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 التوزيع اجلغرايف لداء الكبد الفريوسي البائي
 يف مدينت تكريت

 دراست حالت متوطنت (0226 – 0225) للفرتة 

                                  .م.د محمــــود حمــــادة صــــالحأ
 ن

 

ــ . م.م ــد الح ــادة  قعب ــف حم                                                             خل

 ن
                   الجغرافيــت التيبيةيــت كليــتاادا   مدــم جامعــت تكريــ  

 ن

 
 تظهمر ، ركز علم  اجغررايامم ذ مذ اج مد  عم  كعمق اجين مل يما  اجياامل  ا   مم 

 هذا ذمم  مذي هذه اجين ل، يي أغ  ص رهم، يي أذراض ا   م   ذعكنته اجصحال، 
 Appliedغرراياممم اجتطيا اممل يرعمممأ أ م ممامأ ذمم  يممر ع اج اجتممي تذ مم  مجغرراياممم اجطياممل ي

Geography يمراز اجين مل يا همم ،  هي تختص يدرا ل اجت زام  اجغررايمي جرذمراض،  اا
 يا  ع مصر اجياال اجطيايال  اجيعرال،  ت  ا  آ مرهم اج ليال على حامة ا   م ،  على 

هممم اجذياعممال  ات تصمممدال،  علممى  دراتممه اجذختلحممل،  اجيحممث عمم  أ مممجاب ذكميحت أح اجممه
جينغهم،  جريم  اجذ مت ى   اج  مال ذ هم،  ذدى ت ير اجخدذمت اجطيال  اجصحال اجنزذل

 اجصحي اجيم  جلذغتذيمت اجيعرال.
ات ممم   هممذا اجيحممث اجت زامم  اجغررايممي جممدار اجكيممد اجحار  ممي اجيممماي يممي ذ ط ممل 

كمممذجف  يمممف تصممم اق   أ ممميميهمتكرامممت  هممم  ذحم جمممل جلكعمممق عممم  يمممؤر ك ميمممل اجذمممرض 
علمى ياممت عذرامل  تصمم اق أخمرى يرامل حصمر اجذمرض  صم ت إجمى اج ذم ذج اج كم  

 . األك ر عذ ذم يي اجذ ط ل
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 ادلثحج األول
 اإلطار اننظزي نهدراسح

 حدود منطقح اندراسح:
تعذ  اجدرا ل ذدا ل تكرات  اا لاذهم  اجمذ  اذ م   مييل ذ ممطف تمييمل جهمم 

، اجيلممم ، اجي عغاممم ، ع ا ممممت، اجي غمممل، عاعممما ، حذممممد عمممهمب، اج مد مممال)  همممي
ت مم  ذ ط ممل اجدرا ممل يمما  داارتممي حاممث ، يضممن عمم  ذركممز ذدا ممل تكراممت ( ممذرة

ذممم  غهتهمممم اجغ  يامممل  3َْ 4َْ أًًذممم  غهتهمممم اجعمممذمجال    3َْ 4ًَ أ5ًعمممرض 
ذممم  غهتهمممم  3َْ 4َْ أًْذممم  غهتهمممم اجرريامممل    3َْ 84ْ أ7ْ خطمممي طممم   يممما  
 . (ً،ً) كذم يي اجص رة اجحضماال   اجخراطل. اجعر ال
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  0222م 6لمدينة تكريت من القمر ايكونوس  (0صورة جوية)
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ايكونوس، القمر صورة فضائية لمدينة تكريت، المصدر:

 م بيان فضائي مصحح.6 ،0222لعام 
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 ( توضح مدينة تكريت0خريطة )
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
، بغدددددداد، خريطدددددة مركدددددز تكريدددددت، المصددددددر: الايئدددددة العامدددددة لمم ددددداحة 

 0:04.122،بمقياس 0222
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 مشكهح اندراسح:
 :عناا وهي ة مقوالت محاولين اإلجابةيمكن صياغة مشكمة الدرا ة بمجموع

 . ه مف عن ل يا  اجياال    يل ا تعمر اجذرض -ً
ه ممممممف عن مممممل يممممما  ذ مممممت ى تركمممممز ك ميمممممل اجذمممممرض  يممممما  اجخصمممممماص اج مممممكم ال  -ً

 .  اتغتذمعال يي ذ ط ل اجدرا ل

 :  فزضيح اندراسح
 : تتذ   يرضال اجدرا ل يذم امتي

 . مره يي داخ  اجذدا لاتركز ا تعمر اجذرض يي اجراق اك ر ذ  ا تع -ً
 . اؤ ر اجدخ  ات تصمد  اج لا  على يرصل تحعي اجذرض يهذه اجحال -ً

 . تختلق   ب تحعي اجذرض  يف اجتركاب اج  عي جل كم  -ْ

 :  منهجيح اندراسح
حتمممى اذكممم  جلدرا مممل إ  ت مممار  يمممف اجطرامممف اجصمممحا  جل صممم   إجمممى اج تمممما  

 جذم كمم  اجذم ه  يمي أصم   اجيحمث اجذرغ ة ذ هم ت يد جهم ذ  إتيممع ذ هغامل  اضمحل،
اجيلذي عيمرة ع  عذلال ج امدة اجي  ،  ا تهدق اجيحث ع  اجح ا ل ي  ممطل ذغذ عمل 
ذمم  اج  اعممد اجتممي تهمماذ  علممى اجي مم   تحممدد خط اتممه ذمم  اغمم  اج صمم   اجممى اج تاغممل، 
 اجذ  ايرق اجذ ه  ا مه اجطرامف اجذمؤد  اجمى اجكعمق عم  اجح ا مل ي  ممطل طماحمل ذم  

د اجتي ت اطر على اجي م  أاضممأ  تحمدد عذلامتمه جل صم   اجمى  تاغمل ذ ي جمل. ا  اج  اع
اجذ ه  عيمرة ع  ذغذ عل ذ  اج  اعد اجيمذل اجذصمغل ذ  اغ  اج ص   اجى اجح ا مل 
يي اجيلم   اجذم ه  يمي اج همامل اي مي اجطرامف اجذ صم  اجمى اجح مماف اجيلذامل تييممأ ج  اعمد 

 .(ً)ا تهد  يهم اجحكر
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درا ل ا تيذلت ذ مه  درا ال عدة تتنا  ذم  طراامف اجيحمث اجيلذمي يي هذه اج
  أ مجايه اجذ تيذلل يي اجدرا ل،اذم اجذ مه  اجذتييل يهي: 

 ادلنهج انىصفي: -1
ايتذممممد هممممذا اجذمممم ه  علمممممى غذمممم  اجح ممممماف  اجيام مممممت عممممم  ظمممممهرة ذممممم جتحدامممممد 

هم  صمممحمأ خصماصمممهم اجزذم امممل  اجذكم امممل،  امممدرس اجظممممهرة كذمممم همممي يمممي اج ا ممم   اصمممح
 د ا مأ.

