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 داءــــإه

 

 ةــــــــــــــــــطزيق انعهم واملعزف ناوأوار ن اإىل كم مه عهمن

 ىل انتميز واننجاحإ نايف رحهت امه شجعن ىل كمإ

 ..يف حتفيزوا باً.... فكان سب.ال ناىل كم مه قال نإ

 ناووقف جباوب اىل كم مه ساودوإ

 هندي حبثنا هذا. اًـــــــنيكم مجعإ
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 شكر وتقدير
 

ثم  ، وجل الذي أعاننا ووفقنا وبارك لنا في وقتنا إلنجاز هذا البحث الحمد والشكر هلل عز

الشكر لوزارة التربية والتعميم ممثمة في لجنة البحث العممي، وكذلك نشكر مديرية التربية 

 والتعميم شرق خانيونس ممثمة في لجنة البحث العممي عمى جهودهما المباركة.

والشكر الخالص لمدرسة ام سممة الثانوية لمبنات وعمى رأسها مديرة المدرسة األستاذة 

إلى  والشكر الخالصهدًا في مساعدتنا وتسهيل مهمتنا، ج تأل  تغريد عبيد التي لم 

التي ساهمت في إخراج هذا البحث  والء عبد الفتاح مزيد ةذالبحث األستا المشرفة عمى

 النور سواء كان بالرأي أو التصحيح، أو المراجعة. عالم إلى

رته الشكر موصول لكل من ساهم برأي أو نصح إلخراج هذا البحث في صو وأخيرًا 

 النهائية.

 

 بمدرسة أم سممة الثانوية لمبنات طالبات البحث العممي 
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 ممخص الدراسة

 أثر الغاز الناتج من خمط مواد التنظيف عمى نبات الفول.

من خمط المنظفات الكيميائية عمى  ثر الغاز الناتجأيدف ىذا البحث الى معرفة ي     

 الحية وتمثمت مشكمة البحث في اإلجابة عمى السؤال الرئيس التالي: الياالخ

 ؟أثر الغاز الناتج من خمط مواد التنظيف عمى نبات الفولما 

وقد   الباحثات المنيج التجريبي لمالئمتو لطبيعة البحث، تبعتاأىداف الدراسة  لتحقيق     

تم تطبيق ىذا البحث بإجراء تجربة عممية عل نبات الفول وذلك بزراعة بذور من نبات 

تعريض نبات المجموعة قامت الباحثات ب. فقد كعينتين تجريبية وضابطة وعائيينالفول في 

الكمور والفالش األكثر شيوعَا في عمميات  سائمي)الناتج من خمط المنظفات  لمغازى األول

لمدرسة أم  يالمدرس التجربة في المختبر ىذهوقد طبقت  ،يلميواء الجو  واآلخر ( التنظيف

،  م 7103 –م 7102 من عام نيايتو ىفبراير وحت سممة الثانوية لمبنات من بداية شير

 فينبات الفول ل الحاصمةمالحظة كأداة لمبحث لتدوين التغيرات  أعدت الباحثات بطاقة وقد

 بنبات الفول في المجموعة الثانية. ومقارنتيا األولىالمجموعة 

نتيجة تعرضو لمغاز الناتج  احتراق وموت نبات الفول في يومينوقد أظيرت النتائج      

  المجموعة األولى  والمجموعة الثانية يالباحثات الفرق بين نبات توالحظ من الخمط، 

 المنيج التجريبي. وذلك باستخدام

االبتعاد عن خمط مواد  .0:بعض التوصيات منيا وفي ضوء النتائج اقترحت الباحثات      

ضرورة الفصل بين مواد التنظيف قدر اإلمكان اثناء  .7التنظيف مع بعضيا البعض. 

 التخزين.
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 ةــــــــمقدم

من األمور التي تحافظ عمى  االىتمام بنظافة األماكن من الغبار والجراثيمعد ي     

التي تستخدم بشكل  االخيرة العديد من منتجات التنظيف اآلونةلذلك انشرت في الصحة، 

تركيبيا  االعتباردون األخذ بعين  الخاطئ ستخداماالواسع في جميع األماكن وانتشر معيا 

وتدخل جسم االنسان  ذا كانت ىذه المنظفات طيارة إ خصوصاَ ومدى خطورتيا  الكيميائي

وعمال النظافة أن خمط ىذه  فقد ساد لدى ربات البيوت، عن طريق التنفس ةبسيول

المنظفات فكرة جيدة إلنتاج منظف أقوى وأكثر فعالية ولكن في المقابل فإن ذلك يسبب 

 خطرًا أكبر عمى الخاليا الحية.

