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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء 
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ة، انسداد فز تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   
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ز تحدًيا اقتصادًيا وبيئًيا  يتيد الهيدروجي  جود  طويل األجل يواجم صناعات النفط والغاز. نظًرا لو  تعتير إزالة كير
ولية ألنم خطي  للغاية عىل صحة اإلنسان ، وسام لمحفزات 

ي العديد من الخزانات البي 
ز
ز ف يتيد الهيدروجي  كير

 المعالجة ، ومسبب للتآكل للمعدات. 

ز ) يتيد الهيدروجي  ز كير ي تركي 
ي المراحل اH2Sفقد لوحظت زيادة غي  متوقعة فز

لغازية والزيتية والمائية للسوائل ( فز
 المنتجة. 

اوح من األسعار الباهظة إىل H2Sتتوفر تقنيات مختلفة إلزالة غاز  ي تي 
. ولكل منها واحد أو أكير من القيود الت 

 مشاكل الصحة والسالمة والبيئة. 

يتيد الهي اح بعض التقنيات لكيفية ازالة غاز كير
ز منتوفر هذه الورقة األساس النظري القي  الحقول  دروجي 

ي الوصول  اآلمن 
ي يمكن أن تساهم فز

ق بعد قياس نسبة الغاز فيها . والت  ي تتغذى منها مصفاه طير
النفطية الت 

 للنفط والغاز الطبيغي من فوهة البي  إىل المستهلك. 

ز ، البيئة ، تقنيات اإلزالة ، محفزات المعالجة.   الكلمات االفتتاحية :  يتيد الهيدروجي   كير

[Study the Most Important Chemical Methods Used to Remove H2S Gas from Petroleum] 

Adel Ferjani / Faculty of Science, Chemistry Department, Tobruk University 

Abstract 

Hydrogen sulfide removal is a long-term economic and environmental challenge facing the oil and gas 

industries. Since hydrogen sulfide is present in many petroleum tanks because it is very dangerous to 

human health, toxic to processing catalysts, and corrosive to equipment an unexpected increase in 

hydrogen sulfide (H2S) concentration was observed in the gaseous, oily and aqueous phases of the 

produced liquids.                                                                                   

Various technologies are available to remove H2S gas. Each has one or more restrictions that range 

from exorbitant prices to health, safety and environmental problems.                                 

This paper provides the theoretical basis for proposing some techniques for how to remove hydrogen 

sulfide gas from the oil fields from which the Tobruk refinery feeds after measuring the percentage of 

gas in them. Which could contribute to the safe access of oil and natural gas from the wellhead to the 

consumer.                                                                                                
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ز ) يتيد الهيدروجي  ي الماء ، شديد السمية ، وقابل لالشتعال ولم H2Sكير
ز
ال ، قابل للذوبان ف

ّ
( غاز عديم اللون ، أك

ة للبيض الفاسد. نظًرا ألنم أثقل من  ز ي المناطق المنخفضة ذات رائحة كري  هة ممي 
ز
اكم ف الهواء ، فهو عرضة للي 

 (2002التهوية السيئة )دورمان وآخرون , 

ز ) يتيد الهيدروجي  ي كل مرحلة من مراحل إنتاج الهيدروكربون وتكريره ونقلم. يضز  H2Sتمثل إدارة كير
ز
( تحدًيا ف

ي والسالمة ، وي
ز بقيمة المنتج ، ويضز بالوضع البيت  يتيد الهيدروجي  ة من خالل  ضز بسالمة البنية التحتيكير

 التآكل ، وينتج الروائح. 

ي صناعة النفط والغاز العالمية. نظًرا 
ز
ز أكير انتشاًرا ف يتيد الهيدروجي  ي تحتوي عىل كير

أصبح إنتاج حقول الغاز الت 
ة من خالل عالستنفاد اآلبار التقليدية وأصبحت اقتصاديات إنتاج الغاز غي  التقليدي مواتية ، استجابت الصنا

ي تواجهها الصناعة H2Sإنتاج حقول غاز تحتوي عىل غاز حامض )
( هي سبب مجموعة واسعة من المشكالت الت 
ي يمكنها سد خطوط التدفق. 

ي ذلك ميل قوي لتكوين بلورات هيدرات الغاز الت 
 حالًيا ، بما فز

وري تخفيف آثا ز ، من الضز يتيد الهيدروجي  ىل ره وإحضار النفط الخام إبمجرد إجراء اختبار للكشف عن كير
يائية( وبيولوجية وكيميائية للتخفيف يختارها  ز المواصفات المطلوبة. هناك تقنيات ميكانيكية / تشغيلية )في 

ات األخرى. لذلك  ز واالعتبارات االقتصادية والمتغي  يتيد الهيدروجي  ز كير ا للخصائص الخام وتركي 
ً
المهندسون وفق

 هدفت هذه الدراسة إىل تحديد: 

