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 الواردة ضمن نص التقريـــرالصور واألشكال قائمـة 

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

 .لبقعة(: موقع الرصد في ا2-1الشكل رقم )

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

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

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

   .2018 عام(: المعدالت اليومية وأعلى المعدالت الساعية لتراكيز غاز ثاني أكسيد الكبريت التي ُسجلت في مواقع الرصد الخمسة خالل 1-2شكل رقم )ال

/ 12/ 31 -2008/ 7/ 1(: المعدالت الشهرية لتراكيز غاز ثاني أكسيد الكبريت التي ُسجلت في مواقعع الرصعد الخمسعة خعالل الفتعرة معن )2-2شكل رقم )ال

2018). 

 – 2008سعععنوات الرصعععد )(: مقارنعععة بعععين أعلعععى المععععدالت السعععاعية لاعععاز ثعععاني أكسعععيد الكبريعععت المسعععجلة فعععي جميعععع مواقعععع الرصعععد خعععالل 3-2الشعععكل رقعععم )

2018.) 

 (.2018 – 2008(: مقارنة بين أعلى المعدالت اليومية لااز ثاني أكسيد الكبريت المسجلة في جميع مواقع الرصد خالل سنوات الرصد )4-2الشكل رقم )

 (.2018 – 2008نوات الرصد )(: مقارنة بين المعدالت السنوية لااز ثاني أكسيد الكبريت في جميع مواقع الرصد خالل س5-2الشكل رقم )

   .2018عام (: المعدالت اليومية وأعلى المعدالت الساعية لتراكيز غاز كبريتيد الهيدروجين التي ُسجلت في موقع الرصد في البقعة خالل 6-2شكل رقم )

/ 12/ 31 -2008/ 8/ 1بقععة خعالل الفتعرة معن )(: المعدالت الشهرية لتراكيز غاز كبريتيعد الهيعدروجين التعي ُسعجلت فعي موقعع الرصعد فعي ال7-2شكل رقم )

2018). 

 – 2008(: مقارنععة بععين المعععدالت السععاعية واليوميععة والسععنوية لاععاز كبريتيععد الهيععدروجين فععي موقععع الرصععد فععي البقعععة خععالل سععنوات الرصععد )8-2الشعكل رقععم )

2018.) 

فعي موقعع الرصعد فعي البقععة خعالل سعنوات الرصعد  لاعاز كبريتيعد الهيعدروجينواليوميعة  السعاعية (: مقارنة بين النسب المئوية لتجاوز المععدالت9-2الشكل رقم )

(2008 – 2018.) 

  .2018عام خالل  الخالديةالتي ُسجلت في موقع الرصد في  األمونيا(: المعدالت اليومية وأعلى المعدالت الساعية لتراكيز غاز 10-2شكل رقم )

/ 12/ 31 -2008/ 8/ 1خعععالل الفتعععرة معععن ) الخالديعععةالتعععي ُسعععجلت فعععي موقعععع الرصعععد فعععي  األمونيعععااكيعععز غعععاز (: المععععدالت الشعععهرية لتر 11-2شعععكل رقعععم )

2018). 

 (.2018 – 2008(: مقارنة بين المعدالت الساعية واليومية والسنوية لااز األمونيا في موقع الرصد في الخالدية خالل سنوات الرصد )12-2الشكل رقم )

NO, NOx & NOالمععدالت السعاعية لتراكيعز غعازات أكاسعيد النتعروجين ) (: أعلى13-2شكل رقم )ال
2

ععام خعالل  جميعع مواقعع الرصعد( التعي ُسعجلت فعي 

2018.  

NO, NOx & NO(: المعدالت اليومية لتراكيز غازات أكاسيد النتروجين )14-2شكل رقم )ال
2

 .2018عام خالل في جميع مواقع الرصد ( التي ُسجلت 



 

 د 
 

/ 31 -2008/ 7/ 1: المعدالت الشهرية لتراكيز غاز ثاني أكسعيد النيتعروجين التعي ُسعجلت فعي مواقعع الرصعد الخمسعة خعالل الفتعرة معن )(15-2شكل رقم )ال

12 /2018)  

 – 2008(: مقارنععة بععين أعلععى المعععدالت السععاعية لاععاز ثععاني أكسععيد النيتععروجين المسععجلة فععي جميععع مواقععع الرصععد خععالل سععنوات الرصععد )16-2الشععكل رقععم )

2018.) 

 – 2008(: مقارنععة بععين أعلععى المعععدالت اليوميععة لاععاز ثععاني أكسععيد النيتععروجين المسععجلة فععي جميععع مواقععع الرصععد خععالل سععنوات الرصععد )17-2الشععكل رقععم )

2018.) 

 (.2018 – 2008صد )(: مقارنة بين المعدالت السنوية لااز ثاني أكسيد النيتروجين في جميع مواقع الرصد خالل سنوات الر 18-2الشكل رقم )

PMالمعدالت اليومية لتراكيز الجسيمات )(: 19-2شكل رقم )ال
2.5

 .2018عام ( التي ُسجلت في موقع الرصد في البقعة خالل 

PMالمعدالت اليومية لتراكيز الجسيمات )(: 20-2شكل رقم )ال
10

 .2018عام ( التي ُسجلت في مواقع الرصد الثالث خالل 

PMعدالت الشهرية لتراكيز الجسيمات )(: الم21-2شكل رقم )ال
10

 & PM
2.5

 .2018عام ( التي ُسجلت في مواقع الرصد األربعة خالل 

PM(: المععدالت الشعهرية لتراكيعز الجسعيمات )22-2شعكل رقعم )ال
10

 & PM
2.5

( التعي ُسعجلت فعي مواقعع الرصعد األربععة بععد حعالف المععدالت اليوميعة ل يعام 

( فععي ثالثععة مععن مواقععع 2006/1140المعععدل اليععومي المنصععو  عليععا فععي القاعععدة الفنيععة األردنيععة رقععم )التععي سععجل خاللهععا تجععاوزات لحععد 

 .2018خالل عام  هاالرصد أو جميع

PM)(: مقارنععة بععين المعععدالت السععنوية للجسععيمات 23-2الشععكل رقععم )
2.5 

& PM
10

 – 2008المسععجلة فععي جميععع مواقععع الرصععد خععالل سععنوات الرصععد ) (

2018  .) 

PM)(: مقارنعة بعين النسعب المئويعة لتجعاوز المععدالت اليوميعة للجسعيمات 24-2رقعم )الشعكل 
2.5

 & PM
10

للحعد اليعومي المنصعو  عليعا فعي القاععدة الفنيعة  (

 (.  2018 – 2008خالل سنوات الرصد ) 1140/2006رقم 

 .2018عام خالل  البقعةفي موقع الرصد في  )عقدة( الرياح سرعة(: توزيع 25-2شكل رقم )ال

 .2018عام خالل  البقعةالرياح في موقع الرصد في  اتجاه(: توزيع 26-2شكل رقم )ال

 .2018عام خالل  الجيزةفي موقع الرصد في  )عقدة( الرياح سرعة(: توزيع 27-2شكل رقم )ال

 .2018عام خالل  الجيزةالرياح في موقع الرصد في  اتجاه(: توزيع 28-2شكل رقم )ال

 .2018عام خالل  الخالديةفي موقع الرصد في  )عقدة( الرياح سرعةيع (: توز 29-2شكل رقم )ال

 .2018عام خالل  الخالديةالرياح في موقع الرصد في  اتجاه(: توزيع 30-2شكل رقم )ال

 .2018عام خالل  الموقرفي موقع الرصد في )عقدة( الرياح  سرعة(: توزيع 31-2شكل رقم )ال

 .2018عام خالل  الموقرياح في موقع الرصد في الر  اتجاه(: توزيع 32-2شكل رقم )ال

 .2018عام خالل  الرصيفةفي موقع الرصد في  )عقدة( الرياح سرعة(: توزيع 33-2شكل رقم )ال

 .2018عام خالل  الرصيفةالرياح في موقع الرصد في  اتجاه(: توزيع 34-2شكل رقم )ال

 .2018عام خالل صد جميع مواقع الر الرياح في  مخطط لوردة(: 35-2الشكل رقم )



 

 ه 
 

عععام قععع الرصععد الخمسعة خععالل موا فععي (RH)(: المععدالت اليوميةععة والمعععدالت السعاعيةة القصععو  واألدنععى المسعجلة يوميععا للرطوبععة النسعبية 36-2شعكل رقععم )ال

2018. 

 .2018عام في جميع مواقع الرصد خالل  (RH)(: المعدالت الشهرية للرطوبة النسبية 37-2شكل رقم )ال

 .2018عام مواقع الرصد الخمسة خالل  (: المعدالت اليوميةة والمعدالت الساعيةة القصو  واألدنى المسجلة يوميا لدرجة الحرارة في38-2رقم ) شكلال

 .2018عام (: المعدالت الشهرية لدرجة الحرارة في جميع مواقع الرصد خالل 39-2شكل رقم )ال

ل سعاعة معن سعاعات ولسعرعة الريعاح السعائدة لكع وغعاز ثعاني أكسعيد النيتعروجين ثعاني أكسعيد الكبريعت تركيعز غعازالمععدالت السعنوية والفصعلية ل (:1-3شكعععل )ال

  .2018خالل عام  اليوم في الجيزة

ععدة الفنيعة في موقع الرصعد فعي الجيعزة خعالل األيعام التعي سعجل فيهعا تجعاوز للحعد اليعومي التعي تعن  عليعا القا )عقدة( الرياح سرعة(: توزيع 2-3شكل رقم )ال

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

 .2018خالل عام  

الرياح  في موقع الرصد في الجيزة خالل األيعام التعي سعجل فيهعا تجعاوز للحعد اليعومي التعي تعن  عليعا القاععدة الفنيعة الوطنيعة  اتجاه(: توزيع 3-3شكل رقم )ال

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

 .2018خالل عام  

 ولسعرعة الريعاح السعائدة لكعل سعاعة معن سعاعات وغعاز ثعاني اكسعيد النيتعروجين ثعاني أكسعيد الكبريعت المعدالت السنوية والفصعلية لتركيعز غعاز (:4-3شكععل )ال

 .2018خالل عام  الرصيفةاليوم في 

الرصد في الرصيفة خالل األيام التي سجل فيها تجاوز للحد اليعومي التعي تعن  عليعا القاععدة الفنيعة  في موقع)عقدة( الرياح  سرعة(: توزيع 5-3شكل رقم )ال

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

 .2018خالل عام  

وز للحد اليعومي التعي تعن  عليعا القاععدة الفنيعة الوطنيعة الرياح في موقع الرصد في الرصيفة خالل األيام التي سجل فيها تجا اتجاه(: توزيع 6-3شكل رقم )ال

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

 .2018خالل عام  

سعاعة  ولسعرعة الريعاح السعائدة لكعل وغعاز األمونيعا وغعاز ثعاني اكسعيد النيتعروجين ثاني أكسيد الكبريعت المعدالت السنوية والفصلية لتركيز غاز (:7-3شكععل )ال

 . 2018خالل عام  الخالديةاليوم في  من ساعات

خالل األيام التي سجل فيها تجعاوز للحعد اليعومي التعي تعن  عليعا القاععدة الفنيعة  الخالديةفي موقع الرصد في  )عقدة( الرياح سرعة(: توزيع 8-3شكل رقم )ال

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

 .2018ام خالل ع 

خععالل األيععام التععي سععجل فيهععا تجععاوز للحععد اليععومي التععي تععن  عليععا القاعععدة الفنيععة  الخالديععةالريععاح  فععي موقععع الرصععد فععي  اتجععاه(: توزيععع 9-3شععكل رقععم )ال

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

 .2018خالل عام  

 ولسعرعة الريعاح السعائدة لكعل سعاعة معن سعاعات وغاز ثعاني اكسعيد النيتعروجين ثاني أكسيد الكبريت فصلية لتركيز غازالمعدالت السنوية وال (:10-3شكععل )ال

  .2018خالل عام  الموقراليوم في 

ولسععرعة الريععاح  نوغععاز ثععاني اكسععيد النيتععروجين وغععاز كبريتيععد الهيععدروجي ثععاني أكسععيد الكبريععت المعععدالت السععنوية والفصععلية لتركيععز غععاز (:11-3شكععععل )ال

  .2018خالل عام  البقعةاليوم في  السائدة لكل ساعة من ساعات

في موقع الرصد في البقعة خالل األيام التي سجل فيهعا تجعاوز للحعد اليعومي التعي تعن  عليعا القاععدة الفنيعة  )عقدة( الرياح سرعة(: توزيع 12-3شكل رقم )ال

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

 .2018خالل عام  



 

 و 
 

الرياح  في موقع الرصد في البقعة خالل األيام التي سجل فيها تجاوز للحد اليومي التعي تعن  عليعا القاععدة الفنيعة الوطنيعة  اتجاه(: توزيع 13-3شكل رقم )ال

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

   .2018خالل عام  

العالين سعجل فيهمعا تجعاوز للحعد اليعومي العالل تعن  عليعا القاععدة  قع الرصعد فعي البقععة خعالل اليعومينتوزيع سرعة الرياح )عقدة( في مو (: 14-3)شكل رقم ال

 .2018خالل عام  ( لااز كبريتيد الهيدروجين2006/ 1140الفنية الوطنية لنوعية الهواء المحيط رقم )

ي موقععع الرصعد فععي البقعععة خعالل اليععومين العالين سععجل فيهمععا تجعاوز للحععد اليعومي الععالل تععن  عليعا القاعععدة الفنيععة توزيعع اتجععاه الريععاح فع(: 15-3شعكل رقععم )ال

  .2018خالل عام  ( لااز كبريتيد الهيدروجين2006/ 1140الوطنية لنوعية الهواء المحيط رقم )

أليعام التعي سعجل فيهعا تجعاوز للحعد اليعومي التعي تعن  عليعا القاععدة الفنيعة (: توزيع سرعة الرياح )عقدة( في موقع الرصد فعي البقععة خعالل ا16-3شكل رقم )

 .2018خالل عام ( لااز ثاني أكسيد النيتروجين 2006/ 1140الوطنية لنوعية الهواء المحيط رقم )

ي التعي تعن  عليعا القاععدة الفنيعة الوطنيعة (: توزيع اتجاه الرياح في موقع الرصد فعي البقععة خعالل األيعام التعي سعجل فيهعا تجعاوز للحعد اليعوم17-3شكل رقم )

 .2018خالل عام ( لااز ثاني أكسيد النيتروجين 2006/ 1140لنوعية الهواء المحيط رقم )
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 الواردة ضمن نص التقريـــرالجداول قائمـة 

 (.   1140/2006دراسة )القاعدة الفنية رقم (: الحدود القصو  المسموح بها لملوثات الهواء المحيط التي تم رصدها في ال1-1جدول رقم )

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

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

 حيط.(: األجهزة المستخدمة في رصد نوعية الهواء الم4-1جدول رقم )

 .  2018خالل عام  (: ملخ  نتائج رصد المعدالت الساعيةة لااز ثاني أكسيد الكبريت في مواقع الرصد الخمسة1-2جدول رقم )

 . 2018خالل عام (: ملخ  نتائج رصد المعدالت اليومُية لااز ثاني أكسيد الكبريت في مواقع الرصد الخمسة 2-2جدول رقم )

 . 2018خالل عام  صد المعدالت الساعية لااز كبريتيد الهيدروجين في البقعة(: ملخ  نتائج ر 3-2جدول رقم )

 . 2018خالل عام  (: ملخ  نتائج رصد المعدالت اليومية لااز كبريتيد الهيدروجين في البقعة4-2جدول رقم )

   .2018خالل عام  الخالديةفي  األمونيا(: ملخ  نتائج رصد المعدالت الساعية لااز 5-2جدول رقم )

 .2018عام خالل  الخالديةفي  األمونيا(: ملخ  نتائج رصد المعدالت اليومية لااز 6-2جدول رقم )

NO)سيد النيتروجين أك ثاني تائج رصد المعدالت الساعية لااز(: ملخ  ن7-2جدول رقم )
2

 .2018خالل عام  في مواقع الرصد الخمسة (

NO)سيد النيتروجين أك ثاني ة لاازتائج رصد المعدالت اليومي(: ملخ  ن8 -2جدول رقم )
2

 . 2018خالل عام  في مواقع الرصد الخمسة (

 .2018خالل عام  (: سرعة واتجاه الرياح السائدة في جميع مواقع الرصد9-2جدول رقم )

 .2018خالل عام  الرصد (: أعلى وأدنى معدل يومي وكاللك أعلى وأدنى معدل شهرل تم تسجيلا للرطوبة النسبية في جميع مواقع10 -2جدول رقم )

