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 الواردة ضمن نص التقريـــرالصور واألشكال قائمـة 

 (: المصادر الرئيسة للجسيمات في الهواء المحيط.1-1الشكل رقم )

 .(: موقع الرصد في البقعة2-1الشكل رقم )

 الرصيفة.(: موقع الرصد في 3-1ل رقم )الشك

 الجيزة.(: موقع الرصد في 4-1الشكل رقم )

 الخالدية.(: موقع الرصد في 5-1الشكل رقم )

/ 1(: المعدالت اليومية وأعلى المعدالت الساعية لتراكيز غاز ثاني أكسيد الكبريت التي ُسجلت في مواقع الرصد الخمسةة خة ل الفتةرة مةن )1-2شكل رقم )ال

12 /2016 - 30 /11 /2017).   

/ 11/ 30 -2008/ 7/ 1(: المعدالت الشهرية لتراكيز غاز ثاني أكسيد الكبريت التي ُسجلت في مواقةع الرصةد الخمسةة خة ل الفتةرة مةن )2-2شكل رقم )ال

2017). 

 – 2008ع مواقةةةع الرصةةةد خةةة ل سةةةنوات الرصةةةد )(: مقارنةةةة بةةةين أعلةةةى المعةةةدالت السةةةاعية لاةةةاز ثةةةاني أكسةةةيد الكبريةةةت المسةةةجلة فةةةي جميةةة3-2الشةةةكل رقةةةم )

2017.) 

 (.2017 – 2008(: مقارنة بين أعلى المعدالت اليومية لااز ثاني أكسيد الكبريت المسجلة في جميع مواقع الرصد خ ل سنوات الرصد )4-2الشكل رقم )

 (.2017 – 2008مواقع الرصد خ ل سنوات الرصد ) (: مقارنة بين المعدالت السنوية لااز ثاني أكسيد الكبريت في جميع5-2الشكل رقم )

/ 1(: المعدالت اليومية وأعلى المعدالت الساعية لتراكيز غاز كبريتيد الهيدروجين التي ُسجلت في موقةع الرصةد فةي البقعةة خة ل الفتةرة مةن )6-2شكل رقم )

12 /2016 - 30 /11 /2017).   

/ 11/ 30 -2008/ 8/ 1كبريتيةد الهيةدروجين التةي ُسةجلت فةي موقةع الرصةد فةي البقعةة خة ل الفتةرة مةن )(: المعدالت الشهرية لتراكيز غاز 7-2شكل رقم )

2017). 

 – 2008(: مقارنةةة بةةين المعةةدالت السةةاعية واليوميةةة والسةةنوية لاةةاز كبريتيةةد الهيةةدروجين فةةي موقةةع الرصةةد فةةي البقعةةة خةة ل سةةنوات الرصةةد )8-2الشةكل رقةةم )

2017.) 

فةي موقةع الرصةد فةي البقعةة خة ل سةنوات الرصةد  لاةاز كبريتيةد الهيةدروجينالسةاعية واليوميةة  مقارنة بين النسب المئوية لتجاوز المعةدالت (:9-2الشكل رقم )

(2008 – 2017.) 

/ 12/ 1ل الفتةرة مةن )خة  الخالديةةالتةي ُسةجلت فةي موقةع الرصةد فةي  األمونيةا(: المعدالت اليومية وأعلةى المعةدالت السةاعية لتراكيةز غةاز 10-2شكل رقم )

2016 - 30 /11 /2017).   

/ 11/ 30 -2008/ 8/ 1خةةة ل الفتةةةرة مةةةن ) الخالديةةةةالتةةةي ُسةةةجلت فةةةي موقةةةع الرصةةةد فةةةي  األمونيةةةا(: المعةةةدالت الشةةةهرية لتراكيةةةز غةةةاز 11-2شةةةكل رقةةةم )

2017). 

 (.2017 – 2008خ ل سنوات الرصد ) الخالديةي موقع الرصد في ف األمونيا(: مقارنة بين المعدالت الساعية واليومية والسنوية لااز 12-2الشكل رقم )



 

 د 
 

 

NO, NOx & NO(: أعلى المعدالت الساعية لتراكيز غازات أكاسيد النتةروجين )13-2شكل رقم )ال
2

خة ل الفتةرة  جميةع مواقةع الرصةد( التةي ُسةجلت فةي 

  .(2017/ 11/ 30 - 2016/ 12/ 1من )

NO, NOx & NOلتراكيةز غةازات أكاسةيد النتةروجين ) (: المعةدالت اليوميةة14-2شةكل رقةم )ال
2

خة ل الفتةرة مةن فةي جميةع مواقةع الرصةد ( التةي ُسةجلت 

(1 /12 /2016 - 30 /11 /2017  ) 

/ 30 -2008/ 7/ 1(: المعدالت الشهرية لتراكيز غاز ثاني أكسةيد النيتةروجين التةي ُسةجلت فةي مواقةع الرصةد الخمسةة خة ل الفتةرة مةن )15-2شكل رقم )ال

11 /2017)  

 – 2008(: مقارنةةة بةةين أعلةةى المعةةدالت السةةاعية لاةةاز ثةةاني أكسةةيد النيتةةروجين المسةةجلة فةةي جميةةع مواقةةع الرصةةد خةة ل سةةنوات الرصةةد )16-2الشةةكل رقةةم )

2017.) 

 – 2008خةة ل سةةنوات الرصةةد ) (: مقارنةةة بةةين أعلةةى المعةةدالت اليوميةةة لاةةاز ثةةاني أكسةةيد النيتةةروجين المسةةجلة فةةي جميةةع مواقةةع الرصةةد17-2الشةةكل رقةةم )

2017.) 

 (.2017 – 2008(: مقارنة بين المعدالت السنوية لااز ثاني أكسيد النيتروجين في جميع مواقع الرصد خ ل سنوات الرصد )18-2الشكل رقم )

PM(: المعةدالت اليوميةةة لتراكيةز الجسةيمات )19-2شةكل رقةم )ال
10

/ 11/ 30 - 2016/ 12/ 1لفتةرة مةةن )( التةي ُسةةجلت فةي مواقةع الرصةد الةةث   خة ل ا

2017 ) 

PM(: المعةةدالت اليوميةةة لتراكيةةز الجسةةيمات )20-2شةةكل رقةةم )ال
2.5

/ 30 - 2016/ 12/ 1( التةةي ُسةةجلت فةةي موقةةع الرصةةد فةةي البقعةةة خةة ل الفتةةرة مةةن )

11 /2017 ) 

PM(: المعدالت الشةهرية لتراكيةز الجسةيمات )21-2شكل رقم )ال
10

 & PM
2.5

 -2016/ 12/ 1فةي مواقةع الرصةد األربعةة خة ل الفتةرة مةن ) ( التةي ُسةجلت

30 /11 /2017) 

PM(: المعةدالت الشةهرية لتراكيةز الجسةيمات )22-2شةكل رقةم )ال
10

 & PM
2.5

( التةي ُسةجلت فةي مواقةع الرصةد األربعةة بعةد حةالف المعةدالت اليوميةة ل يةام 

( فةةي ث ثةةة مةةن مواقةةع 2006/1140ي القاعةةدة الفنيةةة األردنيةةة رقةةم )التةةي سةةجل خ لهةةا تجةةاوزات لحةةد المعةةدل اليةةومي المنصةةو  عليةة  فةة

 هاالرصد أو جميع

PM)(: مقارنةةة بةةين المعةةدالت السةةنوية للجسةةيمات 23-2الشةةكل رقةةم )
2.5 

& PM
10

 – 2008المسةةجلة فةةي جميةةع مواقةةع الرصةةد خةة ل سةةنوات الرصةةد ) (

2017  .) 

PM)المعةدالت اليوميةة للجسةيمات  (: مقارنةة بةين النسةب المئويةة لتجةاوز24-2الشةكل رقةم )
2.5

 & PM
10

للحةد اليةومي المنصةو  علية  فةي القاعةدة الفنيةة  (

 (.  2017 – 2008خ ل سنوات الرصد ) 1140/2006رقم 

 (2017/ 11/ 30 -2016/ 12/ 1خ ل الفترة ) البقعةفي موقع الرصد في  )عقدة( الرياح سرعة(: توزيع 25-2شكل رقم )ال

 (2017/ 11/ 30 -2016/ 12/ 1خ ل الفترة ) البقعةالرياح في موقع الرصد في  اتجاهتوزيع  (:26-2شكل رقم )ال

 (2017/ 11/ 30 -2016/ 12/ 1خ ل الفترة ) الجيزةفي موقع الرصد في  )عقدة( الرياح سرعة(: توزيع 27-2شكل رقم )ال

 (2017/ 11/ 30 -2016/ 12/ 1الفترة ) خ ل الجيزةالرياح في موقع الرصد في  اتجاه(: توزيع 28-2شكل رقم )ال



 

 ه 
 

 (2017/ 11/ 30 -2016/ 12/ 1خ ل الفترة ) الخالديةفي موقع الرصد في  )عقدة( الرياح سرعة(: توزيع 29-2شكل رقم )ال

 (2017/ 11/ 30 -2016/ 12/ 1خ ل الفترة ) الخالديةالرياح في موقع الرصد في  اتجاه(: توزيع 30-2شكل رقم )ال

 (2017/ 11/ 30 -2016/ 12/ 1خ ل الفترة ) الموقرفي موقع الرصد في )عقدة( الرياح  سرعة(: توزيع 31-2م )شكل رقال

 (2017/ 11/ 30 -2016/ 12/ 1)خ ل الفترة  الموقرالرياح في موقع الرصد في  اتجاه(: توزيع 32-2شكل رقم )ال

 (2017/ 11/ 30 -2016/ 12/ 1)خ ل الفترة  الرصيفةفي  في موقع الرصد )عقدة( الرياح سرعة(: توزيع 33-2شكل رقم )ال

 (2017/ 11/ 30 -2016/ 12/ 1)خ ل الفترة  الرصيفةالرياح في موقع الرصد في  اتجاه(: توزيع 34-2شكل رقم )ال

 (2017/ 11/ 30 -2016/ 12/ 1) فترة الخ ل جميع مواقع الرصد الرياح في  مخطط لوردة(: 35-2الشكل رقم )

قةع الرصةد الخمسةة خة ل الفتةرة موا فةي (RH)(: المعةدالت اليوميةةة والمعةدالت السةاعيةة القصةود واألدنةى المسةجلة يوميةا للرطوبةة النسةبية 36-2رقةم ) شةكلال

 (2017/ 11/ 30 -2016/ 12/ 1)من 

 (2017/ 11/ 30 -2016/ 12/ 1)في جميع مواقع الرصد خ ل الفترة من  (RH)(: المعدالت الشهرية للرطوبة النسبية 37-2شكل رقم )ال

/ 1)مواقةع الرصةةد الخمسةة خة ل الفتةرة مةةن  (: المعةدالت اليوميةةة والمعةةدالت السةاعيةة القصةود واألدنةى المسةةجلة يوميةا لدرجةة الحةرارة فةي38-2شةكل رقةم )ال

12 /2016- 30 /11 /2017) 

 (2017/ 11/ 30 -2016/ 12/ 1)رصد خ ل الفترة من (: المعدالت الشهرية لدرجة الحرارة في جميع مواقع ال39-2شكل رقم )ال

ولسةرعة الريةاح السةائدة لكةل سةاعة مةن سةاعات  وغةاز ثةاني أكسةيد النيتةروجين ثةاني أكسةيد الكبريةت المعةدالت السةنوية والفصةلية لتركيةز غةاز (:1-3شكةةةل )ال

  (.2017/ 11/ 30 - 2016/ 12/ 1اليوم في الجيزة، )

في موقع الرصةد فةي الجيةزة خة ل األيةام التةي سةجل فيهةا تجةاوز للحةد اليةومي التةي تةن  علية  القاعةدة الفنيةة  )عقدة( الرياح سرعة(: توزيع 2-3شكل رقم )ال

PM( للجسيمات 1140/2006الوطنية لنوعية الهواء المحيط رقم )
10

 (2017/ 11/ 30 -2016/ 12/ 1في فترة الدراسة ) 

في موقع الرصد في الجيزة خ ل األيةام التةي سةجل فيهةا تجةاوز للحةد اليةومي التةي تةن  علية  القاعةدة الفنيةة الوطنيةة الرياح   اتجاه(: توزيع 3-3شكل رقم )ال

PM( للجسيمات 1140/2006لنوعية الهواء المحيط رقم )
10

 ( 2017/ 11/ 30 -2016/ 12/ 1في فترة الدراسة ) 

 ولسةرعة الريةاح السةائدة لكةل سةاعة مةن سةاعات وغةاز ثةاني اكسةيد النيتةروجين ي أكسةيد الكبريةتثةان المعدالت السنوية والفصةلية لتركيةز غةاز (:4-3شكةةل )ال

  (2017/ 11/ 30 - 2016/ 12/ 1، )الرصيفةاليوم في 

القاعةدة الفنيةة في موقع الرصد في الرصيفة خ ل األيام التي سجل فيها تجاوز للحد اليةومي التةي تةن  علية  )عقدة( الرياح  سرعة(: توزيع 5-3شكل رقم )ال

PM( للجسيمات 2006/ 1140الوطنية لنوعية الهواء المحيط رقم )
10

 .(2017/ 11/ 30 -2016/ 12/ 1في فترة الدراسة ) 

وطنيةة الرياح في موقع الرصد في الرصيفة خ ل األيام التي سجل فيها تجاوز للحد اليةومي التةي تةن  علية  القاعةدة الفنيةة ال اتجاه(: توزيع 6-3شكل رقم )ال

PM( للجسيمات 2006/ 1140لنوعية الهواء المحيط رقم )
10

 .(2017/ 11/ 30 -2016/ 12/ 1في فترة الدراسة ) 

ولسةرعة الريةاح السةائدة لكةل سةاعة  وغةاز األمونيةا وغةاز ثةاني اكسةيد النيتةروجين ثاني أكسيد الكبريةت المعدالت السنوية والفصلية لتركيز غاز (:7-3شكةةل )ال

  (2017/ 11/ 30 - 2016/ 12/ 1، )الخالديةليوم في ا من ساعات

خ ل األيام التي سجل فيها تجةاوز للحةد اليةومي التةي تةن  علية  القاعةدة الفنيةة  الخالديةفي موقع الرصد في  )عقدة( الرياح سرعة(: توزيع 8-3شكل رقم )ال

PM( للجسيمات 2006/ 1140الوطنية لنوعية الهواء المحيط رقم )
10

 .(2017/ 11/ 30 -2016/ 12/ 1الدراسة ) في فترة 



 

 و 
 

خةة ل األيةةام التةةي سةةجل فيهةةا تجةةاوز للحةةد اليةةومي التةةي تةةن  عليةة  القاعةةدة الفنيةةة  الخالديةةةالريةةاح  فةةي موقةةع الرصةةد فةةي  اتجةةاه(: توزيةةع 9-3شةةكل رقةةم )ال

PM( للجسيمات 2006/ 1140الوطنية لنوعية الهواء المحيط رقم )
10

 .(2017/ 11/ 30 -2016/ 12/ 1في فترة الدراسة ) 

 ولسةرعة الريةاح السةائدة لكةل سةاعة مةن سةاعات وغاز ثةاني اكسةيد النيتةروجين ثاني أكسيد الكبريت المعدالت السنوية والفصلية لتركيز غاز (:10-3شكةةل )ال

  (2017/ 11/ 30 - 2016/ 12/ 1، )الموقراليوم في 

تجةةاوزات للحةةد  5( الةةالين سةةجل فيهمةةا 2017/ 7/ 3و  2خةة ل اليةةومين ) المةةوقرفةةي وقةةع الرصةةد فةةي م )عقةةدة( الريةةاح سةةرعة(: توزيةةع 11-3شةةكل رقةةم )ال

 .( لااز ثاني أكسيد الكبريت2006/ 1140الساعي االالي تن  علي  القاعدة الفنية الوطنية لنوعية الهواء المحيط رقم )

تجةاوزات للحةد السةاعي االةالي  5( الالين سجل فيهمةا 2017/ 7/ 3و  2ليومين )خ ل ا الموقر في في موقع الرصد الرياح اتجاهتوزيع (: 12-3شكل رقم )ال

 .( لااز ثاني أكسيد الكبريت2006/ 1140تن  علي  القاعدة الفنية الوطنية لنوعية الهواء المحيط رقم )

االةالي تةن  علية  القاعةدة  اليةوميللحةد  تجةاوزاتا سةجل فيهة التةي األيةامخة ل  المةوقر فةي فةي موقةع الرصةد )عقدة( الرياح سرعة(: توزيع 13-3شكل رقم )ال

 .النيتروجين( لااز ثاني أكسيد 2006/ 1140الفنية الوطنية لنوعية الهواء المحيط رقم )

فنيةةة االةةالي تةةن  عليةة  القاعةةدة ال اليةةوميللحةةد  تجةةاوزاتا سةةجل فيهةة التةةي األيةةامخةة ل  المةةوقر فةةي فةةي موقةةع الرصةةد الريةةاح اتجةةاه(: توزيةةع 14-3شةةكل رقةةم )ال

 .النيتروجين( لااز ثاني أكسيد 2006/ 1140الوطنية لنوعية الهواء المحيط رقم )

ولسةةرعة الريةةاح  وغةةاز ثةةاني اكسةةيد النيتةةروجين وغةةاز كبريتيةةد الهيةةدروجين ثةةاني أكسةةيد الكبريةةت المعةةدالت السةةنوية والفصةةلية لتركيةةز غةةاز (:15-3شكةةةةل )ال

  (2017/ 11/ 30 - 2016/ 12/ 1، )ةالبقعاليوم في  السائدة لكل ساعة من ساعات

في موقع الرصد في البقعة خ ل األيام التي سجل فيهةا تجةاوز للحةد اليةومي التةي تةن  علية  القاعةدة الفنيةة  )عقدة( الرياح سرعة(: توزيع 16-3شكل رقم )ال

PM( للجسيمات 2006/ 1140الوطنية لنوعية الهواء المحيط رقم )
2.5

 .(2017/ 11/ 30 -2016/ 12/ 1في فترة الدراسة ) 

الرياح  في موقع الرصد في البقعة خ ل األيام التي سجل فيها تجاوز للحد اليومي التةي تةن  علية  القاعةدة الفنيةة الوطنيةة  اتجاه(: توزيع 17-3شكل رقم )ال

PM( للجسيمات 2006/ 1140لنوعية الهواء المحيط رقم )
2.5

   .(2017 /11/ 30 -2016/ 12/ 1في فترة الدراسة ) 
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 الواردة ضمن نص التقريـــرالجداول قائمـة 

 (.   1140/2006(: الحدود القصود المسموح بها لملوثات الهواء المحيط التي تم رصدها في الدراسة )القاعدة الفنية رقم 1-1جدول رقم )

 .: مواقع الرصد في المملكة األردنية الهاشمية(2 –1جدول رقم )

 لخ  عن مواصفات مواقع رصد الملوثات في البقعة، والجيزة، والخالدية، والرصيفة والموقر.(: م3-1جدول رقم )

 (: األجهزة المستخدمة في رصد نوعية الهواء المحيط.4-1جدول رقم )

 (.  30/11/2017 – 1/12/2016(: ملخ  نتائج رصد المعدالت الساعيةة لااز ثاني أكسيد الكبريت في مواقع الرصد الخمسة للفترة )1-2جدول رقم )

 (.  30/11/2017 – 1/12/2016(: ملخ  نتائج رصد المعدالت اليومُية لااز ثاني أكسيد الكبريت في مواقع الرصد الخمسة للفترة )2-2جدول رقم )

 (.  30/11/2017 – 1/12/2016(: ملخ  نتائج رصد المعدالت الساعية لااز كبريتيد الهيدروجين في البقعة للفترة )3-2جدول رقم )

 (.  30/11/2017 – 1/12/2016(: ملخ  نتائج رصد المعدالت اليومية لااز كبريتيد الهيدروجين في البقعة للفترة )4-2جدول رقم )

 (.  30/11/2017 – 1/12/2016للفترة ) الخالديةفي  األمونيا(: ملخ  نتائج رصد المعدالت الساعية لااز 5-2جدول رقم )

 (.30/11/2017 – 1/12/2016للفترة ) الخالديةفي  األمونيائج رصد المعدالت اليومية لااز (: ملخ  نتا6-2جدول رقم )

NO)سةةةيد النيتةةةروجين أك ثةةةاني تةةةائج رصةةةد المعةةةدالت السةةةاعية لاةةةةاز(: ملخةةة  ن7-2جةةةدول رقةةةم )
2

 – 1/12/2016فةةةي مواقةةةع الرصةةةد الخمسةةةة للفتةةةةرة ) (

30/11/2017.) 

NO)سةةةيد النيتةةةروجين أك ثةةةاني الت اليوميةةةة لاةةةازتةةةائج رصةةةد المعةةةد(: ملخةةة  ن8 -2جةةةدول رقةةةم )
2

 – 1/12/2016فةةةي مواقةةةع الرصةةةد الخمسةةةة للفتةةةرة ) (

30/11/2017  .) 

 (.30/11/2017 – 1/12/2016(: سرعة واتجاه الرياح السائدة في جميع مواقع الرصد للفترة )9-2جدول رقم )

 – 1/12/2016ل شهري تم تسةجيل  للرطوبةة النسةبية فةي جميةع مواقةع الرصةد للفتةرة )(: أعلى وأدنى معدل يومي وكاللك أعلى وأدنى معد10 -2جدول رقم )

30/11/2017.) 

 – 1/12/2016(: أعلى وأدنةى معةدل يةومي وكةاللك أعلةى وأدنةى معةدل شةهري تةم تسةجيل  لدرجةة الحةرارة فةي جميةع مواقةع الرصةد للفتةرة )11 -2جدول رقم )

30/11/2017  .) 