اح الطريقة المناسبة إلزالتم  .  H2Sدراسة أهم الطرق الكيميائية المستخدمة الزالم غاز  -1  واقي 

ي تلحق  -2
ار االقتصادية الت  ات وعيوب كل طريقة والتعرف عىل تأثي  الغاز عىل صحة اإلنسان واألضز ز معرفة ممي 

 . ز يتيد الهيدروجي   بالدولة نتيجة انبعاثات غاز كير

 اهمية البحث :  

 كفاءة هي محور مجتمع اليوم. ، اذ ان غاز  H2Sبحت دراسة تقنية إزالة اص
ر كبي  لمعدات  H2Sاألكير لم ضز

ي 
ي تآكل خطي  للمعدات ، وبالتاىلي فإن الحاجة إىل اإلزالة فز

ي المعدات الكيميائية ، وسوف يتسبب فز
اإلنتاج فز

، إنتاج واسع وطويل وكامل وممتاز.  الوقت المناسب لضمان أن جهاز اإلنتاج يمكن أن ينفذ " السالمة "
كات ، تحتاج دول العالم إىل  يت ، من أجل ضمان فعالية الرسر ا بالكير

ً
باإلضافة إىل ذلك ، تتأثر جودة المنتج أيض

ي محتوى 
ي محتوى  H2Sتعزيز التحكم فز

ي الزيت. من خالل التحكم فز
ات التحكم فز ي مؤرسر

ي معالجة  H2Sفز
فز

ق ، يمكن تحقيق حماية البيئة واإلنتاج النظيف ، وذلك لضمان  ي مصفاه مدينة طير
ول كما هو الحال  فز البي 

ي عملية التكرير ومؤرسر حماية البيئة للمصفاه. 
 جودة المعدات الكيميائية والزيت فز

ي توضيح العديد من التقنيات المتاحة إلزالة كير  
ز من ابالتاىلي تأئ  اهمية البحث فز ا يتيد الهيدروجي 

ً
لنفط  بعيد
ات وعيوب كل  ز ز وعمليات النقل ومعرفة كفاءة المحققة باستخدام كل تنقية . وممي  عن متناول المستخدمي 

حة االنسب لالزالة .   طريقة  وتوضيح الطريقة المقي 
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ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء 
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ة، انسداد فز تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 

 الدراسات السابقة : 

ز ) يتيد الهيدروجي  ة عىل  ( عن مجاري الغاز H2Sتعتير عملية التخلص من  كير لم تداعيات اقتصادية وبيئية كبي 
ي دراستم  فصل 2020صناعات النفط والغاز. فقد ذكر ) موفريوس , واخرون . 

ز
از غي   H2S( ف ز

عن طريق االمي 
ز عىل المواد األكير استخداًما مثل الزيوليت  كي 

التفاعىلي والتفاعىلي من الغازات الصناعية المختلفة ، مع الي 
، والكربون المنشط ، وأكاسيد المعادن. فقط الحظ أن الكربون المنشط يمكن أن يحقق  الطبيغي أو االصطناغي 

 بشكل عام قدرات امتصاص أعىل من الزيوليت وأكاسيد المعادن . 

ز والحفاظ عىل حماية جيدة Amosa et al , 2010 كما ذكر ) ( اىل انم يجب  الحفاظ عىل صحة الموظفي 
ي ظل مجموعة متنوعة من ا

ز
ي تم بذلها حت  للمواد ف

لظروف مع كونها مقبولة بيئًيا. وذلك من خالل الجهود الت 
ز أثناء عمليات  يتيد الهيدروجي  ي تسببها كير

ي الصناعة لتقليل أو التخلص من المشكالت المختلفة الت 
اآلن فز

اد الكيميائية و التنقيب عن النفط والغاز باستخدام بعض المواد الكيميائية. تتم مقارنة مزايا وعيوب استخدام الم
ز والسوائل المنتجة. وهذا ما بينم يتيد الهيدروجي    (et al .2012 )  . Hazrati المختلفة لكسح سوائل حفر كير

از. حيث تم تصنيع مواد ماصة  ز ي دراسة بانم تتم االزالم بطريقة التجريد متبوًعا باالمي 
 ZnO / MCM-41فز

ها باستخدام بالوزن من الزنك و  ٪30و  17.5و  5المحتوية عىل  ز . تم  XRDتم تميي  ز وجي 
وامتصاص النيي 

ات إلزالة  ز وع من الزيت الخام.  تم استخالص  H2Sاستخدام هذه المواد كممي  ز من النفط الخام إىل  H2Sالميز
 الطور الغازي عن طريق الفصل الساخن. 

