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 اإلهداء
..إلى مبلكً فً الحٌاة   

.. إلى معنى الحب و الحنان والتفانً   

  إلى بسمة الحٌاة وسر الوجود 
بإلى من كان دعائها سر نجاحً وحنانها بلسم جراحً إلى أغلى الحباي  

 أمً الحبٌبة

..إلى من كلله هللا بالهٌبة والوقار   

..إلى من علمنً العطاء بدون انتظار   

..إلى من أحمل أسمه بكل افتخار   

 والدي العزٌز

  ..حٌاتًلطالما أنارت ظلمةإلىشمعةمتقدة ..  بعد هللاأعتمدمأكبروعلٌهمإلىمنبه

  ..أكتسبقوةومحبةالحدودلهامإلىمنبوجوده

معنىالحٌاةمإلىمنعرفتمعه  

 أخوتً

  عامر         – خلٌل –خالد 

خلود-  رٌم – تغرٌد – رحاب –وعد   

 ..  إلىتوأمروحٌورفٌقةدربً

 إلىصاحبةالقلبالطٌبوالنواٌاالصادقة

سرتالدربخطوةبخطوةهاإلىمنرافقتنٌومع  

 زوجتً الغالٌة

 

 

 

 والسعادةفٌضحكته .. إلىمنؤرىالتفاإلبعٌنه
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أزهرتؤٌامًالمحبةالتً إلىالوجهالمفعمبالبراءةو  

 ابنً لٌث

 

إلىمنتحلوباإلخاءوتمٌزوابالوفاءوالعطاءإلىٌنابٌعالصدقالصافٌإلىمنمعهمسعدت،وبرفقتهمفٌدروبالحٌاةالحلوةوا

 لحزٌنةسرتإلىمنكانوامعٌعلىطرٌقالنجاحوالخٌر

  ساما– رٌاض – مٌساء الشاٌب –اٌاد الحسامً

 ويملإلىمنؤشعلشمعةفٌدروبع

 يإلىمنؤعطىمنحصٌلةفكرهلٌنٌردرب

 الدكتور محمد عامر زمرٌق

 الدكتورة لٌلى مسوح  
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 كلمة الشكر

 

 .. والتطٌباآلخرةإالبعفوك .. والتطٌباللحظاتإالبذكرك .. إلهٌبلٌطٌباللٌئلالبشكركوالٌطٌبالنهارإلىبطاعتك

 والتطٌبالجنةإالبرإٌتك

إلىمنزرعواالتفاإلفٌدربناوقدموالناالمساعداتوالتسهٌبلتواألفكاروالمعلومات،الذٌنكانواعونالنافٌبحثناهذاونورا

 ٌضًءالظلمةالتٌكانتتقفؤحٌانافٌطرٌقنا

  :،وأخصمنهم واالمتنانكبللشكر

 ولكل ما بذله من جهد وخبرة شرافعلىهذاالبحثاإلالذٌتفضلب محمد عامر زمرٌقالدكتوراألستاذ 

 .واالحترامركبللتقدييلهمنوكلخٌريفجزاهاللهعنومساعدة

 ولكل ما قدمته من جهد ودعم شرافعلىهذاالبحثالمشاركة فً اإلبها تفضللة لٌلى مسوحالدكتوراألستاذة 

  .واالحترامركبللتقدييمنافلهوتوجٌهات

 لتفضلها بجمٌل حضورها أن تكون األستاذة الدكتورة سوسن الماضًجزٌل الشكر واالمتنان إلى 

.عضوة فً لجنة تحكٌم هذا البحث المتواضع ولها منً كل المحبة والتقدٌر   

 لتفضلها بجمٌل األستاذة الدكتورة صوفً بركٌلكما ٌشرفنً أن أقدم جزٌل الشكر واالمتنان إلى 

. حضورها أن تكون عضوة فً لجنة تحكٌم هذا البحث المتواضع ولها منً كل االمتنان واالحترام   

 والوكٌل العلمً االستاذ الدكتور عبد الحكٌم نتوفكما أتقدم بالشكر إلدارة كلٌة الصٌدلة ممثلة بالعمٌد 

 على اتاحتهم الفرصة األستاذة الدكتورة جمانة الصالح  والوكٌل اإلداري الدكتور مصطفى العموري

.إلنجاز هذا العمل   

 األستاذ الدكتور عبد الناصر ال ٌفوتنً أن أشكرأسرة قسم علم تؤثٌر األدوٌة والسموم ممثلة برئٌس القسم

. على المساعدة إلتمام هذا العمل عمرٌن  

 وزٌر التعلٌم لألستاذ الدكتور محمد عامر الماردٌنًوٌسرنً أن أقدم بالغ الشكر واالمتنان والتقدٌر 

.العالً على دعمه المستمر   

 ممثلة –  مدٌرٌة حقول الحسكة –أتقدم بالشكر الجزٌل والتقدٌر واالمتنان للشركة السورٌة للنفط 

.باإلدارة والموظفٌن على التعاون والدعم فً إنجاز واتمام البحث  

 مدٌرٌة استثمار الغاز الحر والمرافق –كما أتقدم بالشكر الجزٌل والتقدٌر واالمتنان للشركة العامة للغاز 

  ممثلة باإلدارة والموظفٌن على التعاون والدعم فً إنجاز واتمام البحث – 

وأتقدم بالشكر الجزٌل والتقدٌر واالمتنان لشركة الفرات للنفط ممثلة باإلدارة والموظفٌن على التعاون 

 والدعم فً إنجاز واتمام البحث
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كما أتقدم بالشكر الجزٌل والتقدٌر واالمتنان للمدٌرٌة العامة لؤلرصاد الجوٌة ممثلة باإلدارة والموظفٌن 

 على التعاون والدعم فً إنجاز واتمام البحث

.وكل الشكر والتقدٌر أوجهه لكل اإلدارٌٌن والعاملٌن فً كلٌة الصٌدلة ولهم منً فائق االحترام  
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 السيرة الذاتية
 

. م 1/1/1984ولدت فً مدٌنة المالكٌة فً محافظة الحسكة   

 

.أتممت دراستً االبتدائٌة واإلعدادٌة والثانوٌة فً مدارس المدٌنة  

 

. م 2002انتسبت إلى كلٌة الصٌدلة جامعة دمشق فً عام   

 

. م 2007تخرجت من كلٌة الصٌدلة فً العام   
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 تصريح

ولٌد ابراهٌم المحمد: االسم الثبلثً   

م1/1/1984المالكٌة : مكان وتارٌخ الوالدة   

 

 التلوث بغاز سلفٌد الهٌدروجٌن فً مناطق إنتاج النفط والغاز 

 فً الجمهورٌة العربٌة السورٌة

 

ال ٌوجد أي جزء من هذه األطروحة تم اقتباسه بالكامل من عمل آخر أو أنجز للحصول على شهادة 

 أخرى فً جامعة دمشق أو أٌة جامعة أخرى أو أي معهد تعلٌمً داخل القطر أو خارجه

:أثناء القٌام بالبحث فام كل من   

 األستاذ الدكتور محمد عامر زمرٌق

 األستاذة الدكتورة لٌلى مسوح

 بمساعدتً فً تسدٌد خطا هذا البحث

لم ٌتم قبض أي مبلغ مادي أو مكافؤة عٌنٌة سواء بشكل مباشر أو غٌر مباشر مقابل القٌام بعمل ٌمس 

.جوهر هذه األطروحة أو نتائجها   

 أتعهد بؤننً لم أكتب إال الحقٌقة ولم أخف شٌئاً تحت طائلة المعاقبة والمحاسبة القانونٌة وعلٌه أوقع

 

                                                                                           توقٌع الباحث

                                                                                                                         ولٌد المحمد
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 المقدمة

Introduction 

ٌتواجد غاز سلفٌد الهٌدروجٌن فً البٌئة بصورة طبٌعٌة، ومع تقدم العلم والحاجة المتزاٌدة  للطاقة 

ازدادت انبعاثات الغازات الّسامة والملوثة للبٌئة، ومنها غاز سلفٌد الهٌدروجٌن؛ وذلك نتٌجة العملٌات 

الصناعٌة التً ٌقوم بها اإلنسان، إضافة إلى عملٌات استخراج النفط و الغاز التً أدت بدورها إلى 

ازدٌاد انبعاث غاز سلفٌد الهٌدروجٌن فً الهواء، وأصبح ٌشكل أحد مصادر تلوث البٌئة؛ التً تهدد 

 .صحة وحٌاة اإلنسان الذي ٌتعرض لهذا الغاز

وتقع كثٌراً من منشآت إنتاج النفط والغاز فً العالم قرب المناطق المؤهولة ُمعرضة األشخاص لخطر 

 .  1غاز سلفٌد الهٌدروجٌن، باإلضافة للغازات السامة األخرى التً تصدر عنها

ٌتمٌز غاز سلفٌد الهٌدروجٌن بعدد من الخواص الفٌزٌائٌة التً تزٌد من خطورة التعرض له، فهو غاز 

عدٌم اللون، ٌتمٌز برائحته النتنة إال أنه فً التراكٌز المرتفعة ال ٌمكن استشعاره عن طرٌق الشم؛ ألنه 

كما أن هناك عوامل ,2ٌعطل حاسة الشم عند اإلنسان فً التراكٌز المرتفعة فٌخفً عنه استشعار رائحته 

عدة تزٌد فترة بقائه فً الهواء، فعلى سبٌل المثال ٌتمتع غاز سلفٌد الهٌدروجٌن بكثافة أكثر من كثافة 

 .2الهواء ما ٌزٌد من خطر التعرض لهذا الغاز بشكل أكبر

ٌسبب غاز سلفٌد الهٌدروجٌن تؤثٌرات صحٌة ضارة على مختلف أعضاء جسم اإلنسان سواء بالتعرض 

، وقد سجلت األدبٌات العدٌد من حاالت التعرض التً أدت إلى ظهور   3الحاد أو المزمن لهذا الغاز

مفٌالمكسٌكتسربغازسلفٌد 1950 ففٌدراسة عام,أعراض مرضٌة، و فً بعض الحاالت سببت الوفاة

شخصاً  320 شخصاً،ونقل 22 الهٌدروجٌن من منشؤة إنتاج غاز طبٌعً مماتسبببمقتل

. 4إلىالمستشفٌاتنتٌجةاستنشاقغازسلفٌد الهٌدروجٌنبتراكٌزمرتفعة
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مفٌكندا فً منطقة ألبٌرتا بسببانفجاربئرغاز طبٌعٌٌحوٌغازسلفٌد 1982 بٌنت الدراسة التٌؤُجرٌت عام

 كٌلو 100 ٌوماً متواصبلً، ووصبللغازلمسافةتتجاوز 67الهٌدروجٌناستمراروجودهذاالغازفٌالهواءلمدة 

 .5مترمنمصدراالنفجار

 شخص فً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة 7000م إصابة 1992كما بٌنت دراسة أخرى أُجرٌت عام 

 .4بؤعراض مرضٌة نتٌجة تعرضهم الستنشاق غاز سلفٌد الهٌدروجٌن بسبب انفجار مصفاة لتكرٌر النفط
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 :سمفيد الهيدروجينمصادر التعرض ل - 1
 

: المصادر الطبٌعٌة  -1-1

غاز سلفٌد الهٌدروجٌن فً الهواء ٌتم تحرٌرها بشكل المجموع الكامل لمن % 90رب اما ٌق

 خصوصاً ؛حٌث ٌنتج غاز سلفٌد الهٌدروجٌن فً الهواء كمنتج تحلل بقاٌا النباتات والحٌوانات,1طبٌعً

  كما هو الحال فً ،الرطوبةارتفاع األوكسجٌن  وانخفاض تواجد عندما ٌحدث هذا التحلل فً ظروف 

 .1 ومناجم الفحمالمستنقعات والٌنابٌع الساخنة والبراكٌن ومصادر الطاقة الحرارٌة األرضٌة

 :المصادر الصناعٌة  -1-2

بشكل ،والعملٌات الصناعٌة التً ٌقوم بها اإلنسانالعدٌد من سلفٌد الهٌدروجٌن فً الهواء نتٌجة ٌنطلقغاز 

 والمدابغ ومعامل  كصنع الورق،أساسً نتٌجة عملٌات استخراج النفط والغاز الطبٌعً وعملٌات أخرى

. 2السماد وفً محطات معالجة مٌاه الصرف الصحً 

 
:  الطبيعي النفطوالغازفي غازسمفيد الهيدروجين -2

كونطبيعيفيالنفطوالغازالطبيعي؛ ُـم يتواجدغازسمفيد الييدروجينؾ

( Kerogen )حيثيتشكبللنفطوالغازنتيجةالتحواللحراريممموادالعضويةالمتحممةومنيا الكيروجيف

ويبؽ,الكيروجينعاليالمحتوىمنالكبريت،يحررغازكبريتالييدرجينأثناءعمميةالتحمؿوالموجودضمنالصخورالرسوبية،

 . 1 ضمف النفط والغاز الطبيعي اً  غاز سمفيد الييدروجيف محصورى

 % 90إلى  70 العنصراألساسيفيالغازالطبيعي،حيثيشكمنسبةCH4الميثافيشكؿ 

إضافةإلىمايسمىمموثاتالغازالطC2H6واإليثافC3H8والبروبافC5H10منو،فيحينتشكمييدروكربوناتأخرىمثبللبوتاف

بيعيباقيالنسبة، حيث تشمممموثاتالغازالطبيعيبخارالماءواألوكسجينوثنائيأوكسيدالكربونوالنيتروجيف 

 . والييميوموالنيونوغازسمفيد الييدروجيف؛التيتتمإزالتيافيمنشآتمعالجةالغازالطبيعي

 (  EPA )وقدصنفتوكالةحمايةالبيئة1يشكمغازسمفيد الييدروجينالمموثاألساسيممغازالطبيعي

 .31ـ/ممغ 5.7 عندمايتواجدفييغازسمفيد الييدروجينبكميةتتجاوز( Sour gas )الغازالطبيعيكغازحامض
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وحدات )يتمإزالةغازسمفيد الييدروجينمنالغازالطبيعيوالنفطضمنمنشآتالغازفيوحداتخاصةتُمدعىوحداتإزالةالكبريت 

. ضمنعمميةتسمىتحميةالغاز الطبيعي (تحمية الغاز

 حوالي(اآلبارالحامضة)تمثمعددآبار الغاز الطبيعي الحاوية عمى غاز سمفيد الييدروجيف بنسبة مرتفعة

نتاجالغازفيجميعأنحاءالعالـ% 30  .6تقريبًا منآبارا 

يتحررغازسمفيد 

، 1الييدروجينمنعممياتإنتاجالنفطوالغازبشكمروتيني،أوعنطريقالخطأأثناءعممياتاالستخراجوالنقموالمعالجة

حيثينطمقغازسمفيد 

أجيزةفصموتخزينالنفطوالغاز،وخبللعممياتحرقالغازأوانطفا,األنابيب,المضخات,الييدروجينفياليواءمنفوىاتاآلبار

ءشعمةالحرؽ كذلؾ 

أثناءعممياتتفجيرآبارالنفطوالغازوأثناءعممياتالحفرواإلنتاج،وتكونالمناطقالمأىولةقربمنشآتالنفطوالغازعرضةبشكؿ

. 1روتينيممتعرضممستوياتمرتفعةمنغازسمفيد الييدروجينحسبتقريروكالةحمايةالبيئة

 

 :فيسورية الطبيعيالنفطوالغاز- 3
 ـ،وفيعاـ1933 بدأتأعمااللبحثوالتنقيبعنالنفطوالغازفيسوريةعاـ

 .ـ1968 متمأولتدفقتجاريمنالنفطفيكراتشوكبالحسكة،وبدأإنتاجالنفطفيسوريةعاـ1956

 وفيقطاعالغازبدأتالشركةالسوريةلمنفطباستثمارالغازالمرافقمنذعاـ

ـ،وتقعمعظممناطقإنتاجالنفطوالغازفيسوريةفيالمنطقةالشمالية،الشماليةالشرقية،والشرقيةوالوسطىفيسورية1975

 .

نتاجالنفطوالغازفيسوريةليشكؤلحدأىمالركائزاالقتصاديةفيالقطرالعربيالسوري . تطورا 

 ،وتشكبلآلبارالمحفورةحاليًانسبة(إنتاجي – تنقيبي – استكشافي )بئر 2900بمغعدداآلبارالمحفورةفيسورية

نتاجسوريةمنالنفطبوسطي% 39  ألفبرميميوميًا، وبمغ إنتاجالغاز 380 منمجمبلآلبارالمكتشفةفيالقطر،ويقدرا 

 .ـ2007 مميونمتر مكعبيوميًاعاـ 22

. مميارمتر مكعبغاز 2180ممياربرميمنفط،و 30.5 ويبمغاالحتياطيالكمونيمنالنفطوالغازفيالبرالسوريحوالي
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مميارمتر  6مميونبرميؿ،وبمغ إنتاج الغازالطبيعي  68 موحتى منتصفو بمغإنتاجالنفط2010 ومنذ بداية عاـ

 . (السوريةوزارة النفط والثروة المعدنية  ) .مكعب

نتاجالنفطوالغازفيالمنطقةالشرقيةفيسورية  380000-180000 ويبمغتركيزغازسمفيد الييدروجينفيبعضآبارا 

ppm.  
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 .تبينمناطقإنتاجالنفطوالغازفيالقطرالعربيالسوري(1)والخريطة رقـ 

 

 مناطقإنتاجالنفطوالغازفيالقطرالعربيالسوري (1)الشكل

  الشركة السورية لمغاز–وزارة النفط والثروة المعدنية : المصدر 

 

: غازسمفيد الهيدروجينالفيزيائية والكيميائية لخصائصال- 4
سمفيد غاز 

تتراوح ,الييدروجينأكثركثافةمناليواء،وىوغازعديمالموف،ذوطعمحموورائحةمميزةتشبيرائحةالبيضالفاسد

,  وفقًا لممراجع المتعددة0.3ppm إلى  0.01 عتبةالرائحةليذاالغاز بيف

 .15وفيالتراكيزالمرتفعةيشبللعصبالشمي؛لذلكبليمكناالعتمادعمىالرائحةلتمييزوجودالغاز

: 15خصائصغازسمفيد الييدروجينالفيزيائية (1) يوضح الجدوؿ رقـ فيمايمي
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خصائص غاز سلفٌد الهٌدروجٌن الفٌزٌائٌة  (1)الجدول

سلفٌد الهٌدروجٌن االسم الكٌمٌائً 

 H-S-Hالبنٌة الكٌمٌائٌة 

عدٌم اللون اللون 

حلو الطعم 

رائحة البٌض الفاسد الرائحة 

 34.08ي ئالوزن الجزي

غاز الحالة الفٌزٌائٌة 

( 1=الهواء)  1.19الكثافة 

 °C 58.49-درجة االنصهار 

° C 60.33-درجة الغلٌان 

االنحاللٌة فً الماء 

° C 10ل فً حرارة / غ5.3

° C 20ل فً حرارة / غ4.1

° C 30ل فً حرارة / غ3.2

° C 260درجة حرارة االشتعال الذاتً 

% 45,5  حتى %4.3حدود االنفجار 

 1PPM =1.40mg/m3عامل التحوٌل 

 

 .8المحاليبللمائيةلسمفيد الييدروجينغيرمستقرة،حيثيتشكبللكبريت،ويصبحالمحمولعكرًابسرعة

تشمئلنتاجالكبريت،وحمضالكبريت،وتصنيعالماءالثقيموغيرىامنالموادالكيميائيةوالتH2Sاالستخداماتالرئيسيةلغاز

. 8عديف،وعدد مف الكواشفالتحميمية
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حٌث ٌدخل هذا الغاز فً العدٌد من , ٌعتبر غاز سلفٌد الهٌدروجٌن جسم مرجع سرٌع التحلل بالمإكسدات

, تفاعبلت األكسدة، وٌعتمد نمط ومعدل هذه التفاعبلت ونواتجها على طبٌعة وتركٌز العامل المإكسد

 وحمض SO2 هً ثنائً أوكسٌد الكبرٌت H2Sالنواتج األساسٌة لتفاعبلت األكسدة التً تطرأ على 

 فً  H2Sفً حال وجود أكاسٌد النٌتروجٌن فإن أكسدة ,  S والكبرٌت العنصري H2SO4الكبرٌت 

، أما H2SO4 أو حمض الكبرٌت SO2الطور الغازي سوف تإدي إلى تشكٌل ثنائً أوكسٌد الكبرٌت 

 درجة فإن الناتج األساسً لعملٌة األكسدة هو 9 إلى 5من PH فً المحالٌل المائٌة التً ٌكون فٌها 

 .S15الكبرٌت العنصري 

، كما ٌتفاعل S مع المحالٌل المائٌة للكلور والبروم والٌود لٌعطً الكبرٌت العنصري H2Sٌتفاعل غاز 

أصفر مع الكادمٌوم، و نارنجً مع اإلثمد، وأسود  )مع المعادن لٌشكل السلفورات ذات األلوان الوصفٌة 

ومع محلول نٌتروبروسٌات الصودٌوم المقلون ٌظهر لون بنفسجً حساس، لكنه غٌر  (مع الرصاص 

ثابت، وٌتفاعل مع الدٌمٌثٌلبارافٌنٌلٌندٌامٌن فً وسط كلورٌدي، بوجود آثار من فوق كلور الحدٌد فٌشكل 

  .fisher9وهو تفاعل فٌشر  (أزرق المٌتٌلٌن)كلور ماءات تترا مٌتٌلتٌونٌن 

 

 :التوزع والتحول البٌئً لسلفٌد الهٌدروجٌن  -5

جد سلفٌد الهٌدروجٌن بالشكل الغازي بعد تحرره سواء من مصادر الطبٌعة أو الناتجة عن نشاطات اوتي

 لذلك فإنه من الممكن أن ٌنتقل إلى المٌاه السطحٌة والمٌاه الجوفٌة ,اإلنسان وهو قابل لبلنحبلل فً الماء

كذلك ٌتم انبعاثه، وٌنتقل غاز سلفٌد الهٌدروجٌن إلى مناطق واسعة بعٌداً عن مصدر ,والترب الرطبة

. 10.11 التربة أو النباتاتمن قبلامتصاص الغاز من الهواء 

 حٌث ٌكون تركٌزه مرتفعاً ٌنحل هذا الغازعند سقوط األمطار فً مناطق انتشار غاز سلفٌد الهٌدروجٌن 

أما فً بٌئات رطبة ودافئة مثل مكبات النفاٌات والمستنقعات فإن سلفٌد فً تلك المناطق،فً مٌاه األمطار 

 Greenهً  بواسطة بكترٌا معٌنةH2SO4الهٌدروجٌن ٌتحول بواسطة األكسدة إلى حمض الكبرٌت 

sulfur bactria وpurple sulfur bactria10.12.13. 
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بواسطة األوكسجٌن متحوالً إلى ثانً أوكسٌد الكبرٌت جزئٌاً سلفٌد الهٌدروجٌن غاز فً الهواء ٌتؤكسد

SO210 أو الكبرٌتات. 

بسبب تمدد الهواء و ففً فصل الصٌف ،تختلف فترة بقاء سلفٌد الهٌدروجٌن فً الهواء باختبلف الجو

وارتفاع درجة الحرارة وانخفاض درجة الرطوبة ٌتبلشى وجود غاز سلفٌد الهٌدروجٌن بسرعة، وعندما 

فً فصل الشتاء ٌتكثف غاز سلفٌد الهٌدروجٌن حول كما هو الحال الرطوبة مرتفعة اًوٌكون الجو بارد

 عادة ٌتواجد غاز سلفٌد الهٌدروجٌن لفترة تقل عن ٌوم واحد لكن قد تطول ، ومناطق انبعاثه لفترة أطول

 .10.14 ٌوماً 42رة فً الشتاء لتصل تهذه الف
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 :H2Sالذي ٌتدخل فٌها المركب  دورة عنصر الكبرٌت فً الطبٌعة (2)شكلرقم ٌوضح ال
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 :الحدود المسموح بها للتعرض لغاز سلفٌد الهٌدروجٌن-6

 وال ٌتعدى التركٌز فً ،1ppbالهواء بشكل عام من المصادر الطبٌعٌة بحدود فً H2Sٌتواجد غاز 

:  وقد ُحدد التركٌز المسموح بتواجده من سلفٌد الهٌدروجٌن وفق التالً ،ppb17 0.1المناطق المؤهولة 

 : 14السورٌةفً الجمهورٌة العربٌة البٌئة الدولة لشإون وزارة -6-1

 . ساعة فً الهواء المحٌط24  لمدة ppb 107 أي ما ٌعادل ؛متر مكعب/ مكروغرام150-

 فً فوهة المدخنة للمنشؤة الصناعٌة غٌر المختصة  3.58ppm أي ما ٌعادل ؛متر مكعب/ مٌلٌغرام5- 

 .بغاز سلفٌد الهٌدروجٌن

 فً فوهة المدخنة للمنشؤة الصناعٌة المختصة 7.14ppm أي ما ٌعادل ؛متر مكعب/ مٌلٌغرام10- 

 .بغاز سلفٌد الهٌدروجٌن

المإتمر األمرٌكً لعلماء الصحة الصناعٌة الحكومٌٌن - 6-2

American Conference of Governmental Industrial Hygienists16(ACGIH): 

-ppm (TWA)= 1 العامل ا الحد األقصى من تركٌز المادة الكٌمٌائٌة الذي ٌمكن أن ٌتعرض له 

 . ساعات من العمل فً الٌوم8خبلل 

-(STEL)= 5  ppmالعامل االحد األقصى من تركٌز المادة الكٌمٌائٌة الذي ٌمكن أن ٌتعرض له 

 . دقٌقة15خبلل فترة قصٌرة ال تتجاوز 

 
 إدارة الصحة والسالمة المهنٌة- 6-3

Occupational Safty and Health Administration16(OSHA): 

- (TWA) = 10 ppm 
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: السميةلغازسمفيد الهيدروجينائكرالح-7
: االمتصاص-7-1

 200 تفوؽ سمفيد الييدروجيفيمكنأنيكوناستنشاقتراكيزمرتفعةمنغاز

ppmلىأنامتصاصييتمبسرعةمنخبلاللرئتيف،وقدأشارتدراساتأج قاتمةفيغضونثوانيمكممنالبشروالحيوانات،ممايشيرا 

. ريت عمىالخنازيروالجرذانإلىوجودمستوياتمنسمفيد الييدروجينفيالببلزمابعدتعرضياليذاالغاز

، ووصفامتصاصسمفيد 18عادةالتعرضمسمفيد الييدروجينغيرمرجحالحدوثعنطريقالفـ 

 .19الييدروجينعنطريقالجمدبأنو عمميةبطيئة
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: بقالاالست-7-2
: 18 عملٌة استقبلب سلفٌد الهٌدروجٌن(3) رقم ٌوضح الشكل

 

 مسارات استقالب سمفيد الهيدروجين(3)الشكل

 ATSDR 2006المصدر وكالة المواد السامة وسجل األمراض

 

 

: يستقمبسمفيد الييدروجينبواسطةثبلثةطرقيي

  :البروتينات المعدنيةاألكسدةوالمثيمةوالتفاعممع
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 تعتبر عممية األكسدة في الكبد المسار االستقبلبي الرئيس الذي يتـ فيو (Oxidation)األكسدة -7-2-1

التي  (Thiosulfate)نزع سمية سمفيد الييدروجيف، والناتج األساسي لعممية األكسدة ىو التيوسمفات 

تتـ ىذه العممية بسرعة؛ لذلؾ فإف سمفيد , وبعد ذلؾ تطرح في البوؿ , (Sulfate)تتحوؿ إلى سمفات 

ولكف عندما يتـ الوصوؿ إلى حد , الييدروجيف عند التراكيز المنخفضة ال يعتبر مف السمـو التراكمية 

إشباع القدرة عمى إزالة السمية فإف التراكيز الزائدة مف سمفيد الييدروجيف سوؼ تثبط االستقبلب اليوائي 

في العديد مف األنسجة عف طريؽ تثبيط التنفس الخموي في الميتاكوندريا بخاصة إنزيمات 

 .25السيتوكرومأوكسيداز، وىنا تنتج التأثيرات السمية لغاز سمفيد الييدرجيف

وقد ,تُمعتبر ىذه العممية أيضًا طريقة لنزع سمية سمفيد الييدرجيف(Methylation)المثيمة -7-2-2

توضحت طبيعة ىذا التفاعؿ عف طريؽ الدراسات التي تمت في الزجاج عمى مخاطية المعي عند 

 Thiol) (ناقة الميثيؿ)ميثيؿ ترانسفيراز -S-حيث يقـو أنزيـ ثيوؿ (Spragu-Dawley)الجرذاف مف نوع 

S-methyltransfras) بتحفيز تفاعؿ مثيمة سمفيد الييدرجيف ليتحوؿ إلى مركب ميثانتيوؿ(CH3S 

Methanethiol) 

ميثيؿ  -S-يدخؿ كركيزة لتفاعؿ مثيمة آخر يحفزه أيضًا أنزيـ ثيوؿ (Methanethiol)ىذا المركب 

 (.Dimethylsulfide CH3SCH3)ترانسفيراز وينتج عنو مركب دي ميثيؿ سمفيد 

بحيث يكوف نشاطو أعظميًافي , في مواضع كثيرة في الجسـThiol S-methyltransfrasينشط أنزيـ 

كما لوحظ نشاط ليذا األنزيـ في أجزاء أخرى مف األمعاء ,مخاطية القولوف واألعور والكبد والرئتيف والكمى

وفي المعدة والطحاؿ والقمب والعضبلت الييكمية، ولـ يبلحظ أي نشاط أنزيمي في البرازولكف ورغـ 

لـ  (Detoxification)الدالئؿ التي أثبتت أف عممية مثيمة سمفيد الييدرجيف ىي طريقة إلزالة سميتو 

  .25يعرؼ بعد إلى أي حد يمكف أف تقوـ ىذه العممية بتخفيؼ سمية ىذا الغاز

 والبروتينات الحاوية عمى الكبريت  (Metalloproteins) التفاعل مع البروتينات المعدنية-7-2-3

 يعتبر ىذا التفاعؿ اآللية السمية التي يعمؿ بيا غاز سمفيد  (Disulfid-containing protin) الثنائي

عامؿ حماية ضد التسمـ بغاز سمفيد (glutathione Oxidized) ويعتبر الغموتاثيوف المُمَؤكَسد ,الييدرجيف



28 
 

قد يدخؿ قسـ ضئيؿ منو إلى العضبلت، حيث يتأكسدأيضًا بتأثير األوكسجيف الموجود في .الييدرجيف

 (myoglobin)الميوغموبيف العضمي 

: التوزع-7-3

 بسرعة وسيولة عف طريؽ الرئتيف، ويتوزع بسرعة وشكؿ واسع في  سمفيد الييدرجيفيتـ امتصاص غاز

الجسـ، حيث بينت دراسةتشريحية أُمجريت عمىثبلثةرجالتعرضوالمموتبسبباستنشاقسمفيد 

 يوضح الجدوؿ رقـ 11في اعضائيـ H2Sوجدتركيزppm 652 - 552 الييدروجينبتراكيزتراوحت بيف

 :تراكيز غاز سمفيد الهدروجين في اعضاء المتوفين نتيجة التعرض لمغاز(2)

 في بعض أعضاء المتوفين بالتعرض لغاز سمفيد الهيدروجينH2Sتراكيز(2)الجدول

 غ/ األعمى مكغH2Sتركيز  غ/ األدنى مكغH2Sتركيز العضو

 0.6 0.2 الدماغ

 0.62 0.21 الرئة

 1.56 1.30 الكبد

 1.0 0.47 الكمى

 0.62 0.32 الطحال

 0.8 0.1 الدم

: اإلطراح-7-4
لبوليوالطريقاألساسيئلطراحسمفيد الييدروجينبعدالتعرضمو، حيث تتـ أكسدتو إلى السمفات والتيوسمفات ومف ا

تـ تعريض الكبلب والفئرانمسمفيد  (Kangas et al 1984)ففي دراسة , 11ثـ طرحو في البوؿ

 قد %99 إلى 70ة؛أي مف عالييدروجينعنطريقالوريدأوتحتالجمدأواالستنشاؽ،فوجد أف غالبيةالجر

 وجود (Kangas et al,1984)، وقد بينت دراسة  20ساعةمنالتعرض 24 تمطرحيافيالبولبعد

 .21دقيقة 40- 30 لمدةPPM 30 - 18 - 8 بتراكيزH2Sالتيوسمفاتفيبولمتطوعينعرضوالغاز
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 :السميةلغازسمفيد الهيدروجينليةاآل-8

