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2018. 
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 .2018عام خلل وقع الرصد في الكرك ( التي ُسجلت في م
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خدلل  الكدركموقدع الرصدد فدي  لدرجدة الحدرارة فدي يوميدا  لقصوى واألدندى المسدجلة (: المعدالت اليومّية والمعدالت الساعّية ا32-2الشكل رقم )

 .2018عام 

الكربددون ولسددرعة  أكسدديدالنيتددروجين وأول  أكسدديدالكبريددت وثدداني  أكسدديد(: المعدددالت السددنوية والفصددلية لتركيددز غددازات ثدداني 1-3)رقددم شكددددل ال

 .2018عام خلل  إربدرصد في الرياح السائدة لكل ساعة من ساعات اليوم في موقع ال

القاعددة في خلل األيام التي سجل فيها تجاوز للحد اليومي المنصوص عليه  إربد(: توزيع اتجاه الرياح في موقع الرصد في 2-3الشكل رقم )

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

 .2018عام خلل  (



 

 ز 
 

 خدلل األيدام التدي سدجل فيهدا تجداوز للحدد اليدومي المنصدوص عليده إربددتوزيع سرعة الرياح )عقدة( في موقدع الرصدد فدي (: 3-3الشكل رقم )

PM)للجسيمات ( 2006/ 1140القاعدة الفنية األردنية لنوعية الهواء المحيط رقم ) في
2.5

 .2018عام خلل  (

الكربددون ولسددرعة  أكسدديدالنيتددروجين وأول  أكسدديدالكبريددت وثدداني  أكسدديدات ثدداني (: المعدددالت السددنوية والفصددلية لتركيددز غدداز 4-3الشكددددل رقددم )

 .2018عام خلل  الرياح السائدة لكل ساعة من ساعات اليوم في موقع الرصد في سحاب

 فدي عليده سدجل فيهدا تجداوز للحدد اليدومي المنصدوصاأليدام التدي (: توزيدع اتجداه الريداح فدي موقدع الرصدد فدي سدحاب خدلل 5-3الشكل رقدم )

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

 .2018عام خلل  (

 سجل فيها تجاوز للحد اليومي المنصدوص عليدهاأليام التي (: توزيع سرعة الرياح )عقدة( في موقع الرصد في سحاب خلل 6-3الشكل رقم )

PM)للجسيمات ( 2006/ 1140ة الهواء المحيط رقم )القاعدة الفنية األردنية لنوعي في
2.5

 .2018عام خلل  (

(: مقارندة بدين أعلدى المعددالت اليوميدة ونسدب التجدداوز اليوميدة والمعددالت السدنوية للجسديمات التدي ُسدجلت فدي جميدع مواقددع 7-3الشدكل رقدم )

 (.2018 – 2009الرصد خلل سنوات الرصد )

الكبريدت التدي ُسدجلت فدي جميدع مواقدع  أكسديدالسدنوية لاداز ثداني المعددالت لى المعدالت الساعية واليوميدة و (: مقارنة بين أع8-3الشكل رقم )

 (.2018 – 2009الرصد خلل سنوات الرصد )

مواقدع  النيتروجين التي ُسجلت في جميدع أكسيدالسنوية لااز ثاني المعدالت (: مقارنة بين أعلى المعدالت الساعية واليومية و 9-3الشكل رقم )

 (.2018 – 2009الرصد خلل سنوات الرصد )

التي ُسجلت في  الكربون أكسيد أولالسنوية لااز المعدالت و  ساعات – 8ومعدالت (: مقارنة بين أعلى المعدالت الساعية 10-3الشكل رقم )

 (.2018 – 2009جميع مواقع الرصد خلل سنوات الرصد )



 

 ح 
 

  ـــرـــرقائمـة الجــداول الواردة ضمن نص التقريقائمـة الجــداول الواردة ضمن نص التقري

(: الحدددددود القصددددوى المسددددموح بهددددا لملوثددددات الهددددواء المحدددديط لتددددي تددددم رصدددددها فددددي الدراسددددة )القاعدددددة الفنيددددة األردنيددددة رقددددم 1-1جدددددول رقددددم )

1140/2006.) 