في  فقد شعرت إحدى الباحثات بتييج ولما كانت بداية البحث ىي اإلحساس بالمشكمة:     

بعد عممية خمط بعض المنظفات وبعد متابعة األمر  العينين حرقان فيجياز التنفسي و ال

الحظت وجود بعض التعميمات عمى عبوات التنظيف تحذر فييا من عممية الخمط ، لذلك 

المترتبة من خمط مواد التنظيف بشكل ممموس  الضوء عمى األثار قررت الباحثات تسميط

 عمى عينة نباتية.

ومنتشرة  رةثمواد التنظيف التي تستخدم بك أشيرمن  ( NaCLO) الكمور السائل يعتبر     

ئل عمى يحتوي الكمور السا عمي صعيد واسع بين ربات البيوت وعمال النظافة، حقيقة ال

ىيبوكموريت يطمق عميو مركب كيميائي  ، فيو يتكون منمركب الكمور كما يوحى اسمو

أو  او مزيل بقع عمي االرضيات والجدران كمطير، الذي يستخدم في الماءذائبالصوديوم 

الكريهةإ، كما ويستخدم في  الروائح وزالة مياهمعالجة حواضالسباحةأالشربو

.(6991)منظمةالكلورين،
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سائل الفالش في عمميات التنظيف وىو سائل مكون من خميط من األحماض  ستخدميو كما 

حمض  حمض الكبريتيك ىوف ،(H2SO4بشكل عام وعمى حمض الكبريتيك بشكل خاص)

وىو من أوائل األحماض التي عرفت في  ،يذوب في الماء بجميع التراكيز ،قوي معدني

في القرنين  أوروبا منذ القرن الثامن الميالدي، وعرفتو العرب التاريخ القديم، حيث عرفو

جابر بن  من قبل الكيميائي العربي زيت الزاج اسمالرابع والخامس عشر. وأطمق عميو 

 (0491مين، أ.)خير اهلل و اكتشافو، الذي حضره وينسب إليو في حيان

صناعة الصابون والمطاط  و إنتاج االسمدة الكيمائية في يكريتحمض الكبويستخدم       

 والمنظفات الكيميائية. صناعة بطاريات السيارة و صناعة الحديد والنحاسو 

وقد أثبتت التجارب الكيميائية انبعاث غاز الكمور )الكمورين( عمى شكل أبخرة بيضاء      

الكبريتيك أو النيتريك المتواجدين مثل حمض  عند خمط مادتي الكمور السائل مع األحماض

العينين والجياز  يمتاز غاز الكمورين بخواص طيارة وأنئل الفالش، و بتركيز عالي في سا

بيذا الغاز، وتظير أعراض سمية ىذا الغاز التنفسي ىي األعضاء الرئيسية المستيدفة 

ييج وحرقان في ، تالصداع،  لغثيان والقيء، اضيق النفس، الشعور باالختناق عمى شكل:

 (.White and Martin، 7101) العينين

 :بحث وأسئمتهمشكمة ال

 السؤال الرئيس التالي: ناإلجابة عحول  تتمحور مشكمة البحث

 عمى نبات الفول؟ مواد التنظيفمن خمط  أثر الغاز الناتجما 

 وقد تفرعت من السؤال الرئيس األسئمة الفرعية التالية:

 ؟الفالشسائل بالكمور  سائل  ما الغاز الناتج من خمط .0

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%B6_%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%B6_%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%B6_%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D9%86
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 عمى نبات الفول؟ الفالش سائلالكمور ب سائل  ما أثر الغاز الناتج من خمط .7

 فرضية البحث:

 أثر لمغاز الناتج من خمط مواد التنظيف عمى نبات الفول.ال يوجد 

 أهداف البحث:

 إلى النقاط التالية:يدف البحث ي

 .الفالش سائلالكمور ب سائلالكشف عن الغاز الناتج من خمط   .0

 عمى نبات الفول. الفالش سائلالكمور ب سائلالتعرف عمى أثر الغاز الناتج من خمط   .7

 :أهمية البحث

 تظير أىمية ىذا البحث العممي في:

