نظام املخازن الكيميائية والبايولوجية (التخطيط – التخسين – الرقابة)

اياد دمحم جبر المعموري

اسماء شاكر عاشور

شعبة السالمة واألمن -جامعة بابل

قسم الرياضيات -كمية التربية لمعموم الصرفة

asmaa@uobabylon.edu.iq

ayad@uobabylon.edu.iq

حسنين عمي عبيس

مركز الحاسبة االلكترونية-جامعة بابل

الخالصة

hasanain@uobabylon.edu.iq

اصبحت الحاجة إلى المواد الكيميائية والبايولوجية بكل اشكاليا من خالل التقدم العممي في المجاالت التقنية والفنية والتكنولوجيا
فيي جانب رئيسي في الصناع ة والتقدم وبالتالي باتت تشكل جانب ميم في امورنا الحياتية ال غنى عنيا ،ولضمان سالمة إستخدام ىذه
المواد .ومن ىذا المنطمق كان البد من وضع إجراءات واشتراطات تخزين المواد الكيميائية بما يتناسب وخصائص ىذه المواد حسب
تصنيفاتيا المتعارف عمييا وحسب ماورد في المراجع العممية المتخصصة في ىذا المجال  ..من ىنا بدأنا بتصميم نظام متابعة المواد
الكيميائية السامة والخطرة من عدة واجيات وىي (واجية ادخال اسم المستخدم وكممة المرور – اضافة المواد وتحديثيا  -تاريخ االدخال
وكمياتيا  -قاعدة البيانات – البحث – التقارير)

والبد من االشارة الى ان المواد المدخمة والمواد الخارجة تكون عن طريق الباركود وسيكون اول نظام مصمم بشكل آمن يتم تطبيقو

في جامعة بابل من بين جامعات العراق.
وبقدر اإلىتمام في تطبيقيا نستطيع أن نحقق إستم اررية العمل بما يحقق األمن والسالمة لحماية األرواح والممتمكات ويحافع عمى
سير العمل.

الكممات المفتاحية :قاعدة البيانات ،المواد الكيمياوية ،المخزن ،النظام ،التصميم

Abstract
The need, biological chemicals of all kinds through scientific progress in technical and
professional areas, technology is a key aspect of the industry and progress and thus pose an important
aspect in our life are indispensable, in order to ensure the safety of using these materials. In this sense,
we had to develop procedures and chemical storage requirements commensurate with the
characteristics of these materials as standard classifications according to the contents of the specialized
scientific references in this area. From here we started to design a system for monitoring of toxic and
hazardous chemicals from several interfaces (interface enter username and password –add and update
materials-quantity input-database-research-reports) and must indicate that input materials and materials
emerging through the barcode and it will be the first system designed securely applied at Babylon
University among Universities of the country and as much interest in applying them, we can achieve
business continuity, security and safety for the protection of life and property and maintain workflow.
Keywords: database, chemicals, storage, system, design

المقدمة

ان اماكن التخزين لممواد الكيميائية والبايولوجية ىي مخازن تحتوي عمى الخزين االستراتيجي لممؤسسات

من مواد خام او منتج وغيرىا من االجيزة والمعدات والتي تعد ميمة الي مؤسسة  ،ومن ثم البد من توفير
البئية االمنية المناسبة لتمك المخازن من اخطار الحريق او السرقة او التمف المتعمد ولمحفاظ عمى ما تحتويو

ىذه المخازن ،من خالل االستعداد والتييئة لمواجية ىذه الحوادث وتجنب الخسائر الجسيمة لممواد المخزنة
القابمة لالحتراق.

ومن ناحية اخرى فأن الموا د الكيمياوية المخزنة قد تتعرض الى ضرر من جراء الدخان او االرتفاع في

درجات الح اررة ناتج من احتراق مواد اخرى تكون قابمة لالشتعال .وقد يكون الضرر ناتجآ من المياه المستخدمة
في عمميات مكافحة الحرائق.
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لذا كان من الواجب اتباع االجراءات التالية لتأمين المخازن ومن ىذه االجراءات ىو:


فصل مواقع التخزين عن مواقع التصنيع



تجنب وجود مصادر االشتعال بمواقع التخزين



اتخاذ التدابير الالزمة لمحد من انتشار الحرائق عند وقوعيا في مواقع التخزين

 المغة المستخدمة في النظام :

النظام يعمل ضمن بيئة التطوير المتكاممة ( )Microsoft Studio 2010ولغة البرمجة المستخدمة ( )C#مع
قاعدة البيانات (.)Sql Server

 االعمال السابقة والمقارنة معها
ىنالك نظام انشئ من قبل الجامعة التكنولوجية إلدخال المواد الكيمائية ولكن ىناك العديد من نقاط الضعف

بالنسبة لقاعدة البيانات المستخدمة ( (Ms accessمن ناحية (الحجم والكفاءة واالمان) باإلضافة الى نقطة
الضعف الرئيسية (ضعف المشاركة) اي استخدام قاعدة البيانات من قبل اكثر من مستخدم يؤدي الى ضغط كبير
عمى محركات النظام (والمعروفة بـ ) )Microsoft Jetمما تسبب تمف لمبيانات او عدم تمكن المحرك من
االستجابة الى كافة طمبات الزبائن عمى الشبكة لكونيا تحفع جميع البيانات في ممفات مستقمة .وبمقارنتيا مع

