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 :تــــــامللذم

ظاءث زُىعة ا٢خهاص الٓل ) الا٦كا٥( في الٗغا١ بؿبب      

٩ي  الاويإ الغاهىت التي خلذ بالبالص هدُجت الاخخال٫ الامٍغ

للٗغا١ مماازغ ٖلى ي٠ٗ اجساط الخضابحروالاظغاءاث في مداؾبت 

ً واملخالٟحن مً اصخاب الا٦كا٥ ، وهظا او٨ٗـ  امل٣هٍغ

بالٗىانغ  بضوعه ٖلى اهدكاعماًُل٤ ٖلُه بالخلىر الٛظائي

الش٣ُلت ومجها ٖىهغ الغنام الىاظم ًٖ و٢ىص الؿُاعاث ، هٓغا 

بت مً  ت والاعنٟت ال٣ٍغ ل٣غب الا٦كا٥ مً الكىإع الخجاٍع

وؾائِ الى٣ل  املؼصخمت ، اط حك٩ل وؾائِ الى٣ل زُغا في يىء 

اهبٗاثها لغباعي مشُل الغنام ٖىض اخترا١ الى٢ىص ، لهظا ٞهي 

. بظل٪ ج٩ىن هظه الا٦كا٥ الٛحر  جترؾب ٖىض ا٢غب ه٣ُت لها

 البيئيت للخلىر الغزائي بعىطش الشضاص الىاجم عً اكخطاد  الازاس

 2021الظل ) الاكشاك ( في مشكض الشضافت لعام 

 *حىان وعمان وظين اللشة لىس ي

افيا  جامعت بغذاد/ كليت التربيت ابً سشذ للعلىم الاوعاهيت / كعم الجغش

 امللخظ  معلىماث امللالت

: جاسيخ امللالت ٩ي للٗغا١ ٖام    م ،مما جغ٥ 2003هٓغا لالػماث الا٢خهاصًت الظي مغ به الٗغا١ الؾُما بٗض الاخخال٫ الامٍغ

بهمت ٖلى خُاة الاٞغاص طاث الضزل املخضوص،او٨ٗـ ؾلبا في هؼوح املخاٞٓاث الجىىبُت ججاه الٗانمت بٛضاص 

 بدشا ًٖ ٞغم الٗمل لؿض مخُلباث الخُاة .

هٓغا ملخضوصًت صزل الاٞغاص واعجٟإ وؿب  البُالت ٣ٞض جٟكذ في مضًىت بٛضاص ماًُل٤ ٖلُه مهُلح      

)ا٢خهاص الٓل( الؾُما في مغ٦ؼ الغناٞت وهى اؾدشماع البِئت املخُُت بابؿِ َغ١ الِٗل للٗىائل املخٟٟٗه 

ع ) الا٦كا٥ ( الشابخه او والتي جىضعط جدذ مؿخىي زِ ال٣ٟغ او اصوى مىه. اط جمشل ا٢خهاص الٓل باهدكا

ت لبُ٘ املا٧ىالث الكٗبُت والٗهائغ لججي الاعباح الؼهُضة ،  املخدغ٦ت ٖلى اعنٟت الُغ١ او امام املخالث الخجاٍع

بي للضولت ، اطا بلٛذ ٖضص الا٦كا٥ في مغ٦ؼ الغناٞت )  ٖلما بان هظه الاوكُت الجضزل يمً الخؿاب الًٍغ

159.) 

( ُٖىت لٟهلي جمىػ و٧اهىن الشاوي مً املا٧ىالث 24بازخُاع ُٖىاث مً الا٦كا٥ بلٛذ )اط جًمً البدض       

غيت للبُ٘ وا٢باال مً ٢بل املىاَىحن ٖلى قغائها جمشلذ ب٩ل مً ) الٟالٞل ، البا٢الء ، الخمو  والالبان الا٦ثٖر

ت بان  اث ، الالبان (.وجم الخىنل في يىء الىخائج املخخبًر لى ، املعجىاث ، الخلٍى ُٖىاث ٞهل اله٠ُ ٧اهذ الٖا

اث التي سجلذ ٧ل مجهما ) اث الخلىر بالغنام الؾُما في املعجىاث والخلٍى ( ملٛم 31،  35حسجُالث ملؿخٍى

/٦ٛم ٖلى الخىالي هٓغا لب٣ائها ملضة اَى٫ حٗغيا للخلىر بالغنام.وا٢لها ٧ان لُٗىاث البا٢الء والٟالٞل لٟهل 

ٗىص اهسٟاى وؿب الغنام الى اعجٟإ ال٣ضعة الكغائُت  ( ملٛم /٦ٛم 5،  4الكخاء مسجال ) ٖلى الخىالي َو

٘ اؾخماعة اؾدباهت  لهظه املا٧ىالث مً ٢بل املىاَىحن مما جخٗغى الى مضة ا٢ل للىلىر بٗىاصم الؿُاعاث .جم جىَػ

ىعة الخلىر (اؾخماعة ، ًٞال ًٖ الاقاصة بس154ُٖلى املىاَىحن امل٣بلحن ٖلى ٦ثرة الكغاء مً الا٦كا٥ بلٛذ )

بالغنام في يىء البُاهاث الاخهائُت لىػاعة الصخت ، ًٞال ًٖ اهخمام وػاعة البِئت واماهت بٛضاص بهظا 

املىيٕى اط جم الاقاعة الى ال٣ىاهحن وال٣ٗىباث الهاصعة بد٤ املخالٟحن مً اصخاب الا٦كا٥ في مغ٦ؼ الغناٞت 

       بد٣هم. وبُان مى٢ٗهم الجٛغاُٞت والازاع ال٣اهىهُت التي نضعث

ش الاؾخالم:   6/4/2022 جاٍع

ش الخٗضًل :   21/4/2022 جاٍع

ــــغ: ـــى٫ اليــكــ   8/5/2022 ٢بــ

  19/7/2022 مخىٞغ ٖلى الىذ:
   

  الكلماث املفخاحيت :

، الخلىر الٛظائي،  ، الازاع البُئُت

 ،ا٢خهاص الٓل، املٗضن الش٣ُل

 .الدؿمم الٛظائي بالغنام
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 2021البُئُت للخلىر الٛظائي بٗىهغ الغنام الىاظم ًٖ ا٢خهاص الٓل ) الا٦كا٥ ( في مغ٦ؼ الغناٞت لٗام  الازاع

زايٗه للخهامُم الهىضؾُت والكغٍو الصخُت لبىائها خؿب 

الكغٍو والاؾـ التي ويٗذ مً ٢بل وػاعة الصخت والبِئت 

ظًت  الٗغا٢ُت ، ج٩ىن ٖغيت لترؾب ٖىهغ الغنام في الٚا

ت .   امل٨كٞى

هٓغا الهمُت املىيٕى ٖلى صخت الاوؿان وماًدبٗه مً ازاع ٖلى 

ئت واملجخم٘ لظا ظاء الازخُاع في صعاؾت مغ٦ؼ الغناٞت البِ

غ ٧ل م٣ىماث  ٦ىمىطط جُب٣ُي مُضاوي للضعاؾت هٓغا لخٞى

ٖلُه نُٛذ مك٩لت الضعاؾت بالدؿاؤ٫  املك٩لت مخجؿضة ُٞه.

 الاحي :

افيت في  )) ماالزاس البيئيت والصحيت التي حعببها العىامل الجغش

الشضاص الىاجم عً  اسجفاع جشاكيز الخلىر الغزائي بعىطش 

 اكخطاد الظل في مشكض الشضافت ؟؟((.

ه مخمشلت ب :  جب٘ طل٪ ٖضة مكا٧ل زاهٍى

ـ هل ٧ان للخجاوػواملخالٟت في جُب٤ُ الكغٍو الصخُت التي 1

ويٗتها وػاعة البِئت في بىاء وجهمُم الا٦كا٥ ٧ان ؾببا في حٗغى 

ظًت للخلىر بٗىهغ الغنام ؟؟.  الٚا

٢غب الا٦كا٥ ووؾائِ الى٣ل صوعا في ـ هل هىا٥ ٖال٢ت بحن 2

 جغا٦حز الخلىر الٛظائي بالغنام ؟اعجٟإ 

3 ً ـ هل ل٠ًٗ جُب٤ُ ال٣ىاهحن والاظغاءاث ملخاؾبت املخجاوٍػ

ٖلى ال٣اهىن مً ٢بل وػاعة البِئت و اماهت بٛضاص ٧ان ؾببا في 

اعجٟإ اٖضاص الا٦كا٥ الٛحر خانلت ٖلى املىا٣ٞاث الانىلُت في 

 والاعنٟت ؟الكىإع 

ـ هل اهسٟاى صزل الاٞغاص ٧ان ؾببا في الا٢با٫ ٖلى قغاء 4

ت الغزُهت الشمً ؟   املا٧ىالث الكٗبُت واملكغوباث امل٨كٞى

ً مً اصخاب الا٦كا٥ ٧ان ؾببا في جلىر 5 ـ هل لىظىص املخجاوٍػ

ت ؟  مكهض املضًىت الخًٍغ

 فشضيت البحث :

وبؿبب الٓغٝو هٓغا الهسٟاى الىعي البُئي  لضي ٞئت الٗما٫ 

املِٗكُت املغا٣ٞت له ، وماجب٘ طل٪ مً اهسٟاى املؿخىي 

الا٢خهاصي للٟغص هدُجت مامغ بالبالص مً اػمت جٟص ي مغى 

٧ىعوها والتي جؼامىذ م٘ الٗىامل الجٛغاُٞت التي هُاث ْغٝو 

اهدكاع الخلىر الٛظائي بالغنام الىاظم ًٖ بائعي املا٧ىالث 

ً بٗغباتهم الشابخه   واملخدغ٦ت في اعظاء مغ٦ؼ الغناٞت. املىدكٍغ

هظا ًضٖىها لالظابت ٖلى حؿاؤ٫ املك٩لت الغئِؿت وهى)) ان 

للٗىامل الجٛغاُٞت صوعا ٦بحرا بالخازحر ٖلى اعجٟإ خاالث الخلىر 

بالٛظاء بٗىهغ الغنام في مغ٦ؼ الغناٞت ، ًخمشل طل٪ باملى٢٘ 

ًٞال ٖلى الجٛغافي ملى٣ُت الضعاؾت ،٧ىهه ًمشل مغ٦ؼز٣ل ججاعي 

اخخىائها ٖلى اٖضاص ٦شحرة مً املضاعؽ والجىام٘ وال٨ىائـ ، 

باالياٞت الى صوع الٗىامل الا٢خهاصًت واملىازُت التي هُأث هي 

 الازغي اؾباب عئِؿت الهدكاع الخلىر الٛظائي بالغنام.