 

 

 

 



 

 ح 
 

 (1الملحق رقم ) في قائمـــة الجـــداول
)كةانون  (،2017تشةرين الثةاني  - 2016)كةانون األول  (: المعدالت الشهريةةةةة لتركيز غةةةةةاز ثاني أكسيد الكبريةت فةي جميةع مواقةةةةةع الرصةةةةد، للفتةرات1جدول )

(، 2013تشةةةةرين الثةةةةاني  - 2012(، )كةةةةانون األول 2014تشةةةةرين الثةةةةاني  - 2013(، )كةةةةانون األول 2016تشةةةةرين الثةةةةاني  - 2015األول 

( 2010تشةةةةةرين األول  – 2009(، و)آب 2011تشةةةةةرين الثةةةةةاني  - 2010(، )تشةةةةةرين الثةةةةةاني 2012تشةةةةةرين الثةةةةةاني  - 2011)كةةةةةانون األول 

 (.2009تموز   – 2008و)تموز 

ونسةةبة تجةةاوز معةةدالت تركيةةزه السةةاعيةة واليوميةةةة لحةةدود (: المعةةدالت السةةنوية لتركيةةز غةةةةةةةاز ثةةاني أكسةةيد الكبريةةت وأعلةةى المعةةدالت السةةاعيةة واليوميةةةة 2جةةدول )

)كةةانون األول  (،2017تشةةرين الثةةاني  - 2016)كةةانون األول  لهةةواء المحةةيط فةةي جميةةع مواقةةةةةةع الرصةةةةةد، للفتةةراتلنوعيةةة ا القاعةةدة الفنيةةة األردنيةةة

(، )كةةةانون 2013تشةةةرين الثةةةاني  - 2012ون األول (، )كةةةان2014تشةةةرين الثةةةاني  - 2013(، )كةةةانون األول 2016تشةةةرين الثةةةاني  - 2015

( و)تمةةةةوز 2010تشةةةةرين األول  – 2009(، و)آب 2011تشةةةةرين الثةةةةاني  - 2010(، )تشةةةةرين الثةةةةاني 2012تشةةةةرين الثةةةةاني  - 2011األول 

 (.2009تموز   – 2008

 (،2017تشةةةرين الثةةةاني  - 2016)كةةةانون األول  فةةةي البقعةةةة، للفتةةةرات (: المعةةةدالت الشهريةةةةةةةة لتركيةةةز غةةةةةةةةاز كبريتيةةةد الهيةةةدروجين فةةةي موقةةةع الرصةةةةةةد3جةةةدول )

تشةةةةةرين الثةةةةةاني  - 2012(، )كةةةةةانون األول 2014تشةةةةةرين الثةةةةةاني  - 2013(، )كةةةةةانون األول 2016تشةةةةةرين الثةةةةةاني  - 2015)كةةةةةانون األول 

تشةةةةرين األول  – 2009(، و)آب 2011تشةةةةرين الثةةةةاني  - 2010(، )تشةةةةرين الثةةةةاني 2012تشةةةةرين الثةةةةاني  - 2011(، )كةةةةانون األول 2013

 (.2009تموز   – 2008( و)تموز 2010

اليوميةةةة لحةةدود (: المعةةدالت السةةنوية لتركيةةز غةةةةةةةاز كبريتيةةد الهيةةدروجين وأعلةةى المعةةدالت السةةاعيةة واليوميةةةة ونسةةبة تجةةاوز معةةدالت تركيةةزه السةةاعيةة و 4جةةدول )

)كةانون األول  (،2017تشةرين الثةاني  - 2016)كةانون األول  موقع الرصةةةد فةي البقعةة، للفتةرات لهواء المحيط فينوعية ال القاعدة الفنية األردنية

(، )كةةةانون 2013تشةةةرين الثةةةاني  - 2012(، )كةةةانون األول 2014تشةةةرين الثةةةاني  - 2013(، )كةةةانون األول 2016تشةةةرين الثةةةاني  - 2015

( و)تمةةةةوز 2010تشةةةةرين األول  – 2009(، و)آب 2011شةةةةرين الثةةةةاني ت - 2010(، )تشةةةةرين الثةةةةاني 2012تشةةةةرين الثةةةةاني  - 2011األول 

 (.2009تموز   – 2008

)كةانون األول  (،2017تشةرين الثةاني  - 2016)كةانون األول  ، للفتةراتالخالديةةفةي موقةع الرصةةةةد فةي  األمونيةا(: المعةدالت الشهريةةةةةة لتركيةز غةةةةةةاز 5جةدول )

(، )تشةةةرين 2012تشةةةرين الثةةةاني  - 2011(، )كةةةانون األول 2013تشةةةرين الثةةةاني  - 2012األول  (، )كةةةانون2014تشةةةرين الثةةةاني  - 2013

 (.2009تموز   – 2008( و)تموز 2010تشرين األول  – 2009(، و)آب 2011تشرين الثاني  - 2010الثاني 

 القاعةةدة الفنيةةة األردنيةةةة ونسةةبة تجةةاوز معةةدالت تركيةةزه اليوميةةةة لحةةدود وأعلةةى المعةةدالت السةةاعيةة واليوميةةة األمونيةةا(: المعةةدالت السةةنوية لتركيةةز غةةةةةةةاز 6جةةدول )

تشةرين  - 2013)كةانون األول  (،2017تشةرين الثةاني  - 2016)كةانون األول  ، للفتةرات الخالديةةلهواء المحةيط فةي موقةع الرصةةةةد فةي نوعية ال

 - 2010(، )تشةةةرين الثةةةاني 2012تشةةةرين الثةةةاني  - 2011ول (، )كةةةانون األ2013تشةةةرين الثةةةاني  - 2012(، )كةةةانون األول 2014الثةةةاني 

 (.2009تموز   – 2008( و)تموز 2010تشرين األول  – 2009(، و)آب 2011تشرين الثاني 

)كةانون  (،2017لثةاني تشةرين ا - 2016)كةانون األول  (: المعدالت الشهريةةةةة لتركيز غةةةةةاز ثاني أكسيد النيتروجين في جميع مواقةع الرصةةةةد للفتةرات7جدول )

(، 2013تشةةةةرين الثةةةةاني  - 2012(، )كةةةةانون األول 2014تشةةةةرين الثةةةةاني  - 2013(، )كةةةةانون األول 2016تشةةةةرين الثةةةةاني  - 2015األول 



 

 ط 
 

( 2010تشةةةةةرين األول  – 2009(، و)آب 2011تشةةةةةرين الثةةةةةاني  - 2010(، )تشةةةةةرين الثةةةةةاني 2012تشةةةةةرين الثةةةةةاني  - 2011)كةةةةةانون األول 

 (.2009تموز   – 2008و)تموز 

ة واليوميةةة لحةدود (: المعدالت السةنوية لتركيةز غةةةةةةاز ثةاني أكسةيد النيتةروجين وأعلةى المعةدالت السةاعيةة واليوميةةة ونسةبة تجةاوز معةدالت تركيةزه السةاعية 8جدول )

)كةةانون األول  (،2017تشةةرين الثةةاني  - 2016ول )كةةانون األ لهةةواء المحةةيط فةةي جميةةع مواقةةةةةةع الرصةةةةةد، للفتةةراتنوعيةةة الاألردنيةةة  القاعةةدة الفنيةةة

(، )كةةةانون 2013تشةةةرين الثةةةاني  - 2012(، )كةةةانون األول 2014تشةةةرين الثةةةاني  - 2013(، )كةةةانون األول 2016تشةةةرين الثةةةاني  - 2015

( و)تمةةةةوز 2010تشةةةةرين األول  – 2009(، و)آب 2011تشةةةةرين الثةةةةاني  - 2010(، )تشةةةةرين الثةةةةاني 2012تشةةةةرين الثةةةةاني  - 2011األول 

 (.2009تموز   – 2008

PM(: المعدالت الشهريةةةةة لتركيز الجسيمات )9)جدول 
10

 & PM
2.5

قةع الرصةةةةد األربعةة قبةل وبعةد حةالف المعةدالت اليوميةة ل يةام التةي سةجل خ لهةا ا( في مو 

ي ث ثةةة مةةن مواقةةع الرصةةد أو جميعهةةا خةة ل ( فةة1140/2006تجةةاوزات لحةةد المعةةدل اليةةومي المنصةةو  عليةة  فةةي القاعةةدة الفنيةةة األردنيةةة رقةةم )

 (.2017تشرين الثاني  - 2016الفترة )كانون األول 

 - 2016(: المعةةدالت الشهريةةةةةة لسةةرعة الريةةاح )عقةدة(  والريةةاح السةائدة خةة ل أشةةهر الرصةد فةةي مواقةع الرصةةد الخمسةةة خة ل الفتةةرة )كةةانون األول 10جةدول )

 (.2017تشرين الثاني 
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 لخالصــــةا

زيادة عدد السكان الناتجةة عةن الزيةادة الطبيعيةة والزيةادة بسةبب إن التطور الصناعي والخدمي الالي تشهده المملكة باإلضافة إلى 
ومةةا يسةةبب  اللةةك مةةن زيةةادة لعةةدد المركبةةات والنشةةاطات الصةةناعية والتجاريةةة تةة دي  الهجةةرات القسةةرية مةةن البلةةدان العربيةةة المجةةاورة

ادة انبعةةا  الملوثةةات التةةي مةةن شةةينها التةةيثير علةةى نوعيةةة الهةةواء فةةي العديةةد مةةن المنةةاطق وعلةةى صةةحة اإلنسةةان جميعهةةا إلةةى زيةة
وراحت . من هنا تيتي أهمية مراقبة نوعية الهواء المحيط خاصة في المناطق الميهولةة القريبةة مةن النشةاطات الصةناعية والخدميةة 

ة البيئةةة بمراقبةةة نوعيةةة الهةةواء فةةي خمةةس منةةاطق معرضةةة للتلةةو  تجمعةةت فيهةةا ممةةا أدد إلةةى اهتمةةام وزار وحركةةة السةةير الكثيةةف. 
ةةانمحافظةةة -الكثيةةر مةةن الصةةناعات بشةةكل عشةةوائي وهةةي الحاتميةةة/لواء المةةوقر ةةان، والجيزة/محافظةةة عمة ، والرصةةيفة/محافظة عمة

فإن وزارة البيئة هةي  2017( لسنة 6رقم ). وحسب قانون حماية البيئة الزرقاء، والبقعة/محافظة البلقاء والخالدية/محافظة المفرق
الجهة المخولة لحماية البيئة في المملكة وهي المس ولة عن مراقبة وقياس عناصر البيئة ومكوناتهةا ومتابعتهةا مةن خة ل المراكةز 

لبيئةة والميةاه فةي ا كةزمر مع قسم دراسات الهةواء/  92/2007االتفاقية رقم  لاللك قامت الوزارة بتوقيع العلمية التي تعتمدها الوزارة.
 .الجمعية العلمية الملكية للقيام باللك

SO)لقةد تمةت مراقبةة تركيةز ثةاني أكسةيد الكبريةت 
2

NO, NO)واكاسةيد النيتةروجين  (
2

, NO
x

فةي جميةع مواقةع الرصةد حية  أنهةا  (
ريةت مرتفعةة نسةبياي فةي الةديزل تنتج من حرق الوقود في الصناعات والمركبات الخفيفة والثقيلةة، ومةن الجةدير بالةالكر أن نسةبة الكب

PM)الثقيل المستخدم فةي األردن. كمةا تمةت مراقبةة تركيةز الجسةيمات  دوالوقو 
2.5

فةي البقعةة لقربهةا مةن حركةة السةير الكثيةف بةين  (
PM)والمنطقة الشمالية من المملكة ومراقبة تركيز الجسيمات  عمةان 

10

بها مةن في ث ثة مواقع في الخالدية والرصيفة والجيزة لقر  (
مسةتويات األمونيةا  وقةد تمةت مراقبةةالنشاطات الصناعية واللك إضافة لما تتعرض ل  كافةة منةاطق المملكةة مةن الابةار الطبيعةي. 

(NH
3

H)كبريتيةةةد الهيةةةدروجين و  فةةةي الخالديةةةة لقربهةةةا مةةةن مةةةزار  األبقةةةار (
2

S)  فةةةي البقعةةةة لقربهةةةا مةةةن محطةةةة تنقيةةةة الميةةةاه العادمةةةة
   المنزلية.    

والجسةيمات  مسةتويات الملوثةات الاازيةة تحديةد ( إلةى30/11/2017 – 1/12/2016للفتةرة ) اسةتمرته الدراسة والتةي هال هدفت
في المناطق الخمس المشار إليها أع ه ومقارنتها فيما بينها وبالحدود المنصو  عليها في القاعدة الفنيةة األردنيةة لنوعيةة الهةواء 

والمقترحةات لمتخةالي القةرار لمسةاعدتهم علةى اتخةاال اإلجةراءات  جاسة إلى تقةديم النتةائ. كما تهدف الدر 1140/2006المحيط رقم 
والقةرارات المسةةتندة علةةى معلومةةات الرصةد والتةةي مةةن شةةينها تحسةةين نوعيةة الهةةواء فةةي تلةةك المنةاطق وتةةوفير حيةةاة أفضةةل للمةةواطن 

 األردني مما ينعكس إيجاباي على الصحة العامة للناس. 

 

 

 



 

 ك 
 

 التالي:دراسة أظهرت نتائج ال

  لمستويات مرتفعة من الجسيمات بقطر يقل عةن أو  بلدية الجيزة الجديدة/ قسم حماية البيئةتعرض موقع الرصد في مبنى
PM)ميكةةةرون  10يسةةةاوي 

10

 كمةةةا. تجةةةاوزاي  119 اليوميةةةة، حيةةة  بلةةةا عةةةدد التجةةةاوزات األعلةةةى بةةةين المواقةةةع الث ثةةةةوكةةةان  (
لةم يةتم تسةجيل أي و الدراسةة السةابقة  ةبفتةر بشةكل ملحةوظ مقارنةة  فةي الجيةزة الكبريةتالمعدل السنوي لثاني أكسيد  وانخفض

لنوعيةة الهةواء  1140/2006 فةي القاعةدة الفنيةة األردنيةة لهةالا الاةاز امةالمنصةو  عليه ين السةاعي واليةوميتجاوز للحةد
ظ مقارنةة بفتةرة الدراسةة السةابقة إال أنة  بينما ارتفع المعدل السنوي لثاني أكسيد النيتروجين في الجيزة بشكل ملحو  .المحيط

لةةةةةم يةةةةةتم تسةةةةةجيل أي تجةةةةةاوز للحةةةةةدين السةةةةةاعي واليةةةةةومي المنصةةةةةو  عليهمةةةةةا لهةةةةةالا الاةةةةةاز فةةةةةي القاعةةةةةدة الفنيةةةةةة األردنيةةةةةة 
 .لنوعية الهواء المحيط 1140/2006

 بشةكل  اسةة الحاليةةخ ل فتةرة الدر  في موقع الرصد في مبنى بلدية الرصيفةثاني اكسيد الكبريت مستويات غاز  انخفضت
بينمةا  .ولم يةتم تسةجيل أي تجةاوز للحةدين السةاعي واليةومي السابقة جميعهاالدراسة  ويات  خ ل فتراتمقارنةي بمست ملحوظ
بشةكل  خ ل فترة الدراسة الحاليةة في موقع الرصد في مبنى بلدية الرصيفة النيتروجينثاني اكسيد مستويات غاز ارتفعت 
لم يتم تسجيل أي تجاوز للحدين السةاعي واليةومي المنصةو   إال أن  السابقةالدراسة    خ ل فترةوياتمقارنةي بمست طفيف

 مسةةةتوياتل وتعةةةرض الموقةةةعكمةةةا  .لنوعيةةة الهةةةواء المحةةةيط 1140/2006عليهمةةا لهةةةالا الاةةةاز فةةةي القاعةةةدة الفنيةةةة األردنيةةةة 
حيةة  بلةةا عةةدد التجةةةاوزات  (PM10)ون ميكةةر  10الجسةةيمات العالقةةة فةةي الهةةواء بقطةةر يقةةل عةةن أو يسةةاوي  مرتفعةةة مةةن

 . تجاوزاي  28اليومية 

 ميكةةرون  10لمسةةتويات مرتفعةةة مةةن الجسةةيمات بقطةةر يقةةل عةةن أو يسةةاوي  الرصةةد فةةي مبنةةى بلديةةة الخالديةةة تعةةرض موقةةع
(PM10) رتفةةع كمةا وا .تجةاوزاي  22، حيةة  بلةا عةدد التجةاوزات اليوميةةة األدنةى بةةين المواقةع الث ثةة تكانة إال أن مسةتوياتها

 ين للحةدتسةجيل تجةاوز  وتمالدراسة السابقة  ةفي الخالدية بشكل ملحوظ مقارنة بفتر  النيتروجينالمعدل السنوي لثاني أكسيد 
مسةةتويات  بينمةةا انخفضةةت لنوعيةةة الهةةواء المحةةيط. 1140/2006المنصةةو  عليةة  فةةي القاعةةدة الفنيةةة األردنيةةة السةةاعي 

مقارنةةةي  بشةةكل ملحةةوظ الخالديةةة خةة ل فتةةرة الدراسةةة الحاليةةةمبنةةى بلديةةة  فةةي موقةةع الرصةةد فةةي ثةةاني اكسةةيد الكبريةةتغةةاز 
مسةتويات غةاز , كمةا وانخفضةت السابقة ولم يتم تسجيل أي تجةاوز للحةدين السةاعي واليةوميالدراسة  ويات  خ ل فترةبمست

 ويات  خة ل فتةرةبمسةت قارنةةي بشةكل ملحةوظ م الخالديةة خة ل فتةرة الدراسةة الحاليةةفي موقع الرصد في مبنى بلديةة األمونيا 
ولةةةةةم يةةةةةتم تسةةةةةجيل أي تجةةةةةاوز للحةةةةةد اليةةةةةومي المنصةةةةةو  عليةةةةة  فةةةةةي القاعةةةةةدة الفنيةةةةةة األردنيةةةةةة  2013/2014الدراسةةةةةة 
 .لنوعية الهواء المحيط 1140/2006

  بةين في موقةع الرصةد علةى الحةد  وغاز ثاني أكسيد النيتروجين ثاني اكسيد الكبريتبينت نتائج المراقبة أن مستويات غاز
، حية  السةابقةالدراسةة  خة ل فتةرة مابمسةتوياته ارتفعت بشكل ملحوظ خ ل فتةرة الدراسةة الحاليةة مقارنةةي  الحاتمية والموقر

 1140/2006المنصةةو  عليةة  فةةي القاعةةدة الفنيةةة األردنيةةة  ثةةاني اكسةةيد الكبريةةتلاةةاز  للحةةد السةةاعي تجةةاوزات 5ُسةةجل 
 .تجاوزات للحد اليومي لااز ثاني أكسيد النيتروجين 9ن للحد الساعي و, بينما ُسجل تجاوزيلنوعية الهواء المحيط

  موقع الرصد في المركز الةوطني  المسجلة في وغاز ثاني أكسيد النيتروجين غاز ثاني أكسيد الكبريتانخفضت مستويات
الحاليةةةة مقارنةةةة خةةة ل فتةةةرة الدراسةةةة  طفيةةةفبشةةةكل للبحةةة  واإلرشةةةاد الزراعةةةي )مديريةةةة زراعةةةة عةةةين الباشةةةا( فةةةي البقعةةةة 

 وغةاز كبريتيةد الهيةدروجين لم يتم تسةجيل أي تجةاوز لاةاز ثةاني أكسةيد الكبريةت حي  ،بمستوياتها في فترة الدراسة السابقة
 لنوعيةة الهةواء المحةيط. 1140/2006للحدود المنصو  عليها في القاعدة الفنية األردنيةة  وغاز ثاني أكسيد النيتروجين
PM)ميكةةرون  2,5يمات بقطةر يقةةل عةن أو يسةاوي الجسةكمةا وانخفضةت مسةةتويات 

2.5

خةة ل فتةرة الدراسةةة  ملحةوظبشةكل  (
 .فقط تجاوزات 3، حي  بلا عدد التجاوزات اليومية الحالية مقارنة بمستوياتها خ ل فترة الدراسة السابقة
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نةةاطق الرصةةد الحاليةةة وزيةةادة االسةةتمرار فةةي مراقبةةة نوعيةةة الهةةواء المحةةيط فةةي م توصةةيات منهةةاال بعةةض إلةةىوقةةد خلصةةت الدراسةةة 
المنةةاطق الماطةةاة بالرصةةد لتشةةمل كافةةة منةةاطق المملكةةة، وتوسةةيع دائةةرة الرصةةد مةةن حيةة  عةةدد الملوثةةات المرصةةودة خاصةةة رصةةد 

 .واألوزون (Black Carbon)مستويات 

الرصد الخمسة خ ل فتةرة  الجدول في الصفحة التالية يظهر ملخصاي لنتائج رصد المعدالت الساعية واليومية للملوثات في مواقع
 (.30/11/2017 – 1/12/2016الرصد الحالية )
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 (.30/11/2017 – 1/12/2016) للفترة الخمسة الرصد مواقع في الرصد نتائج ملخص

عدد تجاوزات المعدالت اليومية لحد  صفةعدد تجاوزات المعدالت الساعية لحد الموا أعلى معدل يومي )جزء في المليون( أعلى معدل ساعي )جزء في المليون( الموقع الملوثات
 المواصفة

SO
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 الرصيفة
 صفر صفر 0,037 0,095

NO
2

 صفر صفر 0,043 0,090 
PM

10

 28 في المواصفة ال يوجد حد  3ميكروغرام/م 663 --- 
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 البقعة

 صفر صفر 0,032 0,092
H

2

S 0,024 0,010 صفر صفر 
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2

 صفر صفر 0,057 0,210 
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 3 في المواصفة ال يوجد حد  3ميكروغرام/م 93 --- 
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 الجيزة
 صفر صفر 0,021 0,044

NO
2

 صفر صفر 0,052 0,086 
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10

 119 في المواصفة ال يوجد حد  3ميكروغرام/م 371 --- 
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2

 

 الموقر
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NO
2
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 الخالدية

 صفر صفر 0,016 0,126
NO

2

 صفر 2 0,047 0,241 
NH

3

 صفر في المواصفة ال يوجد حد 3ميكروغرام/م 31 3ميكروغرام/م 156 
PM

10

 22 في المواصفة ال يوجد حد  3ميكروغرام/م 582 --- 
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Summary 
 

The development of industrial and services sectors in Jordan, in addition to the migration 

due to security situations, accompanied with the increase of Jordanian population and 

the increase of the number of vehicles result in an increase in the pollutants emitted to 

the ambient air which in turn causes degradation of the air quality in many areas and 

adversely impact the public health. Therefore; it is so important to monitor the ambient 

air quality of the residential areas that are close to the air pollution sources. Ministry of 

Environment, based on its mandate, signed agreement No. 92/2007 with Air Studies 

Division/ Water and Environment Centre at the Royal Scientific Society to assess the 

ambient air quality of five areas vulnerable to air pollution, these are; Al-Baq'a/Al-Balqa, 

Al-Mowaqqar/Amman, Al-Giza/Amman, Al-Russiefeh/Zarqa and Al-Khalidyeh/Al-Mafraq.    

Sulfur dioxide (SO
2

) and nitrogen oxides (NO, NO
2

 & NOx) were monitored in the above 

mentioned five locations as these pollutants result from fuel burning in both stationary 

and mobile sources, taking into consideration the relatively high sulfur content in the 

Jordanian heavy fuel oil and diesel. Particulate matter with aerodynamic diameter equals 

to or less than 2.5 micron (PM
2.5

) was monitored in Al-Baq'a since it is close to the main 

street connecting Amman and the north region, while particulate matter with 

aerodynamic diameter equals to or less than 10 micron (PM
10

) was monitored in Al-

Khalidyeh, Al-Russiefeh and Al-Giza since they are close to the industrial activities and 

main streets, in addition to the contribution of natural sources to the airborne dust 

levels in Jordan's different areas. Ammonia (NH
3

) was monitored in Al-Khalidyeh which is 

close to the cows farms and hydrogen sulfide (H
2

S) was monitored in Al-Baq'a which is 

close to Al-Baq'a wastewater treatment plant.   

The main aim of this study that lasted during the period (December 2016 – November 

2017) was to identify the air pollutants levels in the above mentioned five areas and 

compare the recorded hourly, daily and yearly averages of different air pollutants with 

the Jordanian standards JS 1140/2006. The study aims also at helping the decision 

makers in identifying and enhancing the implementation of the proper measures that 

could improve the environmental conditions in the study areas and accordingly improve 

the quality of Jordanian life which will be positively reflected on the public health. 
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The main results of the study are: 

 The PM
10

 levels in Al-Giza monitoring site were high in which the higher 

levels of PM
10

 were recorded at this site in comparison to the other sites 

and exceeded the daily allowable limit in Jordanian standards in 119 days 

during the study period.  Moreover, the annual average of SO
2

 was lower 

than the anuual average for the previous study period, and its levels were 

within the Jordanian standard allowable limits for ambient air quality. 

While, the annual average of NO
2

 was higher than the anuual average for 

the previous study period, however its levels were within the Jordanian 

standard allowable limits for ambient air quality. 

 The SO
2

 levels in Al-Russiefeh monitoring site decreased significantly in 

this study period in comparison to its levels during the previous 

monitoring periods and were within the Jordanian standard allowable 

limits for ambient air quality. While, The NO
2

 levels in Al-Russiefeh 

monitoring site increased slightly in this study period in comparison to its 

levels during the previous monitoring period and were within the 

Jordanian standard allowable limits for ambient air quality. Also, PM
10

 

levels were high and exceeded the daily allowable limit in Jordanian 

standards in 28 days during the study period. 