 .  2018خالل عام  (: أعلى وأدنى معدل يومي وكاللك أعلى وأدنى معدل شهرل تم تسجيلا لدرجة الحرارة في جميع مواقع الرصد11 -2جدول رقم )
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 (1في الملحق رقم ) قائمـــة الجـــداول
)كعانون  ،(2018 كعانون األول – 2018 الثعاني)كعانون  ت فعي جميعع مواقعععععع الرصععععد، للفتعرات(: المعدالت الشهريععععة لتركيز غعععععاز ثعاني أكسعيد الكبريع1جدول )

(، 2014تشععععرين الثععععاني  - 2013(، )كععععانون األول 2016تشععععرين الثععععاني  - 2015)كععععانون األول  (،2017تشععععرين الثععععاني  - 2016األول 

تشععععرين الثععععاني  - 2010(، )تشععععرين الثععععاني 2012تشععععرين الثععععاني  - 2011(، )كععععانون األول 2013تشععععرين الثععععاني  - 2012)كععععانون األول 

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

ميةععة لحععدود اليو (: المعععدالت السععنوية لتركيععز غعععععععاز ثععاني أكسععيد الكبريععت وأعلععى المعععدالت السععاعيةة واليوميةععة ونسععبة تجععاوز معععدالت تركيععزه السععاعيةة و 2جععدول )

)كععانون األول  ،(2018 كععانون األول – 2018 الثععاني)كععانون  لهععواء المحععيط فععي جميععع مواقععععععع الرصعععععد، للفتععراتلنوعيععة ا القاعععدة الفنيععة األردنيععة

ون (، )كعععان2014تشعععرين الثعععاني  - 2013(، )كعععانون األول 2016تشعععرين الثعععاني  - 2015)كعععانون األول  (،2017تشعععرين الثعععاني  - 2016

(، 2011تشععععرين الثععععاني  - 2010(، )تشععععرين الثععععاني 2012تشععععرين الثععععاني  - 2011(، )كععععانون األول 2013تشععععرين الثععععاني  - 2012األول 

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

)كعانون  ،(2018 كعانون األول – 2018 الثعاني)كعانون  في البقعة، للفترات (: المعدالت الشهريععععة لتركيز غعععععاز كبريتيد الهيدروجين في موقع الرصعععد3جدول )

(، 2014تشععععرين الثععععاني  - 2013(، )كععععانون األول 2016تشععععرين الثععععاني  - 2015)كععععانون األول  (،2017تشععععرين الثععععاني  - 2016األول 

تشععععرين الثععععاني  - 2010(، )تشععععرين الثععععاني 2012تشععععرين الثععععاني  - 2011(، )كععععانون األول 2013تشععععرين الثععععاني  - 2012)كععععانون األول 

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

اليوميةععة لحععدود (: المعععدالت السععنوية لتركيععز غعععععععاز كبريتيععد الهيععدروجين وأعلععى المعععدالت السععاعيةة واليوميةععة ونسععبة تجععاوز معععدالت تركيععزه السععاعيةة و 4جععدول )

)كعانون األول  ،(2018 كعانون األول – 2018 الثعاني)كعانون  لهواء المحيط في موقعع الرصععععد فعي البقععة، للفتعراتنوعية ال الفنية األردنية القاعدة

(، )كعععانون 2014تشعععرين الثعععاني  - 2013(، )كعععانون األول 2016تشعععرين الثعععاني  - 2015)كعععانون األول  (،2017تشعععرين الثعععاني  - 2016

(، 2011تشععععرين الثععععاني  - 2010(، )تشععععرين الثععععاني 2012تشععععرين الثععععاني  - 2011(، )كععععانون األول 2013رين الثععععاني تشعععع - 2012األول 

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

)كععانون األول  ،(2018 كععانون األول – 2018 الثععاني )كعانون ، للفتععراتالخالديععةفعي موقععع الرصعععععد فعي  األمونيععا(: المعععدالت الشهريععععععة لتركيعز غعععععععاز 5جعدول )

(، )كعععانون 2013تشعععرين الثعععاني  - 2012(، )كعععانون األول 2014تشعععرين الثعععاني  - 2013(، )كعععانون األول 2017تشعععرين الثعععاني  - 2016

( و)تمععععوز 2010ول تشععععرين األ – 2009(، و)آب 2011تشععععرين الثععععاني  - 2010(، )تشععععرين الثععععاني 2012تشععععرين الثععععاني  - 2011األول 

 (.2009تموز   – 2008

 القاعععدة الفنيععة األردنيععةوأعلععى المعععدالت السععاعيةة واليوميةععة ونسععبة تجععاوز معععدالت تركيععزه اليوميةععة لحععدود  األمونيععا(: المعععدالت السععنوية لتركيععز غعععععععاز 6جععدول )

تشععرين  - 2016)كعانون األول  ،(2018 كعانون األول – 2018 ثععانيال)كعانون  ، للفتعرات الخالديعةلهعواء المحعيط فععي موقعع الرصععععد فععي نوعيعة ال

 - 2011(، )كععععانون األول 2013تشععععرين الثععععاني  - 2012(، )كععععانون األول 2014تشععععرين الثععععاني  - 2013(، )كععععانون األول 2017الثععععاني 

تمععععوز   – 2008( و)تمععععوز 2010تشععععرين األول  – 2009(، و)آب 2011تشععععرين الثععععاني  - 2010(، )تشععععرين الثععععاني 2012تشععععرين الثععععاني 

2009.) 



 

 ط 
 

)كعانون  ،(2018 كعانون األول – 2018 الثعاني)كعانون  (: المعدالت الشهريععععة لتركيز غعععععاز ثاني أكسيد النيتروجين فعي جميعع مواقعع الرصععععد للفتعرات7جدول )

(، 2014تشععععرين الثععععاني  - 2013نون األول (، )كععععا2016تشععععرين الثععععاني  - 2015)كععععانون األول  (،2017تشععععرين الثععععاني  - 2016األول 

تشععععرين الثععععاني  - 2010(، )تشععععرين الثععععاني 2012تشععععرين الثععععاني  - 2011(، )كععععانون األول 2013تشععععرين الثععععاني  - 2012)كععععانون األول 

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

ز ثعاني أكسعيد النيتعروجين وأعلعى المععدالت السعاعيةة واليوميةعة ونسعبة تجعاوز مععدالت تركيعزه السعاعيةة واليوميةعة لحعدود (: المعدالت السعنوية لتركيعز غععععععا8جدول )

)كععانون األول  ،(2018 كععانون األول – 2018 الثععاني)كععانون  لهععواء المحععيط فععي جميععع مواقععععععع الرصعععععد، للفتععراتنوعيععة الاألردنيععة  القاعععدة الفنيععة

(، )كعععانون 2014تشعععرين الثعععاني  - 2013(، )كعععانون األول 2016تشعععرين الثعععاني  - 2015)كعععانون األول  (،2017الثعععاني تشعععرين  - 2016

(، 2011تشععععرين الثععععاني  - 2010(، )تشععععرين الثععععاني 2012تشععععرين الثععععاني  - 2011(، )كععععانون األول 2013تشععععرين الثععععاني  - 2012األول 

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

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

 & PM
2.5

قعع الرصععععد األربععة قبعل وبععد حعالف المععدالت اليوميعة ل يعام التعي سعجل خاللهعا ا( في مو 

ععام  الرصعد أو جميعهعا خعالل ( في ثالثة من مواقعع1140/2006تجاوزات لحد المعدل اليومي المنصو  عليا في القاعدة الفنية األردنية رقم )

2018. 

 .2018عام  (: المعدالت الشهريععععة لسرعة الرياح )عقدة(  والرياح السائدة خالل أشهر الرصد في مواقع الرصد الخمسة خالل10جدول )
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 الخالصــــة

تجعة ععن الزيعادة الطبيعيعة والزيعادة بسعبب زيادة عدد السكان الناإن التطور الصناعي والخدمي الالل تشهده المملكة باإلضافة إلى 
ومععا يسععببا اللععك مععن زيععادة لعععدد المركبععات والنشععاطات الصععناعية والتجاريععة تعع دل  الهجععرات القسععرية مععن البلععدان العربيععة المجععاورة

إلنسععان جميعهععا إلععى زيععادة انبعععاث الملوثععات التععي مععن شعع نها التعع ثير علععى نوعيععة الهععواء فععي العديععد مععن المنععاطق وعلععى صععحة ا
وراحتا. من هنا ت تي أهمية مراقبة نوعية الهواء المحيط خاصة في المناطق الم هولعة القريبعة معن النشعاطات الصعناعية والخدميعة 

فعي خمعس منعاطق معرضعة للتلعوث  المحعيط بمراقبعة نوعيعة الهعواء اهتمامعا  كبيعرا   وزارة البيئعة ومن هنا أولعتوحركة السير الكثيف. 
عععانمحافظعععة -معععن الصعععناعات وهعععي الحاتميعععة/لواء المعععوقر تجمععععت فيهعععا الكثيعععر عععان، والجيزة/محافظعععة عمة ، والرصعععيفة/محافظة عمة

فإن وزارة البيئة هعي  2017( لسنة 6. وحسب قانون حماية البيئة رقم )الزرقاء، والبقعة/محافظة البلقاء والخالدية/محافظة المفرق
 ولة عن مراقبة وقياس عناصر البيئة ومكوناتهعا ومتابعتهعا معن خعالل المراكعز الجهة المخولة لحماية البيئة في المملكة وهي المس

لبيئعة والميعاه فعي ا مركعزمع قسم دراسات الهعواء/  92/2007االتفاقية رقم  لاللك قامت الوزارة بتوقيع العلمية التي تعتمدها الوزارة.
 .الجمعية العلمية الملكية للقيام باللك

SO)كسعيد الكبريعت لقعد تمعت مراقبعة تركيعز ثعاني أ
2

NO, NO)واكاسعيد النيتعروجين  (
2

, NO
x

فعي جميعع مواقعع الرصعد حيعث أنهعا  (
تنتج من حرق الوقود في الصناعات والمركبات الخفيفة والثقيلعة، ومعن الجعدير بالعالكر أن نسعبة الكبريعت مرتفععة نسعبيا  فعي العديزل 

PM)لجسعيمات الثقيل المستخدم فعي األردن. كمعا تمعت مراقبعة تركيعز ا دوالوقو 
2.5

فعي البقععة لقربهعا معن حركعة السعير الكثيعف بعين  (
PM)والمنطقة الشمالية من المملكة ومراقبة تركيز الجسيمات  عمةان 

10

في ثالثة مواقع في الخالدية والرصيفة والجيزة لقربها معن  (
مسعتويات األمونيعا  وقعد تمعت مراقبعة. النشاطات الصناعية واللك إضافة لما تتعرض لا كافعة منعاطق المملكعة معن الابعار الطبيععي

(NH
3

H)كبريتيعععد الهيعععدروجين و  فعععي الخالديعععة لقربهعععا معععن معععزار  األبقعععار (
2

S)  فعععي البقععععة لقربهعععا معععن محطعععة تنقيعععة الميعععاه العادمعععة
   المنزلية.    

والجسيمات في  زيةمستويات الملوثات الاا تحديد ( إلى31/12/2018 – 1/1/2018للفترة ) استمرتهاله الدراسة والتي  هدفت
المنععاطق الخمععس المشععار إليهععا أعععاله ومقارنتهععا فيمععا بينهععا وبالحععدود المنصععو  عليهععا فععي القاعععدة الفنيععة األردنيععة لنوعيععة الهععواء 

القععرار لمسعاعدتهم علععى اتخععاال  لصعنا المقترحععات تقععديم و  جالنتعائ تحليععلالدراسعة  هععاله وتضععمنت. كمعا 1140/2006المحعيط رقععم 
لقرارات المستندة على معلومات الرصد والتي من شع نها تحسعين نوعيعة الهعواء فعي تلعك المنعاطق وتعوفير حيعاة أفضعل اإلجراءات وا

 للمواطن األردني مما ينعكس إيجابا  على الصحة العامة للناس. 

 

 

 



 

 ك 
 

 التالي:أظهرت نتائج الدراسة 

  ستويات مرتفعة من الجسيمات بقطر يقل ععن أو لم بلدية الجيزة الجديدة/ قسم حماية البيئةتعرض موقع الرصد في مبنى
PM)ميكعععرون  10يسعععاول 

10

 كمعععا. تجعععاوزا   73 اليوميعععة، حيعععث بلعععا ععععدد التجعععاوزات األعلعععى بعععين المواقعععع الثالثعععةوكعععان  (
 ةبفتععر بشععكل ملحععوظ مقارنععة  فععي الجيععزة وثععاني أكسععيد النيتععروجين ثععاني أكسععيد الكبريععتلكععل مععن  المعععدل السععنول وانخفععض
فعي القاععدة الفنيعة  ينالاعاز  لهعالين امعالمنصعو  عليه ين السعاعي واليعوميلم يتم تسجيل أل تجاوز للحعدو لسابقة الدراسة ا
  .لنوعية الهواء المحيط 1140/2006 األردنية

 فععي موقععع الرصععد فععي مبنععى بلديععة  وغععاز ثععاني أكسععيد النيتععروجين ثععاني اكسععيد الكبريععتغععاز  كععل مععن مسععتويات انخفضععت
ولعم يععتم تسععجيل أل السععابقة الدراسععة  خععالل فتعرات ماوياتهمقارنععة  بمسعت بشعكل ملحععوظ ة الدراسععة الحاليععةخععالل فتعر  الرصعيفة

لنوعيعة الهعواء  1140/2006ا في القاعدة الفنيعة األردنيعة مالمنصو  عليه لكال الاازين تجاوز للحدين الساعي واليومي
ميكعرون  10لعالقة في الهواء بقطر يقل ععن أو يسعاول الجسيمات ا مرتفعة من مستوياتل تعرض الموقع إال أن .المحيط

(PM10)  تجاوزا   58حيث بلا عدد التجاوزات اليومية . 

 ميكععرون  10لمسععتويات مرتفعععة مععن الجسععيمات بقطععر يقععل عععن أو يسععاول  الرصععد فععي مبنععى بلديععة الخالديععة تعععرض موقععع
(PM10) كمععععا  .تجععععاوزا   30بلععععا عععععدد التجععععاوزات اليوميععععة  ، حيععععثاألدنععععى بععععين المواقععععع الثالثععععة تكانعععع إال أن مسععععتوياتها
الخالديعة خعالل في موقعع الرصعد فعي  وغاز ثاني أكسيد النيتروجين ثاني اكسيد الكبريتغاز  كل من مستويات وانخفضت

السععابقة ولععم يععتم تسععجيل أل تجععاوز للحععدين الدراسععة  وياتهما خععالل فتععرةمقارنععة  بمسععت بشععكل ملحععوظ فتععرة الدراسععة الحاليععة
بينمعا  .لنوعيعة الهعواء المحعيط 1140/2006ساعي واليومي لكال الاازين المنصو  عليهما في القاعدة الفنية األردنيعة ال

 بشعكل ملحعوظ مقارنعة   الخالدية خالل فترة الدراسعة الحاليعةفي موقع الرصد في مبنى بلدية األمونيا مستويات غاز  ارتفعت
حيث تجاوز المعدل السنول لااز األمونيا الحد السنول المنصو  عليعا  ،عهاالسابقة جمي الدراسة وياتا خالل فتراتبمست

يتم تسجيل أل تجاوز للحد اليومي المنصو   لم إال أنا لنوعية الهواء المحيط 1140/2006في القاعدة الفنية األردنية 
 .لهالا الااز هاله المواصفة عليا في

  في موقعع الرصعد علعى الحعد بعين  وغاز ثاني أكسيد النيتروجين لكبريتثاني اكسيد ابينت نتائج المراقبة أن مستويات غاز
ولعم ، السعابقةالدراسعة  خعالل فتعرة مابمسعتوياته بشكل ملحوظ خالل فترة الدراسة الحاليعة مقارنعة   انخفضت الحاتمية والموقر

نيعععععة األردنيعععععة يعععععتم تسعععععجيل أل تجعععععاوز للحعععععدين السعععععاعي واليعععععومي لكعععععال الاعععععازين المنصعععععو  عليهمعععععا فعععععي القاععععععدة الف
 .لنوعية الهواء المحيط 1140/2006

  موقعع الرصععد فعي المركععز الععوطني  المسعجلة فععي كبريتيععد الهيععدروجينوغعاز  غعاز ثععاني أكسعيد الكبريععتانخفضعت مسععتويات
خعععالل فتعععرة الدراسعععة الحاليعععة مقارنعععة  ملحعععوظبشعععكل للبحعععث واإلرشعععاد الزراععععي )مديريعععة زراععععة ععععين الباشعععا( فعععي البقععععة 

للحعدود المنصعو  عليهعا  لم يتم تسجيل أل تجاوز لااز ثاني أكسيد الكبريعت حيث ،ا في فترة الدراسة السابقةمتهبمستويا
تجععاوز للحععد السععاعي وتجععاوزين  12بينمععا تععم تسععجيل  لنوعيععة الهععواء المحععيط، 1140/2006فععي القاعععدة الفنيععة األردنيععة 

لنوعيعععة الهعععواء  1140/2006فعععي القاععععدة الفنيعععة األردنيعععة ا معععالمنصعععو  عليه لاعععاز كبريتيعععد الهيعععدروجين للحعععد اليعععومي
بشعكل ملحعوظ خعالل موقعع الرصعد فعي البقععة  المسعجلة فعي النيتعروجينكما وارتفعت مسعتويات غعاز ثعاني أكسعيد  المحيط.