ربد(: مواقع رصد الملوثات في سحاب و 2-1جدول رقم )  والكرك بالنسبة للمدن الصناعية. ا 

ربدت في المدن الصناعية في سحاب و (: ملخص وصف مواقع رصد الملوثا3-1جدول رقم )  والكرك. ا 

ربدالمدن الصناعية في سحاب و (: األجهزة المستخدمة في رصد نوعية الهواء المحيط في 4-1) رقم جدول  والكرك. ا 

 .2018عام خلل  إربد(: أعلى المعدالت الساعّية للملوثات الاازية في موقع الرصددد في 1-2جدول رقم )

 .2018عام خلل  إربدالكبريت وغازات أكاسيد النيتروجين في موقع الرصددد في  أكسيدة لااز ثاني يّ لى المعدالت اليوم(: أع2-2جدول رقم )

 .2018عام خلل (: أعلى المعدالت الساعّية للملوثات الاازية في موقع الرصددد في سحاب 3-2جدول رقم )

عددام خددلل الكبريددت وغددازات أكاسدديد النيتددروجين فددي موقددع الرصددددد فددي سددحاب  يدأكسددة لادداز ثدداني ّيدد(: أعلددى المعدددالت اليوم4-2جدددول رقددم )

2018. 
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 الخالصــــةالخالصــــة

إن التطددور الصددناعي والخدددمي الدد ي تشددهده المملكددة والدد ي يرافقدده زيددادة التعددداد السددكاني ومددا يسددببه  لددك مددن زيددادة فددي 
وثددات التددي مددن شددأنها التددأثير علددى نوعيددة الهددواء فددي سددتهلك الكهربدداء وفددي عدددد المركبددات يددةدي إلددى زيددادة انبعددا  الملا

وعلددى صددحة اننسددان وراحتدده. مددن هنددا تددأتي أهميددة مراقبددة نوعيددة الهددواء وبالتددالي التددأثير علددى البيئددة العديددد مددن المندداط  
 اتواجبددد مدددن خاصددة فدددي المنددداط  المأهولدددة القريبدددة مدددن النشددداطات الصدددناعية والخدميدددة وحركدددة السدددير الكثيدددف. وانطلقدددا  

مركددز مددع قسددم دراسددات الهددواء /  75/2008اهتمددام وزارة البيئددة بمراقبددة نوعيددة الهددواء فددي المملكددة فقددد وقعددت اتفاقيددة رقددم و 
فددي الجمعيددة العلميددة الملكيددة للقيددام بدراسددة نوعيددة الهددواء فددي محدديط ثددل  مدددن صددناعية وهددي مدينددة الحسددن  البيئددة والميدداه

لثاني ابن الحسين الصناعية في سدحاب ومديندة الحسدين ابدن عبدداهلل الثداني الصدناعية ومدينة عبد اهلل ا إربدالصناعية في 
 في الكرك.

PMلقدددد تمددددت دراسدددة مسددددتويات الجسدددديمات الدقيقدددة )
2.5

كاسدددديد أ( فددددي جميدددع مواقددددع الرصددددد كمدددا وتمددددت دراسدددة مسددددتويات 
NO, NO))النيتددروجين 

2

, NO
X

SO)الكبريددت  أكسدديدوثدداني  CO)الكربددون ) أكسدديدوأول  
2

 إربدددفددي مددوقعي الرصددد فددي  (
وسحاب حي  أن ه ه الملوثات تنتج من حر  الوقدود فدي الصدناعات والمركبدات الخفيفدة والثقيلدةر ويجددر بالد كر أن نسدبة 

 الثقيل المستخدم في األردن.  دالكبريت مرتفعة نسبيا  في الديزل والوقو 

 مسددددتويات الملوثددددات الاازيددددة تحديددددد ( إلددددى31/12/2018 – 1/1/2018للفتددددرة ) اسددددتمرتهدددد ه الدراسددددة والتددددي  هدددددفت
فددي المندداط  الددثل  المشددار إليهددا أعددله ومقارنتهددا فيمددا بينهددا وبالحدددود المنصددوص عليهددا فددي القاعدددة  والجسدديمات الدقيقددة