 The PM
10

 levels in Al-Khalidyeh monitoring site were high; however the 

lower levels of PM
10

 were recorded at this site in comparison to the other 

sites and exceeded the daily allowable limit in Jordanian standards in 22 

days during the study period. Also, the NO
2

 anuual average in Al-

Khalideyeh monitoring site increased significantly in this study period in 

comparison to its levels during the previous monitoring period and 

exceeded the hourly allowable limit in Jordanian standards in 2 hours 

during the study period. While the SO
2

 anuual average in Al-Khalideyeh 

monitoring site decreased significantly in this study period in comparison 

to its levels during the previous monitoring period, and its levels were 

within the Jordanian standard allowable limits for ambient air quality. Also 

the NH
3

 anuual average in Al-Khalideyeh monitoring site decreased 

significantly in this study period in comparison to its levels during the last 

monitoring period 2013/2014, and its levels were within the Jordanian 

standard allowable limits for ambient air quality. 

 The SO
2

 & NO
2

 levels in Al-Mowaqqar monitoring site increased 

significantly in this study period in comparison to its levels during the 

previous monitoring period and five hourly average exceedances for SO
2

 

were recorded during the study period, while two hourly average 
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exceedances and nine daily average exceedances for NO
2

 were recorded 

during the study period. 

 The SO
2 

and NO
2

 levels in Al-Baq'a monitoring site decreased slightly in 

this study period in comparison to its levels during the last monitoring 

period and were within the Jordanian standard allowable limits for 

ambient air quality. Moreover, the PM
2.5

 levels in this study period were 

lower than its levels in the last monitoring period, however it exceeded 

the daily allowable limit in Jordanian standards in 3 days during the study 

period. 

 

Some of the recommended actions this study suggests are the continuation of ambient 

air quality monitoring in the current areas, increasing the number of the monitoring sites 

to cover most of the kingdom areas and expanding the monitoring in terms of pollutants 

particularly monitoring the levels of black carbon and ozone. 
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 مقدمــــــة. 1

لعديد من الصناعات والنشاطات التي قد ت دي إلى تلو  الهواء المحيط، حي  أن تنتشر في المملكة األردنية الهاشمية ا
زيادة عدد السكان والنمو االقتصادي أدت إلى زيادة الضاط على النشاطات الخدمية يرافقها التوسع في القطا  الصناعي 

ة خاصة في المناطق الات التعداد وزيادة عدد المركبات مما أدد إلى كثافة حركة السير على الطرق الداخلية والخارجي
السكاني المرتفع. إن نوعية الهواء المحيط ت ثر بشكل مباشر وغير مباشر على صحة اإلنسان وراحت . من هنا تيتي 

 أهمية مراقبة نوعية الهواء خاصة في المناطق الميهولة القريبة من النشاطات الصناعية والخدمية وحركة السير الكثيف.
 

ركيز في مراقبة نوعية الهواء على ب ر التلو  الساخنة في المملكة مثل منطقة الهاشمية في محافظة الزرقاء، تم سابقاي الت
ومدينة الفحي  في محافظة البلقاء ومدينة القادسية في محافظة الطفيلة، ولم تحظ العديد من المحافظات والمدن األردنية 

م من قربها للعديد من النشاطات التي قد ت ثر على نوعية الهواء المحيط في ببرامج مراقبة طويلة األمد لنوعية الهواء بالرغ
تلك المناطق، مما أدد إلى اهتمام وزارة البيئة بمراقبة نوعية الهواء في خمس مناطق معرضة للتلو  تجمعت فيها الكثير 

، والرصيفة/محافظة عمةانة ، والجيزة/محافظعمةانمحافظة -من الصناعات بشكل عشوائي وهي الحاتمية/لواء الموقر
فإن وزارة  2017( لسنة 6. وحسب قانون حماية البيئة رقم )والخالدية/محافظة المفرق ,الزرقاء، والبقعة/محافظة البلقاء

البيئة هي الجهة المخولة لحماية البيئة في المملكة وهي المس ولة عن مراقبة وقياس عناصر البيئة ومكوناتها ومتابعتها 
مع قسم دراسات الهواء/  92/2007االتفاقية رقم  لاللك قامت الوزارة بتوقيع مراكز العلمية التي تعتمدها الوزارة.من خ ل ال

 . 2008لبيئة والمياه في الجمعية العلمية الملكية للقيام باللك. علماي بين الرصد في هاله المواقع قد بدأ في تموز ا مركز
 

SO)يت لقد تمت مراقبة تركيز ثاني أكسيد الكبر 
2

NOx NOاكاسيد النيتروجين )و  (
2

, NO,  في جميع مواقع الرصد حي )
أنها تنتج من حرق الوقود في الصناعات والمركبات الخفيفة والثقيلة، ويجدر بالالكر أن نسبة الكبريت مرتفعة نسبياي في 

PM)الديزل والوقود الثقيل المستخدم في األردن. كما تمت مراقبة تركيز الجسيمات 
2.5

في البقعة لقربها من حركة السير  (
PM)والمنطقة الشمالية من المملكة ومراقبة تركيز الجسيمات  عمةانالكثيف بين 

10

في ث ثة مواقع في الخالدية،  (
والرصيفة والجيزة لقربها من النشاطات الصناعية والشوار  الرئيسة واللك إضافة لما تتعرض ل  كافة مناطق المملكة من 

NH)عي. وقد تمت مراقبة مستويات األمونيا الابار الطبي
3

لقربها من مزار  األبقار وكبريتيد الهيدروجين  في الخالدية (
(H

2

S)  .في البقعة لقربها من محطة تنقية المياه العادمة 
 

 اايةول 1/12/2016ياطي هالا التقرير النهائي النتائج التي تم الحصول عليها خ ل فترة الرصد التي امتدت للفترة من 
إلى  11/1/2017انقطع خ ل الفترة  مع األخال بعين االعتبار أن الرصد في موقع الموقر .30/11/2017
 .لظروف جوية طارئة أدت إلى سقوط الكرفان وتوقف الرصد 28/2/2017
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 المشمولة في الرصد المناطق 1-1

 

 البقعة 1-1-1
هالا المخيم  حي  يعتبر. 1نسمة 94000 يقطن  حواليو  1968ت في عام ئشمخيم البقعة هو واحد من ستة مخيمات أن

. من عمةانإلى الشمال من مدينة  كيلومتراي  6,5بعد ويقع في لواء عين الباشا/ محافظة البلقاء وعلى  هو األكبر في األردن
ين مصادر تلو  الهواء الرئيسة في هالا المخيم محطة معالجة مياه الصرف الصحي، واألنشطة الصناعية مثل التعد

عمةان ومدينة وتصنيع الجير والجبس، باإلضافة إلى ازدحام حركة المرور نظرا ألن  يقع على الطريق الرئيس الواصل بين 
 ربد وسائر مناطق محافظات الشمال. إ
 

 الجيزة 1-1-2
مناطق إلى الجنوب من مطار الملكة علياء الدولي، تعتبر هاله المنطقة من ال عمةانتقع منطقة الجيزة في محافظة 

. تقع مدينة الجيزة على الطريق الصحراوي الالي 2ةنسم 54750الميهولة بالسكان حي  ُيقدر عدد سكان لواء الجيزة بة 
يربط العاصمة مع المحافظات الجنوبية األخرد. من المصادر الرئيسة لتلو  الهواء في هاله المنطقة هي األنشطة 

باإلضافة إلى حركة المرور العالية في المطار والتي ت ثر على بونات والكر الصناعية وبشكل رئيس الصناعات الحديدية 
 نوعية الهواء في هالا الموقع مع األخال في االعتبار طبيعة ومكان الموقع التي يمكن أن يتيثر بالابار الطبيعي.

 

 الخالدية 1-1-3
. من المصادر 2نسمة 26340الي ويقطنها حو  عمةانمدينة تقع الخالدية في محافظة المفرق إلى الشمال الشرقي من 

الرئيسة لتلو  الهواء في هاله المنطقة المنشآت الصناعية )مثل صناعة اإلسمنت والكسارات(، مزار  األبقار والدواجن 
 بين الزرقاء والمفرق. العاموالابار الطبيعي. إضافةي إلى حركة المرور على الطريق 

 

 الرصيفة 1-1-4
ويقطن لواء الرصيفة  عمةانة في محافظة الزرقاء والتي تقع إلى الشمال الشرقي من مدينة تعتبر الرصيفة ثاني أكبر مدين

. من المصادر الرئيسة لتلو  الهواء في هاله المنطقة األنشطة الصناعية مثل المواد الاالائية، 2نسمة 341290حوالي 
 ى حركة المرور.الصناعات الب ستيكية، الدباغة، المنظفات ومستحضرات التجميل باإلضافة إل

 

 الموقر 1-1-5
ومن  .2نسمة 39080ويقطن لواء الموقر حوالي  عمةانإلى الجنوب الشرقي من  عمةانتقع منطقة الموقر في محافظة 

المصادر الرئيسة لتلو  الهواء في هاله المنطقة األنشطة الصناعية مثل صناعات الحديد، الكلورين والصابون مع األخال 
 المنطقة مجاورة لمجموعة مصانع.في االعتبار أن هاله 

 
 

                                                           
 .مم المتحدة إلغاثة وتشايل ال جئين الفلسطينيين من الشرق األدنىالموقع االلكتروني لوكالة األ 1

 .دائرة اإلحصاءات العامة – 2013األردني لعام  السنوي اإلحصائي الكتاب 2
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 أهداف الدراسة: 1-2

 

 :هاله الدراسة إلى تهدف
 ومقارنتها  سابقاي المشار إليها  في المناطقالمحيط العالقة في الهواء  تحديد مستويات الملوثات الاازية والجسيمات

 (.1140/2006المحيط رقم )فيما بينها وبالحدود المنصو  عليها في القاعدة الفنية األردنية لنوعية الهواء 
 .تقييم التاير السنوي في نوعية الهواء المحيط في المناطق المرصودة 
  ،مقارنة حالة نوعية الهواء المحيط في مناطق مختلفة من األردن حسب الظروف المختلفة مثل الموقع، المناخ

 .عدد السكان، حجم الصناعات، الخ
  لمساعدتهم على اتخاال اإلجراءات والقرارات المستندة على معلومات تقديم النتائج والمقترحات لمتخالي القرار

 الرصد. 
 .تقييم مدد االلتزام و/أو التقدم المحرز نحو تحقيق معايير نوعية الهواء المحيط 

 

للملوثات التي تم رصدها في  الوطنية ( أدناه الحدود القصود المنصو  عليها في هاله المواصفات1-1يبين الجدول رقم )
 المواقع.  هاله
 

 (.  1140/2006رقم  القاعدة الفنية(: الحدود القصوى المسموح بها لملوثات الهواء المحيط التي تم رصدها في الدراسة )1-1جدول رقم )

 عدد مرات التجاوز المسموحة الحد األقصى المسموح به زمن المعدل المأخوذ الملوثات

SO)ثاني أكسيد الكبريت 
2

) 

 شهر 12مرات خ ل أي  3 في المليون جزء 3,0 ساعة واحدة
 مرة واحدة في السنة جزء في المليون 14,0 ساعة 24

 ---- جزء في المليون 04,0 سنوي

NHاألمونيا )
3

) 
 شهر 12مرات خ ل أي  3 3ميكروغرام/م 270 ساعة 24

 ---- 3ميكروغرام/م 8 سنوي
H)كبريتيد الهيدروجين 

2

S) شهر 12مرات خ ل أي  3 مليونجزء في ال 03,0 ساعة واحدة 
 شهر 12مرات خ ل أي  3 جزء في المليون 01,0 ساعة 24

NO)ثاني أكسيد النيتروجين 
2

) 

 شهر 12مرات خ ل أي  3 جزء في المليون 21,0 ساعة واحدة

 شهر 12مرات خ ل أي  3 جزء في المليون 08,0 ساعة 24

 ---- جزء في المليون 05,0 سنوي

بقطر يقل عن أو يساوي الجسيمات 
PM)ميكرون  5,2

2.5

) 

 شهر 12مرات خ ل أي  3 3ميكروغرام/م 65 ساعة 24
 ---- 3ميكروغرام/م 15 سنوي

الجسيمات بقطر يقل عن أو يساوي 
PM)ميكرون  10

10

) 
 شهر 12مرات خ ل أي  3 3ميكروغرام/م 120 ساعة 24

 ---- 3ميكروغرام/م 70 سنوي
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 واء المحيط المتضمنة في الدراسةملوثات اله 1-3
 

SO) ثاني ُأكسيد الكبريت 1-3-1
2

)  
 

SO)ثاني أكسيد الكبريت 
2

غاز عديم اللون ل  رائحة نفاالة. المصادر الرئيسة النبعا  هالا الااز هي محطات توليد  (
لتي يحرق فيها الوقود الطاقة، ومنشآت صهر الكبريت المعدني، ومعامل تكرير النفط وغيرها من الصناعات والنشاطات ا

مثل البراكين وتحلُّل المواد  الالي يحتوي على نسب مرتفعة من الكبريت. كما ينبع  هالا الااز من مصادر طبيعية
 العضوية. 

 

والجهاز التنفسي بدرجات مختلفة واللك حسب تركيزه في الهواء  التعرض لهالا الااز يسبب تهيجاي في أغشية العين
ل  وكاللك حسب حساسية الشخ  المتعرض ل  ووجوده مع ملوثات أخرد مثل الجسيمات المستنشق ومدة التعرض 

ن المطر الحمضي )حامض  واألوزون حي  يمكن أن يسبب أمراضا مزمنة مثل الربو والتهاب الشعب الرئوية. كما أن  يكوة
 ت. الكبريتيك( الالي قد يقتل الحياة الفطرية واألشجار ويتلف المباني والمواد والممتلكا

 

NO, NO)أكاسيد النيتروجين  1-3-2
2

 & NOx) 
 

NOبالمجمو  الكلي لكل من ثاني أكسيد النيتروجين ) (NOx)تعرف أكاسيد النيتروجين 
2

(. NO( وأول أكسيد النيتروجين )
لعالية وتتكون هاله األكاسيد كناتج لجميع عمليات االحتراق التي يدخل فيها الهواء خاصةي التي تتم في درجات الحرارة ا

يكون الناتج األساسي إال ان  ال  NOنتيجة ألكسدة النيتروجين الجوةي بدرجات الحرارة العالية. وعلى الرغم من أن غاز 
 يعتبر الو تيثير سيئ على صحة اإلنسان.

 

NOغاز  
2

NOهو غاز بني يميل إلى الحمرة ال رائحة ل . ينطلق جزء من  
2

زه في نتيجة االحتراق بينما تكون معظم تراكي 
خ ل العمليات المختلفة، مث ي عن طريق األوزون حي  أن  من الممكن أن يواصل  NOالهواء المحيط نتيجة أكسدة 

HNO)األكسدة للحصول على نواتج أشد تيكسداي مثل حامض النيتريك 
3

والالي باإلضافة لحامض الكبريتيك ي دي إلى ( 
 ظاهرة المطر الحمضي.

 

NOإن التعرض لااز 
2

لى مهاجمة أنسجة الرئتين والمجاري التنفسية في الكائنات الحية فهو بتراكيز منخفضة يقلةل ي دي إ 
من مقاومة الجسم للجراثيم مما ي دي إلى تهيةج الرئتين والعينين. ولدد التعرةض لتراكيز مرتفعة؛ يضعف هالا الااز مقاومة 

NOن األطفال هم المجموعة األكثر حساسية لااز الجسم ل مراض التنفسية مثل التهاب الرئتين. وتظهر األبحا  أ
2

حي   
يميلون أكثر من غيرهم لإلصابة بمختلف األمراض التنفسية. كما يعتبر المرضى الالين يصابون بالربو هم مجموعة 

 حسةاسة بشكل خا  لهالا الااز.
 
 
 
 



 

- 5 - 
 

PM)الجسيمات  1-3-3
10

 & PM
2.5

) 
 

PM)هناك عدةة مصادر للجسيمات 
10

 & PM
2.5

الهواء المحيط فباإلضافة للمصادر الطبيعية، تنبع  هاله الجسيمات في  (
من وسائل النقل خاصة التي تعمل على وقود الديزل، والدخان المنبع  من مصادر االحتراق المختلفة، الحرائق، استخراج 

 ( أدناه.1 – 1المعادن، البناء، الخ. أنظر الشكل )
 

أليروديناميكي يعتبر من أهم الخصائ  التي تتحكم في سلوك هاله الجسيمات إن حجم الجسيمات الالي يعبر عن  بالقطر ا
PM)ميكرون  10في الا ف الجوي وكاللك في تيثيرها على البيئة والصحة. الجسيمات بقطر يقل عن أو يساوي 

10

ممكن  (
PM)ميكرون  5,2أن تبقى عالقة في الهواء لعدة أيام أما الجسيمات بقطر يقل عن أو يساوي 

2.5

عالقة فممكن أن تبقى  (
PM)ويمكن أن تنتشر هاله الجسيمات  في الهواء لمدة طويلة جداي 

10

 & PM
2.5

عن طريق الرياح في مناطق واسعة أو أن  (
 تقطع مسافات طويلة من المصدر األصلي. 

 

ثارة القصبات الهوائية والعينين وحي   أن الجسيمات تظهر عادةي آثار التعرض لهاله الجسيمات من خ ل السةعال وا 
(PM

2.5

إن التيثيرات  فإنها تعتبر األخطر على الرئتين.صايرة بما في  الكفاية لتتالال داخل القصبات الهوائية والرئتين  (
الصحية الناجمة عن التعرض لهاله الجسيمات ال تعتمد فقط على حجمها بل أيضا على تركيزها في الهواء المستنشق، 

كيميائي باإلضافة إلى أن األشخا  الالين يعانون من أمراض تنفسية معينة مزمنة مثل ومدة التعرض لها، وتركيبها ال
 الربو يعتبرون األكثر حساسية للتعرض لهاله الجسيمات. 

 
 (: المصادر الرئيسة للجسيمات في الهواء المحيط.1-1الشكل رقم )

 

H)كبريتيد الهيدروجين  1-3-4
2

S) 
 

H)كبريتيد الهيدروجين 
2

S) اللون الو رائحة كريهة، ونفاالة وقوية تشب  رائحة البيض الفاسد ويوجد بشكل طبيعي  غاز عديم
في البيئة. ينبع  هالا الااز حيثما تكون النفايات الصلبة أو السائلة التي تحتوي على الكبريت عند تحللها البيولوجي. لالا 

باإلنسان والشاحنات التي تنقل النفايات  تعتبر مدافن النفايات، مخلفات المواشي، ومصارف المياه اآلسنة الخاصة
Hومحطات الصرف الصحي ومحطات معالجة النفايات من المصادر الرئيسة النبعا  غاز 

2

S  للهواء المحيط. وكاللك من
يتم إنتاج كبريتيد الهيدروجين من كما الممكن أن يوجد هالا الااز في المياه الجوفية خصوصاي في اآلبار قرب حقول النفط. 
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Hشطة الصناعية بما فيها معامل تكرير البترول. تختلف اآلثار الصحية الناجمة عن التعرض لااز األن
2

S   حسب مستويات
في الهواء المستنشق حي  ي دي التعرض لمستويات مرتفعة من هالا الااز إلى تهيج العين واألنف والرئة. في حال 

Hجزء في المليون من غاز  25التعرض لتراكيز تزيد عن 
2

S خاصة مع  من الممكن أن ي ثر على القدرة على التنفس
 مرضى الربو.

 

 (NH3األمونيا ) 1-3-5
 

NH)األمونيا 
3

هو غاز عديم اللون ل  رائحة نفاالة. يستخدم هالا الااز في العديد من الصناعات من أهمها إنتاج السماد  (
NHالمحيط. كاللك من المصادر الرئيسة النبعا   والتي تعتبر مصدراي من مصادر انبعاث  إلى الهواءوفي مجال التبريد 

3

 
إلى الهواء المحيط مزار  المواشي مثل األبقار والدواجن. إن األع ف التي تتاالد عليها تلك المواشي تحتوي على نسبة 

ينتج من  فائضة عن الحاجة من النيتروجين وهالا ي دي إلى تواجده بنسبة عالية في مخلفات الماشية الصلبة والسائلة والتي
NHتحللها ميكروبياي غاز 

3

NH. يسبةب التعرض لااز 
3

تهيجاي في األغشةية المخاطية للعيون والحنجةرة والجيوب األنفية.  
من الممكن أن يحد  في حالة تسرب  من أماكن تخزين  ةة قد ي دي إلى  الاليوالتعرض لتراكيز مرتفعة من هالا الااز ةة 

 الوفاة.  
 

