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Abstract  
The study aimed to determine the concentrations of some gases and 

their effect on the Blood properties of the Workers in the General 

company for Fertilizers Industry . Blood samples were collected from 

(289) workers and they were divided to five groups according to work 

site , They were also divided into two groups according to exposure 

periods: (5) and (10) years. The results compared with (38) blood samples 

collected from healthy individuals living at Al-Hajaj and Al-Butoma area 

as a control groups. 

 The results rerealed significant raises in the percentage of carboxy 

hemoglobin in all groups except quality control and inspection 

department group, in the different exposure periods. The results also 

showed an increase in ESR value and RBCs number, While. Showed a 

decrease in PCV , Hb , MCV , MCH and MCHC values in all groups in 

comparison with the control group through  periods of exposures (5) and 

(10) years.  

 No significant difference was recorded in the numbers of WBCs , 

in all studies groups in comparison  with control group. While the 

percentage of nutrophils  and acidophils was increased and decreased for 

lymphocyte according to basophils and monocytes. The percentage of 

these cells not affect in the three groups above in comparison with control 

groups.    
الخالصة 

غازات المنبعثة مف صناعة االسمدةفضال تراكيز بعض اؿاستيدفت ىذه الدراسة معرفة 
/ لصناعة االسمدة مميف في الشركة العامة اؼ الدـ لدل العككظائصفات بعض  ىا عمىتاثير

عامال مف غير المدخنيف كمف الذيف ( 289)اخذت عينات الدـ مف . بيجي  –المنطقة الشمالية 
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ال يعانكف مف أم امراض مزمنة ، مكزعيف الى خمس مجاميع حسب مكقع العمؿ كقسمت ىذه 
( 38)سنكات ثـ قكرنت النتائج مع ( 10)ك  (5)المجاميع الى مجمكعتيف حسب فترات التعرض 

. ابطةريتي الحجاج كالبكطعمة  كمجمكعة ضعينة دـ اخذت مف اشخاص اصحاء مف سكنة ؽ
اظيرت نتائج الدراسة ارتفاع معنكم في نسبة غاز اكؿ اككسيد الكاربكف المرتبط بالدـ 

ة خالؿ فترات التعرض في كؿ المجاميع مقارنة مع المجمكعة الضابط(الكاربككسي ىيمكغمكبيف)
كاعداد كريات الدـ الحمر كسجؿ انخفاض في  ESRالمختمفة ،كذلؾ اظيرت النتائج ارتفاع قيـ 

في مجاميع مصنع االمكنيا كالخدمات الصناعية  MCHC , MCH ,MCV , Hb , PCVقيـ 
تعرض ، مصنع اليكريا كالتعبئة كالصيانة كالكرش مقارنة مع المجمكعة الضابطة خالؿ فترتي اؿ

معنكية في اعداد خاليا الدـ البيض في جميع  اتلـ تسجؿ أم فركؽ .سنكات( 10)ك ( 5)
المجاميع المدركسة باستثناء مجمكعة السيطرة النكعية كالفحص اليندسي كالسالمة مقارنة مع 

المجمكعة الضابطة ، بينما ارتفعت نسبة الخاليا المتعادلة كالحامضية كانخفضت نسبة الخاليا 
فية في حيف لـ تتاثر نسبة كؿ مف الخاليا القاعدية كالخاليا االحادية في مجاميع مصنع المـ

االمكنيا كالخدمات الصناعية ، مصنع اليكريا كالتعبئة كمجمكعة الصيانة كالكرش مقارنة مع 
. المجمكعة الضابطة

 
المقدمة 

د مف الممكثات العدم( بيجي)المنطقة الشمالية / مة لصناعة االسمدةاالشركة العتطرح 
االبخرة  الناتجة مف اكاسيد العديد مف المكاد  فضال عفالغازية مف خالؿ  الكحدات االنتاجية 

المساعدة في العممية االنتاجية كالتي تساىـ جميعيا في تغيير نكعية اليكاء في منطقة الشركة 
ة كخاصة بيئة المصاتع تعاني البيئة العراقي، تؤثر بالتالي عمى صحة العامميف نتيجة استنشاقياك

كالمنشأت الصناعية مف ثمكث كبير بغاز احادم اككسيد الكاربكف نتيجة لما تطرحة ىذة المصانع 
 AL-Kubasiy ) مف ممكثات فضال عف ماتطرحة المركبات كاالليات نتيجة تقادـ الزمف عمييا 

and AL-ghaban ,2000 ;  غاز  دعمك(  2000عفج كجماعتة  :  2000الكبيسي كالشمرم
اككسيد الكاربكف مف اىـ ىذه الغازات خطكرة حيث يرتبط مع ىيمكغمكبيف الدـ بسرعة  حادما

عرقؿ كبذلؾ م COHbمرة مككنا مركب الكاربككسي ىيمكغمكبيف ( 240)تفكؽ االككسجيف بحدكد 
(. Raub , 1999)م لالككسجيف عمؿ الييمكغمكبيف كناقؿ طبيع

في الدـ كفي  COHbكاربكف مف خالؿ الرئة كاف تركيز اككسيد اؿ حادميمتص غاز ا        
زمف التعرض ,اككسيد الكاربكف المتنفس  حادممنيا تركيز ا عدة أم كقت يعتمد عمى عكامؿ

اككسيد الكاربكف  حادمكذلؾ يرتبط ا.  (Horvath et al , 1988)كتيكية الجياز التنفسي 
اككسيديز  Cية مثؿ السايتككركـ كالسايتككركـ كبعض االنزيمات المعدف يفبككمكبالمام
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Cytochrome-C-Oxidase كالسايتككركـ       P-450 (Cytochrome P-450   )
(Lehebach et al , 1995 .)