ت :   الٟغيُاث الشاهٍى

ـ ًىظض ٖال٢ت َغصًت بحن اٞخ٣اع الا٦كا٥ للكغٍو الصخُت في 1

 م البىاء  وبحن اعجٟإ خاالث الخلىر الٛظائي بالغنام.جهمُ

ـ ان ٢غب هظه الا٦كا٥ مً وؾائِ الى٣ل هى اخض الاؾباب 2

الغئِؿت لتر٦ؼ الغنام ٖلى املا٧ىالث واملكغوباث الؾُما 

املٗغويت في الهىاء الُل٤ صون حُُٛت والهضٝ مً طل٪ 

 َٗمت.هىالؾخ٣ُاب ا٦بر ٖضص مً الؿ٩ان لال٢با٫ ٖلى قغاء الا 

ـ حٗض ي٠ٗ الغ٢ابت واملخاؾبت ال٣اهىهُت الصخاب الا٦كا٥ 3

 مً الاؾباب الغئِؿت وعاء اعجٟإ وؿب الخلىر بٗىهغ الغنام .

ـ ًىظض ٖال٢ت َغصًت بحن مؿخىي صزل الاٞغاص وبحن الا٢با٫ ٖلى 4

 الكغاء مً بائعي املا٧ىالث لال٦كا٥ .

٣اهىهُت مٓهغا ـ زل٣ذ اهدكاع ْاهغة الا٦كا٥ الؾُما الٛحر ال5

ٚحر الئ٤ ومكىه ملغ٦ؼ الغناٞت ٣ٞض قىهذ مىٓغ املضًىت مً 

ظهت ًٞال ًٖ اجها انبدذ اما٦ً لخ٨ضؽ الىٟاًاث مً ظهه 

 ازغي .

 حذود البحث :

جمشلذ الخضوص امل٩اهُت بمغ٦ؼ الغناٞت في مضًىت بٛضاص  ، اما 

 م.2021الخضوص الؼماهُت ٩ٞاهذ صعاؾت جُب٣ُُت لٗام 

 هضٝ البدض :
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ال٨ك٠ ًٖ املخاَغ الصخُت الىاظمت ًٖ الخلىر بٗىهغ 

الغنام هدُجت ا٢با٫ املىاَىحن الؾُما طاث الضزل املخضوص 

ٖلى الكغاء مً الا٦كا٥ والتي اٚلبها ٚحر زايٗت لخىُٟظ قغٍو 

 الصخت والؿالمت املهىُت في الٗمل .

 املبحث الاول 

افيت على ظاهشة الخلىر الغزائي بع ىطش ازش العىامل الجغش

 الشضاص في مشكض الشضافت

ـ املى٢٘ الجٛغافي : ان للمى٢٘ الجٛغافي ملغ٦ؼ الغناٞت في مضًىت 1

قماال، وبحن ° ( 33  18‾°  _  33¯   23بٛضاص بحن صائغحي ٖغى )  

ُت ° ( 44  27‾° _ 44¯   22زُي َى٫   )   ( وظضو٫ 1قغ٢ا )زٍغ

(1.) 

ت التي      له الازغ الباعػ مً خُض وكاٍ خغ٦ت الٗملُاث الخجاٍع

حٗخمض في ابغاػ اوكُتها ٖلى الاًضي الٗاملت الظًً هم مً ٞئت 

اصخاب الضزل املخضوص والظًً ٌٗخمضون في مِٗكتهم ٖلى 

الا٦كا٥ هى مهضعا   ابؿِ اهىإ املِٗكت.اط ًجض البٌٗ مً

املخضوص ًلخجئ الى لغػ٢ه والبٌٗ الازغ مً الٗما٫ طاث الضزل 

ٗمت  خماص ٖلى ماًبإ مً الَا ؾضاخخُاظاجه مً الجٕى بااٖل

 امل٣ضمت مً ٢بل اصخاب الا٦كا٥.

املحالث الاداسيت ملشكض الشضافت ومىكعها الجغشافي  (1خشيطت )

 مً مذًىت بغذاد

 

ـ الطىسة الفضائيت ملذًىت 1املطذس : مً عمل الباحثت باالعخماد على :

افيت ، اماهت بغذاد ،  ـ بلذًت  2 .2010بغذاد، شعبت هظم املعلىماث الجغش

 2020مشكض الشضافت ، اسكام محالث مشكض الشضافت، 
 

 (اظماء واسكام املحالث ملشكض الشضافت في بغذاد1جذول )

 اسكام املحالث اظم الحي

      120 118 116 حي الُب

   114 112 110 108 106 104 حي الغقُض

        102 أبى هإاؽ

       149 147 حي الٗلىم

 145 141 139 137 131 129 127 125 الكُش ٖمغ

ت   119 117 115 113 111 109 107 الجمهىٍع

        101 الؿٗضون 

    143 135 133 123 121 ال٨ُالوي

       105 103 الىًا٫

ت       506 504 502 املؿدىهٍغ

      509 503 501 الىُل

       510 508 جمىػ  14

س ي        507 505 الاصَع

املطذس :اماهت بغذاد ، دائشة بلذًت الشضافت ، شعبت هظم املعلىماث 

افيت  . الجغش

حر زايٗت      ت ٚو ٚالبا ماج٩ىن الا٦كا٥ والا٦كا٥ م٨كٞى

( مما ًدؿبب خاالث ٦شحرة مً 1,2للكغٍو الصخُت) نىع 

الٛظائي بالغنام والتي انبدذ مً الٓىاهغ البُئُت الدؿمم 

الؿلبُت الكائٗت الاهدكاع في مضًىت بٛضاص الؾُما في مغ٦ؼ 

الغناٞت بهىعة ٦بحرة م٣اعهت بب٣ُت املىا٤َ مً مضًىت بٛضاص ، اط 

ٌٗض الغنام مً اخض املٗاصن الش٣ُلت امل٨دكٟت في ٖهغ 

ٚم ٦5شاٞتها الى )، ًهل 1ؾىت ٢بل املُالص  7000)البروهؼي ٢بل )

، ج٨مً زُىعتها في البِئت ل٩ىجها الجخٟسخ بىؾاَت 2( 3/ؾم

ا مما ٌٗجي ٢ابلُتها ٖلى الشباث في الىؾِ البُئي ، ًٞال  الب٨تًر

بت مً مىا٢٘  ًٖ ٢ابلُتها ال٨بحرة في الترؾِب ٖلى الاؾُذ ال٣ٍغ

 3َغخها .

ٗمت واملكغوباث الصخا      ب لهظا الؿبب ٞان جغؾُبها ٖلى الَا

الا٦كا٥ املٗغويه للهىاء صون ُٚاء ، مما حؿبب في حك٨ُل 

زُىعة ٦بحرة ٖىض جغا٦مها في اوسجت واًٖاء ظؿم الاوؿان ، 
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اطن ج٨م زُىعتها في الخازحر الترا٦مي لؿمُتها في زالًا ظؿم 

الاوؿان ولهظا ٞان جغا٦مه ٌؿبب ُٞما بٗض امغاى ٖضًضة 

 4اللى٦ُمُا لالوؿان مجها الهٕغ بداالجه الخمـ وامغاى

٦ما هجض بان اٚلب املهابحن  5وامغاى الجهاػ الٗهبي والهًمي

باعجٟإ هغمىن ال٩ىعجؼو٫ في ظؿم الاوؿان هى هاظم ًٖ وظىص 

الغنام في صم املهاب ، اط انبدذ هظه الامغاى مىدكغة 

.حٗض وؾائِ الى٣ل مً اخض الاؾباب 6ب٨ثرة في ٖاملىا الُىم

م وطل٪ الن الغنام ًضزل في الغئِؿت للخلىر الٛظائي بالغنا

ً للخدؿحن مً اقخٗاله ٖلى ق٩ل مغ٦ب عباعي  جغ٦ُب البجًز

 مشُل الغنام .              

جلىر الاطعمت الشعبيت املكشىفت بالشضاص للشبها  (1ضىسة )

 مً وظائط الىلل

 .2020املطذس : اماهت بغذاد ،بلذًت مشكض الشضافت ، شعبت الاعالم ، 

مً كبل املىاطىين على ششاء الاكالث  الكبير الاكبال (2ضىسة )

 الشعبيت الشخيطت الثمً

 
 2020املطذس : اماهت بغذاد ،بلذًت مشكض الشضافت ، شعبت الاعالم ، 

لظا ظاء مك٩لت جٟا٢م الخلىر الٛظائي بالغنام ا٢تراها م٘ 

ْاهغة اهدكاع الا٦كا٥ التي جمشل تهضًضا بُئُا الؾُما ٖىضما 

ٗاث التي ا٢غتها وػاعة الصخت ج٩ىن زاعط الًىاب ِ والدكَغ

.اط ٖلى مؿخىي الٗغا١ جدخل مداٞٓت بٛضاص اٖلى 7والبِئت

ٗمت  اليؿب في املؿاهمت بىظىص ْاهغة الا٦كا٥ ملبُٗاث الَا

( ، جلتها مداٞٓت الىج٠ (%24واملكغوباث مك٩لت بظل٪ وؿبت 

( مً مجمٕى ٖضص 13 (%( ، زم ٦غبالء بيؿبت (%17بيؿبت 

( ج٨مً  2) ظضو٫  2021.8( الٟا لٗام  42410البالٛت )الا٦كا٥ 

زُىعة ا٢خهاص الٓل في اجها جٟسح املجا٫ امام اعجٟإ خاالث 

٤ الٛظاء والكغاب  الانابت بالدؿمم بالغنام املىخ٣ل ًٖ ٍَغ

امللىر الؾُما ٖىض مسالٟتها للكغٍو الصخُت مً خُض مى٢ٗها 

اهبٗار ماصة  و٢غبها مً وؾائِ الى٣ل التي حٗض الاؾاؽ في

ً املؿخسضم ٧ى٢ىص  الغنام التي جضزل ب٨مُت ٦بحرة في البجًز

للؿُاعاث ، ٞالغنام هى الظي ٌٗمل ٖلى جدؿحن ٖملُت 

داٞٔ ٖلى مدغ٥ الؿُاعة مً  الاخترا١ الضازلي للى٢ىص ٍو

الاهٟجاع ، ًٞال ًٖ الخسلو مً انىاث الٟغ٢ٗت في خا٫ وظىص 

ً امل ( اط ًخ٩ىن C6H6خؿً ) الغنام ب٨مُت مىاؾبت في البجًز

( طعاث ٧اعبىن وهُضعوظحن ًًاٝ الُه وؿبت مً الغنام 6مً )