 مواقع الرصد 1-4
 

اختيار خمسة مواقع رصد في البقعة، والخالدية، والحاتمية/لواء الموقر، والرصيفة والجيزة لرصد مستويات الملوثات  تم
( مواقع 2 – 1الاازية والجسيمات المنبعثة من مصادر تلو  الهواء المختلفة المحيطة بتلك المناطق. يبين الجدول رقم )

كم. وتوضح الخرائط  10ة لمصادر التلو  الثابتة في محيط ال يتجاوز قطره الرصد باإلضافة إلى بعدها واتجاهها بالنسب
( مواقع الرصد ومصادر تلو  الهواء الثابتة في كل منطقة من مناطق الرصد. بينما يبين الجدول رقم 2في ملحق رقم )

 فاي لمواقع الرصد.(( وص5-1) –( 2-1))( واألشكال رقم 1-3)
 

ية ومكيفة ألجهزة الرصد في جميع مواقع الرصد. ومن الجدير بالالكر أن  تمة أيضاي رصد تم إنشاء غرف )كرفانات( مهيو 
سرعة واتجاه الرياح، والرطوبة النسبية ودرجة الحرارة بشكل مستمر على مدار الساعة في جميع مواقع الرصد لما لهاله 

 العناصر من أهمية في معرفة مصادر التلو  ومدد انتشار ملوثات الهواء.
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 (: مواقع الرصد في المملكة األردنية الهاشمية2 – 1جدول رقم )

ُبــعد واتجاه مصادر التلوث الثابتة  مصادر التلوث الثابتة اإلحداثيات مواقع الرصــد
 بالنسبة لموقع الرصد 

 الملوثات التي تّم رصدها

المركز الوطني للبح   البقعة:
واإلرشاد الزراعي )مديرية 

 لباشا( زراعة عين ا

E: 0768415 

N: 3552625 

 كم شمال 3حوالي  محطة تنقية المياه العادمة

SO
2

, NOx, H
2

S & 

PM
2.5

 

 شمال غرب-كم شمال 5,1حوالي  محاجر

 شمال شرق-كم شرق 2,3حوالي  مصنع الجير والطوب الجيري

 كم شمال شرق 5,4حوالي  مصنع أدوية

  بلدية الخالدية الخالدية:
 

E: 0491342 

N: 3762160 

 مزار  أبقار
 
 
 

 كم شمال 0,2كم و   5,2حوالي 
 شمال شرق-كم شمال 5,1حوالي 
 كم شمال غرب 5,1حوالي 
 كم جنوب وجنوب شرق  5,1حوالي 

SO
2

, NOx, NH
3

 & 

PM
10

 

 جنوب غرب-كم جنوب 5,4حوالي  مصنع اسمنت األبيض 

الحد بين الحاتمية  الموقر:
  والموقر

E: 0225391 

N: 3522732 

 كم غرب 1,1حوالي  مصنع الكلورين

SO
2

 & NOx   

 كم شمال غرب 0,1حوالي  مصنع صابون
 غرب-كم جنوب غرب 6,1حوالي  مصنع حديد

 غرب-كم جنوب غرب 4,1حوالي  مصنع بترا للمكيفات
صناعات خفيفة كالحرف 

 والمشاغل
 غرب-كم شمال غرب 1,2حوالي 

بلدية /ة البيئةقسم حماي الجيزة:
 الجيزة الجديدة

 

E: 0779991 

N: 3510967 

 كم شمال شرق 3,4حوالي  الدولي عمةان مطار 

SO
2

, NOx & PM
10

 

 جنوب غرب-كم جنوب 8,1حوالي  مصنع حديد
 جنوب غرب-كم جنوب 5,2حوالي  مصنع كربونات 

 كم جنوب غرب 8,2حوالي  مقلع مصنع الكربونات
 كم جنوب 5,3حوالي  م مصنع ألمنيو 

مصانع دهانات، وسجائر وزيوت 
 نباتية

 جنوب شرق.-كم جنوب 2,5حوالي 

محطة تنقية المياه العادمة 
واخرد  الدولي عمةان لمطار 

 قرب مخيم الجيزة 

 شمال شرق.-كم شرق 3,7حوالي 
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ُبــعد واتجاه مصادر التلوث الثابتة  مصادر التلوث الثابتة اإلحداثيات مواقع الرصــد
 الملوثات التي تّم رصدها بالنسبة لموقع الرصد 

 E: 0221023 بلدية الرصيفة  الرصيفة:

N: 3546233 

كم  6,1كم جنوب و 4,0حوالي   مختبرات الفوسفات
 جنوب غرب

SO
2

, NOx & PM
10

 

 كم جنوب 1,0حوالي  سيل الزرقاء
 غرب-كم جنوب غرب 0,5حوالي  مصنع منظفات

صناعات متعددة )مصنع 
 بطاريات، مصنع ب ستيك، الخ(

 كم جنوب غرب 0,5حوالي 

صناعات خفيفة كالحرف 
 والمشاغل

جنوب غرب -كم جنوب 0,4والي ح
 كم شرق 5,2و

 جنوب غرب-كم جنوب 0,4حوالي  مصنع الببسي
 كم غرب 0,3حوالي  مصنع خميرة

 شرق-كم جنوب شرق 5,4حوالي  مصنع البيوغاز
 كم شرق 5,4حوالي  مصنع حديد
 كم شرق 0,4حوالي  مصنع دباغة
 كم شمال شرق 5,4حوالي  مصنع كحول

 

  
 (: موقع الرصد في الرصيفة3-1الشكل رقم ) (: موقع الرصد في البقعة2-1الشكل رقم )
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 الجيزة(: موقع الرصد في 4-1الشكل رقم )

 

 
 (: موقع الرصد في الخالدية5-1الشكل رقم )

 البقعة، والجيزة، والخالدية، والرصيفة والموقر.(: ملخص عن مواصفات مواقع رصد الملوثات في 3-1جدول رقم )

ارتفاع مدخل العينات عن  مواقع الرصــد
 سطح األرض )م(

بعد موقع الرصد عن أقرب 
 مبنى )م(

بعد موقع الرصد عن أقرب 
 شجرة )م(

بعد موقع الرصد عن 
 أقرب شارع )م(

 م 40 ≈ م 70 ≈ م 60 ≈ م 9 ≈ البقعة
 م 10 ≈ أشجار قريبة ال يوجد م 20 ≈ م 8 ≈ الجيزة
 م 30 ≈ ال يوجد أشجار قريبة م 100 ≈ م 12 ≈ الخالدية

 م 7 ≈ م 30 ≈ م 20 ≈ م 10 ≈ الرصيفة

 م 30 ≈ ال يوجد أشجار قريبة م 10 ≈ م 4 ≈ الموقر
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 أسلوب العمل وأجهزة القياس المستخدمة 1-5
  

تمة . وأهم المواصفات الفنية لكل جهاز مبدأ عمل كل منها( األجهزة المستخدمة في عملية الرصد، و 4-1يبين الجدول رقم )
رصد تراكيز ملوثات الهواء الاازية باستخدام أجهزة تحليل غازات أوتوماتيكية، حي  تيخال عينات من الهواء المحيط بشكل 

حيط. حي  تتم متواصل، تحلل هاله العينات وتخزن نتائج التحليل على شكل معدالت ساعيةة لتركيز الااز في الهواء الم
معايرة جميع أجهزة التحليل العاملة على رصد الملوثات الاازية دورياي باستخدام غازات معايرة بتركيز محدد للتيكد من دقة 

PMبينما تمة رصد الجسيمات ) عمل األجهزة وتعديل استجابتها وصيانتها عند الضرورة. 
2.5

( في البقعة والجسيمات 
(PM

10

معتمدة من  (Beta Attenuation)باستخدام أجهزة أوتوماتيكية تعمل على مبدأ والخالدية  ( في الجيزة، والرصيفة
 10ومزودة بمداخل خاصة تعمل على فصل الجسيمات التي يزيد قطرها عن  (US EPA)قبل وكالة حماية البيئة األمريكية 

حسب ما هو مبين في الجداول المرفقة في  تم تنفيال الصيانة الوقائية والمعايرة ألجهزة الرصد ميكرون. 5,2ميكرون أو 
 (.3الملحق رقم )

 

 (: األجهزة المستخدمة في رصد نوعية الهواء المحيط.4-1جدول رقم )

 مواصفات فنية الموقع عمل الجهـــاز اسم الجهاز ومبدأ عمله

Sulfur Dioxide 

Analyzer  
UV- Fluorescence 

رصد غاز ثاني أكسيد الكبريت في الهواء 
 حيط بشكل متواصلالم

 جميع مواقع الرصد

Measurement range: 0 ppm to 

0.05/0.1/0.2/0.5/10 ppm Automatic 

range switching 

Response time:180 sec or shoter 

Measurement unit: ppm  
Sample flow rate: 0.7 L/min 

Working temperature: 5-40 ºC  

Nitrogen Oxides  
(NO, NO

2 

& NOx) 

Analyzer  

Chemiluminesc-

ence 

                            غازات أكاسيد النيتروجين رصد
(NO, NO

2

 & NOx)  في الهواء
 المحيط بشكل متواصل

 جميع مواقع الرصد

Measurement range: 0 ppm to 

0.1/0.2/0.5/1/10 ppm Automatic 

range switching 

Response time: 120 sec 

Measurement units: ppm or ppb 

Sample flow rate: 0.8 l/min 

Working temperature: 5-40 ºC 

Particulate Matter 

(PM10 & PM2.5) 

Monitor  

Beta-Attenuation  

PM) رصد الجسيمات 
10

 & PM
2.5

في  (
 الهواء المحيط بشكل متواصل

البقعة، والجيزة، 
 والرصيفة والخالدية

Measurement range: 0-10000 µg/m
3

 

Response time: 10-200 sec 

(programmable) 

Measurement unit: µg/m
3 

Sample flow rate: 1 m
3

/hr 

Working temperature: 10-40 ºC 

Hydrogen Sulfide 

Analyzer  

UV-Fluorescence 

رصد غاز كبريتيد الهيدروجين في الهواء 
 المحيط بشكل متواصل

 البقعة

Measurement range: 0 ppm to 

0.05/0.1/0.2/0.5/10 ppm Automatic 

range switching 

Response time:180 sec or shoter 

Measurement unit: ppm  
Sample flow rate: 0.7 L/min 

Working temperature: 5-40 ºC 
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Ammonia  

Chemiluminescence 

and 

Electrochemical  

رصد غاز األمونيا في الهواء المحيط 
 شكل متواصلب

 الخالدية

Chemiluminescence:  

Measurement range: 0.0004 – 

50ppm 

Response time: 40 sec 

Measurement units: ppm or ppb 

Sample flow rate: 0.66 l/min 

Working temperature: 5-40 ºC 

 

Electrochemical: 

Measurement range: 0.0 – 100ppm 

Detection Limit: 0.1 ppm   

Measurement units: ppm or ppb 

Portable Calibrator  

(Permeation Oven) 

Or Multi Gas 

Calibrator 

(standard gas 

cylinders)  

 ----- جهاز معايرة متنقل معايرة أجهزة تحليل الملوثات الاازية

Wind Speed and 

Direction, Relative 

Humidity and 

Temperature  

ة واتجاه الرياح، ودرجة تسجيل سرع
الحرارة والرطوبة النسبية للهواء المحيط 

 وبشكل متواصل الكترونياي 
 ----- جميع مواقع الرصد
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 . نتائج الدراسة2
 

SO)ثاني أكسيد الكبريت  2-1
2

) 
 

ويات هالا أن مست الرصد الحالية أظهرت نتائج الرصد لفترةفي مواقع الرصد الخمسة وقد ثاني أكسيد الكبريت تم رصد غاز 
كانت ضمن الحدود المنصو  عليها في القاعدة الفنية  في مواقع الرصد في البقعة والرصيفة والجيزة والخالدية الااز

جزء في  140,0و جزء في المليون للمعدل الساعي 300,0والبالاة  2006/ 1140األردنية لنوعية الهواء المحيط رقم 
ولم يُسجل أي  ،لحد المعدل الساعي الموقرموقع الرصد في في  تجاوزات خمسةفي حين ُسجل  المليون للمعدل اليومي

 تجاوز للحد اليومي في موقع الموقر.
  

جزء في المليون  092,0( أدناه أن أعلى معدل ساعي ُسجةل في كل موقع من مواقع الرصد هو 1-2يظهر الجدول رقم )
جزء في المليون  095,0جزء في المليون في الخالدية، و  126,0جزء في المليون في الجيزة، و  044,0في البقعة، و 

أن أعلى المعدالت الساعية قد أدناه ( 1-2رقم )كما يبين الشكل جزء في المليون في الموقر،  451,0في الرصيفة و 
لسُ   يفي يوم 5وعددها  حي  ُسجلت جميع التجاوزات الساعية في هالا الموقع ،الموقرفي موقع الرصد في  تجة
مرات  3ويجدر بالالكر أن المواصفة ال تسمح بتجاوز الحد الساعي لااز ثاني أكسيد الكبريت ألكثر من  .3/7/2017و2

 في السنة.
 

 – 1/12/2016(: ملخص نتائج رصد المعدالت الساعّية لغاز ثاني أكسيد الكبريت في مواقع الرصد الخمسة للفترة )1-2جدول رقم )
30/11/2017.) 

اعي أعلى معدل س الموقع
 )جزء في المليون(

وقت حدوث أعلى معدل 
 تاريخ الحدوث –ساعي 

عدد تجاوزات المعدالت 
 الساعية لحد المواصفة

النسبة المئوية لتجاوزات 
 المعدالت الساعية )%(

 صفر صفر 11/9/2017 – 08:00 0,092 البقعة
 صفر صفر 22/12/2016 – 15:00 044,0 الجيزة
 صفر صفر 27/2/2017 – 09:00 126,0 الخالدية
 صفر صفر 10/5/2017 – 09:00 095,0 الرصيفة
 0,08 5 2/7/2017 – 18:00 451,0 الموقر

 

ل في كل موقع من مواقع الرصد هو 2-2رقم )( وجدول 1-2الشكل رقم ) يبين  032,0( أدناه أن أعلى معدل يومي ُسجة
جزء  037,0 و جزء في المليون في الخالدية 016,0 جزء في المليون في الجيزة و 021,0 و جزء في المليون في البقعة
ل في موقع جزء في المليون في الموقر،  069,0 و في المليون في الرصيفة حي  يتبين أن أعلى المعدالت اليومية قد سجة

ية نوعلاألردنية القاعدة الفنية لحد المعدل اليومي المنصو  علي  في  أي تجاوزل تسجي واللك دون. الموقرالرصد في 
الرصد. ويجدر بالالكر أن  من مواقع موقع أي جزء في المليون في 140,0والبالا  2006/ 1140لهواء المحيط رقم ا

 ألكثر من مرة واحدة في السنة.ثاني أكسيد الكبريت المواصفة ال تسمح بتجاوز الحد اليومي لااز 
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 (1-2يتبع الشكل رقم )

 

 – 1/12/2016(: ملخص نتائج رصد المعدالت اليومُية لغاز ثاني أكسيد الكبريت في مواقع الرصد الخمسة للفترة )2-2جدول رقم )
30/11/2017.) 

أعلى معدل يومي  الموقع
 جزء في المليون()

تاريخ حدوث أعلى 
 معدل يومي

عدد تجاوزات المعدالت 
 اليومية لحد المواصفة

النسبة المئوية لتجاوزات 
 المعدالت اليومية )%(

 صفر صفر 13/9/2017 032,0 البقعة

 صفر صفر 4/1/2017 021,0 الجيزة

 صفر صفر 5/2/2017 016,0 الخالدية

 رصف صفر 28/2/2017 037,0 الرصيفة

 صفر صفر 3/7/2017 069,0 الموقر
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جزء  013,0في كل موقع من مواقع الرصد هو  خ ل فترة الدراسةثاني أكسيد الكبريت لااز ُسجل إن أعلى معدل شهري 
 009,0في الجيزة، و  2017 كانون الثانيجزء في المليون لشهر  017,0في البقعة، و  2017 أيلولفي المليون لشهر 
 026,0في الرصيفة و  2017شباط جزء في المليون لشهر  011,0 في الخالدية، و 2017 شباطلشهر  جزء في المليون

 يتم لم أن  وتجدر االشارة هنا إلى ((.1( في ملحق رقم )1الجدول رقم )في الموقر ) 2017آالار جزء في المليون لشهر 
لظروف جوية  الموقر في الرصد موقع في( 28/2/2017-11/1/2017) الفترة خ ل الكبريت أكسيد ثاني غاز رصد

 .أدت لسقوط الكرفان
  

لااز ثاني أكسيد الكبريت في معظم  قيم المعدالت الشهريةاي في نمط تاير هناك اخت فأن  أدناه (2-2الشكل رقم ) ويبين
ثاني أكسيد لااز  ةالشهري تالمعدال تقاربمواقع الرصد لفترة الدراسة الحالية مقارنة بالدراسات السابقة. كما ي حظ 

  .2017 آالارخ ل شهر  الموقر موقع الرصد في في وسجل أعلى معدل شهري الرصد قعامو  جميع فيالكبريت 
 

 

 
                                                           

  يف اجليزة.  2017يف املوقر, وحزيران  2016وكانون األول  2017% خالل االشهر كانون الثاين وشباط 25انقطع الرصد الكثر من 



 

- 16 - 
 

 (2-2يتبع الشكل رقم )
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 جزء في المليون في البقعة، و 008,0الرصد هو  في كل موقع من مواقع إن المعدل السنوي لااز ثاني أكسيد الكبريت
 و جزء في المليون في الرصيفة 005,0 جزء في المليون في الخالدية و 004,0 و جزء في المليون في الجيزة 008,0
014,0  ولم يسجةل أي تجاوز لحد المعدل السنوي المنصو  علي  في القاعدة الفنية  .موقرالجزء في المليون في

 ((.1( في ملحق رقم )2رقم ) جدول) جزء في المليون 040,0والبالا  2006/ 1140األردنية لنوعية الهواء المحيط رقم 
 

في جميع مواقع الرصد  الكبريتثاني أكسيد (( أدناه مقارنة مستويات غاز 5-2( و)4-2( و)3-2تبين األشكال رقم ))
ي حظ أن و  .السابقة الرصد( بمستويات  خ ل فترات 30/11/2017 – 1/12/2016الحالية ) الرصدخ ل فترة 

 باستثناء موقع الرصد جميع مواقعفي  انخفضت الحالية الرصدخ ل فترة  ثاني أكسيد الكبريتالمعدالت السنوية لااز 
 (.  30/11/2016 – 1/12/2015السابقة ) رصدل فترة المقارنة بمستوياتها خ  الموقر

 

 
 

                                                           
 خالل فرتة الدراسة احلالية.  %25,8 بنسبة ع الرصد يف املوقرانقط 
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H)كبريتيد الهيدروجين  2-2
2

S) 
 

 – 1/12/2016) رصد الحالية الفي موقع الرصد في البقعة خ ل فترة  كبريتيد الهيدروجينتم رصد غاز 
( للتعرف على مستويات هالا الااز في منطقة البقعة حي  من المتوقع أن ينبع  هالا الااز من محطة 30/11/2017

 معالجة المياه العادمة الواقعة شمال موقع الرصد. 
 

 فكما هو مبين فيالحالية  الرصدخ ل فترة  من هالا الااز متدنيةين نتائج الدراسة أن موقع الرصد تعرض لمستويات تب
ولم ُيسجل أي جزء في المليون  024,0أدناه وصل أعلى معدل ساعي إلى ( 6-2) الشكل رقم و (3 – 2الجدول رقم )

 ,جزء في المليون 030,0والبالا  2006/ 1140لقاعدة الفنية األردنية رقم ا المنصو  علي  في الساعي حدلل تجاوز
 .شهراي متتالياي  12  مرات خ ل ث هو الفنية عدد التجاوزات المسموح بتسجيلها في القاعدة  علماي بين

 

أعلى المعدالت اليومية وعدد تجاوزات المعدل اليومي في  ( أدناه4 – 2الجدول رقم )و  (6-2كما ويظهر الشكل رقم )
للحد اليومي  ولم ُيسجل أي تجاوز جزء في المليون 010,0موقع الرصد في البقعة، حي  بلا أعلى معدل يومي 

عدد التجاوزات  , علماي بينجزء في المليون 010,0والبالا  2006/ 1140القاعدة الفنية األردنية رقم  ي  فيالمنصو  عل
 .شهراي متتالياي  12ث   مرات خ ل  هوالمسموح بتسجيلها في القاعدة الفنية 

 

 (.30/11/2017 – 1/12/2016فترة )في البقعة لل (: ملخص نتائج رصد المعدالت الساعية لغاز كبريتيد الهيدروجين3-2جدول رقم )

 الموقع
 ساعيأعلى معدل 

 )جزء في المليون(
تاريخ حدوث وقت و 

 ساعيأعلى معدل 
عدد تجاوزات المعدالت 

 لحد المواصفة الساعية
النسبة المئوية لتجاوزات 

 )%( الساعيةالمعدالت 

 024,0 البقعة
11:00 – 

16/7/2017 
 صفر صفر
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 (.30/11/2017 – 1/12/2016(: ملخص نتائج رصد المعدالت اليومية لغاز كبريتيد الهيدروجين في البقعة للفترة )4-2جدول رقم )

 

جزء في  008,0إن أعلى معدل شهري وصل إلى  (1في ملحق رقم )( 3الجدول رقم )و أدناه ( 7-2)الشكل رقم يظهر 
اي في هناك اخت فوأن  2017وتشرين الثاني  وأيلول وتشرين األول ثانيالوكانون  2016ول األأشهر كانون المليون خ ل 

السابقة. كما ي حظ  بفترات الرصدالحالية مقارنة  الرصدلفترة  كبريتيد الهيدروجينرية لااز قيم المعدالت الشهنمط تاير 
 .في معظم أشهر الرصد لفترة الدراسة الحالية كبريتيد الهيدروجينلااز  ةالشهري تالمعدال تقارب

 

جزء أعلى معدل يومي ) الموقع
 في المليون(

تاريخ حدوث أعلى 
 معدل يومي

عدد تجاوزات المعدالت 
 اليومية لحد المواصفة

النسبة المئوية لتجاوزات 
 المعدالت اليومية )%(

 صفر صفر 15/11/2017 010,0 البقعة
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كبريتيد الهيدروجين ستويات غاز مقارنة م (1( في ملحق رقم )4والجدول رقم ) أدناه ((9-2( و)8-2تبين األشكال رقم ))
المعدل السنوي لهالا الااز ارتفع بشكل حي  ي حظ أن  .السابقة رصدخ ل فترة الدراسة الحالية بمستويات  خ ل فترات ال

 006,0بلا المعدل السنوي حي  ( 30/11/2016 – 1/12/2015السابقة ) رصدطفيف مقارنة بمستويات  خ ل فترة ال
 .جزء في المليون

 

 1140/2006لمعدالت الساعية واليومية لحدود القاعدة الفنية رقم ل اتتجاوز أي    لم يسجل( أن9-2كما يبين الشكل رقم )
 خ ل فترة الرصد الحالية مقارنة بالفترة التي سبقتها. 
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 (NH3األمونيا ) 2-3

( للتعرف على مستويات هالا 30/11/2017 – 1/12/2016في الخالدية خ ل فترة الدراسة ) مونيااألتم رصد غاز 
 الااز في هاله المنطقة المحاطة بالعديد من مزار  األبقار حي  من المتوقع أن ينبع  هالا الااز من تلك المزار . 

 
-2ورقم ) (5 – 2رقم ) ينفكما هو مبين في الجدول مرتفعةتبين نتائج الدراسة أن مستويات هالا الااز في الخالدية لم تكن 

 31وأعلى معدل يومي إلى  3ميكروغرام/م 156فقد وصل أعلى معدل ساعي إلى أدناه  (10-2) الشكل رقمو ( 6
 . 3ميكروغرام/م 270اليومي والبالا  2006/ 1140وهو أقل من حد القاعدة الفنية األردنية رقم  3ميكروغرام/م

 

 (.30/11/2017 – 1/12/2016ملخص نتائج رصد المعدالت الساعية لغاز األمونيا في الخالدية للفترة )(: 5-2جدول رقم )

 الموقع
 ساعيأعلى معدل 

 (3)ميكروغرام/م
تاريخ حدوث وقت و 

 ساعيأعلى معدل 
عدد تجاوزات المعدالت 

 لحد المواصفة  الساعية
النسبة المئوية لتجاوزات 

 )%( الساعيةالمعدالت 

 156 بلدية الخالدية :الخالدية
19:00 

9/9/2017 
 ال يوجد

 

 
 

 (.30/11/2017 – 1/12/2016(: ملخص نتائج رصد المعدالت اليومية لغاز األمونيا في الخالدية للفترة )6-2جدول رقم )

 يوميأعلى معدل  الموقع
 (3)ميكروغرام/م

تاريخ حدوث أعلى 
 يوميمعدل 

ت المعدالت عدد تجاوزا
 لحد المواصفة  اليومية

النسبة المئوية لتجاوزات 
 )%( اليوميةالمعدالت 

 صفر صفر 12/12/2016 31 بلدية الخالدية الخالدية:
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 13,9إن أعلى معدل شهري وصل إلى ( 1( في ملحق رقم )5( أدناه وجدول رقم )11-2يظهر الشكل رقم )
 حدالوهو أقل من  3ميكروغرام/م 6بينما بلا المعدل لكامل فترة الرصد  ,2016 كانون األولخ ل شهر  3ميكروغرام/م

انقطع الرصد في هالا  وتجدر االشارة هنا أن  .3ميكروغرام/م 8والبالا  2006/ 1140لقاعدة الفنية األردنية رقم لالسنوي 
  انة الجهاز.ألسباب فنية تتعلق بصي 2017 حزيران وتموز وآبيار و أخ ل أشهر  %25ألكثر من الموقع 

 
 

 
خ ل فترة الدراسة  األمونيامقارنة مستويات غاز  (1( في ملحق رقم )6والجدول رقم ) ( أدناه12-2يبين الشكل رقم )

هالا ل المعدل السنويحي  ي حظ أن  .السابقة الرصد( بمستويات  خ ل فترات 30/11/2017 – 1/12/2016الحالية )
بلا حي  ( 30/11/2014 – 1/12/2013انخفض بشكل طفيف مقارنة بمستويات  خ ل فترة الرصد األخيرة ) الااز

 .   3ميكروغرام/م 6المعدل السنوي 
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NO, NO) أكاسيد النيتروجين 2-4
2

 & NO
X

) 

NO, NO)تم رصد غازات 
2

 & NOX) 1/12/2016لرصد لفترة الدراسة )مواقع الرصد الخمسة وقد أظهرت نتائج ا في – 
ضمن كانت  في البقعة والجيزة والرصيفة مواقع الرصدفي  ( أن مستويات غاز ثاني أكسيد النيتروجين30/11/2017

جزء في  210,0والبالاة  2006/ 1140الحدود المنصو  عليها في القاعدة الفنية األردنية لنوعية الهواء المحيط رقم 
في حين ُسجل  للمعدل اليومي ولم ُيسجل أي تجاوز لتلك الحدود. جزء في المليون 08,0 و اعيللمعدل الس المليون

في موقع الرصد في  تجاوزين ساعيينفي موقع الرصد في الموقر وُسجل  يومية وتسعة تجاوزات تجاوزين ساعيين
ليومية المسجلة لتراكيز غازات ( أدناه يوضحان أعلى المعدالت الساعية وا14-2( و )13-2الشك ن رقم ) الخالدية.