قاعدة البيانات المستخدمة ( )sql serverفي نظامنا حيث يمتاز بكفاءة االداء ومميزات االمان حيث من خالل

مجموعة من االدوات تستطيع ان تحقق مستوى امان عالي الدقة وكذلك تدعم خاصية (.)Backup/Restore
باالضافة الى معالجة مشكمة (ضعف المشاركة) حيث قواعد البيانات ( )sql serverتعمل وفق نظام متكامل
إلدارة قواعد البيانات ( )Server Based DataBaseيعتمد ( )Server/Clientاي امكانية عمل العديد من
المستخدمين عمى النظام بدون مشاكل اما من ناحية الحجم فمدييا القدرة عمى تخزين كم ىائل من البيانات تصل

الى االف الميجابايتات .وكذلك يمتاز النظام بتقسيم ادوار العمل اي يأخذ بنظر االعتبار التقسيمات االدارية
(موظف  ،مدير  ،مدير النظام) لمسيطرة وادارة عمل النظام بكفاءة عالية .وتم اضافة ميزة ادخال واخراج المواد

الكيمائية عن طريق استخدام تقنية (الباركود) وىذا مما يسيل عمل النظام ويرفع من كفاءتو.

 تطبيق النظام :

ا لنظام المقترح لديو امكانية لتطبيقو في الجامعات والمراكز المعنية كافة ضمن و ازرة التعميم العالي والبحث
العممي .لكونو يوفر العديد من المميزات منيا سرعة االداء  ،العمل المركزي وتفعيل دور االدارة االلكترونية في

ادارة المؤسسات وتجاوز العمل التقميدي الورقي.

 ان البرنامج الجيد لمتابعة خزن المواد الكيمياوية السامة والخطرة يجب ان يتضمن عدة عناصر أساسية منها:
 التقميل من المصدر

 إجراءات طمب المواد الكيميائية والتخمص منيا
 الجرد والتعقب

 التخزين في المستودعات
 ضبط الدخول

 إعادة تدوير المواد الكيميائية والحاويات والصناديق
 الممارسات المثمى – طمب المواد الكيميائية وتخزينها

 تحقق إذا ما كان متواف ار أصال في مؤسستك (فائض)

 اطمب الحد األدنى الالزم (الكميات الكبيرة ليست صفقة)
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 تحقق من المخزون الخاص (التبريد ،الصندوق الجاف)

 ضع عالمة عمى الوصل /تاريخ الفتح (مادة كيميائية غير مستقرة)

 ىل يمكن التخمص منيا في النياية (فضالت مشعة ،فضالت مختمطة)
 الممارسات المثمى :السيطرة عمى الدخول

 تدريب مالئم لألفراد الذين يتعاممون مع المواد الكيميائية
 األفراد المدربين والمخولين فقط

 يمكنيم الدخول إلى غرف التخزين ولدييم المفاتيح

 يتمتعون بامتيازات إدارية لمنظر إلى قائمة الجرد وقاعدة البيانات
 إغالق األبواب والخزانات عمى المواد الخاضعة لمسيطرة
 المواد المشعة

 األدوية والكحول القابمة لالستيالك

 المواد المتفجرة (مرفق خاص لمتعامل معيا
 المواد الكيميائية ذات االستخدام المزدوج

 النفايات الخطرة – مواد كيميائية عالية السمية
 تعد قاعدة البيانات أو نظام متابعة المواد الكيمياوية السامة والخطرة من أدوات تعقب مخزون المواد الكيميائية
حيث:

 يمكن استخدام الباركود

 يمكن إيجاد المواد الكيميائية بسيولة
 يمكن تعقب عمر المواد الكيميائية
 تحافع المعايير الكيميائية عمى إمكانية التعقب


يمكن توثيق عمميات التخمص

 المطابقة المادية

 تضمن دقة قاعدة البيانات

 تجعل التحقق البصري من الظروف الكيميائية ممكنا

 النظام المقترح

يوفر النظام القابمية والمرونة العالية في إدارة المخازن الكيميائية والبايولوجية من خالل تطبيق آلية إدخال

المواد وتعريفيا وتصنيفيا وتفاصيميا واستخراج التقارير وغيرىا من المواصفات التي تسيل عممية إدارة المخازن

والتعامل مع المواد الخطرة فييا ،كما يعمل النظام عمى قاعدة بيانات ذات سعة خزنيو كبيرة ورصينة وىي قاعدة
البيانات (.)Sql Server

مميزات النظام

تم تصميم النظام االلكتروني لممتابعة والسيطرة عمى المواد الكيمياوية والبايولوجية لمسؤولي المخازن

لغرض السيطرة عمى المواد الداخمة والخارجة من خالل اسم المنتسب ونوع المستند وتفاصيل متكاممة وبحسب

النوافذ المصممة لمنظام والموضح عمل كل منيا ادناه:

