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Abstract
Geographic information systems (GIS) are of great importance
embodied by collecting, entering, processing, analyzing, displaying
and extracting geographic information and analyzing it (spatial,
statistical) with great speed and high quality, and then displaying
it on the computer screen or drawing it on paper in the form of
maps, drawings and reports, as this modern technology spread And
it developed in light of the quantitative revolution as it has a great
ability to carry out the complex analysis process in a short period
of time, and the spatial analysis process takes place in the pattern
of locating data (cadastral, point and linear), and it is one of the
most important technical processes in the program, and that the
idea of maps becoming models appeared and spread in Sixties of
the last century. The program was applied to Diyala governorate in
light of the spread of epidemic diseases, which amounted to nine
diseases that were classified into three sections, namely, intestinal
diseases, which were embodied by each of (typhoid, cholera and
hepatitis type E), while the second type of diseases was called
respiratory diseases, which included a disease (Meningitis,
measles, and pneumonia), while the third type was represented by
parasitic diseases, which were represented by each of the diseases
(black fever, the Baghdad pill and Malta fever). As these diseases
are still increasing continuously, due to the war and devastation
and the province in general in Iraq in general, and from here the
research problem started that it is possible to build model maps
that are useful to decision-makers, including the Iraqi Ministry of
Health and Environment, in light of determining the areas of their
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spread as it helps these maps of diseases Epidemiology in
developing the necessary plans to solve the problems that the
governorate suffers from in the event that they have been prepared
accurately. Therefore, it was necessary to collect field data and
embody them in cartographic models and distribute the epidemic
diseases in them, depending on the districts of Diyala governorate,
which are (Baquba, Al-Khalis, Al-Muqdadiya, Khanaqin, Baladruz).
Key word: Communicable Diseases, Cartographic Modeling,
Spatial Coverage.

النمذجة املكانية الكارتوكرافية لالمراض الوابئية يف حمافظة دايىل لسنة 2019
الباحثة .ميامة عدانن حسني الزهريي

3

أ.م.د .حنان نعمان وسني القرة لوسي

4

امللخص
تعد نظم املعلومات اجلغرافية  GISذات امهية كربى تتجسد جبمع وادخال ومعاجلة وحتليل وعرض واخراج املعلومات اجلغرافية وحتليلها
(مكانيأ  ,واحصائيأ) بسرعة كبرية وجودة عالية ,ومن مث عرضها على شاشة احلاسوب االيل او سحبها على الورق على شكل خرائط
ورسومات وتقارير ،اذ انتشرت هذه التقنية احلديثة وتطورت يف ظل الثورة الكمية اذ هلا قدرة كبرية على القيام بعملية التحليل املعقد
يف مدة زمنية قصرية ,وتتم عملية التحليل املكاين بنمط حتديد مواقع البياانت (املساحية والنقطية واخلطية) وهي من اهم العمليات
التقنية املوجودة يف الربانمج ,وان فكرة ان تصبح اخلرائط مناذج ظهرت وانتشرت يف الستينيات القرن املاضي .مت تطبيق الربانمج على
حمافظة دايىل يف ضوء انتشار االمراض الوابئية واليت بلغت عددها تسع امراض صنفت اىل ثالث اقسام وهي االمراض املعوية واليت
جتسدت بكل من (التايفوئيد والكولريا والتهاب الكبد نوع  ،)Eيف حني كان النوع الثاين من االمراض اطلق عليها ابالمراض التنفسية
واليت مشلت مرض(التهاب السحااي واحلصبة وذات الرئة) ،اما النوع الثالث فكان ميثلها االمراض الطفيلية واليت مثلت بكل من مرض(
احلمى السوداء وحبة بغداد ومحى مالطا) .اذ التزال هذه االمراض يف تزايد مستمر ،بسبب مامر به العراق بشكل عام من حروب
ودمار واحملافظة بشكل خاص ومن هنا انطلقت املشكلة البحثية انه ابالمكان بناء خرائط منوذجية ذات فائدة الصحاب القرار ومنها
وزارة الصحة والبيئة العراقية ،يف ضوء حتديد مناطق انتشارها كما اهنا تساعدهذه اخلرائط لالمراض الوابئية يف وضع اخلطط الالزمة
حلل املشاكل اليت تعاين منها احملافظة يف حال مت اعدادها بشكل دقيق لذا كان البد من مجع البياانت امليدانية وجتسيدها بنماذج
كارتوكرافية وتوزيع االمراض الوابئية فيها ابالعتماد على اقضية حمافظة دايىل وهي (بعقوبة ,اخلالص ,املقدادية ,خانقني ,بلدروز ).
الكلمات املفتاحية :االمراض االنتقالية  ،النمذجة الكارتوكرافية  ،التغطية املكانية.