 الدراسددة إلددى هدددفتودراسددة تايددر نوعيددة الهددواء مددع الوقددت. كمددا  1140/2006الفنيددة األردنيددة لنوعيددة الهددواء المحدديط رقددم 
والمقترحات لمتخ ي القرار لمسداعدتهم علدى اتخدا  انجدراءات والقدرارات المسدتندة إلدى معلومدات الرصدد والتدي  جتقديم النتائ

 من شأنها تحسين نوعية الهواء في تلك المناط . 

 التالي:أظهرت نتائج الدراسة 

  مقارندة   مرتفعدةصدد فدي سدحاب فدي موقدع الر وغداز أول أكسديد الكربدون الكبريدت  أكسيدغاز ثاني مستويات كانت
الجسددديمات الدقيقدددة غددداز ثددداني أكسددديد النيتدددروجين و مسدددتويات  وتجددداوزتبمسدددتوياتها خدددلل فتدددرة الدراسدددة السدددابقة. 

 ةاليوميددددو  ود السدددداعيةالحدددددميكددددرون لفتددددرة الرصددددد الحاليددددة  2.5العالقددددة فددددي الهددددواء بقطددددر يقددددل عددددن أو يسدددداوي 
الريداح السداكنة نت الرياح السائدة في موقع الرصد في سدحاب هدي كا في المواصفة الوطنية. مامنصوص عليهال

 .%2,5تلتها الرياح الجنوبية الاربية بنسبة  %7,89بنسبة 



 

 ي 
 

 المنصددوص عليدده فددي  اليددوميتجدداوزت الحددد قددد مرتفعددة و  فددي موقددع الرصددد فددي إربددد الجسدديمات كانددت مسددتويات
ضمن الحدود المنصوص عليها في المواصدفة  اازيةالملوثات الفيما كانت مستويات  .مرة 23 المواصفة الوطنية

تلتها الريداح الشدمالية  %0,62الرياح الساكنة بنسبة كانت الرياح السائدة في موقع الرصد في إربد هي  الوطنية.
 . %2,23بنسبة 

 ربددد الرصددد يمسددتويات الجسدديمات فددي مددوقع تجدداوزت المنصددوص عليدده فددي القاعدددة الحددد السددنوي  فددي سددحاب وا 
  .1140/2006رقم األردنية الفنية 

أهمهددا االسددتمرار فددي مراقبددة نوعيددة الهددواء فددي مندداط  الرصددد الحاليددة وشددمول توصدديات ال بعدد  إلددىوقددد خلصددت الدراسددة 
 مناط  وملوثات هواء أخرى ضمن برنامج رصد نوعية الهواء المحيط.

عدام وميدة للملوثدات فدي مواقدع الرصدد خدلل الجدول في الصفحة التالية يظهر ملخصا  لنتائج رصد المعددالت السداعية والي
2018. 



 

 ك 
 

 2018خالل عام  الرصد مواقع في الرصد نتائج ملخص

 الموقع الملوثات
أعلى معدل ساعي )جزء في 

 أعلى معدل يومي )جزء في المليون( المليون(
عدد تجاوزات المعدالت 
 الساعية لحد المواصفة

عدد المعدالت اليومية تجاوزات 
 لمعدل السنوي )جزء في المليون(ا لحد المواصفة

SO
2

 

 إربد

 0.005 صفر صفر 019,0 101,0
NO

2

 0.016 صفر صفر 053,0 202,0 
NO 886,0 226,0 

 ال يوجد حدود في المواصفة
0.017 

NOx 051,1 279,0 0.032 
CO 60,2 31,2 * 349,1 صفر** صفر 

PM
2.5

  3ميكروغرام/م 38 23 ال يوجد حد في المواصفة  3ميكروغرام/م 159 -- 
SO

2

 