 9(ٚم/لتر. 0.6 _ 0.2جهل الى ) 

اليعبت املؤيت ملعاهمت املحافظاث باعخمادها على  (2جذول )

 الاكشاك لبيع املاكىالث واملششوباث

 املخاٞٓت
اليؿبت 

ت  املٍإ
 املخاٞٓت

اليؿبت 

ت  املٍإ

اؾم 

 املخاٞٓت

اليؿبت 

ت  املٍإ

 %4 بابل %6 واؾِ %24 بٛضاص

 %3 نالح الضًً %6 مشجى %17 الىج٠

 %3 ٦غ٧ى٥ %5 طي ٢اع %13 ٦غبالء

 %3 صًالى %5 ٢اصؾُت %7 بهغة

 %2 اهباع %1 املىنل %7 مِؿان
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افيت ، بياهاث غير  املطذس : اماهت بغذاد ، شعبت هظم املعلىماث الجغش

 .2020ميشىسة ، 

ٖلُه ٞان اهبٗار الغنام مً ٢بل الؿُاعاث حؿبب في      

بت مجها  اط .جغؾبها بؿبب ز٣ل وػجها الظعي الؾُما في املىا٤َ ال٣ٍغ

اعجٟٗذ اٖضاص الؿُاعاث التي صزلذ الى مضًىت بٛضاص بٗض ٖام 

ت املغوع الٗامت  2008وجدضًضا في ٖام  2003 اطا سجلذ مضًٍغ

خضًض الظي ًخىظب ( ؾُاعة واٚلبها مً الُغاػ ال898633)

ً املخؿً للخٟاّ ٖلى مدغ٥ الؿُاعة مً  اؾخسضام البجًز

الاخترا١ الضازلي وهظا ًخُلب اياٞت ٦مُه ا٦بر للغنام 

ً املخؿً 10للى٢ىص املؿخسضم  ، اط ٣ًضع ٦مُت الغنام في البجًز

ٚم/لتر ( في خحن ًبلٜ الغنام املؿخسضم في الؿُاعاث طاث 0.6)

،مؿببا جلىزا ياعا لالوؿان 11م /لتر (ٚ 0.4الى٢ىص الغصئ م٣ضاع) 

ان ماًهل ٖبر الضم مؿببا ٖضة امغاى  ٖىض اؾخيكا٢ه ٞؿٖغ

اث الضم الخمغاء 12مجها الهٕغ ، ًب٣ى هظا 13واهسٟاى وؿبت ٦ٍغ

اة  الدؿمم مالػما لالوؿان في خا٫ ٖضم مٗالجخه مما ٌؿبب الٞى
14. 

بٌٗ  :ـ ًلٗب املىار صوعا مهما في الا٢با٫ ٖلى جىاو٫  ـ املىاخ2

ٗمت صون ٚحرها الؾُما في املىا٤َ الكٗبُت ، مما جُلب 15الَا

م. 2021الامغ الى ازظ الُٗىاث في ٞهلي اله٠ُ والكخاء لؿىت 

في يىء الضعاؾت املُضاهُت ملغ٦ؼ الغناٞت ، بدؿب بُاهاث اماهت 

( )٦ك٪ ( لبُ٘ 159بٛضاص ٞان مى٣ُت الضعاؾت جدىي ٖلى )

لظا جم ازخُاع ُٖىت ٖكىائُت َب٣ُت لخجؿُض البدض  املا٧ىالث

و٧اهذ املا٧ىالث واملكغوباث املخخاعة مخمشلت ب٩ل مً )الٟالٞل ، 

خماص  اث ،الالبان (، بااٖل البا٢الء ، الخمو ، املعجىاث ، الخلٍى

 :16 ٖلى جُب٤ُ املٗاصلت الاجُت

           T2 

n = _________________                             

        R2 + 1/N*T2 

 عيىت البحث املاخىر مً املجخمع الاضلي nارا جمثل 

T 1,96= كيمخه في املعادلت هى 

R =0,05 

N املجخمع الاضلي للبحث = 

n =3,8416  

                                                              3,8416                     

_________________ = 78  

0,025+ 1____ x 3,8416 

                   159 

هٓغا ل٨بر حجم الُٗىه املؿخسغظت لخدلُل املىاص الٛظائُت     

خماص ٖلى  ملبُٗاث الا٦كا٥ في مغ٦ؼ الغناٞت ، اط جم الٖا

ه وم٣ضاعها  ( مً حجم الُٗىت ٩ٞاهذ (%5اؾخسغاط اليؿبت املٍإ

مً املىاص الٛظائُت للمبُٗاث ) ل٩ل هٕىُٖىاث 4الىدُجت هي)

املجمٕى ال٨لي  املٗغويت مً ٢بل اصخاب الا٦كا٥ ،اط انبذ

( ُٖىت لٟهل الكخاء لكهغ ٧اهىن الشاوي و٦ظل٪ هٟـ   24هى )

 الٗضص مً الُٗىاث لٟهل اله٠ُ لكهغ جمىػ.

ت الخلىر الخانل لترؾباث الغنام الهاصعمً و٢ىص     ملٗٞغ

ج الخدالُل الهاصعة مً وػاعة الٗلىم الؿُاعاث ٩ٞاهذ هخائ

والخ٨ىىلىظُا بىؾاَت ظهاػ املُُاٝ الظعي لخدلُل الٗىانغ 

( والك٩ل 3. اط لىخٔ في يىء الجضو٫ )(4،  3)نىعة الش٣ُلت 

اث الغنام لُٗىاث ٞهل اله٠ُ 1،2) ( اعجٟإ في مؿخٍى

ٗمت  م٣اعهت بٟهل الكخاء في ْل املجمٕى الجهائي ل٩ل مً الَا

ٗىص الؿبب وعاء طل٪ هى هدُجت اهسٟاى مؿخىي  املخخاعة ، َو

ٗمت في ٞهل اله٠ُ مما ج٩ىن ٞغنت الاجاخت  الُلب لكغاء الَا

ٗمت املٗغيت لٟهل  للخلىر بٗىهغ الغنام ا٦ثر مً الَا

الكخاء ،اطا لىخٔ اعجٟإ ٦بحر بخلىر الغنام في املعجىاث 

ها العب٘ ُٖىاث هى  اث لٟهل اله٠ُ ،اط بلٜ مجمٖى  35)والخلٍى

(ملٛم /٦ٛم ٖلى الخىالي ،اطا ٧اهذ هخائج الُٗىاث جتراوح  31( و)

اث  9 _ 7)ملٛم /٦ٛم للمعجىاث و)9 _ 8)) ملٛم/ ٦ٛم للخلٍى

ٗىص الؿبب لُى٫ مضة ب٣ائهما في الجى مما ج٩ىن ٞغنه  َو

اجاختهما للخلىر ا٦ثر م٣اعهت بُٗىاث ٞهل الكخاء ٣ٞض ٧اهذ 

( ملٛم / 4 - ٦/3ٛم للمعجىاث و) ( ملٛم4 - 1الىخائج جتراوح بحن )
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اث، في خحن سجل هخائج ُٖىاث الالبان ا٢لها في ٞهل  ٦ٛم للخلٍى

ٗىص الؿبب ل٨ثرة  2– 1اله٠ُ اطا بلٛذ ) (ملٛم /٦ٛم َو

الُلب ٖلى الكغاء في هظا الٟهل مماج٩ىن ٞغنه الاجاخت ا٢ل 

للخٗغى للخلىر ، اما في ٞهل الكخاء ٣ٞض سجلذ ُٖىاث 

الٞل والخمو ا٢لها جلىزا ٩ٞاهذ الىخائج جتراوح بحن البا٢الء والٟ

ٗىص الؿبب في اهسٟاى وؿب الخلىر الى 3  - 1) ( ملٛم /٦ٛم َو

ٗمت الؾُما في الهباح  بت الاٞغاص في الكغاء لهظه الَا ٦ثرة ٚع

لبت  ٗمت الؾُما للٗما٫ َو البا٦غ ٞهى ٌٗض مً اًٞل الَا

الٓهحرة اًًا،  املضاعؽ و٦ظل٪ جغجٟ٘ ٢ُم الكغاء لهافي او٢اث

ل٩ىجها حٗض مً الىظباث املكبٗت والغزُهت الشمً لظواث الضزل 

 املخضوص.