مدخل:
اهتم االنسان بضرورة دراسة االمراض ومن ضمنها االمراض الوابئية ملا هلا من عالقة كبرية بصحة االنسان وتطوره اذ ان زايدة التطور له اثر كبري على
ارتفاع تراكيز التلوث سواء يف بيئة اهلواء او املاء اوالرتبة او على البيئة البشرية لذا كان البد من رسم مناذج مكانية توضح مدى أتثري هذا االمراض
على االنسان وصحته وتوضيح البيئات املكانية اليت ينتشر هبا املرض دون غريهاالسيما بعد ماعانته احملافظة من دمار وحروب ادى اىل ضعف
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التخطيط من قبل املؤسسات احلكومية من جهة وضعف الوعي الصحي لدى مواطنني احملافظة من جهة اخرى.وعليه جاءت مشكلة البحث ابلتساؤل
االيت:
مشكلة البحث:
هل ابإلمكان رسم خرائط مكانية حملافظة دايىل لتحديد اماكن بؤر االمراض الوابئية املختارة مع نسب االنتشار بني السكان؟.
فرضية البحث:
ابإلمكان رسم نطاق توزيع االمراض يف حمافظة دايىل ابالعتماد على الدراسة امليدانية لعام  ، 2019يف ضوء هذه البياانت مت رسم خرائط مكانية
لالمراض الوابئية.موضحا نسب االنتشار لالمراض بني السكان .
امهية البحث:
جتلت أمهية البحث بضرورة التعرف على مدى خطورة هذه االمراض واآلاثر السلبية اليت أصبحت هتدد النشاط االنساين واختالف اخلصائص احليوية
املتعددة ملنطقة البحث يف ضوء الفرتات الزمنية املاضية وحىت الوقت احلاضر وان الدراسات القدمية مل تتناول اي موضوع من شأنه الربط بني االمراض
الوابئية والنمذجة الكارتوكرافية حلداثة هذه املوضوع وقلة الدراسات املستخدمة يف معرفة االمراض والعوامل املؤثرة عليها عن طريق تطابق اخلرائط لذا
كان عامل كبري وحمفز للباحثة لالهتمام ابختيار موضوع مميز واجياد نتائج حقيقية وواضحة.
هدف الدراسة:
بناء قاع دة بياانت جغرافية هلذه االمراض الوابئية وبناء منوذج حماكاة للواقع لالستفادة من هذه املعلومات من قبل صناع القرار واجياد احللول املناسبة.
املبحث االول  -:النمذجة الكارتوكرافية لنسب االنتشار لالمراض الوابئية يف حمافظة دايىل
اوال:مفهوم األمنوذج وأمنوذج العمليات
Model and Processes Model Concept
ان االمنوذج يوفر امكانية دراسة العالقات املكانية Spatial Relationshipويعد جتريد للحقيقية ويربط االمنوذج بني اخلرائط الرقمية املوجودة
على شكل طبقات يف نظم املعلومات اجلغرافية ملساعدة صناع القرار  ,اذ ان االمنوذج يساعد االشخاص العاملني يف ادارة نظم املعلومات اجلغرافية
وضبط عملهم ,اذ ان من دون بناءالنماذج  Building Modelsسيواجه الشخص صعوبة كبرية يف ادارة العمليات املكانية وجتهيز املعلومات
بكفأة ودقة متناهية ()p5-4: 2005,Parrish
اثنيا :النمذجة املكانية  :spatial modelingوهي عملية جتمع بني حتليل املنطقة اجلغرافية وبني عمليات النمذجة احملدودة ويتم حتليل
النماذج املكانية اليت مت تصميمها ابستخدام برامج حاسوبية تستخدم قاعدة البياانت املوجودة يف نظم املعلومات اجلغرافية (العزاوي :2008,
ص )135تعد اخلريطة منوذجاً مبسطاً ,كوهنا متثل مظاهر حمددة لسطح األرض ,ويكون التجريد فيها على مراحل عده وفقاً للغرض من اخلريطة,
وكلما كان مقياس رسم اخلريطة صغرياً كلما ازداد التجريد ,وهلذا تعد اخلريطة منوذجا مهم يف الدراسات واألحباث اجلغرافية كوهنا تعطي صورة عامة
وواضحة عن منطقة الدراسة وما يرتتب عليها من تفسري وحتليل للبياانت اليت حتتويها (القصاب  :2017,ص)56
اثلثا :النمذجة الكارتوكرافية
وهي عملية دراسة العالقات املكانية وهي ابتكار  CREATIONوحتليل وحتويل موضوعات العامل احلقيقي REAL –WORLD
 objectsاىل منتج كارتوكرايف من اجل احلصول على معرفة جديد من هذه املوضوعات(الدليمي :2019,ص)12
خمطط () 1
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أنواع النماذج يف نظم املعلومات اجلغرافية GIS

