
 

 حقائق أساسیة عن العفن والرطوبة
 

 ما مدى شیوع العفن في المباني؟
سوف ینمو العفن في األماكن عالیة الرطوبة، مثل محیط أماكن تسرب الماء في   یُعتبر العفن شائعًا للغایة في المباني والمنازل.

ینمو العفن بشكل جید على المنتجات الورقیة   األسقف أو النوافذ أو األنابیب، أو حیثما ُوجد تدفق أو تجمع لھذه التسریبات. 
كما یمكن أن ینمو العفن في الغبار والدھانات وورق الجدران والمادة العازلة  والكرتون وبالط األسقف والمنتجات الخشبیة.

 والحوائط الجافة والسجاد واألقمشة والمفروشات.

وال نملك معلومات دقیقة حول عدد مرات   .والرشاشیة وبنسلیوم المبعثرةثر شیوًعا داخل األماكن المغلقة ویشمل العفن األك
 العثور على أنواع عفن مختلفة في المباني والمنازل.

 یدخل العفن إلى البیئة الداخلیة وكیف ینمو؟ كیف
یمكن للعفن أن یدخل إلى المنزل من خالل األبواب أو النوافذ أو  یوجد العفن في األماكن المغلقة والمفتوحة على حد سواء.

كما یمكن للعفن الموجود في الھواء الخارجي أن یلتصق بالمالبس  فتحات التھویة المفتوحة وأنظمة التدفئة والتكییف.
عندما تسقط أبواغ العفن على األماكن التي توجد بھا رطوبة مفرطة،  واألحذیة، ویمكن للحیوانات األلیفة أن تحملھ إلى الداخل.

فإنھا   مثل األماكن التي قد یحدث بھا تسرب في األسطح أو األنابیب أو الجدران أو أصص النباتات أو حیث كان ھناك فیضان،
تساعد مواد السلیلوز الرطبة، بما في   توفر العدید من مواد البناء العناصر الغذائیة المناسبة التي تساعد على نمو العفن. ستنمو.

 بشكل خاص على نمو بعض العفن. ذلك الورق والمنتجات الورقیة والكرتون وبالط األسقف والخشب والمنتجات الخشبیة، 
جافة والسجاد واألقمشة والمفروشات، في  وتُساعد مواد أخرى مثل الغبار والدھانات وورق الحائط ومواد العزل والجدران ال

 نمو العفن بشكل عام. 

 كیف تعرف إذا كان لدیك مشكلة عفن؟
 رؤیة اجتیاح العفن الكبیر أو شم رائحتھ.  عادة ما یمكن

 كیف یؤثر العفن على األشخاص؟
بعض األشخاص لدیھم   عفنة في العدید من التأثیرات الصحیة أو ال شيء على اإلطالق.قد یتسبب التعرض للبیئات الرطبة وال

بالنسبة لھؤالء األشخاص، یمكن أن یؤدي التعرض للعفن إلى أعراض مثل انسداد األنف والصفیر  حساسیة إزاء العفن.
،  مرض الربوقد یكون لبعض األشخاص، مثل الذین یعانون من حساسیة تجاه العفن أو  و الجلد.واحمرار العین أو الحكة أ

قد تحدث تفاعالت حادة لدى العمال المعرضین لكمیات كبیرة من العفن في أماكن العمل، مثل   ردود أفعال أكثر حدة.
 قد تتضمن التفاعالت الحادة الحمى وقصور النفس.  المزارعین العاملین على مقربة من تبن عفن.

) إلى أن ھناك أدلة كافیة تربط بین التعرض للعفن باألماكن المغلقة وأعراض IOM، توصل معھد الطب (2004في عام 
اص األصحاء، وبین اإلصابة بنوبات الربو  إصابة الجزء العلوي من الجھاز التنفسي والسعال والَصِفیر ِعنَد التّنَفّس لدى األشخ

لدى األشخاص الذین یعانون من الربو، ومع وجود حاالت اْلتِھاٌب ِرئَِويٌّ بفَْرِط التََّحسُّس لدى األشخاص المعرضین لإلصابة 
 بحالة االضطراب المناعي. 