 ( خ ل فترة الرصد.NO, NO2 & NOxأكاسيد النيتروجين )
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 (13-2يتبع الشكل رقم )
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 (14-2يتبع الشكل رقم )

 

 

 

 
 مواقعأن أعلى معدل ساعي لااز ثاني أكسيد النيتروجين في كل موقع من ( أدناه 8-2( و )7-2يبين الجدوالن رقم )

جزء في المليون في  086,0البقعة و جزء في المليون في  210,0و  في المليون في الرصيفة جزء 090,0 الرصد هو
أعلى معدل يومي لااز في حين بلا . الخالديةجزء في المليون في  241,0الموقر و جزء في المليون في  262,0الجيزة و 

جزء في المليون  057,0و  ن في الرصيفةجزء في المليو  043,0الرصد  مواقعثاني أكسيد النيتروجين في كل موقع من 
جزء في المليون في  047,0الموقر و جزء في المليون في  149,0الجيزة و جزء في المليون في  052,0البقعة و في 

 .الخالدية
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NO) ثاني أكسيد النيتروجين تائج رصد المعدالت الساعية لغاز(: ملخص ن7-2جدول رقم )

2

لفترة ل مواقع الرصد الخمسةفي  (
(1/12/2016 – 30/11/2017.) 

 الموقع
أعلى معدل ساعي )جزء في 

 المليون(
تاريخ  –وقت حدوث أعلى معدل ساعي 

 الحدوث

عدد تجاوزات 
المعدالت الساعية 

 لحد المواصفة

النسبة المئوية 
لتجاوزات المعدالت 

 الساعية )%(
 صفر صفر 17/12/2016,  12:00 090,0 الرصيفة
 صفر صفر 8/9/2017,  23:00 210,0 البقعة
 صفر صفر 8/6/2017,  10:00 086,0 الجيزة
 0,031 2 24/7/2017,  15:00 262,0 الموقر
 0,026 2 19/10/2017,  20:00 241,0 الخالدية

 
NO) ثاني أكسيد النيتروجين از(: ملخص نتائج رصد المعدالت اليومية لغ8 -2جدول رقم )

2

 للفترة مواقع الرصد الخمسةفي  (
(1/12/2016 – 30/11/2017.) 

)جزء في  يوميأعلى معدل  الموقع
 المليون(

حدوث أعلى معدل  تاريخ
 يومي

عدد تجاوزات المعدالت 
 لحد المواصفة اليومية

النسبة المئوية لتجاوزات 
 )%( اليوميةالمعدالت 

 صفر صفر 15/11/2017 043,0 الرصيفة
 صفر صفر 26/10/2017 057,0 البقعة
 صفر صفر 3/7/2017 052,0 الجيزة
 3,383 9 24/7/2017 149,0 الموقر
 صفر صفر 19/10/2017 047,0 الخالدية

 

لااز ثاني أكسيد  ُسجل معدل شهري ن أعلىأ (1في ملحق رقم ) (7والجدول رقم )أدناه  (15-2رقم ) الشكليبين 
 023,0و  2016 كانون األوللشهر  رصيفةجزء في المليون في ال 027,0 هوالرصد  مواقعالنيتروجين في كل موقع من 

 046,0و  2017الجيزة لشهر تموز جزء في المليون في  036,0و  2017البقعة لشهر تشرين األول جزء في المليون في 
وتجدر  .2017تشرين األول الخالدية لشهر جزء في المليون في  029,0و  2017 آبالموقر لشهر جزء في المليون في 

 الرصد موقع في( 28/2/2017-11/1/2017) الفترة خ ل النيتروجين أكسيد ثاني غاز رصد يتم لم أن  االشارة هنا إلى
 لظروف جوية أدت لسقوط الكرفان. الموقر في

 

                                                           
  وكانون ثاين وشباط وتشرين أول  2016يف اجليزة, وكانون أول  2017يار أيف اخلالدية، و  2017يار وحزيران  أ% خالل االشهر 25انقطع الرصد ألكثر من

 يف املوقر.  2017
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 (15-2يتبع الشكل رقم )

 

 
 هوالرصد  مواقعن المعدل السنوي لااز ثاني أكسيد النيتروجين في كل موقع من أ( 1( في ملحق رقم )8ل رقم )يبين الجدو 

الجيزة و جزء في المليون في  025,0البقعة و جزء في المليون في  012,0و  جزء في المليون في الرصيفة 019,0
ولم يسجل أي تجاوز لحد المعدل السنوي  .الموقرفي جزء في المليون  021,0و  الخالديةجزء في المليون في  013,0

 جزء في المليون.  05,0والبالا  2006/ 1140المنصو  علي  في القاعدة الفنية األردنية لنوعية الهواء المحيط رقم 
 

د لرصفي جميع مواقع ا ثاني أكسيد النيتروجينأدناه مقارنة مستويات غاز  (18-2( و)17-2و) (16-2)تبين األشكال رقم 
ثاني أكسيد حي  ي حظ أن المعدالت السنوية لااز  .السابقة الرصدبمستويات  خ ل فترات  الحالية الرصدخ ل فترة 
مقارنة  ما عدا البقعة مواقع الرصد كافةفي  ارتفعت (30/11/2017–1/12/2016الحالية ) الرصدخ ل فترة  النيتروجين

 .(30/11/2016–1/12/2015) السابقة الرصدبمستوياتها خ ل فترة 

                                                           
  ة الدراسة احلالية.خالل فرت  %27,1بنسبة انقطع الرصد يف املوقر 
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PM)الجسيمات  2-5
10

 & PM
2.5

) 
 

PM)ميكرون  5,2بقطر يقل عن أو يساوي  تركيز الجسيماتمستويات تم مراقبة 
2.5

 البقعة ومراقبة موقع الرصد في في (
PM)ميكرون  10بقطر يقل عن أو يساوي  يماتتركيز الجس مستويات

10

  في الخالدية والرصيفة والجيزة. الرصد في مواقع (
  

المسجلة في مواقع  (PM2.5 & PM10)( أدناه المعدالت اليومية لتراكيز الجسيمات 20-2( و)19-2يبين الشك ن رقم )
لحد اليومي المنصو  علي  في القاعدة الفنية األردنية جل العديد من التجاوزات لسُ  الرصد خ ل فترة الرصد الحالية  حي 

تم تسجيل  (PM2.5)، ففي موقع الرصد في البقعة PM2.5لة  3ميكروغرام/م 65و  PM10لة  3ميكروغرام/م 120والالي يبلا 
 22( وPM10تجاوزاي في موقع الرصد في الجيزة ) 119 جل، بينما سُ من فترة الرصد %90,0 أي ما نسبت  تجاوزات 3

 %24,33( أي ما نسبت  PM10تجاوزاي في موقع الرصد في الرصيفة ) 28( وPM10تجاوزاي في موقع الرصد في الخالدية )
 في الرصيفة. %63,8وفي الخالدية  %32,6و في الجيزة
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 & PM2.5المعدالت الشهرية لتراكيز الجسيمات ) (1( في الملحق رقم )9والجدول رقم )أدناه ( 21-2الشكل رقم )يبين 
PM10.األحيان  معظمي حظ وجود نمط مشترك في و  ( التي سجلت في مواقع الرصد األربعة خ ل فترة الرصد الحالية
لكثير من أشهر خ ل ا الث ثةفي مواقع الرصد  (PM10)لتركيز الجسيمات في المعدالت الشهرية  واالنخفاض ل رتفا 
مواقع الرصد هو  كل موقع من فيخ ل فترة الدراسة  (PM2.5 & PM10). إن أعلى معدل شهري لتركيز الجسيمات الرصد
 115 في الجيزة و 2017 يارأ لشهر 3ميكروغرام/م 155 في البقعة و 2016 كانون األوللشهر  3ميكروغرام/م 35

 .في الرصيفة 2017 الثاني تشرينلشهر  3ميكروغرام/م 128 خالدية وفي ال 2017 الثانيتشرين لشهر  3ميكروغرام/م
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دون اعتبار المعدالت  المحتسبة المعدالت الشهرية( أدناه يبينان 22-2والشكل رقم ) (1( في الملحق رقم )9الجدول رقم )
ومي المنصو  علي  في القاعدة الفنية األردنية رقم اليومية ل يام التي سجل خ لها تجاوزات لحد المعدل الي

عن مثي تها عند اعتبار  انخفاض المعدالت الشهرية ي حظ، حي  ث ثة من مواقع الرصد أو جميعها( في 1140/2006)
 د. تيثير الابار الطبيعي على مستويات الجسيمات في جميع مواقع الرصوالالي يبين للعديد من األشهر  جميع أيام الرصد

 

 
 

PM)في البقعة  3ميكروغرام/م 27بلات قيمة المعدل السنوي في كل موقع من مواقع الرصد 
2.5

في  3ميكروغرام/م 114 و (
PM) الجيزة

10

PM) في الخالدية 3ميكروغرام/م 72 و (
10

PM) في الرصيفة 3ميكروغرام/م 68 و (
10

تلك  ولقد تجاوزت. (
PMحدي المعدل السنوي للة  سنوية في مواقع الرصد في البقعة والجيزة والخالديةالمعدالت ال

2.5

PMو  
10

المنصو  عليهما  
, بينما كان المعدل السنوي في موقع على التوالي 3ميكروغرام/م 70و 3ميكروغرام/م 15في القاعدة الفنية األردنية والبالا 

PM ةالرصد في الرصيفة ضمن حد المعدل السنوي لل
10

 .في القاعدة الفنية األردنية المنصو  علي  
 

 الحالية  الرصد( أدناه مقارنة مستويات الجسيمات في جميع مواقع الرصد خ ل فترة 24-2)( و23-2)رقم  نيبين الشك 
 بشكل طفيف الحالية انخفضت الرصدفي فترة  المعدالت السنوية ي حظ أنحي   .السابقة الرصدبمستوياتها خ ل فترات 

المعدل السنوي  انخفضتوياتها في الدراسة التي سبقتها, بينما مقارنة بمس مواقع الرصد في البقعة والجيزة والخالديةفي 
PMللجسيمات 

10

 في الدراسة التي سبقتها. تويات مقارنة بمس ملحوظبشكل في موقع الرصد في الرصيفة  
 

                                                           
  يف البقعة.   2017يف الرصيفة، وآذار  2017% خالل شهر متوز 25انقطع الرصد ألكثر من 



 

- 35 - 
 

 
ن العوامل المختلفة والمتداخلة التي تلعب دوراي هاماي في مستويات الملوثات في الهواء المحيط. فإن مستويات هناك العديد م

 هاله الملوثات في الهواء المحيط تختلف من سنة ألخرد في نفس مواقع الرصد ألسباب عدةة منها:
  هناك اخت ف في نسبة الكبريت نوعية الوقود المستخدم في الصناعات والمركبات وغيرها من النشاطات، فمث ي 

 في الديزل حسب مصدره.
  كفاءة حرق الوقود ودرجة حرارة حرق الوقود والتحكم بمستود تركيز الملوثات في االنبعاثات الصادرة من عمليات

 الحرق.
  عدد ونوعية المركبات التي استخدمت الطرق الرئيسة والفرعية في مناطق الرصد وسرعة تحركها على الطرق

 ير المعبدة.غ
  الظروف الجوية التي تلعب دوراي هاماي في مدد انتشار الملوثات من المصادر إلى المناطق المحيطة ومستوياتها

في الهواء المحيط والتي تختلف من سنة ألخرد مثل اتجاه وسرعة الرياح، ودرجة الحرارة، واستقرار الهواء، 
 ومستود تاطية الايوم والرطوبة النسبية. 

 ايرات من صنع اإلنسان في طبوغرافية المناطق القريبة من مصادر التلو  وفي األبنية المجاورة لها.حدو  ت 
  .حدو  نشاطات غير متكررة سنوياي ينبع  منها الملوثات إلى الهواء المحيط 
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  حجم اإلنتاج في الصناعات المتواجدة في مناطق الرصد والالي ي ثر على كمية الوقود والهواء المضاوط
 مستخدم في عمليات الحرق، ونوعية ونو  الوقود المستخدم.ال

  مستويات غاز األوزون في الهواء المحيط الالي يلعب دوراي في عملية أكسدة غاز أول أكسيد النيتروجين إلى غاز
 ثاني أكسيد النيتروجين في الهواء المحيط. 

 مثل العواصف الرملية() الظروف الجوية التي تسبب انبعا  الجسيمات من المصادر الطبيعية . 
  حجم النشاطات المختلفة التي تسبب انبعا  الجسيمات في الصناعات، والمحاجر والمقالع المتواجدة في مناطق

 الرصد، ونوعية ومدد كفاءة التحكم بهاله النشاطات.
 

 سرعة واتجاه الرياح 2-6
  

ياح في كل موقع من مواقع الرصد على ( أدناه توضح توزيع نسب اتجاه وسرعة الر 34-2إلى ) (25-2األشكال رقم )
( أن الرياح 30/11/2017 – 1/12/2016أظهرت نتائج رصد سرعة واتجاه الرياح خ ل فترة الرصد )حدة. حي  

مع  .البقعة والرصيفة الالين سادت فيهما الرياح الساكنةالرصد في  يتسود في جميع مواقع الرصد باستثناء موقع الاربية
 .% في موقع الموقر لظروف جوية أدت لسقوط الكرفان25انقطع الرصد ألكثر من ر بين  األخال بعين االعتبا
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 – 1/12/2016الرياح السائدة في كل موقع من مواقع الرصد خ ل الفترة )اتجاه وسرعة ( أدناه 9–2يبين الجدول رقم )
( اتجاه الرياح السائدة والمعدل الشهري لسرعة الرياح 1( في الملحق رقم )10(، كما يبين الجدول رقم )30/11/2017

 د لمواقع الرصد الخمسة.لكل شهر من أشهر الرص
 (.30/11/2017 – 1/12/2016رياح السائدة في جميع مواقع الرصد للفترة )(: سرعة واتجاه ال9-2جدول رقم )

 سرعة الرياح السائدة اتجاه الرياح السائدة الموقع
 %32,3عقدة  2-0% تليها 33,7عقدة  10-5 %32,3الساكنة % تليها 33,9الاربية  الجيزة
 %32,5عقدة  5-2 % تليها8,51عقدة  2-0 %34,9% تليها الاربية 8,51الساكنة  الرصيفة
 %29,5عقدة  5-2% تليها 38,3عقدة  10-5 %12,5الشمالية % تليها 45,3الاربية  الموقر
 %34,2عقدة  10-5% تليها 38,5عقدة  5-2 %17,5 الساكنة% تليها 28,5 الاربية الخالدية
 %1,26عقدة  5-2% تليها 50,5عقدة  2-0 %23,5% تليها الاربية 50,5 ةالساكن البقعة

 

في جميع مواقع الرصد خ ل فترة الرصد الحالية. وي حظ من الشكل الرياح مخطط لوردة ( أدناه 35–2رقم )الشكل يبين 
 ماسجلت فيه نالالي البقعة والرصيفةالرصد في  يفي جميع مواقع الرصد باستثناء موقع كانت سائدة الاربيةأن الرياح 

 .% على التوالي51,8و  %50,5أعلى نسبة بمقدار  الساكنةالرياح 
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جميع الرياح في  مخطط لوردة(: 35-2الشكل رقم )
 – 1/12/2016فترة )الخالل مواقع الرصد 

30/11/2017.) 

 البقعة الجيزة

 الخالدية الموقر

 الرصيفة
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 الرطوبة النسبية ودرجة الحرارة 2-7
  

( أدناه أعلى وأدنى معدل يومي وكاللك أعلى وأدنى معدل 1-2الجدول رقم )و  (37-2و) (36-2رقم ) نالشك  يبين
 حي  تظهر. (30/11/2017 – 1/12/2016في جميع مواقع الرصد للفترة ) (RH) شهري تم تسجيل  للرطوبة النسبية

( تقارب نمط التاير في 30/11/2017 – 1/12/2016الرطوبة النسبية في مواقع الرصد الخمسة للفترة ) نتائج رصد
مع األخال بعين االعتبار بين  انقطع . المعدالت الشهرية للرطوبة النسبية في جميع مواقع الرصد خ ل فترة الدراسة الحالية

 .قوط الكرفان% في موقع الموقر لظروف جوية أدت لس25الرصد ألكثر من 

 
 

 



 

- 41 - 
 

 (36-2يتبع الشكل رقم )
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(: أعلى وأدنى معدل يومي وكذلك أعلى وأدنى معدل شهري تم تسجيله للرطوبة النسبية في جميع مواقع الرصد للفترة 10 -2جدول رقم )
(1/12/2016 – 30/11/2017.) 

 –أعلى معدل يومي )%(  الموقع
 تاريخ تسجيله

أدنى معدل يومي )%( 
 تاريخ تسجيله  -

أعلى معدل شهري 
 الشهر -)%( 

أدنى معدل شهري 
 الشهر -)%( 

 5/2017 – 7,41 12/2016 – 5,72 22/4/2017 – 5,15 16/2/2017 – 3,89 البقعة

 5/2017 – 5,31 12/2016 – 6,69 22/4/2017 – 9,9 24/12/2016 – 84,0 الجيزة

 5/2017 – 3,39 12/2016 – 3,77 22/4/2017 – 4,17 24/12/2016 – 94,4 الخالدية

 7/2017 – 2,35 12/2016 – 0,76 16/7/2017 – 2,19 24/12/2016 – 89,8 الرصيفة

 3/2017 – 7,33 11/2017 – 7,65 22/4/2017 – 8,14 9/10/2017 – 81,3 الموقر

 

 
( أدناه أعلى وأدنى معدل يومي وكاللك أعلى وأدنى معدل 11-2الجدول رقم )و  (39-2و) (38-2رقم ) نالشك  يبين

 .(30/11/2017 – 1/12/2016)في جميع مواقع الرصد للفترة  (Temperature)شهري تم تسجيل  لدرجة الحرارة 
 الرصدفي المعدالت الشهرية لدرجة الحرارة في جميع مواقع الرصد خ ل فترة نتائج الرصد تقارب نمط التاير  حي  تظهر

 % في موقع الموقر لظروف جوية أدت لسقوط الكرفان.25مع األخال بعين االعتبار بين  انقطع الرصد ألكثر من  الحالية.
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 (38-2يتبع الشكل رقم )
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(: أعلى وأدنى معدل يومي وكذلك أعلى وأدنى معدل شهري تم تسجيله لدرجة الحرارة في جميع مواقع الرصد للفترة 11 -2جدول رقم )
(1/12/2016 – 30/11/2017.) 

 الموقع
 أعلى معدل يومي

(º  )تاريخ تسجيله –م 
 أدنى معدل يومي

(º  )تاريخ تسجيله –م 
 أعلى معدل شهري

(º  )شهرال -م 
 أدنى معدل شهري

(º  )الشهر -م 

 1/2017  – 2,9 7/2017  – 7,28 28/1/2017 – 4,4 4/7/2017 – 1,32 البقعة

 1/2017  – 4,9 7/2017  – 8,30 17/2/2017 – 0,6 3/7/2017 – 2,34 الجيزة

 1/2017  – 3,8 7/2017  – 3,29 28/1/2017 – 6,4 2/7/2017 – 1,33 الخالدية

 1/2017  – 5,8 7/2017  – 3,30 28/1/2017 – 0,5 4/7/2017 – 8,33 الرصيفة

 11/2017  – 8,14 7/2017  – 5,29 2/4/2017 – 8,10 17/7/2017 – 0,32 الموقر
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 نتائج الدراسةمناقشة .3
 

 الجيزة 3-1
بقطر يقل عن أو في الهواء العالقة  سيماترصد الجيزة تعرض لمستويات مرتفعة من الجبينت نتائج المراقبة أن موقع 

PM)ميكرون  10يساوي 
10

بينما لم يتم تسجيل أي تجاوز للحدود الساعية  .تجاوزاي  119 اليوميةعدد التجاوزات حي  بلا  (
لكل من غاز ثاني أكسيد الكبريت وغاز ثاني  1140/2006أو اليومية المنصو  عليها في القاعدة الفنية األردنية رقم 

 سيد النيتروجين في الهواء المحيط.أك
  

وغاز ثاني أكسيد النيتروجين كيز غاز ثاني اكسيد الكبريت االمعدالت السنوية والفصلية لتر أدناه ( 1-3ُيبيةن الشكل رقم )
 .ت اليوم في موقع الرصد في الجيزةولسرعة الرياح خ ل كل ساعة من ساعا
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أعلى معدل لمستويات غاز الشتاء بينما كان أعلى معدل لمستويات غاز ثاني اكسيد الكبريت في فصل  ُسجل ي حظ بين 
 وغاز ثاني أكسيد النيتروجين كيز غاز ثاني أكسيد الكبريتاتر كما ي حظ أن  ،الصيففي فصل  النيتروجينثاني اكسيد 

لى أعلى مستويات  في نهاية ت تناسب طرديا مع معدل سرعة الرياح فك هما يصل إلى أدنى مستويات  في الصباح الباكر وا 
النهار. يمكن تعليل هاله الظاهرة بتحليل العوامل الجوية العديدة التي لها دور بنقل االنبعاثات إلى مواقع الرصد، فباإلضافة 

دوراي هاماي في المسافة التي يمكن أن تصلها  (Atmospheric Stability)تقرار الهواء إلى سرعة واتجاه الرياح يلعب اس
  االنبعاثات وتركيزها في الهواء المحيط.