أنواع النماذج

النماذج
الرقمية
البسيطة

النماذج
االحصائية

النماذج البنائة

النماذج
الكيفية
الوصفية

املصدر من عمل الباحثة ابالعتماد على  (:قربة :2010 ,ص)36
اثلثا :منوذج االنتشار لالمراض الوابئية لسنة .2019
امرض األكثر عدداً يف االصاابت من مجلة االمراض املسجلة يف حمافظة دايىل واعتماد بياانت عام  2019أساساً لتمثيلها،
لقد مت اختيار ( ً ) 9
ومثلت خرائط توزيع اعداد املصابني هلذه االمراض كميا" بينما مت متثيل نسبة االنتشار(نسبة االنتشار= جمموع أعداد املصابني ابالمراض
جدول (ُ )1
يف القضاء/عدد سكان القضاء × ).10000لألمراض يف أقضية حمافظة دايىل خبرائط الرموز املساحية ،جدول ( .)1وأستخرجت نسبة االنتشار
لكل مرض ومت مقارنتها مع نسبة االنتشار جلميع األمراض يف حمافظة دايىل .وهي على النحو اآليت.
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جدول ()1
نسب انتشار االمراض الوابئية حسب اقضية حمافظة دايىل لسنة 2019
(لكل  10000من السكان)

احلصبة

التايفوئيد

حبة بغداد

احلمى السوداء

محى مالطا

الكولريا

الكبد

اجملموع

التهاب السحااي

التهاب

ذات الرئة

E

0.70

1.18

2.04

1.85

1.18

0.77

0.18

0.74

0.44

9.13

1.38

9.86

1.57

2.16

0.97

0.84

0.10

0.73

0.89

9.13

0.76

1.96

2.85

0.69

1.52

0.69

0.12

0.63

1.14

10.41

0.40

2.30

1.01

1.21

0.93

0.80

0.12

0.56

0.93

10.41

0.81

1.66

1.96

1.37

0.92

0.88

0.14

0.59

0.75

9.12

بعقوبة

1.24

1.71

2.29

0.93

0.64

1.03

0.04

0.04

0.64

9.11

املقدادية
اخلالص
بلدروز
خانقني
اجملموع

املصدر من عمل الباحثة ابالعتماد على الدراسة امليدانية.
 .1منوذج التغطية املكانية الكارتوكرافيه ملرض احلصبة  :مت متثيل توزيع مرض احلصبة على أقضية حمافظة دايىل يف خريطة ( ، )1وقد تبني من
هذا التمثيل تزايد مرض احلصبة يف قضاء بعقوبة ابلدرجة االوىل ومن مث قضاء املقدادية وبعدها قضاء اخلالص بلدروز وخانقني بعدد اصاابت مقارب
 .اما نسبة انتشار مرض احلصبة يف اقضية حمافظة دايىل لكل ( ) 10000نسمة من السكان اذ احتل قضاء اخلالص اول عدد ابالنتشار ومن مث
بعقوبة بنسبة مقاربة وبعدها املقدادية وبلدروز وخانقني  ،ونسبة انتشار مرض احلصبة قد بلغت ( )0.81مصاابً لكل  10000شخص ،ابملقارنةً
مع نسبة انتشار األمراض يف كل حمافظة دايىل ( )9.12مصاابً لكل 10000شخص ،اذ ان تزايد اصاابت هذا املرض كانت قليلة مقارنة بغريها من
االصاابت.
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خريطة ( ) 1
منوذج التغطية املكانية الكارتوكرافيه ملرض احلصبة يف أقضية حمافظة دايىل
لعام 2019