 ( جهاص املطياف الزسي لفحظ عىطش الشضاص3ضىسة )

في وصاسة العلىم 11/1/2021املطذس : الخلطذ الطىسة بخاسيخ 

 والخكىىلىجيا ، كعم البيئت واملياه

جحليل عيىاث الحمظ في مخخبر وصاسة العلىم  (4ضىسة )

 2021والخكىىلىجيا لعام 

 
املطذس : جم الخلاط الطىسة لىخائج جحليل العيىاث مً كبل احذ مىظفي 

 2021املخخبر،

 الشعبيت في مشكض الشضافت ملغم/كغم معخىياث الشضاص في عيىاث املاكىالث (3جذول )

 املا٧ىالث

 ُٖىاث ٞهل الكخاء ُٖىاث ٞهل اله٠ُ

 1ُٖىت 
 ُٖىت

2 
 3ُٖىت 

 ُٖىت

4 

 

 املجمٕى
 ُٖىت

1 

 ُٖىت

2 

 ُٖىت

3 
 املخضص البُئي املجمٕى 4ُٖىت 

 5 1 1 1 2 11 1 4 3 3 الٟالٞل

 ان الًخجاوػ م٣ضاع الخلىر بالغنام في

 الٛظاء واخض

 ظؼء بامللُىن 

 4 1 1 1 1 19 5 5 4 5 البا٢الء

 7 2 3 1 1 26 8 6 6 6 الخمو

 12 1 4 4 3 35 9 8 9 9 املعجىاث

اث  14 3 4 4 3 31 7 7 9 8 الخلٍى

 9 1 3 1 4 5 1 2 1 1 الالبان

 والخكىىلىجيااملطذس : مً عمل الباحث باالعخماد على هخائج جحاليل عيىاث الذساظت في مخخبر وصاسة العلىم 
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 معخىياث الشضاص في عيىاث املاكىالث الشعبيت لفطل الطيف في مشكض الشضافت ملغم /كغم (1الشكل )

 
(3املطذس : مً عمل الباحثت باالعخماد على جذول )            

 معخىياث الشضاص في عيىاث املاكىالث الشعبيت لفطل الشخاء في مشكض الشضافت ملغم /كغم ( 2الشكل )

 
 (3املطذس : مً عمل الباحثت باالعخماد على جذول )   

 

:ـ ٌٗض الٗامل الؿ٩اوي مً الٗىامل الغئِؿت لخىيُذ  ـ العكان3

وججؿُض مساَغ ا٢خهاصًاث الٓل في مغ٦ؼ الغناٞت ، اط بلٜ 

(  356983املجمٕى الؿ٩اوي ملغ٦ؼ الغناٞت في بٛضاص خىالي ) 

خماص ٖلى الخ٣ضًغاث الاخهائُت الؿ٩اهُت  ال٠ وؿمت وطل٪ بااٖل

هٓغا لخمحز مى٣ُت الضعاؾت  2021.17لىػاعة الخسُُِ لٗام 

( جهل  5،  4بىظىص ٖضصا هائل مً املضاعؽ والجامٗاث )ظضو٫ 

( ظامٗاث ًٞال ًٖ وظىص ٖضص مً ال٩لُاث 3(مضعؾت و)66الى )

، 6، باالياٞت الى الجىام٘ وال٨ىائـ التي جملئ املى٣ُت )ظضو٫ 

7 .) 

اكعها في مشكض الشضافت4جذول )  ( اظماء املذاسط ومى

 املضعؾتاؾم 
املى٢٘  

 الجٛغافي
 اؾم املضعؾت

املى٢٘ 

 الجٛغافي

اؾم 

 املضعؾت

املى٢٘  

 الجٛغافي

مضعؾت 

 الغقُض
 21ػ104م 

مضعؾت 

 املخمضًت
 9ػ 115م

مضعؾت 

 الغقُض
 6ػ 112م

0
10
20
30
40
50
60
70

 االلبان الحلويات المعجنات اللبلبي الباقالء الفالفل

11192635315 عينات فصل الصيف المجموع

4عينات فصل الصيف عينة  158971

3عينات فصل الصيف عينة   456872

2عينات فصل الصيف عينة   346991

1عينات فصل الصيف عينة   356981

ص
صا

لر
با
ث 

لو
لت
 ا
ت

يا
تو

س
م

 

0
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30

 البان حلويات معجنات لبلبي  باقالء فالفل

54712149 عينات فصل الشتاء المجموع

4عينات فصل الشتاء عينة   112131

3عينات فصل الشتاء عينة  113443

2عينات فصل الشتاء عينة  111441

1عينات فصل الشتاء عينة  211334

ص
صا

لر
با
ث 

لو
لت
 ا
ت

يا
تو

س
م
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مضعؾت 

 املخى٧ل
 38ػ 107م 

مضعؾت 

 البخى٫ 

ف  108م

18 

مضعؾت 

 الاوؾُت
 18ف  101م

مضعؾت لُلت 

 ال٣ضع
 َُبتمضعؾت  42ػ 121م

 115م 

 قُش ٖمغ

ت  زاهٍى

 ٞاَمت
 36ػ  101م 

مضعؾت 

ت  الجٍٟٗغ
 74ػ 104م

مضعؾت 

 الخٗاون 

 115م 

 قُش ٖمغ

ت  زاهٍى

 ؾ٨ُىت
 36ػ  101م

مضعؾت 

 الغناٞت
 74ػ 104م

مضعؾت 

 مِؿلىن 

 115م

 14ػ

مضعؾت 

الٗهض 

 الجضًض

 36ػ 101م 

اٖضاصًت 

 الىًا٫
 28م ػ104

مضعؾت 

 الضهاهه

  115م

 10ػ

ت  زاهٍى

 ال٣ُٗضة
 102م 

مضعؾت 

 املهلب

 104م

 الؿى٪

مضعؾت زىلت 

 بيذ الاػوع
 118م

ت  زاهٍى

 الخالهت
 101م

مضعؾت 

 املىهىع 
 63ػ  104م 

مضعؾت 

 ال٨ٟاح

 117م

 52ػ

مضعؾت 

 ػبُضة
 43ػ 103م 

مضعؾت 

 الغقُض
 21ػ 104م 

اٖضاصًت 

 الخمٍغٌ

 119م

قإع 

 الجهاص

مضعؾت 

 الجلُل
 71ػ 101م

مضعؾت 

 ال٣ضؽ
 111م

 6مضعؾت 

 ٧اهىن 
 6ػ  112م

مضعؾت 

 صظلت
 الؿٗضون 102م

مضعؾت ابً 

 الجىػي

قإع  123م

 الهاصي

مضعؾت 

 الباعوصًت

ف  124م

 الغقُض

مضعؾت 

 الكغ٢ُت
 17ػ 103م

مضعؾت 

 الُاهغة
 18ػ 108م

املخىؾُت 

 الٛغبُت

ابي  116م

 َالب

مضعؾت 

 خُٟا
 17ػ  103م 

مضعؾت 

 الٟغاهُضي
 11ػ113م

ت  املغ٦ٍؼ

 للبىاث

ف  117م

 الخلٟاء

مضعؾت 

 الؼهاوي 
 17ػ  103م 

مضعؾت 

 املهضًت
 22ػ 115م

مضعؾت ابً 

 املٗتز

ف  131م

30 

مضعؾت 

 الغمُلت
 48ػ  103م 

مضعؾت 

 الىٓامُت
 69ػ  101م

مضعؾت ابى 

 جمام

ػ  103م

43 

اٖضاصًت 

 ؾِىاء
 13م

مضعؾت 

 هبىزظ ههغ
اء 143م ت الٞى  143م زاهٍى

مضعؾت 

 الٗا٢ىلي
 137م

ت  زاهٍى

ً  املخمحًز
 20ػ 508م

مخىؾُت ابي 

 ٞغاؽ

 508م

 29ػ

مخىؾُت 

 ٞلؿُحن
 48ػ 510م

اٖضاصًت 

 ال٣ىاة
 22ػ 510م

مضعؾت 

 الخامُم
 507م

مخىؾُت 

س ي  الاصَع
 503م 

اٖضاصًت 

ت  املؿدىهٍغ
 61ػ 506م

اٖضاصًت 

الغقُض 

 للبىاث

 504م 

اٖضاصًت 

الاههاع 

 للبىحن

 27ػ 506م

ت الؼهغاء  زاهٍى

 للبىاث
 23ػ 506م

مخىؾُت هىع 

 الاؾالم

 508م

 56ػ
 504م مضعؾت اعبض

اٖضاصًت 

 الخجاعة
 505م

اٖضاصًت 

الخىاعػمي 

 املهىُت

 503م 

اٖضاصًت 

طاث 

 الهىاعي 

 503م 

مخىؾُت 

 ال٣ىاة للبىحن
 57ػ  506م

مضعؾت 

 الدؿامي

ػ  510م

58 

مضعؾت 

 البهغاء
 10ػ  504م

 بغذاد.املطذس :مً عمل الباحث باالعخماد على بياهاث اماهت 

 

افيت في   (5جذول ) اكعها الجغش اظماء الكلياث واملعاهذ ومى

 مشكض الشضافت

اؾم ال٩لُت 

 اواملٗهض

املى٢٘ 

 الجٛغافي

اؾم ال٩لُت 

 او املٗهض

املى٢٘  

 الجٛغافي

اؾم ال٩لُت 

 او املٗهض

املى٢٘  

 الجٛغافي

مجم٘ ال٩لُاث 

 باب مٗٓم

قإع 

ال٩لُاث 

 147م

٧لُت 

 الخمٍغٌ
 116م 

٧لُت َب 

 ال٨ىضي
 145م 

الجامٗت 

ت /  املؿدىهٍغ

 ٧لُت الهىضؾت

 147م 
مٗهض اٖضاص 

 املٗلمحن

ػ  502م 

41 

ظامٗت 

 الغاٞضًً
 506م 

 147م  مٗهض الاصاعة
الجامٗت 

ت  املؿدىهٍغ
 501م 

٧لُت 

الٗلىم 

 الاؾالمُت

 147م 

 املطذس :مً عمل الباحث باالعخماد على بياهاث اماهت بغذاد.          
 