ي دراستم (et  al .2010 )  . Samiكما وضح   
يتيد الهيدروج   فز ي أكسيد الكربكيفية  تأكل غاز كير

ز و ثائز ون ي 
ي تؤثر عىل معدل 

ي حقول النفط والغاز ومكثفات الغاز. حيث ظهر العديد من العوامل الت 
لخطوط األنابيب فز

ي ل   H2Sو  CO2تآكل 
يتيد كدالة للضغط الجزئ  ي وسائط حقول النفط والغاز. الخصائص الوقائية للكير

للفوالذ فز
H2S  وCO2 رة. ودرجة الحموضة ودرجات الحرا 

 مشكلة البحث : 

ا بحيث ال يتم الوصول إىل مستواه القابل  H2Sعىل الرغم من أن 
ً
غاز قابل لالشتعال ، إال أن سميتم عالية جد

ي قطاع النفط والغاز. يمكن للناس التعرف حت  عىل  
ز فز ي إيذاء الناس خصوصا العاملي 

لالشتعال قبل أن يبدأ فز
ة  H2Sكميات ضئيلة من  ز ي نطاق األجزاء لكل مليار ، أقل بكثي  من مستوى الخطر ، من خالل الرائحة الممي 

فز
ز منخفضة للغاية ، إال أن التعرض المستمر فوق  يتيد الهيدروجي  للبيض الفاسد. عىل الرغم من أن عتبة رائحة كير

ا لهيئة الصحة  30
ً
ي المليون يؤدي إىل فقدان الفرد القدرة عىل شمم . وفق

ملكة والسالمة التنفيذية بالمجزء فز
ز   يتيد الهيدروجي  ز المقبول للتعرض لغاز كير كي 

ساعات. هذا وتتعدد  8لمدة  ppm5المتحدة ، فإن حد الي 
ي ازالم 

ي عملية اإلزالة االمر الذى يتطلب دراسة H2Sالطرق المستخدمة فز
. ولكل منها مزاياها وعيوب  ها فز

اح  H2Sمستفيضة ومراقبة وجود غاز  ي هي مصفاة  واقي 
ي موقع الدراسة والت 

الطريقة االنسب للتخلص  منم  فز
ق .   مدينة طير
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء 
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ة، انسداد فز تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 

 : يتيد الهيدروجي     يسببها غاز كتر
 المشاكل التر

ز فيما يتعلق بصحة  يتيد الهيدروجي  ي يسببها كير
ز واحدة من المشاكل الرئيسية الت  صحة وسالمة الموظفي 

ي ساعا
. إن التعرض لمدة ثمائز ز ات تزيد عن وسالمة الموظفي  ز كي 

ي المليون من   100ت كحد أقىص لي 
ز
جزء ف

ي تزيد عن 
ات الت  ز كي 

يف والموت. يمكن أن تكون الي  ز ز يسبب اليز يتيد الهيدروجي  ي  600كير
ز
ي المليون قاتلة ف

ز
جزء ف

 غضون ثالث إىل خمس دقائق. 

ز لألفراد  1يوضح الجدول  يتيد الهيدروجي  ي يمكن أن يسببها كير
 ي  المدى. من التعرض قص المخاطر المحتملة الت 

يتيد الهيدروجي   1الجدول  : اآلثار الصحية من التعرض قصت  األمد لكتر  

 

Health effect 

Concentrat

ion (ppm) 

Odour threshold 0.01 - 0.3 

Offensive odour, possible nausea, tearing of the eyes or headaches with prolonged 

exposure                                           

1-20 

Nose, throat and lung irritation; digestive upset and loss of appetite; sense of smell 

starts to become fatigued; acute conjunctivitis may occur (pain, tearing and light 

sensitivity) 

20-50 

Severe nose, throat and lung irritation; ability to smell odour completely disappears.  100-200 

Pulmonary edema (build up of fluid in the lungs) 250-500 

Severe lung irritation, excitement, headache, dizziness, staggering, sudden collapse 

(knockdown), unconsciousness and death within a few hours, loss of memory for the 

period of exposure 

500 

Respiratory paralysis, irregular heartbeat, collapse and death without rescue. 500-1000  

Rapid collapse and death >1000 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء 
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ة، انسداد فز تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 
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ز
ف

سب يتيد نحاسي غي  قابل للذوبان  H2S تمت إضافتم إىل الوحل ذو القاعدة المائية ، فسوف يي  ا و عىل شكل كير
ً
فق

  :                                                                                                للمعادلة التالية

CuCO3  +   H2S   →   CuS↓    +   H2O   + CO2↑ 

 

يتيد رسي    ع وفعال للغاية ، إال أنم من  مىلي غي  الععىل الرغم من أن االختبارات أظهرت أن تفاعلم مع الكير
استخدامم كعالج مسبق أثناء عمليات الحفر حيث أن النحاس سوف يخرج من أي مادة حديدية وينسر  خلية 

 تآكل. حسب التفاعل : 

H2O2 + H2S  →   S  +  H2O 

 

ز شديد التفاعل مع  وكسيد الهيدروجي  كيمياء التفاعل سليمة ولكن التطبيق العمىلي محدود للغاية ألن بي 
يتيد المكونات األخ رى للنظام. ونتيجة لذلك ، سيكون من المستحيل الحصول عىل إزالة مرضية لكير