يشابيتأثيرسمفيد 
يمنعسمفيد , 22الييدروجينطريقةتأثيرسيانيدالييدروجيف؛حيثيتدخمبعمبللسيتوكرومأوكسيدازواالستقبلباليوائي

إلىموتالخميةالتيتحرممناألوكسجيف، حيث تنتج سمية فيؤديالييدروجينالتنفسالخمويممايسببنقصأكسجةخموية
 (Cytochrome Oxidase)غاز سمفيد الييدروجيف بشكؿ أساسي عف تثبيطو ألنزيمات سيتوكرومأوكسيداز

 في عممية التنفس الخموي في الميتاكوندريا، حيث يتـ تثبيط ىذه األنزيمات بتأثير اً  ىاـاً التي تمعب دور
غاز سمفيد الييدروجيف كنتيجة إرجاع األوكسجيف في جزيئات الييـ ضمف اإلنزيـ، وفي ىذه الحالة 

تتوقؼ عممية نقؿ االلكتروف في السمسمة التنفسية بسبب منع جزيء األوكسجيف مف أداء عممو كمستقبؿ 
أخير لئللكتروف؛ األمر الذي يوقؼ عممية االستقبلب التأكسدي، مما يقود إلى بدء تفاعبلت االستقبلب 

الطاقة في الخمية وارتفاع حمض إنتاج   في الخمية، وبالتالي نقص ( ATP)البلىوائي، وانخفاض إنتاج 
ىي األكثر تأثرًا (التي تعتبر أكثر األنسجة طمبًا لؤلوكسجيف )وتعتبر األنسجة العصبية والقمبية , البلكتيؾ 

، وفي الجياز العصبي المركزي يؤدي ىذا التأثير إلى (اليوائي )بتوقؼ عمميات االستقبلب التأكسدي 
 .توقؼ التنفس وبالتالي الموت

 مف خبلؿ (succinic dehydrogenase) كما يثبط سمفيد الييدروجيف أنزيـ نازعة ىيدروجيف السكسينات
 .إرجاع الروابط الكبريتية

يؤثر كبريت الييروجيف أيضًا عمى التنفس عف طريؽ تحريض المستقببلت الكيميائية السباتية؛ األمر 

ويسبب في نياية األمر شمؿ التنفس الذي ينتج , (Hyperpnoea) (لياث)الذي يؤدي إلى فرط تيوية 

غالبًا عف القبط االنتقائي لغاز سمفيد الييدروجيف مف قبؿ جذع الدماغ؛ األمر الذي يؤدي إلى حالة مف 

 .عوز األوكسجيف

معظماآلثارالصحيةالتيتحدثمئلنسانمنجراءالتعرضمغازسمفيد الييدروجينتحدثمنخبلالالستنشاؽ؛ألنييمكنأنيصؿ 

،وتعتبراألعضاءالتنفسيةواألغشيةوالمخاطيةكالعينواألنفواألعضاءالتيتتطؿ23إلىمعظمأعضاءالجسمبعداستنشاقو

 .23باألوكسجينبشكممرتفعكالرئتينوالدماغأىدافرئيسيةلغازسمفيد الييدروجيف

 22يقومجسماإلنسانبالتخمصمنسمفيد الييدروجينعنطريقاألكسدةبواسطةأنزيماتالكبد

يراتالسميةالقاتمةتحدثعندمايتواجدغازسمفيد ثوالتأ
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 150 - 100 يكونتركيزغازسمفيد الييدروجينعند,الييدروجينبتراكيزمرتفعةتفوققدرةالجسمعمىالتخمصمنيا

ppm ،مخرشمؤلنسجةواألغشيةالمخاطية،حيث يكوف سمفيدات قموية

،وعند التعرض 22ويسببالتياباتفيالقرنيةوالممتحمةوالتياباتفيالجيازالتنفسيوتييجفيالعينوسعالوتييجفيالجمد

 .22فقدانالوعي،وتوقفالتنفسالذييسببالموت يحدث 1000ppmلمستويات مرتفعة تفوؽ 

يتراكـ غاز سمفيد الييدروجيف انتقائيًا في جذع الدماغ الذي يمتمؾ تركيزًا أعمى مف المادة البيضاء كوف 

 .24الغاز محب لمدسـ أكثر مف الماء وبشكؿ خاص في المياليف وكذلؾ في الميتاكوندريا
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 :أنماط التعرض لغاز سمفيد الهيدروجين-9
 :لتراكيز مرتفعة التعرض-9-1

 500نالتعرضمتراكيزبحدودإ

ppmمفH2Sقدتكونقاتمة،ويكونالفشبللتنفسييوالسبباألكثرشيوعًالموفاة،ويوجدالعديدمناآلثارالصحيةالتيتحدثنتيج

. 25,26القمبواألوعيةالدمويةوالعصبي وتشمآلثارعمىالجيازالتنفسيH2Sةالتعرضمتراكيزعاليةمف

, وتشمبلآلثارالعصبيةالغثيانوالصداع واليذيانواضطراببالتوازنوضعفبالذاكرةوتغيراتسموكيةعصبية

, فقدانالوعي, شممحاسةالشـ

ارتعاشوتشنج،ويعانياألشخاصالناجينمنالتعرضمتراكيزعاليةمنأعراضعصبيةمؤقتةأودائمة،كذلكتشمبلآلثارعمىالؽ

تقشرفيبشرةالوجيعمى الرغـ H2Sويسببالتعرضالحاد لػ25,26لباضطراباتفي نظمالقمب

،كما 26منأنالتعرضممغازاليسببامتصاصممموسمنخبلاللجمدالسميـ

. يسببالتعرضالحادتخريشفيالعينوتآكمفيالقرنيةوظيوربقععمىالقرنيةوتييجودمعاف

 . 27يمكنحدوثيذاالنمط مف التعرضفيحاالتاالنطبلقالمفاجئممغازنتيجةحادثما

 عامبًلمنمجموع 60 وفاة (1994-1984) المستمرة مابيف عامي (OSHA )ففيالوالياتالمتحدةسجمتدراسة

،وفيدراسة 17 عامبًلنتيجةالتعرض لتراكيز مرتفعة مف غازسمفيد الييدروجينفيمنشآتالنفطوالغاز18559

(1999Hessel &Melenka ,)175 التي أجريت عمىعمالتعرضوالسمفيد الييدروجينشممت 

 %(8 )أي نسبةعامبلً  14عامبًلأفادثمثيمأنيمتعرضوالغازسمفيد الييدروجيف،و

وعانوامنأعراضتنفسيةشممتضيقًا في H2Sمنيمتعرضوالفقدانوعينتيجةتعرضيمالقصيراألجممتراكيزعاليةجدًامنغاز

 .28التنفس 

 3 ذكرتبعد (,1998Kilburn)وفي دراسةأخرى لػ

نتيجةانفجارفيمصفاةتكريرنفطفي الواليات المتحدة األميركية H2Sسنواتمنحادثةالتعرضممستوياتمرتفعةمنغاز

, االرتباؾ, الوصفالبصري, القدرةعمىاسترجاعالذكريات, عبلماتخممفيالدماغشممتوظيفةالحركةوالتوازف

 .29بطءردةالفعمواالكتئاب
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عند اإلنساف H2Sغازلتراكيز مرتفعة مف التأثيرات نتيجة التعرض (4)و (3)فيمايمي يبيف الجدوليف رقـ 

 :والحيواف وفقًا لعدة دراسات مُمجراة
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 : عند االنسانسمفيد الهيدروجينالحادلالتأثيرات الناتجة عن التعرض (3 )الجدول

 Referenceر المصد ppmالتركٌز  التؤثٌرات زمن التعرض

16 min< 

 5 ال ٌوجد تؤثٌرات تنفسٌة

30Bhambhani and 
Singh1996 

 5 ال ٌوجد تؤثٌرات قلبٌة

ارتفاع : تؤثٌرات استقبلبٌة
تركٌز البلكتات فً الدم أثناء 

 الحركة
5 

15 min 10 ال ٌوجد تؤثٌرات تنفسٌة 
31Bhambhani et al., 

1996a 

30 min 
 ,.32Bhambhani et al 5 ال ٌوجد تؤثٌرات تنفسٌة

 5 ال ٌوجد تؤثٌرات قلبٌة 1994

2x30 min 
تؤثٌرات على العضبلت 

انخفاض النشاط : الهٌكلٌة
 التصنٌعً للسٌترات

5 
33Bhambhani et al., 

1996b 

2x30 min 

 10 ال ٌوجد تؤثٌرات قلبٌة
34Bhambhani et al., 

1997 
ارتفاع : تؤثٌرات استقبلبٌة

تركٌز البلكتات فً الدم، 
 ونقص فً قبط األوكسجٌن

10 

30 min 
صداع عند : تؤثٌرات عصبٌة

 من المرضى 10/3
 المصابٌن بالربو

2 
35Jappinen et 

al.,1990 
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:التؤثٌرات الناتجة عن التعرض الحاد لسلفٌد الهٌدروجٌن عند حٌوانات التجربة   (4)الجدول   

 التأثيرات زمن التعرض النوع والساللة
 Referenceر المصد ppmالتركيز

 الموت  
 

 

36 800 10/10موت   دقيقةWistar 12جرذ 
Beck et al., 1979 

-Fischerجرذ 

344 
 4-6موت   ساعات4

500 37
Khan et al., 

1990 

-Spragueجرذ 

Dawley 
 5/5موت   دقائق3

1655 38
Lopez et al., 

1990 

-Spragueجرذ 

Dawley, 

Fischer-344, 

Long Evans 

 ساعتان
التركيز القاتل لنصف 

 حيوانات التجربة

587 

39
Prior et al., 1988 

-Spragueجرذ 

Dawley, 

Fischer-344, 

Long Evans 

 LC50  ساعات4

501 

39
Prior et al., 1988 

-Spragueجرذ 

Dawley, 

Fischer-344, 

Long Evans 

 LC50  ساعات6

355 

39
Prior et al., 1988 

-Fischerجرذ 

344, 
 12/2موت   ساعات4

375 
39

Prior et al., 1988 

-Spragueجرذ 

Dawley 
 LC50  ساعات4

444 40
Tansy et al,. 

1981 

 6/6موت   دقيقةCD-1 50فأر 
722 

41
Smoth and 

Gosseline 1964 

 - Japaneseأرنب 

White 
 5/5موت   دقيقة40-13

500 
42

Kage et al., 1992 

 التأثيراد الجهبزيخ

 التأثيراد التٌفطيخ

-Spragueجرذ 

Dawley (M) 
  ساعات3

ًخر في الخاليب 

الظهبريخ الشويخ،  

زيبدح ًوى في الخاليب 

الظهبريخ التٌفطيخ في 

 األًف

200 

43
Brenneman et 

al., 2002 

-Spragueجرذ 

Dawley (M) 

 ساعات 3
  أيام5

ًخر في الخاليب 

الظهبريخ الشويخ في 

 هي 5/5األًف ػٌذ 

 الجرراى

80 
43

Brenneman et 

al., 2002 
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 التأثيرات زمن التعرض النوع والساللة
 Referenceر المصد ppmالتركيز

25 100 ارتفبع هؼذل التٌفص ساعة واحدة Wistar (M)جرذ 
ATSDR 2006 

  ساعاتWistar (M) 4جرذ 

اًخفبض ًشبط أًسين 

Cytochrome c 

oxidase في الرئخ 

 %15ثٌطجخ 

50 
44

Khan et al., 

1991 

-Fischerجرذ 

344, (M) 
 احتقبى خفيف  دقيقة20-60

75 
25

ATSDR 2006 

-Fischerجرذ 

344, (M) 
  ساعات4

ورهخ حىل وػبئيخ 

 خفيفخ

83 45
Lopez et al., 

1987 

-Fischerجرذ 

344, (M) 
  ساعات4

التهبة شذيذ وًخر في 

الخاليب الظهبريخ 

 التٌفطيخ والشويخ

400 45
Lopez et al., 

1987 

-Fischerجرذ 

344, (M) 
  ساعات4

ورهخ رئىيخ هتىضطخ 

 إلى شذيذح

375 
46

Prior et al., 1990 

 التأثيراد القلجيخ

 ساعة واحدة Wistar (M)جرذ 

ارتفبع ضغط الذم، 

ارتفبع هؼذل ضرثبد 

 القلت

100 
25

ATSDR 2006 

  دقيقةWistar (M) 20-60جرذ 

اضطراة ًظن القلت، 

اًخفبض هؼذل ضرثبد 

 القلت

75 
25

ATSDR 2006 

 أرنب مهجن

 ساعة أو 15
 0.5 أيام 5

 يوم/ساعة

تغييراد في ػىد 

االضتقطبة الجطيٌي، 

 اضطراة ًظن القلت

72 
46

Kosmider et al., 

1967 

 التأثيراد الؼيٌيخ

-Fischerجرذ 

344, (M) 
 عدهب  ساعات4

400 45
Lopez et al., 

1987 

 (M)خنزير غينيا 
 يوم 11

 يوم/ ساعة1
 تخريش الؼيي

20 47
Haider et al., 

1990 

 التأثيراد الؼصجيخ

36 800 فقذاى الىػي  دقيقةWistar (M) 20جرذ 
Beck et al., 1979 

 ساعتان Wistar (M)جرذ 

اًخفبض هؼذل 

االضتجبثخ لالختجبراد 

 الظرفيخ الوطجقخ

200 

ATSDR 2006 

-Fischerجرذ 

344, (M) 
  الؼصجيالىهي  ساعات4

400 39
Lopez et al., 

1988b 

 CD-1(M)جرذ 
يوم / ساعات3

  أيام5

تراجغ الىظيفخ 

 الحركيخ

80 48
Sturve et al., 

2001 
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 التأثيرات زمن التعرض النوع والساللة
 Referenceر المصد ppmالتركيز

 فقذاى الىػي ساعة ونصف (M)أرنب مهجن 
70 

46
Kosmider et al., 

1967 
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 :التعرضمتراكيز منخفضة -9-2

 et al)وبينت دراسة, 3دواروتييجو يسببالتعرضالمتكررلسمفيد الييدروجيف التعبوضعفالذاكرة

1987Khan) ( 0.02-  0.007 )التي أُمجريت عمى أشخاصتعرضوا لتراكيز بيف

ppmوبينت دراسة 49بشكممستمرلمغاززيادةكبيرةفيحدوثالغثيانواضطراباتفياألنفوتييجفيالبمعوـ،

(Kilburn ,Warshaw,1995)  التي أُمجريت عمى العماؿ الذيف تعرضوا لسمفيد الييدروجيف

اضطراباتفيالعينوأعراضعصبيةمثؿ حدوث

 .50التعبوفقدانالشييةوضعفالذاكرةوتغيرفيالمزاجوالصداعوالدوخةوالغثيانواضطراباتفيالدـ

التي أُمجريت (Partti et al 1996)وفيدراسة 

بقربمصانعالورؽ،وجدتاضطراباتفياألنفوالعينوسعالوصداH2Sعمىمجتمعمعرضممستوياتمنخفضةمنغاز

. 51عبشكممتكرروالتياباتفيالجيازالتنفسي

أُمجريت عمىمجتمعقربمحطةمياىصرفصحيتعرض (Legator et al 2001)وبينتدراسةأخرى 

ساعاتحدوث  8  لمدة تزيد عف503ppb إلى 335مفH2Sفيياالسكانمتراكيزمنخفضةمنغاز

اضطراباتعصبيةمثبللتعبواألرقواالكتئابوفقدانالذاكرةعمىالمدىالقصير،واضطراباتفيالتوازنومشاكمفيالنومو

وآثارعمىالجيازالتنفسيمثبللصفيروضيقالتنفسوالسعالواضطرابات (الدوار)القمقوالخمولوالصداعوالدوخة 

 .23فياألنفوالحنجرةواألذف

 

 

 

:  لسمفيد الهيدروجين عمى أعضاء جسم االنسانالتأثيرات السمية-10
يبدأتأثير سمفيد 

الييدروجينعمىاإلنسانعنداستشعاررائحتيالنتنةالتيتشابيرائحةالبيضالفاسدالتييمكنأنيتحسسيابعضاألشخا

 150 ويصبحيذاالغازغيرمستشعرعنطريقالشمعندتركيزأكثرمف, 0.03ppm صعندتركيز
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ppmويشكميذاالعارضخطورةكبيرةتيددفيبعضاألحيانحياةاإلنساف؛ألنييخفي,ألنييعطمحاسةالشمبسرعة

. 22عنيالتعرضممستوياتقاتمة

 :(5)يمكنتمخيصاآلثارالناتجةعنالتعرضمسمفيد الييدروجينفيالجدولرقـ 

: اآلثار الناتجة عن التعرض لغاز سلفٌد الهٌدروجٌن (5)الجدول

التركٌز 

ppm 
 رجعالمالتؤثٌر 

0.003-

0.05 
EPA Report 1993, p.III-5استشعار الرائحة 

1 

0.250-

0.300 

غثٌان نتٌجة التعرض طوٌبلً 

 للرائحة
52

Milby, p.194 

2.8 
تقبض قصبً عند المصابٌن 

بالربو 
ATSDR 2006 25 

7-14 

نقص قبط – ارتفاع الكتات الدم 

انخفاض نشاط – األوكسجٌن 

تصنٌع السٌترات فً العضبلت 

25ATSDR 2006 

10 

تغٌرات – تخرٌش فً العٌن 

نسجة أكٌمٌائٌة فً الدم و

العضبلت 

NEW York State Department of Health 

Chart
53 

28 
صداع – فقدان شهٌة – وهن عام 

ضعف ذاكرة – تهٌج – دوار – 
ATSDR 2006 

Fuller, p.940تخرٌش فً العٌن والجهاز التنفسً  50
31 

50-100 

اضطرابات بالعٌن تشمل تخرٌش 

فراز إ– حساسٌة للضوء – ألم – 

رإٌة ضبابٌة – دمع 

Milby p.194; EPA Report 1993, p.III-5
1,52 

EPA Report 1993, p.III-6شلل العصب الشمً  150-200
1 

200 
تهٌج فً األغشٌة المخاطٌة 

والجهاز التنفسً 
Snyder, p.200

54 
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250 
حباط إ وعضوي عصبًتلف 

االستقبلب الخلوي 
EPA Report 1993, p.III-5

1 

Milby p.193وذمة رئوٌة  250
52 

Kilburn (1999), p.212وذمة رئوٌة مع خطر الموت  320-530
55 

Fuller, p.940أعراض جهازٌة  500
56 

500-1000 
تسرع بالتنفس ٌلٌه انقطاع التنفس 

 (توقف التنفس )
EPA Report 1993, p.III-5

1 

Fuller, p.940فقدان الوعً والموت  750
56 

.Fuller, p.940, EPA Report 1993 p. III-5شلل تنفس ٌلٌه الموت  1000
1,56 

750-1000 

ذا نقاذ إ اإلٌةمكانإانهٌار مفاجئ مع 

و حدوث شلل أ التعرض أُوقف

تنفس ٌلٌه الموت 

Milby, p.192
52 

1000-

2000 
Kilburn (1999), p.212انهٌار فوري مع شلل تنفس 

55 

Fuller, p.940  فوريموت 5000
56 

 

: التأثيراتعمىالجهازالتنفسي-9-1
التيأُمجريتعمىالمجتمعاتالمحيطةبمصانعالورقومقارنًة مع (Jaakkel et al 1990)بينتدراسة

المجتمعات غير المعرضة لمغاز 

 1.89 مرةأكثرمنالمعداللطبيعي،وزيادةفيالسعاؿ بمعدؿ2.19وُمجدزيادةفياضطراباتاألنفبمعدؿ

التي ( Partti - pellinen 1996 )،كما بينتدراسة57وأعراضمثمضيقالتنفسوالصريركانتأكثرتواتراً مرة،

زيادة في أعراض السعاؿ والتيابات الجياز أُمجريت عمى السكاف المعرضيف لسمفيد اليدروجيف 

. 51 نتيجة التعرض لغاز سمفيد الييدروجيف مقارنة مع السكاف غير المعرضيف لمغازالتنفسي
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زيادة في التياب األنؼ التحسسي وضيؽ التنفس لدى  (et al 1989Spitzer)ت دراسةكما وجد

 التي (Richardson 1995)في دراسة و،58السكاف الذيف يعيشوف قرب مصفاة الغاز الطبيعي 

زيادة في مرض الرئة االنسدادي  لدى عف  كشفت H2Sالعماؿ المعرضيف لغاز أُمجريت عمى 

 تشمؿ السعاؿ والبمغـ اً  ذكر العماؿ أعراض، حيثتقييـ وظائؼ الرئة لدى عماؿ الصرؼ الصحي

. 59زيز والتياب حمؽأو

 قرب محطات مياه  الذيف يقطنوفلسكافالتي تمت عمى ا( Legator et al 2001)في دراسةو

د زيادة كبيرة في اضطرابات تنفسية شممت ضيؽ تنفس وسعاؿ ووجالحظوا الصرؼ الصحي 

سعاؿ % 35،ومف السكاف ضيؽ تنفس% 40 حيث عانى ؛مستمر والتياب الشعب اليوائية

، كما  وجدت إصابات بوذمة في الرئة لدى عماؿ معرضيف لغاز 23أزيز% 27 و،مستمر

H2S
% 30 نسبة اإلصابة بالربو إلى ازدياد(  Jappinen et al 1990)بينت دراسةكما,60.61.62

H2Sعند التعرض لغاز 
35 .

: التأثيراتالدموية-10-2

أف ( Nordstorm 1975)دراسةالعديدمناالضطراباتالدموية؛ حيث بينت H2Sالتعرضمغازيسبب

سببتزيادةفيتعداد H2Sأياممتواصمةمف غاز 7 لمدةppm20تعريضالعجوإللى تركيز

بشكؿ H2Sحيث تعرضعماؿ المكباتمغاز (Sadowska et al 1999)،وفي دراسة63الكرياتالبيض

 .64مزمف ظيرتمدييمزيادةفيالكرياتالبيض،العدالت،الممفاويات

(  Legator et al 2001 )دراسة

وفي , 23أكدتوجودزيادةفيفقرالدممدىالمجتمعاتالمعرضةالنبعاثاتحراريةأرضيةأومياىالصرفالصحي 

 Rosenberger et al)دراسة

وفي دراسةكؿ ,H2S65عمىالحيواناتسجمفقرالدمكعارضنتيجةالتعرضالمزمنمتركيزمنخفضمغاز(1994

( GregoraKos et al 1995, Pach et al 1996)مف 

السمفاميتييموغؿزيادةفيH2Sأكدتاحدوثتغيراتعمىتشكمكرياتالدمالحمراءلدىالعمااللذينتعرضوابشكمحادلغاز

 .66.67وبيف
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التي أُمجريت عمى  (Legator et al 2001)كما بينت دراسة 

بشكممزمنوجوداضطرابات H2Sسكانالمجتمعاتالمعرضةلمستوياتمنخفضةمف

:  حيث وُمجدفيالنزؼ،تعداددمغيرطبيعي،وفقردـ

 ، وتعداددمغيرطبيعي عند% 10 إلى 7 مف السكاف، وفقردـ عند% 18 إلى 14 ظيوركدماتعند

 ػ 2 ػ 1 ػ 0 مقارنةمعمجتمعمرجعيكانتالنسبةعمىالتوالي% 4إلى  3، واضطراباتتخثرعند % 6إلى 5

. 23لكمفئة% 2
 

: التأثيراتالكبدية-10-3
وأنزيمناقمة أميف LDHزيادةفيأنزيماتبلكتاتديييدروجينازH2Sيسببالتعرضالحادلغاز

 ALT68.69.70.71.72وناقمة أميف األالنيفCPKوالكريانتينفوسفوكينازASTاألسبارتات

كما , AST73ازدياد نشاط أنزيـ ناقمة أميف األسبارتات (Hooser et al 2000)فقد بينت دراسة 

عمى عامميف تعرضا لتراكيز مرتفعة مف غاز سمفيد  (Van Aalast et al 2000)بينت دراسة 

وفي دراسة , 60الييدروجيف ارتفاع قيـ كؿ مف أنزيمي ناقمة أميف األسبارتات وناقمة أميف األالنيف

(Florence 1996)  تبيف ازدياد قيـ أنزيـAST  تـ تعريضيا لغاز 10 حيوانات مف أصؿ 8 في 

 عند جميعيا، LDH أبقار ازدادت قيـ 6عمى  (Church 1992)وفي دراسة, 74سمفيد الييدروجيف

 عند AST ، وكذلؾ ارتفعت قيـ 1/6عند  ALT ، وارتفعت قيـ 1/6 عند CPKكما ازدادت قيـ 

 .75 منيا1/6

. 76كما يسبب غاز سمفيد الييدروجيف تغيراتفياستقبلبالشحوموالكوليستروؿ
 

: التأثيراتعمىالجهازالعصبي-10-4
 أظيرتH2S عماؿ تعرضوا لغاز 9عمى التي أُمجريت  (Legator et al 2001)في دراسة 

 مف 4 واضطراب في الفص الجبيي عند ،9 مف 2فحص اضطرابات في المخيخ عند اؿعمميات 

 والعقد القاعدية،  9 مف 1  عندوالمخ،  9مف 1 عندوالمياد،  9 مف3عند والفص الصدغي ،  9
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 غير Neuro psychologyical tests النفسية العصبيةاتختباركانت االو،  9 مف 5عند 

 6 مف 2  عند والتعمـ والذاكرة،  6 مف 3عجز في التركيز والمرونة عند ،  6 مف 4 عند ةطبيعي

8 مف 5 عند والشـ،  7 مف6عند وشذوذ في رؤية األلواف ، 
23 .

لغاز عُمرضوا  السكاف الذيف لدىوجد اضطرابات عصبية نفسية  (Kilburn 1999)في دراسة و

H2S5 إلى0.1 مف ppm ،دراسة بينت، 55د خمؿ في التوازف وتمييز األلواف وقوة القبضةوجو 

(Kilburn and Warsdw 1995 )ة نفط ذكرت أ عماؿ سابقيف في منشعمىأُمجريت  التي

. 77التعبو ، االكتئاب، التوتر لتخميطأعراض الغضب، ا

 ار مثؿ الصداع، الدوH2S عصبية نتيجة التعرض لغاز كما سجمت عدة دراساتاضطرابات

. 23,78.79.80والتعب 

 عصبية بيف السكاف المعرضيف وداضطراباتوج (Legator et al 2001) دراسة كما بينت

 ؛ حيثالنبعاثات مف مصانع الطاقة الحرارية األرضية ومحطات معالجة مياه الصرؼ الصحي

  عند وصعوبة النـو والقمؽ وتغير في الحواس منيـ،%61  عندأفادت التقارير زيادة في التعب

 والخموؿ والصداعمنيـ،% 50  عند، وفقداف الذاكرة عمى المدى القصير واالكتئاب منيـ53%

 Hessel and)وفي دراسة ، 23منيـ%34  عند واضطراب التوازفوالدوار واألرؽ منيـ،%47 عند

Melenka 1998, 1999 ) حاالت مف الصداع المستمر لدى العماؿ المعرضيف لغاز بينت
81

H2S .
 

: التأثيراتعمىالجهازالقمبيالوعائي-10-5
إلىالعديدمناالضطراباتفيوظيفةالقمبواألوعيةالدموية،تشمميذىاالضطراباتزيادةفيضH2Sيؤديالتعرضمغاز

 Ahlman et al)فيدراسةو, 25غطالدمالشريانيوانخفاضمعدلضرباتالقمبوتغيراتفينظمالقمب

كماوجدت .82كانيناكزيادةفيمعدلوفياتالعمالنتيجةاإلصابةبمرضالقمباإلقفاري(1991

ارتفاع  (Gregorakos et al 1995)دراسة

 83وزيادةفيمعدالإلصابةباحتشاءعضمةالقمب،فيأنزيماتالقمبمثمكينازكرياتينونازعةالبلكتات



43 
 

 
: التأثيراتالمسرطنة-10-6

التي  (Brenneman et al 2002)بينت دراسة

بشكمتحتالمزمنوجدتزيادةاإلختطار H2Sأُمجريتعمىفئرانعُمرضتبلستنشاقغاز

أجريت  (Friis et al 1999)كمابينت دراسة, 43باإلصابةبسرطانالجيازالتنفسي

وسجمت عدة . 84وجود زيادةكبيرةفياإلصابةبسرطاناألنؼH2Sعمىعمااللصرفالصحيالمعرضينمغاز

 201 عامبلمنعمالصناعةالورقالمعرضيف لسمفيد الييدروجيف وفاة 30157 دراساتأُمجريت عمى

 والكمىرجمبسبباألورامالخبيثةوسرطانالرئة،كمالوحظزيادةفياإلصابةبسرطانالدموالبروستاتوالدماغ

. 84.86 85والكبد

 
: التأثيراتعمىالغددالصماء-10-7

( Rosenberger 1994)،ففي دراسة85تشمبللتأثيراتتغيرات فياستقبلبالسكرياتوالتحكمبدرجةالحرارة 

 .65تمت عمى عماؿ الورؽ المعرضيف لغاز سمفيد الييدروجيف أكدتزيادةخطراإلصابةبمرضالسكري

  20 بتراكيزH2Sارتفاعسكرالدمعندتعريضأجنةالفئرانمغاز (Russell 1984)كما بينت دراسة 

75 ppm /،وأكدت دراسة87يومواحد،وبينت حدوث اضطراباتفيدورةاألنسوليف( Jocelyn 1972 )

 (Cook 1996)، كما بينت دراسة88حدوث اضطراباتفيالغدةالدرقية

. 89T3إلىT4اضطراباتفيإفرازاليرموناتوالتدخمفيتحوؿ

 .90 انخفاضاألوكسيتوسيف(Boland 1987) دراسة بينتو

 
: التأثيراتعمىالنمووالتطور-10-8

 80 التي أُمجريتعمىفئرانعُمرضتمػتركيز(Dorman et al 2000)فيدراسة

ppmمنغازH2Sفئراف كما بينت نفس الدراسةبعد أف تـ تعريض , 91%6 انخفضوزنيابنسبة 

 بعد الٌوم الواحد والعشرون للحمل حتى السادسمن الٌوم بدءاً H2S من غاز ppm 20لػتركيز
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الوالدة 

تأخرنمواألذنوالشعروبعضالتشوىاتالييكميةوعدمتكونالذيموثقوبفيالعظاموظيورالفكالسفميأطولمنالعمويوآفا

 انخفاضمعدلتغذيةالفئرانالمعرضةبشكممزمنمغاز ((Hayden 1990تجمدية، كما بينت دراسة 

H2S76 .

