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 قياس كفاءة الرئتني للعاملني يف معامل الطابوق القدمية 
 اسم الطالب / همام برهان .                     زيد مكي محمد حسن الحكاكالمشرف /

 اسم الطالب / ظافر رحمن .             قسم علوم الحياة / كلية العلوم / جامعة الكوفة
 اخلالصة :

دى تأثير استنشاق ملوثات الهواء على كفااءة الاريتين للعااملين فاي أجريت هذه الدراسة لمعرفة م      
وقع افاي ما معامل الطابوق القديمة قرب الكفل من الساكنين قرب هذه المعامل . تم قياس كفاءة الريتين

مادنن  35ل ) ا( عاما 60) مقياس رايت الصغري ( علاى ) اءة الريتيناهاز قياس كفاالعمل باستعمال ج
غياار ماادنن ( باعتبااارهم  25ماادنن و 35( متباار) )  60( وقورناات نتااايجهم مااع ) غياار ماادنن  25و

وقااد جمعاات المعلومااات الناصااة بالعمااال المشاامولين بالفحوصااات وذلااك نموذجااال للساايطرة النارجيااة . 
باستعمال استمارة استبيان تحتوي معلومات عن العمر ، الطول ، الوزن ، طول فترة العمل ، التدنين ، 

 P<  0.01)  المهنية . وبعد أجراء التحليل اإلحصايي أظهرت النتايج وجود اننفاض معنوي واألعراض
( للعمااال ) الماادننين وغياار المادننين معااال ( مقارنااة مااع  PEFR( فاي معاادل ذروة افناادفا) الزفياري ) 

كااذلك لااوحظ ماان ناائل النتااايج حصااول اننفاااض يطرة ) الماادننين وغياار الماادننين ( . مجموعااة الساا
( للعماال ) المادننين ( مقارناة ماع  PEFRفي معادل ذروة افنادفا) الزفياري )  ( P<  0.01وي ) معن

كبيارة ، وكانات  كذلك بينت النتايج إصابة العمال باإلعراض المرضية بصورة . ) الغير مدننين ( العمال
 رىااااألن راضااا) ضايق التانفس ( هاي أكثار مان نساب المصاابين باألع باأعراضنسبة العمال المصابين 

% (  60 عال حاااادااااااس)  ابين باااأعراضااااابة العماااال المصااااابينماااا كانااات نس . % ( 80حيااال بلغااات ) 
% (  35% ( وأعاراض ) التهااب العياون  40راض ) حساسية األناف ااا% ( وأع 55راض )البلغم ااوأع

نتااايج  رتأظهااا أنااارىمان ناحياة  % ( . 15% ( وأعاراض ) التقايء  20وأعاراض ) الساعال النفياف 
( والعمار للعماال ) المادننين  PEFRية قوية باين ذروة افنادفا) الزفياري ) ااالدراسة وجود عئقة عكس
التعرض إلى ملوثات الهواء المنبعثة من  أن إلىنتايج هذه الدراسة يستنتج من  وغير المدننين معال ( .

مضااافال إلااى ملوثااات  تااأثيردنين معاماال الطااابوق القديمااة تااتدي إلااى تضاايق المجاااري الهواييااة وان للتاا
ضاارورة ابتعاااد العمااال عاان التاادنين وذلااك ألناا  يساابب  قتاارا الدراسااةت الهااواء علااى الجهاااز التنفسااي .

وعلااى العاااملين فااي معاماال الطااابوق القديمااة اسااتندام  للعمااال ، أضاارارال أضااافية علااى وظيفااة الااريتين
ازات ) الكفاوف ( الواقياة ، األلبساة األترباة ، القفاادة لاادات الوقاية الشنصية وهي ) الكمامات المضاامع

  من ملوثات الهواء . أنفسهملحماية  الواقية ، أغطية الرأس واألحذية الواقية ( أثناء العمل في المعمل
 

 : Introductionاملقدمة 



 2 

ا لماا وذلااك تعااد الصااناعات اإلنشااايية ) افساامنت و الطااابوق ( ماان الصااناعات الملوثااة للبييااة ،      
تطرح  من ملوثاات منتلفاة بصاوره مباشارة إلاى الهاواء . وباذلك تتارك أثاارال سالبية علاى مكوناات البيياة 
الطبيعية وعلى الصحة العامة اإلنسان والكاينات األنرى . أن الملوثات التي تطرحهاا هاتاان الصاناعتان 