. ايضا يمكن إضافة المواد الكيميائية المحتوية عىل الزنك وأكسيد الزنك ز  ، وكربونات الزنك (ZnO) الهيدروجي 
(ZnCO3) وكربونات الزنك األساسية ( Zn5 (OH)6  (CO3)2) ي الصن

ي ال تزال تستخدم فز
 .اعةالت 

برسعة عند درجة حموضة عالية أو درجة حموضة منخفضة بسبب  ZnCO3 و ZnO تزداد قابلية ذوبان  
ي مقياس األس 

ي طرفز
الطبيعة المتذبذبة لمركبات الزنك ولكن كربونات الزنك األساسية قابلة للذوبان فز
ي كثي  

ز أعىل )كما هو الحال فز ي للطي 
. إذا كان الرقم الهيدروجيتز ي

ي الحفر( ، تتشالهيدروجيتز
كل من األحيان فز

 أيونات الزنك ، مما يزيد بشكل كبي  من قابلية ذوبان كربونات الزنك,

  

Zn2+  +  3OHˉ      →    Zn(OH)3ˍ 

Zn(OH)3ˍ  +  OHˉ    →   Zn(OH)4 

 

ي مما ي  
 عاىلي األس الهيدروجيتز

ز ي طي 
ا عنتيجة لهذه الظاهرة ، يمكن أن يذوب كاسح قاعدة الزنك تماًما فز زً طي تركي 

يتيدات. هذا يجعل كاسحات قاعدة الزنك  عالًيا من أيونات الزنك أو الزنك من أجل ترسيب رسي    ع وكامل للكير
ي تحتوي عىل قاعدة الزنك تسبب 

فعالة. ومع ذلك ، فإن اإلضافات المعتدلة إىل الثقيلة من المواد الكيميائية الت 
ز ، وخاصة التلبد ، وتس ات ضارة عىل الطي  ايد هذا خاصة عند ارتفاع درجة تأثي  ز بب فقدان السوائل. يي 

يتيد أثناء الحفر   الوقت الحاىلي إلزالة الكير
الحموضة. كما تم اختبار مركبات الحديد ووضعها موضع التنفيذ حت 

ي 
ي السوائل المنتجة. المواد الكيميائية الوحيدة غي  العضوية ذات القاعدة الحديدية المستخدمة حالًيا فز

أو فز
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Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

. قد تتضمن آليات ا ز ي كل من الماء والطي 
ز
لحفر والسوائل المنتجة هي أكاسيد الحديد ، وهي غي  قابلة للذوبان ف

ي تسبب تكوين مركبات مختلفة من الحديد 
يتيدات القابلة للذوبان الت  ز أكاسيد الحديد والكير التفاعل بي 

سبات أو توليفات من ا ي حالة األكسدة أو الي 
ز
ات ف يت تغيي  ز والكير . ومع ذلك ، فإن بعض المتخصصي  ز ي الثني 

ز
 ف

ي تقنية الكسح ألكاسيد الحديد وخلصوا إىل أن أكسيد   Garrett et al). 2012)  سوائل الحفر ، وخاصة
ز
قد بحثوا ف

الحديد المغناطيسي الصناغي الذي يحمل اسم العالمة التجارية اإلسفنج الحديدي )أكسيد الحديد األسود( هو 
ز أكا ي العديد من االختبارات أن انخفاض األفضل من بي 

ز
يتيد. لكنهم الحظوا ف سيد الحديد لمهام تنظيف الكير

. استخدمت االختبارات المعملية  ز يتيد الهيدروجي  درجة الحموضة يرسع من تفاعل اإلسفنج الحديد مع كير
 من غاز 

ً
ي يسهل التعامل معها بدال

يتيد الصوديوم الت  يتيد بلورات كير ي  H2Sلكاسحات الكير
ز
عاىلي السمية. ف

 من غاز 
ً
يتيد الصوديوم بدال وبما أن أكسيد الحديد يبدو أنم يتفاعل فقط  H2Sاالختبارات حيث تمت إضافة كير

ي الماء:  H2Sمع 
ز
يتيد الصوديوم ف اح التفاعالت التالية لمحلول كير

 ، فقد تم اقي 

 
                        

Na2S  +  H2O   ↔   NaHS   +  NaOH 

NaHS + H2O  ↔       H2S  + NaOH 

  Fe2O4 + 6H2S →   3FeS2↓  + 4H2O  + 2H2 

         

يتيد الهيدروجي    -●   طريقة إزالة أكسدة كتر

الية المعززة ، تشتمل أكسدة وإزالة  ز ا لمبدأ الحموضة الضعيفة واإلزالة االخي 
ً
ي الوقت الحاضز ، وفق

بشكل  H2Sفز
ز من طرق أكسدة  األكسدة الرطبة واألكسدة : H2Sأساسي عىل نوعي 

                                                                                                الجافة. 
                                                                                 