اكعها ( 6جذول ) اظماء الجىامع والحعييياث ومى

افيت في مشكض الشضافت  الجغش

 اؾم الجام٘
املى٢٘ 

 الجٛغافي
 اؾم الجام٘

املى٢٘ 

 الجٛغافي
 اؾم الجام٘

املى٢٘ 

 الجٛغافي

مسجض ؾلمان 

 الى٣ُب

 104م 

 18ػ

ظام٘ 

٣ي  الاباٍع
 38ػ 107م

خؿُيُت 

 الٟىاهغة
 27ػ 107م

 ظام٘ ٦ىٗان
 109م 

 28ػ

مغ٢ض ؾُض 

 ؾلُان

 106م

 13ف

مغ٢ض ابً 

 الجىػي

 106م

 13ف

 ظام٘ الىٗمان
 104م 

 1ف

ظام٘ ابغاهُم 

 اٚا
 32ػ 111م

ظام٘ ؾغاط 

 الضًً

ػ  111م 

13 

مغ٢ض الكُش 

ٖبض ال٣اصع 

 ال٨ُالوي

ف  123م

 ال٨ٟاح

ظام٘ نضع 

 الضًً

ػ  111م

13 

خؿُيُت 

 الغؾى٫ 

ػ  111م 

12 

ظام٘ 

 الانٟهُت
 110م 

مغ٢ض الكُش 

 ٖلي
 110م 

 ظام٘ ؾى١ 

 الهٟاٞحر
 110م 

 مغ٢ض ابى قُلت
ف  11م

 الغقُض

مغ٢ض 

الخؿحن بً 

 عوح

 108م ظام٘ مغظان 108م

 125م ظام٘ بجي ؾٗض
ظام٘ امام  

 َه

 108م 

 63ػ

ظام٘ ابى 

 الؿبُحن

 127م 

 28ػ

 115م  مغ٢ض ٢ىبر ٖلي
ظام٘ هاصي 

 باصي

ػ  115م 

28 
 ظام٘ املهضًت

ػ  115م 

32 

ظام٘ ٞسغي 

 ظمُل

 115م 

 22ػ

ظام٘ 

 الخان٩ي
 110م 

خؿُيُت ابى 

 الؿُٟحن

ػ 127م 

11 

 ظام٘ الٗماع 5ػ  115م  ظام٘ ا٫ ظمُل
ػ  108م

13 

ظام٘ ٖاصلت 

 زاجىن 
 1ػ 116م 

ظام٘ الخُضع 

 زاهت
 112م 

ظام٘ 

 الاخمضًت
ت 112م   112م  ظام٘ املغاٍو

ظام٘ اخمض بً 

 خىبل
 112م 

ظام٘ ٖلي 

 اٞىضي

 112م 

 11ف

ظام٘ 

 الؿلُماهُت
 1ػ  114م 

غ 119م  ظام٘ الًٟل 114م مغ٢ض ٖشمان   114م  ظام٘ الىٍػ
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 ال٨ٟاح بً ؾُٗض

ظام٘ مىىعة 

 زاجىن 
 119م 

ظام٘ خؿحن 

 باقا
لي 112م  101م ظام٘ الاوٞع

ظام٘ 

 الٟغصوؽ
 101م

ظام٘ 

 الخًحري 

 103م 

 10ػ
 ظام٘ امجض

ػ  102م 

17 

 17ظام٘ 

 عمًان
 101م 

مغ٢ض ؾُض 

 خمض هللا
 143م  ظام٘ الُُب 103م 

مغ٢ض الامام 

 الٛؼالي

ػ  133م 

12 

خؿُيُت 

 الؼهغاء
 5ػ 133م 

مسجض الكُش 

 ٖبض الغخُم
 141م

ظام٘ الٗمغ 

 ؾهغ وعصي
 137م 

مغ٢ض الامام 

 ؾُض ابغاهُم
 5ػ 133م  ظام٘ الىىع  137م 

خؿُيُت 

 الغؾى٫ 

 134م 

 11ػ
 508م  ظام٘ الٟاعو١ 510م  ظام٘ املهىض

خؿُيُت 

 الخ٨ُم
 506م  ظام٘ ال٣ضؽ 503م 

مسجض ٖبض 

 الغخمً
 505م 

 ظام٘ الىائلي
ػ  505م

49 

ظام٘ اولُاء 

 هللا
 502م  مسجض الازال١ 506م 

 املطذس :مً عمل الباحث باالعخماد على بياهاث اماهت بغذاد.  
 

افيت في مشكض 7جذول ) اكعها الجغش ( اظماء الكىائغ ومى

 الشضافت

اؾم 

 ال٨ىِؿت

املى٢٘ 

 الجٛغافي
 اؾم ال٨ىِؿت

 املى٢٘

 الجٛغافي
 اؾم ال٨ىِؿت

املى٢٘ 

 الجٛغافي

 1ػ 104م جغاػاًا
م  ٦ىِؿت مٍغ

 الٗظعاء

قإع 108م 

 الخلٟاء

٦ىِؿت 

 الٗظعاء
 114م

 41ػ 104م ال٩ازىلُ٪
٦ىِؿت 

 ال٩ازىلُ٪
 112م 

٦ىِؿت الٗائلت 

 امل٣ضؾت
 55ػ101م

٦ىِؿت ام 

 الاخؼان
 108م

م  ٦ىِؿت مٍغ

 الٗظعاء
 23ػ101م 

٦ىِؿت 

 الؿبخحن
 36ػ101م

 11ف 102م ٦ىِؿت الاعمً 16ػ 102م ام الٗىهت
٦ىِؿت 

 الاهجُلُت
 17ػ102م

٦ىِؿت 

 الؿبدُت

ف  101م

 الىًا٫

٦ىِؿت 

 الاعزىص٦ـ
 41ػ 101م

٦ىِؿت 

 ال٩لضان
 46ػ 103م

٦ىِؿت 

 الغوم

ف  103م

 الىًا٫

ال٨ىِؿت 

ُت  الكَغ
 133م

٦ىِؿت 

حن  الاقىٍع
 28ػ 133م

٦ىِؿت 

 ال٩لضان
 133م ال٣ضٌـ 3ػ 133م

اهضعاو٦ـ 

 الغوم
 3ػ113م

 املطذس :مً عمل الباحث باالعخماد على بياهاث اماهت بغذاد.          

٘ اؾخماعاث الاؾخبُان      مما ٧ان ؾببا عئِؿا لالٖخماص ٖلى جىَػ

ت مً الاٞغاص الظًً جم ازخُاعهم هٓغا ال٢بالهم ٖلى  ٖلى مجمٖى

الكغاء مً الا٦كا٥ .وبخُب٤ُ املٗاصلت اٖاله ٣ٞض بلٛذ مجمٕى 

ه ٖلى الاٞغاص هي)  (اؾخماعة ٩ٞاهذ الىخائج 154الاؾخماعاث املىٖػ

ضص للٟئت ٦8ما ًلي في يىء الجضو٫ )  ( والتي ظؿضث ا٦بٖر

ت للُٗىت ٧اهذ يمً والتي ق٩لذ وؿبت (  ؾىت 48ـ  ( 36الٗمٍغ

٘ اؾ (36.3 خماعة الاؾدباهه لهم و٧اهىا يمً (% الظًً جم جىَػ

ا٦ثر الٟئاث ا٢باال للكغاء مً الا٦كا٥ وا٦ثرهم جىاظضا في مغ٦ؼ 

ض اٖماعهم ًٖ  ت التي جٍؼ الغناٞت وا٢لهم ٧ان يمً الٟئت الٗمٍغ

(% وهم ٧اهىا الا٢ل ٖضصا (3.3ؾىت اط ٧اهىا ٌك٩لىن وؿبت   60

نه ججؿُضا للُٗىت وطل٪ ٌٗىص الى ٦بر اٖماعهم مما ٣ًل ٞغ 

الٗمل لضحهم ، ًٞال ًٖ التزامهم ومالػمتهم املجز٫ ٧ان مً اخض 

 الاؾباب الى اهسٟاى اٖضاصهم في الُٗىت املخخاعة .

اما ُٞما ًخٗل٤ باملؿخىي الخٗلُمي الٞغاص الُٗىت ٣ٞض ٧ان الا٦ثر 

ا٢باال للكغاء مً الا٦كا٥ هم مً يمً الٟئت الٛالبت مً 

ت و٧ان ٖضصهم )  جي الشاهٍى ت ) ( 64زٍغ (% ، في 41.5وبيؿبت مٍإ

خحن اوٗضم وظىص اٞغاص مً ٞئت الضعاؾاث الٗلُا ، اط هاصعا 

ٗىص  ماجغجاص الُب٣اث املش٣ٟت لال٢با٫ ٖلى الكغاء مً الا٦كا٥ َو

الؿبب في طل٪ العجٟإ الىعي لضحهم في الامخىإ ًٖ جىاو٫ الا٦الث 

ا ٖلى صختهم مً الانابت بالدؿمم الٛظائي ب٩ا ٞت الكٗبُت زٞى

 اهىاٖه.

( املعلىماث الشخطيت عً افشاد العيىت ملشكض 8جذول )

 الشضافت

ٖمغ اٞغاص 

 الُٗىت

ال٣ُمت 

 املُل٣ت

ال٣ُمت 

 اليؿبُت

املؿخىي 

 الخٗلُمي

ال٣ُمت 

 املُل٣ت

ال٣ُمت 

 اليؿبُت

 12ا٢ل مً 

 ؾىت
 %6 9 امي 6.4% 10

ـ  12مً 

 ؾىت24
٨خب 24.6 38  %7.7 12 ٣ًغا ٍو

 %25.3 39 ابخضائي 23 35 ؾىت36ـ 24

 48ـ  36

 ؾىت
ت 36.3 56  %41.5 64 زاهٍى

 %19.4 30 ب٩الىٍعىؽ 6.4 10 ؾىت 60ـ 48

 60ا٦ثر مً 

 ؾىت
 0 0 ٖلُا 3.3 5

 %100 154  %100 154 املجمٕى

 املطذس : الذساظت امليذاهيت للباحثت.

( بان اٚلب الٟئاث ٧اهىا مً الظ٧ىع  9لىخٔ في يىء الجضو٫ )    

(% وا٢لها م٣اعهت باالهار الظًً ق٩لىا وؿبت  94اط ق٩لىا وؿبت ) 

ٗىص الؿبب في اهسٟاى اٖضاص الاهار الى اهسٟاى 10)  ( % َو
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غاٝ  ا٢بالهم للكغاء مً الا٦كا٥ الؾباب حٗىص للخ٣الُض والٖا

ٗمه بال٣غب مً الا٦كا٥  التي الججحز للمغأة الكغاء وجىاو٫ الَا

 او الا٢با٫ للكغاء مجهم .