 
 :التأثيراتعمىالجهازالهضمي-10-9

، حيثيسببيذا 92وظيوراضطراباتيضميةH2Sالعديدمنالدراساتأثبتتالعبلقةبينالتعرضمتراكيزمنخفضةلغاز

التعرض 

لىأنمستوىمنخفضمنغاز قياء،وتشيرالعديدمنالتقاريرا  يؤديإلىاضطراباتمتنوعةبالجيازاليضميمثH2Sغثيانوا 

 .93ؿ آالـ في البطف وشعور بعدـ الراحة 

 

: التأثيراتالمناعية-10-10
أف  (Legator 2001)بينت دراسة 

،السيتوكينات،بروتينالتوافقالنسيجيالرئيسيقدتكونعرضةلبلTدمنالبروتيناتالمناعيةمثممستقببلتخبليايالعد

 .H2S23زضطراباتبسببغا

 

: التأثيراتعمىالعين-10-11

تغيرات في ظيارة القرنية وتييج في العيف بعد حدوث  (Martilla et al 1994 )ةأظيرت دراس

حيث أف ظيارة القرنية تكوف حساسة لمستويات منخفضة مف غاز ؛ H2Sالتعرض لغاز 

H2S5 إلى 3 بحدود PPb ًفي دراسة و، 94 عمى المدى الطويؿ نسبيا(Stair et al 1996 )

أظيرت وجود زيادة في اإلصابة بأمراض العيف مثؿ اضطرابات الغدة الدمعية واعتاـ عدسة 

 H2S ىذه الدراسة أجريت عمى سكاف تعرضوا مسبقًا لغاز ،العيف واضطرابات في الممتحمة

ppb 14بمعدؿ 
أف تعرض األطفاؿ لمغاز  (Martilla et al 1994) كما ذكرت دراسة ،95
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 يتعرضوف لغاز ، وبينت أناالشخاص الذيف يسبب زيادة في اضطرابات العيفppb 3بمعدؿ 

H2S عدـ وضوح الرؤية و،  مف مجتمع مرجعيمرة5.58 ػ مف حرقة العيوف بتواتر أكثر ب يعانوف

. 94 مرة أكثر مف المجتمع المرجعي1.45

 

: التأثيراتعمىالجمد-10-12

 758أجريت عمى (Rasskazov et 1996)في دراسة

تـ العثور عمى مؤشرات عالية ألمراض جمدية H2Sعامممدىمنشأةمعالجةغازذاتمحتوىعاليمنغاز

 رجاؿ 6 مف اواحد أف (Tvedt et al 1991 )كما بينت دراسة, 96ىـمف% 75.9وجدت لدى 

، وفي 97 عانى مف تقشر في بشرة الوجو H2S مف غاز ppm 16 إلى 8 تراوح بيفلتركيزعرضوا 

عممية  سمبيمغاز سمفيد الييدروجيف عمى تأثيرتبيف وجود  (Lancero et al 1996)دراسة

غاز عمى الشعر وبينت عدة دراسات وجود تأثيرات ناجمة عف التعرض لؿ,98اصطناع الكوالجيف

 .99.100.101.102ظيور الشيب والمممس الخشف والجاؼوزيادة في مثؿ تبلشي الشعر

 

: التأثيراتعمىالمثةواألسنان-10-13

وجود اضطرابات في المثة واألسناف في مجتمعات تعيش قرب (Legator , 2001)ذكرت دراسة 

 مرات مف 6 ػ أماكف معالجة مياه الصرؼ الصحي ومناطؽ الطاقة الحرارية األرضية أكثر ب

توـر وتقرح المثة , زيادة في فقداف األسناف , األسناف نخور  وشممت اآلثار ،المجتمعات األخرى

يقمؿ التعرض ، و103 المسؤوؿ في المقاـ األوؿ عف رائحة الفـ H2Sكما يعد , 23أوجاع األسناف و

 .98خبليا الميفية المثوية عند اإلنسافاؿ بروتيف االصطناع في H2Sلغاز 

 

 

 :عالج التسمم بغاز سمفيد الهيدروجين -11
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 ىي إبعاد المصاب عف منطقة التعرض H2Sػ إف الخطوة األولى واألىـ في حاؿ التعرض لغاز 

لمغاز إلى مكاف ذو تيوية جيدة ونظيفة، كما يجب عمى المسعؼ التنبو إلى ضرورة ارتداء المباس 

 .الواقي وقناع التنفس أثناء إسعاؼ المصاب

وريثما يتـ نقؿ المصاب إلى أقرب وحدة صحية لمعبلج يتـ التأكد مف سبلمة وظائؼ التنفس 

عطاء المصاب  والقمب؛ حيث ينبغي إجراء التنفس االصطناعي لممصاب إذا كاف فاقد الوعي، وا 

جراء التنبيب الرغامي في حاؿ الضرورة % 100األوكسجيف   .، وا 

في حاالت التعرض الشديد لمغاز يُمصاب الجمد بالتصقع وكذلؾ العينيف؛ لذلؾ يتـ إجراء حماـ - 

C 42ماء دافئ بدرجة حرارة 
O 104 دقائؽ 5 إلى3 لمدة. 

المصابيف الذيف لـ يفقدوا وعييـ موسعات الشعب اليوائية لتحسيف عممية التنفس ءيمكف إعطا- 

 .ريثما يتـ نقميـ لمعبلج

 3سـ2.5في % 2.25 مؿ مف 0.75 مؿ أو 0,25يُمعطى المصاب محموؿ األدريناليف بجرعة - 

 . دقيقة حسب الحاجة 20ماء، وتكرر كؿ 

حيث يُمعطى األميؿ نتريت عف طريؽ ,  ىو النتريتH2Sالعبلج المقترح لحاالت التسمـ بغاز -

 .104دقيقة ريثما يتـ فتح الوريد؛ حيث يُمعطى عندىا نتريت الصوديوـ  / ثانية30االستنشاؽ لمدة 

جراء التدخؿ البلـز 24ينبغي مراقبة وظائؼ القمب والرئة والجياز العصبي لمدة -  ساعة، وا 

 .104 إلمكانية ظيور أعراض الحقةاً وذلؾ لتقييـ سبلمتيا نظر
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 الجمهورٌة العربٌة من أراضًنتاج النفط والغاز فً مناطق واسعة منشآتإ النتشار اً نظر

 من هذه H2Sانطبلقغاز و, من المناطق السكنٌة المؤهولةالمنشآتالسورٌة وقُرب بعض هذه 

الصحٌة العدٌد من الشكاويلوجود ونظراً المنشآت كؤحد الغازات الرئٌسٌة الملوثة للهواء،

هذه هدفت  , العاملٌن القاطنٌن بجوارهار واألشخاص غًالمنشآت بعض هذه عندالعاملٌن فً

 :لى ةإدراسال

نتاج إمنشآت  وتحدٌد أولً لتركٌزه فً الهواء بغاز سلفٌد الهٌدروجٌنالتحري عنتواجد - 1

؛وذلك من خبلل إجراء دراسة مسحٌة أولٌة  المجاورة لها المؤهولةالنفط والغاز والمناطق

 .لتراكٌز غاز سلفٌد الهٌدروجٌن 

 من خبلل قربها وبعدها عن مصدر التلوث بهذا الغاز فً بعض المواقعتحدٌد مناطق - 2

إلى التراكٌز المتواجدة فً تلك المناطق بغٌة تحدٌد اً انبعاث غاز سلفٌد الهٌدروجٌن استناد

 .الخطورة وربطها بمكان التعرض

 :الهواء من خبلل العوامل المناخٌة على تركٌز الغاز فً  بعضتؤثٌردراسة  - 3

منشؤتان إلنتاج النفط ) طوال فترة السنة فً موقعٌن ثابتٌن H2S دراسة تغٌرات تركٌز غاز -

 من  درجتً الحرارة والرطوبة النسبٌةدراسة عامل االرتباط بٌن التركٌزمن جهة وو،  (والغاز

 . جهة أخرى

. فً ظروف الرٌاح النشطة والجو الماطر H2S  دراسة تغٌرات تركٌز غاز-

.  ساعة24 طوال فترة H2Sدراسة تغٌرات تركٌز غاز - 

دراسة استرجاعٌة لبعض الملفات الصحٌة للعمال فً منشآت النفط والغاز بالتعاون مع -4

 .األطباء المسإولٌن فً تلك المنشآت

 فً هذه املٌن بعض التؤثٌرات الصحٌة السلبٌة نتٌجة التعرض لهذا الغاز عند العتحدٌد- 5

تحدٌد العدٌد من  وذلك من خبلل ؛المنشآت واألشخاص غٌر العاملٌن القاطنٌن بجوارها

تها ومقارن biological parametersالمقاٌسات البٌولوجٌة األنزٌمٌة والدموٌة 

 . H2Sأشخاص غٌر معرضٌن لغاز بمقاٌسات

 

 

 

 

 

 :تم إجراء القٌاسوالدراسات الالزمة فً 
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. جامعة دمشق – مخبر الدراسات العلٌا قسم تؤثٌر األدوٌة والسموم فً كلٌة الصٌدلة -1

مناطق إنتاج النفط والغاز واآلبار والمناطق الزراعٌة والسكنٌة التً تقع قربها فً - 2

 .( منطقة65)سورٌة

 .نتاج ومعالجة النفط والغاز فً المنطقة الشمالٌة الشرقٌةإمنشؤة -3

 .نتاج ومعالجة النفط والغاز فً المنطقة الشمالٌةإمنشؤة - 4

مخابر التحالٌل الطبٌة التابعة لمدٌرٌة استثمار الغاز الحر والمرافق ومدٌرٌة حقول النفط فً - 5

 .الحسكة ودٌر الزور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 
 

 

 

 الباب الثالث
 

 المواد والطرائق

 

Materials and Methods 
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لٌها فقد تم تقسٌم المتثابتات المدروسة لسهولة العرض إٌضاح النتائج التً تم التوصل إلضرورة 

: إلى 

 .المتثابتات البٌئٌة -
 .المتثابتات البٌولوجٌة -

التً سٌتم عرضها ومناقشة نتائجها تباعاَ 

: المتثابتات البٌئٌة والبٌولوجٌة المدروسة فً البحث مخطط (4)شكلرقم الٌوضح 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Parametersمتثابتات المدروسة لا

 

 المتثابتات البٌولوجٌة-2:                                                        المتثابتات البٌئٌة-1

  ناقلة األسبارتات AST-1-2تراكٌز غاز سلفٌد الهٌدروجٌن                              - 1-1
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  ناقلة األالنٌنALT-2-2أقطار المناطق المتعرضة لغاز سلفٌد الهٌدروجً - 1-2

 فُسفاتاز قلوٌةALP-3-2درجة حرارة الجو       - 1-3

 غلوتامٌل- ناقلة غاماgamma-GT-4-2الرطوبة النسبٌة للجو             - 1-4

 HG- 6-2           تعداد الكرٌات الحمر الكلً RBC-5-2سرعة الرٌاح       - 1-5

 الخضاب

2-7 -HCTالرسابة  

  2-8-MCVًحجم الكرٌة الوسط  

   2-9-MCHًكتلة هٌموغلوبٌن الكرٌة الوسط 

  2-10-MCHCًكتلة هٌموغلوبٌن الكرٌة الوسط 

  2-11-WBCًتعداد الكرٌات البٌض الكل  

2-12-LYMاللمفاوٌات  

                                                                           2-13-MONالوحٌدات  

                                                                           2-14-NEUالعدالت  

                                                                           2-15-EOSالحمضات 

                                                                           2-16-BASاألُسسات 

 

 مخطط المتثابتات المدروسة فً البحث (4)الشكل 

 

  :samplingاالعتٌان- 1

 : عٌنات الهواء - 1-1

 بهدف إجراء دراسة مسحٌة أولٌة قٌاس تركٌز غاز سلفٌد الهٌدروجٌنبغٌة عتٌان الهواء ا- 

 .لمناطق إنتاج النفط والغاز فً سورٌة

اعتٌان الهواء بغٌة قٌاس تراكٌز غاز سلفٌد الهٌدروجٌن بشكل دوري طوال فترة السنة فً - 

 .منشؤة إلنتاج ومعالجة النفط والغاز فً المنطقة الشمالٌة الشرقٌة، وأخرى فً المنطقة الشرقٌة

 من مصدر انبعاث الغاز ومن اً اعتٌان الهواء بغٌة قٌاس تراكٌز غاز سلفٌد الهٌدروجٌن انطبلق- 

 .ثم االبتعاد عنه وذلكلتحدٌدقطرمناطقالتلوثبهذاالغاز 
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 .اعتٌان الهواء بغٌة قٌاس درجة حرارة الجو - 

 .اعتٌانالهواءبغٌةقٌاسدرجة الرطوبة النسبٌة للجو - 

 .اعتٌانالهواءبغٌةقٌاسسرعة الرٌاح - 

 : عٌنات دموٌة وأنزٌمٌة -1-2

نتاج النفط والغاز فً كل من المنطقة الشمالٌة الشرقٌة إ عٌنات دموٌة من عمال منشؤة تم جمع

باإلضافة لعٌنات دموٌة ألشخاص غٌر ،H2S لغاز الذٌن تبٌن تعرضهموالمنطقة الشرقٌة 

 خذ،وأH2S لغاز همتعرضتبٌن عاملٌن ٌقطنون بجوار هذه المنشؤة فً المنطقة الشمالٌة الشرقٌة 

. H2S عٌنات دموٌة ألشخاص غٌر عاملٌن الٌتعرضون لغاز اً أٌض

 : العٌنات عدد-2

 . عٌنة من الهواء لقٌاس تراكٌز غاز سلفٌد الهٌدروجٌن من مناطق إنتاج النفط والغاز65تم أخذ 

عٌنة من الهواء لقٌاس غاز سلفٌد الهٌدروجٌن طوال فترة السنة فً منشؤة إنتاج 42كما تم أخذ 

ومعالجة النفط والغاز فً المنطقة الشمالٌة الشرقٌة، كما تم أخذ قٌاسات كل من الهواء لقٌاس 

 .درجة حرارة الجو و درجة الرطوبة النسبٌة للجو فً نفس المنطقة

 24وتمؤخذ

عٌنةمنالهواءلقٌاسغازسلفٌدالهٌدروجٌنطوالفترةالسنةفٌمنشؤةإنتاجومعالجةالنفطوالغازفٌالمنطقةالشر

. باإلضافةلقٌاسدرجةحرارةالجووقٌاسدرجةالرطوبةالنسبٌةللجوفٌنفسالمنطقة, قٌة

  عٌنة من الهواء لقٌاس تراكٌز غاز سلفٌد الهٌدروجٌن  لتحدٌد قطر منطقة التلوث 61وتم أخذ 

كما تم قٌاس  كل من درجة الحرارة و الرطوبة , األولى بهذا الغاز فً المنطقة الشمالٌة الشرقٌة 

 .النسبٌةو قٌاسسرعةالرٌاح

عٌنةمنالهواءلقٌاستراكٌزغازسلفٌدالهٌدروجٌنلتحدٌدقطرمنطقةالتلوث 45تمؤخذ

باإلضافةإلىقٌاسدرجةالحرارةوالرطوبةالنسبٌة  , الثانٌةبهذاالغازفٌالمنطقةالشمالٌةالشرقٌة

. وقٌاسسرعةالرٌاح

عٌنةمنالهواءلقٌاستراكٌزغازسلفٌدالهٌدروجٌنلتحدٌدقطرمنطقةالتلوث الثالثة 58تمؤخذ 

. باإلضافةإلىقٌاسدرجةالحرارةوالرطوبةالنسبٌة وقٌاس سرعة الرٌاح , بهذاالغازفٌالمنطقةالشرقٌة

 . عٌنات من الهواء لقٌاس تركٌز الغاز فً ظروف الجو الماطر4كما تم أخذ 

 عٌنات لقٌاس 5 عٌناتمنالهواءلقٌاستركٌزالغازفٌظروفالرٌاح النشطة باإلضافة إلى 5وتم أخذ 

. سرعة الرٌاح

ٌعملون فً منشآت إنتاج النفط والغاز اً  شخص72كما شملت الدراسة أخذ عٌنات دموٌة لـ

وٌتعرضون لغاز سلفٌد الهٌدروجٌن، وألشخاص غٌر عاملٌن ٌقطنون قرب هذه المنشآت، 

 .إضافة ألشخاص غٌر عاملٌن وال ٌتعرضون لغاز سلفٌد الهٌدروجٌن 
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 :األجهزة المستخدمة لقٌاس المتثابتات البٌئٌة - 3

: قٌاس تراكٌز غاز سلفٌد الهٌدروجٌن- 3-1

: تم استخدام كل من األجهزة التالٌة لقٌاس غاز سلفٌد الهٌدروجٌن فً الهواء

: Crow conجهاز -3-1-1

ٌُستخدم لقٌاس ، البرٌطانٌة وهو جهاز الكترونً بحجم كف الٌد محمولCrow conمن شركة   

 .غاز سلفٌد الهٌدروجٌن عن طرٌق حساس الكتروكٌمٌائً ٌوضع أعلى الجهاز

ٌتم االعتٌان مباشرة من الهواء بواسطة مضخة هواء موصولة جانب : طرٌقة العمل

 .ظهر القٌاس على شاشة الجهازوي،ٌتم القٌاس بشكل فوري،والحساس

.  ال ٌقٌس هذا الجهاز سوى غاز سلفٌد الهٌدروجٌن

 ppm 1: حساسٌة الجهاز -

  ثانٌة15-10 : زمن االعتٌان -

 ppm 100 – 0 :مدى القٌاس  -

 :مبدأعماللجهاز

لجهازعلىقٌاسغازسلفٌدالهٌدروجٌنبواسطةحساسالكتروكٌمٌائٌعبارةعنمعادنؤوكسٌدشبهالمالٌعم

-deوفكاالمتزازAdsorptionوصبلتحٌثتعملعنطرٌقعكسالمقاومةبواسطةاالمتزاز

Adsorptionمنؤوكسٌدالقصدٌروالذهكونمنغازسلفٌدالهٌدروجٌنبواسطةفلمموادحساسةللغازٌت

 . ب
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 لقٌاستركٌزغازسلفٌد الهٌدروجٌنCrowconجهاز( 5 )الشكل

: BWجهاز -3-1-2

جهاز محمول صغٌر الحجم ٌقٌس الغازات عن طرٌق حساس : Honeywellمن شركة 

 .متبدلالكتروكٌمٌائً

 - أوكسٌد الكربون حادي أ- سلفٌد الهٌدروجٌن -األوكسجٌن:  الغازات التالٌة هذا الجهازٌقٌسو

. الغازات الهٌدروكربونٌة

 ٌتم االعتٌان مباشرة من الهواء بواسطة مضخة هواء موصولة جانب : طرٌقة العمل

كما ٌمكن تبدٌل الحساس , ٌظهر القٌاس على شاشة الجهاز،وٌتم القٌاس بشكل فوري،والحساس

. لقٌاس غازات أخرى هً األوكسجٌن والغازات الهٌدروكربونٌة وغاز أحادي أوكسٌد الكربون

 ppm 0.1 : حساسٌة الجهاز- 

  ثانٌة10-5 :  زمن االعتٌان-

 1000ppm – 0 : مدى القٌاس- 
 

 :مبدأ عمل الجهاز
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ٌعمل الجهاز على قٌاس غاز سلفٌد الهٌدروجٌن بواسطة حساس الكتروكٌمٌائً عبارة عن 

معادن أوكسٌد شبه الموصبلت؛ حٌث تعمل عن طرٌق عكس المقاومة بواسطة 

 لغاز سلفٌد الهٌدروجٌن بواسطة فلم de-Adsorption وفك األمتزازAdsorptionاألمتزاز

 .مواد حساسة للغاز ٌتركب من أوكسٌد القصدٌر والذهب 

 
 

 H2S لقٌاس تركٌز غاز BWجهاز  (6)الشكل 

 : ضبط األجهزة المستخدمة - 3-1-3

تم التؤكد من صحة القٌاسات للجهازٌن بمقارنة نتائج قٌاسات الجهازٌن بالجهاز المتوفر فً 

الوحدة المركزٌة لمعالجة غاز سلفٌد الهٌدروجٌن فً منشؤة إنتاج ومعالجة النفط والغاز فً 

المنطقة الشمالٌة الشرقٌة؛ حٌث كانت القٌم متوافقة مع النتائج التً ظهرت على األجهزةوٌوضح 

نتائج القٌاسات باستخدام الجهازٌن مقارنة بقٌاسات الجهاز فً الوحدة المركزٌة  (6)الجدول رقم 

 :إلزالة غاز سلفٌد الهٌدروجٌن فً المنشؤة 

 نتائج ضبط أجهزة قٌاس تركٌز غاز سلفٌد الهٌدروجٌن (6)الجدول 

 H2Sجهاز وحدة المعالجة المركزٌة  إلزالة  BW جهاز CROW CONجهاز القٌاس

1 15 14.7 14.69 
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2 21 21.2 21.17 

3 12 11.8 11.90 

4 18 17.9 17.66 

5 22 22.0 21.83 

6 20 20.3 20.47 

7 18 18.1 17.94 

  

 كانت كافة العٌنات ضمن الحدود المقبولة حٌث لم ٌلحظ أي فروق فً القٌاس عند استخدام جهاز 

CROW CON  1 الذي ٌتمتع بحساسٌة قٌاس ppm 1 حٌث كانت الفروقات القصوى ال تتجاوزppm 

 حٌث ٌتمتع الجهاز ppm 0.2 بحدود  BWبٌنما كانت الفروقات القصوى الملحوظة عند استخدام جهاز

 0.1ppmبحساسٌة 
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 :قٌاس حرارة الجو والرطوبة النسبٌة- 3-2

ٌقٌس وهو جهاز الكترونً صغٌر محمول ، ALPA من شركة Climeterتم استخدام جهاز 

 ؛حٌث ٌتراوح مجال قٌاسالحرارة والرطوبة النسبٌة مباشرة من الجودرجتً ٌقٌس  و،الوقت

 إلى 0 الرطوبة النسبٌة من مجال قٌاس و،سو درجة سٌلس80ً+إلى 15-درجات الحرارة من 

100 .%

 :مبدأ عمل الجهاز

ٌتم قٌاس الرطوبة عن طرٌق قٌاس التغٌر فً مقاومة الحساس حسب نسبة الرطوبة، وهذه 

المقاومة مصنوعة من فلم من الذهب وقطب من أوكسٌد الروثونٌوم، وٌعمل الحساس باستشعار 

 .الرطوبة التً تحدث فرق فً المقاومة بسبب تغٌر عدد األٌونات المنقولة

أما قٌاس الحرارة تتم عن طرٌق حساس التغٌر فً التوصٌل الحراري حٌث ٌحدث اختبلف 

 .الناقلٌة بٌن معدنٌن بتغٌر درجة الحرارة

ٌعمل الجهاز بشكل متواصل على قٌاس درجة الحرارة والرطوبة النسبٌة مباشرة : طرٌقة العمل

 . ثوان10ً إلى 5فً الهواء ، وزمن القٌاس ٌتراوح بٌن 

 

 :ضبط الجهاز 

تم ضبط الجهاز بواسطة األجهزة المتوفرة لدى هٌئة األرصاد الجوٌة فً المنطقة الشمالٌة 

 .الشرقٌة، وكانت القٌم متوافقة مع النتائج التً ظهرت على الجهاز المستخدم
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 لقٌاس حرارة الجو والرطوبة النسبٌة Climeter جهاز (7)الشكل 

 

 :قٌاس سرعة واتجاه الرٌاح- 3-3

قٌاس  ٌستخدم لجهازوهو: Weatherstation من شركة  AIRMARجهاز تم استخدام 

 ، لتحدٌد الموقعGPS كما ٌشمل على ،سرعة واتجاه الرٌاح عن طرٌق الموجات فوق الصوتٌة

 . وٌقوم بقٌاس درجة الحرارة وقٌاس الضغط الجوي،وبوصلة لتحدٌد االتجاه

 

 

  لقٌاس سرعة واتجاه الرٌاحAIRMARجهاز  (8)الشكل 
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 ٌعمل الجهاز بمجرد تثبٌته على منصة خاصة به على أخذ القٌاسات مباشرة من :طرٌقة العمل

الهواء، وعن طرٌق األمواج فوق الصوتٌة ٌقوم بإعطاء النتائج على شاشة الحاسوب بواسطة 

برنامج خاص بالجهاز، تشمل البٌانات الموقع الجغرافً واتجاه الرٌاح وسرعتها، كما ٌقوم 

 .بقٌاس الحرارة والضغط الجوي

 :ضبط الجهاز

 تمتمعاٌرةالجهازبواسطةاألجهزةالمتوفرةلدىهٌئةاألرصادالجوٌةفٌالمنطقةالشمالٌةالشرقٌة، وكانت 

. القٌم متوافقة مع النتائج التً ظهرت على الجهاز المستخدم
 

 

 

 

 

تم اختٌار عدد من المتثابتات الكبدٌة لدراستها عند عمال المنشآت النفطٌة الذٌن ثبت تعرضهم 

لغاز سلفٌد الهٌدروجٌن، وكذلك عند عدد من األشخاص غٌر العاملٌن الذٌن ٌقطنون بجوار هذه 

المنشآت، كما تم دراسة هذه المتثابتات عند أشخاص غٌر معرضٌن لهذا الغاز لمعرفة مدى 

 .تؤثٌر الغاز على هذه المتثابتات 

 :المتثابتات الكبدٌة التً تم دراستها (7)وٌبٌن الجدول رقم 

 

  التً تم دراستها والقٌم المرجعٌة لها المعتمدة من قبل هٌئةمخابرالتحالٌاللطبٌةفٌسورٌةالمتثابتات الكبدٌة(7)الجدول

 

 

 

 

 

وفقاً للطواقم )القٌم المرجعٌة

 (المستخدمة
التحلٌل 

4-36 U/L ALT ناقلة أمٌن األالنٌن 

8-33 U/L AST ناقلة أمٌن األسبارتات 
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5-40 U/L GT غلوتامٌل-ناقلة غاما  

290 U/L ALP فُسفاتاز قلوٌة 
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 :المتغٌرات الدموٌة التً تم دراستها (8)كما ٌبٌن الجدول رقم 

المعتمدة  والقٌم المرجعٌة لهاتدراستها التً تمالمتغٌرات الدموٌة( 8)لجدولا
: منقبلهٌئةمخابرالتحالٌاللطبٌةفٌسورٌا

التحلٌل القٌم المرجعٌة 

4.4-11x 103  / µl WBC ًتعداد الكرٌات البٌض الكل 

4.5-5.9x106/ µl RBC ًتعداد الكرٌات الحمرالكل 

14-17.5 g/dl HB الخضاب 

41.5-50.4 % HCT الرسابة 

76 – 100 µm3 MCV ًحجم الكرٌة الوسط 

27.5 – 33.2 pg/cell MCH 
كتلة هٌموغلوبٌن الكرٌة 

 الوسطً

31 – 37 g/dl MCHC 
تركٌز هٌموغلوبٌن الكرٌة 

 الوسطً

11 – 14.5 % RDW قٌاس توزع كرٌات الدم الحمراء 

22 - 44% LYM اللمفاوٌات 

4 - 10% MON الوحٌدات 

40 – 70% NEU العدالت 

1 – 4% EOS الحمضات 

0 – 3% BAS األُسسات 

 

 

: المتثابتاتالكبدٌة والمتغٌرات الدموٌة المستخدمة لقٌاس األجهزة- 4

 :قٌاس المتثابتات الكبدٌة - 4-1
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م جهاز استخدبا (AST-ALT-ALP-GT)تم قٌاس فعالٌة األنزٌمات الكبدٌة المدروسة 

SpectroPhotometer الضوئً من شركة الطٌفً المقٌاس Biocotek بطرٌقة المعاٌرة 

 .(Kinetic)اإلنزٌمٌة الحركٌة 

 

 

 Biocotekجهاز المقٌاس الطٌفً الضوئً من شركة  (9)الشكل 

 

 

 

 

  : ASTناقلة أمٌن األسبارتات-4-1-1

 :مبدأ التفاعل 

L – aspartate + a Ketoglutarate                            oxaloacetate + L – glutamate 
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Oxaloacetate + NADH + H+                               L – malat + NAD+   

وهذا المعدل ٌوافق ,  نانومتر340 عند طول موجة NADHٌتم قٌاس معدل استهبلك مركب 

 . فً العٌنة ASTالنشاط اإلنزٌمً التحفٌزي إلنزٌم 

 :تحضٌر الكواشف 

 إلى عبوة الكاشف  (Aspartic acid) الحاوي علىR1 مل من الكاشف األول 20ٌُضاف 

 دقٌقة 15 الحاوي على األنزٌم وتمٌم األنزٌم، وتمزج بهدوء، وتترك للراحة مدة  R2الثانً

 .لمدة شهر (°8C-2)وٌمكن أن تحفظ فً البراد بدرجة حرارة 

 :طرٌقة العمل 

من الكاشف فً كل أنبوب  ( مل1)ٌوزع الكاشف على أنابٌب زجاجٌة معقمة حٌث ٌوضع 

ٌُضاف إلٌها , (C37)وتسخن إلى درجة حرارة  من العٌنة، وٌحضن  (مٌكرولٌتر 100)ثم 

 ( سم1)مقاسه  (محفد )Cuvetteثم تنقل مباشرة إلى , المزٌج فً درجة حرارة لمدة دقٌقة 

 وٌقاس االنخفاض فً االمتصاصٌة عند طول Spectrophotometerوٌوضع فً جهاز 

هذا االنخفاض ناتج عن استهبلك مركب وهو ,  ( دقائق 3-1) نانومتر خبلل 340الموجه 

 .   فً العٌنة  ALTموافق لنشاط إنزٌم

 

 

  :ALTناقلة أمٌن األالنٌن-4-1-2

 :مبدأ التفاعل 

L – alanine +a Ketoglutarate                       pyruvate + L-glutamate 

   Pyruvate + NADH + H+                      L-lactate + NDH+ 

وهذا المعدل ٌوافق ,  نانومتر340 عند طول موجة NADHٌتم قٌاس معدل استهبلك مركب 

 . فً العٌنة ALTالنشاط اإلنزٌمً التحفٌزي إلنزٌم 

 :تحضٌر الكواشف 
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 إلى عبوة الكاشف  (L-alanine) الحاوي علىR1 مل من الكاشف األول 20ٌُضاف 

 دقٌقة 15 الحاوي على األنزٌم وتمٌم األنزٌم، وتمزج بهدوء، وتترك للراحة مدة  R2الثانً

 .لمدة شهر (°8C-2)وٌمكن أن تحفظ فً البراد بدرجة حرارة 

 

 :طرٌقة العمل 

من الكاشف فً كل أنبوب  ( مل1)ٌوزع الكاشف على أنابٌب زجاجٌة معقمة حٌث ٌوضع 

من العٌنة، وٌحضن  (مٌكرولٌتر 100)ثم ٌضاف إلٌها , (C37)وتسخن إلى درجة حرارة 

 ( سم1)مقاسه  (محفد )Cuvetteثم تنقل مباشرة إلى , المزٌج فً درجة حرارة لمدة دقٌقة 

 وٌقاس االنخفاض فً االمتصاصٌة عند طول Spectrophotometerوٌوضع فً جهاز 

 NADHهذا االنخفاض ناتج عن استهبلك مركب ,  ( دقائق 3-1) نانومتر خبلل 340الموجه 

 .  فً العٌنة ASTوهو موافق لنشاط إنزٌم 

 

 

 

  :ALPفُسفاتاز قُلوٌة -4-1-3

 : مبدأ التفاعل

PNPP                          paranitrophenol + phosphate 

وهذا ,  نانومتر 405 عند طول موجة Paranitrophenolٌتم قٌاس معدل تحرر مركب 

 . فً العٌنة ALPالمعدل ٌوافق معدل نشاط إنزٌم 

 :تحضٌر الكواشف 

  R2 الحاوي على المادة المحلة إلى عبوة الكاشف الثانR3ً مل من الكاشف الثالث  10ٌضاف

 دقٌقة، وٌمكن أن تحفظ فً البراد 15الحاوي على الركٌزة وتمزج بهدوء، و تترك للراحة مدة 

ٌُضاف , لمدة شهرٌن  (°8C-2)بدرجة حرارة  من الكاشف  (مل1)ولتحضٌر محلول العمل 



66 
 

، (BUFFER) الحاوي على الدارئة R1من الكاشف األول  (مل10) إلى اً المحضر سابق

 .لمدة أسبوعٌن  (8C0-2)وٌمكن أن تحفظ فً البراد بدرجة حرارة 

 طرٌقة العمل 

من محلول العمل فً كل  ( مل1)ٌوزع محلول العمل على أنابٌب زجاجٌة معقمة حٌث ٌوضع 

من العٌنة وٌحضن  (مٌكرولٌتر 20)ثم ٌضاف إلٌها ,(C37)أنبوب وتسخن إلى درجة حرارة 

مقاسه  (محفد )Cuvetteثم تنقل مباشرة إلى , لمدة دقٌقة  (37C0)المزٌج فً درجة حرارة

 وٌقاس االرتفاع فً االمتصاصٌة عند Spectrophotometerوٌوضع فً جهاز ( سم1)

هذا االرتفاع ناتج عن تحرٌر مركب ,  ( دقائق 3-1) نانومتر خبلل 405طول الموجه 

paranitrophenol وهو موافق لنشاط إنزٌم ALP فً العٌنة  . 

 

 

 

  :GTغلوتامٌل-ناقلة غاما-4-1-4

 :مبدأ التفاعل

L-- glutamyl-p-nitranilid + glycylglycine                                           

L--glutamyl-glycylglycine + p-nitraniline 

 

وهذا ,  نانومتر 405 عند طول موجة Para-nitranilineٌتم قٌاس معدل تشكل مركب 

 . فً العٌنة GTالمعدل ٌوافق معدل نشاط إنزٌم 

 :تحضٌر الكواشف 

إلى عبوة الكاشف  (buffer) الحاوي على الدارئةR1 مل من الكاشف األول 6ٌُضاف 

 دقٌقة، وٌمكن أن 15 الحاوي على الركٌزة،  وتمزج بهدوء، وتترك للراحة مدة  R2الثانً

 .لمدة ثبلثة أسابٌع (°8C-2)تحفظ فً البراد بدرجة حرارة 
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 :طرٌقة العمل 

من الكاشف فً كل أنبوب،  ( مل1)ٌوزع الكاشف على أنابٌب زجاجٌة معقمة حٌث ٌوضع 

من العٌنة وٌحضن  (مٌكرولٌتر 100)ثم ٌضاف إلٌها , (C37)وتسخن إلى درجة حرارة 

 ( سم1)مقاسه  (محفد ) Cuvetteثم تنقل مباشرة إلى , المزٌج فً درجة حرارة لمدة دقٌقة 

، وٌقاس االرتفاع فً االمتصاصٌة عند طول Spectrophotometerوٌوضع فً جهاز 

-paraهذا االرتفاع ناتج عن تشكٌل مركب ,  ( دقائق 3-1) نانومتر خبلل 405الموجه 

nitraniline وهو موافق لنشاط إنزٌم GT فً العٌنة . 