للحعد  ينز تجعاو تجعاوزات للحعد اليعومي و  8حيعث تعم تسعجيل  ،فترة الدراسة الحالية مقارنة بمستوياتا في فترة الدراسة السابقة
لنوعيعععة الهعععواء  1140/2006ا فعععي القاععععدة الفنيعععة األردنيعععة معععالمنصعععو  عليه النيتعععروجينلاعععاز ثعععاني أكسعععيد السعععاعي 
PM)ميكعرون  2.5الجسعيمات بقطععر يقعل ععن أو يسععاول مسعتويات  وارتفعععتكمعا   .المحعيط

2.5

خعالل فتععرة  ملحععوظبشعكل  (
 .تجاوزا   18، حيث بلا عدد التجاوزات اليومية اسة السابقةالدراسة الحالية مقارنة بمستوياتها خالل فترة الدر 
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االسععتمرار فععي مراقبععة نوعيععة الهععواء المحععيط فععي منععاطق الرصععد الحاليععة وزيععادة  توصععيات منهععاال بعععض إلععىوقععد خلصععت الدراسععة 
رصععودة خاصععة رصععد المنععاطق الماطععاة بالرصععد لتشععمل كافععة منععاطق المملكععة، وتوسععيع دائععرة الرصععد مععن حيععث عععدد الملوثععات الم

 .واألوزون (Black Carbon)مستويات 

الجدول في الصفحة التالية يظهر ملخصا  لنتائج رصد المعدالت الساعية واليومية للملوثات في مواقع الرصد الخمسة خالل فتعرة 
 (.31/12/2018 – 1/1/2018الرصد الحالية )
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 (.31/12/2018 – 1/1/2018) للفترة الخمسة الرصد مواقع في الرصد نتائج ملخص

أعلى معدل ساعي )جزء  الموقع الملوثات
 في المليون(

أعلى معدل يومي )جزء في 
 المليون(

عدد تجاوزات المعدالت الساعية لحد 
 المواصفة

عدد تجاوزات المعدالت اليومية لحد 
 المواصفة

المعدل السنوي )جزء في 
 المليون(

SO
2

 

 الرصيفة
 0.003 صفر صفر 0.009 0.059

NO
2

 0.014 صفر صفر 0.031 0.068 
PM

10

  3ميكروغرام/م 77 58 في المواصفة ال يوجد حد  3ميكروغرام/م 400 --- 
SO

2

 

 البقعة

 0.001 صفر صفر 0.039 0.068
H

2

S 0.076 0.037 12 2 0.001 
NO

2

 0.213 0.135 2 8 0.024 
PM

2.5

 3يكروغرام/مم 35 18 في المواصفة ال يوجد حد  3ميكروغرام/م 185 --- 
SO

2

 

 الجيزة
 0.006 صفر صفر 0.014 0.054

NO
2

 0.012 صفر صفر 0.075 0.152 
PM

10

 3ميكروغرام/م 101 73 في المواصفة ال يوجد حد  3ميكروغرام/م 381 --- 
SO

2

 

 الموقر
 0.009 صفر صفر 0.059 0.194

NO
2

 0.013 صفر صفر 0.049 0.206 
SO

2

 

 الخالدية

 0.002 رصف صفر 0.045 0.207
NO

2

 0.011 صفر صفر 0.057 0.142 
NH

3

 3ميكروغرام/م 34 صفر في المواصفة ال يوجد حد 3ميكروغرام/م 96 3ميكروغرام/م 217 
PM

10

 3ميكروغرام/م 73 30 في المواصفة ال يوجد حد  3ميكروغرام/م 343 --- 

 (1140/2006رقم  القاعدة الفنيةفي الدراسة )الحدود القصوى المسموح بها لملوثات الهواء المحيط التي تم رصدها 
SO عنصر القياس

2

 NO
2

 H
2

S NH
3

 PM
10

 PM
2.5

 

 --- --- --- جزء في المليون 03,0 جزء في المليون 21,0 جزء في المليون 3,0 الحد الساعي

 3ميكروغرام/م 65 3ميكروغرام/م 120 3ميكروغرام/م 270 جزء في المليون 01,0 جزء في المليون 08,0 جزء في المليون 14,0 الحد اليومي

 3ميكروغرام/م 15 3ميكروغرام/م 70 3ميكروغرام/م 8 --- جزء في المليون 05,0 جزء في المليون 04,0 الحد السنول
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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 (January 2018 – December 

2018) 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 73 days 

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

 and NO
2

 

were lower than the anuual averages for the previous study period, and its 

levels were within the Jordanian standard allowable limits for ambient air 

quality. 

 The SO
2

 and NO
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, PM
10

 levels were high and 

exceeded the daily allowable limit in Jordanian standards in 58 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 30 

days during the study period. Also, the SO
2

 and NO
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 were 

within the Jordanian standard allowable limits for ambient air quality. 

While, the NH
3

 anuual average in Al-Khalideyeh monitoring site increased 

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

previous monitoring periods and exceeded the maximum allowable limit 

for anuual average as stated in Jordanian standards 1140/2006 for the 

ambient air quality, but its daily levels were within the Jordanian 

standards daily allowable limit. 

 The SO
2

 & NO
2

 levels in Al-Mowaqqar 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.  

 The SO
2 

and H
2

S levels in Al-Baq'a monitoring site decreased significantly 

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

period and SO
2

 levels were within the Jordanian standard allowable limits 

for ambient air quality, while 12 hourly average exceedances and two 

daily average exceedances for H
2

S were recorded during the study period. 

Moreover, the NO
2

 anuual average in Al- Al-Baq'a monitoring site increased 

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

previous monitoring period, and two hourly average exceedances and 
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eight daily average exceedances for NO
2

 were recorded during the study 

period. Also, the PM
2.5

 levels in this study period were higher than its 

levels in the last monitoring period, and it exceeded the daily allowable 

limit in Jordanian standards in 18 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

تنتشر في المملكة األردنية الهاشمية العديد من الصناعات والنشاطات التي قد ت دل إلى تلوث الهواء المحيط، حيث أن 
زيادة عدد السكان والنمو االقتصادل أدت إلى زيادة الضاط على النشاطات الخدمية يرافقها التوسع في القطا  الصناعي 

إلى كثافة حركة السير على الطرق الداخلية والخارجية خاصة في المناطق الات التعداد وزيادة عدد المركبات مما أد  
السكاني المرتفع. إن نوعية الهواء المحيط ت ثر بشكل مباشر وغير مباشر على صحة اإلنسان وراحتا. من هنا ت تي 

 اعية والخدمية وحركة السير الكثيف.أهمية مراقبة نوعية الهواء خاصة في المناطق الم هولة القريبة من النشاطات الصن
 

ب ر التلوث الساخنة في المملكة مثل منطقة الهاشمية في محافظة الزرقاء، ومدينة  فيتم سابقا  مراقبة نوعية الهواء 
الفحي  في محافظة البلقاء ومدينة القادسية في محافظة الطفيلة، ولم تحظ العديد من المحافظات والمدن األردنية ببرامج 

اقبة طويلة األمد لنوعية الهواء بالرغم من قربها للعديد من النشاطات التي قد ت ثر على نوعية الهواء المحيط في تلك مر 
في خمس مناطق معرضة للتلوث تجمعت فيها  المحيط بمراقبة نوعية الهواء اهتماما  كبيرا   وزارة البيئة لالا أولتالمناطق، 

، والرصيفة/محافظة الزرقاء، عمةان، والجيزة/محافظة عمةانمحافظة -اء الموقرالكثير من الصناعات وهي الحاتمية/لو 
فإن وزارة البيئة هي  2017( لسنة 6. وحسب قانون حماية البيئة رقم )والخالدية/محافظة المفرق ،والبقعة/محافظة البلقاء

البيئة ومكوناتها ومتابعتها من خالل الجهة المخولة لحماية البيئة في المملكة وهي المس ولة عن مراقبة وقياس عناصر 
 مركزمع قسم دراسات الهواء/  92/2007االتفاقية رقم  لاللك قامت الوزارة بتوقيع المراكز العلمية التي تعتمدها الوزارة.

 . 2008لبيئة والمياه في الجمعية العلمية الملكية للقيام باللك. علما  ب ن الرصد في هاله المواقع قد بدأ في تموز ا
 

SO)لقد تمت مراقبة تركيز ثاني أكسيد الكبريت 
2

NOx NOاكاسيد النيتروجين )و  (
2

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

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

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

10

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

NH)الابار الطبيعي. وقد تمت مراقبة مستويات األمونيا 
3

بينما تم مراقبة مستويات  ،لقربها من مزار  األبقار في الخالدية (
H)كبريتيد الهيدروجين 

2

S)  .في البقعة لقربها من محطة تنقية المياه العادمة 
 

 ولااية 1/1/2018لحصول عليها خالل فترة الرصد التي امتدت للفترة من ياطي هالا التقرير النهائي النتائج التي تم ا
31/12/2018. 
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 المشمولة في الرصد المناطق 1-1

 

 البقعة 1-1-1
هالا المخيم  حيث يعتبر. 1نسمة 74312 ويقطنا حوالي 1968ت في عام ئشمخيم البقعة هو واحد من ستة مخيمات أن

 .عمةانإلى الشمال من مدينة  كيلومترا   6.5بعد عين الباشا/ محافظة البلقاء وعلى ويقع في لواء  هو األكبر في األردن
المختلفة مثل التعدين وتصنيع الجير والجبس وتعتبر محطة معالجة المياه العادمة القريبة من المخيم واألنشطة الصناعية 

على الطريق الرئيس الواصل بين  لمرورازدحام حركة ا يعد لاللك ، باإلضافةالمنطقةمصادر تلوث الهواء في  من أهم
 . في المنطقة الهواءمن مصادر تلوث  ربد وسائر مناطق محافظات الشمالإعمةان ومدينة 

 

 الجيزة 1-1-2
إلى الجنوب من مطار الملكة علياء الدولي، تعتبر هاله المنطقة من  عمةان العاصمة تقع منطقة الجيزة في محافظة
. تقع مدينة الجيزة على الطريق 1ةنسم 127430يث ُيقدر عدد سكان لواء الجيزة بع المناطق الم هولة بالسكان ح

األنشطة الصناعية وبشكل رئيس الصناعات تعد  الصحراول الالل يربط العاصمة مع المحافظات الجنوبية األخر .
 ،تلوث الهواء في هاله المنطقةمن المصادر الرئيسة لباإلضافة إلى حركة المرور العالية في المطار والكربونات الحديدية 
 يمكن أن يت ثر بالابار الطبيعي. الاللاالعتبار طبيعة ومكان الموقع  بعينمع األخال 

 

 الخالدية 1-1-3
تعد  .1نسمة 42550حوالي  قضاء الخالدية ويقطن عمةانمدينة تقع الخالدية في محافظة المفرق إلى الشمال الشرقي من 

من المصادر الرئيسة  مزار  األبقار والدواجن والابار الطبيعيو  اإلسمنت والكسارات(ة )مثل صناعة المنشآت الصناعي
 بين الزرقاء والمفرق. العاملتلوث الهواء في هاله المنطقة. إضافة  إلى حركة المرور على الطريق 

 

 الرصيفة 1-1-4
ويقطن لواء الرصيفة  عمةانقي من مدينة تعتبر الرصيفة ثاني أكبر مدينة في محافظة الزرقاء والتي تقع إلى الشمال الشر 

المنظفات و  الدباغةو  الصناعات البالستيكيةو  المواد الاالائيةمصانع األنشطة الصناعية مثل تعد  .1نسمة 520430حوالي 
 .النشطة باإلضافة إلى حركة المرور ،من المصادر الرئيسة لتلوث الهواء في هاله المنطقة ومستحضرات التجميل

 

 رالموق 1-1-5
تعد  .1نسمة 91110ويقطن لواء الموقر حوالي  عمةانإلى الجنوب الشرقي من  عمةانتقع منطقة الموقر في محافظة 

مع من المصادر الرئيسة لتلوث الهواء في هاله المنطقة  الكلورين والصابونو  نشطة الصناعية مثل صناعات الحديداأل
 مصانع. االعتبار أن هاله المنطقة مجاورة لمجموعة بعيناألخال 

 
 
 

                                                           
 .دائرة اإلحصاءات العامة – 2018األردني لعام  السنول اإلحصائي الكتاب 1
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 أهداف الدراسة 1-2

 

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

 .(1140/2006فيما بينها وبالحدود المنصو  عليها في القاعدة الفنية األردنية لنوعية الهواء المحيط رقم )
 .تقييم التاير السنول 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
 جراءات والقرارات المستندة على معلومات تقديم النتائج والمقترحات لمتخالل القرار لمساعدتهم على اتخاال اإل

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

 

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

 
 (.  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 12ل أل مرات خال 3 جزء في المليون 3,0 ساعة واحدة
 مرة واحدة في السنة جزء في المليون 14,0 ساعة 24

 ---- جزء في المليون 04,0 سنول

NHاألمونيا )
3

) 
 شهر 12مرات خالل أل  3 3ميكروغرام/م 270 ساعة 24

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

2

S) شهر 12مرات خالل أل  3 جزء في المليون 03,0 ساعة واحدة 
 شهر 12مرات خالل أل  3 جزء في المليون 01,0 ساعة 24

NO)ثاني أكسيد النيتروجين 
2

) 

 شهر 12مرات خالل أل  3 جزء في المليون 21,0 ساعة واحدة

 شهر 12مرات خالل أل  3 جزء في المليون 08,0 ساعة 24

 ---- جزء في المليون 05,0 سنول

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

2.5

) 

 شهر 12مرات خالل أل  3 3ميكروغرام/م 65 ساعة 24
 ---- 3ميكروغرام/م 15 سنول

الجسيمات بقطر يقل عن أو يساول 
PM)ميكرون  10

10

) 
 شهر 12مرات خالل أل  3 3ميكروغرام/م 120 ساعة 24

 ---- 3ميكروغرام/م 70 سنول
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 الدراسةملوثات الهواء المحيط المتضمنة في  1-3
 

SO) ثاني ُأكسيد الكبريت 1-3-1
2

)  
 

SO)ثاني أكسيد الكبريت 
2

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

مثل البراكين وتحلُّل المواد  الل يحتول على نسب مرتفعة من الكبريت. كما ينبعث هالا الااز من مصادر طبيعيةال
 العضوية. 

 

والجهاز التنفسي بدرجات مختلفة واللك حسب تركيزه في الهواء  التعرض لهالا الااز يسبب تهيجا  في أغشية العين
خ  المتعرض لا ووجوده مع ملوثات أخر  مثل الجسيمات المستنشق ومدة التعرض لا وكاللك حسب حساسية الش

ن المطر الحمضي )حامض  واألوزون حيث يمكن أن يسبب أمراضا مزمنة مثل الربو والتهاب الشعب الرئوية. كما أنا يكوة
 الكبريتيك( الالل قد يقتل الحياة الفطرية واألشجار ويتلف المباني والمواد والممتلكات. 

 

NO, NO)روجين أكاسيد النيت 1-3-2
2

 & NOx) 
 

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

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

يكون الناتج األساسي إال انا ال  NOيتروجين الجوةل بدرجات الحرارة العالية. وعلى الرغم من أن غاز نتيجة ألكسدة الن
 يعتبر الو ت ثير سيئ على صحة اإلنسان.

 

NOغاز  
2

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

نتيجة االحتراق بينما تكون معظم تراكيزه في  
خالل العمليات المختلفة، مثال  عن طريق األوزون حيث أنا من الممكن أن يواصل  NOجة أكسدة الهواء المحيط نتي

HNO)األكسدة للحصول على نواتج أشد ت كسدا  مثل حامض النيتريك 
3

والالل باإلضافة لحامض الكبريتيك ي دل إلى ( 
 ظاهرة المطر الحمضي.