 توعية ربات البيوت وعمال النظافة باآلثار المترتبة عمى خمط مواد التنظيف. .0

 المنازل والمدارس واألماكن المغمقة.الحد من ثقافة خمط المنظفات الكيميائية في  .7

 ضافة جديدة لممكتبة المدرسية.إقد يفيد ىذا البحث في عمل  .3

 حدود البحث:

 يقتصر البحث عمى الحدود التالية:

 الموضوعي:الحد  .0

 .وأثره عمى نبات الفول الفالشالغاز الناتج من خمط مادة الكمور بمادة  عممية لمعرفة تجربة

 المكاني:الحد  .7

 .مدرسة أم سممة الثانوية لمبنات مختبر
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 الحد الزماني: .3

م من بداية شير  7103-7102تم تطبيق التجربة في الفصل الدراسي الثاني من عام 

 نيايتو.فبراير وحتى 

 :مصطمحات البحث

 بحث في اآلتي:لتحددت مصطمحات ا

ىذا استخدم وقد   ىي مواد كيميائية تستعمل من أجل تنظيف األوساخ مواد التنظيف: .0

  البحث المنظفات التالية:

و ىيبوكموريت الصوديوم صيغتو الكيميائية يمركب كيميائي يطمق عم أ. سائل الكمور:

NaClO  ( يون ذو شحنة موجبة أيتكون من كاتيونNa+   وأبون سالب–ClO ويستخدم )

ىيبوكمورايت الصوديوم في عمميات التنظيف حيث أنو ذو خصائص متميزة مثل أنو شفاف 

، الروائح الكرييةو  بقع االوساخ إزالة مون وقاتل لمجراثيم و الميكروبات، ويتميز بقدرتو عمىال

قابمة لمذوبان في الماء وغير  وجعميا األوساخ العضوية وتكمن آلية عممو في التفاعل مع 

 .(6991)منظمةالكلورين، متطايرة، مما يقمل من رائحتيا ويسيل إزالتو

 همنظف اسمو العممي حمض الكبريتيك وىو حمض الكبريت رمز  ب. سائل الفالش:

حماض القوية ويمتاز بسيولة ذوبانو بالماء بجميع ويعتبر من األ (  H2SO4) الكيميائي

حمض وىنا نحن نيتم فقط ب، األىمية ةشديد من المواد  حمض الكبريتيكيعد ، و التراكيز 

في  المستخدمةالصورة السائمة  ىعم ث يحضرحيالكبريتيك المستخدم في عمميات التنظيف 

 .من الشوائب و البقع و الصدأتنظيف السطوح 
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مركز  آسيا الوسطى تعتبر منطقة ،البقولية الفصيمة من  نباتي نوع الفول نبات الفول: .7

، ذات زوايا مضمعة الساق ،سم 31إلى يصل  ، ارتفاع نبات الفولالنشوء األصمي لمفول

التصنيف العممي،  .بذور يحمل بداخمو عدة قرن الثمرةو  بيضاء مبقعة باألسود األزىار

حقيقيات النوى  -النباتات -مستورات البذور-ثنائيات الفمقة-الفويات-البقولية-البيقية-الفول

 (7101:232) لينيوس ،

 اإلطار النظري لمبحث:

 ة:يجيب اإلطار النظري عن النقاط التالي

تشمل لجميع المنظفات سواء الصابونية أو  موادىي  أواًل . المقصود بمواد التنظيف:

لمماء وجعمو قابل لالمتزاج  الشد السطحي تعمل عمى التقميل من وادالالصابونية. كما أنيا م

 ومن األمثمة عمييا: .كالزيت اد العضويةجزئيا أو كميا مع المو 

 سائل الكمور: . أ

يعرف عادة باسم المبيض عند إذابتو ماىيبوكموريت الصوديوم يطمق عميو مركب كيميائي 

 ،يًا وكيميائيًا عن الكمورمميت الصوديوم يختمف عور وكمفإن ىيبفي الواقع ، و في الماء

ازالة، كما ويستخدم في يستخدم مركب ىيبوكموريت الصوديوم كمطير أو كعامل مبّيض

 .(6991المياه)منظمةالكلورين،معالجةوالروائحالكريهة

 سائل الفالش: . ب

(   H2SO4) الكيميائي همنظف اسمو العممي حمض الكبريتيك وىو حمض الكبريت رمز 

حمض يعد ، و حماض القوية ويمتاز بسيولة ذوبانو بالماء بجميع التراكيز ويعتبر من األ

حمض الكبريتيك المستخدم في ، وىنا نحن نيتم فقط باألىمية ةشديد من المواد  الكبريتيك