  

على التوالي وهالا  %33,9و %0,3وصلت نسبة الرياح الشمالية الاربية والاربية في منطقة الجيزة خ ل فترة الدراسة إلى 
النشاطات الصناعية والخدمية الواقعة شمال شرق، وشرق، وجنوب شرق، وجنوب  بانبعاثاتر يعني أن موقع الرصد ال يتيث

% خ ل فترة الدراسة 32,3تواجدت الرياح الساكنة بنسبة  كما .% من الوقت34,2 وجنوب غرب موقع الرصد بنسبة
كبات لقرب موقع الرصد من الطريق الصادرة من مصادر التلو  المختلفة مثل المر  االنبعاثاتوالتي ال تساعد على تخفيف 

القادرة على نقل % 22,9بنسبة الصحراوي وكاللك تواجدت الرياح الجنوبية )الجنوبية الشرقية والجنوبية والجنوبية الاربية( 
القادرة على نقل  %9,5والشمالية الشرقية بنسبة  والرياح الشرقية لموقع الرصد من مصادر التلو  الثابتة االنبعاثات

 (. فصل نتائج الدراسة( في 28-2الشكل رقم )انظر بعاثات من المطار لموقع الرصد )االن
 

توزيع سرعة واتجاه الرياح خ ل األيام التي تجاوزت فيها المعدالت اليومية  ( أدناه3-3( و)2-3)يبين الشك ن رقم 
PMلتركيز 

10

 الرياح الساكنة ُسجلتي الجيزة، حي  الحد المنصو  علي  في القاعدة الفنية األردنية في موقع الرصد ف 
لموقع الرصد وهي  من مصادر التلو  الثابتة والمطار االنبعاثاتالقادرة على نقل  %، كما تواجدت الرياح33,6بنسبة 
. كما يدل انخفاض المعدالت %23,7بنسبة  الجنوبية )الجنوبية الشرقية والجنوبية والجنوبية الاربية( والشرقية الرياح
PMة للة الشهري

10

عن مثي تها عند عدم احتساب األيام التي تجاوزت فيها ث ثة أو جميع مواقع الرصد الحدود اليومية  
PMالمنصو  عليها في القاعدة الفنية األردنية، مساهمة الابار الطبيعي في رفع مستويات 

10

الجدول انظر في الجيزة ) 
 (.فصل نتائج الدراسة ( في22-2الشكل رقم )و  (1( في الملحق رقم )9رقم )
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 الرصيفة 3-2
SO)ثةةاني اكسةةيد الكبريةةت غةةاز بينةةت نتةةائج المراقبةةة فةةي موقةةع الرصةةد فةةي الرصةةيفة أن مسةةتويات 

2

منخفضةةة بشةةكل كانةةت  (
غةاز ثةاني ت بينمةا ارتفعةت مسةتويا( 30/11/2016 – 1/12/2015السةابقة ) الرصةدمقارنةي بمستوياتها خ ل فتةرة  ملحوظ

NO)أكسةةيد النيتةةروجين 
2

لةةم يةةتم تسةةجيل أي تجةةاوز للحةةدود , و السةةابقة الرصةةدمقارنةةةي بمسةةتوياتها خةة ل فتةةرة بشةةكل طفيةةف  (
لكل من غاز ثاني أكسيد الكبريت وغاز  1140/2006الساعية أو اليومية المنصو  عليها في القاعدة الفنية األردنية رقم 

PM)كمةا كانةت مسةتويات الجسةيمات العالقةة فةي الهةواء  .اء المحةيطثةاني أكسةيد النيتةروجين فةي الهةو 
10

موقةع الرصةيفة  فةي  (
مقارنةةي بمسةةتوياتها خةة ل  ملحةةوظمرتفعةة وفةةي الترتيةب الثةةاني بةين المواقةةع الث ثةةة بعةد موقةةع الجيةزة إال أنهةةا انخفضةةت بشةكل 

 .تجاوزاي  28 ليوميةاعدد التجاوزات بلا و  (30/11/2016 – 1/12/2015السابقة ) الرصدفترة 
 

 ات ثةةاني أكسةةيد الكبريةةت وثةةاني أكسةةيد النيتةةروجينالمعةةدالت السةةنوية والفصةةلية لتركيةةز غةةاز أدنةةاه ( 4-3يظهةةر الشةةكل رقةةم )
 .ولسرعة الرياح خ ل كل ساعة من ساعات اليوم في الرصيفة
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فةةي . الشةةتاءفةةي فصةةل  سةةجلت الكبريةةتثةةاني أكسةةيد غةةاز  و ثةةاني أكسةةيد النيتةةروجينغةةاز أعلةةى معةةدل لمسةةتويات ي حةةظ أن 
حةةين أن المعةةدالت السةةنوية والفصةةلية )الشةةتاء والخريةةف( لاةةاز ثةةاني أكسةةيد الكبريةةت كانةةت تتناسةةب طرديةةاي مةةع معةةدل سةةرعة 

لةةةى أعلةةةى مسةةةتويات  فةةةي النهةةةار. بينمةةةا كانةةةت المعةةةدالت السةةةنوية يصةةةل إلةةةى أدنةةةى مسةةةتويات  فةةةي الو الريةةةاح  صةةةباح البةةةاكر وا 
والفصةةلية لاةةاز ثةةاني أكسةةيد النيتةةروجين تتايةةر بةةنمط مختلةةف مةةع معةةدل سةةرعة الريةةاح إال كةةان يصةةل إلةةى أدنةةى مسةةتويات  فةةي 

لى أعلى مستويات  في الساعات )17:00-13:00ساعات ما بعد الظهيرة والعصر ) ( صباحاي وساعات 10:00-8:00( وا 
 (.24:00-20:00المساء ومنتصف الليل )

 

 العالقة في الهواءبينت نتائج المراقبة أن موقع الرصد في بلدية الرصيفة تعرض لمستويات مرتفعة من الجسيمات كما و 
(PM

10

ود خاصة في الصادرة من حرق الوق االنبعاثاتأهم مصادر التلو  في المنطقة القريبة من موقع الرصد هي  ومن. (
 بقايا مناجم الفوسفات والابار الطبيعي.و  كالصناعات الحرفية ومعامل الطوب والحجر المركبات وكاللك الصناعات القريبة

 

توزيع سرعة واتجاه الرياح خ ل األيام التي تجاوزت فيها المعدالت اليومية لتركيز أدناه  (6-3( و)5-3)يبين الشك ن رقم 
PMالجسيمات 

10

تبين أن الرياح الساكنة كانت سائدة بنسبة  في موقع الرصد في بلدية الرصيفة، حي  يوميال الحد 
كما يدل . الصادرة من مصادر التلو  المختلفة االنبعاثاتوالتي ال تساعد على تخفيف  خ ل أيام التجاوز 70,6%

PMانخفاض المعدالت الشهرية للة 
10

جاوزت فيها ث ثة أو جميع مواقع الرصد عن مثي تها عند عدم احتساب األيام التي ت 
الحدود اليومية المنصو  عليها في القاعدة الفنية األردنية لنوعية الهواء المحيط، مساهمة الابار الطبيعي في رفع 

PMمستويات الجسيمات 
10

فصل ( في 22-2الشكل رقم ) و (1( في الملحق رقم )9الجدول رقم )انظر في الرصيفة ) 
 .   (نتائج الدراسة
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 الخالدية 3-3
PM) العالقة في الهواءالجسيمات  لمستويات مرتفعة من بينت نتائج المراقبة أن موقع الرصد في بلدية الخالدية تعرض

10

) 
السابقة  رصدالمقارنةي بمستوياتها خ ل فترة خ ل فترة الدراسة الحالية بشكل طفيف انخفض المعدل السنوي لها  إال أن

تجاوزاي للحد اليومي المسموح ب  في القاعد الفنية األردنية لنوعية الهواء  22 وُسجل (30/11/2016 – 1/12/2015)
NO)ثاني أكسيد النيتروجين  اازارتفع المعدل السنوي لكما و  المحيط.

2

مقارنةي خ ل فترة الدراسة الحالية بشكل ملحوظ  (
تجاوزين للحد الساعي المسموح ب  في القاعد الفنية األردنية لنوعية الهواء  وُسجل لسابقةا الرصدبمستوياتها خ ل فترة 

SO)ستويات غاز ثاني اكسيد الكبريت م بينما كانت المحيط. 
2

ضمن الحدود المسموح بها في  (NH3)وغاز األمونيا  (
 . تلك الحدودولم يتم تسجيل أي تجاوز ل القاعدة الفنية األردنية لنوعية الهواء المحيط

 
تجاوزين للحد الساعي المسموح ب  في القاعد الفنية األردنية لنوعية الهواء المحيط لااز ثاني أكسيد النيتروجين  ُسجل

(NO
2

جنوبية الوكانت الرياح  ،(20:00الساعة  ،19/10/2017( و)13:00الساعة  ،2/8/2017في الخالدية يومي ) (
من مصنع اإلسمنت األبيض إلى موقع  االنبعاثاتعلى نقل  وهي القادرة 2/8/2017 ساعة التجاوز بتاريخ سائدة اربيةال

وسبقها سيطرة للرياح الساكنة وهي القادرة  19/10/2017. بينما كانت الرياح الشمالية سائدة ساعة التجاوز بتاريخ الرصد
الموقع على غرب -تواجدة شمال وشمالمزار  األبقار والمنشآت الصناعية المإلى موقع الرصد من االنبعاثات على نقل 

 المفرق.-طريق الخالدية
 

 ثاني أكسيد النيتروجينالمعدالت السنوية والفصلية لتركيز غاز ثاني اكسيد الكبريت وغاز  أدناه( 7-3يظهر الشكل رقم )
غاز ل لمستويات أعلى معدي حظ أن حي  ولسرعة الرياح خ ل كل ساعة من ساعات اليوم في الخالدية،  وغاز األمونيا

في فصل الكبريت ثاني أكسيد غاز أعلى معدل لمستويات بينما كان  الخريففي فصل  سجلت ثاني أكسيد النيتروجين
لااز ثاني أكسيد  ن أن المعدالت السنوية والفصليةفي حي. الشتاءفي فصل غاز األمونيا معدل لمستويات الشتاء وأعلى 

لى أعلى مستويات   إالسرعة الرياح  الكبريت كانت تتناسب طردياي مع معدل يصل إلى أدنى مستويات  في الصباح الباكر وا 
في النهار. بينما كانت المعدالت السنوية والفصلية لااز ثاني أكسيد النيتروجين تتاير بنمط مختلف مع معدل سرعة الرياح 

لى أعلى م ( 11:00-8:00ستويات  في الساعات )إال كان يصل إلى أدنى مستويات  في ساعات الصباح الباكر والعصر وا 
المعدالت السنوية والفصلية )الشتاء والصيف والخريف( وأما  .(24:00-20:00صباحاي وساعات المساء ومنتصف الليل )

لااز األمونيا كانت تتناسب طردياي بشكل طفيف جداي وغير ملحوظ مع معدل سرعة الرياح إال يصل إلى أدنى مستويات  في 
لى أعلى مستويات  في النهار. الصباح الباكر  وا 
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PM) في الهواء العالقة هناك مصادر متعددة للجسيمات
10

 في الخالدية من أبرزها الجسيمات الناتجة عن حرق الوقود في( 
الجسيمات المنبعثة من عمليات التصنيع المختلفة في مصنع اإلسمنت األبيض، وكاللك الابار و المصادر الثابتة والمتحركة، 

 الطبيعي.
 

توزيع سرعة واتجاه الرياح خ ل األيام التي تجاوزت فيها المعدالت اليومية لتركيز  أدناه (9-3( و)8-3)يبين الشك ن رقم 
PM

10

والجنوبية    في القاعدة الفنية األردنية في بلدية الخالدية، حي  يظهر تواجد الرياح الجنوبيةالحد المنصو  علي 
، وكاللك الرياح الشرقية  %8,8بنسبة  القادرة على نقل الجسيمات من مصنع اإلسمنت األبيض إلى موقع الرصد الاربية

حظ ارتفا  نسب الرياح الات السرعة المتوسطة . كما وي %19,7بنسبة  الحاملة الابار الطبيعي من البادية الشرقية
والمرتفعة التي تعمل على اثارة الابار الطبيعي في المنطقة الات الطابع الصحراوي حي  تواجدت الرياح الات السرعات 

% بينما تواجدت الرياح الات السرعات 24,6عقدة( بنسبة  15-10عقدة و 20-15عقدة و  20العالية )أكبر من 
 . %58,1عقدة( بنسبة  5-2عقدة و 10-5المتوسطة )

PMيدل انخفاض المعدالت الشهرية للة و كما 
10

عن مثي تها عند عدم احتساب األيام التي تجاوزت فيها ث ثة أو جميع  
مواقع الرصد الحدود اليومية المنصو  عليها في المواصفة الوطنية للهواء المحيط، مساهمة الابار الطبيعي في رفع 

PM مستويات
10

 (. ( في فصل نتائج الدراسة22-2والشكل رقم ) (1( في الملحق رقم )9الجدول رقم )انظر في الخالدية ) 
 

 
 الموقر 3-4

هناك ارتفا  ملحوظ  أن الرصد الحاليةفترة خ ل  في موقع الرصد على الحد بين الحاتمية والموقر المراقبةبينت نتائج 
NO)ي أكسيد النيتروجين ثان غازلمستويات 

2

SO)ثاني اكسيد الكبريت ومستويات غاز  (
2

خ ل فترة الدراسة الحالية  (
( حي  تم تسجيل تجاوزين للحد الساعي 2016-2015( مقارنة بمستوياتهما في الدراسة التي سبقتها )2016-2017)

ثاني أكسيد النيتروجين وعية الهواء المحيط لااز في القاعدة الفنية األردنية لن ماوتسعة تجاوزات للحد اليومي المسموح به
(NO

2

ثاني وتم تسجيل خمسة تجاوزات للحد الساعي المسموح ب  في القاعدة الفنية األردنية لنوعية الهواء المحيط لااز , (
SO)اكسيد الكبريت 

2

). 
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 ثاني أكسيد النيتروجينكبريت وغاز المعدالت السنوية والفصلية لتركيز غاز ثاني اكسيد ال أدناه( 10-3يظهر الشكل رقم )
جد معدالت لفصل الشتاء الموقر مع األخال بعين االعتبار أن  ال يو ولسرعة الرياح خ ل كل ساعة من ساعات اليوم في 

ثاني أكسيد غاز أعلى معدل لمستويات ي حظ أن حي  ، % خ ل اللك الفصل25الكثر من في الموقع النقطا  الرصد 
لااز ثاني أكسيد  معدالت السنوية والفصليةكانت الو . الصيففي فصل  اني أكسيد الكبريت سجلتوغاز ث النيتروجين

لى أعلى مستويات  في  إالالكبريت تتناسب طردياي مع معدل سرعة الرياح  يصل إلى أدنى مستويات  في الصباح الباكر وا 
 يتروجين بشكل متفاوت مع معدل سرعة الرياح.بينما تتاير المعدالت السنوية والفصلية لااز ثاني أكسيد الن النهار.

 

 

 

 



 

- 54 - 
 

 2 يومي خ ل في محطة رصد الموقر توزيع سرعة واتجاه الرياح أدناه (12-3( و)11-3)يبين الشك ن رقم 
لااز ثاني أكسيد  المنصو  علي  في القاعدة الفنية األردنية الساعي حدلل خمسة تجاوزات مُسجل فيه نالالي 3/7/2017و

تليها الرياح الشمالية الاربية بنسبة  %58,3بنسبة  سائدة الاربيةالرياح  كانت، حي  الموقر موقع رصد في الكبريت
 غربالمصانع المتواجدة من  الملوثات المنبعثةالقادرة على نقل % وهي 8,3% ثم الرياح الجنوبية الاربية بنسبة 18,8

 .ي إل موقع الرصد غربوجنوب  غربوشمال 

 
 

ُسجل فيها  األيام التي خ ل في محطة رصد الموقر توزيع سرعة واتجاه الرياح أدناه (14-3( و)13-3)يبين الشك ن رقم 
، حي  الموقر موقع رصد في لااز ثاني أكسيد النيتروجين المنصو  علي  في القاعدة الفنية األردنية اليومي حدلل تجاوز
% وهي 8,3بنسبة  الشمالية الاربية% ثم الرياح 14,5بنسبة  الساكنةتليها  %66,4ائدة بنسبة الاربية سالرياح  كانت

 ي .إل المصانع المتواجدة غرب وشمال غرب موقع الرصدمن  الملوثات المنبعثةالقادرة على نقل 
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 البقعة 3-5
NO)ثاني أكسيد النيتروجين  غازستويات مأن البقعة  في رصدالموقع  فيبينت نتائج المراقبة 

2

غاز ثاني اكسيد الكبريت و  (
(SO

2

H) كبريتيد الهيدروجينغاز  و (
2

S) المسموح بها في القاعدة الفنية األردنية  الساعية واليومية كانت ضمن الحدود
H) كبريتيد الهيدروجين غاز مراقبةنتائج أظهرت و  هالا .ولم يتم تسجيل أي تجاوز لتلك الحدود لنوعية الهواء المحيط

2

S) 
( مقارنة بالمعدل السنوي في فترة 2017-2016ارتفا  طفيف للمعدل السنوي لتركيز هالا الااز خ ل فترة الدراسة الحالية )

NO)ثاني أكسيد النيتروجين  اازل ة, بينما انخفضت المعدالت السنوي(2016-2015الرصد التي سبقتها )
2

غاز ثاني و  (
SO)اكسيد الكبريت 

2

( مقارنة بمستوياتهما في فترة الرصد التي سبقتها 2017-2016خ ل فترة الدراسة الحالية ) (
(2015-2016) . 
 

-2016فقد بينت نتائج المراقبة خ ل فترة الرصد الحالية ) (PM2.5) العالقة في الهواءالجسيمات وأما بالنسبة لمستويات 
لمستويات  ح  واإلرشاد الزراعي )مديرية زراعة عين الباشا( في البقعةموقع الرصد في المركز الوطني للب( تعرض 2017

بالمقابل انخفاض ( مع انخفاض طفيف في المعدل السنوي و 2016-2015) قريبة من تلك المسجلة في فترة الرصد السابقة
 .تجاوزات فقط 3حي  ُسجل  ،نسبة التجاوزات للحد اليومي المنصو  علي  في القاعد الفنية األردنيةملحوظ في 

 
المعدالت السنوية والفصلية لتركيز كل من غاز ثاني أكسيد الكبريت وغاز كبريتيد  أدناه( 15-3ُيبيةن الشكل رقم )

 ولسرعة الرياح خ ل كل ساعة من ساعات اليوم في موقع الرصد في البقعةوغاز ثاني أكسيد النيتروجين  الهيدروجين
متقاربة خ ل معظم ساعات اليوم وان أعلى كانت  وكبريتيد الهيدروجين كبريتثاني أكسيد الحي  يظهر أن مستويات 

بينما كانت المعدالت السنوية والفصلية )الخريف كبريتيد الهيدروجين. و الخريف لثاني أكسيد الكبريت التراكيز سجلت في 
ة الرياح إال كان يصل إلى أدنى والصيف والربيع( لااز ثاني أكسيد النيتروجين تتاير بنمط مختلف مع تاير معدل سرع

لى أعلى مستويات  في الساعات )16:00-12:00مستويات  في ساعات ما بعد الظهر والعصر ) ( 9:00-7:00( وا 
 .(24:00-20:00صباحاي وساعات المساء إلى منتصف الليل )
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PM هناك مصادر متعددة للجسيمات
2.5

جة عن حرق الوقود في المصادر الثابتة في البقعة من أبرزها الجسيمات النات 
حتمالية أقل الابار المنبع  من المحاجر وعمليات طحن الجير وكاللك الابار اوالمتحركة خاصة التي تعمل على الديزل، وب

توزيع سرعة واتجاه الرياح خ ل األيام التي تجاوزت فيها المعدالت  ( أدناه17-3( و)16-3)الطبيعي. يبين الشك ن رقم 
PM ليومية لتركيز الجسيماتا

2.5
الحد المنصو  علي  في القاعدة الفنية األردنية في موقع الرصد في البقعة للفترة  

وهي ال تساعد على  %68,2(، حي  يظهر أن الرياح الساكنة كانت سائدة بنسبة 30/11/2017 – 1/12/2016)
 .لمركباتاحركة ادر التلو  القريبة مثل تشتت اإلنبعاثات الصادرة من مص
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 التوصيـــــات -4
 

 ت كد نتائج الدراسة الحالية على ضرورة تطبيق التوصيات التالية: 
يوصى باالستمرار في مراقبة نوعية الهواء في مناطق الرصد الحالية وزيادة المناطق الماطاة لتشمل كافة  .1

لما لاللك من أهمية لتحديد المناطق المعرضة لتلو  الهواء للعمل  صد وطنيةمن شبكة ر مناطق المملكة ض
التي من شينها  (Air Quality Control)على دراسة مصادر التلو  في تلك المناطق وتنفيال اإلجراءات 

الحد من تجاوز تراكيز الملوثات لحدود المواصفات الوطنية لنوعية الهواء المحيط وكاللك المحافظة على 
 مناطق التي تتمتع بنوعية هواء ضمن حدود المواصفات الوطنية لنوعية الهواء المحيط من التدهور.ال

 

 Black)يوصى بتوسيع دائرة الرصد من حي  عدد الملوثات المرصودة. خاصة رصد مستويات  .2
Carbon) الجسيمات  في المناطق التي تعاني من كثافة حركة السير والتي يرصد فيهاPM

2.5

PM)أو  (
10

 
حي  إن اللك يساعد في تقدير مساهمة االنبعاثات الصادرة من احتراق الوقود في المركبات على مستويات 

O)وكاللك رصد مستويات األوزون . الجسيمات في الهواء المحيط
3

في المناطق التي تعاني من كثافة  (
لمتطايرة وأشعة الشمس حركة السير وغيرها من مصادر انبعا  اكاسيد النيتروجين والمركبات العضوية ا

الحادة حي  أن تلك الظروف تساعد على تكون غاز األوزون في الهواء المحيط وهالا الااز مضر جداي 
 بالصحة العامة.

 

يوصى بتايير موقع الرصد في الخالدية لمنطقة قريبة ليس فقط من مزار  األبقار بل كاللك من مزار   .3
ي رصدت خ ل فترة الرصد في منطقة المفرق القريبة من الدواجن حي  لوحظ أن مستويات األمونيا الت

 مزار  الدواجن قد فاقت بكثير المستويات التي رصدت في موقع الرصد الحالي في الخالدية. 
 

يوصى باستخدام النمالجة الرياضية النتشار الملوثات في تحديد مواقع رصد نوعية الهواء المحيط حي  أن  .4
جع الطرق إاُل أن اللك يحتاج إلى تجميع أكبر ما يمكن من البيانات من النمالجة الرياضية تعتبر من أن

 الصناعات المحيطة بمواقع الرصد.
 