https://www.cdc.gov/asthma/faqs.htm


 :WHO Guidelines for Indoor Air Quality، أصدرت منظمة الصحة العالمیة توجیًھا إضافیًا،  2009في عام 
Dampness and Mould صحة العالمیة لجودة الھواء في األماكن المغلقة: العفن والرطوبة)[ملف  (توجیھات منظمة ال

أشارت بعض الدراسات األخرى الحدیثة إلى وجود صلة محتملة بین التعرض   .میجابایت]  2.65بحجم  -  PDFبصیغة 
المبكر للعفن وظھور أعراض الربو لدى بعض األطفال، والسیما بین األطفال الذین لدیھم استعداد وراثي لإلصابة بمرض  

محددة التي من شأنھا تحسین األوضاع السكنیة أن تقلل من معدالت الَمراَضة الناتجة الربو، وإنھ یمكن إلجراءات التدخل ال
 عن الربو وحساسیة الجھاز التنفسي. 

 acute idiopathic pulmonary hemorrhageلم یثبت وجود صلة بین التأثیرات الصحیة العكسیة األخرى، مثل 
among infants (النزف الرئوي الحاد مجھول السبب لدى األطفال الُرضَّع) ،أو فقدان الذاكرة أو الخمول وصور العفن ،

الدراسات للوقوف على أسباب النزف الرئوي الحاد مجھول توجد حاجة إلى إجراء مزید من  .عفن ستاشبوترسبما في ذلك 
 السبب وغیره من التأثیرات الصحیة العكسیة األخرى. 

یمكن لبعض األطباء إجراء اختبار الحساسیة لفحص الحساسیة المحتملة من العفن،    ال یوجد اختبار دم للتحقق من العفن.
 للعفن. ولكن ال توجد اختبارات مثبتة سریریًا یمكن أن تحدد وقت أو مكان حدوث التعرض 

 من ھو األكثر عرضة لإلصابة بمشكالت صحیة مرتبطة بالتعرض للعفن؟
ویكون األشخاص الذین یعانون من كبت مناعي أو مرض   یعانون من الحساسیة أكثر حساسیة للعفن. قد یكون األشخاص الذین

قد یعاني األفراد المصابون بأمراض الجھاز التنفسي المزمنة (على سبیل   رضة لإلصابة بالعدوى الفطریة.رئوي كامن أكثر ع
كذلك یكون األفراد المصابون بكبت مناعي في   اضطراب االنسداد الرئوي المزمن والربو) من صعوبة في التنفس. المثال،

طبیب  إذا كنت أنت أو أفراد عائلتك یعانون من ھذه الحاالت، فیجب استشارة  ر متزاید من اإلصابة بالعدوى من العفن. خط
 كفء للتشخیص والعالج.

 كیف تبقي العفن خارج المباني والمنازل؟
المیاه والعفن المرئي كجزء من الصیانة الروتینیة للمباني، والظروف الصحیحة التي   افحص المباني بحثًا عن دلیل على تلف

 تسبب نمو العفن (على سبیل المثال، تسربات المیاه أو التكثیف أو التسرب أو الفیضانات) لمنع نمو العفن.

 نك القضاء على نمو العفن داخل منزلك عن طریق: یمك

 ضبط مستویات الرطوبة؛ •
 واألنابیب بشكل فوري؛ معالجة تسرب الماء من األسقف والنوافذ  •
 التنظیف والتجفیف الشامل بعد غمر الماء؛  •
 تھویة أماكن االستحمام والغسیل والطبخ. •

 توصیات خاصة:

 طوال الیوم. –% 50% و30بحیث تتراوح بین  - حافظ على مستویات الرطوبة في أدني معدالتھا قدر اإلمكان  •
ضع في اعتبارك أنَّ مستویات   انخفاض مستویاتھا. یساعدك مكیف الھواء أو مزیل الرطوبة في الحفاظ على

رطوبة الھواء ودرجة الحرارة، ولذلك فأنت بحاجة إلى التحقق   الرطوبة تتغیر على مدار الیوم الواحد مع تغیرات
 من مستویات الرطوبة أكثر من مرة واحدة في الیوم.