م اككسيد الكاربكف فاف زيادة التعرض لو التي تصؿ الى حد ئافاما بالنسبة لغاز ث
اف زيادة طكؿ فترة   عففضالفي الخاليا كاالنسجة   PCO2االختناؽ بو تؤدم الى رفع نسبة 
تسبب ازدياد  ترسيب الكالسيكـ في االنسجة %(  1-0.5)التعرض لو ضمف تراكيز ما بيف 

خطرا عندما يككف التعرض لبضع ساعات متكاصمة %(  2-1)التركيز  دكبضمنيا الكمية ، كيع
(Coleridge and Coleridge ,1984) . 

الداخؿ الى عمى زيادة نسبتو في اليكاء في اليكاء المحيط يعمؿ  CO2اف زيادة تركيز 
الرئتيف كنتيجة لذلؾ تزداد الحركات التنفسية كالتي تعمؿ عمى ادخاؿ كميات اكبر مف ىكاء 

لمعالجة الخمؿ الذم حصؿ في نسبة اليكاء الداخؿ بعممية  صيرةزمنية ؽ مدةالشييؽ خالؿ 
(  Green , 1989)الشييؽ 

حة اك المتسربة في ىذه الشركة حيث تكمف المخاطر الشديدة تعد االمكنيا مف اىـ المكاد المطرك
 76في الحالة الغازية ك  ppm 100)لالمكنيا عندما يزيد تركيزىا عف الحدكد المسمكح بو كىي 

اما في االماكف قميمة التيكية مثؿ الكرش كمكاقع العمؿ فاف ( لتر في الحالة السائمة / ممغـ 
 , Harte حسب المكاصفة االمريكية ppm 25ب اف اليتجاكزالحدكد القصكل لغاز االمكنيا يج

et al 1991)  .)
االمكنيا مخدشة لمعيكف كالغشاء المخاطي لالنؼ كالحنجرة كالقصبة اليكائية كالرئة  دتع

حيث انو في حالة استنشاؽ االمكنيا فانيا تؤثر عمى ىذه المناطؽ كما , كاالجزاء الحساسة لمجسـ
عمى اختراؽ قرنية العيف عند سقكط قطرات مف سائمو المركز عمييا  اف رذاذ االمكنيا قادر

WHO , 1986 ; Asfahi ,1984)) .
اصؿ ؼركحة اك المتسربة مف ـقياس تراكيز بعض الغازات المطييدؼ ىذا البحث الى  
ائؼ الدـ لدل العامميف المتعرضيف ككظ صفاتعمى كبياف تأثيرىاامة لصناعة االسمدة الشركة الع

. ليا
 

المواد وطرائق العمل 
المنطقة  /عامؿ في الشركة العامة لصناعة االسمدة( 289) جمعت عينات الدـ مف 

، تـ تقسيـ 2003الى كانكف االكؿ   2002بيف  تشريف الثاني  مدةفي اؿ( بيجي )     الشمالية
تـ  كما (.1)اعتمادا عمى مكقع العمؿ ككما مكضح في الجدكؿ رقـ العامميف الى خمس مجاميع 

اعتمادا عمى فترة التعرض لمممكثات كىما مجمكعة المتعرضيف  قسميف إلى كؿ مجمكعةتقسيـ 
( 38)اما المجمكعة الضابطة فضمت  .سنكات(10)سنكات كمجمكعة المتعرضيف لمدة (5)لمدة 
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الحجاج كالبكطعمة  تيمف سكنة قرمكمف غير المدخنيف  اصحاءعينة دـ اخذت مف اشخاص 
. عف مكقع الشركة ( كـ 50)اف تبعداف تكالؿ

 
تقدير الغازات في الهواء 

 Carbonاككسيد الكاربكف  احادمك،  Ammoniaتـ تقدير غازات االمكنيا 

monoxide م اككسيد الكاربكف ئافكغاز ثCarbon dioxide   في اليكاء باستخداـ جياز
DRAGER  كحسب  لكباستخداـ انابيب خاصة لتقدير تركيز كؿ غاز عمى حد( 31)مكديؿ

كتقرأ النتيجة مف خالؿ (. Operating Instruction , 1986)التعميمات المرفقة مع الجياز 
تغيير المكف في االنبكبة المدرجة الخاصة بكؿ غاز بعد كسر نيايتيا ككضعيا في الجياز 