توضح النافذة رقم ( )1تزويد مخول النظام بأسم المستخدم وكممة السر لغرض الدخول الى واجيات النظام
والعمل عمى ادخال المواد او سحبيا.
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شكل رقم ( )1نافذة حساب مخول النظام

النافذة رقم ( )2توضح النافذة الرئيسية التي بيا سيتم السيطرة عمى عمل مسؤول وحدة السيطرة المخزنية عمى
متابعة المواد الكيمياوية السامة والخطرة والتي تتضمن المحاور االتية (الرئيسة ،المواد ،المواد الكيمياوية ،قاعدة
البيانات ،البحث ،والتقارير)

الشكل رقم ( )2التي تتضمن المحاور الرئيسية لمنظام

أما النافذة رقم ( )3توضح كيفية ادخال البحث من خالل اسم المنتسب ونوع المستند وكذلك معمومات مفصمة

تتضمن (اسم القسم-اسم المادة -الكمية-رقم المستند-تاريخ المستند-اسم المخزن-جية التجييز-المالحظات)

الشكل رقم ( )3يوضح نافذة ادخال معمومات عامة عن المنتسب والمستند

فيما يخص النافذة رقم ( )4فيي تتضمن تفاصيل كيفية اضافة مادة جديدة واجراء التحديث عمى مادة مخزنة

مسبقا حيث تتضمن النافذة (اسم المادة-االسم الكيمياوي-االسم التجاري-صنف المادة-حالة المادة-وحدة
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القياس-رصيد المادة-الرصيد الحرج-الفعالية-المصدر –الخواص)عمما ان نوع المادة قد يكون (سامة-خطرة-
متفجرة-حارقة-مؤكسدة)

الشكل رقم ( )4يوضح كيفية اضافة مادة جديدة وتحديث مادة

اما النافذة رقم ( )5فتتضمن كيفية السيطرة عمى المخازن الموجودة في الجامعة وذلك بالتعرف عمى اسماء

المخازن بواسطة اسم مسؤول المخزن ومكانو.

الشكل رقم ( )5يوضح طريقة البحث من خالل اسماء المخازن

اما النافذة رقم ( )6فتوضح لمسؤول النظام كيفية تحديد جية التجييزسوأ كانت ( و ازرة-االسواق المحمية-او
ىدايا) باالضافة الى امكانية اضافة تجييزات جديدة.

الشكل رقم ( )6يوضح اختيارجهة التجهيز
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النافذة رقم ( )7تتضمن كيفية اختيار وحدات القياس فيما اذا كانت (قطعة-بند-رزمة-درزن-متر-غم-كغم-
لتر-مممتر-قنينة) باالضافة الى امكانية اضافة وحدات قياس جديدة.

الشكل رقم ( )7يوضح اختيار وحدات القياس

اما النافذة رقم ( )8فتتضمن اصناف المواد ومنيا (كيمياويات-كيمياويات محظورة-مشعة-بايولوجية)وكذلك نوع

الخزن

الشكل رقم ( )8يوضح اصناف المواد وخزنها

النافذة رقم ( )9تتضمن بحث بحسب (اسم المادة-اسم المخزن-رقم المستند-اسم القسم) ويتم البحث اعتمادا عمى
اسم الكمية والقسم.

الشكل رقم ( )9يوضح نوع البحث
النافذة رقم ( )10تتضمن كيفية استخراج التقارير بحسب التواريخ المطموبة ومن ثم سيتم الحصول عمى

المعمومات الدقيقةوبدون جيد ووقت اضافي ودون المجوء الى العمل الورقي التقميدي ويمكن طباعة التقرير بعد
الحصول عمى المعمومات المطموبة.
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االستنتاجات

الشكل رقم ( )11يوضح كيفية استخراج التقارير

 .1يجب تصنيف المواد بحسب طبيعتيا وخصائصيا وتنفيذ التعميمات الخاصة بيا ومراعاة طريقة التخزين
بحيث يتم تخزين كل نوع عمى حده حتى يتم تبسيط اجراءات التعرف عمى الوسائل المناسبة والتي تناسب
نوعية المواد المخزونة.

 .2يجب مراعاة الترتيب الجيد عند تخزين المواد وذلك بتحديد المواقع بعالمات واضحة ويتم االلتزام بيا بصفة
مستمرة لحمايتيا من التمف.

 .3التفتيش الدوري عمى التركيبات والتجييزات الكيربائية لمتأكد من سالمتيا لتجنب وقوع الحوادث.
 .4العناية الجيدة والمستمرة بالتيوية حتى ال تتراكم االبخرة.
 .5اتباع االساليب العممية االلكترونية في عممية تسميم وتسمم المواد الواردة والمنصرفة لضمان فرض الرقابة
والحفاظ عمييا دون فقد او ضياع.

 .6يحتوي النظام عمى امنية عالية والتي من خالليا يمنع دخول غير المختصين داخل المخازن ولغرض
الرقابة الالزمة لعممية الدخول والخروج لممخازن لحفع االمن بيا ولممؤسسة.

 .7عدم تكدس المواد المخزنة بحيث يفوق السعة الحقيقية لممخازن وطاقتيا االستيعابية)3(.
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