ها وفي تكسير حجار الكلاس تأتي من العمليات اإلنتاجية في نلط وطحن المواد األولية ونقلها من مقالع
مما يتدي إلى انتشاار الغبار فاي الهااواء ، أضاااف  إلاى الغاازات التاي تناتج عان عملياات احتاراق الوقاود 
المستندم في هذه العمليات اإلنتاجية . إذ يستندم النفط األسود وقود لعملية افحتراق . فالنفط األساود 

ن وغاز النتروجين وغاز ثااني اوكسايد الكبريات وغااز أول ينتج عند احتراق  ) غاز ثاني اوكسيد الكاربو
اوكسيد الكاربون ( وغيرها من الملوثات ، حيل تكاون تراكياز هاذه الملاول أعلاى مان التراكياز المساموا 

 ( .  2000بها في الهواء وبذلك تظهر أثار سلبية وضارة على البيية واإلنسان ) محمد ، 
طابوق إلى تراكيز عالية من ملوثات الهواء ولفتارات طويلاة ، وقاد ويتعرض العاملون في معامل ال      

ألزمت طبيعة الملوثات من ) غبار وغازات سام  ( ومدة التعرض الطويلة ، الكثير من ذوي افنتصاص 
إلى إجراء فحوصات وظايف الرية للعماال الاذين يتعرضاون إلاى ملوثاات الهاواء بصاورة مساتمرة ، وذلاك 

لملوثاات علاى وظاايف الرياة . وتعتبار فحوصاات وظاايف الرياة هاي فحوصاات يمكان لمعرفة تأثير هاذه ا
( ، ولهاذه الفحوصاات أهمياة صاحية  Swash  ،1995بواسطتها معرفة الوظيفة الفسيولوجية للرياة ) 

كبيرة باعتبارها عامئل مساعدال في تشنيص أمراض الجهاز التنفسي باستعمال أجهزة تشنيصية متنوعة 
 (Knudson 1984ماعت  ، وج . ) 

، وانا   األنرىتلول الهواء يهدد حياة البشرية والكاينات الحية  أن واألبحالكما بينت الدراسات         
من كل الجهود التي بذلت على مر السنين الماضاية للحاد مان تادهور البيياة فاان الوضاع البيياي  بالرغم

الناصااة بالحااد ماان التلااول فااي الاادول  اآلن أسااوأ مناا  قباال عشاارين ساانة بااالرغم ماان بعااض افنجااازات
إلاااى جسااام اإلنساااان والحياااوان إماااا عااان طرياااق  تااادنل الملوثاااات أن ذكااارت المصاااادرقاااد و  . الصاااناعية

ما نائل المسا وأكثرهاستنشاق وهذا انطر الوسايل اف  الجلدياة بسابب اللماس أو بسابب اتامفعالية ، وا 
اتات الغذايية لهذه الملوثات . لذلك تتسابب هاذه النبتعرض  أو تراكم الملوثات على األغذية والمشروبات

واألماراض الجلدياة وأماراض العياون ) الجهاز التنفسي والجهاز الهضامي  أمراضالملوثات في كثير من 
   . (  1994و إبراهيم ،  1987علي ، 
اماال إضااافة إلااى مااا تقاادم فقااد أشاااارت األبحاااال العلميااة إلااى أن ملوثااات الهاااواء الناتجااة عاان مع      

افسمانت و الطابوق تتدي إلى تأثيرات ساالبية على أجهزة جسام اإلنساان كافة وبشكل سريع أو بطايء 
  حساب تحسس ذلك اإلنساان وممانعت  لهذه المتثرات الضاارة .

واتج اااويتأثر الغطاء النارجي كالجلد والبصار والشعر وأغشاية الجهاز التنفاسي بصورة رييساية بهذه الن 
ام البييي ، ومن اإلماراض التي تصيب اإلنساااان بساابب تلاول الهاااواء هاي ) سااارطان اااارة في النظالمض

 Johnson) رها   ( اااااراض القلاااب وغياااااو الماااازمن والتهاااااب ملتحماااة العااين و والعقااام وأماااااااالريااة والرب
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 Agudoو  Gonzalezو  1990وجماعتاا  ،  Maierو  Abdulla  ،1978و  1965وجماعتاا  ، 
 ،1999 )  . 