(. ثانية)كالسماح لدخكؿ اليكاء بفترات زمنية محددة 
 

الدم  بينتقدير النسبة المئوية لكاربوكسي هيموغمو
في تقدير النسبة (  Whitehead and Worthington , 1961)تـ استخداـ طريقة 

مؿ مف الدـ بالمحمكؿ ( 1)اككسيد الكاربكف في الدـ كتتمخص بتخفيؼ  حادمالمئكية لغاز ا
يؤخذ . مؿ مف الماء المقطر( 5)الممحي الفسمجي كفصؿ خاليا الدـ ثـ غسميا كتعميقيا باضافة 

لكؿ خاليا الدـ في انبكبة اختبار كيكضع المتبقي في دكرؽ زجاجي يربط الى مؿ مف مح( 1)
. كتدفع فقاعات الغاز لفترة دقيقة كاحدة مع الرج كالتحريؾ اككسيد الكاربكف  حادممصدر لغاز ا

كيكضع في انبكبة اختبار ( Control)اككسيد الكاربكف  حادممؿ مف الدـ المعامؿ با( 1)يؤخذ 
 100/غـ  40.8)مؿ مف محمكؿ خالت الصكديكـ ( 3)االكلى كيضاؼ لكمييما مشابو لالنبكبة 

مؿ مف حامض الخميؾ الثمجي كتكضع االنابيب في حماـ ( 0.75)كتمزج جيدا ثـ يضاؼ ( مؿ
دقائؽ ثـ تبرد كترشح كتقاس شدة االمتصاص عند طكؿ مكجي ( 8)لمدة ° ـ( 57)مائي بدرجة 

: لمئكية لكاربككسي ىيمكغمكبيف الدـ في العينة كاالتييتـ حساب النسبة ا. نانكميتر( 555)
 

                               Reading of un Known × Dilution factor 

COHb% = 

                               Reading of Percent Control × 10 

 
 

فحوصات الدم 
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اما معدؿ  Drabkin methodتـ تقدير كمية الييمككمكبيف باستخداـ طريقة درابكف 
تعداد كريات الدـ  ك Erythrocyte sedimentation rate (ESR)ترسيب كريات الدـ الحمر 

  Total Lucocyte Countالتعداد الكمي لخاليا الدـ البيض  ك Erythrocyte Countالحمر 
 Meanمتكسط حجـ الكرية  ك Packed Cell Volume (PCV)، حجـ الخاليا المضغكط 

Corpuscular Volume (MCV) متكسط ىيمكغمكبيف الكرية  كMean Corpuscular 

Hemoglobin (MCH)  كمتكسط تركيز الييمكغمكبيف في الكرية الحمراءMean 

Corpuscular Hemoglobin Concentration (MCHC)    فقد تـ حسابيا باستخداـ
تعداد التمييزم لخاليا الدـ البيض اؿ اجراءكاخيرا تـ Powers (1989 . )المتبعة مف قبؿ  الطرؽ

Differential Count of White Blood Cell  عف طريؽ استخداـ طريقةTurgeon 
ثـ معرفة نسب  Leishman Stainكالتي تتمخص بصبغ شريحة الدـ بصبغة لشماف ( 1990)

. الشريحةخمية دـ بيضاء يتـ احتسابيا مف ( 100)انكاع خاليا الدـ البيض الحبيبية المككنة لػ 
التحميل االحصائي 

 مدةلبياف تاثير (  Analysis of Variance) تـ تحميؿ النتائج باستخداـ تحميؿ التبايف 
المجمكعة الضابطة كاستخداـ  ل فضال عفالتعرض لمعكامؿ المدركسة كلكؿ مجمكعة عمى حد

مت المقارنة تلؾ ككذ 0.05التعرض المختمفة كعند مستكل معنكية  مدداختبار دنكف لممقارنة بيف 
المجمكعة الضابطة باستخداـ  ل فضال عفتعرض عمى حد مدةبيف المجاميع المختمفة كلكؿ 

. اختبار دنكف
كقد كضعت الحركؼ في الجداكؿ لتبيف الفركؽ المعنكية حيث تعني الحركؼ المختمفة كجكد 

(. Steel and Torie , 1980) 0.05فركؽ معنكية عند مستكل معنكية 
 

المناقشة النتائج و
تراكيز الغازات في الهواء 
في ىكاء بيئة (   NH3ك CO  ،CO2) تراكيز الغازاتمعدؿ ( 2)يبيف الجدكؿ رقـ 

. مقارنة مع المجمكعة الضابطة ( اقساـ الشركة العامة لصناعة االسمدة الشمالية ) العمؿ 
مقارنة  في اليكاء في كؿ المجاميع المدركسة كبشكؿ معنكم  Coنالحظ ارتفاع تركيز 

مثؿ مكقع الصيانة كالكرش  بعض المكاقعبالمجمكعة الضابطة كيظير ىذا االرتفاع كاضحا في 
ىذا الغاز في  اف تركيزؾبينما  ك مصنع االمكنيا كالخدمات الصناعية كمصنع اليكريا كالتعبئة

