مشروع جودة اهلواء الداخلي يف املختربات
نوعية اهلواء الداخلي ميكن تعريفها بأنها نوعية اهلواء داخل املبنى الذي سيؤدي إىل الراحة والصحة

لقاطنيها .وتتأثر نوعية اهلواء الداخلي ب الغازات وامللوثات امليكروبية أو اجلسيمات اليت تؤدي إىل ظروف صحية
سيئة .وميكن تقسيم أهم العوامل اليت تؤثر على جودة اهلواء الداخلي إىل:
عوامل مادية.
.1
عوامل كيميائية.
.2
عوامل بيولوجية.
.3
و تشمل العوامل املادية درجة احلرارة ،والرطوبة ،وحركة اهلواء للغبار ،واإلضاءة والضوضاء ،يف حني تشمل

العوامل الكيميائية امللوثات الناجتة عن الطالء والسجاد و األثاث اجلديد ،ودخان التبغ البيئي  ،والستائر،

ومستحضرات التجميل  ،وغريها .أما العوامل البيولوجية تشتمل الفطريات والبكترييا والفريوسات املنقولة أو
الناجتة من نفس املوقع.
مناخ اململكة العربية السعودية شديد احلرارة يف الصيف وبارد لفرتات قصرية يف الشتاء ،وخاصة املنطقة

اجلغرافية وحيث تغطي جامعة اجملمعة اجلزء األوسط من البالد ،مما يتطلب استخدام انظمة تكييف املباني خالل
ساعات العمل ،وملا ميثله وجود بيئة داخلية تتوفر بها اشرتاطات درجة احلرارة املناسبة لزيادة اإلنتاجية واالرتياح
لشاغلي مرافق اجلامعة ،وحيث أن جودة اهلواء الذي نستنشقه إحدى القضايا احليوية بالنسبة لنا مجيعًا ،جودة
اهلواء يف األماكن املغلقة هو مصدر قلق كبري جلميع مسئولي اجلهات التعليمية واجملتمعية ،حيث أنه من أهمّ
املخاطر البيئية احملدقة بالصحة ،و التعرّض للهواء امللوث من األمور اليت ال ميكن لألفراد التحكّم فيها إطالقاً ،وهي
تتطلّب اختاذ عدد من اإلجراءات اليت تقلل من التعرض لرتاكيز عالية من امللوثات.
وحيث إ ن املختربات التعليمية والبحثية تتطلب طبيعة األعمال بها استخدام مواد ختتلف يف حالتها

ونوعية املواد الناجتة من استخدامها ،وتزداد اخلطورة بأنه ينم اجراء العديد من الدراسات والتحاليل اجلديدة يف
نوعيتها وجمهولة النتائج ،لذلك فإن معظم املختربات حتتوي على جمموعة متنوعة واسعة من املواد الكيميائية
اليت تستخدم يف العملية التعليمية والبحثية والذي يسبب تواجدها يف بيئة املختربات عددا من املشاكل املتعلقة
ب نوعية اهلواء الداخلي ميكن للمواد تعلق باهلواء عن طريق التبخر (يف درجة احلرارة املخترب أو يف درجات حرارة

مرتفعة من خالل التسخني احلرارة) ،أو عن طريق اصدارها جلسيمات العالقة يف اهلواء ،وإطالق الغازات  ،واألخبرة.
ومن ذلك يتم تصنيف التعرض مللوثات اهلواء يف األماكن املغلقة ومن ثم تأثرياتها الصحية بشكل عام.

عادة ما يتم قياس التعرض ملادة كيميائية يف دقائق ،أو يف بعض احلاالت ثواني .واآلثار الصحية الناجتة من
التعرض ملادة ضارة سواءً كيميائية أو حيوية أو مشعة ميكن أن تكون على الفور تقريبا (على سبيل املثال ،تهيج
األغشية املخاطية والسعال) .التعرض لرتاكيز عالية ملادة كيميائية لفرتات طويلة ميكن أن يقاس باأليام أو الشهور
أو السنوات .واآلثار الصحية هلذا التعرض ميكن ان تكون مزمنة على سبيل املثال أمراض السرطان والكبد والكلى).