ومن اجل معرفة مدى تأثير ملوثات الهواء المنبعثة من معامال الطاابوق علاى الجهااز التنفساي         
تاأثير ملوثاات الهاواء علاى كفااءة  مادى للعاملين فاي هاذه المعامال  ، جااءت هاذه الدراساة للتحاري عان

 الريتين للعاملين في معامل الطابوق القديمة قرب الكفل . 

 :  Materials & Methodsوطرائق العمل  املواد
 

عامل يعماالون في معاماال صناعة الطاابوق القااديمة قارب  ( 60) أجااريت هذه الاادراسة على           
 Lung Functionالكفل من السااكنين قرب هاذه المعامل ، وتضمنت الدراساة قياس كفااءة الريتين ) 

Test 25مدناان و  35 )عاماال  ( 60) هاز قياس كفاءة الاريتين علاى ( في موقع العماال باستعمال ج 
 69سانتمتر  ( وأوزانهام )  4.9 + 166سانة ( وأطاوالهم )  3.2 + 42غير مدنان ( معادل أعماارهم ) 

سانة ( ، كاذلك تم قيااس كفااءة الاريتين إلاى )   2.7 + 10كيلو غرام ( وطااول فترة عمالهم )  15.1 +
 167ساانة( وأطااوالهم )  2.7 + 41غير مدنان ( معادل أعماارهم   )  25دنان و م 35( متبار) )  60
كيلاو غارام ( كنمااوذي سيااطرة للمقااارنة . حياال تام قيااس  15.7  + 70سنتمااتر ( وأوزانااهم )  6.3  +

( للشناااص فااي وضااااع  Peak Expiratory Flow Rate  ( )PEFRذروة افناادفا) الزفيااااري ) 
 Mini- Wright Peakعمال جهاااز قيااس كفاءة الريتااين ) مقياس رايت الصاغري ( ) الوقااوف باساات

Flow Meter  ( تاام قااراءة ثاائل قااراءات للشاانص وتاام تسااجيل أعلااى قااراءة للشاانص بوحاادات ، )
 ( . Al-Saady  ،1977لتر/دقيقة ( ) 

ك باسااتعمال اسااتمارة وقااد جمعاات المعلومااات الناصااة بالعمااال المشاامولين بالفحوصااات وذلاا          
اسااتبيان تحتااوي معلومااات عاان العماار ، الطااول ، الااوزن ، التاادنين ، طااول فتاارة العماال ، واألعااراض 

 المرضية المهنية . 
 

 
 

 : Statistical Analysisالتحليل اإلحصائي 
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 يياإلحصااوقد تضمن التحليل  t  (Student s t )باستعمال انتبار  إحصاييال تم تحليل النتايج       
(  r. كما تم أيجااد معامال افرتبااط )  (  S.E  + Meanحساب المتوسط الحسابي والنطأ القياسي )   

 ( . 1978) الراوي ، والعمر للعمال  ( PEFRبين ذروة افندفا) الزفيري ) 

 
 :   Resultsالنتائج 

افنادفا) الزفياري ) ( في معدل ذروة  P<  0.01بينت نتايج الدراساة حصااول اننفاض معنوي )        
PEFR طرة ) المادننين وغيار ( للعمااال ) المدننين وغير المادننين معاال ( مقارناة ماع مجماااوعة الساي

 ( . 1( ، ) شكل  1كما في ) جدول  المدننين (
( في معدل ذروة افندفا) الزفيري  P<  0.01كذلك بينت نتايج الدراسة حصول اننفاض معنوي )      
 (PEFR للعماا ) ال ) الماادننين ( مقارنااة مااع مجموعااة الساايطرة ) الماادننين ( . إضااافة إلااى ذلااك فقااد

( للعمااال )  PEFRبيناات نتااايج الدراسااة حصااول اننفاااض معنااوي فااي معاادل ذروة افناادفا) الزفيااري ) 
الغياار ماادننين ( مقارنااة مااع مجماااوعة الساااايطرة ) الغياار ماادننين ( . كااذلك سااجلت الدراسااة حصاااول 