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%B9_(%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%B9_(%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B5%D9%8A%D9%84%D8%A9_(%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B5%D9%8A%D9%84%D8%A9_(%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%82%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%82%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%82_%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%82_%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%85%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%86_%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%86_%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B0%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B0%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%AA%D8%B1_%D8%B3%D8%B7%D8%AD%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%AA%D8%B1_%D8%B3%D8%B7%D8%AD%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%8A%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%8A%D8%AA
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من في تنظيف السطوح  المستخدمةالصورة السائمة  ىث يحضر عمحيعمميات التنظيف 

 .الشوائب و البقع و الصدأ

 سائل الكمور وسائل الفالش:التفاعل بين 

(  وىيبوكموريت الصوديوم H2SO4عند الخمط يحدث تفاعل بين حمض الكبريتيك )

(NaCLO:حسب المعادلة التالية  ) 

NaCLO + 2 H2SO4 → 2 NaSO4 + 2 H2O +CL2 8 

نالحظ من المعادلة السابقة تصاعد غاز الكمور نتيجة التفاعل بين سائل الكمور وسائل 

قريبًا من األرض وينتشر الفالش، وىو غاز أخضر يميل الى الصفرة ولو رائحة قوية، يبقى 

 (Winder،7110:012 بسرعة.)

استخدام سبب الكمور تييج في الجياز التنفسي وخاصة لألطفال وكبار السن. ولذلك تم ي

 Health and Safety ).كسالح كيميائي الحرب العالمية الثانية الكمور في حالتو الغازية في

Executive ،7112) 

لتعرض وجود مياه في الرئة. واليس مميتًا بسبب  التعرض الكثير لمتركيز العاليكما أن 

بأمراض الرئة  ًا لضعف الرئة، ويجعميا أسيل تأثر  ييؤد لمتركيزات المنخفضة لفترات طويمة 

 (.Gorguner et.al 2004 ) األخرى

 

 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD_%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD_%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A
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 منهج البحث:

 البحث العممي المنيج التجريبي. ت طالباتاستخدم

 مجتمع البحث وعينته:

 مجتمع البحث:

 .نبات الفول

 عينة البحث:

 الفول.بذور من نبات 

 أداة البحث:

 .الفولعمى نبات  طارئةالاستخدم فريق البحث العممي بطاقة المالحظة لمتابعة التغيرات 

 :جراءات البحثإ

 إلجراء التجربة. أحواض مالئمةنبات الفول في عينتين من زراعة  .0

بالماء  ماألشعة الشمس وغاز األكسجين وتزويدى ماالفول بتعريضي ياالىتمام بنبات .7

 جذر وساق وأوراق. يمامن يحمل كل ينفول متكامم يالكافي حتى تكون نبات

تج من عممية الخمط إلى في وعاء آخر ونقل الغاز النا الفالش سائلالكمور ب سائلخمط  .3

 بطريقة آمنة. نبات المجموعة األولى

 سم من 2يوميًا بنفس نسبة الغاز )عمى نفس المجموعة السابقة  تكرار الخطوات .9

 سم من الفالش(. 2الكمور+

 تعريض نبات فول المجموعة الثانية لميواء الجوي. .2
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المجموعة األولى ومقارنتيا بالمجموعة الثانية متابعة التغيرات الطارئة عمى نبات  .1

 وتدوين ذلك في بطاقة المالحظة.

 نتائج البحث:

نبات الفول وذلك أثر الغاز الناتج من خمط المنظفات عمى إلى معرفة  ييدف ىذا البحث

 من خالل االجابة عمى األسئمة التالية:

 ما الغاز الناتج من خمط  سائل الكمور بسائل الفالش؟ .0

 ما أثر الغاز الناتج من خمط  سائل الكمور بسائل الفالش عمى نبات الفول؟.7

  النتائج المتعمقة بالسؤال األول:

 الفالش؟ بسائل الكمور سائل  خمط من الناتج الغاز ما

( ىو الغاز الناتج من خمط سائل الكمور بسائل CL2كشفت الباحثات أن غاز الكمور ) 