ضابطة مازاؿ اعمى مف مستكياتة في المكاقع اؿبقيو المكاقع االخرل اقؿ كبشكؿ معنكم اال انو 
. كبشكؿ معنكم 
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تستخدـ الشركة مادة الغاز الطبيعي الذم تحصؿ عميو مف شركة غاز الشماؿ في 
الذم يطرح الى  COكرككؾ كىك أحد المكاد االساسية في العممية االنتاجية كاحد مصادر غاز 

اف  الفعاليات . البيئة نتيجة بعض العمميات التصنيعية التي تجرم عمى الغاز الطبيعي 
اذ يتسرب قسـ منو الى  COصنيعية كاالنتاجية ليا االثر الكبير في انتاج كطرح كمية مف الت

ة عدـ كفاءة منظكمات السيطرة باالضافة  الى انو ينتج بسبب فعاليات احتراؽ الكقكد اليكاء نتيج
في االليات كالمعدات كالمكائف ككذلؾ مف عمميات المحاـ كالحدادة كالكرش ، اف االرتفاع في 

يؤدل الى زيادة تعرض العامميف لو كبالتالي ارتفاع نسبة الكاربككسي ىيمكغمكبيف في  CO سب ف
(. 3)دماء العامميف كما ىك مالحظ في جدكؿ 

ارتفاع نسبة الغاز ( 2)فنالحظ في الجدكؿ CO2 اما بالنسبة لغاز ثاني اككسيد الكاربكف 
بطة كيظير اف اعمى قيمة سجمت في في ىكاء كؿ المجاميع المدركسة مقارنة بالمجمكعة الضا

كميات ىائمة ؿج الشركة انتا عفاف ارتفاع نسب الغاز في المكاقع ناجـ . مكقع الصيانة كالكرش 
خاصة  الذم ينتقؿ عبر منظكماتالغاز الطبيعي بمراحؿ تصنيعية مختمفة كعف طريؽ  CO2مف 

عدـ السيطرة  الى البيئة نتيجةيتسرب جزء كبير منو  قدك، الستخدامو في عممية انتاج اليكريا 
كذلؾ ينتج ىذا الغاز مف بعض الفعاليات في قسـ  عمى بعض الصمامات في ىذه المنظكمات ،

نتيجة طرح كميات ىائمة منو الى الجك كما  CO2اف مشاكؿ التمكث بغاز . الصيانة كالكرش 
ذ بعض االجراءات لذلؾ مف تاثيرات بيئية كصحية عمى العامميف ادل الى قياـ الشركة باتخا

بدال مف طرحو الى البيئة مما ادل الى  CO2الكقائية منيا تصميـ كنصب منظكمة لتسييؿ غاز 
. انخفاض ما يطرح منو الى الجك

تركيزة قد كصؿ الى تراكيزمحسكسة تصؿ الى نجد اف  NH3فيما يخص غاز االمكنيا 
فكانت تراكيز  الضابطة في بعض المكاقع داخؿ المصنع اما في المكاقع ppm 20اكثر مف 

ككانت اعمى النسب في االقساـ االنتاجية كىي قسـ اليكريا ( 2جدكؿ )االمكنيا غير محسكسة 
اف االرتفاع في معدالت غاز االمكنيا ىك امر . كالتعبئة كقسـ االمكنيا كالخدمات الصناعية 

الؼ طف يكميان مف طبيعي بسبب الكميات اليائمة التي تنتجيا الشركة كالتي تقدر باكثر مف 
االسمدة النتركجينية لذا يحصؿ طرح كميات كبيرة مف االمكنيا الى اليكاء كتتسرب كميات كبيرة 

بعض المشاكؿ التقنية داخؿ المنظكمات االنتاجية  فضال عفىذا . مف بعض المفاصؿ اإلنتاجية 
ية الالزمة الجراء المكاد االحتياط التي تسبب عدـ امكانية السيطرة عمى ىذا الغاز بسبب شحة

. ة الحصار االقتصادممدؿ خال كافة القطاعات الصناعية في البمدالصيانة كىذه مشكمة 
(  % COHb)الدم   كسي هيموكموبين في كاربوالنسبة 

 %COHbارتفاع معنكم في تركيز الكاربككسي ىيمكغمكبيف ( 3)يالحظ الجدكؿ رقـ 
سنكات مقارنة مع المجمكعة ( 10)ك ( 5)تعرض م اؿمدتفي كؿ المجاميع خالؿ في دـ العامميف 
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كيعكد ذلؾ الى زيادة  Beniguns, (1994 )كتتفؽ ىذة النتيجة مع ماتكصؿ اليو  الضابطة ،
اككسيد الكاربكف يؤدم مع مركر الكقت الى ارتفاع  حادمالتعرض الميني لمستكيات اعمى مف ا
اككسيد  حادمكما اف لغاز ا (Beniguns,1994 )نسبة الكاربككسي ىيمكغمكبيف في الدـ 