( للعمااال ) الماادننين (  PEFR( فااي معاادل ذروة افناادفا) الزفيااري )  P<  0.01وي ) اننفاااض معنااا
 ( . 1( ، ) شكل  1كما في ) جدول   رنة مع العمال ) الغير مدننين (مقا
إما فيما ينص إصابة العمال باإلعراض المرضية المتعلقة بالجهاز التنفسي ، فقد أوضحت الدراساة     

المصاابين بااإلعراض المرضاية األنارى  ةض ضيق التنفس هاي أكثار مان نسابأن نسبة المصابين بأعرا
% ( والابلغم  60% ( . بينما كانت نسبة العمال المصاابين بارعراض الساعال الحااد )  80حيل بلغت ) 

% ( إضاافة إلاى  15% ( والتقايء )  20% ( والساعال النفياف )  40% ( وحسااسية األنف )  55) 
   ( . 2كما في ) شكل  (%  35التهاب العيون ) 

بااين ذروة افنادفا) الزفيااري )  ( r = - 0.9ود عئقااة عكساية قوياة ) االنتااايج وجا رتاااأظهكاذلك      
PEFR ( . 3مال ) المدننين وغير المدننين ( كما في ) شكل ( والعمر للع 

     
 
 
 
الزفياااااري )  لااابعض الصااااافات وذروة افنااادفا) يالنطاااأ القياسااا +( : الماااااعدل  1)  جااادول 

PEFR . للعمال ومجموعة السيطرة ) 
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 الصفات

 (Parameters ) 

 العمال

 (Workers ) 

 السيطرة

 (Control ) 

 42  +  3.2 41  +  2.7 ( Ageالعمر ) سنة ( ) 

 166  +  4.9 167  +  6.3 ( Heightالطول ) سنتمتر ( ) 

 69 + 15.1 70  +  .715 ( Weightالوزن ) كيلو غرام ()  

 ( PEFRذروة االندفاع الزفيري) لتر/دقيقة ( ) 

 ( 60العدد = ) 

415  +  64.1 

 

500  +  35.2 

 

 

 ذروة االندفاع الزفيري للمدخنين ) لتر/دقيقة (

 (PEFR of smoker ) 

 ( 35العدد = ) 

385  +  37.2 475  +  43.2 

 

 

 ذروة االندفاع الزفيري لغير المدخنين ) لتر/دقيقة (

 (PEFR of non-smoker ) 

 (  25العدد = ) 

 

445  +  36.1 505  +  24.2 
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    ( للعمال ومجموعة السيطرة PEFR( معدل ذروة افندفا) الزفيري )  1 شكل )
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 ( والعمر للعمال .  PEFRلعئقة بين ذروة افندفا) الزفيري ) ( ا  3شكل ) 
 

 
 : Discussionاملناقشة 

فاي معادل ذروة افنادفا)  ( P<  0.01)  لوحظ من نئل نتايج الدراسة حصول اننفاض معنوي       
دننين ا( للعمال ) المدننين وغير المدننين معال ( مقارنة مع مجموعة السيطرة ) الم PEFRالزفيري ) 

 المجااريحادول التهاباات فاي  إلاى، وقد يعزى سبب ذلك  ( 1( و ) شكل  1) جدول  وغير المدننين (
وغيرهااا ماان المااواد التااي تهاايج  العمااال للغااازات والاادقايق واألبناارةوايية للريااة ، بساابب استنشاااق االهاا

لصااغيرة المحيطيااة انكماااو وتضاايق المجاااري الهواييااة ا إلااىالااذي يااتدي  األماار،  القصاابات والقصاايبات
صائت الريوياة مرونتهاا وتبقاى يالموجودة في ريتي عمال معامل الطابوق ، وهذا يتدي إلاى فقادان الحو 

 Kazzeer (1988 ) إليا وجاءت نتايج هذه الدراسة مشابهة لما توصل  الزفير . أثناءممتلية بالهواء 
فسروا حدول افضطرابات الذين  ، Raut  (2002 )و  Tuladhar( و  1999وجماعت  )  Parksو

بات اااعلى أساس أن غاز ثاني اوكسيد الكبريت وملوثاات الهاواء تاتدي إلاى تضايق القص للعمال الريوية
ي ااز التنفسااالجها أعاراضومماا يتكاد هاذا افساتنتاي هاو انتشاار الهوايية الكبيرة والوساطى فاي الرياة . 