 ادلنهج انتحهيهي: -2
ايد هذا اجذ ه  ذ  اجذ ممه  اجذهذمل اجتمي اتييهمم ذيظم  اجغرمراياا  أل مه اذتممز 

تيتذمد علمى تح مار اجحرضمامت  تحدامد  يي تحلا  اتختنيمت اجزذم امل  اجذكم امل،  اجتمي
   ذطهم يمأل ل ب اجغررايي.

 ادلنهج انكمي: -3
ي جدرا ل اجظمهرة ييمد ا  اصمحهم  احللهمم ايتذد هذا اجذ ه  األ ل ب ا حصما

يم ممتخدا  جرممل األر ممم   يممراز اجين مممت ذ ممتخدذمأ أ ممل ب اجتيلامم   اجتحلامم   اجممريط يمما  
اجظ اهر  اجي اذم  اجذمؤ رة ياهمم ذ متيا مأ يمجيام ممت  ا حصممرات اجصمحال اجتمي ت غ مى 

اجيحمممث جكمممي اكممم    ع همممم يمممي ذ ممم  همممذه اجدرا مممل يضمممن عممم  ا حصممممرات اجخمصمممل.
ذ صيم على درا ل ظمهرة ذرضال  ذيريل األ يمب اجذرتيطل يهم ذكم امأ  تح اف صحل 

 اجحرضال.

 :  تقنياخ اندراسح
اعتذممدت اجدرا ممل علممى يام ممممت دااممرة ا حصمممر اجصمممحي يممي ذحميظممل صمممنح 

 ذ تعمحى ، اجدا  يضن ع  اجيام مت اج كم ال اجذ ت مة ذ  داارة إحصمر صنح اجدا 
ذم   ً: 5ًً.ًَاعتذدت اجدرا مل علمى خراطمل طي غرايامل يذ اممسكذجف تكرات اجيم  

 . يم ضميل إجى اجذيل ذمت اجذكتيال اجخمصل يذ ض ع اجيحث، اجهاال اجيمذل جلذ محل
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 هدف انثحج:
  لمممممل اجتركاممممز علمممممى اجغم مممممب ، تتذاممممز اجدرا ممممممت اجصممممحال يمممممي اجيمممممراف ي لتهممممم

،  يعممممرال،  اهم )طيايامممملاجغررايممممي اجطيممممي يممممي حصممممر األذممممراض  تيلامممم  أ مممميمب  عمممم
 حا امممل( جمممذجف اهمممدق اجيحمممث إجمممى تحدامممد اجين مممل يممما  اجي اذممم  اجيااامممل   ذمممط ت زاممم  

،  ريمممط اج تمممما  يمتختنيممممت اج مممكم ال  اجيذرامممل  ات تصممممدال، اجذمممرض  تر ارهمممم ذكم اممممأ 
 يذم أ  اجيمراف ايمم ي اجك امر ذم  اجذعممك  اجصمحال جمذا غممرت اجدرا مل جتحمدد اجي اذم  

 ييل جرذراض أ  اجتر ار علاهم ع دذم تتهار اجي اذ  اجغررايال  اجطيال  اجخدذال.اجذ 
إ  كممم  ذمممرض ذممم  األذمممراض أ  يرغذيهمممم تمممرتيط ذممم  حامممث اج عمممرة يمجي اذممم  
اجذعمممر إجاهممم يممر  اجذممرض إذممم أ  اكمم   عمممايمأ يارخممذ صممحل اجذممرض اجيممم  أ  اكمم    ممد 

جمى ت مدا  اجحلم   ييمد ذيريمل األ ميمب  ه م اهدق اجيحمث أاضمم إ، تر ل  يرصي  ذت ط مأ 
 . اجذؤدال جه

 أهميح انثحج:

" أل  يلمممد  ذيريمممل Medical Geography " إ  درا ممل اجغررايامممل اجطيامممل
أح اجه اجذ مخامل ييمد تحلام  ع مصمره اجذختلحمل تيطمي ج مم اجذؤعمرات األ م مال جذ مييمت 

حمممد  هم،  يذمممم إ   األذمممراض   ضممم  اجيمممراذ  اجذطل يمممل جل  ماامممل ذ همممم أ  عنغهمممم ييمممد
اجيراف ذ  اجد   اج مذال اجتي تيم ي ذ  األذراض  اجذعممك  اجصمحال أك مر ذذمم تيمم ي 
ذ هم اجد   اجذت دذل اجتي أصيحت خمجال ذ  اجك امر ذم  األذمراض، جمذجف  مرى إ  ذ م  
هممذه اجدرا ممل تيممد ضممر رة ذلحممل تعتذمممد اجيممراذ  اجت ذ اممل اجصممحال اجتممي ت مممعد علممى 

 . ا تعمر األذراضاجحال جل د   
ذذم ت د   غد إ  ذيريل اجظر ق اجطيايال اجيااال  كاحال تر ارهمم علمى اجذمرض 

 درا ل تحصالال. إجى درا ته  ع اذ  يعرال أخرى أذر هم  غدا  ار ى
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 اندراساخ انساتقح:

 لممل ذمم  اجيمممح ا  ت ممم ج ا اجت زامم  اجغررايممي  اجتيممما  اجذكممم ي جرذممراض  تيلامم  
هممذه اجدرا مممت اذممم يصممحل عذ ذاممل علممى اجيممراف ا  ذ تضمميل جذ ط ممل  غمممرت ، أ مميميهم