الكاربكف عالقة مباشرة مع دكرة التنفس  فضالن عف عالقتو بكظائؼ الجسـ االخرل كالرئة كالقمب 
لدل  %COHBكنالحظ في نفس الجدكؿ ارتفاع طفيؼ في نسبة . (IPCS,1999)كالدماغ 

ير معنكم في اال انو غسنكات ( 5)المتعرضيف لمدة مع سنكات مقارنة ( 10)المتعرضيف لمدة 
اككسيد  حادمربما يعكد ىذا الى المستكيات التي يتعرض ليا العامميف مف غاز ا. كؿ المجاميع 

الكاربكف خالؿ فترة التعرض كقد يفسر ايضان الى ثبات الجسـ كتكيفو لمتراكيز القميمة مف غاز 
.  ( Mcgrath , 1992 )اككسيد الكاربكف خالؿ فترات التعرض الطكيمة  حادما
الدم  صفاتثير المموثات الغازية في بعض تأ

كالييمكغمكبيف في جميع  %PCVانخفاض معنكم في قيـ ( 4)نالحظ في الجدكؿ رقـ 
المجاميع باستثناء مجمكعة العامميف في السيطرة النكعية كالفحص اليندسي كالسالمة مقارنة مع 

ثير التراكمي ذا الى التأقد يعكد ق.سنكات( 10)ك ( 5)تي التعرض مدالمجمكعة الضابطة خالؿ 
كتداخمو  COكما اف التعرض لغاز , ة التعرضمدتداخؿ فيما بينيا مع طكؿ لمممكثات في الدـ كاؿ

 Horguchi and)  كالييمكغمكبيف  PCVمع بقية المككنات يؤم الى انخفاض في 

Fakushima ,1998  ). 
يع مقارنة مع في ثالث مجاـ ESRنالحظ ارتفاع قيمة  (5)مف خالؿ الجدكؿ رقـ 

تي التعرض كذلؾ نالحظ زيادة اعداد كريات الدـ الحمر في مدالمجمكعة الضابطةخالؿ 
كارتفعت اعدادىا لدل المتعرضيف لمممكثات لمدة سنكات ( 5)مجمكعتيف بالنسبة لممتعرضيف لمدة 

الى االرتفاع يعكد  ىذاك. سنكات في جميع المجاميع باستثناء مجمكعة االقساـ االدارية( 10)
التعرض لمممكثات يؤدم الى زيادة تاثيرىا  مدةالتاثير التراكمي لمممكثات في الدـ حيث اف طكؿ 

كما اف التعرض المستمر لمغازات الممكثة يؤدم الى (.  Mansoor , 2003)  الساـ في الجسـ
دة اعداد التاثير عمى كفاءة الرئتيف في عممية التبادؿ الغازم حيث يعمؿ الدـ ككأجراء تكيفي بزيا

 Martin and)كريات الدـ الحمر لتالفي النقص الحاصؿ في كمية االككسجيف المنقكؿ 

Mahoney, 2000 ; Berne and Levy , 1994 .) 
في ثالثة مجاميع  MCHك  MCVنالحظ انخفاض قيـ ( 7،6)مف خالؿ الجدكليف 

نالحظ انخفاض  %MCHCتي التعرض اما بالنسبة لػ مدمقارنة مع المجمكعة الضابطة خالؿ 
سنكات كفي جميع المجاميع بالنسبة لممتعرضيف لمدة ( 5)في اربع مجاميع بالنسبة لمتعرض لمدة 

سنكات كىذا يعطينا مؤشرا ميما لمتعرؼ عمى نكع فقر الدـ لدل العامميف في العينات ( 10)
في الدـ كالذم رافقو  Hbلذلؾ فاف انخفاض (Brown , 1991  Richer , 1997;)المدركسة 
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مع زيادة في اعداد كريات الدـ الحمر يعطينا MCHC ك MCHك  MCVانخفاض في قيـ 
لدـ كيظير ىذا النكع مف فقر ا Hypochromic anemiaمؤشرا عمى اف فقر الدـ ىك مف نكع 
 Iron deficiency anemiaنقص الحديد ا بفقر دـ في حالة نقص الحديد كيسمى ايض

(Provan and Weatherall ,2000; Shine , 1997) . 
عدـ كجكد أم فركؽ معنكية في اعداد خاليا الدـ البيض ( 8)نالحظ في الجدكؿ رقـ

سنكات في كافة المجاميع ما عدا مجمكعة السيطرة النكعية ( 10)ك(  5)التعرض  مدةخالؿ 
خاليا الدـ  ارتفاع معنكم في نسبة ىناؾ (10ك 9)كالفحص اليندسي كالسالمة في الجدكليف 

المتعادلة كالحامضية في مجاميع مصنع االمكنيا كالخدمات الصناعية كمجمكعة مصنع اليكريا 
ىؤالء  لحدكث نكع مف الحساسية لد اساس كالتعبئة كمجمكعة الصيانة كالكرش كيفسر ذلؾ عمى