املصدر من عمل الباحثة ابالعتماد على :
.1قاعدة البياانت اجلغرافية ملنطقة الدراسة.
.2جدول رقم (.)1
 .2منوذج التغطية املكانية الكارتوكرافيه ملرض التايفوئيد :
اذ مت متثيل توزيع مرض التيفوئيد يف أقضية حمافظة دايىل يف خريطة ( ، )2وقد بينت اخلريطة انتشار املرض يف قضاء بعقوبة بدرجة كبرية ومن مث
قضاء خانقني واخلالص بعدد متقارب وبعدها قضاء املقدادية وبلدروز وان نسبة انتشار التيفوئيد يف اقضية حمافظة دايىل احتل قضاء اخلالص االول
يف االنتشار كما يف اخلريطة ( ) 2املوضحة نسب االنتشار ومن مث قضاء خانقني .و نسبة االنتشار ملرض التايفوئيد كانت ( )1.96مصاابً لكل
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 10000شخص ،ابملقارنةً مع نسبة انتشار االمراض يف حمافظة دايىل اليت بلغت ( )9.12مصاابً لكل  10000شخص ،اذ كانت متباعدة فيما
بينهما.
خريطة ( ) 2
منوذج التغطية املكانية الكارتوكرافيه ملرض التايفوئيد يف أقضية حمافظة دايىل لعام 2019

املصدر من عمل الباحثة ابالعتماد على :
.1قاعدة البياانت اجلغرافية ملنطقة الدراسة.
.2جدول رقم (.)1
. 3منوذج التغطية املكانية الكارتوكرافيه ملرض محى مالطا :مت متثيل توزيع مرض محى مالطا يف مجيع اقضية حمافظة دايىل يف خريطة ( ، )3وقد
بينت اخلارطة انتشار املرض يف قضاء بعقوبة يف احملافظة ومن مث قضاء اخلالص وبعدها املقدادية وبلدروز و خانقني هذا وتبني لنا من خريطة ()3
نسبة انتشار مرض محى مالطا يف أقضية حمافظة دايىل  ،وقد كان االنتشار كبرياً يف قضاء بلدروز اوال ومن مث قضاء املقدادية  .اذ ان نسبة انتشار
مرض محى مالطا ( )0.92مصاابً لكل  10000شخص ،بينما بلغت نسبة االنتشار األمراض يف احملافظة ( )9.12مصاابً لكل  10000شخص.
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خريطة ()3
منوذج التغطية املكانية الكارتوكرافيه ملرض محى مالطا يف أقضية حمافظة دايىل
لعام 2019

املصدر من عمل الباحثة ابالعتماد على :
.1قاعدة البياانت اجلغرافية ملنطقة الدراسة.
.2جدول رقم (.)1
.4منوذج التغطية املكانية الكارتوكرافيه ملرض حبة بغداد :
ويف اخلريطة ( ) 4تبني متثيل توزيع مرض حبة بغداد يف مجيع اقضية حمافظة دايىل وكان توسع انتشار املرض يف قضاء بعقوبة بصورة واضحة ومن مث
قضاء اخلالص واملقدادية بعدد اصاابت مقار بعدها قضاء بلدروز وخانقني اخريا.اما نسبة انتشار املرض يف منطقة الدراسة تبينت يف اخلريطة () 4
وكان اكرب عدد انتشار يف قضاء بلدروز ومن مث بعقوبة بنسبة قريبة بعدها املقدادية واخلالص وخانقني .وقد كانت نسبة انتشار مرض حبة بغداد
( )1,96مصاابً لكل  10000شخص  ،مقارنة بنسبة انتشار مجيع االمراض يف اقضية منطقة الدراسة اليت بلغت ( )9,12لكل  10000نسمة.
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خريطة ( )4
منوذج التغطية املكانية الكارتوكرافيه ملرض مرض حبة بغداد يف أقضية حمافظة دايىل لعام 2019

املصدر من عمل الباحثة ابالعتماد على :
.1قاعدة البياانت اجلغرافية ملنطقة الدراسة.
.2جدول رقم(.)1
.5منوذج التغطية املكانية الكارتوكرافيه ملرض احلمى السوداء :
قد مت متُثيل توزيع مرض احلمى السوداء على أقضية حمافظة دايىل يف خريطة ( ، )5وقد وضحت اخلريطة تزايد مرض احلمى السوداء يف قضاء
اخلالص ومن بعدها قضاء بعقوبة واملقدادية مث قضاء خانقني وبلدروز ،اذ مثلت اخلارطة (  )5نسب انتشار مرض احلمى السوداء يف منطقة الدراسة
 .واحتل قضاء اخلالص اكثر انتشار ومن بعدها املقدادية وقضاء خانقني بينما نسبة انتشار مرض احلمى السوداء كانت( ،)1.37مصاابً لكل
 10000شخص ,يف حني كانت نسبة انتشار االمراض يف احملافظة ( )9.12مصاابً لكل  10000شخص.
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خريطة ()5
منوذج التغطية املكانية الكارتوكرافيه ملرض محى السوداء يف أقضية حمافظة دايىل
لعام 2019