الوطنية لنوعية الهواء المحيط في المملكة،  االستراتيجيةإن مثل هاله الدراسات تضع األساس للعمل على  .5
 المقترحات التالية: والتي تحتاج أيضاي إلى تنفيال العديد من األبحا  والتي ال تنحصر على

 تقييم الع قة بين نوعية الهواء المحيط والصحة العامة. -
 تقييم الع قة بين نوعية الهواء المحيط ونوعية الهواء الداخلي. -
لتقييم تيثيرها القائمة  للمنشآتاستخدام النمالجة الرياضية النتشار الملوثات من المصادر الثابتة التابعة  -

 .طعلى نوعية الهواء المحي
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  ((11ملحــــق )ملحــــق )
  الجــــــــداولالجــــــــداول
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تشرين الثاني  - 2013(، )كانون األول 2016تشرين الثاني  - 2015(، )كانون األول 2017تشرين الثاني  - 2016(: المعدالت الشهريــــة لتركيز غـــــاز ثاني أكسيد الكبريت في جميع مواقــــع الرصـــد، للفترات )كانون األول 1جدول )
 (.2009تموز   – 2008( و)تموز 2010تشرين األول  – 2009(، و)آب 2011تشرين الثاني  - 2010(، )تشرين الثاني 2012تشرين الثاني  - 2011(، )كانون األول 2013تشرين الثاني  - 2012(، )كانون األول 2014

 ون(المعدالت الشهرية )جزء في الملي السنة مواقع الرصــد
 األول كانون الثاني تشرين األول تشرين أيلول آب تموز حزيران أيار نيسان آذار شباط الثاني كانون

 البقعة

2017 0.007 0.008 0.008 0.007 0.008 0.007 0.008 0.008 0.013 0.012 0.011   

2016 0.006 0.008 0.005 0.008 0.008 0.010 0.008 0.006 0.008 0.014 0.010 0.005 

2015                       0.015 

2014 0.018 0.015 0.020 0.007 0.006 0.006 0.003 0.006   0.009     

2013 0.020 0.002 0.000   0.011 0.007 0.002 0.003 0.003 0.006 0.008 0.006 

2012 0.006 0.002 0.003 0.003 0.004 0.005 0.003 0.003 0.004 0.005 0.005 0.009 

2011 0.008 0.013 0.009 0.003 0.008 0.011 0.003 0.001 0.002 0.003 0.004 0.009 

2010 0.013 0.006 0.022 0.003 0.002 0.001 0.001 0.003 0.003 0.002 0.003 0.004 

2009 0.009 0.002 0.002 0.002 0.006 0.008 0.014 0.005 0.007 0.022 0.002 0.012 

2008               0.003 0.002 0.003 0.007 0.006 

 الجيزة

2017 0.017 0.015 0.007 0.008 0.010   0.004 0.004 0.005 0.006 0.006   

2016 0.017 0.026 0.008 0.012 0.007 0.007 0.009 0.006 0.008 0.010 0.009 0.011 

2015                       0.021 

2014 0.002 0.008 0.013 0.015 0.013 0.007 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001   

2013 0.006 0.008 0.004 0.005 0.004 0.008 0.031 0.016 0.005 0.002 0.003 0.002 

2012 0.003 0.001 0.001 0.002 0.002   0.002 0.001 0.001 0.002 0.001 0.001 

2011 0.001 0.014 0.010 0.004 0.002 0.004 0.004 0.001 0.001 0.002 0.001 0.001 

2010 0.006 0.003 0.005 0.008 0.011 0.000 0.000 0.009 0.008 0.005 0.007 0.002 

2009   0.005 0.005 0.007 0.008 0.012 0.012 0.007 0.005 0.009 0.005 0.004 

2008             0.010 0.011 0.008 0.009 0.009 0.008 

 الخالدية

2017 0.008 0.009 0.005 0.005 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.002 0.003   

2016 0.005 0.006 0.004 0.004 0.004 0.005 0.005 0.005 0.006 0.006 0.007 0.006 

2015                       0.015 

2014 0.003 0.004 0.002   0.001 0.001 0.000 0.000 0.001   0.003   

2013 0.003   0.002 0.003 0.003 0.003 0.003 0.006 0.011 0.009 0.004 0.009 

2012 0.003 0.002 0.003 0.002 0.002 0.008 0.013 0.004 0.003 0.006 0.004 0.003 

2011 0.004 0.003 0.002 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.004 0.001 0.003 0.005 

2010 0.003 0.004 0.001 0.003 0.002 0.001 0.003 0.002 0.007 0.001 0.002 0.009 

2009 0.005 0.007 0.005 0.004 0.004 0.005 0.007 0.008 0.005 0.008 0.003 0.006 

2008               0.002 0.001 0.001 0.004 0.003 

 

 

 



 

- 61 - 
 

 

 (1يتبع الجدول رقم )

مواقع 
 السنة الرصــد

 المعدالت الشهرية )جزء في المليون(
 األول كانون الثاني تشرين األول تشرين أيلول آب تموز حزيران أيار نيسان آذار شباط الثاني كانون

 الرصيفة

2017 0.005 0.011 0.008 0.006 0.003 0.002 0.002 0.003 0.004 0.004 0.005   

2016 0.008 0.013 0.008 0.008 0.007 0.006 0.005 0.004 0.003 0.006 0.007 0.003 

2015                       0.016 

2014 0.016 0.017 0.004 0.003 0.003 0.002 0.002 0.041 0.007 0.004 0.013   

2013 0.042 0.017 0.019 0.012       0.003 0.002 0.003 0.002   

2012 0.005 0.003 0.008 0.008 0.007 0.022 0.012 0.027 0.023 0.018 0.017 0.021 

2011 0.011 0.010 0.008 0.005 0.027 0.004 0.003 0.001 0.004 0.003 0.004 0.008 

2010 0.019 0.017 0.018 0.013 0.007 0.005 0.005 0.004 0.018 0.005 0.019 0.002 

2009 0.032 0.015 0.010 0.013 0.005 0.008 0.008 0.006 0.009 0.017 0.015 0.017 

2008             0.006 0.008 0.011 0.008 0.029 0.041 

 الموقر

2017 0.002*   0.026 0.014 0.012 0.006 0.012 0.023 0.010 0.016 0.010   

2016     0.010 0.012 0.017 0.008 0.007 0.001 0.007 0.009 0.006 0.001* 

2015                         

2014 0.003 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000   

2013 0.005 0.009 0.001 0.000 0.002               

2012 0.006 0.004 0.007 0.006 0.003 0.004 0.002 0.003 0.006 0.005 0.011 0.010 

2011 0.003 0.004 0.005 0.005 0.004 0.003 0.004 0.003 0.003 0.002 0.003 0.007 

2010 0.010 0.006 0.010 0.011 0.006 0.003 0.014 0.017 0.066 0.002 0.002 0.002 

2009 0.008 0.006 0.006 0.004 0.005 0.012 0.013 0.004 0.003 0.009 0.005 0.007 

2008                   0.001 0.004 0.004 

 في موقع الرصد في الموقر واللك ألسباب تتعلق بالظروف الجوية التي أدت لسقوط الكرفان.( 28/2/2017-11/1/2017م حظة: لم يتم رصد غاز ثاني أكسيد الكبريت خ ل االفترة )

 % في تلك األشهر25* انقطع الرصد ألكثر من 
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الساعّية واليومّية لحدود القاعدة الفنية األردنية لنوعية الهواء المحيط في جميع مواقــــع الرصـــد، للفترات (: المعدالت السنوية لتركيز غـــــاز ثاني أكسيد الكبريت وأعلى المعدالت الساعّية واليومّية ونسبة تجاوز معدالت تركيزه 2جدول )
تشرين  - 2011(، )كانون األول 2013ني تشرين الثا - 2012(، )كانون األول 2014تشرين الثاني  - 2013(، )كانون األول 2016تشرين الثاني  - 2015(، )كانون األول 2017تشرين الثاني  - 2016)كانون األول 

 (.2009تموز   – 2008( و)تموز 2010تشرين األول  – 2009(، و)آب 2011تشرين الثاني  - 2010(، )تشرين الثاني 2012الثاني 

أعلى معدل ساعي )جزء  فترة الرصد مواقع الرصــد
 في المليون(

أعلى معدل يومي )جزء 
 في المليون(

لحد الساعي نسبة التجاوز ل
)%( 

نسبة التجاوز للحد اليومي 
)%( 

 المعدل السنوي )جزء في المليون(

 البقعة

 0.008 0.00 0.0 0.032 0.092 2017تشرين الثاني  - 2016كانون األول 

 0.009 0.00 0.0 0.042 0.114 2016تشرين الثاني  - 2015كانون األول 

 0.009 0.00 0.098 0.092 1.000 2014تشرين الثاني  - 2013كانون األول 

 0.007 0.00 0.00 0.029 0.065 2013تشرين الثاني  - 2012كانون األول 

 0.004 0.00 0.00 0.033 0.074 2012تشرين الثاني  - 2011كانون األول 

 0.006 0.00 0.00 0.075 0.165 2011تشرين الثاني  - 2010تشرين الثاني 

 0.007 0.00 0.00 0.092 0.139 2010تشرين األول  – 2009آب 

 0.006 0.00 0.08 0.032 0.437 2009تموز   – 2008تموز 

 الجيزة

 0.008 0.000 0.00 0.021 0.044 2017تشرين الثاني  - 2016كانون األول 

 0.012 0.000 0.00 0.060 0.183 2016تشرين الثاني  - 2015كانون األول 

 0.006 0.275 0.07 0.176 0.707 2014 تشرين الثاني - 2013كانون األول 

 0.008 0.30 0.00 0.154 0.287 2013تشرين الثاني  - 2012كانون األول 

 0.002 0.00 0.00 0.013 0.033 2012تشرين الثاني  - 2011كانون األول 

 0.004 0.00 0.00 0.045 0.098 2011تشرين الثاني  - 2010تشرين الثاني 

 0.006 0.00 0.00 0.038 0.094 2010ألول تشرين ا – 2009آب 

 0.009 0.00 0.00 0.023 0.080 2009تموز   – 2008تموز 

 الخالدية

 0.004 0.00 0.00 0.016 0.126 2017تشرين الثاني  - 2016كانون األول 

 0.006 0.00 0.00 0.037 0.214 2016تشرين الثاني  - 2015كانون األول 

 0.003 0.00 0.00 0.037 0.173 2014رين الثاني تش - 2013كانون األول 

 0.004 0.00 0.00 0.044 0.136 2013تشرين الثاني  - 2012كانون األول 

 0.005 0.00 0.00 0.065 0.176 2012تشرين الثاني  - 2011كانون األول 

 0.003 0.00 0.00 0.030 0.087 2011تشرين الثاني  - 2010تشرين الثاني 

 0.004 0.00 0.00 0.091 0.290 2010تشرين األول  – 2009آب 

 0.004 0.00 0.00 0.050 0.087 2009تموز   – 2008تموز 
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 (2يتبع الجدول رقم )

أعلى معدل ساعي )جزء  فترة الرصد مواقع الرصــد
 في المليون(

أعلى معدل يومي )جزء 
 في المليون(

نسبة التجاوز للحد الساعي 
)%( 

للحد اليومي نسبة التجاوز 
 المعدل السنوي )جزء في المليون( )%(

 الرصيفة

 0.005 0.00 0.00 0.037 0.095 2017تشرين الثاني  - 2016كانون األول 

 0.008 0.00 0.00 0.036 0.146 2016تشرين الثاني  - 2015كانون األول 

 0.010 1.18 0.49 0.330 0.905 2014تشرين الثاني  - 2013كانون األول 

 0.013 0.83 0.25 0.269 0.789 2013تشرين الثاني  - 2012كانون األول 

 0.013 0.05 0.00 0.126 0.353 2012تشرين الثاني  - 2011كانون األول 

 0.008 0.00 0.00 0.088 0.205 2011تشرين الثاني  - 2010تشرين الثاني 

 0.012 0.00 0.02 0.123 0.321 2010تشرين األول  – 2009آب 

 0.015 0.00 0.23 0.128 0.504 2009تموز   – 2008تموز 

 الموقر

 0.014 0.00 0.08 0.069 0.451 2017تشرين الثاني  - 2016كانون األول 

 0.009 0.00 0.04 0.126 0.323 2016تشرين الثاني  - 2015كانون األول 

 0.001 0.00 0.00 0.017 0.184 2014تشرين الثاني  - 2013كانون األول 

   0.00 0.00 0.034 0.105 2013تشرين الثاني  - 2012كانون األول 

 0.005 0.00 0.00 0.037 0.172 2012تشرين الثاني  - 2011كانون األول 

 0.003 0.00 0.00 0.020 0.194 2011تشرين الثاني  - 2010تشرين الثاني 

 0.012 1.40 0.17 0.270 0.425 2010تشرين األول  – 2009آب 

 0.006 0.00 0.00 0.038 0.167 2009تموز   – 2008تموز 
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 (، )كانون2016تشرين الثاني  - 2015(, )كانون األول 2017تشرين الثاني  - 2016(: المعدالت الشهريــــة لتركيز غـــــاز كبريتيد الهيدروجين في موقع الرصـــد في البقعة، للفترات )كانون األول 3جدول )
 – 2009(، و)آب 2011تشرين الثاني  - 2010(، )تشرين الثاني 2012تشرين الثاني  - 2011(، )كانون األول 2013تشرين الثاني  - 2012(، )كانون األول 2014تشرين الثاني  - 2013األول 

 (.2009تموز   – 2008( و)تموز 2010تشرين األول 

 زء في المليون(المعدالت الشهرية )ج السنة مواقع الرصــد
 األول كانون الثاني تشرين األول تشرين أيلول آب تموز حزيران أيار نيسان آذار شباط الثاني كانون

 البقعة

2017 0.008 0.005 0.006 0.005 0.005 0.004 0.005 0.007 0.008 0.008 0.008   

2016 0.003 0.004 0.003 0.004 0.006 0.007 0.008 0.006 0.006 0.007 0.008 0.008 

2015                       0.003 

2014 0.003 0.002 0.001 0.002 0.002 0.001 0.001 0.003   0.005     

2013 0.000 0.000 0.000   0.000 0.001 0.001 0.001 0.002 0.006 0.005 0.005 

2012     0.008 0.005 0.007 0.006 0.007 0.007 0.005 0.006 0.011 0.004 

2011 0.008 0.032 0.018 0.006 0.009 0.019 0.003 0.003 0.018 0.019 0.040   

2010 0.020 0.008 0.010 0.002 0.001 0.001 0.003 0.005 0.006 0.002 0.001 0.002 

2009 0.003 0.003 0.004 0.003 0.008 0.008 0.016 0.007 0.010 0.024 0.002 0.016 

2008               0.001   0.001 0.001 0.001 
 

اليومّية لحدود القاعدة الفنية األردنية لنوعية الهواء المحيط في موقع الرصـــد في (: المعدالت السنوية لتركيز غـــــاز كبريتيد الهيدروجين وأعلى المعدالت الساعّية واليومّية ونسبة تجاوز معدالت تركيزه الساعّية و 4جدول )
(، 2013تشرين الثاني  - 2012(، )كانون األول 2014تشرين الثاني  - 2013(، )كانون األول 2016تشرين الثاني  - 2015(, )كانون األول 2017تشرين الثاني  - 2016رات )كانون األول البقعة، للفت

 (.2009تموز   – 2008( و)تموز 2010تشرين األول  – 2009(، و)آب 2011تشرين الثاني  - 2010(، )تشرين الثاني 2012تشرين الثاني  - 2011)كانون األول 

أعلى معدل ساعي )جزء في  فترة الرصد
 المليون(

أعلى معدل يومي )جزء في 
 المليون(

نسبة التجاوز للحد الساعي 
المعدل السنوي )جزء في  نسبة التجاوز للحد اليومي )%( )%(

 المليون(
تشرين الثاني  - 2016كانون األول 

2017 
0.024 0.010 0.000 0.000 0.006 

تشرين الثاني  - 2015كانون األول 

2016 
0.034 0.012 0.012 0.292 0.005 

تشرين الثاني  - 2013كانون األول 

2014 
0.172 0.037 0.548 2.390 0.003 

تشرين الثاني  - 2012كانون األول 

2013 
0.032 0.013 0.03 1.56 0.002 

لثاني تشرين ا - 2011كانون األول 

2012 
0.052 0.047 1.90 17.25 0.008 

تشرين الثاني  - 2010تشرين الثاني 

2011 
0.232 0.113 13.64 26.89 0.012 

 0.008 24.20 7.09 0.074 0.106 2010تشرين األول  – 2009آب 

 0.004 11.60 1.03 0.318 0.575 2009تموز   – 2008آب 
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 - 2012(، )كانون األول 2014تشرين الثاني  - 2013(, )كانون األول 2017تشرين الثاني  - 2016ز غـــــاز األمونيا في موقع الرصـــد في الخالدية للفترات )كانون األول (: المعدالت الشهريــــة لتركي5جدول )
 (.2009تموز   – 2008( و)تموز 2010تشرين األول  – 2009، و)آب (2011تشرين الثاني  - 2010(، )تشرين الثاني 2012تشرين الثاني  - 2011(، )كانون األول 2013تشرين الثاني 

 (3المعدالت الشهرية )ميكروغرام/م السنة مواقع الرصــد
 األول كانون الثاني تشرين األول تشرين أيلول آب تموز حزيران أيار نيسان آذار شباط الثاني كانون

 الخالدية

2017 11.8 9.0 10.4 4.9 4.2* 3.5* 2.8* 1.4* 2.1 0.3 0.0   

2016                       13.9 

2014 9.4 2.5 5.1   3.4 5.9 9.9     17     

2013 5.6 6.9 2.8 2.8 2.8 13 2.8 0.7 0.7 0.7 1.4 2.0 

2012 7.0 2.3 4.0 6.0 2.3 2.3   0.8 3.0 5.3 3.8 7.0 

2011 3.8 4.6 3.0 0.8 1.5 3.0 1.5   0.8 3.0   10 

2010       11     12 5.3 1.5 6.8 6.1 2.3 

2009 6.0 2.0 0.1 2.0 5.0 5.0 3.0 3.8 4.6 7.6 2.3 4.6 

2008             15 20 33 11 10 5.0 

 % في تلك األشهر25* انقطع الرصد ألكثر من 

واليومّية ونسبة تجاوز معدالت تركيزه اليومّية لحد القاعدة الفنية األردنية لنوعية الهواء المحيط في موقع الرصـــد (: المعدالت السنوية لتركيز غـــــاز األمونيا وأعلى المعدالت الساعّية 6جدول )
 2011ون األول (، )كان2013تشرين الثاني  - 2012(، )كانون األول 2014تشرين الثاني  - 2013(، )كانون األول 2017تشرين الثاني  - 2016في الخالدية، للفترات )كانون األول 

 (.2009تموز   – 2008( و)تموز 2010تشرين األول  – 2009(، و)آب 2011تشرين الثاني  - 2010(، )تشرين الثاني 2012تشرين الثاني  -

 (3أعلى معدل يومي )ميكروغرام/م (3أعلى معدل ساعي )ميكروغرام/م فترة الرصد
نسبة التجاوز للحد اليومي 

 (3كروغرام/مالمعدل السنوي )مي )%(

 6 0.0 31 156 2017تشرين الثاني  - 2016كانون األول 

 7 0.0 52 486 2014تشرين الثاني  - 2013كانون األول 

 3 0.0 22 33 2013تشرين الثاني  - 2012كانون األول 

 4 0.0 29 102 2012تشرين الثاني  - 2011كانون األول 

تشرين الثاني  - 2010تشرين الثاني 

2011 
38 12 0.0 3 

 5 0.0 21 62 2010تشرين األول  – 2009آب 

 9 0.0 67 190 2009تموز   – 2008آب 
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تشرين  - 2013(، )كانون األول 2016اني تشرين الث - 2015(، )كانون األول 2017تشرين الثاني  - 2016(: المعدالت الشهريــــة لتركيز غـــــاز ثاني أكسيد النيتروجين في جميع مواقع الرصـــد للفترات )كانون األول 7جدول )
تموز   – 2008( و)تموز 2010تشرين األول  – 2009(، و)آب 2011تشرين الثاني  - 2010(، )تشرين الثاني 2012تشرين الثاني  - 2011(، )كانون األول 2013تشرين الثاني  - 2012(، )كانون األول 2014الثاني 

2009.) 

 دالت الشهرية )جزء في المليون(المع السنة مواقع الرصــد
 األول كانون الثاني تشرين األول تشرين أيلول آب تموز حزيران أيار نيسان آذار شباط الثاني كانون

 البقعة

2017 0.006 0.008 0.007 0.011 0.013 0.013 0.011 0.012 0.018 0.023 0.022   

2016 0.009 0.013 0.016 0.014 0.015 0.022 0.019 0.016 0.017 0.026 0.021 0.005 

2015                       0.011 

2014                         

2013 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000   0.000 0.000     0.000   

2012 0.024   0.017 0.001 0.001 0.001 0.001         0.000 

2011 0.043 0.042 0.050 0.042 0.038 0.006 0.005 0.002 0.001 0.001 0.001   

2010 0.006 0.016 0.016 0.023 0.015 0.015 0.018 0.022 0.014 0.027 0.040 0.043 

2009 0.022 0.011 0.011 0.014 0.013 0.013 0.010 0.005 0.000 0.000 0.001 0.003 

2008               0.012 0.012 0.014 0.025 0.019 

 الجيزة

2017 0.024 0.021 0.009 0.019 0.022* 0.032 0.036 0.029 0.030 0.033 0.032   

2016 0.004 0.006 0.015 0.007 0.025 0.029 0.031 0.027 0.026 0.026 0.017 0.018 

2015                       0.006 

2014                         

2013     0.000 0.003 0.001 0.001       0.000 0.000   

2012 0.003 0.002 0.005 0.006 0.005   0.004     0.000 0.001 0.002 

2011 0.016 0.016 0.020 0.018 0.017 0.015 0.018 0.014 0.017 0.012 0.013 0.009 

2010 0.017 0.015 0.016 0.020 0.017 0.016 0.015 0.036 0.032 0.031 0.018 0.016 

2009 0.015 0.004 0.006 0.010 0.012 0.017 0.019 0.020 0.018 0.021 0.019 0.018 

2008             0.017 0.018 0.017 0.019 0.019 0.015 

 الخالدية

2017 0.009 0.012 0.011 0.008 0.005* 0.007* 0.013 0.028 0.012 0.029 0.016   

2016 0.020 0.012 0.009 0.007 0.006 0.007 0.011 0.007 0.009 0.011 0.008 0.008 

2015                       0.005 

2014 0.005 0.002 0.007   0.003 0.004 0.010     0.038     

2013 0.016   0.005 0.004 0.005 0.010 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 

2012 0.003 0.002 0.002 0.004 0.002 0.001   0.002 0.002 0.006 0.005 0.007 

2011 0.023 0.009 0.005 0.046 0.014 0.004 0.003 0.003 0.001 0.005   0.004 

2010 0.016 0.020 0.022 0.015     0.015 0.013 0.005 0.008 0.009 0.016 

2009 0.018 0.017 0.019 0.016 0.012 0.009 0.007 0.007 0.007 0.013 0.023 0.012 

2008             0.028 0.030 0.025 0.021 0.018 0.016 
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 (7يتبع الجدول رقم )

 المعدالت الشهرية )جزء في المليون( السنة مواقع الرصــد
 األول كانون الثاني تشرين األول تشرين أيلول آب تموز حزيران أيار نيسان آذار شباط الثاني كانون

 الرصيفة

2017 0.026 0.026 0.021 0.019 0.016 0.013 0.012 0.011 0.014 0.017 0.022   

2016 0.008 0.010 0.020 0.026 0.020 0.021 0.014 0.013 0.016 0.030 0.031 0.027 

2015                       0.009 

2014 0.006 0.048 0.067 0.055 0.023 0.013 0.011 0.016 0.011 0.020     

2013 0.010 0.010 0.010 0.012 0.010       0.008 0.013 0.008   

2012 0.031 0.034 0.050 0.046 0.037 0.042 0.035 0.037 0.048 0.042 0.026 0.014 

2011 0.023 0.018 0.017 0.014 0.009 0.010 0.015 0.011 0.010 0.008 0.012 0.024 

2010 0.027 0.025 0.018 0.018 0.015 0.013 0.010 0.015 0.015 0.022 0.035 0.030 

2009 0.030 0.007 0.022 0.020 0.015 0.015 0.011 0.013 0.041 0.027 0.026 0.027 

2008             0.013 0.017 0.020 0.021 0.031 0.033 

 الموقر

2017 0.001*   0.015 0.012 0.012 0.013 0.040 0.046 0.031 0.025* 0.010   

2016       0.008 0.014 0.012 0.007 0.008 0.006 0.011 0.009 0.015* 

2015                         

2014                         

2013 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001     0.000 0.000   

2012 0.006 0.005   0.005 0.004 0.006 0.005 0.001       0.000 

2011 0.005 0.005 0.007 0.008   0.006 0.008 0.007 0.007 0.007 0.004 0.004 

2010 0.011 0.005                     

2009 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.011 0.010 0.012 0.011 0.035 0.007 0.006 

2008             0.010 0.009 0.009 0.009 0.007 0.006 

 ( في موقع الرصد في الموقر واللك ألسباب تتعلق بالظروف الجوية التي أدت لسقوط الكرفان.28/2/2017-11/1/2017يتروجين خ ل االفترة )م حظة: لم يتم رصد غاز ثاني أكسيد الن

 % في تلك األشهر25* انقطع الرصد ألكثر من 
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ي جميع مواقــــع المعدالت الساعّية واليومّية ونسبة تجاوز معدالت تركيزه الساعّية واليومّية لحدود القاعدة الفنية األردنية لنوعية الهواء المحيط ف (: المعدالت السنوية لتركيز غـــــاز ثاني أكسيد النيتروجين وأعلى8جدول )
(، )كانون 2013تشرين الثاني  - 2012(، )كانون األول 2014تشرين الثاني  - 2013(، )كانون األول 2016تشرين الثاني  - 2015(، )كانون األول 2017تشرين الثاني  - 2016الرصـــد، للفترات )كانون األول 

 (.2009تموز   – 2008( و)تموز 2010تشرين األول  – 2009(، و)آب 2011تشرين الثاني  - 2010(، )تشرين الثاني 2012تشرين الثاني  - 2011األول 