 

 

 

 :قٌاس المعالم الدموٌة -  4-2

ٌستخدم كاشفٌن  الذي Boule من شركة M2Oم جهاز التعداد الدموي اآللً من نوع ااستخدتم 

 .خاصٌن بالجهاز (Boule/Sysmey)ممدد /وقاء 

تم جمع عٌنات الدم مباشرة من األشخاص فً أنابٌب جمع الدم الحاوٌة على الهٌبارٌن كمضاد 

 .تخثر حٌث ُجمعت كل عٌنة لنفس الشخص فً أنبوبٌن منفصلٌن

تم إدخال العٌنات المطلوبة لمعاٌرة المتغٌرات الدموٌة على جهاز التعداد الدموي اآللً                                       

 .مباشرة بعد جمعها 
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 Bouleجهاز التعداد الدوي اآللً من شركة  (10)الشكل 

 

 

 

: دراسةمع التجم- 5

 , ومعالجة النفط والغاز إلنتاج الدراسة من مجموعة من العمال فً منشؤتٌن مجتمعٌتؤلف 

 الهٌدروجٌن باإلضافة إلى مجموعة من األشخاص غٌر العاملٌن دالستنشاقغاز سلفًٌتعرضون 

 , غاز سلفٌد الهٌدروجٌنالستنشاقوٌتعرضون اٌضاً , والذٌن ٌقطنون قرب هذه المنشآت 

 العاملٌن وغٌر المتعرضٌن لغاز سلفٌد الهٌدروجٌن رباإلضافة الى مجموعة من االشخاص غً

 .وهً المجموعة الشاهدة 

:  شخصاً توزعوا على ثبلث مجموعات شملت 92 تم جمع العٌنات من 

  :(مجموعة العاملٌن  )المجموعة األولى 
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 تقع األولى فً المنطقة ، إلنتاج النفط والغازمنشؤتٌن عماالً من  هذه المجموعةشملت عٌنات

 ٌنطلق فٌهما  غاز سلفٌد الهٌدروجٌن، ،الشمالٌة الشرقٌة، وتقع الثانٌة فً المنطقة الشرقٌة

 40 بلغ عددهم ،عاماً  (52-22)وشلمت العٌنات فئات عمرٌة مختلفة تراوحت أعمارهم بٌن 

وكان جمٌع أفراد هذه المجموعة من الذكور، وتم جمع العٌنات  ( عامل فً كل منشؤة20)عامبلً 

 :من كل عامل على مرحلتٌن زمنٌتٌن ٌفصل بٌنهما عدة أشهر بهدف 

اإلنزٌمات )دراسة فٌما إذا كان هناك اختبلفاً أو داللة احصائٌة بالمتثابتات البٌولوجٌة  -1

عند مجموعة العاملٌن مقارنة مع افراد المجموعة الشاهدة  (الكبدٌة والمتغٌرات الدموٌة

  .بالنسبة للفترة الزمنٌة األولى

اإلنزٌمات )دراسة فٌما إذا كان هناك اختبلفاً أو داللة احصائٌة بالمتثابتات البٌولوجٌة  -2

 .للعمال بٌن الفترتٌن الزمنٌتٌن األولى والثانٌة   (الكبدٌة والمتغٌرات الدموٌة

حٌث تم اجراء دراسة للعمال الذٌن تجاوزت قٌم  :(Study Case) دراسة حالة  -3

بالنسبة لئلنزٌمات الكبدٌة والمتغٌرات الدموٌة والذٌن التحالٌل لدٌهم الحدود الطبٌعٌة 

ٌختلف تعرضهم لتراكٌز غاز سلفٌد الهٌدروجٌن بٌن الفترتٌن نتٌجة تغٌر إما مواقع 

العمل ضمن المنشؤة حٌث ٌمكن أن ٌزداد التركٌز أو ٌنخفض حسب االقتراب أو 

االبتعاد عن مركز انبعاث الغاز أو نتٌجة تغٌر مدة العمل بالنسبة للعمال حٌث ٌمكن أن 

  .H2Sتزداد مدة عملهم فً المنشؤة و التً ٌتغٌر من أجلها مدة تعرضهم لـ 

 مجموعة األشخاص غٌر العاملٌن القاطنٌن بجوار المنشآت: المجموعة الثانٌة 

نفطٌة فً المنطقة المنشآتال غٌر عاملٌن ٌقطنون بقرب اً أشخاصهذه المجموعة شملت 

الشمالٌة الشرقٌة، ٌتعرضون لغاز سلفٌد الهٌدروجٌن من فئات عمرٌة مختلفة تراوحت أعمارهم 

 شخصاً من نفس البٌئة االجتماعٌة واالقتصادٌة وكان جمٌع 12 بلغ عددهم عاماً  (53-19)بٌن 

 .أفراد هذه المجموعة من الذكور

 مجموعة األصحاء ظاهرٌاً : المجموعة الثالثة 
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شملت هذه المجموعة أشخاصاً أصحاء غٌر مصابٌن بؤمراض ظاهرٌة وغٌر عاملٌن فً 

منشآت نفطٌة، ٌعٌشون فً المنطقة الشمالٌة الشرقٌة غٌر معرضٌن الستنشاق غاز سلفٌد 

 شخصاً، وتراوحت أعمارهم بٌن 20الهٌدروجٌن، وبلغ عدد األشخاص فً هذه المجموعة 

عاماً وهً المجموعة الشاهدة وجمٌعهم من الذكور ومن نفس البٌئة االجتماعٌة  (20-54)

 .واالقتصادٌة

فً حال أراد أي فرد من أفراد مجموعات الدراسة االنسحاب فقد تم حذفه نهائٌاً وعدم اعتماد 

 .النتائج الخاصة به

تم اعتماد نموذج استبٌان لتسجٌل المعلومات الشخصٌة والمهنٌة ألفراد المجموعة األولى شملت 

, (إلخ....مكان العمل فً المنشؤة , مدة العمل فً المنشؤة , العمر , الرقم الذاتً , االسم  )

 (الملحق)

كما تم اعتماد نموذج استبٌان لتسجٌل المعلومات الشخصٌة والمهنٌة ألفراد المجموعة الثانٌة 

 (الملحق),  (إلخ....مكان العمل, طبٌعة العمل , العمر , االسم   )شملت 

تم الحصول على الموافقة لهذه الدراسة من المإسسة العامة للغاز كما تم الحصول على الموافقة 

 .من قبل أفراد عٌنة الدراسة للمشاركةفً هذا البحث شفهٌاًوتعبئة االستبٌان 

 :توزع مجموعات الدراسة وطبٌعة األفراد وعدد العٌنات  (9)ٌوضح الجدول رقم 

 :توزع مجموعات الدراسة  (9)الجدول 

 النسبة المئوٌة من العدد الكلً عدد العٌنات طبٌعة أفراد المجموعة المجموعة

 %28 20 عمال فً المنشؤة األولى 1

 %28 20 عمال فً المنشؤة الثانٌة 2

3 
أشخاص غٌر عاملٌن قاطنٌن 

 بجوار المنشؤة األولى
12 16% 

 %28 20 مجموعة األصحاء ظاهرٌا 4
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1
28%

2
28%

3
16%

4
28%

مجموعات الدراسة

 

توزع مجموعات األشخاص الذٌن شملتهم الدراسة  (11)الشكل

كما تم إجراء فحص سرٌري واستجواب عام لؤلشخاص الذٌن شملتهم الدراسة وذلك بالتعاون 

مع أطباء المنشؤتٌن فً المنطقة الشمالٌة الشرقٌة والمنطقة الشرقٌة حٌث تضمن المعلومات 

 الملحق (إلخ....الجهاز الهضمً , الصدر والقلب , الجهاز العصبً , األعراض العامة  )التالٌة

 

 Statistical analysisالتحالٌل االحصائٌة -6

 حٌث تم معالجة النتائج وفق SPSSدخال البٌانات ومعالجتها باستخدام الرزمة اإلحصائٌة إتم 

متضمنة القٌمة العلٌا والقٌمة الدنٌا والمتوسط واالنحراف : اإلحصائٌات الوصفٌة -1

 .المعٌاري 

لقٌاس داللة الفروق بٌن متوسطات درجات أفراد  (Mann-Whitney Test)اختبار  -2

. المدروسة )المجموعتٌن فً التحالٌل األنزٌمٌة والدموٌة وفقاً لمتغٌر المجموعة 

 ( .0.05)عند مستوى داللة  (الشاهدة

المجموعة األولى عمال المنشؤة )للمجموعات الثبلث (Kruskal-Wallis)اختبار  -3

المجموعة الثالثة األشخاص غٌر - المجموعة الثانٌة عمال المنشؤة الثانٌة - األولى 

بٌن متوسطات  (0.05)عند مستوى الداللة  ( القاطنٌن بجوار المنشآت النفطٌةالعاملٌن

 .قٌم التحالٌل األنزٌمٌة والدموٌة
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لتحدٌد وجود ارتباط بٌن كل من تركٌز الغاز ودرجة الحرارة  (Spearman)معامل  -4

. وتركٌز الغاز والرطوبة النسبٌة من جهة أخرى , من جهة
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 قسم المتثابتات البٌئٌة

 (النتائج والمناقشة)
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دراسة مسحٌة  -1

: غازسلفٌدالهٌدروجٌنفٌمناطقإنتاجالنفطوالغازوالمناطقالمؤهولةبجوارهالتحري

بهدف 

تحرٌتواجدغازسلفٌدالهٌدروجٌنوتحدٌدأولٌلتركٌزهفٌالهواءبمنشآتإنتاجالنفطوالغازوالمناطقالمؤهولة

 قٌاس تركٌز سلفٌد كما تم,المجاورة لهاتمإجراءدراسةمسحٌةأولٌةلتراكٌزغازسلفٌدالهٌدروجٌن

الهٌدروجٌن فً الهواء فٌمناطق مختلفة من القطر العربً السوري تمثل أغلب مناطق إنتاج 

 تتركز فً المنطقة الشمالٌة الشرقٌة والمنطقة الشرقٌة والمنطقة الوسطى والغاز التًالنفط 

وبلغ عدد المنشآت والمواقع القرٌبة  (حٌث تقع معظم حقول وآبار إنتاج النفط والغاز فً القطر)

 ، غاز سلفٌد الهٌدروجٌن فٌهاز حٌث تم أخذ قٌاس تركً، موقعاً 65التً تم االعتٌان فٌها 

: توزع مواقع االعتٌان( 10)ٌوضح الجدول رقم و

 مواقع اعتٌان تركٌز غاز سلفٌد الهٌدروجٌن فً الجمهورٌة العربٌة السورٌة (10)الجدول 

عدد مواقع االعتٌان المنطقة 

 35الشمالٌة الشرقٌة 

 22الشرقٌة 

 8الوسطى 
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 :القٌاس وفق االستراتٌجٌة التالٌة  اختٌار مواقع وتم

 .قٌاس تراكٌز الغاز فً منشآت النفط والغاز -1

 .قٌاس تراكٌز الغاز فً مناطق اآلبار -2

قٌاس تراكٌز الغاز فً المناطق المؤهولة الواقعة بجوار المنشآت واآلبار التً تم رصد  -3

 .غاز سلفٌد الهٌدروجٌن فٌها على جهاز القٌاس

 

 :المواقع التً تم اعتٌان غاز سلفٌد الهٌدروجٌن فٌها  (12)وٌبٌن الشكل رقم 

 

 

 فً الجمهورٌة العربٌة السورٌةH2Sمواقع اعتٌان غاز  (12)الشكل 
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 مواقع اعتٌان سلفٌد الهٌدروجٌن فً المنطقة الشمالٌة الشرقٌة( 13 )ٌوضحالشكلرقم
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 مواقع اعتٌان سلفٌد الهٌدروجٌن فً المنطقة الشمالٌة الشرقٌة(13)الشكل

 

 مواقع اعتٌان سلفٌد الهٌدروجٌن فً المنطقة الشرقٌة( 14 )ٌوضحالشكلرقم

 

 

 

 مواقع اعتٌان سلفٌد الهٌدروجٌن فً المنطقة الشرقٌة(14)الشكل
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 مواقع اعتٌان سلفٌد الهٌدروجٌن فً المنطقة الوسطى (15)ٌوضح الشكل رقم 

 

 

 

 مواقع اعتٌان سلفٌد الهٌدروجٌن فً المنطقة الوسطى(15)الشكل

 

لم اً من مجموع المواقع التً تم االعتٌان فٌها، و موقع28 سجل وجود لتركٌز الغازفً 

 . فً باقً المواقعٌظهر وجود لتركٌز سلفٌد الهٌدروجٌن فً الهواء على جهاز القٌاس
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 فً المنطقة الشمالٌة الشرقٌة التً سجل تركٌز الغاز H2Sنتائج قٌاس  (11)وٌبٌن الجدول رقم 

فٌها على جهاز القٌاس فً منشؤت النفط والغاز واآلبار والمناطق المؤهولة بجوارها التً تم 

 :االعتٌان منها

  فٌها فً المنطقة الشمالٌة الشرقٌةH2Sالمواقع التً تم تسجٌل وجود (11)الجدول

طبٌعة الموقع  ppmالقٌاس الموقع 

 منشؤة نفط وغاز 138,6 1

 سكنٌة 11,6 2

 سكنٌة 3,8 3

 سكنٌة 0,8 4

 سكنٌة 1,3 5

 سكنٌة 0.7 6

 منشؤة نفط وغاز 46,6 7

 بئر غاز 12,2 8

 سكنٌة 2,8 9

 سكنٌة 0,6 10

 بئر نفط 8 11

 بئر نفط 13 12

 منشؤة نفط وغاز 69 13

 سكنٌة 2 14

 سكنٌة 16 15

 سكنٌة 2 16

 بئر نفط 20 17

 

 فً المنطقة الشرقٌة التً سجل تركٌز الغاز فٌها على H2Sنتائج قٌاس  (12)ٌبٌن الجدول رقم 

 :جهاز القٌاس فً منشؤت النفط والغاز واآلبار والمناطق المؤهولة بجوارها التً تم االعتٌان منها

  فٌها فً المنطقة الشرقٌةH2Sالمواقع التً تم تسجٌل وجود (12)الجدول

طبٌعة الموقع  ppmالقٌاس الموقع 
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1 

 منشؤة 3

2 
 منشؤة 6

3 

 زراعٌة 2

4 

 بئر نفط 2

5 

 منشؤة 4

6 

 منشؤة 22

7 

 سكنٌة 4

8 
 زراعٌة 7

9 

 بئر غاز 4

 

 فً المنطقة الوسطى التً سجل تركٌز الغاز فٌها H2Sنتائج قٌاس  (13)ٌبٌن الجدول رقم 

 :جهاز القٌاس حٌث تم االعتٌان فً منشآت النفط والغاز

  فٌها فً المنطقة الوسطىH2Sالمواقع التً تم تسجٌل وجود (13)الجدول

طبٌعة الموقع  ppmالقٌاس الموقع 

1 

 منشؤة غاز 23

2 

 منشؤة غاز ونفط 102

 

 فً مواقع مختلفة من القطر سواء كانت H2Sلوحظ أن القٌاسات التً أجرٌت بهدف تحري 

منشآت أوآبار إلنتاج النفط والغاز أو مناطق مؤهولة بجوارها قد رصدت وجود الغاز فً 

بعضها، وقد  تجاوزت بعض القٌاسات الحدود المسموح بها وفق وزارة البٌئة السورٌة 

(7.14ppm 107 فً المصدر وppbفً الهواء المحٌط ) ًوالمإتمر األمرٌكً الحكوم

ونظام إدارة (STEL= 5ppm و TWA= 1ppm)ACGIHالختصاصً الصحة المهنٌة

 28حٌث سجلوجود تراكٌز للغاز فً  OSHA( TWA=10)الصحة والسبلمة المهنٌة
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 تم اعتٌانها تجاوزت جمٌعها الحدود المسموح بها وفق وزراة البٌئة 65من أصل اً موقع

 موقعا منها 11 وتجاوز ACGIHالحدود المسموح بها وفق اً  موقع25السورٌة، فٌما تجاوز 

 فً إحدى منشآت ppm 138، وقد سجل  أعلى قٌاس  OSHAالحدود المسموح بها وفق 

 .إنتاج الغازفً المنطقة الشمالٌة الشرقٌة
 

 :دراسة تؤثٌر عوامل المناخ على تركٌز غاز سلفٌد الهٌدروجٌن - 2

: على مدار السنةٌاس تركٌز غاز سلفٌد الهٌدروجٌن ق- 2-1

 من جهة درجتً الحرارة والرطوبة النسبٌةدراسة عامل االرتباط بٌن التركٌزمن جهة وبهدف 

 ثابتتٌن تقعان ضمن منشؤة إنتاج وحدتٌنتم إجراء قٌاسات لغاز سلفٌد الهٌدروجٌن فً أخرى

: ومعالجة النفط والغاز

 تقع فً ،عبارة عن منشؤة إنتاج ومعالجة الغاز الحر والمرافق :  األولىمنشؤةال- 2-1-1

عبارة عن بئر ٌنتج فٌه الغاز الطبٌعً فقط دون مواد : الغاز الحر)المنطقة الشمالٌة الشرقٌة

 وٌتم فصل ، حٌث ٌتواجد الغاز مع النفط؛ هو الغاز المنتج من آبار النفط: والغاز المرافق،نفطٌة

 مناطق بها وٌحٌط ،وتقع هذه المنشؤة فً منطقة زراعٌة (الغاز لمعالجته ضمن منشآت خاصة

. مؤهولة

وتم أخذ قٌاس واحد بالٌوم لغاز سلفٌد الهٌدروجٌن فً الهواء 

 قٌاسات شهرٌاً لمدة عام كامل 4 إلى 3مترافقةمعؤخذقٌاسالحرارةوالرطوبةالنسبٌةوبمعدل 

 .بؤوقات مختلفة من الٌوم 

 تراكٌز غاز سلفٌد الهٌدروجٌن ودرجة حرارة الجو والرطوبة النسبٌة (14)رقم ٌوضح الجدول 

حٌث تم فً محطة القٌاس األولى فً منشؤة إنتاج ومعالجة النفط والغاز خبلل فترة الدراسة 

: إجراء من ثبلث إلى أربع قٌاسات فً الشهر الواحد وفً أوقات مختلفة 

:  ودرجة حرارة الجو والرطوبة النسبٌة فً المنشؤة األولى H2Sنتائج تركٌز غاز( 14)الجدول 

 %الرطوبة    Cدرجة الحرارة  PPMالقٌاس التوقٌت  القٌاسالشهر 
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كانون 
الثانً 

1 9:30 41 12.5 84 

2 18:00 35 10.2 69 

3 13:00 30 14.1 57 

4 11:30 33 11.1 60 

 

شباط 

1 13:15 31 15.0 59 

2 10:00 42 11.5 77 

3 20:00 38 15.8 84 

4 15:00 29 13.0 70 

 

آذار 

1 11:30 26 14.5 52 

2 13:00 22 22.7 49 

3 10:00 36 14.0 80 

4 17:00 34 16.2 74 

 

نٌسان 

1 21:00 34 9.7 76 

2 12:30 19 20.4 36 

3 9:30 28 19.7 80 

 

أٌار 

1 11:00 18 24.2 27 

2 17:30 26 28.8 77 

3 10:00 30 21.5 68 

4 14:00 19 35.0 22 

 

حزٌران 

1 13:00 16 39.8 17 

2 11:30 22 30.5 20 

3 20:30 27 26.6 48 

 

تموز 

1 10:30 28 33.8 50 

2 13:30 16 41.0 19 

3 18:00 22 34.7 38 

4 6:00 33 30.4 56 

 

آب 

1 11:00 11 39.8 16 

2 9:30 28 36.3 38 

3 20:30 25 32.0 47 

 

ٌلول أ

1 8:30 27 29.6 61 

2 11:00 21 37.5 23 

3 10:00 22 30.4 50 

4 20:30 30 27.0 47 

 1 9:30 35 28.2 71 
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تشرٌن 
األول 

2 13:00 20 24.0 30 

3 17:30 26 19.8 64 

 

تشرٌن 
الثانً 

1 12:00 29 22.1 31 

2 10:30 38 15.4 55 

3 18:00 35 17.0 57 

 

كانون 
األول 

1 9:30 40 9.8 85 

2 13:00 31 16.1 57 

3 19:30 35 6.8 77 

 42  لوحظؤنالقٌاساتالتٌؤجرٌتفٌالمنشؤةاألولىالتٌبلغعددهاخبلألشهرالسنة-

قٌاساًقدتجاوزتجمٌعهاالحدودالمسموحبهاوفقوزارةالبٌئةالسورٌةوالمإتمراألمرٌكٌالحكومٌبلختصا

 41 حٌثسجؤلعلىتركٌز( OSHA )وإدارةالصحةوالسبلمةالمهنٌة( ACGIH)صٌالصحةالمهنٌة

ppm. وٌبٌنالجدولرقم

 : فٌالمنشؤةاألولى،ومتوسطدرجتٌالحرارةوالرطوبةالنسبٌةH2Sمتوسطتراكٌزغاز(15)

 
 

 متوسط تراكٌز سلفٌد الهٌدروجٌن والحرارة والرطوبة فً المنشؤة األولى  (15)الجدول 

متوسط الرطوبة النسبٌة متوسط درجة الحرارة  PPMمتوسط التراكٌزالشهر 
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 وتغٌرات الحرارة والرطوبة طوال فترة H2Sتغٌرات تركٌز غاز  (16)وٌبٌن الشكل رقم 

 :السنة فً هذه المنشؤة 

 67.5 11.975 34.75كانون الثانً 

 72.5 13.825 35شباط 

 63.75 16.85 29.5آذار 

 64 16.6 27نٌسان 

 48.5 27.375 23.25أٌار 

 28.33 32.3 21.66حزٌران 

 40.75 34.975 24.75تموز 

 33.66 36 21.33آب 

 45.25 31.125 25أٌلول 

 55 27.53 27تشرٌن األول 

 43 19.4 34تشرٌن الثانً 

 73 10.9 36كانون األول 
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 الحرارة والرطوبة فً المنشؤة األولىوH2Sتغٌراتتركٌز(16)الشكل 

 

جرى استخدام معامل ارتباط سبٌرمان لحساب االرتباطات بٌن متوسط درجات الحرارة 
:  ٌوضح ذلك(16) رقم ومتوسط تركٌز الغاز، والجدول

 
 
 
 
 
 

 سبيرمانبينمتوسطدرجاتالحرارةومتوسطتركيزالغازفي المنشأة األولىمعامل االرتباط نتائج ( 16)جدول

 الداللة مستوى الداللة معامل االرتباط ف المتغيرات
 داؿ 0.00 -0**897. 12 تركيزالغاز/ درجاتالحرارة

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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ٌّةبٌن متوسطدرجاتالحرارةومتوسطتركٌزالغاز، حٌث تبٌن  وجود عبلقةذاتداللةإحصائ
 .وهً عبلقة ارتباط عكسٌة (8970.-)حٌثبلغمعامبلالرتباط 

 
 استخدام معامل ارتباط سبٌرمان لحساب االرتباطات بٌن متوسط الرطوبة ومتوسط كما جرى

 : ٌوضح ذلك(17)رقم تركٌز الغاز، والجدول 
 

 سبيرمانبينمتوسطالرطوبةومتوسطتركيزالغازفي المنشأة األولىمعامل االرتباط نتائج ( 17)جدول 

 الداللة مستوى الداللة معامل االرتباط ن المتغيرات
 داؿ 0.00 0**848. 12 تركيزالغاز/ الرطوبة

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

ٌّةبٌن متوسطدرجاتالرطوبةومتوسطتركٌزالغاز، حٌث تبٌن  وجود عبلقةذاتداللةإحصائ

 .وهً عبلقة ارتباط طردٌة (8480.+)حٌثبلغمعامبلالرتباط 

 ، عبارة عن منشؤة إنتاج ومعالجة الغاز والنفط فً المنطقة الشرقٌة: الثانٌةالمنشؤة- 2-1-2

.  كم عن أقرب منطقة مؤهولة6تبعد حوالً ذات طبٌعة صحراوٌة، وتقع فً منطقة 

تمؤخذقٌاسواحدبالٌوملغازسلفٌدالهٌدروجٌنفٌالهواءمترافقةمعؤخذقٌاسالحرارةوالرطوبةالنسبٌةوبمعد

 . لقٌاسٌنشهرٌاًلمدةعامكاملبؤوقاتمختلفةمنالٌوم

 تراكٌز غاز سلفٌد الهٌدروجٌن ودرجة حرارة الجو والرطوبة النسبٌة (18) رقم ٌوضح الجدول

،حٌث تم فً محطة القٌاس الثانٌة فً منشؤة إنتاج ومعالجة النفط والغاز خبلل فترة الدراسة

: إجراء قٌاسٌن فً الشهر الواحد وفً أوقات مختلفة

 

  حرارة الجو والرطوبة النسبٌة فً المنشؤة الثانٌةات ودرجH2Sتراكٌز غاز  (18)الجدول 

 

 %الرطوبة  Cدرجة الحرارة  PPMالقٌاس التوقٌت  القٌاسالشهر 

 75 14.8 54 11:00 1كانون األول 

2 18:30 66 13.5 81 

 77 12.8 69 10:30 1شباط 
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2 19:00 60 8.8 67 

 88 11.1 61 10:00 1أذار 

2 20:00 47 17.2 52 

 36 22.0 40 11:00 1نٌسان 

2 17:50 43 24.1 45 

 69 21.9 49 10:30 1أٌار 

2 19:00 44 30.4 37 

 18 41.0 36 12:30 1حزٌران 

2 15:30 40 38.5 24 

 14 41.8 26 14:30 1تموز 

2 11:00 37 40.5 19 

 29 33.8 33 9:30 1آب 

2 19:30 26 36.6 22 

 40 32.8 25 10:00 1أٌلول 

2 20:00 28 34.7 35 

 46 21.4 49 7:30 1تشرٌن األول 

2 18:00 30 27.4 33 

 50 15.2 45 9:30 1تشرٌن الثانً 

2 15:30 38 24.8 32 

 37 22.2 49 12:00 1كانون األول 

2 16:30 55 9.2 66 

 قٌاساً 24لوحظ أن القٌاسات التً أجرٌت فً المنشؤة الثانٌة التً بلغ عددها خبلل أشهر السنة -

قد تجاوزت جمٌعها الحدود المسموح بها وفق وزارة البٌئة السورٌة والمإتمر األمرٌكً 

 ونظام إدارة الصحة والسبلمة المهنٌة( ACGIH)الحكومً الختصاصً الصحة المهنٌة

(OSHA)   69حٌث سجل أعلى تركٌز ppm تغٌرات متوسط  (19)، وٌبٌن الجدول رقم

 : فً المنشؤة الثانٌة ومتوسط درجتً الحرارة والرطوبة النسبٌة H2Sتراكٌز 

  فً المنشؤة األولى مع متوسط درجتً الحرارة والرطوبة فً المنشؤة الثانٌةH2Sتغٌرات متوسط تراكٌز (19)الجدول

متوسط الرطوبة النسبٌة متوسط درجات الحرارة  PPMمتوسط التراكٌزالشهر 
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 78 14.15 60كانون الثانً 

 72 10.8 64.5شباط 

 70 14.15 54ذار آ

 40.5 23.5 41.5نٌسان 

 53 26.15 46.5أٌار 

 21 39.75 38حزٌران 

 16.5 41.15 31.5تموز 

 25.5 35.2 29.5آب 

 37.5 33.75 26.5أٌلول 

 39.5 24.4 39.5تشرٌن األول 

 41 20 41.5تشرٌن الثانً 

 51.5 15.7 49.5كانون األول 

 

 وتغٌرات الحرارة والرطوبة طوال فترة H2Sتغٌرات تركٌز غاز  (17)وٌبٌن الشكل رقم 

 :السنة فً هذه المنشؤة

 

الثانٌة المنشؤة  ودرجات الحرارة والرطوبة النسبٌة فً H2Sغازتغٌرات تركٌز(17)الشكل 
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جرى استخدام معامل ارتباط سبٌرمان لحساب االرتباطات بٌن متوسط درجات الحرارة 

:   ٌوضح ذلك(20)رقم ومتوسط تركٌز الغاز، والجدول 

 .سبيرمانبينمتوسطدرجاتالحرارةومتوسطتركيزالغازفي المنشأة الثانيةمعامل االرتباط نتائج ( 20)جدول ال

 الداللة مستوى الداللة معامل االرتباط ن المتغيرات

 داؿ 0.00 -0**881. 12 تركيزالغاز/ درجاتالحرارة

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

ٌّةبٌن متوسطدرجاتالحرارةومتوسطتركٌزالغاز حٌث تبٌن  وجود عبلقةذاتداللةإحصائ

 .وهً عبلقة ارتباط عكسٌة (8810.-)حٌثبلغمعامبلالرتباط 

جرى استخدام معامل ارتباط سبٌرمان لحساب االرتباطات بٌن متوسط الرطوبة ومتوسط كما 

: نتٌجة معامل ارتباط سبٌرمان بٌن التركٌز والرطوبة ٌوضح (21)رقم تركٌز الغاز، والجدول 
 .سبيرمانبينمتوسطالرطوبةومتوسطتركيزالغازفي المنشأة الثانيةمعامل االرتباط نتائج ( 21)جدول 

 

 الداللة مستوى الداللة معامل االرتباط ن المتغيرات
 داؿ 0.00 0**916. 12 تركيزالغاز/ الرطوبة

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

ٌّةبٌن متوسطدرجاتالرطوبةومتوسطتركٌزالغاز حٌث تبٌن  وجود عبلقةذاتداللةإحصائ

 .وهً عبلقة ارتباط طردٌة (9160.+)حٌثبلغمعامبلالرتباط 

كما لوحظ انخفاض تركٌز الغاز فً الهواء فً أشهر الصٌف مقارنةمع أشهر الشتاء، وذلك ألن 

درجات الحرارة المنخفضة والرطوبة المرتفعة تسمح بتكثف الغاز فً مواقع انبعاثه وبالتالً 

ٌرتفع تركٌز هذا الغاز فً الهواء، بٌنما ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض الرطوبة النسبٌة 

تسمح بتمدد الهواء وانتشار الغاز فٌه بسرعة، فٌنخفض تركٌزه وتتوافق هذه النتٌجة مع ما جاء 

 .3.105(CICAD53,2003-Cihacek et al,1991 )فً دراسة 

: الجو الماطر والرٌاح النشطةقٌاس تركٌز غاز سلفٌد الهٌدروجٌن فً ظروف - 2-3
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تم إجراء قٌاسات فً ظروف الرٌاح النشطة والجو الماطر H2S دراسة تغٌرات تركٌز غازلهدف

ظروف : لغاز سلفٌد الهٌدروجٌن فً المنشؤة األولى وذلك فً ظروف مناخٌة معٌنة شملت

 حٌث تم أخذ عدة قٌاسات ومقارنتها مع قٌاس نفس الموقع فً ؛الرٌاح النشطة والجو الماطر

. الظروف المناخٌة العادٌة لمعرفة أثر الرٌاح واألمطار على تركٌز غاز سلفٌد الهٌدروجٌن

التً الجو الماطر قٌاس تركٌز غاز سلفٌد الهٌدروجٌن فً ظروف (22)ٌوضح الجدول رقم 

 :تمت خبلل ثبلثة أشهر هً كانون األول وكانون الثانً وشباط 

 

 

 

تغٌرات تركٌز غاز سلفٌد الهٌدروجٌن فً ظروف الجو الماطر  (22)الجدول 

متوسط القٌاس لنفس الشهر بجو غٌر ماطر القٌاس الوقت الشهر 

 36 29 10:30كانون األول 

 34.75 27 18.00كانون الثانً 

 34.75 26 13:00كانون الثانً 

 35 20 18:30شباط 

 