يث تشير العامميف نتيجة تعرضيـ الى مكاد كيمياكية مف جراء التعامؿ المباشر مع ىذه المكاد ح
 Rapaport ,1987)ترتفع في حاالت الحساسية  Acidophilsالمراجع العممية الى اف 

;Ganong , 1995 .) نالحظ انخفاض في نسبة الخاليا الممفية في المجاميع اعاله مع كذلؾ
في كؿ المجاميع كخالؿ  Monocyteك  Basophilsعدـ مالحظة أم فركؽ احصائية ما بيف 

مع المجمكعة الضابطة   تي التعرض مقارنةمد
اف دخكؿ العديد مف الممكثات الى داخؿ جسـ االنساف ادل الى حصكؿ تداخؿ فيما بيف ىذه 

الممكثات كبالتالي اثرت عمى استجابة الجياز المناعي فحدث اختالؼ في نسب خاليا الدـ 
                          كىي تعد مف اىـ مككنات الجياز المناعي في الجسـ Lymphocyteالبيض كخاصة 

Benjamini and Leskowilz ,1991) .)  
 

 التوصيات
كصي بضركرة االىتماـ ببيئة ف اننااستنادا الى النتائج التي تكصمت الييا ىذه الدراسة ؼ

العمؿ كمحاكلة ايجاد كسائؿ لمحد مف تسرب الغازات الى اليكاء كخاصة االمكنيا مف خالؿ تكفير 
تزاـ بكسائؿ السالمة كارتداء االقنعة كالكمامات ، يضاؼ الى ذلؾ يجب كسائؿ تيكية جيدة كاالؿ

كالعمؿ بالبطاقات الصحية ككذلؾ بنظاـ تغيير مميف الى فحكصات دكرية شاممة ااخضاع الع
 .مكاقع العمؿ لتقميؿ الفترات الزمنية لمتعرض

المصادر 
د تراكيز الممكثات دراسة تحدم(  2000) الكبيسي ، رافع قدكرم كالشمرم ، ماىر مكسى 

المؤتمر القطرم العممي االكؿ في تمكث البيئة . االساسية في ىكاء مدينة النجؼ االشرؼ 
بغداد . العراؽ . كاساليب حمايتيا 
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 الجداول
يبين مواقع العمل المدروسة واعداد العمال ومعدالت االعمار ( 1)جدول ال
( سنة)معدؿ العمر ( سنة)العمرالعدد الكمي المجمكعة  رقـسـ المكقع كا

 35 54-22 67مصنع االمكنيا كالخدمات الصناعية : المجمكعة االكلى 
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 36 56-22 73مصنع اليكريا كالتعبئة :المجمكعة الثانية 
السيطرة النكعية كالفحص اليندسي :المجمكعة الثالثة 

كالسالمة 
39 20-52 30 

 38 56-23 74. الصيانة كالكرش :مكعة الرابعة المج
 34 48-23 36االقساـ االدارية :المجمكعة الخامسة 

 32 48-21 38( قريتي الحجاج كالبكطعمة)المجمكعة الضابطة
 
 
 

في الهواء لممواقع ( NH3 , Co2 , Co) يمثل معدل تركيز الغازات (  2) جدول رقم ال
المدروسة 

تركيز الغازات 
 

ع اك المجاميع المكاؽ

اككسيد  حادما
الكاربكف 
ppm(Co) 

م اككسيد الكاربكف ئافث
ppm ( Co2) 

االمكنيا 
(ppm(NH3 

 aالمجمكعة الضابطة 
0.84 a 496.58 a 0 

bمصنع االمكنيا كالخدمات الصناعية 
2.31 bc 839.25 c 22.75 

 b 2.36 c 961.91 c 27.83مصنع اليكريا كالتعبئة 
لفحص اليندسي السيطرة النكعية كا

كالسالمة 
c 1.87 bc 824.66 b 2.83 

 b 2.76 c 1006.14 b 1.75الصيانة كالكرش 
 c 1.37 b 621.0 b 0.75االقساـ االدارية 

 (0.05) الحركؼ المختمفة عمكديا تعني كجكد فركؽ معنكية عند مستكل معنكية     
 
 
 
 
 
 

في الدم لدى  %COHbلوبين لكاربوكسي هيموغليمثل النسبة المئوية ( 3) جدول ال
المجاميع المدروسة 

( سنة)فترة التعرض 
سنكات  10سنكات  5المجاميع 

 a 0.24±0.94 a 0.24±0.94المجمكعة الضابطة 
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 b 0.02±2.73 b.0.02±3.01مصنع االمكنيا كالخدمات الصناعية 
 b 0.02±2.74 b 0.02±2.88مصنع اليكريا كالتعبئة 

 c 0.02±1.52 c 0.02±1.68فحص اليندسي كالسالمة السيطرة النكعية كاؿ
 b 0.02±2.56 b 0.03±2.99الصيانة كالكرش 
 c 0.02±1.15 c 0.02±1.40االقساـ االدارية 