 

NOإن التعرض لااز 
2

والمجارل التنفسية في الكائنات الحية فهو بتراكيز منخفضة يقلةل  ي دل إلى مهاجمة أنسجة الرئتين 
من مقاومة الجسم للجراثيم مما ي دل إلى تهيةج الرئتين والعينين. ولد  التعرةض لتراكيز مرتفعة؛ يضعف هالا الااز مقاومة 

NOألكثر حساسية لااز الجسم ل مراض التنفسية مثل التهاب الرئتين. وتظهر األبحاث أن األطفال هم المجموعة ا
2

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

 حسةاسة بشكل خا  لهالا الااز.
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PM)الجسيمات  1-3-3
10

 & PM
2.5

) 
 

PM)هناك عدةة مصادر للجسيمات 
10

 & PM
2.5

ة للمصادر الطبيعية، تنبعث هاله الجسيمات في الهواء المحيط فباإلضاف (
من وسائل النقل خاصة التي تعمل على وقود الديزل، والدخان المنبعث من مصادر االحتراق المختلفة، الحرائق، استخراج 

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

أهم الخصائ  التي تتحكم في سلوك هاله الجسيمات  إن حجم الجسيمات الالل يعبر عنا بالقطر األيروديناميكي يعتبر من
PM)ميكرون  10في الاالف الجول وكاللك في ت ثيرها على البيئة والصحة. الجسيمات بقطر يقل عن أو يساول 

10

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

2.5

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

10

 & PM
2.5

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

 

ثارة القصبات الهوائية والعينين وحيث أن الجسيمات  تظهر عادة  آثار التعرض لهاله الجسيمات من خالل السةعال وا 
(PM

2.5

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

أن األشخا  الالين يعانون من أمراض تنفسية معينة مزمنة مثل ومدة التعرض لها، وتركيبها الكيميائي باإلضافة إلى 
 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) ونفاالة وقوية تشبا رائحة البيض الفاسد ويوجد بشكل طبيعي غاز عديم اللون الو رائحة كريهة ،
في البيئة. ينبعث هالا الااز حيثما تكون النفايات الصلبة أو السائلة التي تحتول على الكبريت عند تحللها البيولوجي. لالا 

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

2

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

S  حسب مستوياتا
 ز إلى تهيج العين واألنف والرئة.في الهواء المستنشق حيث ي دل التعرض لمستويات مرتفعة من هالا الاا

 

 (NH3األمونيا ) 1-3-5
 

NH)األمونيا 
3

الا الااز في العديد من الصناعات من أهمها إنتاج السماد هو غاز عديم اللون لا رائحة نفاالة. يستخدم ه (
مزار  المواشي مثل األبقار تعتبر و  والتي تعتبر مصدرا  من مصادر انبعاثا إلى الهواء المحيط. كاللكوفي مجال التبريد 

NHمن المصادر الرئيسة النبعاث  والدواجن
3

مواشي تحتول إلى الهواء المحيط. إن األعالف التي تتاال  عليها تلك ال 
على نسبة فائضة عن الحاجة من النيتروجين وهالا ي دل إلى تواجده بنسبة عالية في مخلفات الماشية الصلبة والسائلة 

NHوالتي ينتج من تحللها ميكروبيا  غاز 
3

NH. يسبعب التعرض لااز 
3

تهيجا  في األغشعية المخاطية للعيون والحنجعرة  
من الممكن أن يحدث في حالة تسربا من أماكن تخزينا عع  الاللز مرتفعة من هالا الااز عع والجيوب األنفية. والتعرض لتراكي

 قد ي دل إلى الوفاة.  
 

 مواقع الرصد 1-4
 

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

كم. وتوضح الخرائط  10الرصد باإلضافة إلى بعدها واتجاهها بالنسبة لمصادر التلوث الثابتة في محيط ال يتجاوز قطره 
ة من مناطق الرصد. بينما يبين الجدول رقم ( مواقع الرصد ومصادر تلوث الهواء الثابتة في كل منطق2في ملحق رقم )

 فا  لمواقع الرصد.(( وص5-1) إلى( 2-1))( واألشكال رقم 1-3)
 

تم إنشاء غرف )كرفانات( مهي ة ومكيفة ألجهزة الرصد في جميع مواقع الرصد. ومن الجدير بالالكر أنا تمة أيضا  رصد قد و 
رة بشكل مستمر على مدار الساعة في جميع مواقع الرصد لما لهاله سرعة واتجاه الرياح، والرطوبة النسبية ودرجة الحرا

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

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

 الملوثات التي تّم رصدها

المركز الوطني للبحث  البقعة:
واإلرشاد الزراعي )مديرية 

 زراعة عين الباشا( 

E: 0768415 

N: 3552625 

 كم شمال 3حوالي  محطة تنقية المياه العادمة

SO
2

, NOx, H
2

S & 

PM
2.5

 

 ربشمال غ-كم شمال 5,1حوالي  محاجر

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

 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 
 وجنوب شرق كم جنوب  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
 ربغ-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 /قسم حماية البيئة الجيزة:
 الجيزة الجديدة

 

E: 0779991 

N: 3510967 

 كم شمال شرق 3,4حوالي  الدولي عمةان مطار 

SO
2

, NOx & PM
10

 

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

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

مصانع دهانات، وسجائر وزيوت 
 نباتية

 جنوب شرق.-كم جنوب 2.5حوالي 

محطة تنقية المياه العادمة 
واخر   الدولي ن عمةالمطار 

 قرب مخيم الجيزة 

 شمال شرق.-كم شرق 3.7حوالي 
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ادر التلوث الثابتة ُبــعد واتجاه مص 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 0,5 حوالي مصنع منظفات

صناعات متعددة )مصنع 
 بطاريات، مصنع بالستيك، الخ(

 كم جنوب غرب 0,5حوالي 

صناعات خفيفة كالحرف 
 والمشاغل

جنوب غرب -كم جنوب 0,4حوالي 
 كم شرق 5,2و

 جنوب غرب-كم جنوب 0,4حوالي  مصنع الببسي
 كم غرب 0,3حوالي  مصنع خميرة
 شرق-كم جنوب شرق 5,4حوالي  غازمصنع البيو 
 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 4-1)الشكل رقم 

 

 
 (: موقع الرصد في الخالدية5-1الشكل رقم )

 (: ملخص عن مواصفات مواقع رصد الملوثات في البقعة، والجيزة، والخالدية، والرصيفة والموقر.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 ≈ ال يوجد أشجار قريبة 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 ( األجهزة المستخدمة في عملية الرصد، ومبدأ عمل كل منها4-1يبين الجدول رقم )
يث ت خال عينات من الهواء المحيط بشكل رصد تراكيز ملوثات الهواء الاازية باستخدام أجهزة تحليل غازات أوتوماتيكية، ح

متواصل، تحلل هاله العينات وتخزن نتائج التحليل على شكل معدالت ساعيةة لتركيز الااز في الهواء المحيط. حيث تتم 
معايرة جميع أجهزة التحليل العاملة على رصد الملوثات الاازية دوريا  باستخدام غازات معايرة بتركيز محدد للت كد من دقة 

PMرصد الجسيمات ) تميبينما  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
 10دة بمداخل خاصة تعمل على فصل الجسيمات التي يزيد قطرها عن ومزو  (US EPA)قبل وكالة حماية البيئة األمريكية 

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

 

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

 مواصفات فنية الموقع عمل الجهـــاز از ومبدأ عملهاسم الجه

Sulfur Dioxide 

Analyzer  
UV- Fluorescence 

رصد غاز ثاني أكسيد الكبريت في الهواء 
 المحيط بشكل متواصل

 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
 تواصلالمحيط بشكل م

 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 
 بشكل متواصل

 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  

Multi Gas Calibrator 

(standard gas 

cylinders)  

 ----- جهاز معايرة متنقل ملوثات الاازيةمعايرة أجهزة تحليل ال

Wind Speed and 

Direction, Relative 

Humidity and 

Temperature  

تسجيل سرعة واتجاه الرياح، ودرجة 
الحرارة والرطوبة النسبية للهواء المحيط 

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

SO)يت ثاني أكسيد الكبر  2-1
2

) 
 

أن مستويات هالا  الرصد الحالية أظهرت نتائج الرصد لفترةفي مواقع الرصد الخمسة وقد ثاني أكسيد الكبريت تم رصد غاز 
كانت ضمن الحدود المنصو  عليها في القاعدة الفنية األردنية لنوعية الهواء المحيط رقم مواقع الرصد كافة في  الااز

 .جزء في المليون للمعدل اليومي 140,0و في المليون للمعدل الساعي جزء 300,0والبالاة  2006/ 1140
  

جزء في المليون  068,0( أدناه أن أعلى معدل ساعي ُسجةل في كل موقع من مواقع الرصد هو 1-2يظهر الجدول رقم )
جزء في المليون  059,0جزء في المليون في الخالدية، و  207,0جزء في المليون في الجيزة، و  054,0في البقعة، و 

أن أعلى المعدالت الساعية قد أدناه ( 1-2رقم )كما يبين الشكل جزء في المليون في الموقر،  194,0في الرصيفة و 
لسُ  القاعدة الفنية المنصو  عليا في  الساعيلحد المعدل  أل تجاوزل تسجي واللك دون ،الخالديةفي موقع الرصد في  تجة

ويجدر  .الرصد من مواقع موقع أل جزء في المليون في 300,0والبالا  2006/ 1140رقم لهواء المحيط نوعية الاألردنية 
 مرات في السنة. 3بالالكر أن المواصفة ال تسمح بتجاوز الحد الساعي لااز ثاني أكسيد الكبريت ألكثر من 

 

 .2018خالل عام الرصد الخمسة (: ملخص نتائج رصد المعدالت الساعّية لغاز ثاني أكسيد الكبريت في مواقع 1-2جدول رقم )

 الموقع
أعلى معدل ساعي 
 )جزء في المليون(

وقت حدوث أعلى معدل 
 تاريخ الحدوث –ساعي 

عدد تجاوزات المعدالت 
 الساعية لحد المواصفة

النسبة المئوية لتجاوزات 
 المعدالت الساعية )%(

 صفر صفر 26/7/2018 – 19:00 0.068 البقعة
 صفر صفر 1/10/2018 – 12:00 054,0 الجيزة
 صفر صفر 5/7/2018 – 08:00 207,0 الخالدية
 صفر صفر 30/12/2018 – 13:00 059,0 الرصيفة
 صفر صفر 9/12/2018 – 12:00 194,0 الموقر

 

ل في كل موقع من مواقع الرصد هو 2-2رقم )( وجدول 1-2الشكل رقم ) يبين  039,0( أدناه أن أعلى معدل يومي ُسجة
جزء  009,0 و جزء في المليون في الخالدية 045,0 جزء في المليون في الجيزة و 014,0 و ون في البقعةجزء في الملي

ل في موقع جزء في المليون في الموقر،  059,0 و في المليون في الرصيفة حيث يتبين أن أعلى المعدالت اليومية قد سجة
نوعية لاألردنية القاعدة الفنية مي المنصو  عليا في لحد المعدل اليو  أل تجاوزل تسجي واللك دون. الموقرالرصد في 

الرصد. ويجدر بالالكر أن  من مواقع موقع أل 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 )

 

 .2018خالل عام (: ملخص نتائج رصد المعدالت اليومُية لغاز ثاني أكسيد الكبريت في مواقع الرصد الخمسة 2-2جدول رقم )

أعلى معدل يومي  الموقع
 )جزء في المليون(

تاريخ حدوث أعلى 
 معدل يومي

دالت عدد تجاوزات المع
 اليومية لحد المواصفة

النسبة المئوية لتجاوزات 
 المعدالت اليومية )%(

 صفر صفر 20/5/2018 039,0 البقعة

 صفر صفر 10/6/2018 014,0 الجيزة

 صفر صفر 9/7/2018 045,0 الخالدية

 صفر صفر 8/3/2018 009,0 الرصيفة

 صفر صفر 23/12/2018 059,0 الموقر
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جزء  006,0في كل موقع من مواقع الرصد هو  خالل فترة الدراسةثاني أكسيد الكبريت لااز ل ُسجإن أعلى معدل شهرل 
في الجيزة،  2018 حزيران وتموز لجزء في المليون لشهر  010,0في البقعة، و  2018 كانون الثانيفي المليون لشهر 

في الرصيفة  2018شباط ون لشهر جزء في الملي 007,0 في الخالدية، و 2018 تموزجزء في المليون لشهر  007,0و
 ((.1( في ملحق رقم )1الجدول رقم )في الموقر ) 2018 كانون األولجزء في المليون لشهر  023,0و

  

قيم المعدالت الشهرية لااز ثاني أكسيد الكبريت في معظم ا  في نمط تاير هناك اختالفأن  أدناه (2-2الشكل رقم ) ويبين
ثاني أكسيد الكبريت لااز  ةالشهري تالمعدال تقاربالسابقة. كما يالحظ  بالسنواتلحالية مقارنة مواقع الرصد لفترة الدراسة ا

  .2018كانون األول خالل شهر  الموقر موقع الرصد في في وسجل أعلى معدل شهرل الرصد قعامو  جميع في
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 (2-2) يتبع الشكل رقم
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جزء في المليون في البقعة،  001,0الرصد هو  في كل موقع من مواقع إن المعدل السنول لااز ثاني أكسيد الكبريت
 جزء في المليون في الرصيفة 003,0 لدية وجزء في المليون في الخا 002,0 و جزء في المليون في الجيزة 006,0و
ل أل تجاوز لحد المعدل السنول المنصو  عليا في القاعدة الفنية  .الموقرجزء في المليون في  009,0و ولم يسجة

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

في جميع مواقع الرصد  ثاني أكسيد الكبريت(( أدناه مقارنة مستويات غاز 5-2( و)4-2( و)3-2كال رقم ))تبين األش
خالل  ثاني أكسيد الكبريتيالحظ أن المعدالت السنوية لااز و  .السابقة الرصدبمستوياتا خالل فترات  2018عام خالل 
 السابقة.   رصدتوياتها خالل فترة المقارنة بمس الرصد جميع مواقعفي  انخفضت الحالية الرصدفترة 
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H)كبريتيد الهيدروجين  2-2
2

S) 
 

للتعرف على مستويات هالا الااز في  2018عام في موقع الرصد في البقعة خالل  كبريتيد الهيدروجينتم رصد غاز 
 بعث هالا الااز من محطة معالجة المياه العادمة الواقعة شمال موقع الرصد. منطقة البقعة حيث من المتوقع أن ين

 

لااز كبريتيد الهيدروجين خالل فترة  أعلى معدل ساعيفإن  (6-2) الشكل رقم و (3 – 2كما هو مبين في الجدول رقم )
لقاعدة الفنية ا يا فيالمنصو  عل الساعي حدلل تجاوز 12وُسجل جزء في المليون  076,0إلى  الرصد الحالية وصل

عدد التجاوزات المسموح بتسجيلها في القاعدة  علما  ب ن ،جزء في المليون 030,0والبالا  2006/ 1140األردنية رقم 
 .شهرا  متتاليا   12ث مرات خالل ثالهو الفنية 

 

ات المعدل اليومي في أعلى المعدالت اليومية وعدد تجاوز  ( أدناه4 – 2الجدول رقم )و  (6-2كما ويظهر الشكل رقم )
للحد اليومي المنصو   وُسجل تجاوزين جزء في المليون 037,0موقع الرصد في البقعة، حيث بلا أعلى معدل يومي 

عدد التجاوزات المسموح  ، علما  ب نجزء في المليون 010,0والبالا  2006/ 1140القاعدة الفنية األردنية رقم  عليا في
 .شهرا  متتاليا   12ثالث مرات خالل  هوبتسجيلها في القاعدة الفنية 

 

 .2018خالل عام في البقعة  (: 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
مئوية لتجاوزات النسبة ال

 )%( الساعيةالمعدالت 

 076,0 البقعة
23:00 – 

20/5/2018 
12 0.19 % 
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 .2018خالل عام (: ملخص نتائج رصد المعدالت اليومية لغاز كبريتيد الهيدروجين في البقعة 4-2جدول رقم )

 

جزء في  004,0إن أعلى معدل شهرل وصل إلى  (1في ملحق رقم )( 3الجدول رقم )و أدناه ( 7-2)الشكل رقم يظهر 
 كبريتيد الهيدروجينقيم المعدالت الشهرية لااز ا  في نمط تاير هناك اختالفوأن  2018 الثانيون كان شهرالمليون خالل 

لفترة  كبريتيد الهيدروجينلااز  ةالشهري تالمعدال تقاربالسابقة. كما يالحظ  بفترات الرصدالحالية مقارنة  الرصدلفترة 
 .في معظم أشهر الرصد الدراسة الحالية

 

أعلى معدل يومي )جزء  الموقع
 في المليون(

تاريخ حدوث أعلى 
 معدل يومي

عدد تجاوزات المعدالت 
 اليومية لحد المواصفة

النسبة المئوية لتجاوزات 
 ة )%(المعدالت اليومي

 % 0.76 2 20/5/2018 037,0 البقعة
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كبريتيد الهيدروجين مقارنة مستويات غاز  (1( في ملحق رقم )4والجدول رقم ) أدناه ((9-2( و)8-2تبين األشكال رقم ))
 انخفضالمعدل السنول لهالا الااز حيث يالحظ أن  .السابقة رصدخالل فترة الدراسة الحالية بمستوياتا خالل فترات ال

 .جزء في المليون 001,0بلا المعدل السنول حيث  السابقة رصدل فترة المقارنة بمستوياتا خال ملحوظبشكل 
 