يت : طريقة األكسدة الجافة يت أو الكير ز إىل أكسيد الكير يتيد الهيدروجي  أظهرت النتائج أنم يمكن أكسدة كير
يت من أكسيد الحديد وإزالة  باألكسدة الجافة. وهي تشمل بشكل أساسي طريقة كالوس وطريقة إزالة الكير

يت من الزنك المركب. عندما يتم إزالة  ي  H2S، فإن المبدأ هو أن  Clausبواسطة  H2Sالكير
ي فرن الجزئ 
 فز

ز لتكوين  اق يتفاعل مع األكسجي 
يت. من  H2S، ثم مع غاز  S2Oاالحي  ي إلنتاج منتج ثانوي الستعادة الكير

المتبق 
اق  ز  H2Sأجل ضمان أن احي   ٪20~  ٪15أكير من  H2Sيمكن أن يوفر طاقة حرارية كافية ، يجب أن يكون تركي 

. للحفاظ عىل درجة حرارة معينة ، ولضمان التفاعل السل ز يتيد الهيدروجي  س. هذا اكتشاف مبكر لطريقة إزالة كير
ولية ، والصناعات الكيماوية  ي صناعة الكيماويات البي 

نظًرا لمزايا هذه الطريقة ، ف ي تستخدم عىل نطاق واسع فز
ي ال 
ها من المجاالت . ومع ذلك ، فإن هذه الطريقة بها بعض العيوب الت  للفحم ، ومعالجة الغاز الطبيغي وغي 

ز منخفض من  يت من H2Sتناسب الغاز المختلط مع تركي  يت من أكسيد الحديد. طريقة إزالة الكير . إزالة الكير

، وظروف التشغيل المطلوبة للعمل بضامة ،  H2Sأكسيد الحديد هي نشاط أكسيد الحديد لإلزالة الفعالة لغاز 
ي 
ي الظروف القلوية ، وتحتاج إىل الوصول إىل الرقم الهيدروجيتز

عن طريق إضافة رماد الصودا لتحقيق هذا فز
ي إزالة غاز 

من  H2Sالغرض. لسهولة تشغيلها واستهالك منخفض للطاقة ، ف ي تستخدم عىل نطاق واسع فز
يت سيقلل من النشاط الذي يجب استبدالم  معالجة الغاز الطبيغي وغاز المدينة. العيب هو أن عامل إزالة الكير

 وبالتاىلي فإن الكفاءة االقتصادية الكلية غي  اقتصادية.  بانتظام ، ويغطي مساحة أكير ،
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء 
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ة، انسداد فز تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 
 
 
 ، تتضمن طريقة األكسدة بشكل أساسي الطرق التالية:  طريقة األكسدة الرطبة:  -

ي الوقت الحاضز
ز
 ف

 امتصاص تعليق أكسيد الحديديك.  -1
 طريقة أكسدة امتصاص المحفز العضوي.  -2
ي معلق أكسيد الحديد ،  H2Sيد الحديديك. عملية امتصاص طريقة الزرنيخ القلوي. امتصاص معلق أكس -3

ز
ف

ي يمكن أن تتفاعل مع 
.  H2Sواألساس هو كربونات الصوديوم أو األمونيا الت  ي

 ، أي أكسيد الحديديك المائ 
يت.  H2Sتتفاعل مع  ز وأكسيد الحديد والكير يتيد الحديد واألكسجي  ز كمؤكسد ، تفاعل كير باستخدام األكسجي 

ي إزالة  يمتاز امتصاص
ز
. بالمقارنة مع طريقة ٪99~  ٪85، تصل إىل  H2Sمعلق أكسيد الحديديك بكفاءة أعىل ف

. ومن عيوب  ها هو أن المحلول هو حمض والذي سوف  األكسدة الجافة ، تقل مساحة بناء الجهاز بشكل كبي 
جودة العالية يسبب بعض التآكل للمعدات. من أجل ضمان سالمة المعدات ، يجب اختيار المعدات ذات ال

ية مع اختيار المركبات الفينولية ،  ز للمواد..  لضمان نجاح هذه الطريقة البد من تقليل طريقة األكسدة التحفي 
ز .  ي من األمالح ، أو يمكن اختيار المحلول القلوي مع ناقل األكسجي 

 وإضافة بعض الماء لتحضي  محلول مائ 
 عملية المحفز العضوي لها المزايا التالية: 

 ال تلوث للنفايات السائلة.  -1
 محلول ماص غي  سام.  -2
يت عاىلي الجودة.   -3  كير
 كفاءة تنقية أعىل.   -4

ا اسم  طريقة الزرنيخ القلوي: 
ً
ي  Thyloxُيطلق عىل طريقة الزرنيخ القلوي أيض

، الذي يحتوي عىل الزرنيخ فز
ز بشكل فعال ، يتيد الهيدروجي  بة يمكن استخدام طريقة األكسدة الرط محلول قلوي يمكنم إزالة خليط غاز كير