 : ذيا ل  اذكر ذ هم
اجتحلامممم  ) كم ممممت درا ممممته يي مممم ا  ، 979ً، (ً)اجذظحممممر، ذح مممم  عيممممد اجصمممممحب -ً

اجغررايامممل جلتخطممماط  األ مممسدرا مممل يمممي  يمممي اجيمممراف، لذت ط ممم ألذمممراضاجذكمممم ي 
ات كل مت ذم،  اجيلهمرزامم،)حيل يرداد، اجذنرام،  ألذراضاجصحي( غمر ياهم تحلا  

اجتممدر  اجرامم  ، اجكممن أزار( اجذت ط ممل يممي اجيممراف،  ايممد اجممدكت ر  اجذمااممل، األكامممس
يمممممألذراض  ا صممممميلدرس اجين ممممل يمممما    ممممب  أ   ذمممم ذح مممم  عيممممد اجصمممممحب 

اجذت ط مممل يمممي اجيمممراف  اجي اذممم  اجغررايال.  مممد ا غمممد عن مممل يممما  ييمممض األذمممراض 
 . يل اج  يال درغل حرارة اجه ار  اجرط  

ت ممم    (اج ظاحممل اجصممحال جذدا ممل يرممداد، )989ً ،(ْ)اجيغالممي، ذحذممد صمممج  ريامم  -ً
اج ظاحي ذم   إ لاذهمياهم اج ظاحل اجصحال جذدا ل يرداد  اجخمصل ي كم هم   كم  

  مممد  . كحمرتهمممماج محامممل اجتمراخامممل  كامممق تطممم رت اج ظاحمممل اجصمممحال يمممي اجذدا مممل 
اج ظاحممل اجصممحال  ذ ممت ى خممدذمتهم  أدارب ت صمم  اجيمحممث يممي درا ممته اجممى تذيممذ

علمى اجيمحممث ا ممه   اؤخممذ اجغم مب اج ممليي اجذتمد ي،  اجكممقريما  اجغم ممب اتاغمميي 
 أهذمم يممي حمما   (غرراياممل اجذممد )  ت  مماذمت ممم   يممي ذ ضمم عه اجغم ممب اجيعممر  

 .على اج ظاحل اجصحال اجتر اراجغم ب اجطيايي  د ره يي 
تر ار اجط س  اجذ مخ على )كم  ع  ا  درا تهم    98ًً، (َ)طمرف إاذم اجيل  ،  -ْ

ت م جممت اجيمح ممل ح مممب ذيمممدتت  (اجغ مم  اجيعممر   عن ممل ذجممف يممييض األذممراض
 كمذجف  درغمت اجحرارة اجذؤ رة   م ة اجتيرامد  درغمل اجحمرارة اجذكميامل جهيم ب اجراممح،

 . ذيمدجل ك ي  يم تخدا ص حت ذ مخ اجيراف 

اجكيمد اجحار  مي اجيمماي يمي ذدا مل تكرامت   غمرت درا ت م كدرا ل حمجمل جذمرض
 اجذ مممطف اجتمييممل جهممم يممي ذحم جممل جلكعممق عمم  د ر اجيمذمم  اجطيايممي  اجيعممر  يممي 

 . تحعي اجذرض  كاحال اجحد ذ  ا تعمره
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 ادلثحج انخاني
 ادلعطياخ انطثيعيح دلنطقح اندراسح: اوال

ا تعممر يمي اجدرا مل اجذمؤ رة  مجخصماص اجطيايال يي ذ ط ملي اهت  هذا اجذيحث
يتتصق ذ ط ل اجدرا ل ير هم ذات طيايل عميه  مهلال ذ ي مطل تتخللهمم ييمض ، اجذرض

 على اجيذ   يهمي عمجامل   عمم ، األ دال على حميل  هر دغلل  كذجف ذ  اجغهل اجرريال
  عم  ذ مت ى  مط   5ًًاذ ايلم  ارتحممع ذدا مل تكرامت ، ذم ع  ذ مت ى  مط  اجيحمر

 . اجيحر
ت صمملت إجممى  تاغممل ت مم   يممم  جلتيممما  اجتضمرا ممي  غممرت عممدة درا مممت علذاممل

 ه ممممف أذمممراض تمممرتيط يمج مممه    ذعخصمممل ، تمممر ار علمممى  ممم ع اجذمممرض  ذمممدى ا تعممممره
  .(5)عمجذام

كذم إ   هر دغلل  د اختمرف ، يمدال اجغزارة اجغ  يي جليرافاجذ ط ل ضذ  ت   
ف اجيامث حامث  انحمظ اذتمداد ذ ط مل اجغزامرة إجمى عمرف اج همر يمي ذ ممط، هذه اجذ ط ل

(   يمم ف ذ ممت ى  ممط  اجيحممر  تتخلمم  75-5ًإ  هممذه اجذ ط ممل اتممرا ح ارتحمعهممم يمما  )
 .(6)هذه اجذ ط ل ك يم  رذلال ذختلحل األ  اع يم ضميل إجى  امدة اجترب اجذلحال ياهم

إيتممدارأ اجتممرب اجر مم يال تظهممر يتريممل ذ ط ممل اجدرا ممل ت   مم  إجممى عممدة أ  ممم   إ 
 حتى ذدا ل يرمداد غ  يمم علمى غمم يي  همر دغلمل،  تيتيمر ذم   ذ  ذدا ل تكرات عذمت

 . أغ د أ  اع ترب اجيراف  هي ذ ترلل ا ترنت كمذن
 تعك    يل  لالمل يمي ذ ط مل اجدرا مل  تظهمر يمي األغمزار  إذم اجترب اجذزاغال

  ممد طذممرت هممذه اجتريممل ير ا ممب حدا ممل اصمم   ممذكهم ذممم يمما  ، تكراممتجذدا ممل  اجعممر ال
اجغ م يي اجعمر ي  ير هم ت   يمي اجغمزر ذ ط ل اجك يم  اجرذلالي ياذم اتيلف  .(7)(  ْ-ً)

 . ذ  اجذحميظل



 
 

   

 

 جملة آداب الفراهيدي
 عدد خاص مبؤمتر اآلداب الرابع

 التوزيع الجغرافي 
 البائي الفيرودي لداء الكبد

 
 