كذلك  رة .ااورة كبيابص (  Dyspenaتنفس ) وزيادة نسبة إصااابة العمال برعراض ضيف ال لدى العمال
(  PEFRفي معدل ذروة افندفا) الزفيري )  ( P<  0.01) بب افننفاض المعنويار ساايفس أنكن اايم

فس وبالتاالي فاي بطاناة مجااري التان الكاسايةانسداد المسالك الهوايية بسابب تضانم النئياا  إلىللعمال 

r =   - 0.98 
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اطية ، أو بسبب التقلص المفرط للعضئت الملساء القصايبية نتيجاة إفرازها كميات كبيرة من المادة المن
رب أقاامتهم قا ت الهواء أثنااء العمال فاي المعمال ، أضااف  إلاىتعرض العمال إلى تراكيز عالية من ملوثا

دل ذروة افاي معا ( P<  0.01)  كاذلك ساجلت نتاايج الدراساة حصاول اننفااض معناوي هذه المعامال . 
يطرة ) الغير مدننين ااوعة الساال ) الغير مدننين ( مقارنة مع مجماا( للعم PEFR) ري اااافندفا) الزفي

تلول الهاواء المحايط بمعامال الطاابوق بالغباار  إلىوقد يعود سبب ذلك  ( ، 1( و ) شكل  1) جدول  (
ل حاادو  إلااىلصااناعة الطااابوق ممااا يااتدي  اإلنتاجيااةالناتجااة عاان العمليااات  واألبناارةالمتطاااير والغااازات 

صااعوبة  إلااىتضاايق القصاابات الصااغيرة للعمااال وبالتااالي يااتدي و  للريااة األمااراض أفنساادادي العديااد ماان 
رط تماددها ، وجاااءت هااذه النتيجاة ااوف واييةائت الهافي الحويص بب في احتباس الهواءاازفير مما يتسال

ئل نتااايج ااااماان ن أيضااال ظ ااااولوح .( 1998وجماعتاا  ) Kuo ( و   1996) Shihو  Lee متفقااة مااع 
(  PEFRفاي معادل ذروة افنادفا) الزفياري )  ( P<  0.01)  ول اننفااض معناوياة على حصااااالدراس

 يعزى وقد ( ،  1( و ) شكل  1) جدول  للعمال )المدننين ( مقارنة مع مجموعة السيطرة )المدننين (
كفاءة الريتين للعماال ، وهاذا يادل إلى تأثير ملوثات الهواء المنبعثة من معامل الطابوق على  سبب ذلك

السااكنين  العااملين عناد ةلحادول بعاض افضاطرابات الريويا الهواء الملول هو السبب الرييسي أنعلى 
)  Assoufi ذه النتيجة مع ماا توصال إليا اوتماثلت ه ، ةاديمة في هذه الدراساالق ل الطابوقامعام قرب

)  ويااااة على حصاول اننفااض معنااات نتايج الدراسذلك دل إلى افةااإض . West (1987 )و  ( 1979
0.01  >P )  ( الزفيااري (فااي معاادل ذروة افناادفاPEFR ( للعمااال )مقااال ) ارنة مااع العمااال اماادننين

(  PEFRري ) ادل ذروة افنادفا) الزفياااااالمعنوي فاي مع افننفاض ببااوقد يعود س ،(ين ااامدننالغير )
ذه اااااوتااأتي ه رية .اوايية فااي الااااااعلااى القصاابات اله أفنسااداديلتاادنين ا إلااى تااأثير للعمااال الماادننين 

الاااذين  Khirulla (1989 )( و  1980ت  ) اااااوجماع Cosioن اااااالنتيجاااة متفقاااة ماااع نتاااايج الباحثي
( لدى العمال المدننين وقد فساروا  PEFRفحظوا حصول اننفاض في معدل ذروة افندفا) الزفيري ) 