أعلى معدل ساعي )جزء  فترة الرصد مواقع الرصــد
 المليون(في 

أعلى معدل يومي )جزء 
 في المليون(

نسبة التجاوز للحد الساعي 
)%( 

نسبة التجاوز للحد اليومي 
)%( 

المعدل السنوي )جزء في 
 المليون(

 البقعة

 0.012 0.00 0.00 0.057 0.210 2017تشرين الثاني  - 2016كانون األول 

 0.017 0.00 0.00 0.044 0.077 2016تشرين الثاني  - 2015كانون األول 

 0.0001 0.00 0.00 0.003 0.059 2013تشرين الثاني  - 2012كانون األول 

 0.004 0.00 0.02 0.057 0.375 2012تشرين الثاني  - 2011كانون األول 

 0.038 1.90 0.00 0.088 0.153 2011تشرين الثاني  - 2010تشرين الثاني 

 0.013 0.00 0.00 0.057 0.130 2010تشرين األول  – 2009آب 

 0.015 0.00 0.00 0.043 0.104 2009تموز   – 2008تموز 

 الجيزة

 0.025 0.00 0.00 0.052 0.086 2017تشرين الثاني  - 2016كانون األول 

 0.018 0.00 0.00 0.039 0.064 2016تشرين الثاني  - 2015كانون األول 

   0.00 0.00 0.040 0.175 2013تشرين الثاني  - 2012كانون األول 

 0.004 0.00 0.00 0.016 0.061 2012تشرين الثاني  - 2011كانون األول 

 0.016 0.00 0.01 0.032 0.354 2011تشرين الثاني  - 2010تشرين الثاني 

 0.021 0.00 0.00 0.050 0.109 2010تشرين األول  – 2009آب 

 0.014 0.00 0.00 0.039 0.153 2009تموز   – 2008تموز 

 الخالدية

 0.013 0.00 0.026 0.047 0.241 2017تشرين الثاني  - 2016كانون األول 

 0.009 0.00 0.000 0.038 0.099 2016تشرين الثاني  - 2015كانون األول 

 0.009 0.00 0.032 0.059 0.365 2014تشرين الثاني  - 2013كانون األول 

 0.005 0.00 0.00 0.029 0.048 2013تشرين الثاني  - 2012كانون األول 

 0.003 0.00 0.00 0.011 0.035 2012تشرين الثاني  - 2011كانون األول 

 0.011 2.90 0.01 0.122 0.229 2011تشرين الثاني  - 2010تشرين الثاني 

 0.013 0.00 0.01 0.068 0.248 2010تشرين األول  – 2009آب 

 0.018 0.00 0.00 0.052 0.102 2009تموز   – 2008تموز 
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 (8يتبع الجدول رقم )

 فترة الرصد مواقع الرصــد
أعلى معدل ساعي )جزء 

 في المليون(
أعلى معدل يومي )جزء 

 في المليون(
نسبة التجاوز للحد الساعي 

)%( 
نسبة التجاوز للحد اليومي 

 المعدل السنوي )جزء في المليون( )%(

 الرصيفة

 0.019 0.00 0.00 0.043 0.090 2017ن الثاني تشري - 2016كانون األول 

 0.018 0.00 0.00 0.054 0.090 2016تشرين الثاني  - 2015كانون األول 

 0.027 4.84 0.12 0.127 0.550 2014تشرين الثاني  - 2013كانون األول 

 0.010 0.00 0.00 0.023 0.060 2013تشرين الثاني  - 2012كانون األول 

 0.038 2.90 0.20 0.134 0.296 2012تشرين الثاني  - 2011 كانون األول

 0.017 0.00 0.00 0.044 0.071 2011تشرين الثاني  - 2010تشرين الثاني 

 0.021 0.70 0.20 0.433 1.947 2010تشرين األول  – 2009آب 

 0.020 0.00 0.00 0.053 0.098 2009تموز   – 2008تموز 

 الموقر

 0.021 3.38 0.03 0.149 0.262 2017تشرين الثاني  - 2016كانون األول 

 0.009 0.00 0.00 0.049 0.155 2016تشرين الثاني  - 2015كانون األول 

 0.001 0.00 0.00 0.003 0.009 2013تشرين الثاني  - 2012كانون األول 

 0.003 0.00 0.00 0.019 0.044 2012تشرين الثاني  - 2011كانون األول 

 0.006 0.00 0.00 0.031 0.105 2011تشرين الثاني  - 2010ن الثاني تشري

 0.013 1.90 0.30 0.274 4.309 2010تشرين األول  – 2009آب 

 0.008 0.00 0.00 0.017 0.174 2009تموز   – 2008تموز 
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PM)(: المعدالت الشهريــــة لتركيز الجسيمات 9جدول )
10

  &PM
2.5

دة الفنية األردنية في ثالثة من ي مواقع الرصـــد األربعة قبل وبعد حذف المعدالت اليومية لأليام التي سجل خاللها تجاوزات لحد المعدل اليومي المنصوص عليه في القاعف (
 (.2017تشرين الثاني  - 2016مواقع الرصد أو جميعها خالل الفترة )كانون األول 

مواقع 
 الرصــد

 (3شهرية )ميكروغرام/مالمعدالت ال

األول  كانون 
2016 

الثاني  كانون 
 2017أيلول   2017آب   2017تموز   2017حزيران   2017أيار   2017نيسان   2017آالار   2017شباط   2017

األول  تشرين 
2017 

الثاني  تشرين 
2017 

 الجيزة
87 77 90 103 136 155 106 134 117 112 124 130 
82 78 84 102 122 152 106 132 117 105 112 106 

 الرصيفة 
75 46 57 56 66 56 39 59* 62 70 83 128 
70 42 56 57 55 56 39 60 60 70 77 90 

 الخالدية
51 60 63 67 90 77 63 75 67 70 69 115 
46 60 58 68 71 77 63 75 67 70 65 79 

 البقعة
35 31 33 30* 30 27 19 20 20 23 23 34 
35 31 31 30 27 28 19 20 20 23 21 29 

األردنية في ث ثة من مواقع ة الفنية ( في مواقع الرصةةةد األربعة  بعد حالف المعدالت اليومية ل يام التي سجل خ لها تجاوزات لحد المعدل اليومي المنصو  علي  في القاعدPM10  &PM2.5الاامق تمثل المعدالت الشهريةةةةة لتركيز الجسيمات ) األحمرم حظة: األرقام باللون 
 الرصد أو جميعها خ ل فترة الرصد.

 % في تلك األشهر25* انقطع الرصد ألكثر من 
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 (.2017ين الثاني تشر  - 2016(: المعدالت الشهريــــة لسرعة الرياح )عقدة(  والرياح السائدة خالل أشهر الرصد في مواقع الرصد الخمسة خالل الفترة )كانون األول 10جدول )

           

 الشهر
 البقعة الموقر الخالدية الرصيفة الجيزة

 اتجاه الرياح سرعة الرياح اتجاه الرياح سرعة الرياح اتجاه الرياح سرعة الرياح اتجاه الرياح سرعة الرياح اتجاه الرياح سرعة الرياح
 ساكنة 2,71 --- --- ساكنة 4,28 ساكنة 1,88 ساكنة 4,78 2016األول  كانون 
 ساكنة 2,35 --- --- ساكنة 5,41 ساكنة 2,29 ساكنة 4,85 2017الثاني  كانون 
 ساكنة 2,00 --- --- ساكنة 4,98 ساكنة 2,21 ساكنة 4,27 2017شباط  
 ساكنة 2,56 شمالية 6,53 ساكنة 5,42 ساكنة 2,66 ساكنة 4,73 2017آالار  
 ساكنة 2,83 شمالية 8,51 غربية 6,35 ساكنة 2,92 جنوبية غربية 5,41 2017نيسان  
 ساكنة 2,96 غربية 8,58 جنوبية غربية 5,87 ساكنة 2,99 جنوبية غربية 4,48 2017أيار  
 ساكنة 3,10 غربية 7,88 غربية 5,82 غربية 3,19 غربية 5,51 2017حزيران  
 غربية 2,97 غربية 7,01 غربية 5,73 غربية 3,14 غربية 5,68 2017تموز  
 غربية 3,12 غربية 7,47 غربية 5,88 غربية 3,09 غربية 5,33 2017آب  
 غربية 2,77 غربية 6,65 غربية 5,34 غربية 2,76 غربية 4,78 2017أيلول  
 ساكنة 2,34 غربية 5,57 غربية 4,06 ساكنة 2,17 ساكنة 3,46 2017األول  تشرين 
 ساكنة 3,12 غربية 5,29 اكنةس 4,29 ساكنة 1,93 ساكنة 3,13 2017الثاني  تشرين 

 ساكنة 2,73 غربية 7,36 غربية 5,26 ساكنة 2,61 غربية 4,84 2017تشرين الثاني  - 2016كانون األول 
 ساكنة 3,04 ساكنة 3,14 غربية 6,00 ساكنة 2,76 ساكنة 5,21 2016تشرين الثاني  - 2015كانون األول 
 ساكنة 1,68 شمالية غربية 6,97 ساكنة 1,89 ساكنة 1,79 ساكنة 2,50 2014تشرين الثاني  - 2013كانون األول 
 ساكنة 1,70 غربية 8,10 ساكنة 1,40 ساكنة 2,20 ساكنة 2,80 2013تشرين الثاني  - 2012كانون األول 
 ساكنة 1,52 ساكنة 6,41 ساكنة 1,84 ساكنة 2,61 ساكنة 2,80 2012تشرين الثاني  - 2011كانون األول 
     ساكنة 8,80 غربية 4,10 ساكنة 1,90 شمالية غربية   2011تشرين الثاني  - 2010 تشرين الثاني

 ساكنة 2,70 ساكنة 9,31 غربية 5,40 ساكنة 2,90 شمالية غربية 6,60 2010تشرين األول  - 2009آب 
 ساكنة 2,30 ساكنة 8,28 ساكنة 4,10 ساكنة 1,80 شمالية غربية 5,40 2009تموز  - 2008تموز 

( وكذلك النفصال التيار الكهربائي 28/2/2017-11/1/2017أدت لسقوط الكرفان لالل الفترة ) حة:  لم يتم رصد سرة: واتااه الرياح لالل األشهر الثالث: األول   في موعع الرصد في الموعر وذلك ألسباب تتلل  بالةرو  الاوي: التيمال
 .12/2016وللل فني في وحدة الرصد لالل شهر 
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  ((22ملحــــق )ملحــــق )
خرائط تبين مواقع الرصد ومصادر التلوث خرائط تبين مواقع الرصد ومصادر التلوث 

  الثابتة الثابتة 
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  ((33ملحــــق )ملحــــق )

برامج الصيانة الدورية والمعايرة برامج الصيانة الدورية والمعايرة 

  ألجهزة القياس المستخدمةألجهزة القياس المستخدمة
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Table 1: The schedule of the preventive maintenance of sulfur dioxide/hydrogen 

sulfide analyzers (UV Fluorescent) 

Equipment PM Frequency Justification 

AF 22M Replacement of 

sample inlet filter 

Biweekly Manual 

Check of electrical 

parameters 

Monthly  Manual 

Replacement of inlet 

zero filter cartridge 

Annually Manual 

Check of pump 

valves and 

diaphragms 

Annually Manual 

Replacement of UV 

lamp 

When required 

depending on the 

voltage reading. 

As recorded in the manual 

if the voltage reading is > 

1000 mV the lamp is in 

good status to operate. 

 

Equipment PM Frequency Justification 

SO
2

 / H
2

S 

Analyzer 

model 

APSA 

370 

Replace the sample filter element Bi-weekly Manual 

Replace the O-rings Annual 

Replace the pump valves and 

diaphragms 
Annual 

Replace the air filter Annual 

Replace (if required) the Xenon lamp Annual 

Replace the aromatic hydrocarbon 

cutter 
Annual 

Replace the scrubber  Annual 

Replace the pump  Biannual 

Change the battery Every 3 years 

or when BATT 

alarm occurs 
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Table 2: The schedule of the preventive maintenance of nitrogen oxides/ammonia 

analyzers (Chemiluminescent) 

Equipment PM Frequency Justification 

NOx 

Analyzer 

APNA 370 

Replace the sample filter element Bi-weekly Manual 

Replace the O-rings Annual 

Replace the filter packing Annual 

Replace the pump valves and diaphragms Annual 

Replace the deionizer unit (packing, filter 

element and deionizer catalyst) 
Annual 

Replace the UV lamp unit and the UV liner Annual 

Replace the dehumidifier unit Annual 

Replace the catalyst tube  Annual 

Replace the air filter Annual 

Replace the scrubber  Annual 

Replace the silica gel  Annual 

Replace the pump  Biannual 

Replace the solenoid valve  Every 3 years 

Change the battery Every 3 years or 

when BATT 

alarm occurs 

 

Equipment PM Frequency Justification 

NOx/NH
3

 

Analyzer 

T201  

 

Review and evaluate the Test 

Functions 

Biweekly  Due to the number of 

stations, this action will 

be conducted biweekly 

that fits EPA 

requirements.  

Change chemical for ozone 

filter 
(1) (2)

 

Annually  Manual 

Clean the reaction cell window 

(1)

 

Annually or as needed Manual 

Change the pump dry filter 

unit (DFU)
(3)

 

Annually Manual 

Change the ozone particulate 

filter (DFU) 
(2) (4)

 

Annually manual 

Check for leaks in gas flow 

paths
(1)

 

Annually  Manual  

Replace reaction cell O-rings 

and sintered filters
(1) (2)

 

Annually  Manual  

Rebuilding the pump
(1) (2)

 When the RCEL 

pressure exceeds 10 in-

Hg (at sea level), noting 

that the RCEL will be 

checked biweekly as 

mentioned in the first 

point of this table. 

Manual 

Replace the inline exhaust 

scrubber  

Annually  Manual  

Replace the NO
2

 Converter
(1)

 Every 3 years 

or when the converter 

efficiency drops below 

96% 

Manual 

Replace the Desiccant Bags 

(any time PMT housing is 

opened for maintenance) 

Any time PMT housing is 

opened for maintenance  

Manual  
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Continue Table 2… 

Equipment PM Frequency Justification 

AC 32M Replacement of sample inlet 

filter 

Monthly Manual 

Checking of fluid parameter 

and span factors 

Monthly Manual 

Replacing the charcoal 

cartridge 

Quarterly   Manual  

Check flow rate and air 

tightness 

Semi-annual Manual  

Check and change (if 

required) the pump brushes 

and filter 

Annually  Manual  

Changing the molybdenum 

cartridge  

When required  Depending on the 

analyzer response to 

the NO
2

 reference 

regular check on a 

monthly basis. 

 

Equipment PM Frequency Justification 

NOx/NH
3

 

Analyzer  

Model 17i 

Inspect and replace (if necessary)  the 

sample filter  

Biweekly  The frequency is not 

stated in the operation 

manual.  Clean the outside case using a damp 

cloth 

Monthly  

Visual inspection and cleaning Monthly 

Check of electrical parameters 

(sample flow rate, chamber pressure, 

cooler temp. and internal temp.)  

Monthly This PM is not stated in 

the manual. However, 

we recommend to 

conduct it for special 

parameters in order to 

prevent occurring of 

any problems or 

failures. 

Inspect and replace (if required) the 

capillaries 

When the 

instrument 

performance 

indicates that 

there may be a 

flow problem or 

gives high 

pressure value. 

The electrical 

parameters (flow rate 

and chamber pressure) 

will be checked and 

documented on a 

monthly basis.  

Inspect and replace (if required) the 

converter capillaries 

Semi-annual The frequency is not 

stated in the manual.  

Replacement  of ozonator air feed 

drying column 

If required The frequency is not 

stated in the operation 

manual of the 

equipment model 42i. 

Upon to the calibration 

records. 

Inspect and clean (if required) the 

thermoelectric cooler fins 

When the 

cooler temp. 

parameter is 

very close to 

the acceptable 

limits   

The electrical parameter 

(cooler temp.) will be 

checked and 

documented on a 

monthly basis.  

Inspect and clean (if required) the fan 

filters 

When the 

cooler temp. 

and the 

internal temp. 

The electrical 

parameters cooler and 

internal temp.) will be 

checked and 
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Equipment PM Frequency Justification 

parameters 

are very close 

to the 

acceptable 

limits   

documented on a 

monthly basis.  

 Check the pump diaphragms and 

rebuild the pump if needed 

When the 

instrument 

performance 

indicates that 

there may be a 

flow problem or 

gives high 

pressure value. 

The electrical 

parameters (flow rate 

and chamber pressure) 

will be checked and 

documented on a 

monthly basis.  

 

Table 3: The schedule of the preventive maintenance of particulate matter (PM
10

/PM
2.5

) 

monitors (Beta Gauge Monitors) 

Equipment PM Frequency Justification 

PM
10

 Analyzer 

5014i Beta 

Clean the outside case 

using a damp cloth 

Biweekly  Manual 

Inspect and empty the 

water collector bottle 

located on the inlet 

Biweekly  The sites at which the analyzers 

installed are not humid areas, 

therefore it is workable to do 

this action biweekly. 

Dismantle and clean the 

sampler inlet 

Monthly Manual 

Check the O-rings of the 

inlet and replace as 

necessary 

Monthly Manual 

Inspect and clean the fan 

filter  

Monthly Manual 

Remove and clean the 

sample tube and the 

heater tube 

Annually  Manual 

Rebuild the sample 

pump 

18-month  Manual 

Replacement of filter 

tape 

In case of 

breaks or if the 

tape runs out 

Manual 

Apply metal assembly 

paste around the 

parameter of the cam   

When changing 

the filter tape 

Manual 
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Continue Table 3… 

Equipment PM Frequency Justification 

PM
10

/PM
2.5

 

Analyzer BAM-

1020 Met One 

Nozzle and Vane Cleaning  Monthly  Manual  

Leak Check Monthly  Manual  

Flow Rate Verification  Monthly  Manual  

Clean Capstan Shaft and Pinch 

Roller Tires  

Monthly  Manual  

Clean PM2.5 Head  Monthly  Manual  

Check Error Log Monthly  Manual  

Download Digital Data Log Monthly  Manual  

Replace Filter Tape When 

required 

In case of breaks or if the 

tape runs out 

Run SELF-TEST Function Quarterly Manual  

Full Flow Audit and Calibration  Quarterly Manual  

Verify BAM-1020 Settings  Quarterly Manual  

Set Real-Time Clock  Quarterly Manual  

Test Pump Capacity  Semi-annual Manual  

Test Filter RH and Filter 

Temperature sensors  

Semi-annual Manual  

Test Smart Heater  Semi-annual Manual  

Perform 72 hour BKGD (BX-302 

zero filter) test 

Annual   

Clean Internal Debris Filter  Annual   

Check Membrane Span Foil  Annual   

Beta Detector Count Rate and 

Dark Count Test 

Annual   

Clean Inlet Tube  Annual   

Clean BX-596 AT/BP Sensor Annual   

Replace or Clean Pump Muffler 

(if used)  

Not required  The analyzer exists in a 

shelter on a building 

floor. 

Rebuild Vacuum Pump  24 months Manual 

Replace Nozzle O-ring (Special 

tools required) 

24 months Manual 

Replace Pump Tubing  24 months Manual 
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Table 4: The schedule and type of calibration.   

 

No. 

 

Instrument Name 

 

Calibration Type 

1 Sulfur dioxide/hydrogen 

sulfide analyzer 

- Check of zero point 

This operation consists of comparing the monitor 

response for zero air. 

Frequency: When required by using external zero 

source. 

- 1-point calibration 

This is a procedure for checking and correcting the 

response of the monitor at a span point. 

Frequency: monthly ± 2 weeks. 

2 Nitrogen oxides analyzer 

3 PM
10

/PM
2.5

 analyzer (Beta 

gauge monitor) 

 

- Particles measurement calibration  

It is a Beta gauge calibration by using a reference 

gauge. 

Frequency: Annually  

- Flow rate test  

It is a flow rate audit by using a flow meter. 

Frequency: Quarterly conducted for BAM-1020 Met 

One at 3 sites (:البقل:، والايزة واللالدي).   
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(4ملحــــق )  

قيم االرتياب ألعلى المعدالت 
الساعية واليومية الُمسجلة 
 في كل موقع للملوثات الغازية
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عتماد على ألعلى معدل ساعي وأعلى معدل يومي لكل ملو  على حده باال %95في فترة الثقة تم حساب قيمة االرتياب 
تعليمات العمل التي تم وضعها من قبل قسم دراسات الهواء في الجمعية العلمية الملكية. علماي بين حساب قيمة االرتياب 

م  في المعايرة وقيمة لكل ملو  يعتمد على عدة عوامل وهي مواصفات الجهاز وتركيز الااز المرجعي الالي تم استخدا
 االرتياب لهالا الااز وفيما يلي ملخ  لقيم االرتياب المحسوبة لكل ملو  في كل موقع.

 قيمة االرتياب أعلى معدل ساعي وحدة القياس الملوث الموقع

 البقعة

 0,004 0,092 جزء في المليون غاز ثاني أكسيد الكبريت

 0,011 0,210 جزء في المليون غاز ثاني أكسيد النيتروجين

 0,006 0,024 جزء في المليون غاز كبريتيد الهيدروجين

 الجيزة
 0,004 0,044 جزء في المليون غاز ثاني أكسيد الكبريت

 0,007 0,086 جزء في المليون غاز ثاني أكسيد النيتروجين

 الخالدية

 0,008 0,126 جزء في المليون غاز ثاني أكسيد الكبريت

 0,112 0,241 جزء في المليون نيتروجينغاز ثاني أكسيد ال

 0,025 0,225 جزء في المليون غاز األمونيا

 الرصيفة
 0,009 0,095 جزء في المليون غاز ثاني أكسيد الكبريت

 0,008 0,090 جزء في المليون غاز ثاني أكسيد النيتروجين

 الموقر
 0,029 0,451 جزء في المليون غاز ثاني أكسيد الكبريت

 0,008 0,262 جزء في المليون ثاني أكسيد النيتروجينغاز 

 
 مالحظات:

  في اللالدي:  الكبريت أكسيد ثاني لغاز( المليون في ازء 0.015) يومي ملدل وأةل ( المليون في ازء 0.052) ساةي ملدل درا: الاليقين ألةل

 .(2017/ 12/ 31 – 2017/ 11/ 1) الرصد لفترة% 95 ثق:ال فترة في التوالي ةل  المليون في ازء 0.007و المليون في ازء 0.012 هي

 :في البقل: الهيدرواين كبريتيد لغاز( المليون في ازء 0.005) يومي ملدل وأةل ( المليون في ازء 0.008) ساةي ملدل ألةل  الاليقين درا 

 (.2017/ 12/ 31 – 2017/ 11/ 29) الرصد رةلفت% 95 الثق: فترة في التوالي ةل  المليون في ازء 0.006 و المليون في ازء 0.007 هي

 :النيترواين في  أكسيد ثاني غاز( المليون في ازء 0.045) يومي ملدل وأةل ( المليون في ازء 0.071) ساةي ملدل ألةل  الاليقين درا

 (.2017/ 9/ 5 – 2017/ 8/ 1) الرصد لفترة% 95 الثق: فترة في التوالي ةل  المليون في ازء 0.010و المليون في ازء 0.014 هي الايزة

 :في  النيترواين أكسيد ثاني لغاز( المليون في ازء 0.020) يومي ملدل وأةل ( المليون في ازء 0.032) ساةي ملدل ألةل  الاليقين درا

 7/ 27 – 2017/ 3/ 27) الرصد لفترة% 95 الثق: فترة في التوالي ةل  المليون في ازء 0.011و المليون في ازء 0.018 اللالدي: هي

/2017.) 
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 قيمة االرتياب يوميأعلى معدل  وحدة القياس الملوث الموقع

 البقعة

 0,003 0,032 جزء في المليون غاز ثاني أكسيد الكبريت

 0,005 0,057 جزء في المليون غاز ثاني أكسيد النيتروجين

 0,004 0,010 جزء في المليون غاز كبريتيد الهيدروجين

 الجيزة

 0,003 0,021 جزء في المليون أكسيد الكبريتغاز ثاني 

 0,005 0,052 جزء في المليون غاز ثاني أكسيد النيتروجين

 الخالدية

 0,003 0,016 جزء في المليون غاز ثاني أكسيد الكبريت

 0,022 0,047 جزء في المليون غاز ثاني أكسيد النيتروجين

 0,008 0,044 جزء في المليون غاز األمونيا

 رصيفةال
 0,004 0,037 جزء في المليون غاز ثاني أكسيد الكبريت

 0,005 0,043 جزء في المليون غاز ثاني أكسيد النيتروجين

 الموقر
 0,004 0,069 جزء في المليون غاز ثاني أكسيد الكبريت

 0,004 0,149 جزء في المليون غاز ثاني أكسيد النيتروجين

 

 