( ارتفا  النسب المئوية لتجاوز المعدالت الساعية واليومية لحدود القاعدة الفنية رقم 9-2بينما يبين الشكل رقم )
لمعدالت حدود ال اتتجاوز ل أ فيها سجللم يُ  خالل فترة الدراسة الحالية مقارنة بالفترة التي سبقتها والتي 1140/2006

 الساعية واليومية. 
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 (NH3األمونيا ) 2-3

للتعرف على مستويات هالا الااز في هاله المنطقة المحاطة بالعديد  2018عام في الخالدية خالل  األمونياتم رصد غاز 
 متوقع أن ينبعث هالا الااز من تلك المزار . من مزار  األبقار حيث من ال

 
ورقم  (5 – 2رقم ) ينفكما هو مبين في الجدول كانت مرتفعة نسبياتبين نتائج الدراسة أن مستويات هالا الااز في الخالدية 

 96وأعلى معدل يومي إلى  3ميكروغرام/م 217فقد وصل أعلى معدل ساعي إلى أدناه  (10-2) الشكل رقمو ( 2-6)
 . 3ميكروغرام/م 270اليومي والبالا  2006/ 1140وهو أقل من حد القاعدة الفنية األردنية رقم  3وغرام/مميكر 

 

 .2018خالل عام (: ملخص نتائج رصد المعدالت الساعية لغاز األمونيا في الخالدية 5-2جدول رقم )

 الموقع
 ساعيأعلى معدل 

 (3)ميكروغرام/م
تاريخ حدوث وقت و 

 ساعيأعلى معدل 
د تجاوزات المعدالت عد

 لحد المواصفة  الساعية
النسبة المئوية لتجاوزات 

 )%( الساعيةالمعدالت 

 217 بلدية الخالدية الخالدية:
05:00 

7/12/2018 
 صفر صفر

 

 
 

 .2018خالل عام (: ملخص نتائج رصد المعدالت اليومية لغاز األمونيا في الخالدية 6-2جدول رقم )

 الموقع
 يوميأعلى معدل 

 (3)ميكروغرام/م
تاريخ حدوث أعلى 

 يوميمعدل 
عدد تجاوزات المعدالت 

 لحد المواصفة  اليومية
النسبة المئوية لتجاوزات 

 )%( اليوميةالمعدالت 

 صفر صفر 24/9/2018 96 بلدية الخالدية الخالدية:

 
 59.1إن أعلى معدل شهرل وصل إلى ( 1قم )( في ملحق ر 5( أدناه وجدول رقم )11-2يظهر الشكل رقم )

كما هو مبين في جدول  3ميكروغرام/م 34بينما بلا المعدل لكامل فترة الرصد  ،2018 أيلولخالل شهر  3ميكروغرام/م
                            والبالا 2006/ 1140لقاعدة الفنية األردنية رقم لالسنول  حدالمن  أعلىوهو ( 1( في الملحق رقم )6رقم )

 .3ميكروغرام/م 8
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 2018عام خالل  األمونيامقارنة مستويات غاز  (1( في ملحق رقم )6والجدول رقم ) ( أدناه12-2يبين الشكل رقم )

مستوياتا مقارنة ب ملحوظبشكل  ارتفعهالا الااز ل المعدل السنولحيث يالحظ أن  .السابقة الرصدبمستوياتا خالل فترات 
 .   3ميكروغرام/م 34بلا المعدل السنول حيث  فترات الرصد السابقة جميعهاخالل 

 

NO, NO) أكاسيد النيتروجين 2-4
2

 & NO
X

) 

NO, NO)تم رصد غازات 
2

 & NOX) أن  2018خالل عام مواقع الرصد الخمسة وقد أظهرت نتائج الرصد  في
ضمن الحدود كانت  والموقر والجيزة والرصيفة الخالديةفي  مواقع الرصدفي  يد النيتروجينمستويات غاز ثاني أكس

 جزء في المليون 210,0والبالاة  2006/ 1140المنصو  عليها في القاعدة الفنية األردنية لنوعية الهواء المحيط رقم 
في حين  .في تلك المواقع ز لتلك الحدودللمعدل اليومي ولم ُيسجل أل تجاو  جزء في المليون 08,0 و للمعدل الساعي

( أدناه 14-2( و )13-2الشكالن رقم ) .البقعةفي موقع الرصد في  يومية تجاوزات وثمانية تجاوزين ساعيينُسجل 
( خالل فترة NO, NO2 & NOxيوضحان أعلى المعدالت الساعية واليومية المسجلة لتراكيز غازات أكاسيد النيتروجين )

 الرصد.
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 (13-2يتبع الشكل رقم )
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 (14-2يتبع الشكل رقم )

 
 

 مواقع أن أعلى معدل ساعي لااز ثاني أكسيد النيتروجين في كل موقع من( أدناه 8-2( و )7-2يبين الجدوالن رقم )
جزء في المليون في  152,0البقعة و جزء في المليون في  213,0و  جزء في المليون في الرصيفة 068,0 الرصد هو
أعلى معدل يومي لااز في حين بلا . الخالديةجزء في المليون في  142,0الموقر و جزء في المليون في  206,0الجيزة و 

جزء في المليون  135,0و  جزء في المليون في الرصيفة 031,0الرصد  مواقعثاني أكسيد النيتروجين في كل موقع من 
جزء في المليون في  057,0الموقر و جزء في المليون في  049,0الجيزة و جزء في المليون في  075,0البقعة و في 

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

2

خالل عام  مواقع الرصد الخمسةفي  (
2018. 

 الموقع
أعلى معدل ساعي 
 تاريخ الحدوث –وقت حدوث أعلى معدل ساعي  )جزء في المليون(

عدد تجاوزات 
المعدالت الساعية 

 لحد المواصفة

النسبة المئوية 
لتجاوزات المعدالت 

 الساعية )%(
 صفر صفر 25/7/2018،  11:00 068,0 الرصيفة
 0.02 2 5/12/2018،  21:00 213,0 البقعة
 صفر صفر 5/2/2018،  20:00 152,0 الجيزة
 صفر صفر 1/6/2018،  13:00 206,0 الموقر
 صفر صفر 13/2/2018،  10:00 142,0 الخالدية

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

2

الل عام خ مواقع الرصد الخمسةفي  (
2018. 

)جزء في  يوميأعلى معدل  الموقع
 المليون(

حدوث أعلى معدل  تاريخ
 يومي

عدد تجاوزات المعدالت 
 لحد المواصفة اليومية

النسبة المئوية لتجاوزات 
 )%( اليوميةالمعدالت 

 صفر صفر 29/9/2018 031,0 الرصيفة
 2.29 8 5/12/2018 135,0 البقعة
 صفر صفر 4/2/2018 075,0 الجيزة
 صفر صفر 1/6/2018 049,0 الموقر
 صفر صفر 13/2/2018 057,0 الخالدية

 

لااز ثاني أكسيد  ُسجل معدل شهرل ن أعلىأ (1في ملحق رقم ) (7والجدول رقم )أدناه  (15-2رقم ) الشكليبين 
 060,0و  2018 ثانيتشرين اللشهر  جزء في المليون في الرصيفة 019,0 هوالرصد  مواقعالنيتروجين في كل موقع من 

 024,0و  2018الجيزة لشهر تموز جزء في المليون في  038,0و  2018 الثانيالبقعة لشهر تشرين جزء في المليون في 
 .2018 ايارالخالدية لشهر جزء في المليون في  016,0و  2018 تشرين األولالموقر لشهر جزء في المليون في 
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 (15-2يتبع الشكل رقم )

 

 
 

 هوالرصد  مواقعن المعدل السنول لااز ثاني أكسيد النيتروجين في كل موقع من أ( 1( في ملحق رقم )8يبين الجدول رقم )
 011,0الجيزة وجزء في المليون في  012,0البقعة و جزء في المليون في  024,0و  المليون في الرصيفة جزء في 014,0

ولم يسجل أل تجاوز لحد المعدل السنول المنصو   .الموقرجزء في المليون في  013,0و  الخالديةجزء في المليون في 
 جزء في المليون.  05,0والبالا  2006/ 1140عليا في القاعدة الفنية األردنية لنوعية الهواء المحيط رقم 

 

د في جميع مواقع الرص ثاني أكسيد النيتروجينأدناه مقارنة مستويات غاز  (18-2( و)17-2و) (16-2)تبين األشكال رقم 
ثاني أكسيد حيث يالحظ أن المعدالت السنوية لااز  .السابقة الرصدبمستوياتا خالل فترات  الحالية الرصدخالل فترة 

 .السابقة الرصدمقارنة بمستوياتها خالل فترة  ما عدا البقعة مواقع الرصد كافةفي  انخفضت 2018عام خالل  نيتروجينال
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PM)الجسيمات  2-5
10

 & PM
2.5

) 
 

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

 لبقعة ومراقبةا موقع الرصد في في (
PM)ميكرون  10بقطر يقل عن أو يساول  تركيز الجسيمات مستويات

10

  في الخالدية والرصيفة والجيزة. الرصد في مواقع (
  

ع المسجلة في مواق (PM2.5 & PM10)( أدناه المعدالت اليومية لتراكيز الجسيمات 20-2( و)19-2يبين الشكالن رقم )
جل العديد من التجاوزات للحد اليومي المنصو  عليا في القاعدة الفنية األردنية سُ  حيث الرصد خالل فترة الرصد الحالية

 18تم تسجيل  (PM2.5)، ففي موقع الرصد في البقعة PM2.5لع  3ميكروغرام/م 65و  PM10لع  3ميكروغرام/م 120 وهو
تجاوزا  في  30( وPM10رصد في الجيزة )تجاوزا  في موقع ال 73 جل، بينما سُ من فترة الرصد %1,5 أل ما نسبتا تجاوزا  

 في الجيزة %5,24( أل ما نسبتا PM10تجاوزا  في موقع الرصد في الرصيفة ) 58( وPM10موقع الرصد في الخالدية )
 في الرصيفة. %6,16و في الخالدية %4,9و
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 & PM2.5المعدالت الشهرية لتراكيز الجسيمات ) (1( في الملحق رقم )9والجدول رقم )أدناه ( 21-2الشكل رقم )يبين 
PM10.األحيان  معظميالحظ وجود نمط مشترك في و  ( التي سجلت في مواقع الرصد األربعة خالل فترة الرصد الحالية
خالل الكثير من أشهر  الثالثةع الرصد في مواق (PM10)لتركيز الجسيمات في المعدالت الشهرية  واالنخفاض لالرتفا 
مواقع الرصد هو  كل موقع من فيخالل فترة الدراسة  (PM2.5 & PM10). إن أعلى معدل شهرل لتركيز الجسيمات الرصد
 3ميكروغرام/م 107 في الجيزة و 2018 يارأ لشهر 3ميكروغرام/م 140 في البقعة و 2018 شباطلشهر  3ميكروغرام/م 56

 .في الرصيفة 2018شباط لشهر  3ميكروغرام/م 115 في الخالدية و 2018 آالارلشهر 

 
دون اعتبار المعدالت  المحتسبة المعدالت الشهرية( أدناه يبينان 22-2والشكل رقم ) (1( في الملحق رقم )9الجدول رقم )

المنصو  عليا في القاعدة الفنية األردنية رقم اليومية ل يام التي سجل خاللها تجاوزات لحد المعدل اليومي 
عن مثيالتها عند اعتبار  انخفاض المعدالت الشهرية يالحظ، حيث ثالثة من مواقع الرصد أو جميعها( في 1140/2006)

 ت ثير الابار الطبيعي على مستويات الجسيمات في جميع مواقع الرصد. والالل يبين للعديد من األشهر  جميع أيام الرصد
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PM)في البقعة  3ميكروغرام/م 35بلات قيمة المعدل السنول في كل موقع من مواقع الرصد 
2.5

في  3ميكروغرام/م 101 و (
PM) الجيزة

10

PM) في الخالدية 3ميكروغرام/م 73 و (
10

PM) في الرصيفة 3ميكروغرام/م 77 و (
10

تلك  ولقد تجاوزت. (
PMحدل المعدل السنول للع  والرصيفة المعدالت السنوية في مواقع الرصد في البقعة والجيزة والخالدية

2.5

PMو  
10

 
 .على التوالي 3ميكروغرام/م 70و 3ميكروغرام/م 15المنصو  عليهما في القاعدة الفنية األردنية والبالا 

 

 الحالية  الرصدات الجسيمات في جميع مواقع الرصد خالل فترة ( أدناه مقارنة مستوي24-2)( و23-2)رقم  نيبين الشكال
قع الرصد مو في  الحالية انخفضت الرصدفي فترة  المعدالت السنوية يالحظ أنحيث  .السابقة الرصدبمستوياتها خالل فترات 

PMالمعدل السنول للجسيمات  ارتفعبينما  ،توياتها في الدراسة التي سبقتهامقارنة بمسفي الجيزة 
10

في موقع الرصد في  
PMوالمعدل السنول للجسيمات  الرصيفة

2.5

في الدراسة التي  توياتامقارنة بمس ملحوظبشكل  في موقع الرصد في البقعة 
 سبقتها.
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 سرعة واتجاه الرياح 2-6
  

في كل موقع من مواقع الرصد على  ( أدناه توضح توزيع نسب اتجاه وسرعة الرياح34-2إلى ) (25-2األشكال رقم )
تسود في جميع مواقع الرصد  الساكنةأن الرياح  2018عام أظهرت نتائج رصد سرعة واتجاه الرياح خالل حدة. حيث 
  .الاربيةالالين سادت فيهما الرياح  والموقر الخالديةالرصد في  يباستثناء موقع

 

 

 

 



 

- 36 - 
 

 

 
 

، كما يبين 2018عام الرياح السائدة في كل موقع من مواقع الرصد خالل اتجاه وسرعة ( أدناه 9–2يبين الجدول رقم )
د ة والمعدل الشهرل لسرعة الرياح لكل شهر من أشهر الرص( اتجاه الرياح السائد1( في الملحق رقم )10الجدول رقم )

 لمواقع الرصد الخمسة.
 .2018خالل عام (: سرعة واتجاه الرياح السائدة في جميع مواقع الرصد 9-2جدول رقم )

 سرعة الرياح السائدة اتجاه الرياح السائدة الموقع
 %29.2عقدة  10-5تليها % 43.0عقدة  2-0 %35.0 الاربية% تليها 43.0 الساكنة الجيزة
 %28.3عقدة  5-2% تليها 1,46عقدة  2-0 %41.9% تليها الاربية 1,46الساكنة  الرصيفة
 %27.8عقدة  5-2% تليها 30.3عقدة  10-5 %10.0 الساكنة% تليها 58.9الاربية  الموقر
 %29.8عقدة  5-2% تليها 32.5عقدة  2-0 %32.5 الساكنة% تليها 35.4 الاربية الخالدية
 %6,33عقدة  10-5% تليها 36.7عقدة  2-0 %30.8% تليها الاربية 36.7 ةالساكن البقعة

 

في جميع مواقع الرصد خالل فترة الرصد الحالية. ويالحظ من الشكل الرياح مخطط لوردة ( أدناه 35–2رقم )الشكل يبين 
 ماسجلت فيه نالالي والموقر الخالديةالرصد في  يفي جميع مواقع الرصد باستثناء موقع كانت سائدة الساكنةأن الرياح 

 .% على التوالي58.9و  %35.4أعلى نسبة بمقدار  الاربيةالرياح 
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جميع الرياح في  مخطط لوردة(: 35-2الشكل رقم )
 .2018عام خالل مواقع الرصد 

 البقعة الجيزة

 الخالدية الموقر

 الرصيفة
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 الرطوبة النسبية ودرجة الحرارة 2-7
  

( أدناه أعلى وأدنى معدل يومي وكاللك أعلى وأدنى معدل 10-2الجدول رقم )و  (37-2و) (36-2رقم ) نالشكال يبين
نتائج رصد الرطوبة  حيث تظهر. 2018خالل عام في جميع مواقع الرصد  (RH) شهرل تم تسجيلا للرطوبة النسبية

النسبية في جميع مواقع تقارب نمط التاير في المعدالت الشهرية للرطوبة  الحاليةالنسبية في مواقع الرصد الخمسة للفترة 
 . الرصد خالل فترة الدراسة الحالية
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 (36-2يتبع الشكل رقم )
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خالل عام ية في جميع مواقع الرصد (: أعلى وأدنى معدل يومي وكذلك أعلى وأدنى معدل شهري تم تسجيله للرطوبة النسب10 -2جدول رقم )
2018. 