ه ٖلحهم اؾخماعة الاؾدباهت )  ائ٠ الُٗىت املىٖػ اما باليؿبت لْى

ٟحن 89( ٣ٞض ٧اهذ حك٩ل ) 10ظضو٫  (% مً ٞئت الٛحر املْى

الظًً ٩ًىن ٢ىتهم ًىمي واٚلبهم مً اصخاب الضزل املخضوص 

وهظا ٧ان ؾببا عئِؿا لاللخجاء الى الكغاء مً الا٦كا٥ ، اما 

باليؿبت لٟئت الُالب ٣ٞض اخخلىا الٟئت الشاهُت مً خُض الا٢با٫ 

(% مً 48ٖلى الكغاء الؾُما َلبت املضاعؽ و٢ض ق٩لىا وؿبت ) 

ٟحن الظًً اٚلبهم 17) اٞغاص الُٗىت ، م٣ابل )  % مً ٞئت املْى

ا ٖلى صختهم . ىن ٖلى الكغاء مً الا٦كا٥ زٞى  ٌٗٞؼ

الفشاد عيىت ( معلىماث عً الىىع والىظيفت  9جذول )

 الذساظت

 الخُاعاث الاؾئلت
ال٣ُمت 

 املُل٣ت

ال٣ُمت 

 اليؿبُت
 الخُاعاث الاؾئلت

ال٣ُمت 

 املُل٣ت

ال٣ُمت 

 اليؿبُت

ؽ/الىٕى 

 ؟

 %94 144 ـ ط٦غ؟1

ؽ / 

 املهىت ؟

 % 58 89 ٧اؾب

 %6 10 ـ اهثى ؟2
 %31 48 َالب

   

     ٠  %11 17 مْى

 % 100 154   %100 154  املجمٕى

 املطذس : الذساظت امليذاهيت للباحثت.

( اجطح لىا اؾباب جٟؿحر الا٢با٫ ٖلى 10في يىء الجضو٫ )      

الكغاء مً الا٦كا٥ اولها ٧ان اهسٟاى صزل الاٞغاص والتي 

ت بلٛذ )  % اي بم٣ضاع هه٠ ُٖىت 51)ق٩لذ اٖلى وؿبت مٍإ

هى٢غبها املجخم٘ ، في خحن بلٜ الؿبب الشاوي لال٢با٫ ٖلى الكغاء 

% م٣ابل  32)مً مهضع الٗمل والتي ق٩لذ وؿبت ٢ضعها ) 

الدؿائل الشالض مً الُٗىت والظي ٧ان خى٫ اٞخ٣اع وظىص الا٦الث 

الكٗبُت في املُاٖم الغا٢ُت مما ٩ًىن ؾببا لال٢با٫ ٖلى الكغاء 

(% مً حجم 17مً الا٦كا٥ و٢ض ظؿضث الاظابت بيؿبت )

 الُٗىت.

بحرة مً اٞغاص الُٗىت هم مً زاعط ٦ما لىخٔ بان هىا٥ وؿبت ٦

% 58)(% م٣ابل )42مداٞٓت بٛضاص مك٩لحن وؿبت م٣ضاعها ) 

هم مً ؾ٨ىت بٛضاص ، وهظا ًٟؿغ لىا اهسٟاى صزل الاٞغاص 

والبدض ًٖ ٞغم الٗمل في بٛضاص ٧لها ٖىامل حؿبب في اظباع 

ٗمت  املىاًَ ٖلى الا٢ضام بالكغاء مً الا٦كا٥ لغزو الَا

كغوباث املٗغويت التي جالئم مؿخىي صزلهم ، واملعجىاث وامل

( الظي ًىضح اعجٟإ اعجٟإ ال٣ُم 11وهظا ماًٟؿغه لىا الجضو٫ ) 

ال٢با٫ الاٞغاص في ٞهل الكخاء ٖلى ا٦الث الٟالٞل والبا٢الء 

(% ٖلى الخىالي ، في خحن  31 ,  27  , 31واللبلي مك٩لحن وؿبت )

ى الخمو في اله٠ُ اهسٟٔ ال٣ضعة الكغائُت الٞغاص الُٗىت ٖل

ٗمه في ٞهل 10)بلٛذ )  % هدُجت اهسٟاى ٖغى هظه الَا

بت الؿ٩ان ٖلى الا٢با٫ ا٦ثر في ٞترة الُٟىع  اله٠ُ وطل٪ لٚغ

والٛضاء ٖلى قغاء الٟالٞل والبا٢الء مً الا٦كا٥ والتي سجلذ 

(% ٖلى الخىالي ، اما باليؿبت ل٣ٟغة  63, 52وؿبت بلٛذ ) 

اث ٞاعجٟ ٘ الا٢با٫ ٖلحها في مىؾم الكخاء املعجىاث والخلٍى

م٣اعهت باله٠ُ ٖلى ال٨ٗـ مً الالبان التي سجلذ ٢ُمت ا٦بر 

ٗىص الؿبب في طل٪ الى  في ٞهل اله٠ُ م٣اعهت بالكخاء َو

حٗغى الاوؿان الى الُٗل نُٟا ا٦ثر مً ٞهل الكخاء بؿبب 

الاعجٟإ ال٨بحر في صعظاث الخغاعة ، ٦ما لىخٔ اًًا وظىص خاالث 

 90حرة الٞغاص الُٗىت الؾُما في ٞهل اله٠ُ بلٛذ ) حؿمم ٦ش

(% م٣اعهت بٟهل الكخاء الظي سجل وؿبت لِؿذ ٢لُلت وهى 

ٗمت هي ٚحر  60) (% وحٗىص اؾباب الدؿمم الى ان اٚلب الَا

مُٛاة بُٛاء لخماًتها مً الدؿمم ًٞال ًٖ ب٣ائها لٟتراث 

ض ٞغنت جغؾب ماصة  لت مٗغيت للهىاء الُل٤ مما جٍؼ ٍَى

غنام ٖلحها ،وهظه الاؾباب حٗىص اًًا الى مسالٟت اٚلب ال

اصخاب الا٦كا٥ الى جُب٤ُ قغٍو الصخت والؿالمت املهىُت 

ؾىاء ا٧ان طل٪ باليؿبت لالَٗمت واملكغوباث او ؾىاء باليؿبت 

 لخهمُم الا٦كا٥ .

(معلىماث عً افشاد العيىت عً العبب في الاكبال 10جذول )

 بالششاء مً الاكشاك
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 الخُاعاث الاؾئلت
ال٣ُمت 

 املُل٣ت

ال٣ُمت 

 اليؿبُت
 الخُاعاث الاؾئلت

ال٣ُمت 

 املُل٣ت

ال٣ُمت 

 اليؿبُت

ؽ/ماهى 

ؾبب 

الا٢ضام 

ٖلى 

الكغاء 

مً 

الا٦كا٥ 

 ؟

ـ 1

اهسٟاى 

صزل 

 الٟغص؟

78 51 

ؽ 

/م٩ان 

الا٢امت 

الخالي 

 ؟

ـمً 1

صازل 

مداٞٓت 

 بٛضاص

90 58% 

ـ ٢غبها 2

مً 

مهضع 

 الٗمل؟

49 32 

مً زاعط 

مداٞٓت 

 بٛضاص

64 42% 

ـ ٖضم 3

وظىص 

الا٦الث 

الكٗبُت 

في 

 املُاٖم؟

27 17   

 %100 154   %100 154  املجمٕى

 املطذس : الذساظت امليذاهيت للباحثت.
 

( هىع الاطعمت املعشوضت وعذد حاالث الدعمم 11جذول )

 الغزائي الفشاد العيىت

 الخُاعاث الاؾئلت
ال٣ُمت 

 املُل٣ت

ال٣ُمت 

 اليؿبُت
 الخُاعاث الاؾئلت

ال٣ُمت 

 املُل٣ت

ال٣ُمت 

 اليؿبُت

ؽ/ماهي 

ا٦ثر 

ٗمت  الَا

امل٣بل 

ٖلى 

قغائها 

قخاءا 

مً 

الا٦كا٥ 

 ؟

ـ 1

 الٟالٞل؟
47 31% 

ؽ ماهي 

ا٦ثر 

ٗمت  الَا

امل٣بل 

ٖلى 

قغائها 

نُٟا 

مً 

الا٦كا٥  

 / ؟

ـ 1

 الٟالٞل
63 41% 

ـ 2

 البا٢الء؟
41 27% 

ـ 2

 البا٢الء
52 34 % 

 ـ3

 الخمو
49 31%  

ـ 3

 الخمو
10 6.4 % 

ـ 4

 املعجىاث
4 3%  

ـ 4

 املعجىاث
2 1.2 % 

 
ـ 5

اث  الخلٍى
5 3%  

ـ 5

اث  الخلٍى
2 1.2 % 

 %16.2 25 ـ الالبان6  %5 8 ـ الالبان6 

/ هل 3ؽ

حٗغيذ 

لخاالث 

الدؿمم 

الٛظائي 

مً 

الا٦كا٥ 

/ هل 4ؽ % 60 93 وٗم

حٗغيذ 

لخاالث 

الدؿمم 

الٛظائي 

مً 

الا٦كا٥ 

 % 90 139 وٗم

 % 10 15 ال %40 61 ال

في ٞهل 

 الكخاء ؟

في ٞهل 

اله٠ُ 

 ؟

 املطذس : هخائج الذساظت امليذاهيت للباحثت.
 

اكيت  املبحث الثاوي / الاجشاءاث واللىاهين البيئيت العش

 املخعللت بالصحت العامت.