وهااذه ملوثااات الهااواء والتاادنين .  إلااىت والقصاايبات الهواييااة بساابب التعاارض تضاايق القصاابا إلااىذلااك 
ياتدي كماا  ملوثاات الهاواء علاى وظيفاة الاريتين . تاأثير إلاىمضاافال  تأثيرال للتدنين  أنالنتيجة تدل على 

التاادنين إلااى حاادول شاالل جزيااي ألهااداب الظهااارة التنفسااية وذلااك بتااأثير النيكااوتين ، بحياال ف يعااود 
نال للعدياد اااا تحريك المناط ناري المجاري الهوايية بسهول  ، مما ياتدي إلاى حادول انسادادال مزمبرمكانه

أن تلااول الهااواء   ( 1989وجماعتاا  )  Mitchellوذكاار   .   للريااة ماان المجاااري الهواييااة الصااغيرة
أماراض بالغازات السامة والمتكسادات بصاورة ناصاة يمكان أن يسابب اإلصاابة باأمراض الرياة المزمناة و 

القلب ، وفي حالاة اتحااده ماع دناان الساكاير يلعاب دورال واضاحال فاي التهااب القصابات المازمن وانتفاا  
  الرية .
فس ، الساعال الحااد ، الابلغم ، اضيق التن الجهاز التنفسي ) ألعراض أكثرالنتايج انتشار  رتااأظهكذلك 

لطاابوق القديماة مقارناة ماع مجموعاة عماال معامال ا لادى والتقيء ( عال النفيفس، ال األنفحساسية 
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منبعثااة ماان مهيجااة كثياارة  وقااد يرجااع ساابب ذلااك إلااى تعاارض العمااال إلااى مااواد  .(  2) شااكل الساايطرة 
تتدي إلى تنفيف نسبة األوكسجين في الهواء المستنشق إلى اقال  مدانن معامل الطابوق القديمة التي

 األوكسااجين فااي الاادم ممااا يااتثر علااى عمليااةماان الحااد الااذي يتطلباا  جساام اإلنسااان ، وبااذلك تقاال كميااة 
 التاانفس الطبيعااي فااي أنسااجة الجساام ، ممااا يااتدي إلااى حاادول إعااراض منتلفااة فااي الجهاااز التنفسااي .

راز اااإلاى زياادة إفريبة مهيجاة تاتدي اااواد غااق العماال لماااااستنش إلى ذلك فقد يعاود السابب إلاى  أضاف 
( الااذي  1992)  Vestboقة مااع اااااذه النتيجااة متفاااااءت هاوجاا اري الهواييااة .اااااداد المجاااااط وانسااااالمن
ط اااااواء مرتباااااللغباااار وملوثاااات اله ( Occupational Exposure)  ياااااارض المهناااااااالتع أند اااااوج

 Mucusرط للمناط ) ااراز المفااا( واإلف Coughعال ) ااا الساااي ومنهاااهاز التنفسااااار أعراض الجابانتش

Hypersecretion )  ( الااانفس (وانقطااااBreathlessness والته )وهاااي  اب القصااابات المااازمن ،ااااا
  لدى العمال . األمراضعئمات دالة على انتشار 

ية قويااة بااين ذروة افناادفا) الزفيااري ) ااااة وجااود عئقااة عكسااااوماان ناحيااة أناارى بيناات نتااايج الدراس 
PEFR دان مروناة األنساجة الريوياة ماع تقادم فقا إلاىوقد يعزى السبب  . ( 3) شكل  ( والعمر للعمال

( إلاى ضاعف  PEFRالعمر . إضاافة إلاى ذلاك فقاد يعاود سابب النقصاان فاي ذروة افنادفا) الزفياري ) 
.  ( 1986وجماعتا  ،  Burrowsعضئت الجسم ، ومن ضمنها عضائت التانفس ، بازديااد العمار ) 

 Al-Shamma( و  1969ت  ) اعاوجماااا Densen  اااااال إليااااااذه النتيجااااة مااااع مااااا توصاابهت هااااااااااتش
قد  ( PEFR( فقد وجدوا أن تقدم العمر يتدي إلى نقصان ذروة افندفا) الزفيري )  1999اعت  ) اوجم