 –أعلى معدل يومي )%(  الموقع
 تاريخ تسجيله

أدنى معدل يومي )%( 
 تاريخ تسجيله  -

أعلى معدل شهري 
 الشهر -)%( 

أدنى معدل شهري 
 الشهر -)%( 

 5/2018 – 4,36 12/2018 – 9,70 19/5/2018 – 8,11 29/12/2018 – 5,83 البقعة

 9/2018 – 5,43 1/2018 – 7,80 18/5/2018 – 1,19 29/1/2018 – 92.5 الجيزة

 5/2018 – 6,43 12/2018 – 3,77 6/4/2018 – 8,17 8/12/2018 – 91.3 الخالدية

 5/2018 – 5,41 12/2018 – 8,76 18/4/2018 – 5,21 29/12/2018 – 86.4 الرصيفة

 5/2018 – 3,45 1/2018 – 1,86 18/4/2018 – 1,23 29/12/2018 – 99.6 الموقر

 

 
 

( أدناه أعلى وأدنى معدل يومي وكاللك أعلى وأدنى معدل 11-2الجدول رقم )و  (39-2و) (38-2رقم ) نالشكال يبين
نتائج الرصد  حيث تظهر .2018خالل عام في جميع مواقع الرصد  (Temperature)شهرل تم تسجيلا لدرجة الحرارة 

  الحالية. الرصدلتاير في المعدالت الشهرية لدرجة الحرارة في جميع مواقع الرصد خالل فترة تقارب نمط ا
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 (38-2يتبع الشكل رقم )
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خالل لحرارة في جميع مواقع الرصد (: أعلى وأدنى معدل يومي وكذلك أعلى وأدنى معدل شهري تم تسجيله لدرجة ا11 -2جدول رقم )
 .2018عام 

 الموقع
 أعلى معدل يومي

(º  )تاريخ تسجيله –م 
 أدنى معدل يومي

(º  )تاريخ تسجيله –م 
 أعلى معدل شهري

(º  )الشهر -م 
 أدنى معدل شهري

(º  )الشهر -م 

 1/2018  – 3,12 7/2018  – 2,28 26/1/2018 – 5,8 19/5/2018 – 6,33 البقعة

 1/2018  – 1,8 7/2018  – 0,26 29/1/2018 – 1,5 19/5/2018 – 3,30 ةالجيز 

 1/2018  – 7,9 7/2018  – 0,27 26/1/2018 – 7,6 19/5/2018 – 3,31 الخالدية

 1/2018  – 1,10 7/2018  – 5,27 26/1/2018 – 2,7 25/7/2018 – 5,31 الرصيفة

 1/2018  – 3,8 7/2018  – 9,25 26/1/2018 – 0,4 19/5/2018 – 5,30 الموقر
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 نتائج الدراسةمناقشة .3
 

هناك العديد من العوامل المختلفة والمتداخلة التي تلعب دورا  هاما  في مستويات الملوثات في الهواء المحيط. فإن مستويات 
 الرصد ألسباب عدةة منها: هاله الملوثات في الهواء المحيط تختلف من سنة ألخر  في نفس مواقع

  نوعية الوقود المستخدم في الصناعات والمركبات وغيرها من النشاطات، فمثال  هناك اختالف في نسبة الكبريت
 في الديزل حسب مصدره.

  كفاءة حرق الوقود ودرجة حرارة حرق الوقود والتحكم بمستو  تركيز الملوثات في االنبعاثات الصادرة من عمليات
 الحرق.

 د ونوعية المركبات التي استخدمت الطرق الرئيسة والفرعية في مناطق الرصد وسرعة تحركها على الطرق عد
 غير المعبدة.

  الظروف الجوية التي تلعب دورا  هاما  في مد  انتشار الملوثات من المصادر إلى المناطق المحيطة ومستوياتها
ه وسرعة الرياح، ودرجة الحرارة، واستقرار الهواء، في الهواء المحيط والتي تختلف من سنة ألخر  مثل اتجا

 ومستو  تاطية الايوم والرطوبة النسبية. 
 .حدوث تايرات من صنع اإلنسان في طبوغرافية المناطق القريبة من مصادر التلوث وفي األبنية المجاورة لها 
  .حدوث نشاطات غير متكررة سنويا  ينبعث منها الملوثات إلى الهواء المحيط 
 جم اإلنتاج في الصناعات المتواجدة في مناطق الرصد والالل ي ثر على كمية الوقود والهواء المضاوط ح

 المستخدم في عمليات الحرق، ونوعية ونو  الوقود المستخدم.
  مستويات غاز األوزون في الهواء المحيط الالل يلعب دورا  في عملية أكسدة غاز أول أكسيد النيتروجين إلى غاز

 د النيتروجين في الهواء المحيط. ثاني أكسي
 مثل العواصف الرملية( الظروف الجوية التي تسبب انبعاث الجسيمات من المصادر الطبيعية( . 
  حجم النشاطات المختلفة التي تسبب انبعاث الجسيمات في الصناعات، والمحاجر والمقالع المتواجدة في مناطق

 طات.الرصد، ونوعية ومد  كفاءة التحكم بهاله النشا
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 الجيزة 3-1
بقطر يقل عن أو في الهواء العالقة  رصد الجيزة تعرض لمستويات مرتفعة من الجسيماتبينت نتائج المراقبة أن موقع 

PM)ميكرون  10يساول 
10

بينما لم يتم تسجيل أل تجاوز للحدود الساعية  .تجاوزا   73 اليوميةعدد التجاوزات حيث بلا  (
لكل من غاز ثاني أكسيد الكبريت وغاز ثاني  1140/2006و  عليها في القاعدة الفنية األردنية رقم أو اليومية المنص

 أكسيد النيتروجين في الهواء المحيط.
  

وغاز ثاني أكسيد النيتروجين كيز غاز ثاني اكسيد الكبريت االمعدالت السنوية والفصلية لتر أدناه ( 1-3ُيبيةن الشكل رقم )
 .ت اليوم في موقع الرصد في الجيزةل كل ساعة من ساعاولسرعة الرياح خال
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أعلى معدل بينما كان  الصيف والربيع يأعلى معدل لمستويات غاز ثاني اكسيد الكبريت في فصل ُسجل يالحظ ب نا
  .والشتاء الصيف يفي فصل النيتروجينلمستويات غاز ثاني اكسيد 

  

على التوالي وهالا  %35.0و %7.3ح الشمالية الاربية والاربية في منطقة الجيزة خالل فترة الدراسة إلى وصلت نسبة الريا
النشاطات الصناعية والخدمية الواقعة شمال شرق، وشرق، وجنوب شرق، وجنوب  بانبعاثاتيعني أن موقع الرصد ال يت ثر 

% خالل فترة الدراسة 43.0لرياح الساكنة بنسبة تواجدت ا كما .% من الوقت42.3 وجنوب غرب موقع الرصد بنسبة
الصادرة من مصادر التلوث المختلفة مثل المركبات لقرب موقع الرصد من الطريق  االنبعاثاتوالتي ال تساعد على تخفيف 

على نقل القادرة % 5.9بنسبة الصحراول وكاللك تواجدت الرياح الجنوبية )الجنوبية الشرقية والجنوبية والجنوبية الاربية( 
القادرة على نقل  %8.2والشمالية الشرقية بنسبة  والرياح الشرقية ،لموقع الرصد من مصادر التلوث الثابتة االنبعاثات

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

اح خالل األيام التي تجاوزت فيها المعدالت اليومية توزيع سرعة واتجاه الري ( أدناه3-3( و)2-3)يبين الشكالن رقم 
PMلتركيز 

10

الرياح الساكنة  ُسجلتالحد المنصو  عليا في القاعدة الفنية األردنية في موقع الرصد في الجيزة، حيث  
د وهي لموقع الرص من مصادر التلوث الثابتة والمطار االنبعاثاتالقادرة على نقل  %، كما تواجدت الرياح47.6بنسبة 
. كما يدل انخفاض المعدالت %16.6بنسبة  الجنوبية )الجنوبية الشرقية والجنوبية والجنوبية الاربية( والشرقية الرياح

PMالشهرية للع 
10

عن مثيالتها عند عدم احتساب األيام التي تجاوزت فيها ثالثة أو جميع مواقع الرصد الحدود اليومية  
PMاألردنية، مساهمة الابار الطبيعي في رفع مستويات المنصو  عليها في القاعدة الفنية 

10

الجدول انظر في الجيزة ) 
 (.فصل نتائج الدراسة( في 22-2الشكل رقم )و  (1( في الملحق رقم )9رقم )
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 الرصيفة 3-2
SO)بريعععت ثعععاني اكسعععيد الكغعععاز بينعععت نتعععائج المراقبعععة فعععي موقعععع الرصعععد فعععي الرصعععيفة أن مسعععتويات 

2

غعععاز ثعععاني أكسعععيد و  (
NO)النيتعروجين 

2

لعم يعتم تسعجيل أل تجعاوز ، و السعابقة الرصعد مقارنعة  بمسعتوياتها خعالل فتعرة منخفضعة بشعكل ملحعوظكانعت  (
لكععل معععن غعععاز ثعععاني أكسعععيد  1140/2006للحععدود السعععاعية أو اليوميعععة المنصعععو  عليهعععا فععي القاععععدة الفنيعععة األردنيعععة رقعععم 

PM)كانعت مسعتويات الجسعيمات العالقعة فعي الهعواء  بينمعا .كسيد النيتروجين في الهواء المحعيطالكبريت وغاز ثاني أ
10

 فعي  (

مقارنععة  بمسععتوياتها  ملحععوظبشععكل  وارتفعععتموقععع الرصععيفة مرتفعععة وفععي الترتيععب الثععاني بععين المواقععع الثالثععة بعععد موقععع الجيععزة 
 .تجاوزا   58 اليوميةعدد التجاوزات بلا و  السابقة الرصدخالل فترة 

 

 ات ثععاني أكسععيد الكبريععت وثععاني أكسععيد النيتععروجينالمعععدالت السععنوية والفصععلية لتركيععز غععاز أدنععاه ( 4-3يظهععر الشععكل رقععم )
 .ولسرعة الرياح خالل كل ساعة من ساعات اليوم في الرصيفة
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ثععاني غععاز  أعلععى معععدل لمسععتوياتو  الشععتاءفععي فصععل  لتسععج الكبريععتثععاني أكسععيد غععاز  أعلععى معععدل لمسععتوياتيالحععظ أن 
 غعاز ثعاني أكسعيد الكبريعت المععدالت السعنوية والفصعلية لتركيعزكمعا يالحعظ أن  .الخريعففعي فصعل  سجلت أكسيد النيتروجين

لاععاز . بينمععا كانععت المعععدالت السععنوية والفصععلية كانععت متقاربععة وال يوجععد نمععط مشععترك ملحععوظ لتايرهععا مععع تايععر سععرعة الريععاح
ثعاني أكسععيد النيتعروجين تتايععر بعنمط مختلععف مععع مععدل سععرعة الريعاح إال كععان يصعل إلععى أدنععى مسعتوياتا فععي سعاعات مععا بعععد 

لععععى أعلععععى مسععععتوياتا فععععي السععععاعات )18:00-13:00الظهيععععرة والعصععععر ) ( صععععباحا  وسععععاعات المسععععاء 10:00-8:00( وا 
 (.01:00-21:00ومنتصف الليل )

 

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

10

الصادرة من حرق الوقود خاصة في  االنبعاثاتأهم مصادر التلوث في المنطقة القريبة من موقع الرصد هي  ومن. (
 بقايا مناجم الفوسفات والابار الطبيعي.و  ركالصناعات الحرفية ومعامل الطوب والحج المركبات وكاللك الصناعات القريبة

 

توزيع سرعة واتجاه الرياح خالل األيام التي تجاوزت فيها المعدالت اليومية لتركيز أدناه  (6-3( و)5-3)يبين الشكالن رقم 
PMالجسيمات 

10

ة تبين أن الرياح الساكنة كانت سائدة بنسب في موقع الرصد في بلدية الرصيفة، حيث اليومي الحد 
كما يدل . الصادرة من مصادر التلوث المختلفة االنبعاثاتوالتي ال تساعد على تخفيف  خالل أيام التجاوز 64.7%

PMانخفاض المعدالت الشهرية للع 
10

عن مثيالتها عند عدم احتساب األيام التي تجاوزت فيها ثالثة أو جميع مواقع الرصد  
فنية األردنية لنوعية الهواء المحيط، مساهمة الابار الطبيعي في رفع الحدود اليومية المنصو  عليها في القاعدة ال

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 رصد في بلدية الخالدية تعرضبينت نتائج المراقبة أن موقع ال

10

) 
 30 وُسجلالسابقة  الرصدمقارنة  بمستوياتها خالل فترة خالل فترة الدراسة الحالية بشكل طفيف المعدل السنول لها  وارتفع

األمونيا  اازارتفع المعدل السنول لكما و  الهواء المحيط. تجاوزا  للحد اليومي المسموح با في القاعد الفنية األردنية لنوعية
(NH3)   وتجاوز الحد السنول  السابقة الرصد مقارنة  بمستوياتا خالل فتراتخالل فترة الدراسة الحالية بشكل ملحوظ

المسموح با  اليومي وبالرغم من اللك لم يسجل أل تجاوز للحدالمسموح با في القاعدة الفنية األردنية لنوعية الهواء المحيط 
SO)ستويات غاز ثاني اكسيد الكبريت م بينما كانت لااز األمونيا. في القاعد الفنية األردنية لنوعية الهواء المحيط

2

ثاني و  (
NO)أكسيد النيتروجين 

2

ولم يتم تسجيل أل  ضمن الحدود المسموح بها في القاعدة الفنية األردنية لنوعية الهواء المحيط (
 . الحدود تجاوز لتلك

 
 ثاني أكسيد النيتروجينالمعدالت السنوية والفصلية لتركيز غاز ثاني اكسيد الكبريت وغاز  أدناه( 7-3يظهر الشكل رقم )

غاز أعلى معدل لمستويات يالحظ أن حيث ولسرعة الرياح خالل كل ساعة من ساعات اليوم في الخالدية،  وغاز األمونيا
في فصل الكبريت ثاني أكسيد غاز أعلى معدل لمستويات بينما كان  الربيعفصل في  سجلت ثاني أكسيد النيتروجين

غاز  المعدالت السنوية والفصلية لتركيزكما يالحظ أن . الخريففي فصل غاز األمونيا معدل لمستويات وأعلى  الصيف
. بينما كانت المعدالت احكانت متقاربة وال يوجد نمط مشترك ملحوظ لتايرها مع تاير سرعة الري ثاني أكسيد الكبريت

السنوية والفصلية لااز ثاني أكسيد النيتروجين تتاير بنمط مختلف مع معدل سرعة الرياح إال كان يصل إلى أدنى مستوياتا 
لى أعلى مستوياتا في الساعات ) ( صباحا  وساعات المساء ومنتصف 9:00-6:00في ساعات الصباح الباكر والعصر وا 

 عكسيا  والصيف والخريف( لااز األمونيا كانت تتناسب  الربيعالمعدالت السنوية والفصلية )أما و  .(23:00-18:00الليل )
لى  أعلىبشكل طفيف مع معدل سرعة الرياح إال يصل إلى   مستوياتا في النهار أدنىمستوياتا في الصباح الباكر وا 

 .والمساء
 

ق التخل  طر /أو تاير ف المستوردة أو المصنعة محليا  ومواصفات األعال/أو تاير قد يكون لتاير أنماط تاالية المواشي و
ثر في ارتفا  المعدل السنول لااز األمونيا في هالا الموقع وتجاوزه للحد السنول المنصو  عليا من مخلفات الحيوانات األ

 .لنوعية الهواء المحيط 1140/2006األردنية رقم في القاعدة الفنية 



 

- 50 - 
 

 



 

- 51 - 
 

PM) في الهواء العالقة اك مصادر متعددة للجسيماتهن
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 خالل األيام التي تجاوزت فيها المعدالت اليومية لتركيز  أدناه (9-3( و)8-3)يبين الشكالن رقم 
PM

10

والجنوبية  الحد المنصو  عليا في القاعدة الفنية األردنية في بلدية الخالدية، حيث يظهر تواجد الرياح الجنوبية 
وكاللك الرياح الشرقية  ، %5.9بنسبة  قع الرصدالقادرة على نقل الجسيمات من مصنع اإلسمنت األبيض إلى مو  الاربية

. كما ويالحظ ارتفا  نسب الرياح الات السرعة المتوسطة %21.0بنسبة  ابار الطبيعي من البادية الشرقيةللالحاملة 
والمرتفعة التي تعمل على اثارة الابار الطبيعي في المنطقة الات الطابع الصحراول حيث تواجدت الرياح الات السرعات 

عقدة(  10-5% بينما تواجدت الرياح الات السرعات المتوسطة )20.6عقدة( بنسبة  15-10عقدة و 20-15الية )الع
 . %31.9بنسبة 

 

PMيدل انخفاض المعدالت الشهرية للع و كما 
10

عن مثيالتها عند عدم احتساب األيام التي تجاوزت فيها ثالثة أو جميع  
ا في المواصفة الوطنية للهواء المحيط، مساهمة الابار الطبيعي في رفع مواقع الرصد الحدود اليومية المنصو  عليه