 أ. م. د محمود حمادة صالح
 م. م. عبدالحق خلف حمادة

 0202 لـولأيـ  (4عـدد )ـال

  842 

 

 انعىامم ادلؤحزج ودورها يف انتشار ادلزض: حانيا
اجذممماند ،  جكممم  اجحامممر س جممم   اجيعمممرا  عمممرق همممذا اجذمممرض ذ مممذ أ ااممم  اج مممر 

ل ا تعمممممره  ،  ا ممممذى أحام مممممأ اجتهمممممب اجكيممممد اجذيممممد  ج ممممه ج97ًْاكتعممممق حتممممى عممممم  
 حص   اجيد ى يه،  ه  ذرض حمد ا تذر حم اجي  ن مل أ مميا ،  ا ت م  اجحامر س  م  
ا تعمممر عممم  طرامممف األكممم   اجعمممرب اجذلممم ث،  اتحعمممى اجذمممرض يمممي حضمممم مت األطحمممم  

 اذك ه إحداث  Hepatitisيار س اصاب اجكيد ير ه  ذرضاذك  تيراق اج اجذدارس، 
اجحذ ال،  - اج راال اجيرازال ذ  خن  ظمهرةأعراض خحاحل إجى  خاذل. ا تعر اجذرض 

عخص احذ  اجيد ى. ه مف عن مل  أ  ع دذم ات م   اجحرد طيمذمأ أ  عرايمأ ذلّ  مأ ييراز
اج ظميممل اجعخصممال، ذ مم    ا يممدا  عمممدات اجت ظاممق  ا ممل يمما  اجذممرض  تممد ي   ممما  

 غ   اجادا .
جذ مطف اجتمييل جهم غمرت هذه اجدرا ل جكعق  ا   اجذرض يي ذدا ل تكرات  ا

ي مميب صممي يل اجحصمم   علممى  6ًًً   5ًًً مم ار كم ممت راحاممل ا  حضممرال ج مم ل 
 تمم  اجتيممرق علممى ، اجيام مممت اجصممحال  اجكتذممم  غاممر اجذيممرر ذمم   يمم  اجممد اار اجحك ذاممل

تكمممرار حمممد ث اجذمممرض يمجذ مر مممل ذممم  اعمممهر اج ممم ل يرامممل اجكعمممق عممم  عن مممل اجذمممرض 
ييممض ذ مممطف اجدرا ممل يذ ط ممل  احممدة ك  هممم ذتمخذممل   تمم  دذمم ، يمممجتط ر اجزذ ممي جليااممل

 تغ يمممم جلطمجمممل  اجتكمممرار  علمممى همممذا ، جلذ ط مممل اجذحمذامممل  تعمممترف يمممي  حمممس اجصمممحمت
األ مس آخذا  ي ظر اتعتيممر ذراعممة اجححممظ علمى ذ ممطف اجرامق  اجحضمر كم  علمى 

، يذدا ممل تكراممت ذركممز اجذدا ممل  ممد ضممذت كمم  ذمم  حممي اجذيلذمما   حممي عاعمما ، حممدة
 . اذم  محال اجيل  ي د ضذت ك  ذ   ذرة اجخزاذال، ذيهد اجدر ع، اج مد ال، جي غلا

( يممم  أعلممى حمممتت اجذممرض  ممد  ممغلت يممي ً اجعممك  ) (ًياكعممق اجغممد   )
، 5ًًًإصممميل خممن   مم ل  55إصممميل ذمم  ذغذمم ع  6ًعممهر كممم    األ   يذغذمم ع 

كرامت ذركمز اجصمدارة حامث أخمذت ذدا مل ت، إصمميمت 7الاهم عهر تعرا  اج مم ي ي ا م  
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اذممم ، حمممتت جمم حس اج مم ل خممن  عممهر كممم    األ   8يممي   مميل تكممرار اجذممرض  ي ا مم  
علممى اجتمم اجي  (6، َ)ذمم   ممذرة  اجي عغامم   ي ا مم   أد مى اجذ مممطف ت ممغان جلذممرض كمم 

 هي ذ مطف راحال اكذ  اج    ا  اجي اذ  اجذ مخال  اجراحال  خمصمل اجهم ار اك مر   مم ة 
دحذممل يمج ممكم   اجيامم ت اجذنصمم ل ذذممم ا ممذ  ي ممه جل ا ت ممم  اجذممرض ذمم  اجذممد  اجذز 

 .  داخ  اجذد  اجذزدحذل
 ( تكرار الحاالت المرضية لداء الكبد فيرو ي البائي في0جدول )

 ح ب أشار ال نة 0221مدينة تكريت لعام 
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 ( تكرار الحاالت المرضية لداء الكبد الفايرو ي في0مخطط )
 ح ب أشار ال نة 0221م مدينة تكريت لعا

 
 
 
 
 
 
 

 ( تكرار الحاالت المرضية لداء الكبد الفيرو ي البائي في0جدول )
 ح ب أشار ال نة 0226مدينة تكريت لعام 
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 ( تكرار الحاالت المرضية لداء الكبد الفايرو ي في0مخطط )
 ح ب أشار ال نة 0226مدينة تكريت لعام 

 
 
 
 
 
 
  

، آذار، رار اجذرض ي د  غلت خن  األعهر كمم    اج مم ياذم اد ى حمتت تك
 . حزارا   ي ا   حمجل  احدة جك  عهر

( إ  أعلمممى حممممتت تكمممرار ً اجعمممك  ) (ًياكعمممق اجغمممد   ) 6ًًًاذمممم  ممم ل 
الاهمم عمهر ، حمجمل َْحمجل ذم  ذغذم ع  ًًاجذرض  د  غلت يي عهر حزارا  ي ا   

م األعممهر اجتممي جمم  ت ممغ  أ  حمجممل إذمم. حمجممل َْحمممتت ذمم  ذغذمم ع  8ذممماس ي ا مم  
 كمممم ى ه ممممف عن مممل يممما  ارتحممممع . إطن مممم جلذمممرض همممي كمممم    األ    عممميمط   ا مممم 

درغمت اجحرارة  ازامد اجذرض   لته ذ  ا خحمض درغمت اجحمرارة   مد اكم   ذجمف ي ميب 
 ا تخدا  اجذامه  ذامه األ همر جل يمحل  ك رة األتريل  اجريمر.