فسااروا هااذا النقصااان إلااى ضااعف الوظيفااة الديناميكيااة للتاانفس ، بساابب فقاادان مرونااة الريااة وقلااة قااوة 
   عضئت التنفس مع تقدم العمر . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Recommendationsالتوصيات : 
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من الضروري أن تنضع ) معامل الطابوق القديماة ( قارب الكفال إلاى رقاباة وزارة الصاناعة أو  (1)
إلى أي دايرة حكومية ، من اجل مراقبة نسبة الملوثات المنبعثة منها بين فترة وأنرى ، إضاافة 

نياة ومانعهم إلى متابعة صحة العاملين في هاذه المعامال وتاوفير لهام مساتلزمات السائمة المه
من السكن بالقرب من هذه المعامل الملوثة للبيية ، وتاوفير لهام الساكن فاي مكاان مئيام بعياد 

 عن الهواء الملول .
يجب على العاملين فاي صاناعة الطاابوق اساتندام معادات الوقاياة الشنصاية أثنااء العمال فاي  (2)

واقياة ، األلبساااة الواقياة ، المعمل وهي ) الكمامات المضادة لألتربة ، والقفاازات ) الكفاوف ( ال
 أغطية الرأس واألحذية الواقية ( .   

ضارورة ابتعاااد عمااال معاماال الطااابوق القديمااة عاان التاادنين وذلااك ألناا  يساابب أضاارارال أضااافية  (3)
 على وظيفة الريتين للعمال . 

يجااب توقيااع المشاااريع اإلنشااايية وفااق المنططااات الشاااملة اإلقليميااة والحضاارية بحياال تكااون  (4)
 ال عن المستقرات البشرية ، مع األنذ بنظر افعتبار حركة الرياا .بعيد

يجب أن تحاط المشاريع اإلنشايية بمناطق مفتوحة مزروعة باألشاجار وبمسااحات واساعة ، ف  (5)
 سيما انطق  نضراء حول المناطق السكنية القريبة من المشاريع أيضال . 

ن الساكن باالقرب مان هاذه المعامال ألنهاا منع العماال العااملين فاي معامال الطاابوق القديماة ما (6)
 معامل ملوث  للبيية . 

 منع المواطنين من السكن بالقرب من معامل الطابوق القديمة . (7)

اسااتندام ) المرساابات ( فااي معاماال الطااابوق القديمااة مااع الصاايانة الدوريااة لهااا ، لمنااع بعااض  (8)
 الملوثات من افنبعال إلى الهواء وتلويث  . 

  

  

     شكر وتقدير : 
همام برهان رسول و ظافر رحمن لتسهيلهم ثناء جميل ، وشكر جزيل إلى الدكتور باسم زوين والسادة 

 بعض مقتضيات البحل .
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Abstract : 
        

The present study was carried out to evaluate the effect of 

Inhalation air pollutants on spirometric of workers in ancient 

brick factories residents near this factories . Spirometric 

measurements by use lung function test apparatus ( Mini – Wright 

peak Flow Meter ) to (60) workers ( 35 smoker and 25  non - 

smokers ) and it was compared with (60) from thea control ( 35 

smokers and non – smokers ) Collected information of workers 

about list ( age , height , weight , period of work , smoking , 

symptoms ) the following findings were achieved : 

A  significant decrease ( P > 0.01 ) in peak   expiratory   flow    rate 

( PEFR ) to workers ( smokers and  non – smokers altogether ) in    

comparison   with the   control  ( smokers and non – smokers ) . 

and    A  significant      decrease ( P > 0.01 ) in peak      expiratory      

flow rate ( PEFR ) to  workers ( smokers ) in comparison   with 

the     workers ( non - smokers ) .     The percentage of    symptom 

( Dyspnea ) was larger than other symptoms . But the percentage 

of other symptoms ( Chronic cough 60% , Phlegm 55% , Rhinitis 

40% , Phacitis 35% , Acute cough 20% , Vomiting 15% ) . There is 

a strong    inverse   relationship between peak expiratory flow rate 

( PEFR ) in workers ( smokers and non – smokers ) with age . It is 

concluded that workers in continues close contact with the 

occupational dusts and fumes of an old brick factory were having 

mixed restrictive and obstructive patterns of abnormal 

spirometric measurements . and smoking addition effect in 

respiratory system . It is suggested workers must be instructed to 

use masks over their noses and mouth to avoid inhalation of many 

harmful products .  
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