PM مستويات
10

 (. ( في فصل نتائج الدراسة22-2والشكل رقم ) (1( في الملحق رقم )9الجدول رقم )انظر في الخالدية ) 
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 الموقر 3-4
ملحوظ  انخفاضهناك  أن الرصد الحاليةفترة خالل  بين الحاتمية والموقر في موقع الرصد على الحد المراقبةبينت نتائج 
NO)ثاني أكسيد النيتروجين  غازلمستويات 

2

SO)ثاني اكسيد الكبريت ومستويات غاز  (
2

خالل فترة الدراسة الحالية  (
في القاعدة الفنية األردنية  هاأل تجاوز للحدود المسموح ب تم تسجيلي لم مقارنة بمستوياتهما في الدراسة التي سبقتها حيث

 .لكال الاازينلنوعية الهواء المحيط 
 ثاني أكسيد النيتروجينالمعدالت السنوية والفصلية لتركيز غاز ثاني اكسيد الكبريت وغاز  أدناه( 10-3يظهر الشكل رقم )

ثاني أكسيد غاز ويات أعلى معدل لمستيالحظ أن حيث ، الموقرولسرعة الرياح خالل كل ساعة من ساعات اليوم في 
لااز ثاني أكسيد  معدالت السنوية والفصليةكانت الو . الخريففي فصل  وغاز ثاني أكسيد الكبريت سجلت النيتروجين

لى أعلى مستوياتا في  إالالكبريت تتناسب طرديا  مع معدل سرعة الرياح  يصل إلى أدنى مستوياتا في الصباح الباكر وا 
 ت السنوية والفصلية لااز ثاني أكسيد النيتروجين بشكل متفاوت مع معدل سرعة الرياح.بينما تتاير المعدال النهار.
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 البقعة 3-5
SO)ستويات غاز ثاني اكسيد الكبريت مأن البقعة  في رصدالموقع  فيبينت نتائج المراقبة 

2

الساعية  كانت ضمن الحدود (
أظهرت كما و  .ولم يتم تسجيل أل تجاوز لتلك الحدود لفنية األردنية لنوعية الهواء المحيطالمسموح بها في القاعدة ا واليومية
H) كبريتيد الهيدروجينغاز  مراقبةنتائج 

2

S) مقارنة  الااز خالل فترة الدراسة الحاليةلمعدل السنول لتركيز هالا ا انخفاض
تجاوزا  للحد الساعي وتجاوزين للحد اليومي المنصو   12إال أنا تم تسجيل  بالمعدل السنول في فترة الرصد التي سبقتها

NO)ثاني أكسيد النيتروجين  اازالسنول ل رتفع المعدلاو  كما، عليهما في القاعدة الفنية األردنية لنوعية الهواء المحيط
2

) 
اوزين للحد الساعي تجوتم تسجيل  في فترة الرصد التي سبقتها مقارنة بمستوياتاخالل فترة الدراسة الحالية بشكل ملحوظ 

 . تجاوزات للحد اليومي المنصو  عليهما في القاعدة الفنية األردنية لنوعية الهواء المحيط 8و
 

تعرض  يةفقد بينت نتائج المراقبة خالل فترة الرصد الحال (PM2.5) العالقة في الهواءالجسيمات وأما بالنسبة لمستويات 
لمستويات قريبة من تلك  شاد الزراعي )مديرية زراعة عين الباشا( في البقعةموقع الرصد في المركز الوطني للبحث واإلر 

نسبة التجاوزات للحد اليومي في  ارتفا  ملحوظطفيف في المعدل السنول و  ارتفا مع  المسجلة في فترة الرصد السابقة
 .تجاوزا   18حيث ُسجل  ،المنصو  عليا في القاعد الفنية األردنية

 

المعدالت السنوية والفصلية لتركيز كل من غاز ثاني أكسيد الكبريت وغاز كبريتيد  أدناه( 11-3ُيبيةن الشكل رقم )
 ولسرعة الرياح خالل كل ساعة من ساعات اليوم في موقع الرصد في البقعةوغاز ثاني أكسيد النيتروجين  الهيدروجين

تقاربة خالل معظم ساعات اليوم وان أعلى مكانت  وكبريتيد الهيدروجين ثاني أكسيد الكبريتحيث يظهر أن مستويات 
لااز ثاني  كانت المعدالت السنوية والفصلية بينماكبريتيد الهيدروجين. و لثاني أكسيد الكبريت  الشتاءالتراكيز سجلت في 

مع تاير معدل سرعة الرياح إال كان يصل إلى أدنى مستوياتا في ساعات  ومتفاوت أكسيد النيتروجين تتاير بنمط مختلف
لى أعلى مستوياتا في الساعات )16:00-12:00ا بعد الظهر والعصر )م ( صباحا  وساعات المساء 9:00-7:00( وا 

 .(24:00-19:00إلى منتصف الليل )
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PM هناك مصادر متعددة للجسيمات
2.5

ابتة في البقعة من أبرزها الجسيمات الناتجة عن حرق الوقود في المصادر الث 
حتمالية أقل الابار المنبعث من المحاجر وعمليات طحن الجير وكاللك الابار اوالمتحركة خاصة التي تعمل على الديزل، وب

توزيع سرعة واتجاه الرياح خالل األيام التي تجاوزت فيها المعدالت  ( أدناه13-3( و)12-3)الطبيعي. يبين الشكالن رقم 
PM اليومية لتركيز الجسيمات

2.5
خالل فترة حد المنصو  عليا في القاعدة الفنية األردنية في موقع الرصد في البقعة ال 

وهي ال تساعد على تشتت اإلنبعاثات الصادرة  %63.5، حيث يظهر أن الرياح الساكنة كانت سائدة بنسبة الرصد الحالية
 .ادر التلوث القريبة مثل المركباتمن مص

    

 
 20 اليومين خالل البقعةفي محطة رصد  توزيع سرعة واتجاه الرياح أدناه (15-3( و)14-3)ين الشكالن رقم يب
، كبريتيد الهيدروجينلااز  المنصو  عليا في القاعدة الفنية األردنية للحد اليومي ا تجاوزُسجل فيهم الالين 22/5/2018و

الصادرة من  انبعاثات غاز كبريتيد الهيدروجينتساعد على تشتت وهي ال  %56.2سائدة بنسبة  الساكنةالرياح  كانتحيث 
% وهي القادرة على نقل 2.1، كما تواجدت الرياح الشمالية بنسبة القريبة من موقع الرصد محطة تنقية المياه العادمة

 .الملوثات من محطة التنقية إلى موقع الرصد
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ُسجل فيها  األيام التي خالل البقعةفي محطة رصد  توزيع سرعة واتجاه الرياح أدناه (17-3( و)16-3)يبين الشكالن رقم 
حيث يظهر أن الرياح الساكنة ، لااز ثاني أكسيد النيتروجين المنصو  عليا في القاعدة الفنية األردنية اليومي حدلل تجاوز

 .ادر التلوث القريبة مثل المركباتات الصادرة من مصوهي ال تساعد على تشتت اإلنبعاث %58.4كانت سائدة بنسبة 
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 التوصيـــــات -4
 

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

لما لاللك من أهمية لتحديد المناطق المعرضة لتلوث الهواء للعمل  من شبكة رصد وطنيةمناطق المملكة ض
التي من ش نها  (Air Quality Control)على دراسة مصادر التلوث في تلك المناطق وتنفيال اإلجراءات 
نوعية الهواء المحيط وكاللك المحافظة على الحد من تجاوز تراكيز الملوثات لحدود المواصفات الوطنية ل

 المناطق التي تتمتع بنوعية هواء ضمن حدود المواصفات الوطنية لنوعية الهواء المحيط من التدهور.
 

 Black)يوصى بتوسيع دائرة الرصد من حيث عدد الملوثات المرصودة. خاصة رصد مستويات  .2
Carbon) الجسيمات  ير والتي يرصد فيهافي المناطق التي تعاني من كثافة حركة السPM

2.5

PM)أو  (
10

 
حيث 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  (
عاث اكاسيد النيتروجين والمركبات العضوية المتطايرة وأشعة الشمس حركة السير وغيرها من مصادر انب

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

 

ث أن يوصى باستخدام النمالجة الرياضية النتشار الملوثات في تحديد مواقع رصد نوعية الهواء المحيط حي .3
أن اللك يحتاج  ، إالة في تحديد مواقع رصد نوعية الهواء المحيط النمالجة الرياضية تعتبر من أنجع الطرق

 إلى تجميع أكبر ما يمكن من البيانات من الصناعات المحيطة بمواقع الرصد.
 

المملكة، الوطنية لنوعية الهواء المحيط في  االستراتيجيةإن مثل هاله الدراسات تضع األساس للعمل على  .4
 والتي تحتاج أيضا  إلى تنفيال العديد من األبحاث والتي ال تنحصر على المقترحات التالية:

 تقييم العالقة بين نوعية الهواء المحيط والصحة العامة. -
 تقييم العالقة بين نوعية الهواء المحيط ونوعية الهواء الداخلي. -
لتقييم ت ثيرها القائمة  للمنشآتادر الثابتة التابعة استخدام النمالجة الرياضية النتشار الملوثات من المص -

 .على نوعية الهواء المحيط
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  ((11ملحــــق )ملحــــق )
  الجــــــــداولالجــــــــداول
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تشرين  - 2015ن األول (، )كانو2017تشرين الثاني  - 2016(، )كانون األول 2018كانون األول  - 2018(: المعدالت الشهريــــة لتركيز غـــــاز ثاني أكسيد الكبريت في جميع مواقــــع الرصـــد، للفترات )كانون الثاني 1جدول )
 – 2009(، و)آب 2011تشرين الثاني  - 2010(، )تشرين الثاني 2012تشرين الثاني  - 2011(، )كانون األول 2013تشرين الثاني  - 2012(، )كانون األول 2014تشرين الثاني  - 2013(، )كانون األول 2016الثاني 

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

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

 البقعة

2018 0.006*   0.001* 0.002 0.003 0.001* 0.001 0.000 0.001 0.001 0.000 0.000 

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

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

2018 0.002 0.005* 0.007 0.008 0.008 0.010 0.010 0.007 0.009* 0.007 0.003 0.003 

2017 0.017 0.015 0.007 0.008 0.010   0.004 0.004 0.005 0.006 0.006 0.005 

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

2018 0.003 0.003     0.001* 0.001 0.007 0.002 0.001 0.000 0.001 0.002 

2017 0.008 0.009 0.005 0.005 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.002 0.003 0.004 

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 
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 (1يتبع الجدول رقم )

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

 الرصيفة

2018 0.003 0.007* 0.004* 0.003 0.004 0.002 0.002 0.002 0.003* 0.003* 0.003 0.002 

2017 0.005 0.011 0.008 0.006 0.003 0.002 0.002 0.003 0.004 0.004 0.005 0.009 

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

2018 0.004 0.008 0.007 0.004 0.013 0.006 0.006 0.004 0.008   0.014* 0.023 

2017 0.002*   0.026 0.014 0.012 0.006 0.012 0.023 0.010 0.016 0.010 0.005 

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 تلك األشهر25* انقطع الرصد ألكثر من 
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ومّية لحدود القاعدة الفنية األردنية لنوعية الهواء المحيط في جميع مواقــــع الرصـــد، للفترات الي(: المعدالت السنوية لتركيز غـــــاز ثاني أكسيد الكبريت وأعلى المعدالت الساعّية واليومّية ونسبة تجاوز معدالت تركيزه الساعّية و 2جدول )
تشرين  - 2012نون األول (، )كا2014تشرين الثاني  - 2013(، )كانون األول 2016تشرين الثاني  - 2015(، )كانون األول 2017تشرين الثاني  - 2016(، )كانون األول 2018كانون األول  - 2018)كانون الثاني 

 (.2009تموز   – 2008( و)تموز 2010تشرين األول  – 2009(، و)آب 2011تشرين الثاني  - 2010(، )تشرين الثاني 2012تشرين الثاني  - 2011(، )كانون األول 2013الثاني 

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

 أعلى معدل يومي )جزء
 في المليون(

نسبة التجاوز للحد الساعي 
)%( 

نسبة التجاوز للحد اليومي 
)%( 

 المعدل السنوي )جزء في المليون(

 البقعة

 0.001 0.00 0.0 0.039 0.068 2018كانون األول  - 2018كانون الثاني 

 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  - 2010رين الثاني تش

 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

 0.006 0.000 0.00 0.014 0.054 2018كانون األول  - 2018كانون الثاني 

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

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

 0.006 0.275 0.07 0.176 0.707 2014تشرين 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 2010تشرين األول  – 2009آب 

 0.009 0.00 0.00 0.023 0.080 2009تموز   – 2008تموز 

 الديةالخ

 0.002 0.00 0.00 0.045 0.207 2018كانون األول  - 2018كانون الثاني 

 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 2014تشرين الثاني  - 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 )

 فترة الرصد مواقع الرصــد
أعلى معدل ساعي )جزء 

 في المليون(
أعلى معدل يومي )جزء 

 في المليون(
نسبة التجاوز للحد الساعي 

)%( 
نسبة التجاوز للحد اليومي 

 )جزء في المليون(المعدل السنوي  )%(

 الرصيفة

 0.003 0.00 0.00 0.009 0.059 2018كانون األول  - 2018كانون الثاني 

 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 2014ني تشرين الثا - 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 2010األول تشرين  – 2009آب 

 0.015 0.00 0.23 0.128 0.504 2009تموز   – 2008تموز 

 الموقر

 0.009 0.00 0.00 0.059 0.194 2018كانون األول  - 2018كانون الثاني 

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

 0.009 0.00 0.04 0.126 0.323 2016ين الثاني تشر - 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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(، )كانون 2017تشرين الثاني  - 2016(، )كانون األول 2018كانون األول  - 2018د في البقعة، للفترات )كانون الثاني (: المعدالت الشهريــــة لتركيز غـــــاز كبريتيد الهيدروجين في موقع الرصـــ3جدول )
(، )تشرين الثاني 2012تشرين الثاني  - 2011(، )كانون األول 2013تشرين الثاني  - 2012(، )كانون األول 2014تشرين الثاني  - 2013(، )كانون األول 2016تشرين الثاني  - 2015األول 

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

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

 البقعة

2018 0.004*     0.000 0.003 0.001* 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000 

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

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 

 % في تلك األشهر25انقطع الرصد ألكثر من  *
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ـد في اليومّية لحدود القاعدة الفنية األردنية لنوعية الهواء المحيط في موقع الرصــ(: المعدالت السنوية لتركيز غـــــاز كبريتيد الهيدروجين وأعلى المعدالت الساعّية واليومّية ونسبة تجاوز معدالت تركيزه الساعّية و 4جدول )
(، )كانون 2014تشرين الثاني  - 2013(، )كانون األول 2016تشرين الثاني  - 2015(، )كانون األول 2017تشرين الثاني  - 2016(، )كانون األول 2018كانون األول  - 2018البقعة، للفترات )كانون الثاني 

 (.2009تموز   – 2008( و)تموز 2010تشرين األول  – 2009(، و)آب 2011تشرين الثاني  - 2010(، )تشرين الثاني 2012تشرين الثاني  - 2011(، )كانون األول 2013تشرين الثاني  - 2012األول 

أعلى معدل ساعي )جزء في  فترة الرصد
 المليون(

أعلى معدل يومي )جزء في 
 المليون(

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

 المليون(

 0.001 0.76 0.19 0.037 0.076 2018كانون األول  - 2018كانون الثاني 

تشرين الثاني  - 2016كانون األول 

2017 
0.024 0.010 0.00 0.00 0.006 

تشرين الثاني  - 2015كانون األول 

2016 
0.034 0.012 0.01 0.29 0.005 

تشرين الثاني  - 2013كانون األول 

2014 
0.172 0.037 0.55 2.39 0.003 

تشرين الثاني  - 2012كانون األول 

2013 
0.032 0.013 0.03 1.56 0.002 

تشرين الثاني  - 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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 - 2013(، )كانون األول 2017تشرين الثاني  - 2016(، )كانون األول 2018كانون األول  - 2018(: المعدالت الشهريــــة لتركيز غـــــاز األمونيا في موقع الرصـــد في الخالدية للفترات )كانون الثاني 5جدول )
( و)تموز 2010تشرين األول  – 2009(، و)آب 2011تشرين الثاني  - 2010(، )تشرين الثاني 2012تشرين الثاني  - 2011(، )كانون األول 2013تشرين الثاني  - 2012(، )كانون األول 2014تشرين الثاني 

 (.2009تموز   – 2008

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

 الخالدية

2018 0.0   4.2 44.5 38.9 30.6 8.3   59.1 54.9 52.1 47.3 

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 
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عدالت تركيزه اليومّية لحد القاعدة الفنية األردنية لنوعية الهواء المحيط في موقع الرصـــد في الخالدية، (: المعدالت السنوية لتركيز غـــــاز األمونيا وأعلى المعدالت الساعّية واليومّية ونسبة تجاوز م6جدول )
(، 2013لثاني تشرين ا - 2012(، )كانون األول 2014تشرين الثاني  - 2013(، )كانون األول 2017تشرين الثاني  - 2016(، )كانون األول 2018كانون األول  - 2018للفترات )كانون الثاني 