املصدر من عمل الباحثة ابالعتماد على :
.1قاعدة البياانت اجلغرافية ملنطقة الدراسة.
.2جدول رقم (.)1
.6منوذج التغطية املكانية الكارتوكرافيه ملرض التهاب السحااي :
مت متثيل توزيع مرض التهاب السحااي الفريوسي على أقضية دايىل يف خريطة ( ، )6وقد عكست اخلريطة تركز املرض يف قضاء بعقوبة ابلدرجة االوىل
ومن مث اخلالص واخريا املقدادية وخانقني وبلدروز.و نسب انتشار التهاب السحااي يف عموم االقضية وضحته اخلريطة(  )6اذ تزايد االنتشار يف قضاء
بعقوبة ومن مث ابقي االقضية بنسب متقاربة اذ أن نسبة االنتشار ملرض التهاب السحااي الفريوسي كانت ( )0.88مصاابً لكل  10000شخص،
ابملقارنةً مع نسبة انتشار االمراض يف حمافظة دايىل اليت بلغت ( )9.12مصاابً لكل  10000شخص.
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خريطة ( ) 6
منوذج التغطية املكانية الكارتوكرافيه ملرض التهاب السحااي يف أقضية حمافظة دايىل
لعام 2019

املصدر من عمل الباحثة ابالعتماد على :
.1قاعدة البياانت اجلغرافية ملنطقة الدراسة.
.2جدول رقم(.)1
.7منوذج التغطية املكانية الكارتوكرافيه ملرض التهاب الكبد (: )E
و مت متثيل توزيع مرض التهاب الكبد ( )Eعلى ااخلريطة رقم (  ،) 7وقد عكست اخلارطة تزايد املرض يف قضاء بعقوبة ومن مث قضاء اخلالص
وبعدها قضاء املقدادية وبلدروز وخانقني .اما نسب انتشار املرض يف منطقة الدراسة تبني يف اخلريطة (  )7ان اكرب عدد انتشار يف قضاء املقدادية
واخلالص بعدد متقارب ومن مث بلدروز وخانقني وبعقوبة  .اما نسبة االنتشار ملرض التهاب الكبد ( )Aفقد كانت ( )0.59مصاابً لكل 10000
شخص ،مقارنةً مع نسبة انتشار األمراض يف حمافظة دايىل اليت بلغت ( )9.12مصاابً لكل  10000شخص ،وقد كان نسب انتشار املرض قليلة
مقارنة ابألمراض االخرى.
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خريطة ( ) 7
منوذج التغطية املكانية الكارتوكرافيه ملرض التهاب الكبد ( )Eيف أقضية حمافظة دايىل لعام 2019

املصدر من عمل الباحثة ابالعتماد على :
.1قاعدة البياانت اجلغرافية ملنطقة الدراسة.
.2جدول رقم (.)1
.8منوذج التغطية املكانية الكارتوكرافيه ملرض الكولريا:
ُمثل توزيع مرض الكولري على اقضية حمافظة دايىل يف اخلريطة( ،)8وفسرت اخلارطة تزايد املرض يف قضاء بعقوبة واخلالص ابلدرجة كبرية يف احملافظة
ومن مث قضاء اهلامشية مث قضاء املقدادية وبلدروز وخانقني  ,اما نسب انتشار املرض املبني يف اخلريطة ( )8بلغت اعلى انتشار يف قضاء املقدادية
وبعدها بلدروز وخانقني بنفس العدد مث اخلالص وبعقوبة  .أما نسبة االنتشار ملرض الكولريا فقد كانت قليلة جداَ مقارنةً مع نسبة االنتشار لألمراض
يف عموم حمافظة دايىل اذ بلغت ( )0.14لكل  10000نسمة.
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خريطة ( )8
منوذج التغطية املكانية الكارتوكرافيه الكولريا يف أقضية حمافظة دايىل لعام 2019

املصدر من عمل الباحثة ابالعتماد على :
.1قاعدة البياانت اجلغرافية ملنطقة الدراسة.
.2جدول رقم (.)1
 .9منوذج التغطية املكانية الكارتوكرافيه ملرض ذات الرئة :
مت متثيل مرض ذات الرئة يف اخلريطة( ) 9وبينت ان اكثر اصاابت انتشار يف قضاء بعقوبة اوال مث قضاء اخلالص وبعدها بلدروز وخانقني واخريا
املقدادية .اما نسبة انتشار املرض يف عموم احملافظة وضحت يف اخلريطة ( ) 9وكانت اعلى نسبة انتشار يف قضاء بلدروز وبعدها خانقني ومن مث
اخلالص وبعقوبة واملقدادية  .وان نسب انتشار مرض الكولريا ابملقارنة من انتشار بقية االمراض بلغت ( )0.75لكل  1000نسمة من السكان.
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خريطة ( ) 9
منوذج التغطية املكانية الكارتوكرافيه ملرض ذات الرئة يف أقضية حمافظة دايىل
لعام 2019
-