الرٌاح النشطةالتً قٌاس تركٌز غاز سلفٌد الهٌدروجٌن فً ظروف (23)ٌوضح الجدول رقم 

 :تمت خبلل ثبلثة أشهر هً شباط و آذار و تموز 

رٌاح نشطة التغٌرات تراكٌز غاز سلفٌد الهٌدروجٌن فً ظروف  (23)الجدول 

المعدل الشهري لسرعة الرٌاح سرعةالرٌاح متوسط القٌاس لنفس الشهر القٌاس الوقت الشهر 

 2.6 34 35 19 17:30شباط 

 26 14 10:00شباط 

 2.4 30 29.5 12 09:30آذار 

 45 9 19:00آذار 
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 3.5 28 24.75 15 16:00تموز 

تبٌن وجود تؤثٌر هام لسرعة الرٌاح على تركٌز الغاز فً الهواء؛ حٌث تقوم الرٌاح النشطة -

ببعثرة الغاز فً الهواء بسرعة مما ٌسمح بانخفاض تركٌز الغاز فً الهواء حٌث وصل 

عن التركٌز فً الظروف االعتٌادٌة للمنا،خوٌبٌن الشكل رقم % 70االنخفاض فً التركٌز إلى 

 : فً ظروف الرٌاح النشطة H2Sتغٌرات تركٌز غاز  (18)

 

تغٌرات تركٌز غاز سلفٌد الهٌدروجٌن فً ظروف الرٌاح النشطة  (18)الشكل 

ٌبلحظ انخفاض فً تركٌز الغاز فً الجو الماطر وذلك نظراً النحبللٌة الغاز فً الماء؛ حٌث 

عن التركٌز فً الظروف االعتٌادٌة للمناخ وهو % 43وصلت نسبة االنخفاض بالتركٌز إلى 

تغٌرات  (19) وٌبٌن الشكل رقم 106(Clanton et al ,1999)ٌتوافق مع ما جاء فً دراسة 

 :تركٌز الغاز فً ظروف الجو الماطر 
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تغٌرات تراكٌز غاز سلفٌد الهٌدروجٌن فً ظروف الجو الماطر  (19)الشكل 

:  ساعة24قٌاس تركٌز غاز سلفٌد الهٌدروجٌن على مدار - 2-4

 تم أخذ قٌاسات تركٌز غاز سلفٌد  ساعة24 طوال فترة H2Sدراسة تغٌرات تركٌز غاز بهدف 

 ساعة 24 وعلى مدار  فً نفس الموقعالهٌدروجٌن فً المنشؤة األولى  مرة واحدة كل ساعتٌن

ٌبٌن القٌم المسجلة  على مدار الٌوم  (24)والجدول رقم لمراقبة تغٌرات التركٌز على مدار الٌوم

: 

 

 

 

 

 

 ساعة 24تغٌرات تركٌز غاز سلفٌد الهٌدروجٌن خالل  (24)الجدول 

 (ppm)قٌاس التركٌز  (ساعة)توقٌت القٌاس 

 21 منتصف اللٌل12
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 23 صباحا2

 22 صباحا4

 25 صباحا6

 19 صباحا8

 15 صباحا10

 14 ظهراً 12

 14  بعد الظهر2

 15  بعد الظهر4

 16  مساءاً 6

 19  مساءاً 8

 21  مساءاً 10

 

 ساعة ارتفاع تركٌز غاز سلفٌد الهٌدروجٌن  24لوحظ أن فً القٌاسات التً أجرٌت خبلل -

خبلل ساعات المساء والصباح الباكر؛ حٌث تكون درجات الحرارة منخفضة نسبٌا، وازدٌاد 

التكاثف خبلل هذه الفترات أكثر من ساعات النهار حٌث ٌنخفض التركٌز خبلل ساعات الظهر 

تغٌرات تركٌز  (20)من التركٌز األعظمً المسجل خبلل الٌوم، وٌبٌن الشكل رقم % 44إلى 

 : ساعة 24الغاز خبلل 
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  ساعة24تغٌرات تركٌز غاز سلفٌد الهٌدروجٌن خالل  (20)الشكل

 

: ٌاس قطر منطقة التلوث بغاز سلفٌد الهٌدروجٌنق- 3

تم أخذ قٌاسات واالحتٌاطات الواجب اتباعها فً كل منطقة لهدفتحدٌدأخطارمناطقالتلوثبالغاز

متعددة لغاز سلفٌد الهٌدروجٌن لتحدٌد قطر منطقة التلوث بغاز سلفٌد الهٌدروجٌنوذلك فً 

 المحٌطة والبئر والمنطقةتم أخذ عدة قٌاسات فً المنشؤة و بئرنفطوغاز، للنفط والغاز منشؤتٌن

كٌز غاز سلفٌد ا لتراتحتى انتهاء وجود قٌاس فً الهواء  الغازانبعاث من مصدر انطبلقاا مبه

 غاز سلفٌد الهٌدروجٌن فً مصدر انبعاثٌتم القٌاس بدءاً من حٌث الهٌدروجٌن فً الهواء 

 ثم ،المنشؤة ثم االبتعاد عن المركز باتجاهات مختلفة بشكل دائري حول مصدر انبعاث الغاز

صفر ز مبلحقة التركٌز مع اتجاه الرٌاح وصوالً إلى منطقة ٌعطً فٌها جهاز القٌاس تركً

ppm ، ثم تقسٌم المنطقة إلى مناطق وفقاً للتركٌز والبعد عن مصدر االنبعاث؛ حٌث ٌتم

انخفاض تركٌز الغاز كلما ابتعدنا عن مصدر االنبعاث حسب اتجاه الرٌاح مع األخذ بعٌن 

االعتبار تواجد المناطق المؤهولة وفترة المكوث،وٌراعى بتقسٌم كل منطقة إجراءات الوقاٌة 

الواجب اتخاذها لتفادي خطورة الغاز من حٌث ارتداء المبلبس الواقٌة وأجهزة التنفس أو األقنعة 
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كل منطقة، وتم أخذ قٌاسات تكرارٌة للمناطق المفتوحة مع فً الواقٌة وفترة المكوث القصوى 

استبعاد المناطق المغلقة وبعض القٌم الشاذة التً ٌمكن ردها لبعض الظروف المناخٌة اآلنٌة 

 .بسبب طبٌعة انتشار الغاز وتؤثٌر عوامل المناخ علٌه 

شملت المواقع منشآت نفط وغاز طبٌعً و بئر نفط وغاز طبٌعً حٌث تم تقسٌم منطقة القٌاس 

طبٌعة , البعد عن مصدر انبعاث الغاز , فً مواقع منشآت النفط والغاز وفقمجال تركٌز الغاز 

 .الملحق , إلخ.........أعلى تركٌز للغاز , المنطقة 

حٌث قسمت منطقة قطر التلوث بالنسبة للمنشآت إلى خمس مناطق وفق تركٌز الغاز وٌوضح 

 :تقسٌم مناطق قطر التلوث فً منشآت النفط والغاز وفق التراكٌز (25)الجدول رقم 

  فً منشآت النفط والغاز الطبٌعH2Sًتقسٌم منطقة قٌاس قطر التلوث بغاز  (25)الجدول

H2S( ppm )مجال المنطقة 

1 >1000 - 100 

2 <100 – 50 

3 <50 – 25 

4 <25 – 10 

5 <10 – 1 

 

 

البعد عن مصدر انبعاث , أما بالنسبة لمنطقة اآلبار فتم تقسٌم المنطقة وفق مجال تركٌز الغاز 

 .الملحق, إلخ ......طبٌعة المنطقة , الغاز 

حٌث قسمت منطقة قطر التلوث بالنسبة لآلبار إلى أربع مناطق وفق تركٌز الغاز وٌوضح 

 :تقسٌم مناطق قطر التلوث فً منطقة آبار النفط والغاز وفق التراكٌز (25)الجدول رقم 

  فً آبار النفط والغاز الطبٌعH2Sًتقسٌم منطقة قٌاس قطر التلوث بغاز  (26)الجدول

H2S( ppm )مجال المنطقة 
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1 <50 - 25 

2 <25 – 15 

3 <15 – 5 

4 <5 – 1 

 

:  مواقعةتم أخذ قٌاسات لثبلث

تقع فً المنطقة الشمالٌة الشرقٌة ضمن التً  منشؤة إنتاج ومعالجة الغاز :الموقع األول- 3-1

 (سكنٌة)تحٌط بالمنشؤة مناطق مؤهولة ومنطقة زراعٌة 

 :مناطق االعتٌان وفقاً لبلبتعاد عن مصدر االنبعاث  (21)وٌبٌن الشكل رقم 

 

 

 

 



96 
 

 م(100/1(ل  قطر منطقة التلوث فً الموقع األو (21)الشكل 

 حٌث تم H2S ٌوضح المناطق الخمس التً تم تحدٌدها حسب مجال تركٌز( 27 )رقموالجدول 

 :أخذ القٌاسات فٌها فً المناطق المفتوحة 
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 القٌاسات فً الموقع األول (27)الجدول

 

فترة المكوث 

وإجراءات 

 السالمة

 أدنى تركٌز

(ppm)H2S 

  أعلى تركٌز 

(ppm)H2S 
 طبٌعة المنطقة

البعد عن مصدر 

انبعاث 

(متر) H2S 

 H2Sمجال 

)ppm) 
 المنطقة

 دقٌقة مع 15

ارتداء جهاز 

أوكسجٌن وزي 

 كامل

98 >1000  

وحدة إزالة سلفٌد 

الهٌدروجٌن من 

 الغاز الطبٌعً

م50 إلى  0من   >1000 - 100  1 

 ساعة ارتداء 2

القناع المنقً 

 للهواء 

49 93 

وحدة تعبئة الغاز 

 ترحٌل –

 الكبرٌت المنتج

  م80 إلى 50من 
<100 

– 50  
2 

 ساعات ارتداء 8

القناع المنقً 

 للهواء

23 48 

مبنى الموظفٌن 

 باقً –اإلدارٌٌن 

 أقسام المنشؤة

 175 إلى 80من 

 م
<50 – 25  3 

 27 12  ساعات8
 –مبنى الحراسة 

 طرٌق عام

 إلى 175من 

  م225
<25 - 10  4 



98 
 

 

 م(1000/1(قطر منطقة التلوث فً الموقع األول (22)الشكل 

 

 م(1000/1(القٌاسات فً الموقع األول (28)الجدول 

 

 

 

 

 وٌبعد ، منشؤة إنتاج ومعالجة النفط والغاز تقع فً المنطقة الشمالٌة الشرقٌة:الموقع الثانً- 3-2

.  وتحٌط بالمنشؤة مناطق مؤهولة،ٌقع فً منطقة زراعٌة، كم 70عن الموقع األول حوالً 

فترة المكوث 
وإجراءات 

 السالمة

 أدنى تركٌز

(ppm)H2S 

  أعلى تركٌز 
(ppm)H2S 

 طبٌعة المنطقة

البعد عن مصدر 
انبعاث 

(متر) H2S 

 H2Sمجال 

)ppm) 
 المنطقة

ساعة8-24  1 10 
منطقة سكنٌة 

 وزراعٌة

 إلى 225من 

م1700  
<10 – 1  5 
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 : مناطق االعتٌان وفقاً لبلبتعاد عن مصدر االنبعاث ( 23 )رقموٌبٌن الشكل 

 

 

 م(100/1(نً قطر منطقة التلوث فً الموقع الثا (23)الشكل 

 

 حٌث تم H2S ٌوضح المناطق الخمس التً تم تحدٌدها حسب مجال تركٌز( 29 )رقموالجدول 

 :أخذ القٌاسات فٌها فً المناطق المفتوحة 

 

 

 

 

 م(100/1(القٌاسات فً الموقع الثانً (29)الجدول 



100 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فترة المكوث 

وإجراءات 

 السالمة

أدنى تركٌز 

H2S(ppm) 

أعلى 

 H2S(ppm)تركٌز
 طبٌعة المنطقة

 البعد عن مصدر 

H2S انبعاث

  (متر)

 H2Sمجال 

(ppm) 
 المنطقة

  دقٌقة15

ارتداء جهاز 

األوكسجٌن وزي 

 كامل 

102 >1000  

وحدة إزالة سلفٌد 

الهٌدروجٌن من 

 الغاز الطبٌعً

75 إلى  0من   >1000 – 100  1 

  ساعات3

ارتداء القناع 

 المنقً للهواء 

46 98 
باقً أقسام 

 المنشؤة
305 إلى 75من   <100 – 50  2 

  ساعات8

ارتداء القناع 

 المنقً للهواء 

26 43 
استراحة وإقامة 

 العمال

 إلى 305من 

520 
<50 – 25  3 
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 م(1000/1(نً قطر منطقة التلوث فً الموقع الثا (24)الشكل  
 

 

 م(1000/1(نًالقٌاسات فً الموقع الثا(30)الجدول 

 

 .مؤهولةقع فً المنطقة الشرقٌة ٌقع ضمن منطقة ي نفط وغاز بئر:الموقع الثالث- 3-3

فترة المكوث 

وإجراءات 

 السالمة

أدنى تركٌز 

(ppm) H2S 

أعلى 

 (ppm)تركٌز

H2S 

 طبٌعة المنطقة

البعد عن مصدر 

 (متر)

H2Sانبعاث 

H2S  مجال 

(ppm) 
 المنطقة

 ساعة 8-24

ارتداء القناع 

 المنقً للهواء 

 منطقةسكنٌةوزراعٌة 26 8
 إلى 520 من

2520 
<25 – 10  4 

 منطقةسكنٌةوزراعٌة 9 1 ساعة 8-24
 إلى 2520 من

4550 
<10 – 1  5 
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 :مناطق االعتٌان وفقاً لبلبتعاد عن مصدر االنبعاث ( 25 )رقموٌبٌن الشكل

 

 

 م(100/1( حٌث تم قٌاس قطر منطقة التلوث فٌهلثالموقع الثا (25)الشكل 

 

 

 

 

 

 حٌث تم H2S ٌوضح المناطق األربع التً تم تحدٌدها حسب مجال تركٌز( 31 )رقموالجدول 

 :أخذ القٌاسات فٌها فً المناطق المفتوحة 

 م(100/1(القٌاسات فً الموقع الثالث (31)الجدول 

 مكوثالفترة 

وإجراءات 

أدنى تركٌز 

(ppm) H2S 

  أعلى تركٌز 

(ppm) H2S 
البعد عن مصدر  طبٌعة المنطقة

انبعاث   

H2S  مجال

(ppm) 
 المنطقة
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(متر) السالمة H2S 

  دقٌقة15

وارتداء القناع 

 المنقً للهواء

50 إلى  0من  بئر غاز ونفط 46 27  50 – 25 1 

 24 17  ساعة8-24
– إقامة العمال 

 منطقة سكنٌة

 إلى 50من 

250  
<25 – 15 2 

 

 

 

 

 

 

 

 م(200/1(الثقطر منطقة التلوث فً الموقع الث (26)الشكل 
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 م(200/1(القٌاسات فً الموقع الثالث( 32 )الجدول 

 مكوثالفترة 

وإجراءات 

 السالمة

أدنى تركٌز 

(ppm) H2S 

  أعلى تركٌز 

(ppm) H2S 
 طبٌعة المنطقة

البعد عن مصدر 

انبعاث   

(متر) H2S 

H2S  مجال

(ppm) 
 المنطقة

 زراعٌة- سكنٌة  16 5 ساعة 8-24
 إلى 250من 

515  
<15  - 5 3 

 زراعٌة- سكنٌة  4 1 ساعة 8-24
 إلى 515من 

645  
<5 – 1 4 

 

 

 

لوحظ من خبلل قٌاس قطر منطقة التلوث بغاز سلفٌد الهٌدروجٌن فً عدة مواقع انتشار الغاز -

فً هذه المواقع، وهً منشؤتان إلنتاج ومعالجة النفط والغاز وبئر نفط وغاز ، وتجاوزت 

 المسجلة فٌها الحدود المسموح بها H2Sتراكٌز

( ACGIH)وفقوزارةالبٌئةالسورٌةوالمإتمراألمرٌكٌالحكومٌبلختصاصٌالصحةالمهنٌة

 باالبتعاد عن اً حٌث ٌنخفض تركٌز الغاز تدرٌجً( OSHA )ونظامإدارةالصحةوالسبلمةالمهنٌة

مصدر االنبعاث، وٌنتشر الغاز بشكل سحابة منخفضة كون الغاز ذو كثافة نسبٌة أعلى من 

الهواء، و ٌختفً بعدها التركٌز فً الهواء، وقد تظهر هذه السحابة بشكل متقطع خبلل انتشارها 

بالهواء بسبب الظروف المناخٌة غٌر االعتٌادٌة الوقتٌة؛ حٌث ٌحدد اتجاه الرٌاح جهة 

 .انتشارالغاز

 عن مركز انبعاث الغاز وصوالً لمناطق سكنٌة اً  كما لوحظ انتشار الغاز لمناطق واسعة بعٌد

 فً المصدر  7.14ppm)وبتراكٌز تجاوزت الحدود المسموح بها وفق وزارة البٌئة السورٌة 

 .( فً الهواء المحٌط 107ppbللمنشؤة  و 

 كما لوحظ من خبلل المقارنة بٌن مناطق التلوث فً المنشؤتٌن أن تقسٌم المناطق وفق مجال 

تركٌز الغاز ثابت، بٌنما كانت مسافات أبعاد المناطق عن مصدر االنبعاث مختلفة فٌما بٌنهما 
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مما ٌستدعً تقسٌم مناطق االختطار فً كل منشؤة وفق تركٌز غاز سلفٌد الهٌدروجٌن وتحدٌد 

المسافة بٌن كل منطقة وفق كل منشؤة؛ وذلك التخاذ إجراءات السبلمة المناسبة الواجب اتباعها 

فً كل منطقة، حٌث تكون اإلجراءات مشددة، وٌجب ارتداء الزي الواقً الكامل مع جهاز 

 بشرط أال تتجاوز فترة المكوث ppm 100األوكسجٌن فً المنطقة ذات التركٌز األعلى من 

دقٌقة، بٌنما ٌمكن ارتداء قناع التنفس منقً الهواء دون الحاجة إلى ارتداء الزي الواقً أو 15

 3  بشرط أال تتجاوز فترة المكوث  50ppm إلى  100ppmاألوكسجٌن فً التركٌز من 

 8ساعات مع ضرورة ارتداء النظارات الواقٌة للعٌنٌن، بٌنما ٌمكن زٌادة فترة المكوث إلى 

 حٌث ٌقل تؤثٌر ppm 25 إلى ppm  50ساعات فً المنطقة التً ٌتراوح التركٌز فٌها من 

الغاز الضار بشكل نسبً، بٌنما ٌمكن االستغناء عن النظارات الواقٌة للعٌنٌن وزٌادة فترة 

، وفً المنطقة ذات ppm 10 إلى 25المكوث فً المنطقة التً ٌتراوح فٌها التركٌز من 

 ٌمكن االستغناء عن ارتداء القناع المنقً للهواء وٌمكن البقاء لفترة ppm 10التركٌز األقل من 

 .أطول وذلك ألن تؤثٌر الغاز فً هذه المنطقة محدود 
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اللاا اللامم  
 

 قسم المتثابتات البٌولوجٌة
 

 النتائج والمناقشة
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 :الدموٌة عند األشخاص الذٌن شملتهم الدراسةالمتغٌرات  والمتثابتات الكبدٌةدراسة -1

 ثم ،تم أخذ قٌاسات المتغٌرات الكٌمٌائٌة الحٌوٌة األنزٌمٌة خبلل الفترة األولى من الدراسة

 كما تمت دراسة المتغٌرات الدموٌة خبلل ،أضٌف إلٌها قٌاسات لنفس المتغٌرات  بعد عدة أشهر

 من الحصول على نتائج الفحص المهنً الخاص بعمال التمكنفترة الدراسة باإلضافة إلى 

. المنشآت الذٌن تمت علٌهم الدراسة الذي ٌتضمن مجموعة من التحالٌل

 عند مجموعة األشخاص األصحاء دراسة المتثابتات الكبدٌة والمتغٌرات الدموٌة-1-1

: H2Sاً غٌر العاملٌن وغٌر المعرضٌن لغاز يظاهر

 نتائج دراسة المتثابتات الكبدٌة التً أُجرٌت على مجموعة ( 33 )رقمٌوضح الجدول 

 ( : AST , ALT , ALP , GT)التً شملت اً يظاهراألصحاء 

 نتائج المتثابتات الكبدٌة عند المجموعة الشاهدة(33)الجدول 

GT ALP ALT AST العٌنة 

5-40U/L 290U/L 4-36 U/L 8-33 U/L القٌمالمرجعٌة 

12 168 26 21 1 

26 201 20 19 2 

22 174 18 25 3 

16 199 20 22 4 

30 211 23 14 5 

25 195 25 27 6 

22 206 23 19 7 

18 165 15 19 8 

24 188 28 30 9 
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34 265 25 21 10 

16 221 19 17 11 

14 172 20 25 12 

29 160 21 29 13 

22 221 19 11 14 

25 255 20 24 15 

24 200 16 22 16 

18 185 24 20 17 

20 198 20 25 18 

22 215 22 17 19 

26 202 18 21 20 

 

تم حساب المتوسط الحسابً واالنحراف المعٌاري للمتثابتات الكبدٌة ألفراد المجموعة 

  :( 34 )رقمالشاهدة وفق الجدول 

 

 

 

 

 الشاهدةمجموعة ال عند االحصاء الوصفٌللمتثابتات الكبدٌة(34)الجدول 

 AST ALT ALP GTالمعلم المدروس 
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 U/L 4-36 U/L 290U/L 5-40U/L 33-8القٌم المرجعٌة 

 20 20 20 20 عدد العٌنات

 200 22.33 21.47 21.53المتوسط الحسابً 

 265 34 28 30الحد األقصى للقٌم 

 165 12 15 11الحد األدنى للقٌم 

 6.24 31.36 3.07 5.32 االنحراف المعٌاري

التً  (كرٌات الدم الحمراء) نتائج دراسة المتغٌرات الدموٌة ( 35 )رقمٌوضح الجدول 

-RBC-HB-HCT-MCV-MCH)التً شملت اً يظاهرأُجرٌت على مجموعة األصحاء 

MCHC-RDW: ) 

 

 

 

 

 

 عند المجموعة الشاهدة( كرٌات الدم الحمراء)نتائج المتغٌرات الدموٌة (35)الجدول 

RDW 
% 

MCHC 
دل/غ  

MCH 
Pg 

MCV 
fL 

HCT 
% 

HGB 
دل/غ  

RBC 
 بالمالٌٌن

مٌكرولتر/  
 العٌنة

11-14.5  31-37  27.5-33.2  76-100  41.5-50.4  14-17  4.5-5.9  
القٌم 

 المرجعٌة

10.5 30.2 27.8 92 48.8 14.7 5.3 1 

10.6 30.9 28.1 91 47 15 4.97 2 
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10.4 30.4 28.4 94 42.7 13 4.56 3 

10.7 31.1 32.6 104 49.3 15.4 4.73 4 

10.5 29 29.1 100 48.4 14.1 4.82 5 

11.4 29.9 28.6 96 51.3 15.3 5.35 6 

10.2 31.2 33.1 106 45.7 14.3 4.31 7 

10.6 32.4 34.5 107 48.2 15.6 4.52 8 

10.8 31.2 29.5 95 44.7 13.9 4.73 9 

10.9 31.7 30.9 97 49.2 15.6 5.05 10 

11.4 32.1 32.2 101 45.8 14.7 4.56 11 

10.7 30.6 31.6 103 44.6 13.7 4.32 12 

10.3 31.8 34.5 108 50.5 16 4.65 13 

9.7 28.3 27.5 97 47.8 13.5 4.91 14 

9.8 31.9 31 97 43.3 13.8 4.47 15 

10 32.1 30.3 94 45.7 14.7 4.84 16 

10.5 32.3 33 102 48.2 15.6 4.71 17 

11.7 31.6 29.2 92 46 14.5 4.98 18 

10.7 32 31.7 99 50.3 16.1 5.08 19 

12.2 31.9 29.9 94 43.9 14 4.67 20 

 



112 
 

 (كرٌات الدم الحمراء)تم حساب المتوسط الحسابً واالنحراف المعٌاري للمتغٌرات الدموٌة 

 :(36 )رقمألفراد المجموعة الشاهدة وفق الجدول

ظاهرٌاً عند مجموعة األصحاء (كرٌات الدم الحمراء)نتائج االحصاء الوصفً للمتغٌرات الدموٌة (36)الجدول 

 RBC HB HCT MCV MCH MCHC RDW المعلم المدروس

 20 20 20 20 20 20 20 عدد العٌنات 

 10.6 31.4 30.6 97 47.4 14.7 4.73 المتوسط الحسابً

 12.2 32.4 34.5 108 51.3 16.1 5.35 الحد األقصى للقٌم

 9.7 28.3 27.5 91 42.7 13 4.31 الحد األدنى للقٌم

 0.62 1.11 2.17 5.22 2.5 0.88 0.29 االنحراف المعٌاري

 

 التً (كرٌات الدم البٌضاء)المتغٌرات الدموٌة نتائج دراسة ( 37 )رقمٌوضح الجدول 

-WBC-LYM-MON-NEU)التً شملت اً يظاهرأُجرٌت على مجموعة األصحاء 

EOS-BAS: ) 

 

 :عند المجموعة الشاهدة(كرٌات الدم البٌضاء)نتائج دراسة المتغٌرات الدموٌة (37)الجدول

BAS 

% 
EOS 

% 
NEW 

% 
MON 

% 
LYM 

% 

WBC 
/باآلالف  

 مٌكرولٌتر
 العٌنة

0-3  1-4  40-70  4-10  22-44  4.4-11  
القٌم 

 المرجعٌة

1.5 1.5 50.6 10.6 34 5.1 1 

1.2 2.1 45.5 11.6 33 7.5 2 

1.4 2.1 46.4 8.5 30 9.7 3 

1.1 2.8 53.5 8 37 7.1 4 
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1.3 2.4 53.3 6.1 32.5 9.8 5 

1.8 1.9 50.8 9.1 35 6.8 6 

1 1.6 44.5 6.5 40 4.6 7 

1.1 3.1 55.6 4.5 36 9.3 8 

0.8 3.6 52.8 6 33 7.5 9 

1.2 2.4 50.4 8.1 33.2 5.9 10 

0.9 2.8 51 6.4 36.1 6.2 11 

1.6 2.5 55.3 7.9 30.8 9.1 12 

1.3 3.3 58.5 5.5 34 10.3 13 

1.7 2.3 47.5 7.2 29 8.8 14 

0.9 1.9 50.2 7.1 30.8 7.5 15 

0.8 2.6 58.1 5.4 37.7 9.5 16 

1.1 1.4 56.1 7.2 35.5 6.9 17 

0.9 1.8 41.5 4.9 46.1 5.4 18 

0.7 3.1 45.8 5.5 38 5.5 19 

1.1 3.4 52.1 11.8 29.5 9.1 20 

 

 (كرٌات الدم البٌضاء)تم حساب المتوسط الحسابً واالنحراف المعٌاري للمتغٌرات الدموٌة 

 :ٌوضح النتائج  (38)ألفراد المجموعة الشاهدة والجدول رقم 

 

ظاهرٌاً عند مجموعة األصحاء (كرٌات الدم البٌضاء)نتائج االحصاء الوصفً للمتغٌرات الدموٌة  (38)الجدول
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 WBC LYM MON NEU EOS BAS المعلم المدروس

 20 20 20 20 20 20 عدد العٌنات 

 1.1 2.4 50.9 7.15 34 7.5 المتوسط الحسابً

 1.8 3.6 58.5 11.8 46 10.3 الحد األقصى للقٌم

 0.7 1.4 41.5 4.5 29 4.6 الحد األدنى للقٌم

 0.31 0.65 4.66 2.1 4.06 1.77 االنحراف المعٌاري

 : عند عمال المنشؤة األولىالمتثابتات الكبدٌة دراسة -1-2

 المدروسة عند عمال المنشؤة معاٌرةالمتثابتات الكبدٌة نتائج (39)رقم ٌوضح الجدول 

 حٌث كانت ضمن الحدود الطبٌعٌة ما عدا بعض الحاالت التً تجاوزت فٌها ؛األولى

 هذه النتائج الحدود الطبٌعٌة المسموح بها وفق هٌئة مخابر التحالٌل الطبٌة فً سورٌا

 :حٌث تم إجراء الدراسة على فترتٌن زمنٌتٌن ٌفصل بٌنهما عدة أشهر 

 : عند عمال المنشؤة األولىالمتثابتات الكبدٌةنتائج دراسة  (39)الجدول

GT ALP ALT AST 

 املالع

5-40U/L 290U/L 4-36U/L 8-33U/L 

19 156 30 21 1 

30 193 26 22 2 

22 299 61 38 3 

22 215 23 18 4 

29 172 33 20 5 

30 144 41 25 6 

25 195 20 20 7 
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21 174 29 22 8 

21 190 18 20 9 

20 159 30 22 10 

29 209 59 31 11 

20 211 29 24 12 

42 280 51 24 13 

22 190 23 19 14 

26 308 37 35 15 

24 185 20 16 16 

29 155 20 16 17 

20 202 30 26 18 

26 167 30 15 19 

26 210 22 18 20 

 

تم حساب المتوسط الحسابً واالنحراف المعٌاري وٌبٌن الجدول التالً نتائج االحصاء الوصفً 

 :ٌوضح النتائج  (40)للمتثابتات الكبدٌة لعمال المنشؤة األولى والجدول رقم 

 نتائج االحصاء الوصفً للمتثابتات الكبدٌة لعمال المنشؤة األولى(40)الجدول

 AST ALT ALP GT المعلم المدروس 

 U/L 4-36 U/L 290U/L 5-40U/L 33-8القٌم المرجعٌة 

 20 20 20 20 عدد العٌنات

 24.5 191.5 29 21.5المتوسط الحسابً 

 42 308 61 38الحد األقصى للقٌم 

 19 144 18 15الحد األدنى للقٌم 
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 5.38 45.23 10.76 5.04 االنحراف المعٌاري

  المدروسة لدى عمال هذه المنشؤة ALTُوجدت فروق ذات داللة إحصائٌة بٌن المتثابتة

المجموعة )والمتثابتة نفسها المدروسة عند مجموعة األشخاص غٌر المعرضٌن لهذا الغاز

لقٌاس داللة الفروق للعٌنات ( Mann-Whitney Test)جرى حساب اختبار حٌث  (الشاهدة

األولى )وفقاً لمتغٌر المجموعة بٌن متوسطات درجات أفراد المجموعتٌن فً التحالٌل األنزٌمٌة 

:  ٌبٌن ذلك(41)رقم  والجدول ( الشاهدة-

 

 عند عمال المنشؤة األولى ومجموعة الشاهدالفروق فً التحالٌل األنزٌمٌة  (41)جدول 

 
ن  المجموعة

 التحاليالألنزيمية
متوسط 
مستوىالدالل U Z مجموع الرتب الرتب

 ة
داللة 
 الفروق

ALT 

المجموعة األولى  
 427.50 21.38 20 (عمال المنشأة األولى)

 دالة 0.024 -2.261- 82.5
 202.50 13.50 20المجموعة الشاهدة 

حٌث كان الفروق دالة  (ALT)نبلحظوجودفروقبٌن المجموعتٌن األولى والشاهد بالنسبة لتحلٌل 

  .(0.05 )عندمستوىداللة

لوحظ وجود عدد من العمال فً المنشؤة األولى قد تجاوزت نتائج تحالٌلهم الحد الطبٌعً بالنسبة 

 .وفق هٌئة المخابر الطبٌة السورٌة  (ALT ,AST , ALP , GGT)للمتثابتات المدروسة

أظهر التحلٌل االحصائً وجود فروق ذات داللة معنوٌة بٌن مجموعتً الدراسة فٌما ٌتعلق بـ 

ALT وهذا قد ٌدل على تؤثر األنزٌمات الكبدٌة بالتعرض لغاز سلفٌد الهٌدروجٌن حٌث ترتفع  

 .أنزٌمات الكبد بسبب تخرب فً خبلٌا الكبد

التً بٌنت ارتفاع 107(Burnett et al 1977)توافقت نتائج الدراسة الحالٌة مع دراسة 

 .انزٌمات الكبد عند األشخاص المعرضٌن لغتز سلفٌد الهٌدروجٌن 
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بٌنما لم ٌظهر فارق إحصائً ذو داللة بالنسبة لبقٌة المتثابتاتالكبدٌة بالمقارنة مع المجموعة 

 .H2S مرتفع أكثر من بقٌة االنزٌمات الكبدٌة لضرر غازALTالشاهدة قد ٌكون السبب حساسٌة 