( 0.05) الحركؼ المختمفة عمكديا تعني كجكد فركؽ معنكية عند مستكل معنكية                
 
 
 
 

لدى المجاميع المدروسة % ( PCV)يمثل النسبة المئويةالـ( 4)جدول ال

المجاميع 
مؿ  100/ غـ  تركيز الييمكغمكبيف %PCVقيمة الػ 

سنكات  10سنكات  5سنكات  10سنكات  5
 a 0.16±43.30 a 0.16±43.30 a 0.18±13.41 a 0.18±13.41المجمكعة الضابطة 

مصنع االمكنيا كالخدمات 
الصناعية 

b 0.15±42.42 b 0.17±41.67 b 0.02±12.63 b 0.12±12.50 

 b 0.17±42.33 b 0.16±41.67 b 0.14±12.65 b 0.11±12.51مصنع اليكريا كالتعبئة 
السيطرة النكعية كالفحص 

اليندسي كالسالمة 
a 0.16±43.23 a 0.57±43.00 a 0.21±13.29 a 0.16±13.01 

 b 0.16±41.94 b 0.16±41.44 b 0.11±12.62 b 0.02±12.29الصيانة كالكرش 
 b 0.23±42.96 b 0.23±42.45 b 0.61±12.99 b 0.19±12.61ـ االدارية االقسا

( 0.05) الحركؼ المختمفة عمكديا تعني كجكد فركؽ معنكية عند مستكل معنكية 
 
 
 
 
 
 
 

لدى المجاميع المدروس  E.S.R (mm/hr)يمثل قيمة ( 5)جدول رقم ال

المجاميع 
 E.S.R (mm/hr)قيمة 

يكف مؿ) تعداد كريات الدـ الحمر 
( 3ممـ/خمية 

سنكات  10سنكات  5سنكات  10سنكات  5
 a 0.47±13.78 a 0.47±13.78 a 0.02±5.32 a 0.02±5.32المجمكعة الضابطة 
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مصنع االمكنيا كالخدمات 
الصناعية 

b 0.37±14.61 b 0.52±20.16 b 0.02±5.42 b 0.02±5.74 

 b 0.58±15.79 b 0.48±20.11 b 0.02±5.48 b 0.02±5.64مصنع اليكريا كالتعبئة 
السيطرة النكعية كالفحص 

اليندسي كالسالمة 
a 0.46±13.0 a 0.64±14.38 ab 0.02±5.24 b 0.02±5.46 

 c 0.37±17.62 c 0.57±22.62 a 0.02±5.30 b 0.02±5.79الصيانة كالكرش 
 a 0.61±13.33 a 0.78±14.0 a 0.02±5.27 a 0.02±5.30االقساـ االدارية 

( 0.05) تمفة عمكديا تعني كجكد فركؽ معنكية عند مستكل معنكية الحركؼ المخ
 
 
 

في الدم  لدى المجاميع ( (MCHC( M.C.V( )MCH) يمثل قيم(  6)جدول رقم ال
سنوات ( 5)المدروسة خالل فترة التعرض لمدة 

يمثؿ متكسط حجـ كريات المجاميع 
( M.C.V) الدـ الحمر 

( مايكر متر مكعب 

لدـ متكسط ىيمكغمكبيف ا
في الكرية الحمراء 

(MCH  ) مايكرك غراـ

معدؿ تركيز 
ىيمكغمكبيف الدـ 

في الكرية الحمراء 
MCHC 

 a 0.35±81.30 a 0.54±24.63 a 0.32±30.93المجمكعة الضابطة 
 b 0.48±78.22 b 0.19±23.30 b 0.12±29.76مصنع االمكنيا كالخدمات الصناعية 

 b 0.64±78.16 b 0.31±23.32 b 0.22±29.85مصنع اليكريا كالتعبئة 
السيطرة النكعية كالفحص اليندسي 

كالسالمة 

a 0.43±82.67 a 0.41±25.33 ab 0.37±30.61 

 b 0.53±79.09 b 0.24±23.79 b 0.23±30.27الصيانة كالكرش 
 a 0.63±81.52 a 0.44±24.65 a 0.36±30.21االقساـ االدارية 

( 0.05) ؽ معنكية عند مستكل معنكية الحركؼ المختمفة عمكديا تعني كجكد فرك
 
 
 
 

في الدم  لدى المجاميع ( (MCHC( M.C.V( )MCH) يمثل قيم(  7)جدول رقم ال
سنوات ( 10)المدروسة خالل فترة التعرض لمدة 
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المجاميع 
يمثؿ متكسط حجـ كريات 

( M.C.V) الدـ الحمر 
( مايكر متر مكعب 

متكسط ىيمكغمكبيف الدـ 
في الكرية الحمراء 

(MCH  ) مايكرك غراـ

معدؿ تركيز ىيمكغمكبيف 
الدـ في الكرية الحمراء 

MCHC 
 a 0.35±81.30 a 0.54±24.63 a 0.32±30.93المجمكعة الضابطة 

مصنع االمكنيا كالخدمات 
الصناعية 

b 0.53±73.24 b 0.27±21.83 v 0.17±30.04 

 b 2.8±70.8 b 0.24±21.99 b 0.19±30.11مصنع اليكريا كالتعبئة 
السيطرة النكعية كالفحص 