 مغنيسيوم.كاشف برمنجانات ال الفالش وذلك باستخدام

 النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني:

 الفول؟ نبات عمى الفالش بسائل الكمور سائل  خمط من الناتج الغاز أثر ما

 قامت الباحثات باختبار صحة فرضة البحث التي تنص عمى:لإلجابة عن ىذا السؤال 

 .الفول نبات عمى التنظيف مواد خمط من الناتج لمغاز أثر يوجد ال

 التغيراتعدت الباحثات بطاقة المالحظة التالية لمتابعة أولمتحقق من صحة الفرضية 

 الحاصمة عمى نبات الفول.
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 األولىنبات المجموعة 
 معرض لغاز الكمور

 الثانية المجموعة نبات
 معرض لمهواء الجوي

 النمو شكل الورقة المون النمو شكل الورقة المون

ول
 األ

يوم
ال

 

اصفرار 
 األوراق

ذبول اجزاء  ذبول األطراف
 النبات

ير بشكل غلم يت أخضر
 ممحوظ

 بشكل يرغيت لم
 ممحوظ

ني
الثا

وم 
الي

 

تحول المون 
 المون البني الى

احتراق كامل 
 لمورقة

نمو توقف ال
 وموت النبات

 بشكل يرغيت لم أخضر
 ممحوظ

 بشكل يرغيت لم
 ممحوظ

 

مع بقاء نبات المجموعة  ىنبات المجموعة األول واحتراقظت الباحثات موت حوقد ال     

، وفسرت الباحثات موت نبات المجموعة األولى بسبب خطورة غاز الثانية في طور النمو

 الكمور متكبتنمت

 وبذلك يمكن رفض الفرض الصفري وقبول الفرض البديل الذي ينص عمى:    

 .الفول نبات عمى التنظيف مواد خمط من الناتج لمغاز أثر يوجد

 التوصيات:

 .وخاصة المبيضات مع األحماض االبتعاد عن خمط مواد التنظيف مع بعضيا البعض .0

 اثناء التخزين.ضرورة الفصل بين مواد التنظيف قدر اإلمكان  .7 

 المقترحات:

 اجراء التجارب اكثر عمي تأثير مواد التنظيف وخاصة تأثير خمطيا .0
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اجراء احصائيات عمى معدل حدوث التسمم من مواد التنظيف م خالل المستشفيات  .7

 والمرتكز الصحية.

 . دراسة اثر غاز الكمور عمي الحيوانات مثل األرانب.3
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 المصادر والمراجع

 بيروت 61: 6491)عناوين عربية اسهمت في الدواء(  و أمين خير هللا  

 747:8، .8101:  البيولوجي( التنوع تراث مكتبة )معرف لينيوس كارولوس 

 Carl W. White1 and James G. Martin ) Chlorine Gas 
Inhalation ( Proc Am Thorac Soc. 2010 Jul 1; 7(4): 257–
263. 

 Health and Safety Executive. )Workplace Exposure Limits( 

2005. London: The Stationery Office; 2005. 

 Winder C. )The Toxicology Of Chlorine( Environ Res .

2001;85:105–114. 

 Gorguner M, Aslan S, Inandi T, Cakir Z. (Reactive airways 

dysfunction syndrome in housewives due to a bleach 

hydrochloric acid mixture). Inhal Toxicol 2004;16:87–91. 

 

 

 

 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=White%20CW%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20601629
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Martin%20JG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20601629
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3136961/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3136961/
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 (0ممحق )

 بطاقة المالحظة

 األولىنبات المجموعة 
 معرض لغاز الكمور

 الثانية نبات المجموعة
 معرض لمهواء الجوي

 النمو الورقةشكل  المون النمو شكل الورقة المون

       اليوم األول

       اليوم الثاني
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 (8ممحق )

 التجربة إلجراءمراحل تصميم وعاء أمن 

 خدمةستالمواد واألدوات الم

 
 زجاجة صغيرة

 
  سدادة مطاطية

 زجاجة كبيرة

 
 خرطوم ماء

 
 قمع

 
 فحم

 

 الشكل النهائي لموعاء
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 (4)ممحق 

 نيات الفولمراحل زراعة 

  
 

 مرحمة تعريض النبتة لمغاز الناتج

 
 

 نبات الفول بعد اجراء التجربة
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