املصدر من عمل الباحثة ابالعتماد على :
.1قاعدة البياانت اجلغرافية ملنطقة الدراسة.
.2جدول رقم (.)1
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شكل ()2
امنوذج تطابق نسب انتشار االمراض الوابئية يف حمافظة دايىل لسنة 2019

املصدر:من عمل الباحثة ابالعتماد على التحليل املكاين لنماذج انتشار االمراض ملنطقة الدراسة

املبحث الثاين -:حتديد نسبة األنتشار ألقاليم األمراض يف أقضية حمافظة دايىل :
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اذ بلغ نسب انتشار مجيع االمراض املختارة يف حمافظة دايىل ( )9.12مصااب لكل  10000نسمة .وعلى هذا االساس مت تقسيم اقضية احملافظة
على ثالث اقاليم مرضية وتوزيعها اعتمادا على انتشار االمراض فيها ومت متثيل االقاليم املقسمة على اخلريطة

ابستخدام طريقة الرموز املساحية

الكمية وهي كااليت :
اوال:مناذج االنتشار املكاين القاليم التغطية املكانية لالمراض التنفسية:
االقليم االول (االنتشار املكاين الكثيف)
شغل هذا االقليم مايقارب حوايل (  )% 20من نسبة االنتشار لألمراض املسجلة يف أقضية حمافظة دايىل املشموله ابلدراسة  ،وان توزيع االمراض
التنفسية يف هذا االقليم كان مركز مقارنة االقاليم االخرى اذ ان عدد االصاابت املسجلة جلميع االمراض يف هذا االقضية كانت ( يف قضاء بعقوبة
وجزء من اخلالص ) وكانت عدد االصاابت حوايل ( )81 , 187اصابة,جدول (  ) 1وان عدد سكان هذا االقليم (  640382بعقوبة و,
 368938اخلالص ) وان عدد االصاابت كثرية مقارنة مع عدد السكان اال ان هذا القضاء ميتاز بزايدة مساحتها وزايدة سكانه وابالضافة انه مركز
احملافظة ومجيع املؤسسات واخلدمات تتواجد يف هذ االقليم لذا توزعت به نسبة كبرية من االمراض
وقد اخذ هذا االقليم شكل استطايل من اجلنوب الغريب اىل الشمال الشرقي بشكل امتداد مع هنر دايىل وهو االقليم الكثيف ابلسكان  ،خريطة()10
فقد اظهرت نتائج التغطية املكانية لالقليم الكثيف معظم قضاء بعقوبه واجزاء من اقليم اخلالص .
االقليم الثاين (االنتشار املكانية املتوسط)
شغل هذا االقليم مايقارب (  )%30بنسبة االنتشار لألمراض املسجلة يف أقضية حمافظة دايىل املشموله ابلدراسة ،وان توزيع االمراض يف هذا
االقليم كان مركز مقارنة االقاليم االخرى اذ ان عدد االصاابت املسجلة جلميع االمراض التنفسية يف هذا االقضية كانت ( . 52 , 81 . 187
) 53. 41اصابة ,جدول (  ) 1وان عدد سكان احملافظة ( ) 1683409وان عدد االصاابت كثرية مقارنة مع عدد السكان اال ان هذا االقاليم
ميتاز بزايدة مساحتها وزايدة سكانه عدى قضاء بلدروز الذي ميتاز بقلة سكانه مقارنة مبساحته العالية اال انه دخل ضمن مناطق االنتشار املتوسط
وفقط يف مناطق حمددة تواجد االنتشار
وقد اخذ هذا االقليم شكل استطايل من اجلنوب الغريب اىل الشمال الشرقي بشكل امتداد مع هنر دايىل وهو االقليم الكثيف ابلسكان  ،خريطة()10
فقد اظهرت نتائج التغطية املكانية لالقليم الكثيف معظم قضاء بعقوبه واجزاء من اقليم اخلالص وقضاء املقداديه وبلدروز واجزاء واسعه من خانقني
ينظر خريطة()11
األقليم الثالث (االنشار املكاين اخلفيف )
شغل هذا االقليم مايقارب ( )% 50من نسبة انتشار االمراض التنفسية يف عموم اقضية حمافظة دايىل اذ ان االقليم اخلفيف ضم كل من قضاء (
خالص  ,خانقني بلدروز  ,وجزء من املقدادية وبعقوبة) اذ ان عدد االصاابت يف هذا االقضية كما مت ذكرها( ) 53. 41 . 52 , 81 . 187
يف اجلدول (  )1وعدد سكان احملافظة ( ) 1683409وكانت االصاابت يف بعض مناطق هذه االقضية منخفضة ودخلت ضمن االقليم املنخفض
وومكن ان نعول هذا لعد اسباب منها توجه االغلبية اىل حمافظة بغداد للعالج وتوجه سكان قضاء خانقني اىل كردستان للعالج الرتباطهم هبا
ابلرغم من زايدة عدد السكان يف بعض االقضية لكن اخنفاضها يف قضاء بلدروز
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خريطة ()10
امنوذج نسب انتشار االمراض الوابئية التنفسية يف حمافظة دايىل لسنة 2019

