٠٠٠وبصدد مستوى االنتشار فقد اعتمدنا نسبة الحاالت المرضیة لكل -٦

حالة مرضیة وكان ٥١٧,٧االقضیة حیث سجل نسبة النسبة كان قضاء الخضر في مقدمة

. حالة ٢٣٩,٧قضاء الرمیثة قد سجل أدنى نسبة وھي 

إن انتشار ھذه األمراض یضع موقع محافظة المثنى وكذلك العراق بشكل عام ، من حیث -٧

إنھا أمراض یطلق علیھا في ذإمراحل األمراض واألوبئة في مرحلة األوبئة والمجاعات ، 

الغالب أمراض الفقر فیؤثر في ظھورھا وانتشارھا انخفاض المستوى االقتصادي وظروف 

السكن المتردیة وسوء ونقص التغذیة وكذلك األمیة،إذن فاألمراض المعدیة ھي أمراض تعاظم 

ة ، وقد لوحظ فیھا دور العوامل البشریة السیما فیما یتعلق بالظروف االقتصادیة واالجتماعی

التباین في توزیعھا المكاني فجاء مضلال ال یكشف عن التوزیع المكاني الفعلي إذ ظھر قضاء 

السماوة ، الذي یعد أفضل مستوى من الناحیة االقتصادیة واالجتماعیة من بقیة االقضیة یمثل 

القضاء البؤرة المرضیة ، فھذا یدل على إن مرضى المحافظة یتوجھون ألجل العالج إلى ھذا

وبذلك فان ھذه النتیجة . یشجعھم على ذلك قصر المسافات بین االقضیة ، فیما عدا السلمان

.من حیث البیانات اإلحصائیة المسجلةجاءت مخالفة للفرضیة الثالثة
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Spatial Analysis Of the Infectious Diseases Recorded during the Years

(2011-2012-2013) in Al –Muthanna Governorate

Nadia Hussein Ali Saoudi
Kuffa University

Faculty of Arts \Geography Department

This research, which deals with spatial analysis of the infectious diseases recorded
during the years (2011-2012-2013) in Muthanna governorate, is based on the
approach of spatial analysisrelationships. According to its subject matter,it is a
study in medical geography meant to identify the occurrence ofinfectious diseases
recorded in Muthanna governorate namely, brucellosis, black fever, whooping
cough, tuberculosis, pneumonia, typhoid, food poisoning, hepatitis a, b, c, e,
mumps, leishmaniosisand chicken pox, and comparing it with theiroccurrence in
Iraq. In addition, it aims at investigating the spatial relationships of those
diseasesand identifying their causes whether related to the physical environment or
human environment with all its economic and social conditions. The research,with
its four chapters, has reached the following findings:

1- The elements that constitute the physical environment have a role in the
occurrence of some diseases as it serves as one of the causes of
endemism for these diseases. There have been no studies addressing the
metalloproteinase structure of rocks, soil, nor studies on chemical
analysis of water in this governorate to be useful in determining the
impact of these natural ingredients in the occurrence of diseases and
identifying their patterns.
As for the impact of climate, table (36) shows that summer is the season
of diseases when 10524 cases, accounted for 43.4% of the total infectious
diseases which amount to 24221 medical cases, are recorded. The
diseases that recorded high rate of occurrence are typhoid, food
poisoning, hepatitis A, E, brucellosis, whooping cough, pneumonia and
chickenpox.

Abstract



2- Elements that make up the human geographicenvironmentof the
governorate stand out as causesaffecting the occurrence of diseases. Low-
income thatdrops to an average of 150,000 Iraqi dinars (about $ 125)
permonth hasits impact on the type and size of the spread of infectious
diseases, in addition to the educational status as the low level of
education may make peopleunaware of the seriousness of the infectious
diseasesanduninterested in healing themselves wheninfected.The illiterate
patients in the community sample numbered 174 i.e. 19.2%, and the
educated people numbered 614 i.e. 67.6% of the community sample.

3- By studying diseases occurrence and knowing the size of the pathological
phenomenon, it turns out that the size of the phenomenon and the spread
of diseases in the governorate was higher than thosein Iraq as a whole,
for the governorate of Muthanna has recorded diseases intensity
amounted to (86.11) cases, while Iraq has recorded (59.59) casesofevery
10,000 people of itspopulation. This result has come opposite of the first
hypothesis.

4- As regards the occurrence of the diseases according to time, the second
hypothesis has expected that the disease is heading towards decline
whichcomes consistent with the general and sub hypothesis andafter it
was (10089) cases in 2011, it fell to (8375) cases in 2012, and to (6485)
cases in 2013 owing to improved tools ofcontrolling diseases.

5- With regard to the spatial distribution of the disease among the
governorate parts, the administrative unit has adopted areal statistical
units and thus Samawah and Rumaitha districts appeared at the forefront
of the districts in terms of their share of the total cases of disease.
Samawah has occupied the first place as the percentage of recorded
diseases amounts to 45% i.e. about half of the recorded pathological
cases.Rumaithahas come in the second place and Kudhr district in the
third place. The lowest proportion of cases of diseases was recorded in
Salman district, namely 1% only. This result is contrary to the second



hypothesiswhich expectedlowratio of the diseases in Samawah district
and high ratio in Salman district. This is not because ofan actual increase,
but because the patients go to the governorate center for treatment and
register their cases there.

6- In terms of stages spread of those diseases, we depended on the
percentage of cases diseases for every 10000 people of its population.
However, Kudhr has occupied the first place as the percentage of
recorded diseases amounts (517,7) cases, while the lowest proportion of
cases of diseases was recorded in Rumaitha (239,7) cases.

7- In terms of the stages of diseases and epidemics, the spread of those
diseases puts Muthannagovernorate, as well as Iraq in general, in the
stage of epidemics and famines, for the diseases are generally called the
diseases of poverty and theirincidence and spread is affected by low-level
economic and housing conditions, mal-nutrition, under-nutrition, as well
as illiteracy. So, infectious diseases are diseases on which human factors,
particularly with regard to economic and social conditions, has a growing
impact. Variation in their spatial distribution has been noticed and come
misleading andunrevealing of the actual spatial distribution, asSamawah -
economically and socially more developed thanother districts- has
appeared to be the pathological focuswhich indicates that patients go
there  for treatment encouragedbyits being atshort distance, with the
exception of Salman. Thus, this result was contrary to the third
hypothesis in terms of the recorded statistical data.
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