 : المتغٌرات الدموٌة عند عمال المنشؤة األولىدراسة- 1-3

كرٌات الدم ) المتغٌرات الدموٌة المدروسةقٌاس نتائج (42)رقم ٌوضح الجدول 

 عند عمال المنشؤة األولى حٌث كانت النتائج ضمن الحدود الطبٌعٌة ما عدا (البٌضاء

بعض الحاالت التً تجاوزت فٌها هذه النتائج الحدود الطبٌعٌة المسموح بها وفق هٌئة 

ة؛ حٌث تم إجراء الدراسة على فترتٌن زمنٌتٌن ٌفصل مخابر التحالٌل الطبٌة فً سوري

 :بٌنهما عدة أشهر 
 

  عند عمال المنشؤة األولى(الكرٌات البٌضاء) المتغٌرات الدموٌةقٌاسنتائج (42)الجدول 

 املالع

الصٌغة 

WBC 

 مٌكرولٌتر/باآلالف

LYM 

% 

MON 

% 

NEU 

% 

EOS 

% 

BAS 

% 

 3-0 4-1 70-40 10-4 44-22 11-4.4 القٌم المرجعٌة

1 7.1 32 10.6 44 3.4 1.2 

2 11.9 33 8.5 44.1 2.8 1.8 

3 9.1 32.5 6.1 52.1 4.4 1 

4 4.8 48 6.5 42.3 1.6 1.7 

5 16 33 4.5 56 6.1 1.1 

6 6.1 33.2 8.1 50 4.4 1.3 

7 11 30.2 7.9 55.5 3.1 1.06 

8 8.9 36 7.9 46.2 1.3 1.9 

9 7.7 32.1 10.4 51.5 1.9 1.3 

10 12.6 33 9.1 55.3 1.8 1.2 

11 6.5 44 7.8 41.4 3.1 1.1 
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 املالع

الصٌغة 

WBC 

 مٌكرولٌتر/باآلالف

LYM 

% 

MON 

% 

NEU 

% 

EOS 

% 

BAS 

% 

 3-0 4-1 70-40 10-4 44-22 11-4.4 القٌم المرجعٌة

12 7 43 10.5 44.4 3.1 1.6 

13 8.3 33.4 9 54.4 2.9 1.5 

14 12.5 37.7 5.4 58.1 2.6 0.8 

15 6.9 35.5 7.2 56.1 1.4 1.1 

16 5.4 46.1 4.9 41.5 1.8 0.9 

17 5.5 38 5.5 45.8 3.1 0.7 

18 9.1 29.5 11.8 52.1 3.4 1.1 

19 4.9 36 8.5 48.9 1.8 0.9 

20 6.4 37 6.9 62.5 2.5 1.2 

 (كرٌات الدم البٌضاء)تم حساب المتوسط الحسابً واالنحراف المعٌاري للمتغٌرات الدموٌة 

 ( :43)ألفراد عمال المنشؤة األولى وفق الجدول رقم 

 عند عمال المنشؤة األولى(كرٌات الدم البٌضاء)نتائج االحصاء الوصفً للمتغٌرات الدموٌة  (43)الجدول 

 WBC LYM MON NEU EOS BAS المعلم المدروس

 20 20 20 20 20 20 عدد العٌنات

 1.15 2.85 50.75 7.9 34.45 7.4 المتوسط الحسابً

 1.9 6.1 62.05 11.8 48 16 الحد األقصى للقٌم

 0.7 1.3 41.4 4.5 29.5 4.8 الحد األدنى للقٌم

 0.33 1.18 6.17 2.03 5.27 3.03 االنحراف المعٌاري

كرٌات الدم ) المتغٌرات الدموٌة المدروسةقٌاس نتائج (44)رقم ٌوضح الجدول 
 عند عمال المنشؤة األولى حٌث كانت النتائج ضمن الحدود الطبٌعٌة ما عدا (الحمراء

بعض الحاالت التً تجاوزت فٌها هذه النتائج الحدود الطبٌعٌة المسموح بها وفق هٌئة 
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ة؛ حٌث تم إجراء الدراسة على فترتٌن زمنٌتٌن ٌفصل مخابر التحالٌل الطبٌة فً سوري
 :بٌنهما عدة أشهر 

 
  عمال المنشؤة األولى عند(الكرٌات الحمراء) المتغٌرات الدموٌةقٌاسنتائج  (44)الجدول 

 

 العٌنة

RBC 

مٌكرولٌتر/بالمالٌٌن  

HGB 

 دل/غ

HCT 

% 

MCV 

fL 

MCH 

Pg 

MCHC 

 دل/غ

RDW 

% 

 14.5-11 37-31 27.5-33.2 100-76 50.4-41.5 17-14 11-4.5 القٌم المرجعٌة

1 6.09 13.4 49.6 22.1 81 13.2 27.1 

2 4.26 12.4 43.1 29.1 101 9.8 28.8 

3 5.1 14.4 49.4 28.2 97 10.4 29.1 

4 4.55 13 42.7 28.4 94 10.3 30.4 

5 5.1 15.3 48.7 30 96 11.1 31.3 

6 4.17 11.4 36.4 27.3 87 13.1 31.1 

7 5.05 15.1 53.4 29.9 106 10 28.3 

8 4.3 13.6 45.8 31.7 107 11.2 29.7 

9 4.7 13 45.4 28 97 10.5 28.8 

10 4.31 14.3 45.7 33.1 106 10.2 31.2 

11 4.98 14.5 46 29.2 92 11.7 31.6 

12 4.26 12.4 43.1 29.1 101 9.9 28.8 

13 4.86 14.8 46.4 30.4 96 11 32 

14 5.08 15.3 48.8 30 96 11.4 31.3 

15 6.11 14 45 22.9 74 14.1 31.1 

16 4.32 13.7 44.6 31.6 103 10.8 30.6 



120 
 

 العٌنة

RBC 

مٌكرولٌتر/بالمالٌٌن  

HGB 

 دل/غ

HCT 

% 

MCV 

fL 

MCH 

Pg 

MCHC 

 دل/غ

RDW 

% 

 14.5-11 37-31 27.5-33.2 100-76 50.4-41.5 17-14 11-4.5 القٌم المرجعٌة

17 4.13 13.9 42.9 33.7 104 10.5 32.5 

18 4.82 13.3 45 27.7 93 10.2 29.7 

19 4.99 15.2 47.2 30.2 94 10.2 32 

20 5.15 14.8 46 28.7 89 11.6 32.2 

 (كرٌات الدم الحمراء)تم حساب المتوسط الحسابً واالنحراف المعٌاري للمتغٌرات الدموٌة 

 ( :45)ألفراد مجموعة عمال المنشؤة األولى وفق الجدول رقم 

 عند عمال المنشؤة األولى(كرٌات الدم الحمراء)نتائج االحصاء الوصفً للمتغٌرات الدموٌة  (45)الجدول 

 RBC HB HCT MCH MCV RDW MCHC المعلم المدروس

 20 20 20 20 20 20 20 عدد العٌنات 

 32.5 14.1 96 29.15 45.75 13.95 4.84 المتوسط الحسابً

 32.5 14.1 107 33.7 53.4 15.3 6.11 الحد األقصى للقٌم

 27.1 9.8 74 22.1 36.4 11.4 4.13 الحد األدنى للقٌم

 1.5 1.18 8.44 2.81 3.47 1.09 0.57 االنحراف المعٌاري

 

لقٌاس داللة الفروق بٌن متوسطات للعٌنات ( Mann-Whitney Test)ساب اختبار ح

 -األولى  )وفقاً لمتغٌر المجموعة الدموٌة المتغٌرات درجات أفراد المجموعتٌن فً 

رقم والجدول تبٌن وجود فارق إحصائً ذو داللة بالنسبة لقٌم الحجم الكروي المتوسط (الشاهدة

:  ٌبٌن ذلك(46)

 الفروق فً التحالٌل الدموٌة عند عمال المنشؤة األولى ومجموعة الشاهد (46)جدول 

  الدمويةالتحاليلن  المجموعة 
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متوسط 
داللة  مستوىالداللة U Z مجموع الرتب الرتب

 الفروق

MCV 
المجموعة األولى  

 0.013 -2.489- 75.5 434.50 21.73 20عمال المنشأة األولى 
 دالة

   195.50 13.03 20المجموعة الشاهدة  

 

نبلحظ وجودفروقبٌن المجموعتٌن فً بعض نتائج تحالٌلهم حٌث كان الفروق دالة بالنسبة لتحلٌل 

(MCV) (.0.05 )عندمستوىداللة 

 .0.05و لم ٌظهر فارق إحصائً ذو داللة بالنسبة لبقٌة المتغٌرات الدموٌة عند مستوى داللة 

أظهرت البٌانات فً الدراسة الحالٌة وجود قٌم غٌر طبٌعٌة فً بعض المعالم الدموٌة المقاسة 

وبٌن التحلٌل . عند مجموعة عمال المنشؤة األولى المتعرضٌن لغاز سلفٌد الهٌدروجٌن 

 والذي قد MCVاالحصائً وجود تغٌرات هامة ذات داللة معنوٌة بالنسبة لحجم الكرٌة الوسطً 

 .ٌعكس تؤثٌر غاز سلفٌد الهٌدروجٌن على الخبلٌا الدموٌة

 و 60(Van Aalast et al 2000)توافقت هذه النتائج  مع  نتائج دراسة كل من 

(Sadowska et al 1999)64التً بٌنت وجود اضطربات بالدم عند التعرض لغازH2S.  

 :لثانٌة عند عمال المنشؤة االمتثابتات الكبدٌةدراسة - 1-4

 المدروسة عند عمال المنشؤة المتثابتات الكبدٌة نتائج دراسة (47)رقم ٌوضح الجدول 

 حٌث كانت ضمن الحدود الطبٌعٌة ما عدا بعض الحاالت التً تجاوزت فٌها هذه لثانٌةا

ة؛ حٌث النتائج الحدود الطبٌعٌة المسموح بها وفق هٌئة مخابر التحالٌل الطبٌة فً سوري

 :تم إجراء الدراسة على فترتٌن زمنٌتٌن ٌفصل بٌنهما عدة أشهر 
 
 

  عند عمال المنشؤة الثانٌةدراسةالمتثابتات الكبدٌةنتائج  (47)الجدول 

GT ALP ALT AST املالع 

5-40 U/L 290 U/L 4-36 U/L 8-33 U/L القٌم المرجعٌة 

18 156 15 11 1 

28 133 45 30 2 

28 144 55 36 3 
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42 180 18 19 4 

15 109 9 9 5 

26 188 40 25 6 

36 225 28 22 7 

29 190 41 32 8 

16 120 15 13 9 

20 240 35 22 10 

31 291 51 30 11 

26 183 22 21 12 

42 188 38 23 13 

20 156 22 18 14 

21 125 14 19 15 

20 138 19 13 16 

22 166 22 18 17 

18 222 16 11 18 

42 184 40 35 19 

41 156 51 47 20 

 

 

نتائج االحصاء الوصفً للمتثابتات الكبدٌة لعمال المنشؤة الثانٌة والذي  (48)وٌبٌن الجدول رقم 

 :تضمن المتوسط الحسابً واالنحراف المعٌاري 

 نتائج االحصاء الوصفً للمتثابتات الكبدٌة لعمال المنشؤة الثانٌة(48)الجدول

 AST ALT ALP GT المعلم المدروس 

 U/L 4-36 U/L 290U/L 5-40U/L 33-8القٌم المرجعٌة 

 20 20 20 20 عدد العٌنات
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 26 180 22 21المتوسط الحسابً 

 42 291 55 36الحد األقصى للقٌم 

 15 109 9 9الحد األدنى للقٌم 

 8.83 45.88 13.88 8.23 االنحراف المعٌاري

 

لوحظ وجود عدد من العمال فً المنشؤة الثانٌة قد تجاوزت نتائج تحالٌلهم الحد الطبٌعً بالنسبة 

وفق هٌئة المخابر الطبٌة السورٌة وهذا  (ALT ,AST , ALP , GGT)للمتثابتات المدروسة

قد ٌدل على تؤثر األنزٌمات الكبدٌة بالتعرض لغاز سلفٌد الهٌدروجٌن حٌث ترتفع أنزٌمات الكبد 

 .بسبب تخرب فً خبلٌا الكبد

  .107(Burnett et al 1977)توافقت نتائج الدراسة الحالٌة مع دراسة 

 .إنما  لم ٌظهر فارق إحصائً ذو داللة بالنسبة للمتثابتاتالكبدٌة بالمقارنة مع المجموعة الشاهدة

 

 : عند عمال المنشؤة الثانٌة المتغٌرات الدموٌةدراسة-1-5

 المتغٌرات الدموٌة المدروسة عند عمال المنشؤة قٌاس نتائج (49)رقم ٌوضح الجدول 

 حٌث كانت النتائج ضمن الحدود الطبٌعٌة ما عدا بعض الحاالت التً تجاوزت فٌها ؛الثانٌة

 :ة هذه النتائج الحدود الطبٌعٌة المسموح بها وفق هٌئة مخابر التحالٌل الطبٌة فً سوري

 :عند عمال المنشؤة الثانٌة(الكرٌات البٌضاء) المتغٌرات الدموٌة قٌاسنتائج  (49)الجدول 
 

 املالع

الصٌغة 

WBC 

باألالف 

 مٌكرو متر 

LYM 

% 
MON 

% 

NEU 

% 

EOS 

% 

BAS 

% 

1 6.1 35.5 7.1 53 1.2 0.9 

2 12.2 42 5.8 50 2.2 1.4 

3 7.3 42 10.1 43.3 4.7 1.1 

4 14.8 36 7.9 55.4 6.7 0.8 

5 8.1 33.5 10.1 51.6 2.2 1.2 
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 املالع

الصٌغة 

WBC 

باألالف 

 مٌكرو متر 

LYM 

% 
MON 

% 

NEU 

% 

EOS 

% 

BAS 

% 

6 7.3 45.3 8.1 43.1 3.1 1.1 

7 10.4 39.1 8.5 48.8 2.9 1.4 

8 14.1 46 6.5 53.5 1.9 1.8 

9 6 33.6 6.4 52 3.9 1.3 

10 8.6 29 4.9 50.4 1.8 1.1 

11 7.3 39 8.6 48.9 3.3 1.3 

12 10.6 37.5 4.8 56.1 4.1 1.1 

13 12.1 38 6.1 59.1 2.1 1.8 

14 6.7 40.5 6.1 52.6 1.4 0.9 

15 1.3 40.9 6.9 51.4 1.9 1.6 

16 6.8 29 5.3 55.7 2.1 0.8 

17 9 36 9.1 58 2.4 1.1 

18 10.3 35 6.3 61.3 1.6 2.6 

19 8.6 44.6 6.5 48.6 1.3 1.2 

20 5.7 28.8 6.4 51.4 1.9 0.8 

 (كرٌات الدم البٌضاء)تم حساب المتوسط الحسابً واالنحراف المعٌاري للمتغٌرات الدموٌة 

 ( :50)ألفراد عمال المنشؤة الثانٌة وفق الجدول رقم 

 عند عمال المنشؤة الثانٌة(كرٌات الدم البٌضاء)نتائج االحصاء الوصفً للمتغٌرات الدموٌة  (50)لجدول ا

 WBC LYM MON NEU EOS BAS المعلم المدروس

 20 20 20 20 20 20 عدد العٌنات 

 1.15 2.15 51.8 6.5 37.75 8.6 المتوسط الحسابً 

 2.6 6.7 61.3 10.1 46 14.8 الحد األقصى للقٌم



125 
 

 0.8 1.2 43.1 4.8 28.8 5.7 الحد األدنى للقٌم

 0.43 1.36 4.65 1.58 5.2 2.66 االنحراف المعٌاري

 

 

المدروسة عند (كرٌات الدم الحمراء) المتغٌرات الدموٌة قٌاس نتائج (51)رقم ٌوضح الجدول 

 حٌث كانت النتائج ضمن الحدود الطبٌعٌة ما عدا بعض الحاالت التً ؛عمال المنشؤة الثانٌة

 :ة سوريالخابر التحالٌل الطبٌة متجاوزت فٌها هذه النتائج الحدود الطبٌعٌة وفق هٌئة 

 : عمال المنشؤة الثانٌة عند(الكرٌات الحمراء) المتغٌرات الدموٌةقٌاسنتائج  (51)الجدول 

 املالع
RBC 

 مٌكرولٌتر/بالمالٌٌن

HG 

 دل/غ

HCT 

% 

MCH 

fL 

MCV 

Pg 

RDW 

% 

MCHC 

 دل/غ

القٌم 
 المرجعٌة

4.5-5.9 
14-

17.5 
41.5-
50.4 

27.5-
33.2 

76-
100 

11-14.5 31-37 

1 4.91 15.8 50.3 32.2 102 10.7 31.5 

2 4.82 14.1 48.4 29.1 100 10.5 29 

3 4.55 14.6 45.7 32.3 101 11.4 32.1 

4 4.44 14.4 45.1 32.6 102 10.6 32 

5 4.65 13 42.7 28.4 94 10.4 30.4 

6 4.41 13.1 42.9 29.8 98 10.7 30.5 

7 4.68 13.1 42.6 28 97 10.1 28.8 

8 4.5 13.7 43.1 30.4 96 10.5 31.7 

9 4.2 12.9 40.5 30.5 96 10.5 31.7 

10 5.3 14.7 48.8 27.8 92 10.4 30.2 

11 4.51 13.7 43.1 30.4 96 10.5 31.6 

12 4.91 13.5 47.8 27.5 97 9.6 28.3 

13 4.48 12.9 43.6 28.7 97 10.2 29.7 

14 5.09 14.4 49.4 28.2 97 10.3 29.1 
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 املالع
RBC 

 مٌكرولٌتر/بالمالٌٌن

HG 

 دل/غ

HCT 

% 

MCH 

fL 

MCV 

Pg 

RDW 

% 

MCHC 

 دل/غ

القٌم 
 المرجعٌة

4.5-5.9 
14-

17.5 
41.5-
50.4 

27.5-
33.2 

76-
100 

11-14.5 31-37 

15 5.05 14.2 45 28.1 89 10.6 31.5 

16 4.74 14.8 46.4 31.3 98 10.2 32 

17 4.96 12.4 42 26.4 89 10.4 29.5 

18 4.13 13.9 42.9 33.8 104 10.4 32.5 

19 4.63 14.5 48.4 33.4 105 10.4 30 

20 4.65 14.1 48.4 30.3 104 10.5 29.1 

 (كرٌات الدم الحمراء)تم حساب المتوسط الحسابً واالنحراف المعٌاري للمتغٌرات الدموٌة 

 ( :52)ألفراد عمال المنشؤة الثانٌة وفق الجدول رقم 

 عند عمال المنشؤة الثانٌة(كرٌات الدم الحمراء)نتائج االحصاء الوصفً للمتغٌرات الدموٌة  (52)الجدول 

 RBC HB HCT MCH MCV RDW MCHC المعلم المدروس

 20 20 20 20 20 20 20 عدد العٌنات 

 30.45 10.45 97 30.05 45.05 14 4.65 المتوسط الحسابً

 32.5 11.4 105 33.8 49.4 14.8 5.3 الحد األقصى للقٌم

 28.3 9.6 89 26.4 40.5 12.4 4.13 الحد األدنى للقٌم

 1.31 0.33 4.55 2.11 2.92 0.83 0.3 االنحراف المعٌاري

لقٌاس داللة الفروق بٌن متوسطات للعٌنات ( Mann-Whitney Test)ساب اختبار ح

 -األولى  )وفقاً لمتغٌر المجموعة الدموٌة المتغٌرات درجات أفراد المجموعتٌن فً 

تبٌن وجود فارق ذو داللة إحصائٌة بالنسبة لقٌم اللمفاوٌات وتعداد الكرٌات (الشاهدة

: ٌبٌن ذلك  (53 )رقموالجدول الحمر،

  الفروق في التحالياللدمويةعند عمال المنشأة الثانية ومجموعة الشاهد(53)جدول 

ن  المجموعة 
  الدمويةالتحاليل

مستوىالدالل U z مجموع الرتب متوسط الرتب
 داللة الفروق ة
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LYM 

المجموعة الثانية  
 77.5 432.50 21.63 20عمال المنشأة الثانية  

  
-2.419- 

  
 دالة 0.016

 197.50 13.17 20المجموعة الشاهدة 

RBC 

المجموعة الثانية  
 289.50 14.48 20عمال المنشأة الثانية  

79.5 
-2.352- 

  
 دالة  0.019

 340.50 22.70 20المجموعة الشاهدة 

MCHC 

المجموعة الثانية  
 79.5 430.50 21.53 20عمال المنشأة الثانية  

  
-2.352- 

  
 دالة 0.019

 199.50 13.30 20المجموعة الشاهدة 

( MCHC)و(RBC)و(LYM)حٌث نبلحظ وجود فروق ذات داللة إحصائٌة بالنسبة للمتغٌرات 

 (0.05)  .عند مستوى داللة

 .0.05و لم ٌظهر فارق إحصائً ذو داللة بالنسبة لبقٌة المتغٌرات الدموٌة عند مستوى داللة 

أظهرت البٌانات فً الدراسة الحالٌة وجود قٌم غٌر طبٌعٌة فً بعض المعالم الدموٌة المقاسة 

وبٌن التحلٌل . عند مجموعة عمال المنشؤة الثانٌة المتعرضٌن لغاز سلفٌد الهٌدروجٌن 

 والتعداد LYMاالحصائً وجود تغٌرات هامة ذات داللة معنوٌة بالنسبة لكل من اللمفاوٌات 

 والذي قد ٌعكس  MCHC وتركٌز هٌموغلوبٌن الكرٌة الوسطً RBCالكلً للكرٌات الحمر 

تؤثٌر غاز سلفٌد الهٌدروجٌن على الخبلٌا الدموٌة وقد تكون هذه التؤثٌرات ناتجة عن خلل فً 

 .تشكل خبلٌا الدم الحمراء

 Sadowska et al) و 60(Van Aalast et al 2000)توافقت هذه النتائج  مع  نتائج دراسة كل من 

  . H2Sوالتً بٌنت وجود اضطرابات بالدم عند األشخاص المعرضٌن لغاز 64(1999

:  عند األشخاص غٌر العاملٌندراسةالمتثابتات الكبدٌة- 1-6

  المدروسة عند بعض األشخاص ةالمتثابتات الكبدٌةنتائج معاٌر(54 )رقمٌوضح الجدول 

غٌر العاملٌن والقاطنٌن بجوار المنشآت النفطٌة حٌث كانت النتائج ضمن الحدود الطبٌعٌة 

ما عدا بعض الحاالت التً تجاوزت فٌها هذه النتائج الحدود الطبٌعٌة المسموح بها وفق 

 :ة هٌئة مخابر التحالٌل الطبٌة فً سوري
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 عند األشخاص غٌر العاملٌندراسةالمتثابتات الكبدٌة نتائج (54)الجدول 

GT ALP ALT AST  الشخص

5-40U/L 290 U/L 4-36 U/L 8-33 U/L القٌم المرجعٌة 

33 174 37 28 1 

28 180 15 17 2 

22 214 39 35 3 

13 184 21 24 4 

25 165 30 17 5 

28 172 16 14 6 

20 179 40 19 7 

12 144 18 15 8 

15 195 31 20 9 

31 316 60 34 10 

18 153 26 29 11 

25 169 27 18 12 

 

 نتائج االحصاء الوصفً للمتثابتات الكبدٌة لمجموعة األشخاص غٌر ( 55 )رقموٌبٌن الجدول 

العاملٌن القاطنٌن بجوار المنشآت النفطٌة األولى والذي تضمن المتوسط الحسابً واالنحراف 

 :المعٌاري 
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 نتائج االحصاء الوصفً للمتثابتات الكبدٌة لمجموعة األشخاص غٌر العاملٌن(55)الجدول

 AST ALT ALP GT المعلم المدروس 

 U/L 4-36 U/L 290U/L 5-40U/L 33-8القٌم المرجعٌة 

 12 12 12 12 عدد العٌنات

 23.5 176.5 28.5 19.5المتوسط الحسابً 

 33 316 60 35الحد األقصى للقٌم 

 12 144 15 14الحد األدنى للقٌم 

 7 44.5 12.8 7.32 االنحراف المعٌاري

 

لوحظ وجود عدد من األشخاص غٌر العاملٌن فً المنشآت النفطٌة والقاطنٌن بجوارها وثبت 

تعرض مناطقهم لغاز سلفٌد الهٌدروجٌن قد تجاوزت نتائج تحالٌلهم الحد الطبٌعً بالنسبة 

وفق هٌئة المخابر الطبٌة السورٌة وهذا  (ALT ,AST , ALP , GGT)للمتثابتات المدروسة

 .إال أنه لم ٌكن لهذه الفروقات داللة احصائٌة 107(Burnett et al 1977)ٌتوافق مع دراسة 

: عند األشخاص غٌر العاملٌنالمتغٌرات الدموٌةدراسة - 1-7

 (كرٌات الدم البٌضاء) المتغٌرات الدموٌة المدروسةقٌاسنتائج  (56 )رقمٌوضح الجدول 

 حٌث كانت النتائج ؛عند بعض األشخاص غٌر العاملٌن والقاطنٌن بجوار المنشآت النفطٌة

ضمن الحدود الطبٌعٌة ما عدا بعض الحاالت التً تجاوزت فٌها هذه النتائج الحدود الطبٌعٌة 

 ةالمسموح بها وفق هٌئة مخابر التحالٌل الطبٌة فً سوري

 

 

 

 

 

 األشخاص غٌر العاملٌن  عند(كرٌات الدم البٌضاء) المتغٌرات الدموٌة قٌاسنتائج  (56)لجدول ا
 

الصٌغة  شخصال



130 
 

WBC 

 مٌكرولٌتر/باآلالف

LYM 

% 

MON 

% 

NEU 

% 

EOS 

% 

BAS 

 % 

 3-0 4-1 70-40 10-4 44-22 11-4.4 القٌم

1 7.6 36.4 6.8 52.4 1.5 1.8 

2 11.3 40.5 5 48.3 1.9 1.2 

3 6.8 33.9 8.4 59.1 1.3 0.9 

4 8.8 39 6.9 39.1 4.1 1.8 

5 8 33.6 8.1 56.1 2.4 0.7 

6 7.3 35 7.3 55.1 3.6 1.1 

7 12.5 29.5 6.5 68.1 2.4 1.1 

8 9.1 39 5.1 48.4 1.9 1.5 

9 8.7 46.1 7.4 40.6 6.5 1.6 

10 10.8 42.5 6.5 51.6 4.6 1.2 

11 6.1 44 5.1 56.1 2.1 2 

12 9.6 38.2 11 48.2 1.9 0.8 

 

 (كرٌات الدم البٌضاء)تم حساب المتوسط الحسابً واالنحراف المعٌاري للمتغٌرات الدموٌة 

 رقمألفراد مجموعة األشخاص غٌر العاملٌن القاطنٌن بجوار المنشآت النفطٌة وفق الجدول 

(57): 

 

 

 عند األشخاص غٌر العاملٌن(كرٌات الدم البٌضاء)نتائج االحصاء الوصفً للمتغٌرات الدموٌة  (57)الجدول 

 WBC LYM MON NEU EOS BAS المعلم المدروس

 12 12 12 12 12 12 عدد العٌنات 

 1.2 2.25 52 6.85 38.6 8.75 المتوسط الحسابً 
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 2 6.5 68.1 11 46.1 12.5 الحد األقصى للقٌم

 0.7 1.3 39.1 5 29.5 6.1 الحد األدنى للقٌم

 0.41 1.54 8.3 1.76 4.76 1.91 االنحراف المعٌاري

 
 

 عند (كرٌات الدم الحمراء) المتغٌرات الدموٌة المدروسةقٌاسنتائج  (58 )رقموضح الجدولي

 حٌث كانت النتائج ضمن ؛بعض األشخاص غٌر العاملٌن والقاطنٌن بجوار المنشآت النفطٌة

الحدود الطبٌعٌة ما عدا بعض الحاالت التً تجاوزت فٌها هذه النتائج الحدود الطبٌعٌة 

 ةالمسموح بها وفق هٌئة مخابر التحالٌل الطبٌة فً سوري

 عند األشخاص غٌر العاملٌن (كرٌات الدم الحمراء) المتغٌرات الدموٌةقٌاسنتائج  (58)الجدول 

 شخصال
RBC 

 مٌكرولٌتر/بالمالٌٌن

HGB 

 دل/غ

HCT 

% 

MCH 

Pg 

MCV 

fL 

RDW 

% 

MCHC 

 دل/غ

 5.9-4.5 القٌم المرجعٌة
14-

17.5 

41.5-

50.4 

27.5-

33.2 
76-100 11-14.5 31-37 

1 4.9 14.8 49 30.2 100 10.2 30.2 

2 4.58 13.4 42.3 29.3 92 11.4 31.7 

3 5.21 14.4 46.9 27.6 90 11.5 30.7 

4 4.2 13 41.1 30.9 98 10.8 31.6 

5 6.22 13.6 45.3 21.8 72 13.4 30 

6 5.35 15.3 51.3 28.6 96 11.4 29.9 

7 4.22 12.9 40.5 30.5 96 10.5 31.7 

8 4.32 13.6 45.3 31.5 105 11.5 30 

9 4.67 14 43.9 30 94 12.2 32 

10 4.93 14.9 45.1 34 102 170.5 33.2 

11 4.68 13.1 45.6 28 97 10.5 28.8 

12 5.21 14.4 49.6 27.6 95 11.2 29 
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 (كرٌات الدم الحمراء)تم حساب المتوسط الحسابً واالنحراف المعٌاري للمتغٌرات الدموٌة 

 رقمألفراد مجموعة األشخاص غٌر العاملٌن القاطنٌن بجوار المنشآت النفطٌة وفق الجدول 

(59 ):  

 عند األشخاص غٌر العاملٌن(كرٌات الدم الحمراء)نتائج االحصاء الوصفً للمتغٌرات الدموٌة  (59)الجدول 

 RBC HB HCT MCH MCV RDW MCHC المعلم المدروس

 12 12 12 12 12 12 12 عدد العٌنات 

 30.45 11.4 96 29.65 45.3 13.8 4.79 المتوسط الحسابً

 33.2 170.5 105 34 51.3 15.3 6.22 الحد األقصى للقٌم

 28.8 10.5 72 21.8 40.5 12.9 4.2 الحد األدنى للقٌم

 1.32 45.96 8.27 2.95 3.33 0.8 0.57 االنحراف المعٌاري

 

أما بالنسبة للمتغٌرات الدموٌة فقد وجد عدد من العمال الذٌن أجرٌت لهم الفحوصات المخبرٌة 

 .قد تجاوزت بعض المعالم الدموٌة لدٌهم الحدود الطبٌعٌة وفق هٌئة المخابر الطبٌة السورٌة 

لقياسداللةالفروقبيف متوسطات درجات للعٌنات ( Mann-Whitney Test)جرى حساب اختبار 
 (الشاهدة. الثالثة  )وفقاً لمتغٌر المجموعة أفراد المجموعتيف فيالتحاليبلألنزيميةوالدموية 

 :يبيف ذلؾ( 60 )رقـوالجدوؿ
  الفروق في التحالياللدمويةعند مجموعة األشخاص غير العاممين ومجموعة الشاهد(60)جدول 

ن  المجموعة 
  الدمويةالتحاليل

متوسط 
 داللة الفروق مستوىالداللة U z مجموع الرتب الرتب

LYM 

المجموعة الثالثة   
 220.50 18.38 12 االشخاص غير العاممين

 دالة  0.01 -2.564- 37.5
 157.50 10.50 20المجموعة الشاهدة 

MCV 

المجموعة الثالثة   
 210.50 17.54 12 االشخاص غير العاممين

 دالة 0.038 -2.078- 47.5
 167.50 11.17 20المجموعة الشاهدة 
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فً  (MCV)و (LYM)حٌث نبلحظ وجود فروق ذات داللة إحصائٌة بالنسبة للمتغٌرات 

 (.0.05 )المجموعة الثالثة حٌث كانت الفروق دالة عندمستوىداللة

أظهرت البٌانات فً الدراسة الحالٌة وجود قٌم غٌر طبٌعٌة فً بعض المعالم الدموٌة المقاسة 

وبٌن التحلٌل . عند مجموعة األشخاص غٌر العاملٌن و المتعرضٌن لغاز سلفٌد الهٌدروجٌن 

حجم الكرٌة LYMاالحصائً وجود تغٌرات هامة ذات داللة معنوٌة بالنسبة لكل من اللمفاوٌات 

 . والذي قد ٌعكس تؤثٌر غاز سلفٌد الهٌدروجٌن على الخبلٌا الدموٌة MCVالوسطً 

 Sadowska et al) و 60(Van Aalast et al 2000)توافقت هذه النتائج  مع  نتائج دراسة كل من 

1999)64. 