 استخدم مكیف ھواء أو مزیل للرطوبة خالل األشھر الرطبة من العام.  •

تأكد أنَّ  مراوح الشفط التي تطرد الھواء خارج المنزل في المطبخ والحّمام. استخدم تأكد أنَّ منزلك بھ تھویة كافیة.  •
 . مخارج مجفف المالبس خارج المنزل

http://www.euro.who.int/document/E92645.pdf
http://www.euro.who.int/document/E92645.pdf
http://www.euro.who.int/document/E92645.pdf
https://www.cdc.gov/mold/hemorrhage_infants.htm
https://www.cdc.gov/mold/hemorrhage_infants.htm
https://www.cdc.gov/mold/stachy.htm


 عالج أي تسرب للماء بأسقف منزلك أو جدرانھ أو سباكتھ حتى ال تعمل الرطوبة على نمو العفن. •
اعتبارك عدم استخدام السجاد في الغرف أو غرف النوم أو الحمامات والتي قد تكون بھا نسبة رطوبة  ضع في •

 عالیة.

 كیف تُزیل العفن من المباني، بما في ذلك المنازل والمدارس وأماكن العمل؟
 وھذه ھي المشكلة األولى التي یجب معالجتھا.  یشیر نمو العفن في المنازل والمباني إلى وجود مشكلة في الماء أو رطوبة.

بمجرد أن یبدأ العفن في النمو على السجاد أو العزل أو بالط السقف أو الحوائط   أزل المواد المتعفنة من مناطق المعیشة.
 .الجافة أو ألواح الجدران، فإن الطریقة الوحیدة للتعامل مع المشكلة ھي عن طریق اإلزالة واالستبدال

عالوة على ذلك، من المھم تنظیف المنطقة وتجفیفھا بشكل صحیح إذ ال یزال من الممكن أن تعاني من رد فعل تحسسي تجاه  
 رطوبة.أجزاء من العفن المیت وقد یحدث تلوث العفن إذا كان ال یزال ھناك مصدر لل

 •أزل السجاد والمفروشات المنقوعة في الماء والتي ال یمكن تجفیفھا على وجھ السرعة أو استبدلھا. 

استخرج الطین   ساعة) بعد أي غمر للماء.  48إلى  24ر منزلك وجففھ بدقة وبسرعة (في غضون من طھِّ 
افرك األسطح القابلة للتنظیف (مثل الخشب والبالط  واستخدم مكنسة كھربائیة مبللة إلزالة األوساخ المتبقیة.   واألوساخ.

وقُم بتنظیف جمیع األسطح الصلبة تماًما (مثل األرضیات والقوالب واألثاث    والحجر) بالماء والصابون وفرشاة خشنة.
جفف األسطح بسرعة وبشكل كامل بعد   األحواض) بالماء وسائل تنظیف األطباق.الخشبي والمعدني ومناضد المطبخ و

إذا كانت لدیك مروحة أو مكیف ھواء أو مزیل رطوبة لم یتأثر بالفیضان، فاستخدمھا لمساعدة األسطح على الجفاف   التنظیف.
 بعد االنتھاء من التنظیف

كوب   ال یزید عنبمقدار  محلول التبییضیمكن إزالة نمو العفن من األسطح الصلبة بالمنتجات التجاریة والصابون والماء أو 
ال تخلط مطلقاً المبیض باألمونیا أو  العفن على األسطح.أوقیة) من المحلول على جالون واحد من الماء لقتل  8واحد (

 المنظفات المنزلیة األخرى. 

 إذا اخترت استخدام المبیض لتطھیر العفن: 

یؤدي مزج المبیض باألمونیا أو منتجات التنظیف   ال تخلط مطلقاً المبیض باألمونیا أو المنظفات المنزلیة األخرى.  •
 األخرى إلى إنتاج أبخرة سامة خطیرة.

 افتح النوافذ واألبواب لتوفیر الھواء النقي.  •
 ارتِد قفازات غیر مسامیة وواقي للعین.  •
غالبًا ما یمكن تنظیف المساحات الصغیرة (مثل مكان االستحمام، أو مساحة بحجم باب) من قبل السكان، ولكن  •

اتبع دائما تعلیمات الشركة المصنعة عند استخدام   المناطق األكبر قد تحتاج إلى مزید من المساعدة المتخصصة.
 مواد التبییض أو أي منتج تنظیف آخر. 