اليندسي كالسالمة 
a 0.75±78.52 a 0.41±23.45 b 0.10±29.83 

 b 0.81±72.15 b 0.29±21.40 b 0.10±29.65الصيانة كالكرش 
 a 0.75±80.12 a 0.41±23.81 b 0.30±29.69االقساـ االدارية 

( 0.05) الحركؼ المختمفة عمكديا تعني كجكد فركؽ معنكية عند مستكل معنكية 
 
 

في الدم لدى جميع المجاميع (  3ممم/خمية )يمثل تعداد كريات الدم البيض ( 8)جدول ال
المدروسة 

 سنكات 10 سنكات 5 المجاميع

 المجمكعة الضابطة
a 49.88±6286.57 

a 49.88±6286.57 

 مصنع االمكنيا كالخدمات الصناعية
a 23.69±6325.55 

a 22.72±6252.90 

 كالتعبئة مصنع اليكريا
a 54.95±6301.53 

a 31.53±6237.05 

 السيطرة النكعية كالفحص اليندسي كالسالمة
b 70.35±6523.33 

b 21.12±6337.77 

 الصيانة كالكرش
a 37.83±6270.0 

a 55.90±6136.87 

 االقساـ االدارية
a 123.80±6297.0 

a 102.97±6266.1 

 (0.05) ؽ معنكية عند مستكل معنكية الحركؼ المختمفة عمكديا تعني كجكد فرك       

 
 

لدى المجاميع )%( يمثل العد التفريقي لخاليا الدم البيض كنسبة مئوية ( 9)جدول ال
 سنوات( 5)المدروسة خالل فترة التعرض لمدة 

 المجاميع
Neutrophils 

(%) 

Acidophils 
(%) 

Basophils 
(%) 

Lymphocyte 
(%) 

Monocyte 
(%) 

 المجمكعة الضابطة
a 0.51±65.13 

a 0.16±2.82 
a 0.02±0.55 

a 0.39±26.05 
a 0.51±5.45 

 b 0.52±69.08مصنع االمكنيا 
b 0.19±4.19 

a 0.11±0.66 
b 0.41±21.52 

a 0.33±4.66 
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 كالخدمات الصناعية

مصنع اليكريا 
 كالتعبئة

b 0.66±68.08 
b 0.28±4.53 

a 0.11±0.58 
b 0.56±21.71 

a 0.34±5.10 

 السيطرة النكعية
كالفحص اليندسي 

 كالسالمة

a 0.41±65.83 
b 0.33±3.90 

a 0.13±0.42 
c 0.95±24.57 

a 0.40±5.28 

 الصيانة كالكرش
b 0.53±67.61 

a 0.25±3.96 
a 0.02±0.59 

c 0.41±24.33 
a 0.49±4.21 

 االقساـ االدارية
a 0.72±64.68 

a 0.43±3.05 
a 0.12±0.44 

a 0.57±26.66 
a 0.65±5.27 

( 0.05) ختمفة عمكديا تعني كجكد فركؽ معنكية عند مستكل معنكية الحركؼ الـ
 

لدى المجاميع )%( يمثل العد التفريقي لخاليا الدم البيض كنسبة مئوية ( 10)جدول ال
 سنوات( 10)المدروسة خالل فترة التعرض لمدة 

 
 المجاميع

Neutrophils 
(%) 

Acidophils 
(%) 

Basophils 
(%) 

Lymphocyte 
(%) 

Monocyte 
(%) 

 المجمكعة الضابطة
a 0.51±65.13 

a 0.16±2.82 
a 0.02±0.55 

a 0.39±26.05 
a 0.51±5.45 

مصنع االمكنيا 
كالخدمات 
 الصناعية

b 0.62±69.33 
b 0.28±5.06 

a 0.12±0.48 
b 0.56±20.61 

a 0.57±4.52 

مصنع اليكريا 
 كالتعبئة

b 0.66±68.08 
b 0.27±5.22 

a 0.10±0.41 
b 0.54±22.38 

a 0.46±3.91 

السيطرة النكعية 
كالفحص اليندسي 

 كالسالمة

a 0.70±66.0 
b 0.30±4.72 

a 0.12±0.50 
c 0.64±24.44 

a 0.51±4.43 

 الصيانة كالكرش
v 0.72±69.28 

a 0.22±3.18 
a 0.10±0.40 

c 0.76±23.13 
a 0.55±4.01 

 االقساـ االدارية
a 0.98±64.85 

a 0.23±3.16 
a 0.21±0.44 a 0.79±25.94 

a 0.48±5.61 

( 0.05) الحركؼ المختمفة عمكديا تعني كجكد فركؽ معنكية عند مستكل معنكية 
 