كمممم ي ي مممد  مممغلت ذدا مممل تكرامممت أعلمممى حممممتت تكمممرار  ذممم   محامممل اجتيمممما  اجذ
إذممم أد ممى حمممتت تكممرار اجذممرض ي ممد ، حمجممل َْحمجممل ذمم  ذغذمم ع  6ًاجذممرض  ي ا مم  

هممذا ايطممي ا طيمممع ا  . حمجممل َْحمجممل ذمم  ذغذمم ع  ً ممغلت يممي ذ ط ممل  ممذره ي ا مم  
اجذمممد  اجذزدحذمممل اك مممر عرضمممه جلصمممميل يممممجذرض  تمممرتي ع اذممم  اخمممرى ذممم  اجذ مممت ى 

 ي  اجدخ   عدد اجررق يي اجدار اج احدة  ذ دار اجته ال  ذ    اجدار.اجذيمع
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 انرتكية اننىعي وعالقته تادلزض : حانخا
 ا صممد يمجتركاممب اج مم عي تصمم اق اج ممكم  إجممى ذكمم ر  اا مممث  ايتيممر اجتركاممب 

، اجدرا مت اجداذ غرايال يعك  عم  يي اج كم ي بأ  اع اجتركا أه  اج  عي ذ  اجيذر  
 . اد اجحال اجيذرال اجتي ازداد ياهم اجذرض يرال تحد

( حممتت تكمرار اجذمرض يمجذ مر مل ذم  اجتركامب ْ(  اجعك  )ْاكعق اجغد   )
 اج  عي جل كم 

تكرار الحاالت المرضية لداء الكبد الفيرو ي البائي بالن بة لمتركيب  (2)جدول 
 (0226 – 0221)العمري في مدينة تكريت لممدة 
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تكرار الحاالت المرضية لداء الكبد الفيرو ي البائي بالن بة لمتركيب  (0)شكل 
  (0226 – 0221)العمري في مدينة تكريت لممدة 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ممد  ممغلت أعلممى حمممتت تكممرار اجذممرض ضممذ  اجحاممل  5ًًًانحممظ إ   مم ل 
 5ْ – ًْ مم  تلاهممم يامممل . 55حمجممل ذممم  ذغذمم ع  ًً مم ل  ي ا مم   ًْ – 6ًاجيذراممل 
 . حمجل ًْ     ل  ي ا

 5ً  ل يم   ج  ت غ  أ  حمجل حد ث جلذرض تلاهم يامل  5ً اظهر إ  يال 
 . حمجل 55حمتت ذ  ذغذ ع َ  ل حاث  غلت  ًً –

ي د  غلت أعلى حمتت حمد ث اجذمرض ضمذ  اجحامل اجيذرامل  6ًًًأذم   ل 
.  ممم ل ًْ – 6ًحمجمممل تلاهمممم يامممل  َْحمجمممل ذممم  ذغذممم ع  ًْ ممم ل ي ا ممم   5ً – ًً

 ًً – 5ً  ل يم   ج  ت مغ  أ  حمجمل حمد ث جلذمرض تلاهمم يامل  5ًإ  يال  اظهر 
 . حمجل 55حمتت ذ  ذغذ ع َ  ل حاث  غلت 
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انرتكية اننىعي نهذكىر واإلناث ادلصاتني حسة انعىاو  :راتعا  
 2002 و 2002

 6ًًًحمجمممل  عمممم   ًَحمم اجي  5ًًًيلمم  عمممدد اجذصمممميا  ذمم  اجمممذك ر جيمممم  
ذممم ا  مممث ي ممد يلمم  عممدد اجحمممتت اجذرضممال ا مم  ذمم  اجممذك ر حمجممل ذرضممال إ 9ًحمم اجي 

حمجل يا ذم  ًْح اجي  5ًًًي يب  لل اجغهد  اجغل س يي اجيا ت ذذم اظهر ج م عم  
ذ زعل على ذ ط ل اجدرا ل  كذم ذ ضحل يي اجغد   ر    حمجل ًَ غ   6ًًًعم  

(َ) 

 ا  مث اجذك ر اجذ ط ل
اج  يل اجذا ال 

 جلذك ر
 ال اج  يل اجذا
 جن مث

ًًً5 ًًً6 ًًً5 ًًً6 ًًً5% ًًً6% ًًً5% ًًً6% 

 َْ ًْ 69 7َ 6 َ ًً ًْ تكرات

 5ً ًْ ًً 9ً ً ْ ْ 8 اجيل 

 ًً ًْ ًَ 5 ْ ْ َ ً اجي عغا 

 ًً ًْ 7 ً ْ ْ ً ً  ذرة

 ًًً ًًً ًًً ًًً ًَ ًْ 9ً ًَ اجذغذ ع

 : حتهيم نتائج اندراسحخامسا  
  ا ممممه جمممماس ه مممممف عن ممممل ذممممم يمممما  اجظممممر ق ذمممم  خممممن  اجيممممرض اج ممممميف تيمممما

 انحمممظ إ  اجين مممل عك مممال تذمذمممم ذمممم يممما   ممم  ات ، اجطيايامممل    ممميل تكمممرار اجذمممرض
يحممي  (ً، ًخممن  اجتطمم ر اجزذ ممي جتكممرار اجذممرض كذممم يممي اجعممك  ) 6ًًً   5ًًً
ا مممغ  عمممهر كمممم    األ   أعلمممى حممممتت حمممد ث اجذمممرض إذمممم يمممي  ممم ل  5ًًً ممم ل 
 . جل جلذرض تذكرين ت غد أ  حم 6ًًً
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جمم  ت يممت  ظراممل اجيحممث صممحتهم ا ممت مدا علممى اتحصممماامت اجذ تحصمملل ذمم  
دااممرة إحصمممر تكراممت جلصممحل ذمم  خممن  ايتممراض  غمم د عن ممل   ا ممل ذممم يمما  ع اذمم  

 . اجذ مخ  يا  ا تعمر ذرض دار اجكيد اجحمار  ي
ال ت مغ  إذم اجتيما  اجذكم ي ت تعمر اجذرض ي د ت  ايتراض إ  اجذ مطف اجراح
إت إ  ذمم ، أعلى حمتت تكرار اجذمرض ي ميب   مص اجخمدذمت  ي مدا  اجم عي اجصمحي