 سحاب

 0.002 صفر صفر 005,0 010,0
NO

2

 274,0 086,0 9 2 0.028 
NO 576,0 118,0 

 ال يوجد حدود في المواصفة
0.011 

NOx 642,0 165,0 0.039 
CO 85,5 69,3* 742,1 صفر** صفر 

PM
2.5

  3مميكروغرام/ 27 7 ال يوجد حد في المواصفة  3ميكروغرام/م 132 -- 
PM

2.5

 -- 1 ال يوجد حد في المواصفة  3ميكروغرام/م 83 -- الكرك 
 (1140/2006الحدود القصوى المسموح بها لملوثات الهواء المحيط التي تم رصدها في الدراسة )القاعدة الفنية رقم 

SO عنصر القياس
2

 NO
2

 NO NOx CO PM
2.5

 

 ونجزء في الملي 21,0 جزء في المليون 3,0 الحد الساعي

 ال يوجد حدود في المواصفة

 ال يوجد حد في المواصفة جزء في المليون 26

  3ميكروغرام/م 65 جزء في المليون*** 9 جزء في المليون 08,0 جزء في المليون 14,0 الحد اليومي

  3ميكروغرام/م 15 ال يوجد حد في المواصفة جزء في المليون 05,0 جزء في المليون 04,0 الحد السنوي
 ساعات. 8أعلى معدل  *

  ساعات لحد المواصفة. 8** عدد تجاوزات معدالت الد 
ساعات 8*** حد الد 



 

 ل 
 

Summary 

 

The development of industrial and services sectors in Jordan, accompanied by the 

increase of Jordanian population, electricity consumption and the number of vehicles 

(increase of fuel consumption) results in an increase in the pollutants’ levels in the 

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

adversely impacts the public health. Therefore; it is so important to study 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. 75/2008 with 

Air Studies Division/ Water & Environment Centre of the Royal Scientific Society to 

study the ambient air quality of three areas vulnerable to air pollution, these areas 

are close to the following industrial estates: Al Hasan industrial estate in Irbid, 

Abdullah II bin Hussein industrial estate in Sahab and Hussien bin Abudullah II 

industrial estate in Karak.  

Levels of inhalable particulate matter with aerodynamic diameter equals to or less 

than 2.5 micron (PM
2.5

) were studied in the above mentioned three locations. While 

the levels of nitrogen oxides (NO, NO
2

 & NO
X

), carbon monoxide (CO) and sulfur 

dioxide (SO
2

) were studied in Irbid and Sahab 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.  

The main aim of this study that lasted during the period (1/1/2018 – 31/12/2018) is 

to identify the air pollutants levels in the above mentioned three areas and to 

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

with the Jordanian standards JS 1140/2006 and to study the air quality changes with 

time. The study aimed 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. 

The main results of the study are: 

 Sulfur dioxide (SO
2

) and carbon monoxide (CO) levels increased at Sahab site 

during this study period compared to the previous study period. Nitrogen dioxide 

(NO
2

) and PM
2.5

 levels during this study period at Sahab site exceeded the hourly 

and daily limits stated in JS 1140/2006. The prevailing wind direction at Sahab 

site was calm wind with 89.7% followed by south western wind with 5.2% 

 

 PM
2.5

 levels were high and exceeded the daily limit specified in JS 1140/2006 23 

times in Irbid site during the study period. While the levels of gaseous pollutants 



 

 م 
 

were within the limits stated in JS 1140/2006. The prevailing wind direction at 

Irbid site was calm wind with 62.0% followed by northern wind with 23.2% 

 PM
2.5

 annual averages at Irbid and Sahab monitoring sites exceeded the annual 

limit stated in JS 1140/2006 during this study period.  

 

The most important recommended actions this study suggests are; to continue 

ambient air quality monitoring in the current areas, to increase the spatial coverage 

of air quality monitoring and to include other air pollutants to the monitoring 

program. 
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  مقدمةمقدمةالال  ..11
 

إلى إقامة مدن صناعية في كافة أقاليم المملكة لتكون م 1980المدن الصناعية األردنية التي أنشئت عام  شركةتهدف 
 مدن صناعية 6 ويوجد في األردن حاليا  مناط  مجهزة بالبنية التحتية اللزمة تجمع داخل حدودها مختلف الصناعات. 