ومن اآلثار الصحية الغري مزمنة احملتملة املرتبطة باملواد الكيميائية يف املختربات ترتاوح بني الروائح الضارة

ومهيجة لآلثار التنفسية احلادة اخلطرية واألمراض املزمنة أو االصابة  ،حيث نالحظ أنه يتكرر دائماً شكوى العديد

من الطالب واملوظفني من التهيج يف األنف واحللق  ،وجفاف أو حكة بالعني ،أو حساسية اجلهاز التنفسي والعديد
يشتكون من الصداع أو النعاس وصعوبة الرتكيز يف مواقع عملهم ،وهذا ميكن أن نعزيه إىل سوء التهوية أو وجود

مواد ملوثة للهواء الداخلي نتج عنها هذه األعراض.

وال نغفل اخلطر التلوث احليوي للهواء الداخلي يف املختربات حيث غالبا ما يتم التغاضي الكائنات
البيولوجية كمصادر للملوثات اهلواء .العديد من العلوم أصبحت برامج متطورة جدا يف جمال العلوم البيولوجية
مناهجها الدراسية .حيث يتم اجراء العديد من التجارب احليوية املتقدمة واليت تستلزم استخدام عدد من النباتات
السامة أو امليكروبات اليت قد يكون تطايرها يف هواء املخترب ذو خطورة عالية على الصحة العامة.

وكذلك ميثل اخنفاض مستوى ثقافة السالمة والصحة املهنية لشرحية كبرية من العاملني يف

املختربات ،والذي ينتج عنه جتاهل للعديد من اشرتاطات استخدام ومالمسة العديد من املواد اخلطرة واليت هلا اثر
ضار على الصحة يف املدى القريب أو البعيد.
وانطالقاً من حرص جامع اجملمعة على تبين معايري تساعدها على اختاذ تدابري ال يقتصر دورها على تعزيز

البيئة اجلامعية  ،ولكنها تتضمن أيضًا تعزيز إدراك مجيع أفراد جمتمعها مبدى أهمية جودة اهلواء بالنسبة
لصحتهم ،ورفاهيتهم ومنط معيشتهم  ،بالتوازي مع حرصها على توفري بيئة جامعية أمنة داعمة للتميز واإلبداع
وتوفري مستوى عالي من اشرتاطات السالمة والصحة املهنية مت تكليف وكالة اجلامعة ممثلة يف إدارة البيئة

اجلامعية والصحة املهنية لبحث إمكانية توفري نظام الكرتوني دقيق يساعد على تقييم جودة اهلواء داخل خمتربات
اجلامعة التعليمية والبحثية يعطي تنبيه يف حالة بلوغ أي من ملوثات اهلواء داخل املختربات يساعد على التعامل
مع هذا اخلطر بأسرع وقت ممكن لتقليل اثاره الصحية والبيئية ،وأهم أهدافه:
-1

تطبيق االشرتاطات العاملية جلودة اهلواء الداخلي يف املختربات.

-2

توفري الية دقيقة للتحكم بتعرض منسوبي اجلامعة للمواد اخلطرة.

-3

دعم اجملال البحثي بتوفري وسائل سالمة متقدمة ودقيقة.

-4

توفري قاعدة بيانات ألنواع املواد اخلطرة يف اهلواء الداخلي للمختربات حتاكي الواقع بدرجة كبرية.
ولتحقيق هذه األهداف سعت إدارة البيئة اجلامعية والصحة املهنية ل بناء منظومة الكرتونية لضبط جودة

اهلواء الداخلي يف املختربات  ،ومت اختيار شريك ذو خربة كبرية يف اجملال التقين متمثل يف شركة فوجيتسو
العربية ،والقيام بالعديد من دراسات املسح امليداني ملختربات اجلامعة لبحث أفضل السبل لتنفبذ هذا املشروع بكفاءةً

عاليةً ،واليت أوضحت أهم نتائجها عدم إمكانية احلصول على بيانات دقيقة للعمليات اليت تتم داخل املختربات خالل
العام ،وبناءً عليه مت وضع خطة زمنية لتنفيذ املشروع على ثالثة مراحل رئيسية هي:
املرحلة األوىل :يتم بها وضع عدد من احلساسات اإللكرتونية لقياس عدد من املركبات الكيميائية واحليوية

واجلسيمات العالقة يف هواء عدد من املخترب اليت متثل فئات املختربات املختلفة باجلامعة ،وتقييم كفاءتها وحبث

احلاجة لزيادة واشراك اعضاء هيئة التدريس والباحثني والطالب بإبداء أراءهم ومقرتحاتهم حول تطوير النظام.
وستنطلق هذه املرحلة يف 2015/3 /25م ومدتها ثالثة أشهر.