ول. تستخدم طريقة الزرنيخ القلوي عىل  يت من الغاز الضار لمختلف الغازات الخام لمعالجة البي  إلزالة الكير
ز متطلبات معايي   ا للبيئة. مع تحسي  ً ا خطي 

ً
نطاق واسع ، لكنها مادة شديدة السمية يمكن أن تسبب تلوث

عيدة عن اإلنتاج الصناغي ، وتم استبدالها ببعض الطرق األخرى. كطريقة االنبعاث ، أصبحت الطريقة ب
ي وطريقة 

 ، فإنم يشمل بشكل أساسي طريقة االمتصاص الكيميائ 
ز يتيد الهيدروجي  ي إزالة كير

االمتصاص فز
ي لمحلول 

ي قيمة الرقم الهيدروجيتز
. طريقة يتم التحكم فز ي

. طريقة االمتصاص الكيميائ  ي
يائ  ز االمتصاص الفي 

ي ال
ز محلول الحمض الضعيف ومحلول الملح القلوي ، وال يحتاج المحلول القلوي إىل أن  11~  9تفاعل فز بي 

 : ز ز التاليي  ا. يتضمن النوعي 
ً
 يكون قوًيا جد

1-  . ز  طريقة امتصاص اإليثانول أمي 
 طريقة امتصاص كربونات الصوديوم. امتصاص األمونيا.  -2
ي ظل امتصاص درجات تعتمد ع طريقة امتصاص اإليثانول امي   :  -

ز فز ىل مبدأ استخدام امتصاص اإليثانول امي 
.  H2Sحرارة منخفضة ودرجة حرارة عالية لغاز  ز ز من إيثانول أمي  ي الغاز الخام فضة . يشتمل استخدام عىل اثني 

فز
ز بمزايا تفاعل المحلول القوي ، والسعر المنخفض ، التفاعالت الكيميائية الم ز طريقة اإليثانول امي  تقرة ، ستتمي 

ة ويتطلب ضغط بخار أعىل.  داد السهل. العيب هو أن المحلول لديم خسارة كبي 
 واالسي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء 
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ة، انسداد فز تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ز بمزايا إزالة  طريقة امتصاص األمونيا:  طريقة امتصاص األمونيا باستخدام عبارة عن محلول قلوي ، يتمي 
ي مصن

ز
ي تستخدم عىل نطاق واسع ف

يت منخفضة التكلفة والمعدات البسيطة ، والت  وك ومصنع ع فحم الكالكير
 األمونيا ، من ناحية أخرى ، سوف تخضع لبعض القيود. 

 
 .  
 
يان ي عملية إزالة غاز : طريقة االمتصاص الفت  

ز
ي ، يتم اختيار المذيب  H2Sف

يائ  ز بطريقة االمتصاص الفي 
ي ، يجب تقليل حالة التفاعل. ومن عي

ب و العضوي كمذيب امتصاص. بالمقارنة مع طريقة االمتصاص الكيميائ 
ز غاز  ز مرتفًعا.  H2Sالطريقة هو أن تركي  كي 

 أعىل ، ويكون تأثي  االمتصاص أفضل عندما يكون الي 
 : ي الشائعة هي

يائ  ز  ومن طرق االمتصاص الفي 
 طريقة الفورمالديهايد الباردة. ى-1
2-   . ز وبيلي   كربونات الير
3-  :  ، تشمل الطرق الرئيسية ما يىلي

ي الوقت الحاضز
ز
از. ف ز  طريقة االمي 

 امتصاص الكربون النشط.  -

از .    - ز  طريقة االمي 

 طريقة امتصاص الكربون المنشط. ● 

يت مع الكربون المنشط الصلب ، يمكن لعامل إزالة  تعتمد طريقة امتصاص الكربون المنشط عىل إزالة الكير
ي درجة حرارة الغرفة ترسي    ع معدل أكسدة 

يت فز يت ، بحيث يتم إنتاج الكربون المنشط بأك H2Sالكير سدة الكير
از. الطريقة لها المزايا التالية:  ز  باالمي 

 درجة حرارة التشغيل منخفضة. والعملية بسيطة. -1

 تأثي  اإلزالة جيد. وتكلفة اإلنتاج منخفضة. -2

ول والصناعات  H2Sيمكن إزالة غاز  -3  ي معالجة البي 
 منخفض ، ف ي تستخدم عىل نطاق واسع فز

ز كي 
بي 

 الخفيفة. 