دراسة المتثابتات الكبدٌة والمتغٌرات الدموٌة عند مجموعة العاملٌن فً - 2

 :المنشؤتٌن األولى والثانٌة خالل  فترتٌن زمنتٌن 

تم دراسة نفس المتثابتات الكبدٌة والمتغٌرات الدموٌة  التً ذكرت سابقاً لعمال المنشؤتٌن األولى 

والثانٌة خبلل فترتٌن زمنٌتٌن تفصل بٌنهما عدة أشهر  وذلك بهدف دراسة التغٌرات التً قد 

 . تحدث خبلل هذه الفترة على قٌم هذه المتثابتات عند العاملٌن 

 نتائج المتثابتات الكبدٌة  التً اجرٌت خبلل فترتٌن زمنٌتٌن عند ( 61 )رقمٌوضح الجدول 

 :مجموعة العاملٌن 

نتائج المتثابتات الكبدٌة التً اجرٌت خالل فترتٌن زمنٌتٌن عند مجموعة العاملٌن(61)الجدول  

GT ALP ALT AST املالع تارٌخ التحلٌل 

5-40U/L 290U/L 4-36U/L 8-33U/L القٌم المرجعٌة  

19 156 30 21 19/1/2011 
1 

17 180 22 16 25/8/2011 

30 193 26 22 19/1/2011 
2 

18 211 18 16 25/8/2011 

22 299 61 38 19/1/2011 3 
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28 278 42 30 25/8/2011 

22 215 23 18 19/1/2011 
4 

15 190 20 13 25/8/2011 

29 172 33 20 19/1/2011 
5 

41 203 48 34 25/8/2011 

30 144 41 25 19/1/2011 
6 

21 140 28 16 25/8/2011 

25 195 20 20 19/1/2011 
7 

17 144 16 14 25/8/2011 

21 174 29 22 19/1/2011 
8 

17 165 23 16 25/8/2011 

21 190 18 20 19/1/2011 
9 

20 156 11 16 25/8/2011 

20 159 30 22 2/2/2011 
10 

26 171 25 18 25/8/2011 

29 209 59 31 2/2/2011 
11 

23 177 38 34 25/8/2011 

20 211 29 24 2/2/2011 
12 

22 180 20 18 25/8/2011 

26 308 37 35 2/2/2011 
13 

18 280 31 20 25/8/2011 

24 185 20 16 2/2/2011 
14 

14 146 21 12 25/8/2011 

29 155 20 16 11/1/2011 
15 

20 176 11 14 16/7/2011 

20 202 30 26 11/1/2011 16 
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12 180 24 15 16/7/2011 

26 167 30 15 11/1/2011 
17 

18 140 19 10 16/7/2011 

18 156 15 11 2011/7/5 18 

20 130 12 13 2012/1/14 

28 133 45 30 2011/7/5 19 

42 174 58 37 2012/1/14 

28 144 55 36 2011/7/5 20 

16 126 40 28 2012/1/14 

42 180 18 19 2011/7/5 21 

30 156 27 22 2012/1/14 

15 109 9 9 2011/7/5 22 

12 122 11 11 2012/1/14 

26 188 40 25 2011/7/5 23 

25 200 28 22 2012/1/14 

29 190 41 32 2011/7/5 24 

37 175 56 38 2012/1/14 

16 120 15 13 2011/7/5 25 

18 176 22 20 2012/1/14 

26 183 22 21 2012/1/14 26 

20 201 18 14 2012/5/19 

21 125 14 19 2012/1/14 27 

18 174 20 15 2012/5/19 

42 184 40 35 2012/1/14 28 

25 175 29 27 2012/5/19 
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من خبلل دراسة المتثابتات الكبدٌة عند مجموعة العاملٌن فً المنشؤتٌن األولى والثانٌة نبلحظ 

وجود فروقات بٌن قٌم التحالٌل التً أُجرٌت خبلل الفترة الزمنٌة األولى عن قٌم التحالٌل التً 

أُجرٌت خبلل الفترة الزمنٌة الثانٌة والتً تفصل بٌنهما عدة شهور وكانت هذه الفروقات تتراوح 

بٌن الزٌادة واالنخفاض قد ٌكون السبب هو اختبلف التعرض لغاز سلفٌد الهٌدروجٌن خبلل 

 .هاتٌن الفترتٌن  اال أنه لم ٌكن لهذه الفروقات داللة احصائٌة  جوهرٌة  

كما تم دراسة المتغٌرات الدموٌة  التً سبق ودرسناها لعمال المنشؤتٌن األولى والثانٌة خبلل 

فترتٌن زمنٌتٌن  تفصل بٌنهما عدة أشهر وذلك بهدف دراسة التغٌرات التً قد تحدث خبلل هذه 

 . الفترة على قٌم هذه المتغٌرات عند العاملٌن 

التً اجرٌت خبلل (كرٌات الدم البٌضاء ) نتائج المتغٌرات الدموٌة ( 62 )رقمٌوضح الجدول 

 :فترتٌن زمنٌتٌن عند مجموعة العاملٌن 

التً اجرٌت خالل فترتٌن زمنٌتٌن عند مجموعة ( كرٌات الدم البٌضاء)نتائج المتغٌرات الدموٌة (62)الجدول

 العاملٌن

 املالع
تارٌخ التحلٌل 

الصٌغة 

WBC 

 مٌكرولٌتر/باآلالف

LYM 

% 

MON 

% 

NEU 

% 

EOS 

% 

BAS 

% 

 3-0 4-1 70-40 10-4 44-22 11-4.4 القٌم المرجعٌة

1 
19/1/2011 7.1 32 10.6 44 3.4 1.2 

25/8/2011 6.5 37 11.6 47.9 3.1 1.4 

2 
19/1/2011 11.9 33 8.5 44.1 2.8 1.8 

25/8/2011 9.7 40 8 51.7 2.1 1.1 

3 
19/1/2011 9.1 32.5 6.1 52.1 4.4 1 

25/8/2011 7.6 33 9.1 50 3.9 1.3 

4 
19/1/2011 4.8 48 6.5 42.3 1.6 1.7 

25/8/2011 9 39 7 40 2.2 1.5 

5 
19/1/2011 16 33 4.5 56 6.1 1.1 

25/8/2011 7.9 30.8 6 54.3 4.6 0.9 

6 
19/1/2011 6.1 33.2 8.1 50 4.4 1.3 

25/8/2011 6.8 38.1 6.4 56 4.9 0.8 



137 
 

 املالع
تارٌخ التحلٌل 

الصٌغة 

WBC 

 مٌكرولٌتر/باآلالف

LYM 

% 

MON 

% 

NEU 

% 

EOS 

% 

BAS 

% 

 3-0 4-1 70-40 10-4 44-22 11-4.4 القٌم المرجعٌة

7 
19/1/2011 11 30.2 7.9 55.5 3.1 1.06 

25/8/2011 13.4 34 5.9 58 2.2 1.3 

8 
19/1/2011 8.9 36 7.9 46.2 1.3 1.9 

25/8/2011 12.4 35 9.1 50.4 1.8 0.8 

9 
19/1/2011 7.7 32.1 10.4 51.5 1.9 1.3 

25/8/2011 6.9 35 7.7 45 1.6 1.8 

10 
2/2/2011 12.6 33 9.1 55.3 1.8 1.2 

25/8/2011 13.3 36 7.2 56 2.2 1.6 

11 
2/2/2011 6.5 44 7.8 41.4 3.1 1.1 

25/8/2011 7.8 46.1 6.5 44.8 3.8 0.8 

12 
2/2/2011 7 43 10.5 44.4 3.1 1.6 

25/8/2011 8.2 41.9 8.4 46 2.5 1.9 

13 
2/2/2011 6.9 35.5 7.2 56.1 1.4 1.1 

25/8/2011 6.3 38.6 5.7 53.6 1.6 0.8 

14 
2/2/2011 5.4 46.1 4.9 41.5 1.8 0.9 

25/8/2011 8.1 40.5 6.1 52.6 2.1 1.4 

15 
11/1/2011 9.1 29.5 11.8 52.1 3.4 1.1 

16/7/2011 6.6 41.1 6.4 54.6 3.1 0.8 

16 
11/1/2011 4.9 36 8.5 48.9 1.8 0.9 

16/7/2011 6.5 43 7.7 60 2.1 1.4 

17 11/1/2011 6.1 35.5 7.1 53 1.2 0.9 

 16/7/2011 5.8 40.1 6.4 55.6 1.8 1.1 
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 املالع
تارٌخ التحلٌل 

الصٌغة 

WBC 

 مٌكرولٌتر/باآلالف

LYM 

% 

MON 

% 

NEU 

% 

EOS 

% 

BAS 

% 

 3-0 4-1 70-40 10-4 44-22 11-4.4 القٌم المرجعٌة

18 
2011/7/5 12.2 42 5.8 50 2.2 1.4 

2012/1/14 13 34.5 9.2 43.5 3.1 1.1 

19 
2011/7/5 14.8 36 7.9 55.4 6.7 0.8 

2012/1/14 11.6 29.8 7 50.9 1.4 1.6 

20 
2011/7/5 7.3 45.3 8.1 43.1 3.1 1.1 

2012/1/14 6.1 47 7.6 49.3 4 0.8 

21 
2011/7/5 10.3 40.9 6.9 51.4 1.9 1.6 

2012/1/14 8.3 39 6.1 58.6 1.6 1.4 

22 
2011/7/5 6 33.6 6.4 52 3.9 1.3 

2012/1/14 5.8 39 7.4 58.6 3.1 0.9 

23 
2011/7/5 8.6 29 4.9 50.4 1.8 1.1 

2012/1/14 6.4 36 8.1 56.8 1.4 0.8 

24 
2011/7/5 14.1 46 6.5 53.5 1.9 1.8 

2012/1/14 9.8 48.1 7 43.8 1.4 0.9 

25 
2011/7/5 6.8 29 5.3 55.7 2.1 0.8 

2012/1/14 6.3 36.1 6.4 47 1.6 0.9 

26 
2012/1/14 9 36 9.1 58 2.4 1.1 

2012/5/19 6.9 49.1 5.7 56.8 3.4 1 

27 
2012/1/14 8.6 44.6 6.5 48.6 1.3 1.2 

2012/5/19 9.5 38.5 5.9 55 4.6 1.8 

28 
2012/1/14 6.4 37 6.9 62.5 2.5 1.2 

2012/5/19 8 42 5 43.8 1.9 2 
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التً اجرٌت خبلل (كرٌات الدم البٌضاء )نتائج المتغٌرات الدموٌة ( 63 )رقمٌوضح الجدول 

:فترتٌن زمنٌتٌن عند مجموعة العاملٌن   

التً اجرٌت خالل فترتٌن زمنٌتٌن عند مجموعة ( كرٌات الدم البٌضاء)نتائج المتغٌرات الدموٌة (63)الجدول

 العاملٌن

تارٌخ التحلٌل  املالع

RBC 

 /بالمالٌٌن

 مٌكرولٌتر

HGB 

 دل/غ

HCT 

% 

MCH 

Pg 

MCV 

fL 

RDW 

% 

MCHC 

 دل/غ

1 
19/1/2011 6.09 13.4 49.6 22.1 81 13.2 27.1 

25/8/2011 5.05 15.1 53.4 29.9 106 10.2 28.3 

2 
19/1/2011 4.26 12.4 43.1 29.1 101 9.8 28.8 

25/8/2011 4.32 13.7 44.6 31.6 103 10.6 30.6 

3 
19/1/2011 5.1 14.4 49.4 28.2 97 10.4 29.1 

25/8/2011 4.98 15 47 30.2 94 10.4 32 

4 
19/1/2011 4.55 13 42.7 28.4 94 10.3 30.4 

25/8/2011 4.25 14.4 45.3 25.9 85 12.4 30.5 

5 
19/1/2011 5.1 15.3 48.7 30 96 11.1 31.3 

25/8/2011 5.3 16 47.5 27.1 81 11.2 33.7 

6 
19/1/2011 4.17 11.4 36.4 27.3 87 13.1 31.1 

25/8/2011 4.33 13.7 44.6 31.6 103 10.7 30.6 

7 
19/1/2011 5.05 15.1 53.4 29.9 106 10 28.3 

25/8/2011 5.09 14.4 49.4 28.2 97 10.4 29.1 

8 
19/1/2011 4.3 13.6 45.8 31.7 107 11.2 29.7 

25/8/2011 4.41 13.1 42.9 29.8 98 10.7 30.5 

9 
19/1/2011 4.7 13 45.4 28 97 10.5 28.8 

25/8/2011 5.66 14.65 48 25.9 85 11 30.5 

10 2/2/2011 4.31 14.3 45.7 33.1 106 10.2 31.2 
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تارٌخ التحلٌل  املالع

RBC 

 /بالمالٌٌن

 مٌكرولٌتر

HGB 

 دل/غ

HCT 

% 

MCH 

Pg 

MCV 

fL 

RDW 

% 

MCHC 

 دل/غ

25/8/2011 4.32 15 48 34.7 111 10.6 31.3 

11 
2/2/2011 4.98 14.5 46 29.2 92 11.7 31.6 

25/8/2011 4.97 14.5 45.3 29 91 10.9 31.9 

12 
2/2/2011 4.26 12.4 43.1 29.1 101 9.9 28.8 

25/8/2011 4.39 15.4 47.7 35.2 109 9 32.3 

13 
2/2/2011 4.86 14.8 46.4 30.4 96 11 32 

25/8/2011 5.05 15.1 44.5 29.9 88 10.8 33.9 

14 
2/2/2011 6.11 14 45 22.9 74 14.1 31.1 

25/8/2011 5.9 16 47.5 81 81 11.2  

15 
11/1/2011 4.32 13.7 44.6 31.6 103 10.8 30.6 

16/7/2011 4.48 13.3 42.2 29.6 94 11.1 32.5 

16 
11/1/2011 4.13 13.9 42.9 33.7 104 10.5 32.5 

16/7/2011 4.55 14.1 44 31 97 10.5 32 

17 
11/1/2011 4.82 13.3 45 27.7 93 10.2 29.7 

16/7/2011 4.61 14.5 45.6 31.5 99 10.2 31.9 

18 
2011/7/5 4.99 15.2 47.2 30.2 94 10.2 32 

2012/1/14 4.21 13.1 41.1 31.1 97 10.8 31.9 

19 
2011/7/5 5.15 14.8 46 28.7 89 11.6 32.2 

2012/1/14 4.9 14.2 44.5 29 91 10.8 31.9 

20 
2011/7/5 4.91 15.8 50.3 32.2 102 10.7 31.5 

2012/1/14 5.35 15.9 47.8 29.7 89 11.2 33.2 

21 
2011/7/5 4.82 14.1 48.4 29.1 100 10.5 29 

2012/1/14 4.89 14.5 46 29.2 92 11.7 31.6 
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تارٌخ التحلٌل  املالع

RBC 

 /بالمالٌٌن

 مٌكرولٌتر

HGB 

 دل/غ

HCT 

% 

MCH 

Pg 

MCV 

fL 

RDW 

% 

MCHC 

 دل/غ

22 
2011/7/5 4.44 14.4 45.1 32.6 102 10.6 32 

2012/1/14 4.52 15.6 48.2 34.5 107 10.6 32.4 

23 
2011/7/5 4.41 13.1 42.9 29.8 98 10.7 30.5 

2012/1/14 4.45 14.5 45.2 32.6 102 10.5 32 

24 
2011/7/5 4.5 13.7 43.1 30.4 96 10.5 31.7 

2012/1/14 4.35 15.9 47.8 29. 7 89 11.3 33.2 

25 
2011/7/5 4.2 12.9 40.5 30.5 96 10.5 31.7 

2012/1/14 4.55 14.1 45.4 31.1 100 12.2 31.2 

26 
2012/1/14 4.51 13.7 43.1 30.4 96 10.5 31.6 

2012/5/19 4.98 14.5 45.3 29 91 10.9 31.9 

27 
2012/1/14 4.48 12.9 43.6 28.7 97 10.2 29.7 

2012/5/19 4.35 13.7 40.2 31.5 93 11.2 33.9 

28 
2012/1/14 5.05 14.2 45 28.1 89 10.6 31.5 

2012/5/19 4.41 13.1 42.9 29.8 98 10.7 30.5 

 

من خبلل دراسة المتغٌرات الدموٌة عند مجموعة العاملٌن فً المنشؤتٌن األولى والثانٌة نبلحظ 

وجود فروقات بٌن قٌم التحالٌل التً أُجرٌت خبلل الفترة الزمنٌة األولى عن قٌم التحالٌل التً 

أُجرٌت خبلل الفترة الزمنٌة الثانٌة والتً تفصل بٌنهما عدة شهور وكانت هذه الفروقات تتراوح 

بٌن الزٌادة واالنخفاض قد ٌكون السبب هو اختبلف التعرض لغاز سلفٌد الهٌدروجٌن خبلل 

 .هاتٌن الفترتٌن  اال أنه لم ٌكن لهذه الفروقات داللة احصائٌة  جوهرٌة  

 :  Study Caseدراسة حالة - 3
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تم فً هذا البحث إجراء دراسة لبعض العاملٌن واالشخاص غٌر العاملٌن القاطنٌن بجوار 

المنشآت النفطٌة الذٌن تجاوزت قٌم المتثابتات الكبدٌة أو المتغٌرات الدموٌة لدٌهم الحد الطبٌعً  

والذٌن ٌتعرضون لتراكٌز مرتفعة من غاز سلفٌد الهٌدروجٌن لتقٌٌم مدى تؤثٌر غاز سلفٌد 

الهٌدروجٌن على هذه المتثابتات سواء بتغٌر تعرض الشخص لتركٌز الغاز أو مدة التعرض لهذا 

. ومناقشة التغٌرات التً قد تطرأ على قٌم هذه المتثابتات لدى كل حالة الغاز 
 

:الحالة األولى -3-1  

األولى: المنشؤة   

  سنة28:  سنة       مدة العمل فً المنشؤة 51: العمر 

50- 100: تركٌز الغاز فً منطقة العمل   

  ساعات      8: عدد ساعات العمل 

غٌر ملتزم : االلتزام بإجراءات السبلمة المهنٌة   

:مراجعة الملف الطبً   

 إصابات متكررة بالتهاب القصبات الحاد

: األعراض   

سرعةالتعب – خمول – فقدانالنشاط – تعب – التهابحلقمزمن – احتقانوسعالمستمر  

 تم نقل العامل من منطقة عمله بعد إجراء التحالٌل الدموٌة له خبلل الفترة الزمنٌة األولى التً 

إلى منطقة عمل أخرى ضمن المنشؤة حٌث     (100–50)سجل تراكٌز سلفٌد الهٌدروجٌن فٌها 

(25 - 10)سجل تراكٌز سلفٌد الهٌدروجٌن فٌها   

نتائج المتثابتات الكبدٌة التً أجرٌت له خبلل الفترتٌن الزمنٌتٌن قبل (64 )رقمٌوضح الجدول 

: وبعد نقله لمنطقة العمل الجدٌدة   

المتثابتات الكبدٌة المدروسة عند الحالة األولى  (64)الجدول   

ALP Gamma GT ALT AST المعلم المدروس 

290 U/L 5-40  U/L 4-36 U/L 8-33 U/L القٌم المرجعٌة 

299 22 61 38  19/1/2011 



143 
 

278 28 42 30 25/8/2011 

 

 

 

نتائج المتغٌرات الدموٌة التً أجرٌت له ( 65 )رقمٌوضح الجدول 

:خالاللفترتٌنالزمنٌتٌنقبلوبعدنقلهلمنطقةالعماللجدٌدة  

المتغٌراتالدموٌة المدروسة عندالحالةاألولى(65)الجدول   

 المعلم المدروس القٌم المرجعٌة 2011/1/19 2011/8/25

4.98 5.1 4.5-5.9 × 106 / μL RBC 
15 14.4 14-17.5 g/dl HB 

47 49.4 41.5-50.4 % HCT 
94 97 76-100 μm3 MCV 

30 2.  28.2 37 - 31 pg/cell MCH 

32 29.1 31 – 36  g/dl MCHC 
10.4 10.4 11.5-14.5 % RDW 

7.6 9.1 4.4-11 ×103 /μl WBC 
33 32.5 22 – 44% LYM 

9.1 6.1 2 – 10% MON 

50 52.1 40 – 70% NEU 
3.9 4.4 1- 4% EOS 

1.3 1 0 – 3% BAS 

ٌبلحظ من خبلل إجراء القٌاسات للمتثابتات الكبدٌة خبلل الفترتٌن ارتفاع فعالٌة هذه المتثابتات 

وتجاوزها الحد الطبٌعً أثناء عمله فً المنطقة األولى التً ٌتعرض فٌها لسلفٌد الهٌدروجٌن 

والتً تجاوزت الحدود المسموح بها , (50 - 100)بشكل مرتفع والتً سجل تركٌز الغاز فٌها 

وفق وزارة الدولة لشإون البٌئة السورٌة والمإتمر األمرٌكً لعلماء الصحة الصناعٌة 

وهذا ٌإشر إلى وجود تضرر فً الكبد، بٌنما , الحكومٌٌن وإدارة الصحة والسبلمة المهنٌة 

انخفضت قٌم هذه المتثابتات فً الفحوصات التً تمت بعد فترة سبعة أشهر من تارٌخ 

الفحوصات األولى وبعد مضً فترة أكثر من أربعة أشهر على  نقل العامل إلى منطقة العمل 

 - 25)الجدٌدة حٌث انخفض التعرض لسلفٌد الهٌدروجٌن  فٌها والتً سجل تركٌز الغاز فٌها 

كذلك انخفضت شدة األعراض التً كان ٌعانً منها  بعد نقله لمنطقة العمل الجدٌدة وهذا  (10
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قد ٌإكد ارتباط مستوى التعرض للغاز بمدى التؤثٌر على الكبد وعلى األعراض المرضٌة التً 

 .ٌعانً منها العامل 

:الحالة الثانٌة  -2-3 

األولى: المنشؤة   

  سنة20:  سنة      مدة العمل فً المنشؤة 43: العمر 

10- 25: تركٌز الغاز فً منطقة العمل   

غٌر ملتزم:  ساعات     االلتزام بإجراءات السبلمة المهنٌة 8: عدد ساعات العمل   

:مراجعة الملف الطبً   

ٌُعانً من أمراض مزمنة  ال 

: األعراض   

فقدان – حساسٌة باألنف – انخفاض النشاط – آالم عضلٌة وعصبٌة – تهٌج بالعٌن – صداع 

 الشهٌة

 تم نقل العامل من منطقة عمله بعد إجراء التحالٌل الدموٌة له خبلل الفترة الزمنٌة األولى التً 

   إلى منطقة عمل أخرى ضمن المنشؤة ppm( 25 - 10)سجل تراكٌز سلفٌد الهٌدروجٌن فٌها 

 ppm(100-50)حٌث سجل تراكٌز سلفٌد الهٌدروجٌن فٌها 

نتائج المتثابتات الكبدٌة التً أجرٌت ( 66 )رقمٌوضح الجدول 

  :خبلاللفترتٌنالزمنٌتٌنقبلوبعدنقلهلمنطقةالعمبللجدٌدةله

المتثابتات الحٌوٌة المدروسة عند الحالة الثانٌة (66)الجدول   

ALP Gamma GT ALT AST  المعلم
 المدروس

290 U/L 5-40  U/L 4-36 U/L 8-33 U/L القٌم المرجعٌة 

239 29 33 20 19/1/2011  

210 41 48 34 25/8/2011  
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نتائج المتغٌرات الدموٌة خبلل الفترتٌن الزمنٌتٌن قبل وبعد نقله لمنطقة (67 )رقمٌوضح الجدول

:العمل الجدٌدة   

المتغٌراتالدموٌة المدروسة عندالحالةالثانٌة(67)الجدول   

25/8/2011  المعلم المدروس القٌم المرجعٌة 2011/11/19 

5.3 5.1 4.5-5.9 × 106 / μL RBC 

14.6 15.3 14-17.5 g/dl HB 

48.8 48.7 41.5-50.4 % HCT 
92 96 76-100 μm3 MCV 

27.7 96 27.5-33.2 pg/cell MCH 
30.1 30 31-37 g/dl MCHC 

10.3 31.3 11.5-14.5 % RDW 

7.9 16 4.4-11 ×103 /μl WBC 
30.8 33 22 – 44% LYM 

6 4.5 2 – 10% MON 
54.3 56 40 – 70% NEU 

4.6 6.1 1- 4% EOS 
0.9 1 1.  0 – 3% BAS 

 

ٌبلحظ من خبلل إجراء القٌاسات للمتثابتات الكبدٌة أنها كانت ضمن الحد الطبٌعً أثناء عمله 

، بٌنما ppm(10 - 25)فً المنطقة األولى والتً سجل تراكٌز غاز سلفٌد الهٌدروجٌن فٌها 

ارتفعت قٌم هذه المتثابتات وتجاوز بعضها الحد الطبٌعً بعد نقل العامل إلى منطقة العمل 

حٌث أُجرٌت الفحوصات لنفس المتثابتات بعد فترة ستة أشهر من التحلٌل األول وبعد , األخرى

مضً أربعة أشهر على انتقاله لمنطقة العمل الجدٌدةالتً ازداد تعرض  العامل لسلفٌد 

 والتً ppm(50-100)حٌث سجل تراكٌز الغاز فً المنطقة الجدٌدة  , الهٌدروجٌن فٌها 

تجاوزت الحدود المسموح بها وفق وزارة الدولة لشإون البٌئة السورٌة والمإتمر األمرٌكً 

كما ازدادت األعراض .  لعلماء الصحة الصناعٌة الحكومٌٌن وإدارة الصحة والسبلمة المهنٌة

التً ٌعانً منها العامل بعد نقله لمنطقة العمل الجدٌدة وهذا قد ٌشٌر إلى ارتباط مدى تؤثٌر 

 . تركٌز الغاز على الكبد واألعراض المرضٌة التً ٌعانً منها العامل 
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:الحالة الثالثة  -3-3 

األولى: المنشؤة   

  سنة18:  سنة      مدة العمل فً المنشؤة 39: العمر 

 1- 10 : تركٌزالغازفٌمنطقةالعمل

 ساعات 8 : عددساعاتالعمل

 غٌرملتزم : االلتزامبإجراءاتالسبلمةالمهنٌة

  :مراجعةالملفالطبً

ٌُعانٌمنؤمراضمزمنة  ال

:األعراض  

سرعةالتعب – خمول – فقدانالنشاط – تعب – التهابحلقمزمن – احتقانوسعالمستمر  

تم دراسة المتثابتات الكبدٌة والمتغٌرات الدموٌة خبلل الفترة األولى وقد تم اجراء نفس الفحوص 

:ذلك ( 68 )رقمخبلل فترة زمنٌة الحقة وٌوضح الجدول  

المتثابتات الحٌوٌة المدروسة عند الحالة الثالثة  (68)الجدول   

ALP Gamma GT ALT AST المعلم المدروس 

290 U/L 5-40  U/L 4-36 U/L 8-33 U/L القٌم المرجعٌة 

144 30 41 25 19/1/2011  

140 21 28 16 25/8/2011  

 

 

المتغٌراتالدموٌة المدروسة عندالحالةالثالثة(69)الجدول   

 المعلم المدروس القٌم المرجعٌة 2011/1/19 011/8/25

4.33 4.17 4.5-5.9 × 106 / μL RBC 

13.7 11.4 14-17.5 g/dl HGB 
44.6 36.4 41.5-50.4 % HCT 

103 87 76-100 μm3 MCV 
31.6 27.3 27.5-33.2 pg/cell MCH 

30.6 31.3 37 - 31 g/dl MCHC 

10.7 13.1 11.5-14.5 % RDW 
6.8 6.1 4.4-11 ×103 /μl WBC 
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38.1 33.2 22 – 44% LYM 

6.4 8.1 2 – 10% MON 
56 50 40 – 70% NEU 

4.9 4.4 1- 4% EOS 
0.8 1.3 0 – 3% BAS 

 

ٌبلحظ أنه خبلل اجراء دراسة المتثابتات الكبدٌة خبلل الفترة األولى ظهور ارتفاع فً قٌم احد 

بٌنما لم ٌظهر أي تجاوز للحد الطبٌعً خبلل دراسة , هذه المتثابتات وتجاوزها الحد الطبٌعً 

نفس المتثابتات فً الفترة الزمنٌة الثانٌة والتً أُجرٌت بعد فترة سبعة أشهر من التحلٌل األول 

ومن خبلل مناقشة العامل تبٌن أنه التزم بإجراءات السبلمة المهنٌة بعد أن تبٌن له نتٌجة .

ٌُخفض تعرض  (التً تجاوزت القٌم الطبٌعٌة)التحلٌل فً الفترة الزمنٌة األولى  وهذا ما قد 

العامل لتركٌز غاز سلفٌد الهٌدروجٌن خبلل الفنرة الثانٌة وبالتالً قد ٌكون السبب بانخفاض قٌم 

.المتثابتات الكبدٌة لدٌه   

:الحالة الرابعة  -4-3 

األولى : المنشؤة   

  سنة30:  سنة      مدة العمل فً المنشؤة 55: العمر 

 25- 50 : تركٌزالغازفٌمنطقةالعمل

 ساعات 8 : عددساعاتالعمل

غٌرملتزم : االلتزامبإجراءاتالسبلمةالمهنٌة  

:األعراض  

التهابمزمنبالحلق – حرقةبالعٌن – حساسٌةفٌالعٌن – صداع . 