الصناعية في الكرك ومدينة الثاني بن عبداهلل الصناعية في سحاب ومدينة الحسين في مدينة عبداهلل الثاني ا موزعة قائمة
   ومدينة المفر  الصناعية. ومدينة الموقر الصناعية ومدينة العقبة الدولية إربدالحسن في 

 
ة وحي  أن النشاطات الصناعية قد تةدي إلى تلو  الهواء المحيط ال ي يةثر بشكل مباشر وغير مباشر على صح 

وحسب  نوعية الهواء خاصة في المناط  المأهولة القريبة من المدن الصناعية.وراحتهر فإن هنالك حاجه لمراقبة  اننسان
وهي المسةولة الجهة المختصة بحماية البيئة في المملكة هي وزارة البيئة  فإن ر2017( لسنة 6قانون حماية البيئة رقم )

للمعايير  تها ومتابعتها من خلل المراكز العلمية التي تعتمدها الوزارة وفقا  مراقبة وقياس عناصر البيئة ومكوناعن 
نوعية الهواء المحيط  لرصدمع الجمعية العلمية الملكية  75/2008بتوقيع اتفاقية رقم  ارةالوز  قامتفقد . ل لك المعتمدة

ربدفي ثلثة مواقع قريبة من المدن الصناعية في سحاب و  بشكل متواصل مراقبة مستويات  الرصديشمل  حي . والكرك ا 
PM)ميكرون  5,2الجسيمات الدقيقة العالقة بالهواء بقطر يقل عن أو يساوي 

2.5

سرعة واتجاه الرياح رصد  بانضافة إلى (
الكبريت  أكسيدمراقبة مستويات غازات ثاني  الرصد. كما يشمل ةوالرطوبة النسبية ودرجة الحرارة في مواقع الرصد الثلث

(SO
2

NO, NO)وأكاسيد النيتروجين  (CO)الكربون  أكسيدأول و  (
2

, NOx)  بشكل متواصل في موقعي الرصد في سحاب
ربدو   . ا 
 

ولااية  1/1/2018التي تم الحصول عليها خلل فترة الرصد من  نتائج الرصد السنوي ياطي ه ا التقرير
31/12/2018. 

 

1المدن الصناعية 1-1
 

 

 سحاب – الصناعية/عّمان ينابن الحس مدينة عبداهلل الثاني 1-1-1

  

. تقع م1984ها عام ة تعتبر مدينة عبد اهلل الثاني ابن الحسين الصناعية أكبر مدينة صناعية في المملكة حي  تم إنشا
 3كم عن مركز مدينة سحاب الواقعة على بعد  2وعّمان كم جنوب شر  العاصمة  12ه ه المدينة الصناعية على بعد 

( دونم 2530الكبرى. تبلغ المساحة الكلية لمدينة عبد اهلل الثاني ابن الحسين الصناعية )ان عمّ كيلومترات جنوب حدود 
 .فرصة عمل( 15675) ووفرت وأجنبية ومشتركة شركة صناعية تمثل استثمارات عربية 467ما يزيد عن  وتضم

 

 
                                                           

 المنشور على الموقع انلكتروني لشركة المدن الصناعية األردنية. 2017التقرير السنوي لعام  1
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قطاع الصناعات و  لصناعات الدوائيةقطاع او  قطاع الصناعات الا ائية تشمل ه ه المدينة الصناعية القطاعات التالية:
قطاع الصناعات و  قطاع الصناعات الكيماويةو قطاع الصناعات البلستكية والمطاطية و  الهندسية )الكهربائية والمعدنية(

قطاع و  قطاع الصناعات الورقية والتعبئة والتاليف والطباعةو  قطاع صناعة األثا  الخشبي والمعدنيو  النسيجية والقطنية
  .قطاع الخدماتو قطاع الصناعات اننشائية و  ت الجلديةالصناعا

 
 إربدمدينة الحسن الصناعية/ 1-1-2

 
صناعية مةهلة تبلغ  مدينةوقد تم اعتمادها كأول عّمان كم شمال مدينة  75تقع مدينة الحسن الصناعية على بعد 