يت●   الحديد.  spogeيد الهيدروجي   باستخدام عملية إزالة كتر

. عندما يتم  ي
يتكون اإلسفنج الحديدي من نشارة الخشب أو رقائق الخشب المشبعة بأكسيد الحديد المائ 

يتيدات الحديد ومركبتيدات الحديد.  H2Sاستخدام اإلسفنج الحديدي لتنقية الغازات وتعرضم ل   ، فإنم ينتج كير
يتيدات الحديد وفق التفاعل : إىل  H2Sستؤدي إزالة                                               تكوين كير

 2Fe2O3 + H2O + 6H2S   2Fe2S3 + 8H2O 

يتيد الحديد( من نظام التنقية وتعريضها للهواء ، يمكن  عندما يتم بعد ذلك إزالة إسفنجة الحديد المستهلك )كير
: إعادة تأكسدها إىل أكسيد الحديد  يت العنضي ، عن طريق التفاعل الطارد للحرارة التاىلي  والكير

2Fe2S3 + 3O2  2Fe2O3 + 6S 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء 
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ة، انسداد فز تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 

 

 

اق ي ويمكن أن يحدث االحي 
اكمة بشكل تلقائ                هذا التفاعل األخي  طارد للحرارة: مع الحرارة المي 

 طريقة استخدام نفتالينيد الصوديوم:  -● 

يتيد  ي كولورادو بالواليات المتحدة األمريكية طريقة إلزالة غاز كير
ز
ابتكر يانغ وزمالؤه من كلية المناجم ف

ز ، بناًء عىل اآللية الديناميكية الحرارية المفضلة للتفاعل لتحلل هذا الغاز ، باستخدام  ،  NaC10H8الهيدروجي 
ي البلورات النانوية بين Na2Sإىل  H2Sحيث يحول 

ي لتكوين الالمائ 
ز المتبق   4-1ما يتم استهالك الهيدروجي 

ز ) : C10 H10ديهيدروينافثالي  ي التفاعل التاىلي
ز
                            ( كما هو موضح ف

2Na C10 H8   +   H2S   →    Na2S    +  C10 H 10   +   C10 H10 

ز  - يتيد الهيدروجي  ي أكير من تطبيقات ميدانية مثل عمليات الحفر  H2Sتستخدم طرق التخلص وكسح كير
فز

ي تلك 
ز عىل مدى قدرتم عىل العمل بشكل أفضل فز وعمليات التحلية ؛ ويعتمد نوع الكاسح المطلوب لتطبيق معي 

 الوسيلة. 

اوح يتيد ، إال أن كل واحدة منها لها قيود أو أكير ، تي   عىل الرغم من وجود العديد من النتائج حول كاسحات الكير
 (. HSEمن األسعار الباهظة المنسوبة إىل مشكالت الصحة والسالمة والبيئة )

 المناقشة : 

ي عمليات الحفر والمعالجة ؛ يعتمد استخدام الطريقة المطلوبة  H2Sيتم استخدام أكير من طريقة إلزالة غاز 
فز

ي هذه العملية. عىل الرغم من وجود الع
ز
لص ديد من التقنيات للتخعىل ما إذا كان يمكن أن تعمل بشكل أفضل ف

اوح من األسعار الباهظة إىل مشاكل الصحة  ز ، إال أن كل واحدة منها لها قيود أو أكير ، تي  يتيد الهيدروجي  من كير
ز من طرق  والسالمة والبيئة لهذه الطرق ، ومن هذه الطرق , طريقة األكسدة وتشمل بشكل أساسي نوعي 

يت  H2Sلرطبة. أظهرت النتائج أنم يمكن أكسدة األكسدة. إنها طريقة األكسدة الجافة وا ي أكسيد الكير
فز

ز لتكوين  H2Sباألكسدة الجافة. )طريقة كالوس( ، المبدأ هو أن كسور  اق يتفاعل مع األكسجي 
ي فرن االحي 

فز
S2O  ثم مع غاز ،H2S  يت. و. نظًرا لمزايا هذه الطريقة ، ف ي ي إلنتاج منتج ثانوي الستعادة الكير

المتبق 
ولية ، والصناعات الكيماوية ، ومعالجة الغاز الطبيغي تستخ

ي صناعة الكيماويات البي 
دم عىل نطاق واسع فز

ز  ي ال تناسب الغاز المختلط مع تركي 
ها من المجاالت ، ومع ذلك ، فإن هذه الطريقة لها بعض العيوب الت  وغي 
يت بأكسيد الحديد ، . طريقة إزالة الكير ز يتيد الهيدروجي  عىل إزالة  هذه الطريقة لها تأثي  كبي   منخفض من كير

يت ، ولكن نظًرا لضعف القدرة عىل التجدد والبطء الحركية الكيميائية ألكسيد الزنك ، فمن السهل التسبب  الكير
 . ي
يت المركب المعدئز ا لعيوب أكسيد الزنك ، تم تطوير نوع جديد من الكير

ً
ي تقليل أكسيد الزنك إىل الزنك ، وفق

 فز

 ، يتضمن بشكل أساسي تعليق أكسيد الحديديك. وعملية امتصاص وطريقة األكس
ي الوقت الحاضز