ْهغث ازاع مخٗضصة هجمذ ًٖ وظىص ْاهغة الا٦كا٥ وجم      

الخ٣اٍ نىع مىز٣ت جىضح الازاع املترجبت مً وظىص الخاالث 

املخالٟت مً ٢بل املىاَىحن ، الا اهه اعجاًىا خٟاْا ٖلى زهىنُت 

املىاًَ مً ٖضم وي٘ الهىعفي البدض و٢ض جم الا٦خٟاء ٣ِٞ 

 اص ووػاعة البِئت .بال٣ٗىباث الهاصعة بد٣هم مً ٢بل اماهت بٛض

 ٖلُه ظاءث هظه الازاع مخجؿضة ب: ـ 

ـ اعجٟإ خاالث الدؿمم الٛظائي في الغنام ٖاملُا، اط ٢ضعث 1 

اة (950000مىٓمت الصخت الٗاملُت ما٣ًاعب  ( ال٠ خالت ٞو

ا هاظم ًٖ الخلىر الٛظائي بالغنام ل  18، 2015ٗام ؾىٍى

واقاعث بان الضو٫ الىامُت وجدضًضا الٗغبُت ج٣٘ جدذ 

جازحرالخُغفي يىء الاع٢ام املخُٟت املسجلت بؿبب جلىر 

(% هاظم 62.5الغنام ُٞما ًسو الامغاى الىاظمه ٖجها ومجها )

ا٢ت الظهىُت.و  (% المغاى ال٣لب وجهلب الكغاًحن. 8.5)ًٖ الٖا

 19، للؿ٨خه الضماُٚت. 7.5) %و)

( ًىضح هخائج جدلُل الضم 3( والك٩ل )12الجضو٫ )في يىء هخائج 

للدؿم بالغنام في ٖضة مؿخُٟاث مً مضًىت بٛضاص ٢ض جم 

ججمُ٘ هخائج الخدالُل بهُئت بُاهاث مً ٢بل قٗبت الاخهاء 

الهخي والخُاحي لىػاعة الصخت ، اط لىخٔ اعجٟإ ٦بحر بالدؿمم 

(  214) ما٣ًاعب 2020بالغنام للظ٧ىع بلٜ ٖضص املهابحن لٗام 

انابت لالهار ،ٖلما ان هىا٥ اٖضاص مً  75)خالت حؿمم م٣ابل )

املهابحن ٚحر مسجلحن يمً اخهائُت وػاعة الصخت في قٗبت 

الاخهاء الهخي والخُاحي ، طل٪ ل٩ىجهم ٌٗمضون الى مغاظٗه 

املؿدكُٟاث الاهلُت واملخخبراث الاهلُت ،مما ًهٗب اًها٫ 

 ت .بُاهاتهم في الدسجُل لىػاعة الصخ
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ت التي جتراوح مابحن  جبحن في يىء الاخهائُاث بان الٟئاث الٗمٍغ

ؾىت( جدضًضا للظ٧ىع هم ا٦ثر ٖغيت لالنابت بالدؿمم  60 -48)

ـ  (47 وبمٗضالث حؿمم جغاوخذ بحن 78)  بالغنام بٗضص بلٜ ) 

غام/صٌؿُلتر، اط ٌٗىص اعجٟإ اٖضاص املهابحن 55 ( ما٨ًغٚو

الى الخازحر الترا٦مي للغنام في صم  واعجٟإ ٢ُم هخائج الخدالُل

الاوؿان املهاب مما ٢ض ٌؿبب له ٖضة امغاى جخٗل٤ بالجهاػ 

الٗهبي والهًمي والامغاى املهاخبت له ، في خحن بلٛذ اٖضاص 

ت ما٣ًاعب ) ( خالت انابت 22اليؿاء املهاباث بىٟـ الٟئت الٗمٍغ

غام / صٌ 33ـ  44 بيخائج جدالُل جغاوخذ بحن ) ؿُلتر، ( ما٨ًغٚو

٦ما هجض اعجٟإ في حسجُل اٖضاص الاناباث املسجلت لالَٟا٫ 

( 18( انابت للظ٧ىع م٣ابل )  20ؾىت بلٛذ )  12بٗمغ ا٢ل مً 

انابت لالهار، وهظه الاع٢ام حٗض مسُٟت باليؿبت لهٛاع الؿً 

واٚلبها  2003الؾُما اهدكغ مغم الهٕغ ب٨ثرة الؾُما بٗض ٖام 

خماص ٖلى جىاو٫  الحٗىص الؾباب وعازُت واهما ٌٗىص هدُجت الٖا

لت في الهىاء  ٗمت املٗغويت لؿاٖاث ٍَى ظًت املجمضة والَا الٚا

الُل٤ ومكب٘ بماصة الغنام والتي ج٩ىن ٦ُٟلت بىظىصها في صم 

الُٟل ان ًإزغ ٖلى ٦هغبائُت الضماٙ مما ًدضر زلل في ٖمل املخ 

لتي قهضث وػاعة وهظا ٌؿبب ماًضعى بالهٕغ الٛحر الىعاسي وا

الصخت حسجُل اٖضاص هائلت باملهابحن بالهٕغ وختى سجالث 

يُاث والشالزُيُاث مً الٗمغ، ٧لها  ت في الٗكٍغ خاالث لٟئاث ٖمٍغ

ُت الصخُت بأهمُت جىاٞغوظىص  ضم الخٖى حٗىص بؿبب الاهما٫ ٖو

 الكغٍو الصخُت في الىٓام الٛظائي .

عمم بالشضاص في ( هخائج جحاليل الذم هديجت الد12الجذول ) 

 مذًىت بغذاد

الٟئاث 

ت  الٗمٍغ

ٖضص 

اناباث 

 الظ٧ىع 

هدُجت 

 الخدلُل

غام  ما٨ًغٚو

 /صٌؿُلتر

 ٖضص

اناباث 

 الاهار

هدُجت 

 الخدلُل

غام  ما٨ًغٚو

 /صٌؿُلتر

ا٦ثرالامغاى التي 

ناخبذ ٦ال 

الجيؿحن بدؿب 

ت  الٟئاث الٗمٍغ

ا٢ل مً 

 ؾىت 12
 5ـ  30 18 8ـ  25 20

زلل في الجهاػ 

او خضور  الٗهبي

الهٕغ وامغاى 

 التهاب ال٨بض

 الهٕغ 8ـ  15 12 10ـ  30 64 24ـ 12

 10ـ  33 12 10ـ  49 74 36ـ  24
هىع الب٣٘  الهضإ ْو

 الؼع٢اء ٖلى الجلض

 17ـ  39 9 35ـ  49 53 48ـ  36
امغاى الجهاػ 

 الهًمي والٗهبي

 33ـ  44 22 55ـ  47 78 60ـ   48
امغاى الجهاػ 

 الهًمي والٗهبي

60  

 ٞا٦ثر
 25ـ  32 2 49 -14 3

ان الجهاػ  ؾَغ

 الهًمي

   75  214 املجمٕى

املطذس : وصاسة الصحت ،شعبت الاحطاء الطحي والحياحي ، بياهاث غير 

 .2020ميشىسة ، 
 

هخائج جحاليل الدعمم بالشضاص حعب الجيغ في  (3الشكل ) 

 2020مذًىت بغذاد لعام 

 
 (12املطذس: مً عمل الباحثت باالعخماد على جذول ) 

ـ الخلىر البهغي : مً الؿهل مالخٓت الخلىر البهغي في املضن 2

والؾُما في املضن املؼصخمت ٦مغ٦ؼ الغناٞت .اط ًم٨ً جدضًض 

مالمذ الخلىر البهغي في يىء , ٧ل ما ًى٣و مً الىٓاٞت 

بضو والؿالمت وألانالت, وظىص ٖىهغ ًىافى املٗالم ا لبُئُت ٍو

صزُال" ٖلى البِئت, ٧ل الٗىامل التي ج٣لل مً ج٩امل إلاخؿاؽ 

حؿبب وظىص الا٦كا٥ في الُغ١ الٗامت مىٓغ الجمالي للبِئت ، اط 

ٚحر الئ٤ للمضًىت اي اجها حؿبب ماًُل٤ ٖلُه بمك٩لت الخلىر 

 البهغي ،ل٩ىجها جلىر املٓهغ الجمالي للمضًىت . 

 مخٗضصة، ئال أجها حكتر٥ في ًخسظ الخلىر البهغي أق    
ً
٩اال

ظىهغها مً خُض ٖال٢تها بالدكىف في املٗالجت الضماُٚت 

 ٖلى صخت 
ً
ت ٚحر املخىاؾ٣ت، مما ًى٨ٗـ ؾلبا للمضزالث البهٍغ

الٟغص ، الؾُما صخخه الىٟؿُت وال٣ٗلُت. وج٣٘ املؿإولُت ٖلى 

ٖاج٤ الٟغص مً خُض اهما٫ اجبإ الاعقاصاث البُئُت في هٓاٞت 

0

20

40

60

80

اقل من 
 سنة 12

ـ   48 48ـ  36 36ـ  24 24ـ 12
60 

60  
 فاكثر

 الفئات العمرية للمصابين بتسمم الرصاص

 اصابات الذكور  

 اصابات االناث 
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ما٦ً الٗامت، مً خُض اهخمامه بترجِب وجىاؾ٤ املخُِ البُئي الا 

مً خىله، ٦ما ان وػاعة البِئت ٌكتٍر ٖلحها جُٟٗل ٢اهىن 

الٛغاماث املالُت وال٣ٗىباث بد٤ املخالٟحن ظمُٗا صون اؾخصىاء  

، والتي ٖلحها أن جغاعي عاخت املىاًَ وؾالمخه ٖبر اجساط ئظغاءاث 

والخٟاّ ٖلى ؾالمت الٟغص في  ناعمت  مً اظل صعء املخاَغ

 الىؾِ البُئي.

والهميت املىضىع وعشد اهم اللىاهين والاجشاءاث البيئت 

 املخعللت بالصحت العامت:ـ 

ٗمت 1وهي : ـ ٖضم الجىاػ بٟخذ املخالث الٗامت املخٗل٣ت ببُ٘ الَا

واملكغوباث الا بٗض الخهى٫ ٖلى اظاػة مً الجهت الصخُت 

( مً ٢اهىن الصخت الٗامت ع٢م 33ة )املخخهت بظل٪. خؿب املاص

 م والتي جخًمً الكغٍو الاجُت :ـ 1981لؿىت  89

ت والغ٢ابت الصخُت ٖلى بائعي  اوال : م٩اٞدت الامغاى الؿاٍع

ؼ٫ املغض ى املهابحن باالمغاى. ظًت ٖو  املا٧ىالث والٚا

ت والغ٢ابت  اًت هٓاٞت الاما٦ً الٗامت والكىإع الخجاٍع زاهُا:  ٖع

 .20الخسلو مً الىٟاًاثٖلى ٦ُُٟت 

 3( مً ٢اهىن خماًت وجدؿحن البِئت ع٢م 19ـ ا٦ضث املاصة) 2

ً ٖلى البِئت 1997لؿىت  م ،التي جىو ٖلى ٣ٞغة مٗا٢بت املخجاوٍػ

ثها.  في يىء ال٣اء الىٟاًاث في الاما٦ً الٗامت او خغ٢ها او جلٍى

(املخٗل٣ت باملخالٟاث بالُغ١ الٗامت 487. ا٦ضث املاصة )3

٦ً املخههت للمىٟٗت الٗامت، اط ٌٗا٢ب بالخبـ مضة والاما

ض ًٖ زمؿت ٖكغ ؾىت ) ( ًىما ، او اُٖاء ٚغامت مالُت 15الجٍؼ

 ( ال٠ صًىاع . 200ـ  ٢50ضعها جتراوح مابحن )