املصدر من عمل الباحثة ابالعتماد على ،قاعدة البياانت اجلغرافية ملنطقة الدراسة.
اثنيا:مناذج االنتشار املكاين القاليم التغطية املكانية لالمراض املعوية
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االقليم االول (االنتشار املكاين الكثيف)
اذ شغل هذا االقليم من احملافظة حوايل ( )% 30من نسبة االنتشار لالمراض املعوية املسجلة يف اقضية حمافظة دايىل  .اذ ان هذا االقليم مشل كل
من قضاء (خانقني  ,بعقوبة  ,املقدادية  ,اخلالص  ,بلدروز) ومشل مناطق اوسع يف هذا االقضية اذ ان هذه االقضية سجلت عدد ( ,82 , 148
 )45 ,57اصابة ابالمراض املعوية املختارة جدول (  . )1وان عدد االصاابت كانت مقاربة ألعداد سكان هذه االقضية ،خريطة() 11
االقليم الثاين (االنتشار املكانية املتوسط)
اذ شغل هذا االقليم من احملافظة حوايل ( )%20من نسبة االنتشار لالمراض املعوية املسجلة يف اقضية حمافظة دايىل  .اذ ان هذا االقليم مشل كل
من قضاء (خانقني  ,بعقوبة  ,املقدادية  ,اخلالص) ومشل مناطق قليلة من هذا االقضية وكان اقل عددا ابالصاابت من بقية االقاليم اذ ان هذه
االقضية سجلت عدد (  )45 ,57 ,82 , 148اصابة ابالمراض املعوية املختارة جدول ( . ) 1وان عدد االصاابت كانت مقاربة ألعداد سكان
هذه االقضية  ،خريطة ( )11
األقليم الثالث (االنتشار املكاين اخلفيف )
اذ مشل هذ االقليم مناطق واسعة من االقضية اليت بلغ عدد سكان مجيع االقضية ( )1683409نسمة ومشل هذا القضاء حوايل ( )%50من
نسبة انتشار االمراض املعوية يف عموم االقضية وقد مشل هذا االقليم كل من قضاء (بعقوبة  ,اخلالص  ,املقدادية  ,بلدروز  ,خانقني ) وان هذا ال
يدل عل ى ان االصاابت اقل لكن بسبب االعتماد على استمارة االستبيان ومت حتديد اعداد كل قضاء لكن ابلنظر اىل بياانت وزارة الصحة فان
االصاابت يف تزايد مستمر  ,خريطة () 11
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2019 امنوذج نسب انتشار مجيع االمراض الوابئية املعويه يف حمافظة دايىل لسنة