ي ممد  ممغلت ذدا ممل تكراممت أعلممى حمممتت تكممرار ، أ يتتممه اجيام مممت عكممس ذممم تمم  ايتراضممه
 انحممممظ ا  ه مممممف عن ممممل عك ممممال يمممما  . 6ًًً   5ًًًاجذممممرض خممممن  اج مممم  ات 

يكلذممم ايتيممد م عمم  ذركممز اجذدا ممل  لممل  اتيتيمممد عمم  ذركممز اجذدا ممل    مميل تكممرار اجذممرض
 .   يل اجذرض

 : ويمكن ان نعزي ذلك إلى مجموعة أ باب أهماا
جمماس ه مممف تيممما  كياممر يممي اجذيطامممت اجطياياممل جذ ط ممل اجدرا ممل  اجذتذ لممل يمجتريممل  -ً

 ج  تظهر تيما مت تلحت اج ظمر ،  اجتضمراس  غارهم ا ر يي تيما  ا تعمر اجذرض
يمما  اجي اذمم  اجطياياممل    مميل ا تعمممر اجذممرض ذ  غماممل يممي  تغيمم  عذلاممل اجذ مر ممل

 اجيحث.

يذمممم إ  ذصمممدر اجيام ممممت ذ تحصممملل ذممم  ذ تعمممحى تكرامممت اجتيلاذمممي يهمممذا اي مممي  -ً
 ه جل اج ص   إجمى اجذ تعمحى ذم   مكم  اجذدا مل  علمى اجيكمس اجذ ممطف اجراحامل 

 . اجييادة
  اجيمممد ى عممم  أ يتمممت اجدرا ممممت اجخمصمممل يممممجذرض إ  اج ممميب اجذيمعمممر يمممي ا ت مممم -ْ

 همذا اي مي ، طراف اجد  يمجدرغل األ جى  ذ   م  اتتصمم  اجغ  مي يمجدرغمل اج م امل
إ  ه مممف  مميب راا ممي يممي تحعممي اجذممرض عمم  طراممف اتتصممم  اجغ  ممي ي  عاممه 

 . اجعرعي  اجرار عرعي
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ه مف يرصمل كيامرة ت تعممر اجذمرض يمي اجذدا مل ي ميب اجزحمم   اجتلم ث  اتخمتنط  -َ
 . ذا ي يب   م ة أغ ار اجراق   لل ا صميل يمجذرضاك ر ذ  اجراق  ه

اذم عن ل اجتركاب اجيذر  جل كم  يم تعمر اجذمرض يمانحظ ا مه ا تعمر ضمذ  
  ل يم    همذا  5ً  ل  ا يد  يي يال  5ْ – 5ًيال اجعيمب أ  يا  اجحامت اجيذرال 

 : ااضم ايزى إجى أ يمب أهذهم
  اجذغتذ  اك    ميب اجذمرض ي ميب تصمعد ا تعمر اجذرض يي اجحال اجذ تغل ذ -ً

 . اجغهد اج ح ي  اجيضلي اجذيذ   ذ   ي  هذه اجحال
ا  ذذمر مممي اجيممممدات ات أخن امممل  ذذمر مممل اجح ممم  يمجذخمممدرات عممم  طرامممف زرف  -ً

اجيمد ى أك مر ذم  غامره  يمي همذه  را ير ألك ر ذ  عمخص اكم    مييم يمي ا تعمم
حصممر اجحا امل يمي ذ تعمحى اجحال اجيذرامل. ت  ذيريمل ذجمف ذم  خمن   مغنت ا 

 تكرات اجيم 

 انتهاتاخ انكثد انفريوسي
إ  اجكيممممد همممم  احممممد أعضمممممر اجغ مممم  اجح م ممممل اجتممممي تتيممممرض جنصممممميل ييممممدة 

،   ظمممراأ ألهذامممل اج ظمممماق اجتمممي اؤداهمممم اجكيمممد  حا اتهمممم يمج  ممميل جكممم  اجغ ممم ، إذمممراض
امم يكس أ رهممم يممم  أ  إصممميل تلحممف يممه ،  خص صممم اج ظممماق اجذتيل ممل يمجممد رة اجدذ اممل

على اجغ   كلمه، إذا ذمم أدت إجمى إصمميته إجمى يعملل يمي تردامل  طماحمل يمم  همذا اجحعم  
 .(8)اؤد  غمجيم إجى اج يمة كذم ه  اجحم  ع د تتلاق أ  غته  خنامه

 تيتيممر اجتهميمممت اجكيممد اجحار  ممال ذمم  األذممراض اجهمذممل  اجعمممايل اجتممي تصمماب 
  ه  ه مف   عم  راا ام  هذم. هذا اجيض  اجح مس يي اجغ    ه  اجكيد

 .Aاجتهمب اجكيد اجذيد  )اج يماي(  ارذز جه يمجحرق  -ً

 .Bاجتهمب اجكيد اجذصلي  ارذز جه يمجحرق  -ً

 Aنىع  Infective Hepatitis انتهاب انكثد ادلعدي )انىتائي(
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  مد ا تعمر ، ه  ذمرض يار  مي حممد كمم  ذير يمم جلر ذمم   اجا  مم اا  اج مدذمر
دة  خص صمممم يمممي أ  ممممت اجحمممر ب حامممث كمممم   مممرا  ات تعممممر يمممي يصممم رة أ يامممل عمممدا

اجذي كرات  يي أذمك  اتزدحم   ه  ذت ط  يي اج  ت اجحمضر يي ذيظ  يند اجيمج  
 خص صم يي األ مجا  اجحمرة  اجدايامل  هم  ذم  األذمراض اجيااامل اجتمي تمرتيط يم خحممض 

ذعمرب،  جهمذا يم ممه ذ مت ى اجم عي اجصمحي  ذ مت ى اج ظميمل  خص صمم يمي اجذركم   اج
 اذكم  ا ت مم  عمد ى همذا اتجتهممب يمجذخمجطمل اجذيمعمرة . اجد   اج مذامل أك ر ا تعمرا يي