:مراجعة الملف الطبً   

 ال ٌعانً من أمراض سابقة

(10 – 25)ٌعمل العامل فً المنشؤة األولى فً منطقة سجل تركٌز غاز سلفٌد الهٌدروجٌن فٌها   

: نتائج المتثابتات الكبدٌة عند الحالة الرابعة  (70)ٌوضح الجدول رقم   

المتثابتاتالكبدٌة المدروسة عند الحالة الرابعة   (70)الجدول   

ALP Gamma GT ALT AST المعلم المدروس 

290 U/L 5-40  U/L 4-36 U/L 8-33 U/L القٌم المرجعٌة 
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209 29 59 31  2/2/2011 

177 23 38 34 25/8/2011 

 

:نتائج المتغٌرات الدموٌة عند الحالة الرابعة (71)ٌوضح الجدول رقم   

المتغٌراتالدموٌة المدروسةعندالحالةالرابعة(71)الجدول   

 المعلم المدروس القٌم المرجعٌة 2011/2/2 2011/8/25

4.97 4.98 4.5-5.9 × 106 / μL RBC 

14.5 14.5 14-17.5 g/dl HGB 
45.3 46 41.5-50.4 % HCT 

91 92 76-100 μm3 MCV 

29 29.2 27.5-33.2 pg/cell MCH 
31.9 31.6 37 - 31  g/dl MCHC 

10.9 11.7 11.5-14.5 % RDW 
7.8 6.5 4.4-11 ×103 /μl WBC 

46.1 44 22 – 44% LYM 

6.5 7.8 2 – 10% MON 
44.8 41.4 40 – 70% NEU 

3.8 3.1 1- 4% EOS 
0.8 1.1 0 – 3% BAS 

يبلحظ ارتفاع قيـ المتثابتات الكبدية عند العامؿ وتجاوزىا الحد الطبيعي خبلؿ فترتي الدراسة  

وىذا قد يشير إلى اصابة الكبد نتيجة تعرض العامؿ لتراكيز مرتفعة مف الغاز  والتي سجؿ 

والتً تجاوزت الحدود المسموح بها وفق وزارة الدولة لشإون (25 - 50)تراكيز الغاز فييا 

البٌئة السورٌة والمإتمر األمرٌكً لعلماء الصحة الصناعٌة الحكومٌٌن وإدارة الصحة والسبلمة 

وكذلؾ عدـ تقيد العامؿ بإجراءات السبلمة المينية كما أف ىذه القيـ انخفضت بشكؿ ,المهنٌة 

نسبي بعد اجراء الفحوصات في الفترة الثانية اال أنيا بقيت متجاوزة الحد الطبيعي وىذا قد يشير 

 (فصؿ الصيؼ)إلى مستوى ضرر أقؿ نتيجة تعرض العامؿ لمغاز بشكؿ أقؿ خبلؿ الفترة الثانية 

التي تـ اجراء الفحوص فييا والتي ينخفض فييا تركيز الغاز في اليواء نتيجة تغيرات ظروؼ 

 .المناخ حيث ينخفض الغاز بسبب تمدد اليواء في الصيؼ وانتشاره بشكؿ أسرع
 

:الحالة الخامسة   -5-3 
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الثانٌة: المنشؤة   

  سنة13:  سنة      مدة العمل فً المنشؤة 35: العمر 

 50- 100 : تركٌزالغازفٌمنطقةالعمل

 ساعات 8 : عددساعاتالعمل

غٌرملتزم : االلتزامبإجراءاتالسبلمةالمهنٌة  

:مراجعة الملف الطبً   

  ارتفاع ضغط الدم الشرٌانً–ارتفاع شحوم الدم 

:األعراض  

غثٌان وخاصة صباحاً بعد – فقدان شهٌة – ضعف رإٌة – آالم العضبلت والعظام – تعب 

 االستٌقاظ

 - 100)ٌعمل العامل فً المنشؤة الثانٌة فً منطقة سجل تركٌز غاز سلفٌد الهٌدروجٌن فٌها 

 ساعة بشكل مناوبة خبلل فترة 24 ساعات إلى 8وتم زٌادة ساعات العمل لدٌه من  (50

.الدراسة   

:نتائج المتثابتات الكبدٌة التً أُجرٌت للعاملخبلل فترتٌن زمنٌتٌن(72)ٌوضح الجدول رقم   

المتثابتات الكبدٌة المدروسة عند الحالة الخامسة  (72)الجدول   

ALP Gamma GT ALT AST المعلم المدروس 

290 U/L 5-40  U/L 4-36 U/L 8-33 U/L القٌم المرجعٌة 

190 29 41 32 5/7/2011  

175 37 56 38 14/1/2012  

 

:نتائج المتغرات الدموٌة التً أُجرٌت للعاملخبلل فترتٌن زمنٌتٌن (72)ٌوضح الجدول رقم   

المتغٌراتالدموٌة المدروسةعندالحالةالخامسة(73)الجدول   

 المعلم المدروس القٌم المرجعٌة 2011/7/5 2012/1/14
4.35 4.5 4.5-5.9 × 106 / μL RBC 
15.9 13.7 14-17.5 g/dl HB 

47.8 43.1 41.5-50.4 % HCT 
89 96 76-100 μm3 MCV 

29.7 30.4 27.5-33.2 pg/cell MCH 
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33.2 31.7 37 - 31  g/dl MCHC 

11.3 10.5 11.5-14.5 % RDW 
9.8 14.1 4.4-11 ×103 /μl WBC 

48.1 46 22 – 44% LYM 
7 6.5 2 – 10% MON 

43.8 53.5 40 – 70% NEU 

1.4 1.9 1- 4% EOS 
0.9 1.8 0 – 3% BAS 

لوحظ ارتفاع قٌم بعض المتثابتات الكبدٌة  حٌث تجاوز فعالٌة إنزٌم ناقلة أمٌن األسبارتات 

وناقلة أمٌن األالنٌن عن الحد الطبٌعً مما ٌشٌر إلى تؤذي فً الكبد نتٌجة التعرض لسلفٌد 

والتً تجاوزت الحدود (50 – 100)الهٌدروجٌن؛ حٌث سجل تركٌز الغاز فً منطقة العامل

المسموح بها وفق وزارة الدولة لشإون البٌئة السورٌة والمإتمر األمرٌكً لعلماء الصحة 

كما تم أن تغٌر ساعات العمل لدى العامل , الصناعٌة الحكومٌٌن وإدارة الصحة والسبلمة المهنٌة

 ساعة فً الٌوم بشكل مناوبةتبٌن ارتفاع قٌم هذه المتثابتات بشكل أكبر فً 24 ساعات إلى 8من 

التحلٌل الذي أجري فً الفترة الزمنٌة الثانٌة التً تم  خبللها زٌادة ساعات العمل لدى العامل  

وبعد مضً فترة أربعة أشهر على تغٌٌر مدة عمله فً المنشؤة والتً  زاد فٌها  مدة تعرضه 

 .للغاز وهذا قد ٌشٌر إلى ارتباط مدة التعرض بمدى تؤثٌر الغازعلى هذه المتثابتات

:لحالة السادسةا -6-3 

الثانٌة: المنشؤة   

  سنة30:  سنة      مدة العمل فً المنشؤة 52: العمر 

  25ppm- 50 : تركٌزالغازفٌمنطقةالعمل

غٌرملتزم : ساعاتااللتزامبإجراءاتالسبلمةالمهنٌة 8 : عددساعاتالعمل  

:األعراض  

.سرعةالتعبعندبذلمجهودصغٌر – صداعمزمن – دوار –قلق – تعب  

:مراجعة الملف الطبً   

انقراصفً فقرات العمود الفقري– ارتفاع حمض البول فً الدم –ارتفاع شحوم الدم   
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نتائج المتثابتات الكبدٌة عند الحالة السادسة والتً أُجرت على فترتٌن  (74)ٌوضح الجدول رقم 

:زمنٌتٌن   

المتثابتاتالكبدٌة المدروسة عند الحالة السادسة (74)الجدول   

ALP Gamma GT ALT AST المعلم المدروس 

290 U/L 5-40  U/L 4-36 U/L 8-33 U/L القٌم المرجعٌة 

144 28 55 36  5/7/2011 

126 16 40 28 14/1/2012 

 

نتائج المتغٌرات الدموٌة عند الحالة السادسةالسادسة والتً أُجرت  (75)ٌوضح الجدول رقم 

:على فترتٌن زمنٌتٌن   

المتغٌراتالدموٌة المدروسة عندالحالةالسادسة(75)الجدول   

14/1/2012  المعلم المدروس القٌم المرجعٌة 2011/7/5 

5.35 4.91 4.5-5.9 × 106 / μL RBC 
15.9 15.8 14-17.5 g/dl HGB 

47.8 50.3 41.5-50.4 % HCT 
89 102 76-100 μm3 MCV 

29.7 32.2 27.5-33.2 pg/cell MCH 

33.2 31.5 37 - 31  g/dl MCHC 
11.4 10.7 11.5-14.5 % RDW 

6.1 7.3 4.4-11 ×103 /μl WBC 
47 45.3 22 – 44% LYM 

7.6 8.1 2 – 10% MON 

49.3 43.1 40 – 70% NEU 
4 3.1 1- 4% EOS 

0.8 1.1 0 – 3% BAS 
 

لوحظ ارتفاع قٌم بعض المتثابتات الكبدٌة  حٌث تجاوز فعالٌة إنزٌم ناقلة أمٌن األسبارتات 

وناقلة أمٌن األالنٌن عن الحد الطبٌعً مما ٌشٌر إلى تؤذي فً الكبد نتٌجة التعرض لسلفٌد 

والتً تجاوزت الحدود  (25 – 50 )الهٌدروجٌن؛ حٌث سجل تركٌز الغاز فً منطقة العامل

المسموح بها وفق وزارة الدولة لشإون البٌئة السورٌة والمإتمر األمرٌكً لعلماء الصحة 
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الصناعٌة الحكومٌٌن وإدارة الصحة والسبلمة المهنٌة بٌنما انخفضت قٌم هذه المتثابتات فً 

 .التحلٌل الذي أجري فً الفترة الزمنٌة الثانٌة 

من خبلل مناقشة العامل تبٌن أنه التزم بإجراءات السبلمة المهنٌة بعد أن تبٌن له نتٌجة التحلٌل 

خبلل الفترة الزمنٌة األولى والتً تجاوزت القٌم الطبٌعٌة ونتٌجة ذلك قد ٌكون السبب انخفاض 

 .تعرضه للغاز وبالتالً انخفاض قٌم المتثابتات الكبدٌة لدٌه

 

 3-7-الحالة السابعة

الثانٌة: المنشؤة   

  سنة22:  سنة      مدة العمل فً المنشؤة 47: العمر 

 10- 25 : تركٌزالغازفٌمنطقةالعمل

 ساعات 8 : عددساعاتالعمل

غٌرملتزم : االلتزامبإجراءاتالسبلمةالمهنٌة  

:األعراض  

فقدانالشهٌة – فقدانالنشاط – تعبمفاجئ – صدفٌةبالجلد  

:مراجعة الملف الطبً   

 الٌعانً من أمراض مزمنة

نتائج المتثابتات الكبدٌة عند الحالة السابعةالسادسة والتً أُجرت على (76)ٌوضح الجدول 

:فترتٌن زمنٌتٌن  

المتثابتاتالكبدٌة المدروسة عند الحالة السابعة (76)الجدول   

ALP Gamma GT ALT AST المعلم المدروس 

290 U/L 5-40  U/L 4-36 U/L 8-33 U/L القٌم المرجعٌة 

188 26 40 25  5/7/2011 

200 25 28 22 14/1/2012 
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نتائج المتغٌرات الدموٌة عند الحالة السابعةالسادسة والتً أُجرت على (77)ٌوضح الجدول رقم 

: فترتٌن زمنٌتٌن   

المتغٌراتالدموٌة المدروسة عندالحالةالسابعة(77)الجدول   

 المعلم المدروس القٌم المرجعٌة 2011/7/5 2012/1/14

4.45 4.41 4.5-5.9 × 106 / μL RBC 
14.5 13.1 14-17.5 g/dl HGB 

45.2 42.9 41.5-50.4 % HCT 

102 98 76-100 μm3 MCV 
32.6 29.8 27.5-33.2 pg/cell MCH 

32 30.5 37 - 31  g/dl MCHC 
10.5 10.7 11.5-14.5 % RDW 

6.4 8.6 4.4-11 ×103 /μl WBC 

36 29 22 – 44% LYM 
8.1 4.9 2 – 10% MON 

56.8 5.4 40 – 70% NEU 
1.4 1.8 1- 4% EOS 

0.8 1.4 0 – 3% BAS 

يبلحظ مف خبلؿ دراسة المتثابتات الكبدية لدى العامؿ تجاوز قيـ انزيـ ناقمة أميف األالنيف الحد 

بينما كانت القيـ طبيعية خبلؿ , الطبيعي خبلؿ الفحوصات التي تمت في الفترة األولى

ومف خبلؿ ,الفحوصات التي تمت خبلؿ الفترة الثانية بعد مضي ستة أشير مف التحميؿ األوؿ

مناقشة العامؿ تبيف أنو قمؿ مف فترة مكوثو في منطقة العمؿ التي يتعرض فييا لمغاز والتي 

وعند ,  حيث تبمغ فترة العمؿ في المنطقة بحدود الساعتيف , ppm(10-25)سجمت التراكيز فييا

انتياء العمؿ ينتقؿ العامؿ لمنطقة أخرى ضمف المنشأة لـ يسجؿ تراكيز لمغاز فييا وىذا قد يقمؿ 

 .مف مدة تعرضو لمغاز وبالتالي قد يكوف السبب بانخفاض قيـ المتثابتات الكبدية لديو 

 
:الحالة الثامنة  -8-3 

  سنة      22: العمر 

 1- 10 : سكنتركٌزالغازفٌمنطقةالعامل بناء: المهنة 

:األعراض  
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ظهوربقعداكنةعلىالجلد – فقداننشاط – غثٌان – تعب – ضٌقنفس  

:نتائج المتثابتات الكبدٌة عند الحالة الثامنةالسادسة (78)ٌوضح الجدول رقم   

المتثابتات الكبدٌة المدروسة عند الحالة الثامنة (78)الجدول   

ALP Gamma GT ALT AST المعلم المدروس 

290 U/L 5-40  U/L 4-36 U/L 8-33 U/L القٌم المرجعٌة 

174 33 37 28  2012/10/6  

 

:نتائج المتغٌرات الدموٌة عند الحالة الثامنة  (79)ٌوضح الجدول رقم   

المتغٌراتالدموٌة المدروسة عندالحالةالثامنة(79)الجدول   

 المعلم المدروس القٌم المرجعٌة 2012/10/6

4.9 4.5-5.9 × 106 / μL RBC 
14.8 14-17.5 g/dl HGB 

49 41.5-50.4 % HCT 

100 76-100 μm3 MCV 
30.2 27.5-33.2 pg/cell MCH 

30.2 37 - 31  g/dl MCHC 
10.2 11.5-14.5 % RDW 

7.6 4.4-11 ×103 /μl WBC 

36.4 22 – 44% LYM 
6.8 2 – 10% MON 

52.4 40 – 70% NEU 
1.5 1- 4% EOS 

1.8 0 – 3% BAS 
 

يبلحظ ارتفاع قيـ احد المتثابتات الكبدية وتجاوزىا الحد الطبيعي والتي قد تكوف  نتيجة تعرض 
 (,1 – 10)الشخص لغاز سمفيد الييدروجيف في منطقة سكنو حيث سجؿ تراكيز الغاز فييا 

وىذا ما قد يزيد , والتً تجاوزت الحدود المسموح بها وفق وزارة الدولة لشإون البٌئة السورٌة
مف تأثير الغاز نتيجة زيادة فترات التعرض لو كما أف بعض األعراض التي يعاني منيا مثؿ 
التعب والغثياف تزداد شدتيا أثناء استشعاره رائحة الغاز وىذا قد يشير إلى ارتباط الغاز بيذه 

.األعراض  
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:الحالة التاسعة -9-3 

  سنة     45: العمر 

مزارع: المهنة   

 1- 10 : العمل السكن و تركٌزالغازفٌمنطقة

 ساعات 4 – 2 : عددساعاتالعمل

:األعراض  

غثٌانوخاصةصباحاًبعداالستٌقاظ – فقدانشهٌة – ضعفرإٌة – آالمالعضبلتوالعظام – تعب  

:المتثابتات الكبدٌة عند الحالة التاسعة  (80)ٌوضح الجدول رقم   

المتثابتات الكبدٌة المدروسة عند الحالة التاسعة (80)الجدول   

ALP Gamma GT ALT AST المعلم المدروس 

290 U/L 5-40  U/L 4-36 U/L 8-33 U/L القٌم المرجعٌة 

214 22 39 35 2012/10/6  

نتائج المتغٌرات الدموٌة عند الحالة التاسعة (81)ٌوضح الجدول   

المتغٌراتالدموٌة المدروسة عندالحالةالتاسعة(81)الجدول   

 المعلم المدروس القٌم المرجعٌة 2012/10/6

5.21 4.5-5.9 × 106 / μL RBC 

14.4 14-17.5 g/dl HGB 

46.9 41.5-50.4 % HCT 
90 76-100 μm3 MCV 

27.6 27.5-33.2 pg/cell MCH 
30.7 37 - 31  g/dl MCHC 

11.5 11.5-14.5 % RDW 

6.8 4.4-11 ×103 /μl WBC 
33.9 22 – 44% LYM 

8.4 2 – 10% MON 
59.1 40 – 70% NEU 

1.3 1- 4% EOS 
0.9 0 – 3% BAS 
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يبلحظ ارتفاع قيـ احد المتثابتات الكبدية وتجاوزىا الحد الطبيعي والتي قد تكوف  نتيجة تعرض 
 - 10)الشخص لغاز سمفيد الييدروجيف في منطقة سكنو وعممو حيث سجؿ تراكيز الغاز فييا 

 وىذا ما قد يزيد والتً تجاوزت الحدود المسموح بها وفق وزارة الدولة لشإون البٌئة السورٌة(1
مف تأثير الغاز نتيجة زيادة فترات التعرض لو كما أف بعض األعراض التي يعاني منيا مثؿ 
التعب وفقداف الشيية  تزداد شدتيا أثناء استشعاره رائحة الغاز وىذا قد يشير إلى ارتباط الغاز 

 .بيذه األعراض 

:الحالة العاشرة  -10-3 

  سنة      47: العمر 

مزارع: المهنة   

 25- 50 : تركٌزالغازفٌمنطقةالعمل

 ساعات 6 – 2 : عددساعاتالعمل

 1 - 10: تركٌز الغاز فً منطقة السكن 

:األعراض  

فطورجلدٌةمعجلدخشن – التهاببالحلق– ربو قصبً تحسسً –صداعمزمن  

:نتائج المتثابتات الكبدٌة عند الحالة العاشرة  (82)ٌوضح الجدول رقم   

المتثابتات الكبدٌة المدروسة عند الحالة العاشرة (82)الجدول   

ALP Gamma GT ALT AST المعلم المدروس 

290 U/L 5-40  U/L 4-36 U/L 8-33 U/L القٌم المرجعٌة 

179 20 40 19 2012/10/6  

 

:نتائج المتغٌرات الدموٌة عند الحالة العاشرة  (83)ٌوضح الجدول رقم   

 

المتغٌراتالدموٌة المدروسة عندالحالةالعاشرة(83)الجدول   

 المعلم المدروس القٌم المرجعٌة 2012/10/6

4.22 4.5-5.9 × 106 / μL RBC 

12.5 14-17.5 g/dl HGB 
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41.4 41.5-50.4 % HCT 

96 76-100 μm3 MCV 
30.3 27.5-33.2 pg/cell MCH 

32.1 31 - 37  g/dl MCHC 
11.2 11.5-14.5 % RDW 

12.5 4.4-11 ×103 /μl WBC 

29.5 22 – 44% LYM 
6.5 2 – 10% MON 

68.1 40 – 70% NEU 
2.4 1- 4% EOS 

1.1 0 – 3% BAS 

 

والتي قد تكوف  نتيجة تعرض , يبلحظ ارتفاع قيـ احد المتثابتات الكبدية وتجاوزىا الحد الطبيعي 

( , 25 - 50)الشخص لغاز سمفيد الييدروجيف في منطقة عممو حيث سجؿ تراكيز الغاز فييا 

كما , حيث يعمؿ مزارع في أرضو التي تجاور المنشأة النفطية والتي يتكرر تعرضو لمغاز فييا 

وىذا ما قد يزيد مف  ( 1 – 10)أف مكاف سكنو يقع ضمف المنطقة التي سجؿ تركيز الغاز فييا 

 .تأثير الغاز نتيجة زيادة فترات التعرض لو 

ومف خبلؿ مناقشة الشخص أكد أف بعض األعراض التي يعاني منيا مثؿ الصداع والحساسية 

 .وىذا قد يشير إلى ارتباط الغاز بيذه األعراض,  تزداد شدتيا أثناء استشعاره رائحة الغاز

 

 

 

 

 

 

اللاا السادد  
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 االستنتاجات
 

Conclusions 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االستنتاجات
 

 :تخمص ىذه الدراسة إلى التالي

وجود تراكٌز لسلفٌد الهٌدروجٌن فً الهواء سواء فً منشآت إنتاج النفط والغاز أو فً المناطق 

.  تجاوز بعضها الحدود المسموح بها للتعرض بجوارهاالمؤهولة 

 

ٌختلف تركٌز سلفٌد الهٌدروجٌن فً الهواء خبلل ساعات الٌوم، حٌث ٌرتفع تركٌزه فً ساعات 

. المساء والصباح الباكر، وٌنخفض فً ساعات الظهر 
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ٌجة تكثف الغاز قرب مصادر انبعائه،  بٌنما تٌرتفع تركٌز سلفٌد الهٌدروجٌن فً فصل الشتاء ن

ٌنخفض التركٌز فً فصل الصف بسبب تمدد الهواء وانتشار الغاز بسرعة أكبر فٌه ، حٌث وجد 

. عبلقة ارتباط قوٌة بٌن كل من درجات الحرارة والرطوبة وتركٌز الغاز فً الهواء

 

تسبب الرٌاح النشطة بعثرة جزٌئات الغاز فً الهواء بسرعة مما ٌسمح بتخفٌض تراكٌزه بشكل 

. كبٌر

 

. تسبب االمطار انخفاض تركٌز الغاز فً الهواء نتٌجة انحبلل الغاز فً الماء

 

ٌنتشر غاز سلفٌد الهٌدروجٌن فً الهواء بشكل سحابة منخفضة بدءاً من مصدر انبعاثه، حٌث 

ٌحدد جهة انتشاره اتجاه الرٌاح وٌقل تركٌزه تدرٌجٌا كلما ابتعدنا عن المركز، وٌمكن أن تتقطع 

هذه السحابة خبلل انتشارها فً الهواء حاملة تراكٌز مرتفعة من الغاز بعٌدا عن مصدر انبعاثه، 

وبالتالً تعرض األشخاص سواء من العاملٌن فً المنشآت النفطٌة أو األشخاص غٌر العاملٌن 

. القاطنٌن بجوار هذه المنشآت الستنشاق تراكٌز مرتفعة من هذا الغاز 

ٌإثر غاز سلفٌد الهٌدروجٌن على صحة العاملٌن فً منشآت النفط والغاز الطبٌعً حٌث ٌسبب 

سبب اضطرابات فً يإلى تضرر الكبد كما تكون مإشراً  قد ات الكبدأنزٌمفً اضطرابات 

. المتغٌرات الدموٌة

 

ٌإثر غاز سلفٌد الهٌدروجٌن على صحة االشخاص غٌر العاملٌن القاطنٌن بجوار المنشآت 

النفطٌة التً ٌنبعث فٌها سلفٌد الهٌدروجٌن فقد لوحظ العدٌد من االضطرابات فً المتثابتات 

الكبدٌة والمتغٌرات الدموٌة عند سكان المناطق التً تقع قرب المنشآت النفطٌة التً ٌنبعث فٌها 

. والتً قد تعزى إلى تؤثٌر الغاز السام غاز سلفٌد الهٌدروجٌن 
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ٌرتبط تؤثٌر سلفٌد الهٌدروجٌن على األنزٌمات الكبدٌة بكل من تركٌز الغاز فً الهواء الذي 

. ٌتعرض لها الشخص وبٌن مدة التعرض حٌث ٌزداد تؤثٌره الضار بازدٌاد هذٌن العاملٌن 

 

 ..................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اللاا السااب  
 

 التوصيات والمقترحات
 

Recommendations and Suggestions 

 

 



161 
 

 

 

 

 

 

 

 

 التوصيات والمقترحات
 

 تطبٌق إجراءات السبلمة المهنٌة والبٌئٌة فً منشآت النفط والغاز الطبٌعً بالشكل األمثل - 1

الذي ٌقلل انبعاث الغازات السامة ومنها سلفٌد الهٌدروجٌن إلى الحد المسموح بوجوده فً الهواء 

. المحٌط وضمن المنشآت 

 

 استخدام المعدات البلزمة فً حاالت انبعاث الغاز فً الهواء مثل المراوح الكبٌرة التً  -2

لمنشآت التً تقع تدابٌر مناسبة بالنسبة لتشتت الغاز بسرعة فً الهواء والتسمح بتكثفه واتخاذ 

. بجوارها مناطق سكنٌة 

 

إلزام العمال فً المنشآت النفطٌة بإتباع إجراءات السبلمة البلزمة عند القٌام بؤعمال -  3

 .الصٌانة واالقتراب من وحدات غاز سلفٌد الهٌدروجٌنوارتداء األقنعة وأجهزة التنفس المناسبة

 

إبعاد مواقع عمل الموظفٌن اإلدارٌٌن عن مناطق اإلنتاج والمعالجة فً منشآت النفط والغاز -  4

. الطبٌعً لتجنب تعرضهم لسلفٌد الهٌدروجٌن والغازات السامة األخرى 
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. إجراء فحوصات طبٌة منتظمة للعمال فً المنشآت النفطٌة وبشكل دوري وإلزامً-  5

 

تجنب المناوبات سواء الٌومٌة أو االسبوعٌة فً مواقع العمل التً ٌنبعث فٌها غاز سلفٌد -  6

الهٌدروجٌن خاصة ساعات المساء والصباح الباكر حٌث ٌبلغ تركٌز سلفٌد الهٌدروجٌن فٌها 

.  ساعة24الحد األعلى خبلل 

تبدٌل أماكن العمل بشكل دوري بٌن العاملٌن وذلك لتجنب مكوث العامل فً منطقة عمل - 7

 .ذات تركٌز مرتفع من غاز سلفٌد الهٌدروجٌن 

انشاء وحدات انذار ومراقبة لتراكٌز غاز سلفٌد الهٌدروجٌن والغازات السامة األخرى فً - 8

 المناطق المؤهولة التً تقع بجوار المنشآت النفطٌة

إنشاء وحدات صحٌة فً المناطق المؤهولة التً تقع قرب المنشآت النفطٌة التً ٌنبعث فٌها - 9

غاز سلفٌد الهٌدروجٌن والغازات السامة األخرى لمراقبة التؤثٌرات الصحٌة التً قد تنتج عن 

 .تعرض السكان فً تلك المناطق للغازات السامة واتخاذ اإلجراءات البلزمة 
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 الملخص 

 

 ٌتلوث الهواء فً بعض منشآت إنتاج النفط والغاز فً سورٌة وكذلك المناطق :المقدمة 

المؤهولة بجوارها بغاز سلفٌد الهٌدروجٌن السام ُمعرضاً صحة العاملٌن فً هذه المنشآت 

 .واألشخاص غٌر العاملٌن القاطنٌن بجوارها لخطر هذا الغاز

 فً بعض منشآت إنتاج النفط والغاز والمناطق H2Sتحري وجود غاز : هدف الدراسة 

المؤهولة بجوارها ودراسة تؤثٌر عوامل المناخ على تركٌز الغاز إضافة إلى تقٌٌم تؤثٌر الغاز 

على بعض األنزٌمات الكبدٌة والمعالم الدموٌة كمإشرات للسمٌة لدى العاملٌن فً منشآت النفط 

 .والغاز واألشخاص غٌر العاملٌن القاطنٌن بجوارها 

 فً هذه الدراسة تم إجراء قٌاس لتركٌز الغاز فً الهواء وقٌاس درجة الحرارة :الطرائق 

والرطوبة على مدار السنة وفً ظروف معٌنة شملت الجو الماطر والرٌاح النشطة وعلى مدار 

 شخصاً 20 شخصا غٌر عامل ٌتعرضون للغاز و12 عامل و40 ساعة كما تم اختٌار 24

سلٌما ال ٌتعرضون للغاز كمجموعة شاهدة لقٌاس المعالم الحٌوٌة والدموٌة وقورنت النتائج 

 ( .Kroksal-Wallis)بإستخدام 

 : أظهرت نتائج الدراسة :النتائج 

تلوث الهواء بغاز سلفٌد الهٌدروجٌن فً بعض منشآت إنتاج النفط والغاز والمناطق المؤهولة -

 .بجوارها 

 .وجود تؤثٌر هام لعوامل المناخ على تركٌز الغاز فً الهواء - 

تجاوز بعض قٌم األنزٌمات الكبدٌة والمعالم الدموٌة الحدود الطبٌعٌة ووجود فارق ذو داللة - 

  ALT , MCV , MCHC , LYM , RBCمقارنة بالمجموعة الشاهدة بالنسبة لـ 

(p<0.05) 

 : االستنتاجات 
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 فً بعض المنشآت النفطٌة ملوثاً الهواء فٌها وفً المناطق المؤهولة H2Sٌنطلق غاز - 

 .بجوارها

 .تإثر عوامل المناخ تؤثٌراً هاماً على تركٌز الغاز فً الهواء - 

 ٌإثر على الكبد وبعض المعالم الدموٌة باعتبار H2Sتقترح هذه الدراسة أن التعرض لغاز - 

ALT , MCV ,MCHC, RBC مإشرات مفٌدة كإشارات تحذٌرٌة للتشخٌص على التسمم 

 .الناجم عن التعرض للغاز 

 

 :الكلمات المفتاحٌة 

 .المعالم الدموٌة, األنزٌمات الكبدٌة, عوامل المناخ, التلوث , سلفٌد الهٌدروجٌن

 

 

 

 

 

 

 

Summary 

Introduction: The air is polluted by poisonous hydrogen sulfide in some 

installations of oil and gas production in Syria and some populated areas 

that’s are nearby . 

This pollution expose the health of workers and the people who live 

nearby to the danger of this gas . 

Aims of study :to investigate about the hydrogen sulfide gas in some 

installations of oil and gas production and the populated areas near the 

site and study the influence of the climate on gas concentration in 
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addition to that evaluation of the gas and its influence on some hepatic 

enzymes and blood parameters as toxicity indicators on the workers and 

the people who live nearby areas . 

Methods : a procedure is made in this study to measure the gas 

concentration in the air and the temperature and humidity through out the 

year and in certain circumstances in clouding active rainy and windy 

atmosphere and within 24 hours , a witness group of 40 workers, 12 

people who were exposed to the gas and 20 other safe people who were 

not exposed to the gas, all of them were chosen to measure the vital 

bloodparameters . 

Results : the air is polluted by hydrogen sulfide in some oil and gas 

production areas and in populated areas . An important influence of 

climate factors on gas concentration in the air . Some hepatic enzymes 

and blood parametersexceed the natural limits in addition to the presence 

of split that the coparison of the witness group related to ALT, MCV, 

MCHC, LYM, RBC (P<0.05) . 

Conclusions : hydrogen sulfide gas comes out in some oil installations 

and pollutes the air and the populated areas nearby . Climate factors have 

important influence on gas concentration in the air . This study suggest 

that exposed to H2S gas affects the liver and some blood parametersand to 

take into consideration that ALT, MCV, MCHC, and RBC are useful 

indicators and precautionary signs for diagnosis that results from 

exposing to the gas. 

 

Key words : 

Hydrogen sulfide, pollution, climate factors, hepatic enzymes, blood 

parameters 
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: االسم

: الرقم الذاتً

: العمر

 :مدة العمل فً المنشؤة 

: مكان العمل الحالً فً المنشؤة

: مدة المنقضٌة للعمل الحالًال

: مكان العمل السابق فً المنشؤة

 :مدة المنقضٌة للعمل السابقال

 (إن وجد)اإلضافً العمل 

 : العمل االضافً مدة

التدخٌن 

الكحول 

 (الوراثٌة)السوابق المرضٌة العائلٌة 

األمراض الحالٌة 

األدوٌة المتناولة 

 مهنٌةالفحوصالمخبرٌة الاجراء 

 السرٌري وصالفحاجراء 

 

 

 

 

 االستبٌان الخاص باألشخاص غٌرالعاملٌن

 

 

: االسم



183 
 

: العمر

:  العملطبٌعة

: مكان العمل

التدخٌن 

الكحول 

 (الوراثٌة)السوابق المرضٌة العائلٌة 

األمراض الحالٌة 

األدوٌة المتناولة 

فحوص مخبرٌة سابقة وجود 

 ة سابقةص سرٌريوفحوجود 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :الفحص السرٌرياالستجواب العام و-

 

 االستجواب العام

  صداع :الجهاز العصبً  شحوب :األعراض العامة

  دوار   اصفرار 

  عاشر   وهن عام 
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  خدر ونمل    

  ضعف عضلً   نقص وزن 

  سرعة نسٌان    

  نقص تركٌز   ضٌق النفس :الصدر والقلب

  اضطراب الحس   ألم الصدر 

  اضطراب التوازن   السعال 

     الخفقان 

  ألم :الجهاز الهضمً    

  عسر هضم    

  فخةن    

  غثٌان    

  إقٌاء    

  حموضة    

اضطراب  :األنف والفم والبلعوم
 الشم

  قرحة  

  صعوبة فً البلع   ألم الحلق 

  نقص السمع :أعراض إضافٌة   

  الطنٌن    

  اضطراب الرإٌة    

  أعراض عٌنٌة    

   :العائلٌةالسوابق    :األعراض الجلدٌة

 

 

 

 :الفحص السرٌري

  األصوات التنفسٌة :الصدر  الضغط :العبلمات الحٌوٌة

     النبض 
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     مرات التنفس 

     أصوات القلب :القلب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  فً منشآت النفط والغاز الطبٌعH2Sًتقسٌم منطقة قٌاس قطر التلوث بغاز 

 

المنطقة 

 H2Sمجال 

(ppm )

البعد عن مصدر 

  H2Sانبعاث

 (متر)

طبٌعة المنطقة 

 H2Sأعلى تركٌز 

(ppm )

 H2Sأدنى تركٌز 

ppm) )

كوث مفترة ال

وإجراءات 

 السالمة

1 >1000 - 100      

2 <100 - 50      

3 <50 - 25      

4 <25 - 10      

5 <10 – 1      
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  فً آبار النفط والغاز الطبٌعH2Sًتقسٌم منطقة قٌاس قطر التلوث بغاز 

 

المنطقة 

 H2Sمجال 

(ppm )

البعد عن مصدر 

  H2Sانبعاث

 (متر)

طبٌعة المنطقة 

 H2Sأعلى تركٌز 

(ppm )

 H2Sأدنى تركٌز 

ppm) )

كوث مفترة ال

وإجراءات 

 السالمة

1 <50 - 25      

2 <25 - 15      

3 <15 - 5      

4 <5 - 1      
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