عتقد أنھ یمكنك تولي عملیة التنظیف بنفسك، فقد ترغب في االتصال بمھني لدیھ  إذا كانت لدیك كمیة كبیرة من العفن وال ت 
 خبرة في تنظیف العفن في المباني والمنازل.

بسبب  ھل ھناك أي ظروف یتعین على الناس فیھا إخالء منزل أو مبنى آخر
 العفن؟

إذا كنت تعتقد إنك مریض بسبب التعرض للعفن الموجود بأحد المبانى، علیك أوالً  یجب اتخاذ ھذه القرارات بشكل فردي.
 استشارة طبیبك لتحدید اإلجراء المناسب الذي علیك اتخاذه.

https://www.cdc.gov/mold/stachy.htm#note


 كیف اختبر العفن؟لقد وجدت عفن ینمو في منزلي؛ 
لست بحاجة إلى معرفة أنواع العفن التي تنمو   إذا أمكنك رؤیة العفن أو وجدت رائحتھ؛ فقد یشكل ذلك خطورة على الصحة.

ینبغي علیك إزالة العفن الموجود بغض النظر عن   بمنزلك، ال تنصح مراكز مكافحة األمراض بأخذ العینات الروتینیة للعفن.
وبما أنھ یمكن لتأثیر العفن على األشخاص أن یختلف اختالفًا كبیًرا، إما بسبب كمیتھ أو نوعھ، فال یمكنك االعتماد على  نوعھ.

 أخذ العینة أو زراعتھا للتعرف على مخاطرھا الصحیة علیك.

 قام معمل بیئي معتمد بأخذ عینات من العفن الموجود في منزلي وقدم إلي النتائج.
 مكافحة األمراض تفسیر تلك النتائج؟ ھل یمكن لمركز

یمكن أن یكون أخذ عینات للعفن باھظ   لم یتم تحدید معاییر تقدیر الكمیة المقبولة أو المسموح بھا أو العادیة من العفن.
إنَّ أفضل إجراء ھو إزالة العفن والعمل على  التكالیف، ولم یتم تحدید معاییر الحكم بالمقبول وغیر المقبول من كمیة العفن.

إذا قررت سداد تكالیف جمع العینات البیئیة من العفن، قبل أن یبدأ العمل، علیك سؤال   الوقایة من نموه في المستقبل. 
كما یجب علیھم إخبارك مسبقاً باإلجراءات   االستشاریین الذین سیتولون العمل بوضع معاییر محددة لتفسیر نتائج االختبار.

ال یمكن تفسیر نتائج العینات التي تم جمعھا في   التي سیقومون بھا أو التوصیات التي سیقدمونھا بناء على نتائج العینات.
تي أدت إلى  حالتك الخاصة بدون فحص فعلي لألماكن المصابة أو بدون وضع في االعتبار خصائص المبنى والعوامل ال

 الحالة الراھنة.

لقد سمعت عن “العفن السام” و”العفن األسود” اللذین ینموان في المنازل 
ھل یجب أن أقلق بشأن المخاطر الصحیة الخطیرة علّي وعلى  والمباني األخرى.

 عائلتي؟
 في الھواء وعلى العدید من السطوح. - كل مكان دائًما ما یكون ھناك عفن قلیل في 

یجب اعتبار   تكون بعض أنواع العفن مولدة للسم، مما یعني أنھا یمكن أن تنتج السموم (على وجھ التحدید "السموم الفطریة"). 
وال   ي یمكن أن تنمو في منزلك. المخاطر التي یشكلھا العفن والتي قد تُنتج السموم الفطریة مثل أنواع العفن الشائعة األخرى الت

 میع األسطح أو الظروف البیئیة.تُنتج جمیع الفطریات السموم الفطریة وحتى تلك التي تنتج لن تفعل ذلك في ظل ج

وال یُشّكل    قد یكتسب نمو العفن، والذي یبدو في الغالب كالبقع، العدید من األلوان المختلفة ویمكنك أن تشم رائحتھ الكریھة. 
 ویجب إزالة أي عفن وإزالة مصدر الرطوبة الذي ساعد على نموه.  اللون مؤشًرا على مدى خطورة العفن.