يعممخص ذصمممب ا  حمذمم  جلحاممر س  اذكمم  ا  اكمم   اجذصمممب ذصممدرا جليممد ى حتممى 
أ  ع دذم اك   اجحار س اجذ  إصميل ذممزا  يمي .  ي  ا  تظهر علال أعراض اجذرض

ا ذمممم  اذكمم  ا  تت  ممم  اجيمممد ى  5ً-5ًط الممل تتمممر اح يمما  يتممرة اجحضمممم ل  هممي يتمممرة 
 . كذجف ع  طراف اجرذار أ  اجذمر اجذل ث يمجحار س

، تلمم ث اجطيممم  ا  اجعمرب  ممييم ت تعمممر اجذمرض يعممك   يممماي   ك امرا ذممم اكم  
 احممممدث هممممذا عمممممدة اذا  غممممد يمممما  اجذعممممترلا  ياعممممداد اجذممممرك تت أ  ت زايهممممم أعممممخمص 

ر س   مممد تيممما  ا  همممذا اجحامممر س اخمممرج يكذاممممت كيامممرة ذممم  ذصممممي   أ  حممممذل   جلحاممم
،  خص صممم يممراز اجعممخص اجذصمممب اجممذ  ذمزاجممت إصممميته يممي د ر اجحضممم ل، اجيممراز

 أك مممر . كذمممم اذكممم  ا  تحمممدث اجيمممد ى  تاغمممل جت مممم   أطيذمممل غامممر ذطهامممل طهاممممأ كمياممممأ 
ا  ممممر األعمممخمص تيرضمممم جلصمممميل يمجتهممممب اجكيمممد اج يمممماي هممم  األطحمممم   اجغ ممم د يمممي 

  مممد اكممم    ممميب ا تعممممر اجذمممرض يمممي ذ ط مممل اجدرا مممل ي ممميب اعمممداد اجغ ممم د . اجحمممر ب
اجذذ لمما   ك ممميته  اجيدداممل   غمم د ذي ممكرات ذتيممددة يممي ذ ط ممل اجدرا ممل ذمم  يضممنت 

 .ه ذخلحمت  د  مهذت يعك  ييم  يي زامدة أعراض اجذرض  ا تعمر 
ا مه اعمتهر عذ ذمم اجذامزة اصمحرار جم   اجيعمرة حتمى : إما أعراض المرض فاي

يم   )ذرض اجصحرار( إت إ  هذا اتصحرار اظهر عمدة ذترخرا ييد ا  ت ي ل أعمراض 
 علمى اجمرغ  ذم  إ  همذا . أخرى ذ هم اجصداع  ي دا  اجعمهال  اجر امم   اج مي  ا  مهم 
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اجذرض  د اؤ ر على ييض األعضمر ذ   األذيمر  اج لب  اجي كرامس  اجطحم  إت إ  
 اجممممذ  اضممممطره ، ي اكمممم   علممممى اجكيممممد اجممممذ  اتضممممخ   اضمممميق   مممماغلتممممر اره األ م مممم

جذنزذممل اجحممراش ذممدة عممهرا  ا   ن ممل يممم  ذيممد  اج يامممت اجتممي تمم غ  عمم  هممذا اجذممرض 
% ذممم  اجحممممتت يمج  ممميل جرطحمممم  5،ًذ خحضممل يصمممحل عمذمممل حتمممى ا مممه ت ازاممد عممم  

 .(9) صرمر اجعيمب
  Bنىع Hepatitis. Serum  انتهاب انكثد ادلصهي ويزمز نه تاحلزف

هممذا اج مم ع ذمم  اتجتهمممب ا  مم  ا تعمممراأ  اعممد حممدة  خطمم رة ذمم  اج مم ع األ   اذ 
%  ا در عدد حمذلي يار س هذا اج م ع ي حم  ذمماتي ًْاص  ارتحمع اج يامت ياه إجى 

 ذ  خصماصه اجخطارة ا ه اي ى دااذم يي غ م  . ذلا   عخص يي اجيمج  على األ  
طحم  ع د اجم تدة  م  اصم  إجمى ا  اي مى ذمزذ   اصم  ا   م  اجذراض  خص صم األ

إجممى تلاممق اجكيممد  تتعممميل أعممراض هممذا اجذممرض ذمم  األ    مم ر إ  يتممرة حضممم ته أطمم   
  .ا   ًًً-5ًتترا ح ذميا  ،   يام
 : مزض انكثد انفريوسي أنىاع

  A Viral Hepatitisالتااب الكبد الفيرو ي  -ً

 جكممم  اجحامممر س جممم  ، اجذممماند  عمممرق همممذا اجذمممرض ذ مممذ  ااممم  اج مممر  اجيعمممرا 
 ا ذى أحام م اجتهمب اجكيد اجذيد  ج ه جل ا تعمره  حص    97ًْاكتعق حتى عم  

( HAV ا ت ممم  اجحاممممر س )، أ مممميا  ْاجيمممد ى يمممه،  هممم  ذمممرض حممممد ا مممتذر حممم اجي 
 اتحعممى اجذممرض يممي حضممم مت األطحممم  ،  ا تعممر عمم  طراممف األكمم   اجعممرب اجذلمم ث

 .(ًً)س يه خط رة إت يي حمتت  لالل غداأ  هذا اج  ع جا،  اجذدارس
 B Viral Hepatitis التااب الكبد الفيرو ي -0

 جكممم  تممم  اكتعممممق غمممزارا ذممم  همممذا  9ًًْا  همممذا اجذمممرض ذير يممممأ ذ مممذ عمممم  
 عم هدت اجغزاامل اجحار  مال اجكمذلمل يممجذغهر عمم   96ًْ( يي عمم  HBVاجحار س )
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، لي جك  ممه ا ت مم  عمم  طراممف اجممد  ا ممذى أحام ممم اجتهمممب اجكيممد اجحار  ممي اجذصمم 97ًً
 عمرق ع مه ذمؤخرا احتذمم  ا ت مجمه ذم  أت  اجمى ، ذ       اجد   ا تيذم  ا يمر اجذل  مل
 .(ًً)طحلهم  ع  طراف اجذيمعرة اجغ  ال