.قاعدة البياانت اجلغرافية ملنطقة الدراسة، املصدر من عمل الباحثة ابالعتماد على
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اثلثا:مناذج االنتشار املكاين القاليم التغطية املكانية لالمراض الطفيلية
االقليم االول (االنتشار املكاين الكثيف)
قد شكل هذا االقليم حوايل ( )%30من نسبة انتشار االمراض الطفيلية يف عموم اقضية احملافظة فقد امتد هذا االقليم بشكل كبري يف كل من قضاء
(بعقوبة  ,اخلالص  ,املقدادية) وغطى مجيع مناطق قضاء بعقوبة الذي بلغ عدد سكاانه ( ) 640382نسمة وبلغت عدد االصاابت يف هذا االقضية
( )137, 174, 248اصابة اجلدول ( , ) 1وكانت االصاابت بتزايد مع تزايد عدد سكان االقليم وان زايدة االصابة يف هذا االقضية لتواجد وتزايد
املناطق الريفية اليت تكون جاذبة لالمراض الطفيلية وتربية احليواانت وزايدة النفاايت .خريطة () 12
االقليم الثاين (االنتشار املكانية املتوسط)
مشل هذا االقليم حوايل ( )%20من نسب انتشار االمراض املسجلة يف عموم اقضية حمافظة دايىل .وقد دخلت ضمن هذا االقليم كل من قضاء (
بلدروز  ,خانقني  ,املقدادية  ,اخلالص ) وبلغت االصاابت يف هذه االقضية ( )174 , 137 ,78, 80اصابة وكانت اعداد اقل ابالصابة لقلة
عدد سكان بعض هذه االقضية منها بلدروز مقارنة مع مساحته الواسعة او لتوجه بعض املصابني ملراكز خارج احملافظة ،خريطة ( . )12
األقليم الثالث (االنشار املكاين اخلفيف )
مشل هذا االقليم حوايل ( )% 50من نسب انتشار االمراض الطفيلية يف عموم اقضية احملافظة  .ومشل االقليم اجزاء من قضاء (بعقوبة  ,بلدروز ’
خانقني  ,خالص  ,املقدادية ) يف بعض مناطق هذه االقضية كانت انتشار االمراض فيها خفيف.خريطة () 12
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االستنتاجات
يف ضوء بناء منوذج االنتشار جلميع االمراض املختارة ان مرض حبة بغداد اكثر نسبة انتشار مبقدار ( )1.96ومن مث مرض التيفوئيد اعلى نسبة
انتشار بعدد ( )1.66وبعدها مرض محى السوداء بلغ ( )1.37نسبة انتشار بينما كان اقل االمراض انتشار عند بناء النموذج هو مرض
الكولريا ( )0.14بينما بلغ جمموع نسب االنتشار جلميع االمراض يف حمافظة دايىل ()9.12
يف ضوء بناء منوذج لنسب االنتشار لالمراض الوابئية على شكل اقاليم استنتجنا ان االقليم املنخفض احتل حوايل ( )%50من احملافظة بينما كان
االقليم املتوسط حوايل ( )%30من احملافظة واحتل االقليم الكثيف ( )%20من عموم احملافظة
توصلت الدراسة ابالعتماد على النماذج اجلغرافية املعدة من برانمج نظم املعلومات اجلغرافية ان قضاء (بعقوبة ) له النصيب االكرب يف حجم االصاابت
لالمراض الوابئية .
ان برانمج  Arc viewيسمح إبجراء العديد من العمليات على املعطيات املدخلة وعن طريق أوامر حترير اخلريطة ) ،(Edit legendحيث يتم
اختيار الرموز املناسبة لتحويل البياانت اجلدولية املدخلة ومتثيلها على اخلرائط ومبا يتالءم مع طبيعة هذه البياانت والغرض من اخلريطة.
أن خرائط االمراض حتتاج اىل مهارة يف تصميمها وأختيار الطريقة املناسبة لتمثيلها بسبب تباين أعداد األمراض تبايناً شديداً ،إذ جند أصاابت كثرية
يف بعض الوحدات اإلدارية وأصاابت قليلة يف الوحدات اإلدارية االخرى.
التوصيات
توصي الدراسة ابستخدام برانمج  ARC GISيف انشاء اخلرائط الطبية لتوضيح مدى انتشار كل مرض ومدى خطورته وخاصة قلة وجود هذه
النوعية من اخلرائط املتطورة يف حمافظة دايىل.
أنشاء قاعدة بياانت متكاملة وانشاء مركز نظم املعلومات اجلغرافية الطبية وتسجيل اعداد املرضى وكل مايتعلق ابالبعاد املكانية واخلصائص االجتماعية
واالقتصادية والصحية لكي تكون مصدر مراجعة للباحثني للقيام بعملية دراسة تفصيلية للمرض.
تنسيق ومتابعة طرق تسجيل املرضى يف داخل املستشفيات واملراكز وحتدث بياانهتم بشكل دوري للوصول اليها بشكل سهل وسريع ومن قبل العاملني.
توصي الدراسة ابلتسجيل الدقيق ل الصاابت من قبل دائرة صحة دايىل ووزارة الصحة بسبب ماوجدته الباحثة من ضعف عمل دائرة صحة دايىل يف
عدم وجود مصداقية ودقة يف تسجيل االصاابت.
أنتاج أطالس طبية حديثة بوساطة اخلرائط الرقمية لكي تساعد الباحثني واملؤسسات املختصة ابجلانب الصحي يف الدراسات املستقبيلة.
توصي الدراسة بزايدة التعاون بني قسم اجلغرافية والدوائر احلكومية املختصة لتزويد الباحثني مبا حيتاجونه من بياانت ومعلومات تتعلق مبواضيع الدراسة،
ليتسىن هلم إعداد دراسات وحبوث تسهم يف تطور العملية التعليمية.
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