 ٧ل مً ٣ًىم باالمىع الاجُت :ـ 

ا ـ ٧ل مً ًدؿبب في اػصخام الُغ١ الٗامت ٧ىي٘ مىاص او ٖغباث 

في اٖا٢ت ٖملُت املغوع والُغ٢اث ججغها الضابت خُض حؿبب 

.  للكىإع

ب ـ مً ًدؿبب في  وي٘ ٖغباث او بؿُُاث او ا٦كا٥ مؿببا 

٠ اػالت  جلىزا للبِئت، جلؼم املخ٨مت بالؼام املخ٩ىم بمهاٍع

ٌ الًغع الىاش ئ ٖجها ( ًىضح 13والجضو٫ ) 21الٗىائ٤ وحٍٗى

ُت ) ( ًىي٘ املى٢٘ 2اظغاءاث املخسظة بد٤ املخالٟحن.والخٍغ

 لجٛغافي لال٦كا٥ املخالٟت لل٣اهىن البُئي.ا

اللىاهين البيئيت ججاه املخالفين مً اصحاب  (13جذول )

 الاكشاك في مشكض الشضافت

هىع الاكشاك 

 )الكشك (
 العلىباث املسجلت املىكع سكم املحلت

كشك )عذد 

7) 
104 

اسبع منهم جحذ جعش العىك 

والبليت مجاوس عماسة العىك 

بيع الصحف وازىين منهم كشب 

 واملجالث

 جم اصالتهم

كشك حجشي 

 (2عذد )
104 

ظاحت امليذان ملابل محافظت 

 بغذاد
 جم جشكين كيذالاكشاك

كشك حجشي 

 (2عذد )
104 

كشب ظيىما الخيام في حي 

 الششيذ
 جم جشكين كيذ الاكشاك

كشك  

 (6عذد)
 7ملابل حذًلت الاطفال شاسع  111

افلت عل سفع  حطلذ املى

بشكل هيكل الاكشاك 

 نهائي مً املىكع

كشك حجشي 

 (2عذد )
 في ظاحت الخالوي 111

جم جشكين كيذالاكشاك 

 2020بخاسيخ 

كشك حجشي 

 (3عذد )
 باب املعظم ظىق العىيذي 149

جم جشكين الليذ في 

7/12/2019 

كشك 

 (4عذد)
 كشب مشاب باب املعظم 149

جم جشكين كيذ الاكشاك 

 2020بخاسيخ 

كشك عذد 

 (2)عذد 
116 

مجاوس مذًىت الطب كشب 

 مىكف العياساث
 جم اصالتهما

 5كشك عذد)

) 
131 

كشب الذفاع املذوي شاسع 

 الشيخ عمش
 جم جشكين كيذالاكشاك

كشك 

 (3عذد)
 جم جشكين كيذالاكشاك كشب معدشفى الكىذي 503

كشك 

 (7عذد)
 ملابل دائشة بلذًت الشضافت 139

افلت على سفع  حطلذ املى

هيكل الاكشاك بشكل 

 نهائي مً املىكع

كشك 

 (3عذد)
 كشب عماسة الشضافي 110

جم جشكين كيذ الاكشاك 

 2019بخاسيخ 

كشك 

 (4عذد)

في  56صكاق 

 باب الششقي

مذًشيت الششطت العامت دائشة 

 الهىذظت واملشاسيع

جم جشكين كيذ الاكشاك 

 20/12/2020بخاسيخ 

 2019جشكين كيذ بخاسيخ  ملابل حذًلت الامت 107 كشك

املطذس : مً عمل الباحثت باالعخماد على بياهاث اماهت بغذاد ، دائشة 

 بلذًت الشضافت ، بياهاث غير ميشىسة.
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( املىكع الجغشافي لالكشاك املخجاوصيً في مشكض 2خشيطت )

 الشضافت حعب الىىع

 
 (. 13املطذس : مً عمل الباحثت باالعخماد على جذول )

 

 : الاظخيخاجاث

ـ حٗض ْاهغة اهدكاع الا٦كا٥ مً الٓىاهغ البُئُت املىدكغة 1

بهىعة ٦بحرة في مضهىا الٗغا٢ُت وجدضًضا في مضًىت بٛضاص ، اط 

 م.2021( ٦ك٪ لٗام 24410سجلذ اماهت بٛضاص ما٣ًاعب ) 

ٗمه 2 ـ في يىء الضعاؾت املُضاهُت جم ازخُاع زمـ اهىإ مً الَا

ا للترؾب بالغنام واملكغوباث مً اظل ٞدو م٣ضاع حٗغيه

الىاظم مً مسغظاث الٛاػاث والا٧اؾُض املىبٗشت مً و٢ىص 

ٗمت واملكغوباث  الؿُاعاث ،والتي ٚالبا ماجترؾب ٖلى الَا

ت لضي اصخاب الا٦كا٥.  امل٨كٞى

ـ لىخٔ اعجباٍ وز٤ُ بحن اٖضاص املهابحن بدؿمم الغنام وبحن 3

 اصخاب الضزل املخضوص.

م٘ وال٨ىائـ وال٩لُاث هُاث ـ ان الهدكاع املضاعؽ والجىا4

الٟغنت الصخاب الضزل املخضوص مً املىاَىحن الؾُما ال٣اصمحن 

٣ت  مً املخاٞٓاث الجىىبُتبدشا ًٖ الٗمل في بٛضاص ، و٧ان ٍَغ

ههب الا٦كا٥ مً اؾهل الُغ١ للٗمل ٞاعباخه الًضزل في 

بي للضولت ، ٦ما اجها الجدخاط الى صزل ماصي ٖالي  الخؿاب الًٍغ

 َٗمت الكٗبُت .لٗغى الا 

ٗمت 5 ت للُٗىاث املازىطة مً الَا ـ في يىء الخدالُل املخخبًر

والالبان املٗغويت مً ٢بل الا٦كا٥، لىخٔ اعجٟإ ٦بحر في 

اث واملعجىاث الؾُما في  وؿب الخلىر بالغنام لُٗىاث الخلٍى

ٞهل اله٠ُ في خحن ٧اهذ اليؿب الخلىر ا٢ل ملا٧ىالث الٟالٞل 

بت والبا٢الء والبلبي  والالبان نُٟا وقخاءا، وطل٪ بؿبب ٦ثرة الٚغ

اث  في الكغاء مً ٢بل املىاَىحن ٖلى املا٧ىالث م٣اعهت بالخلٍى

 واملعجىاث وهظا مماًدُذ ٞغنت ا٢ل للخٗغى للخلىر بالغنام .

ـ اٚلب الا٦كا٥ ٧اهذ ٚحر زايٗت في جهمحها للكغٍو البُئُت 6

خالٟت للكغٍو ، بل ٧ان البٌٗ مجها ٢ض جم اٚال٢ت هدُجت امل

الصخُت وال٣اهىهُت التي ا٦ضث ٖلحها وػاعة البِئت خٟاْا ٖلى 

 ؾالمت املىاَىحن . 

 الخىضياث : 

ـ جُٟٗل ال٣ىاهحن البُئُت بد٤ املخالٟحن مً الا٦كا٥ بالٛغامت 1

 املالُت او الخبـ خؿب هٕى املخالٟت .

 ـ يغوعة جسهُو م٩ان مىاؾب ونخي الصخاب الا٦كا٥.2

ت لُٗىاث مً الا٦كا٥ بحن مضة ـ يغوعة 3 اظغاء الخدالُل املخخبًر

 وازغي .

ت في  ٍى زل٤ وعي ز٣افي ونخي لالٞغاص في يىء الخمالث الخٖى

املضاعؽ او الجامٗاث لبُان الخُىعة التي حك٩لها الا٦كا٥ ٖلى 

 صختهم .

غقغٍو الػمت لبىاء ال٨ك٪ خُض ج٩ىن زايٗه 4 ـ ًجب جٞى

 (.5ي الهىعة اصهاه.) نىعة للمٗاًحر البُئُت و٦ما مىضح ف
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 Due to the economic crises that Iraq went 

through through the economic blockade and 

the subsequent US occupation in 2003, which 

left an imprint on the lives of low-income 

individuals, it was negatively reflected in the 

displacement of the southern governorates 

towards the capital, Baghdad, in search of job 

opportunities to meet the requirements of life. 

Due to the limited income of individuals and 

the high rates of unemployment, the so-called 

“shadow economy” or “hidden economy” has 

spread in the city of Baghdad, especially in 

the center of Rusafa, which is the investment 

of the surrounding environment with the 

simplest ways of living for poor families, 

which fall below or below the poverty line. 

The shadow economy is represented by the 

spread of fixed or mobile vehicles on road 

sidewalks or in front of shops selling popular 

foods and juices to reap petty profits, knowing 

that these activities are not included in the 

state’s tax account, if the number of vehicles 

(kiosks) in the Rusafa Center (159). The 

research included selecting samples from the 

kiosks amounting to (24) samples for the two 

seasons of July and January of foods and milk 

that are most likely to be sold and demanded 

by citizens to buy them, represented by 

(falafel, beans, labbi, pastries, sweets, dairy). 

The summer samples had the highest levels of 

lead contamination recorded, especially in 

pastries and sweets, which each recorded (35, 

31) mg/kg, respectively, due to their longer 

exposure to lead contamination. / kg 

respectively. The decrease in lead rates is due 

to the high purchasing power of the citizens, 

which leads to a shorter period of exposure to 

pollution by car exhaust. A questionnaire was 

                                                                                                  

distributed to citizens coming to buy from the 

kiosks, which amounted to (154), in addition 

to praising the danger of lead pollution in the 

light of the statistical data of the Ministry of 

Health, as well as the interest of the Ministry 

of Environment and the Municipality of 

Baghdad in this issue, as the laws and 

penalties issued against violators were 

referred to by The owners of the kiosks in the 

Rusafa Center and their geographical location 

and the legal effects issued against them. 

Keyword: :Environmental Impacts  ،Food 

Pollution ،The Economic Shadow  ،lead 

food poisoning  ،Heavy metale .   