 C Viral Hepatitis التااب الكبد الفيرو ي -2

 ا ت مم  اجممى طراممف اجممد  ذ مم    لممه ذمم   989ًتمم  اكتعمممق هممذا اجحاممر س عممم  
 جكممم  ه ممممف ك امممرا ذممم  اجذرضمممى ت ،  ا مممتيذم  ا يمممر اجذل  مممل، جمممى اج ممملا اجذصممممب ا

 . كاق ت      اجذرض إجاه  ايري  
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 : اخلالصح واالستنتاجاخ
ا  د ر اجي اذمم  اجطياياممل اج ميتممل  اجذتحركممل ذحممد د يممي ا تعمممر اجذممرض ا  اجحممد  -ً

 ذ ه. 
ل تذمذمممأ يمجين ممل عك مما، ا تعممر اجذممرض يممي اجذ مممطف اجحضممرال اك ممر ذمم  اجراممق -ً

 . يا   اجذرض كلذم ايتيد م ذ  اجذركز اجحضر  يمتغمه اجراق

 .   ل 5ْ – 5ًا تعر اجذرض يي اجحال اجذ تغل ذ  اجذغتذ  يا   -ْ

ت صي اجدرا ل يضر رة اتهتذم  يمجيام مت اجصمحال  د تهمم أل همم اجذصمدر اج حامد  -َ
 . اجذختلحل تجلدار م

جتيلاذمممممي امممممز د اجيممممممح ا  إعمممممداد ي مممممف ذيل ذممممممت صمممممحال يمممممي ذ تعمممممحى تكرامممممت ا -5
 . يمجذيل ذمت  اجذراغ  يخص ص ا ذراض

 إعداد ذ ظ ذل ذيل ذمت يا  داارة اجصحل  داارة األذراض اجذيدال  اجذت ط ل. -6

ت صممي اجدرا ممل يا عمممر خممرااط ر ذاممل جكمم  ذ ط ممل  ت  امم  اجيام مممت علاهممم ذمم   يمم   -2
 اجداارة 
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 ياد اج مذمف،  يماس  مياد اجحهممد ، صمحمر ام  س اجصمحم  ، أصم    ذحذد أزهر (ً)
 .986ًاجيحث اجيلذي، ذدارال دار اجكتب جلطيمعل  اج عر، غمذيل اجذ ص ، 

، اجتحلاممم  اجذكمممم ي تذمممراض ذت ط مممل يمممي اجيمممراف، ذح ممم  عيمممد اجصممممحب اجذظحمممر (ً)
 . 97ًًد،غمذيل يردا، كلال اآلداب، اطر حل دكت راه ذ ع رة

ر ممجل ذمغ متار غامر ، اج ظاحل اجصحال جذدا ل يرمداد، ذحذد صمج  ريا  اجيغالي (ْ)
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 :ادلصادر
تم ار اجط س  اجذ مخ على اجغ   اجيعر  يي اجيراف  عن ل ، إاذم  طمرف اجيل   -ً

اجغمذيممممل ، كلاممممل اجيلمممم  ، ر مممممجل ذمغ ممممتار غاممممر ذ عمممم رة، ذجممممف يممممييض األذممممراض
 . 98ًًاجذ ت صرال،

ذؤ  ممل  ممغ  ، احذممد حممميظ ذ  ممى،  آخممر   األذممراض اجذت ط ممل يايرا اممم  ا ممام -ً
 .975ًذصر،، اجطييل األ جى، يرباج

، ذ ظذل اجصمحل اجيمجذامل، أ م امت عل  اج يماامت، كال تر  . ي  اتمت رياحلذ  . -ْ
 .997ًيار ت، ،ًط

دار اجذا رة جل عر  اجت زام  ، ذيمدئ عل   يماامت اجصحل، عصم  حذد  اجصحد  -َ
 .ًًًً، عذم ،  اجطيمعل، اجطييل ات جى

، ذكتيممل اجذغتذمم  اجيريممي جل عممر  اجطيمعممل، لاجصممحل  اجياامم، طمممرف أ مممذل صمممج  -5
 5ًًً، اجطييل األ جى، األرد 

اجتممممر ارات اجذ مخاممممل يممممي اجيذلامممممت اجغاذ ري ج غاممممل اجراحاممممل ،  مممميد عغامممم  ذيمممممرف -6
، غمذيممل يرممداد، أطر حممل دكتمم راه، جذ ط ممل اجياممث يممي  ضمممر اجممد ر  آ مرهممم اجياااممل

ً999. 

 ، صمحمر ام  س اجصمحم  ، أصم   ذحذد أزهر  ياد اج مذمف،  يماس  مياد اجحهممد -7
 ،.986ًاجيحث اجيلذي، ذدارال دار اجكتب جلطيمعل  اج عر، غمذيل اجذ ص ، 

، اجتحلاممم  اجذكمممم ي ألذمممراض ذت ط مممل يمممي اجيمممراف، اجذظحمممر بذح ممم  عيمممد اجصممممح -8
 .97ًًغمذيل يرداد،، كلال اآلداب، اطر حل دكت راه ذ ع رة

، ذطييل  هغمأ  ذضذ  مأ  تحلانأ ذذح   عيد اجصمحب اجذظحر، اجغررايال اجطيال  -9
 .ًًًً، جايام، اجطييل األ جى، دار عيمع
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ر مممجل ذمغ ممتار ، اج ظاحممل اجصممحال جذدا ممل يرممداد، ذحذممد صمممج  ريامم  اجيغالممي -ًً
 .989ًغمذيل يرداد،، كلال اجتريال، غار ذ ع رة

اجت رامر اج م    ، درا ممت يمي تم ط  األذمراض  األ يامل، ذ ظذل اجصحل اجيمجذال -ًً
 .ًًَ،5ًًً ،جلصحل

ذكتيمممل ، درا ممممت يمممي اجغررايامممل اجطيامممل، يممممت  ذحذمممد أجي مممم، ذحذمممد ذمممدحت غممممير -ًً
 .ًًًَاجطييل األ جى، ، ت غل ا اجذصرال

اج  ميل  اجصحل  اجذرض رؤال غدامدة يمي ات  ر ي ج غامم ، اي  ب ا  ق اجك د  -ًْ
، غمذيمممل اجك امممت، اجطييمممل األ جمممى، اجك امممت، يذغلمممس اج عمممر اجيلذممم، اجذيمصمممرة
ًًًْ. 
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