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

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

 (3المعدل السنوي )ميكروغرام/م

 34 0.0 96 217 2018كانون األول  - 2018كانون الثاني 

 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 2012ين الثاني تشر - 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  - 2015(، )كانون األول 2017تشرين الثاني  - 2016(، )كانون األول 2018كانون األول  - 2018للفترات )كانون الثاني  (: المعدالت الشهريــــة لتركيز غـــــاز ثاني أكسيد النيتروجين في جميع مواقع الرصـــد7جدول )
 – 2009(، و)آب 2011تشرين الثاني  - 2010الثاني (، )تشرين 2012تشرين الثاني  - 2011(، )كانون األول 2013تشرين الثاني  - 2012(، )كانون األول 2014تشرين الثاني  - 2013(، )كانون األول 2016الثاني 

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

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

 البقعة

2018 0.025 0.029 0.021 0.017 0.013 0.010 0.008 0.006 0.014 0.039 0.060 0.056 

2017 0.006 0.008 0.007 0.011 0.013 0.013 0.011 0.012 0.018 0.023 0.022 0.025 

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

2018 0.033 0.032 0.000 0.001 0.001 0.003 0.038* 0.027*     0.000 0.000 

2017 0.024 0.021 0.009 0.019 0.022* 0.032 0.036 0.029 0.030 0.033 0.032 0.038 

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

2018 0.007 0.009 0.01* 0.015 0.016 0.010 0.010 0.007 0.009 0.014 0.011 0.008 

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

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 رأيا نيسان آذار شباط الثاني كانون

 الرصيفة

2018 0.009 0.014 0.017 0.018 0.015 0.011 0.010 0.009 0.017 0.017 0.019 0.017 

2017 0.026 0.026 0.021 0.019 0.016 0.013 0.012 0.011 0.014 0.017 0.022 0.023 

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

2018 0.008 0.010 0.010 0.014 0.006* 0.017* 0.014 0.01* 0.021 0.024 0.006 0.004 

2017 0.001*   0.015 0.012 0.012 0.013 0.040 0.046 0.031 0.025* 0.010 0.009 

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 تلك األشهر25من  * انقطع الرصد ألكثر
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ـد، للفترات ة واليومّية لحدود القاعدة الفنية األردنية لنوعية الهواء المحيط في جميع مواقــــع الرصــ(: المعدالت السنوية لتركيز غـــــاز ثاني أكسيد النيتروجين وأعلى المعدالت الساعّية واليومّية ونسبة تجاوز معدالت تركيزه الساعيّ 8جدول )
تشرين الثاني  - 2012(، )كانون األول 2014تشرين الثاني  - 2013(، )كانون األول 2016تشرين الثاني  - 2015(، )كانون األول 2017تشرين الثاني  - 2016(، )كانون األول 2018كانون األول  - 2018)كانون الثاني 

 (.2009تموز   – 2008( و)تموز 2010تشرين األول  – 2009(، و)آب 2011تشرين الثاني  - 2010ين الثاني (، )تشر 2012تشرين الثاني  - 2011(، )كانون األول 2013

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

أعلى معدل يومي )جزء 
 في المليون(

نسبة التجاوز للحد الساعي 
)%( 

نسبة التجاوز للحد اليومي 
 نوي )جزء في المليون(المعدل الس )%(

 البقعة

 0.024 2.29 0.02 0.135 0.213 2018كانون األول  - 2018كانون الثاني 

 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 2013لثاني تشرين ا - 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

 0.012 0.00 0.00 0.075 0.152 2018كانون األول  - 2018كانون الثاني 

 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

 0.011 0.00 0.00 0.057 0.142 2018كانون األول  - 2018كانون الثاني 

 0.013 0.00 0.03 0.047 0.241 2017تشرين الثاني  - 2016كانون األول 

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

 0.009 0.00 0.03 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 )

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

أعلى معدل يومي )جزء 
 في المليون(

نسبة التجاوز للحد الساعي 
)%( 

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

 الرصيفة

 0.014 0.00 0.00 0.031 0.068 2018كانون األول  - 2018كانون الثاني 

 0.019 0.00 0.00 0.043 0.090 2017تشرين الثاني  - 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  - 2011كانون 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

 0.013 0.00 0.00 0.049 0.206 2018كانون األول  - 2018كانون الثاني 

 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  - 2010تشرين الثاني 

 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

عدل اليومي المنصوص عليه في القاعدة الفنية األردنية في ثالثة في مواقع الرصـــد األربعة قبل وبعد حذف المعدالت اليومية لأليام التي سجل خاللها تجاوزات لحد الم (
 (.2018كانون األول  - 2018من مواقع الرصد أو جميعها خالل الفترة )كانون الثاني 

مواقع 
 الرصــد

 (3المعدالت الشهرية )ميكروغرام/م

ال كانون
 ثاني

 األول كانون الثاني ينتشر  األول تشرين أيلول آب تموز حزيران أيار نيسان آالار شباط

 الجيزة
86 125 135 107* 140* 105 106 84 105* 98 63 74 
83 92 103 103 105 101 106 83 107 89 63 75 

 الرصيفة 
85 115 106 73 111 48 54 52 73 104 83 27 
81 82 76 68 89 45 54 51 73 96 83 27 

 الخالدية
59 83 107 78 103 60 73 59 63* 80* 45 50 
57 56 75 73 81 56 74 59 63 78 46 50 

 البقعة
38 56 41 31 41 26 26 26 29 33 37 36 
35 44 34 31 33 26 26 26 29 32 37 36 

دالت اليومية ل يام التي سجل خاللها تجاوزات لحد المعدل اليومي المنصو  عليا في القاعدة الفنية األردنية في ثالثة من ( في مواقع الرصعععد األربعة  بعد حالف المعPM10  &PM2.5مالحظة: األرقام باللون األحمر الاامق تمثل المعدالت الشهريععععة لتركيز الجسيمات )
 مواقع الرصد أو جميعها خالل فترة الرصد.

 % في تلك األشهر25* انقطع الرصد ألكثر من 
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 (.2018كانون األول  - 2018كانون الثاني (: المعدالت الشهريــــة لسرعة الرياح )عقدة(  والرياح السائدة خالل أشهر الرصد في مواقع الرصد الخمسة خالل الفترة )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 5.08 غربية 9.61 غربية 4.53 ساكنة 2.71 ساكنة 3.13 2018الثاني  كانون 
 ساكنة 3.35 غربية 6.95 ساكنة 4.25 ساكنة 2.10 ساكنة 2.55 2018شباط  
 ساكنة 4.41  ---   ---  غربية 5.53 ساكنة 2.95 ساكنة 3.12 2018آالار  
 ساكنة 4.12  ---   ---  غربية 5.11 ساكنة 3.17 ساكنة 3.74 2018نيسان  
 ساكنة 4.98 غربية 7.08 غربية 5.98 غربية 3.52 ساكنة 4.18 2018أيار  
 غربية 5.31 غربية 14.01 غربية 6.40 غربية 4.46 غربية 5.31 2018حزيران  
 غربية 5.78 غربية 14.45 غربية 6.89 غربية 4.83 غربية 5.62 2018تموز  
 بيةغر  5.57 غربية 8.67 غربية 5.47 غربية 4.54 غربية 5.30 2018آب  
 ساكنة 4.06 غربية 6.23 ساكنة 0.95 غربية 3.07 ساكنة 2.60 2018أيلول  
 ساكنة 4.08 غربية 5.95 ساكنة 0.59 ساكنة 2.70 ساكنة 3.55 2018األول  تشرين 
 ساكنة 2.49 شرقية 4.61 ساكنة 2.81 ساكنة 1.75 ساكنة 2.30 2018الثاني  تشرين 
 جنوبية 4.54 غربية 7.72 ساكنة 4.10 ساكنة 2.31 ساكنة 3.08 2018األول  كانون 

 ساكنة 4.49 غربية 8.71 غربية 4.52 ساكنة 3.19 ساكنة 3.77 2018كانون األول  - 2018كانون الثاني 
تشرين الثاني  - 2016كانون األول 

2017 
 ساكنة 2.73 غربية 7.36 غربية 5.26 ساكنة 2.61 غربية 4.84

ني تشرين الثا - 2015كانون األول 
 ساكنة 3.04 ساكنة 3.14 غربية 6.00 ساكنة 2.76 ساكنة 5.21 2016

تشرين الثاني  - 2013كانون األول 
 ساكنة 1.68 شمالية غربية 6.97 ساكنة 1.89 ساكنة 1.79 ساكنة 2.50 2014

تشرين الثاني  - 2012كانون األول 
 ساكنة 1.70 غربية 8.10 ساكنة 1.40 ساكنة 2.20 ساكنة 2.80 2013

تشرين الثاني  - 2011كانون األول 
2012 

 ساكنة 1.52 ساكنة 6.41 ساكنة 1.84 ساكنة 2.61 ساكنة 2.80

تشرين الثاني  - 2010تشرين الثاني 
     ساكنة 8.80 غربية 4.10 ساكنة 1.90 شمالية غربية   2011

 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 
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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 

AF 22M Replacement of 

sample inlet filter 

Biweekly 

Check of electrical 

parameters 

Monthly  

Replacement of inlet 

zero filter cartridge 

Annually 

Check of pump 

valves and 

diaphragms 

Annually 

Replacement of UV 

lamp 

When required 

depending on the 

voltage reading. 

 

Equipment PM Frequency 

SO
2

 / H
2

S 

Analyzer 

model 

APSA 

370 

Replace the sample filter element Bi-weekly 

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 

NOx 

Analyzer 

APNA 370 

Replace the sample filter element Bi-weekly 

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 

NOx/NH
3

 

Analyzer 

T201  

 

Review and evaluate the Test 

Functions 

Biweekly  

Change chemical for ozone 

filter 
(1) (2)

 

Annually  

Clean the reaction cell window 

(1)

 

Annually or as needed 

Change the pump dry filter 

unit (DFU)
(3)

 

Annually 

Change the ozone particulate 

filter (DFU) 
(2) (4)

 

Annually 

Check for leaks in gas flow 

paths
(1)

 

Annually  

Replace reaction cell O-rings 

and sintered filters
(1) (2)

 

Annually  

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. 

Replace the inline exhaust 

scrubber  

Annually  

Replace the NO
2

 Converter
(1)

 Every 3 years 

or when the converter 

efficiency drops below 

96% 

Replace the Desiccant Bags 

(any time PMT housing is 

opened for maintenance) 

Any time PMT housing is 

opened for maintenance  
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Continue Table 2… 

Equipment PM Frequency 

AC 32M Replacement of sample inlet 

filter 

Monthly 

Checking of fluid parameter 

and span factors 

Monthly 

Replacing the charcoal 

cartridge 

Quarterly   

Check flow rate and air 

tightness 

Semi-annual 

Check and change (if 

required) the pump brushes 

and filter 

Annually  

Changing the molybdenum 

cartridge  

When required  

 

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

/PM
2.5

) 

monitors (Beta Gauge Monitors) 

Equipment PM Frequency 

PM
10

 Analyzer 

5014i Beta 

Clean the outside case 

using a damp cloth 

Biweekly  

Inspect and empty the 

water collector bottle 

located on the inlet 

Biweekly  

Dismantle and clean the 

sampler inlet 

Monthly 

Check the O-rings of the 

inlet and replace as 

necessary 

Monthly 

Inspect and clean the fan 

filter  

Monthly 

Remove and clean the 

sample tube and the 

heater tube 

Annually  

Rebuild the sample 

pump 

18-month  

Replacement of filter 

tape 

In case of 

breaks or if the 

tape runs out 

Apply metal assembly 

paste around the 

parameter of the cam   

When changing 

the filter tape 
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Continue Table 3… 

Equipment PM Frequency 

PM
10

/PM
2.5

 

Analyzer BAM-

1020 Met One 

Nozzle and Vane Cleaning  Monthly  

Leak Check Monthly  

Flow Rate Verification  Monthly  

Clean Capstan Shaft and Pinch 

Roller Tires  

Monthly  

Clean PM2.5 Head  Monthly  

Check Error Log Monthly  

Download Digital Data Log Monthly  

Replace Filter Tape When 

required 

Run SELF-TEST Function Quarterly 

Full Flow Audit and Calibration  Quarterly 

Verify BAM-1020 Settings  Quarterly 

Set Real-Time Clock  Quarterly 

Test Pump Capacity  Semi-annual 

Test Filter RH and Filter 

Temperature sensors  

Semi-annual 

Test Smart Heater  Semi-annual 

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  

Rebuild Vacuum Pump  24 months 

Replace Nozzle O-ring (Special 

tools required) 

24 months 

Replace Pump Tubing  24 months 
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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/ammonia 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 (البقعة، والجيزة والخالدية).   

4 Weather parameters - Verification only on the wind direction 

This procedure is conducted manually by directing 

the sensor to a specific direction, comparing the 

results that appeared on the screen with the actual 

direction and adjusting the wind direction sensor 

offset if needed.  

Frequency: Annually 
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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 ملوث على حده باال %95في فترة الثقة االرتياب  تم حساب قيمة
تعليمات العمل التي تم وضعها من قبل قسم دراسات الهواء في الجمعية العلمية الملكية. علما  ب ن حساب قيمة االرتياب 

الااز المرجعي الالل تم استخداما في المعايرة وقيمة لكل ملوث يعتمد على عدة عوامل وهي مواصفات الجهاز وتركيز 
 االرتياب لهالا الااز وفيما يلي ملخ  لقيم االرتياب المحسوبة لكل ملوث في كل موقع.

 قيمة االرتياب أعلى معدل ساعي وحدة القياس الملوث الموقع

 البقعة

 0.002 0.068 جزء في المليون غاز ثاني أكسيد الكبريت

 0.034 0.213 جزء في المليون د النيتروجينغاز ثاني أكسي

 0.005 0.076 جزء في المليون غاز كبريتيد الهيدروجين

 الجيزة
 0.003 0.054 جزء في المليون غاز ثاني أكسيد الكبريت

 0.018 0.152 جزء في المليون غاز ثاني أكسيد النيتروجين

 الخالدية

 0.013 0.207 جزء في المليون غاز ثاني أكسيد الكبريت

 0.017 0.142 جزء في المليون غاز ثاني أكسيد النيتروجين

 0.015 0.312 جزء في المليون غاز األمونيا

 الرصيفة
 0.003 0.059 جزء في المليون غاز ثاني أكسيد الكبريت

 0.010 0.068 جزء في المليون غاز ثاني أكسيد النيتروجين

 الموقر
 0.002 0.194 ي المليونجزء ف غاز ثاني أكسيد الكبريت

 0.007 0.206 جزء في المليون غاز ثاني أكسيد النيتروجين

 
 مالحظات:

 الثقة فترة في المليون في جزء 0.013 في الخالدية هي الكبريت أكسيد ثاني لغاز( المليون في جزء 0.062) ساعي معدل درجة الاليقين ألعلى 

 .(2018/ 1/ 16 – 2018/ 1/ 1) الرصد لفترة% 95

 الثقة فترة في المليون في جزء 0.042 هي الموقرفي  الكبريت أكسيد ثاني لغاز( المليون في جزء 0.133) ساعي معدل درجة الاليقين ألعلى 

 .(2018/ 5/ 2 – 2018/ 3/ 28) الرصد لفترة% 95

 الثقة فترة في المليون في جزء 0.009 هي لموقرافي  النيتروجين أكسيد ثاني لغاز( المليون في جزء 0.036) ساعي معدل درجة الاليقين ألعلى 

 .(2018/ 12/ 4 – 2018/ 11/ 4) الرصد لفترة% 95
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 قيمة االرتياب أعلى معدل يومي وحدة القياس الملوث الموقع

 البقعة

 0.001 0.039 جزء في المليون غاز ثاني أكسيد الكبريت

 0.023 0.135 جزء في المليون غاز ثاني أكسيد النيتروجين

 0.003 0.037 جزء في المليون غاز كبريتيد الهيدروجين

 الجيزة

 0.003 0.014 جزء في المليون غاز ثاني أكسيد الكبريت

 0.012 0.075 جزء في المليون غاز ثاني أكسيد النيتروجين

 الخالدية

 0.002 0.045 جزء في المليون غاز ثاني أكسيد الكبريت

 0.010 0.057 زء في المليونج غاز ثاني أكسيد النيتروجين

 0.006 0.138 جزء في المليون غاز األمونيا

 الرصيفة
 0.003 0.009 جزء في المليون غاز ثاني أكسيد الكبريت

 0.009 0.031 جزء في المليون غاز ثاني أكسيد النيتروجين

 الموقر
 0.001 0.059 جزء في المليون غاز ثاني أكسيد الكبريت

 0.002 0.049 جزء في المليون النيتروجين غاز ثاني أكسيد

 

 