املرحلة الثانية :يتم بها تطوير النظام واضافة حساسات تغطي ما مت التوصل له يف عملية تقييم املرحلة

األوىل ،ومن ثم يتم أجراء عملية تقيم للنظام بعد تطويره  ،ومدتها فصل دراسي كامل.
املرحلة الثالثة :يتم بها تطوير النظام واضافة حساسات تغطي ما مت التوصل له يف عملية تقييم املرحلة
األوىل ،ومن ثم يتم أجراء عملية تقيم للنظام بعد تطويره  ،وتعميمه على مجيع خمتربات اجلامعة ،مدتها فصل

دراسي كامل.

وأبرز التحديات اليت تواجه املشروع تتمثل يف :
-1
-2

مشاكل هندسية يف تصميم مباني املختربات.

واالنظمة املساندة تتمثل يف جودة االتصال باإلنرتنت و التوافق بني األنظمة اإللكرتونية لألجهزة
املستخدمة يف النظام.

-3

التنوع الكبري يف املواد الكيميائية واحليوية اليت يتم استخدامها يف املختربات.

-4

عدم تعاون عدد من أعضاء هيئة التدريس مع فريق العمل.

-6

املعايري اليت املتوفرة واليت سيتم استخدامها لتحديد النقاط احلرجة لتعرض منسوبي اجلامعة

-5

ضعف ثقافة السالمة والصحة املهنية للفئة املستهدفة وخصوصاً طالب مرحلة البكالوريوس.

مللوثات اهلواء الداخلي قد يتطلب تنفيذ املشروع استبداهلا أو استحداث معايري لعدد من املواد بنا ًء

على التعاون مع جهات ذات اختصاص يف هذا اجملال بناءً على مؤثرات البيئة الداخلية واخلارجية

لنطاق تنفيذ املشروع.
وهذا املشروع ميثل أهمية كبرية لتحقيق مستوى سالمة وصحة مهنية يف بيئة املختربات لدعم أعضاء

هيئة التدريس ألداء واجباتهم التعليمية والبحثية ب اجلامعة بدرجة عالية من اجلودة ،ودعم طالب اجلامعة باختالف
مستوياتهم لتبين ثقافة السالمة والصحة املهنية جبميع ممارساتهم و عملياتهم اليومية ونشرها بني أفراد
جمتمعهم.

إن موضوع نوعية اهلواء الداخلي يف املختربات معقد جدا حيث أنه ميس الصحة لفئة ذات أثر كبري يف

مستقبل البشرية ،لذلك ،هذا املشروع نأمل ان يكون لبنة أوىل لعدد من الدراسات اليت تبحث يف قضايا السالمة
والصحة املهنية يف املختربات مبزيد من التعمق.
وكذلك يطمح فريق العمل إىل حتقق بيئة جامعية متميزة وداعمة للتميز واألبداع .وتأتي مشاركتنا

بهذا املشروع يف هذه املسابقة كأحد خطوات دعم حتقيقه ألهدافه حيث ان فوز املشروع بأحد جوائز املسابقة سيكون
داعماً لتوفري دعم مالي جيد يدعم جهود فر يق العمل لتحقيق أهدافهم ،وكذلك سيكون حتقق نشر ثقافة السالمة
والصحة املهنية داخل املختربات ملا سيصاحب الفوز من تغطية إعالمية كبرية.

وإن فريق املشروع سيكون سعيد مبشاركة نتائج مراحل املشروع املختلفة مع أي جهة ترغب االستفادة منها

مبا يدعم رفع مستوى أمان املختربات التعليمية باختالف مراحلها ،وكذلك املختربات البحثية.