وجود داخل المنازل یمكن أن یُسبب حاالت صحیة فریدة أو ثمة عدد قلیل جًدا من التقاریر التي تفید بأن العفن المولد للسم الم
ریر الحالة ھذه نادرة، ولم یتم إثبات وجود عالقة سببیة بین وجود العفن تكون تقا نادرة مثل النزیف الرئوي أو فقدان الذاكرة.

 المولد للسم وھذه الحاالت.

 
 
 

  2019دیسمبر  16 آخر مراجعة للصفحة:
  المركز الوطني للصحة البیئیة مصدر المحتوى:
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	لقد وجدت عفن ينمو في منزلي؛ كيف اختبر العفن؟
	قام معمل بيئي معتمد بأخذ عينات من العفن الموجود في منزلي وقدم إلي النتائج. هل يمكن لمركز مكافحة الأمراض تفسير تلك النتائج؟
	قام معمل بيئي معتمد بأخذ عينات من العفن الموجود في منزلي وقدم إلي النتائج. هل يمكن لمركز مكافحة الأمراض تفسير تلك النتائج؟
	قام معمل بيئي معتمد بأخذ عينات من العفن الموجود في منزلي وقدم إلي النتائج. هل يمكن لمركز مكافحة الأمراض تفسير تلك النتائج؟
	لقد سمعت عن “العفن السام” و”العفن الأسود” اللذين ينموان في المنازل والمباني الأخرى. هل يجب أن أقلق بشأن المخاطر الصحية الخطيرة عليّ وعلى عائلتي؟




Accessibility Report


		Filename: 

		fact_sheet_Arabic_v2-p.pdf




		Report created by: 

		

		Organization: 

		




[Enter personal and organization information through the Preferences > Identity dialog.]


Summary


The checker found no problems in this document.


		Needs manual check: 2

		Passed manually: 0

		Failed manually: 0

		Skipped: 1

		Passed: 29

		Failed: 0




Detailed Report


		Document



		Rule Name		Status		Description

		Accessibility permission flag		Passed		Accessibility permission flag must be set

		Image-only PDF		Passed		Document is not image-only PDF

		Tagged PDF		Passed		Document is tagged PDF

		Logical Reading Order		Needs manual check		Document structure provides a logical reading order

		Primary language		Passed		Text language is specified

		Title		Passed		Document title is showing in title bar

		Bookmarks		Passed		Bookmarks are present in large documents

		Color contrast		Needs manual check		Document has appropriate color contrast

		Page Content



		Rule Name		Status		Description

		Tagged content		Passed		All page content is tagged

		Tagged annotations		Passed		All annotations are tagged

		Tab order		Passed		Tab order is consistent with structure order

		Character encoding		Passed		Reliable character encoding is provided

		Tagged multimedia		Passed		All multimedia objects are tagged

		Screen flicker		Passed		Page will not cause screen flicker

		Scripts		Passed		No inaccessible scripts

		Timed responses		Passed		Page does not require timed responses

		Navigation links		Passed		Navigation links are not repetitive

		Forms



		Rule Name		Status		Description

		Tagged form fields		Passed		All form fields are tagged

		Field descriptions		Passed		All form fields have description

		Alternate Text



		Rule Name		Status		Description

		Figures alternate text		Passed		Figures require alternate text

		Nested alternate text		Passed		Alternate text that will never be read

		Associated with content		Passed		Alternate text must be associated with some content

		Hides annotation		Passed		Alternate text should not hide annotation

		Other elements alternate text		Passed		Other elements that require alternate text

		Tables



		Rule Name		Status		Description

		Rows		Passed		TR must be a child of Table, THead, TBody, or TFoot

		TH and TD		Passed		TH and TD must be children of TR

		Headers		Passed		Tables should have headers

		Regularity		Passed		Tables must contain the same number of columns in each row and rows in each column

		Summary		Skipped		Tables must have a summary

		Lists



		Rule Name		Status		Description

		List items		Passed		LI must be a child of L

		Lbl and LBody		Passed		Lbl and LBody must be children of LI

		Headings



		Rule Name		Status		Description

		Appropriate nesting		Passed		Appropriate nesting






Back to Top