دة الرطبة. فز
H2S  ي يمكن أن تتفاعل مع

ي معلق أكسيد الحديد ، واألساس هو كربونات الصوديوم أو األمونيا الت 
. يمتاز H2Sفز

ي إزالة 
ارنة بطريقة األكسدة . مق٪99~  ٪85، تصل إىل  H2Sامتصاص معلق أكسيد الحديد بكفاءة أعىل فز

ز عملية  الجافة. هذه الطريقة هي الحاجة لتقليل طريقة األكسدة الحفزية باختيار مركبات الفينول و تتمي 



   
   

                                                    المجلة الدولية لنشر الدراسات العلمية                                              
   كانون   – 15                                                          (   -  78 67) ص:  ادسسالبحث ال – األولالعدد  – الثامنالمجلد 

 
  م 2021 – الثان

 

77 
       

  إزالة غاز                                                                                            فرجان 
 
ول H2Sدراسة أهم الطرق الكيميائية المستخدمة ف  من البتر

  www.ijssp.com                                                      ISSN: 2707-5184                                       International Journal of Scientific Studies Publishing 

ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء 
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ة، انسداد فز تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

يتات ثانوية عالية الجودة ؛   امتصاص وأكسدة المحفز العضوي بعدم تلوث السوائل ؛ محلول ماص غي  سام. كير
ا كفاءة تنقية أعىل. وايضا طريقة الزرنيخ القلو 

ً
ي يمكنها إزالة خليط غاز  Thyloxي. تسىم أيض

بشكل  H2S، والت 
ا بيئًيا 

ً
ستخدم طريقة الزرنيخ القلوي عىل نطاق واسع ، ولكنها مادة شديدة السمية يمكن أن تسبب تلوث

ُ
فعال. ت

ا. أثناء تطبيق متطلبات معايي  االنبعاثات ، وطريقة االمتصاص يمكن الت  تشمل األنواع الثالثة: طريقة  ً خطي 
ز  ز طريقة اإليثانول امي  ز ؛ طريقة امتصاص كربونات الصوديوم. امتصاص األمونيا. تتمي  امتصاص اإليثانول أمي 

الكيميائية المستقرة ،. ولكن من عيوب  ها هو أن بمزايا تفاعل المحلول القوي ، والسعر المنخفض ، والخصائص 
ز بمزايا  ي المحلول ويتطلب ضغط بخار أعىل, وطريقة امتصاص كربونات الصوديوم. تتمي 

ز
المحلول بم فقد كبي  ف

ز بدرجات حرارة تشغيل منخفضة ؛ العملية بسيطة. تأثي  اإلزالة  المعدات البسيطة والكفاءة العالية. كمت تتمي 
. نظًرا لمزاياها ، ف ي تستخدم عىل نطاق  H2Sنتاج منخفضة ؛ يمكن إزالة غاز جيد. تكلفة اإل 

ز كي 
منخفض الي 

ي عند استخدامها. ستؤدي إزالة 
ول ايضا هناك طريقة اإلسفنج الحديدي والت  ي معالجة البي 

ز
إىل  H2Sواسع ف

يتيد الحد يتيد الحديد. عندما يتم إزالة إسفنجة الحديد المستهلك )كير ية وتعريضها يد( من نظام التنقتكوين كير
يت العنضي عن طريق تفاعل طارد للحرارة مع الحرارة  للهواء ، يمكن إعادة أكسدة أكسيد الحديد والكير

ي 
اق. وبالتاىلي يمكن القول ان اختيار الطريقة االفضل للتخلص من الغاز فز

اكمة تلقائًيا ويمكن أن يحدث االحي  المي 
اح الطريقة مكان الدراسة يعتمد عىل الع ي يجب تحديدها اوال القي 

يد من العوامل مثل درجة الحرارة والضغط الت 
 االمثل للتخلص من الغاز بعد تقدير نسبة الغاز.  

 التوصيات : 

ز إلنقاذ حياة العمال من خالل تحذيرهم من  -1 يتيد الهيدروجي  توفي  أجهزة االستشعار للكشف المبكر عن كير
ات  ز ي مكان العم H2Sتركي 

 ل وبدء إجراءات الطوارئ واالحتياطات. فز

ز  -2 يتيد الهيدروجي  واالنبعاثات األخرى  بصفة دورية ، وتحديد الطريقة  H2Sيجب مراقبة انبعاثات غاز كير
ز ، ومقارنة قدرة كل خيار عىل  يتيد الهيدروجي  االنسب وكذلك تحديد قدرة كل طريقة عىل التخلص من غاز كير

ات عىل المج  تمع المحيط  بالموقع. تقليل التأثي 

ي االعتبار العوامل المحيطة وخصائص النفط.  -3
 عند اختيار أي تقنية للتخلص من الغاز البد من االخذ فز

ي مكان الدراسة .  والسالمة األمان بعوامل مع االهتمام الوقائية و الدورية الصيانات تطبيق -4
 المهنية فز
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام ت
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ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
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ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
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 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 
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 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  
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