المشاريع العاملة في وفرت و  ( شركة صناعية150واستقطبت ) تم تنفي ها على ثل  مراحلر. ( دونم1178)مساحتها 
. تقع مدينه الحسن الصناعيه في م1991. تم إنشاء مدينة الحسن الصناعية عام ( فرصة عمل31796ه ه المدينة )

العلوم والتكنولوجيا على الطري  الواصل بين مدينتي  ةوالرمثا بالقرب من جامع إربدوتحديدا  بين مدينتي  إربد ةشمال مدين
ربدالمفر  و   . ا 

 
قطاع الصناعات و قطاع الصناعات الدوائية و قطاع الصناعات الا ائية  مل ه ه المدينة الصناعية القطاعات التالية:تش

قطاع و قطاع الصناعات النسيجية و قطاع الصناعات الكيماوية و قطاع الصناعات البلستكية والمطاطية و  الهندسية
  .الخدمات

 

 الكركبن عبداهلل الثاني الصناعية/امدينة الحسين  1-1-3

 
عّمان مدينة  كم جنوب 118ثاني مدينة صناعية حكومية مةهلةر تبعد  عبداهلل الثاني الصناعيةبن امدينة الحسين تعتبر 

استقطبت ه ه المدينة و  ( دونم1856)وترتبط بميناء العقبة على البحر األحمر بطري  سريعر تبلغ مساحتها انجمالية 
. يبلغ عدد الشركات المنتجة في المدينة الصناعية في الكرك حتى عمل( فرصة 4114صناعية ووفرت )شركة ( 39)

نشائية وبلستيكية وكيماوية نسيجية وغ ائية ودوائية :موزعة على القطاعات التالية( شركة 24) 2015عام   .وا 
 

 أهداف الدراسة 1-2

 

 :إلى 2018كانون أول  31إلى  2018 ثانيكانون  1 امتدت منه ه الدراسة والتي  هدفت
 ربدوالجسيمات الدقيقة في المدن الصناعية في سحاب و  مستويات الملوثات الاازية تحديد والكرك ومقارنتها  ا 

(. يبين الجدول 1140/2006بالحدود المنصوص عليها في القاعدة الفنية األردنية لنوعية الهواء المحيط رقم )
ردنية للملوثات التي تم رصدها في ه ه ( الحدود القصوى المنصوص عليها في القاعدة الفنية األ1-1رقم )
 .المواقع
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  تخا  انجراءات اللزمة الإنشاء قاعدة بيانات لنوعية الهواء المحيط في األردن والتي تساعد أصحاب القرار
 ووضع انستراتيجيات والسياسات الملئمة.

 .تقييم التاير السنوي في نوعية الهواء المحيط في المناط  المرصودة 

 األردن حسب الظروف المختلفة مثل الموقع فيالة نوعية الهواء المحيط في المناط  الصناعية مقارنة ح 
 وحجم الصناعاتر إلخ. المناخو 

 والمقترحات لمتخ ي القرار لمساعدتهم على اتخا  انجراءات والقرارات المستندة على معلومات  جتقديم النتائ
 الرصد. 

 رز نحو تحقي  معايير نوعية الهواء المحيط.تقييم مدى االلتزام و/أو التقدم المح 

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

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

SO)ريت بالك سيدأكثاني 
2

) 

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

 ---- جزء في المليون 04,0 سنوي

 (CO)الكربون  أكسيدأول 

 شهر 12مرات خلل أي  3 جزء في المليون 26 ساعة واحدة

 شهر 12رات خلل أي م 3 جزء في المليون 9 ساعات 8

NO)النيتروجين  أكسيدثاني 
2

) 

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

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

 ---- جزء في المليون 05,0 سنوي

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

2.5

) 

 شهر 12مرات خلل أي  3 3كروغرام/ممي 65 ساعة 24

 ---- 3ميكروغرام/م 15 سنوي

 

 ملوثات الهواء المحيط التي تم رصدها في الدراسة 1-3

 
 

SO) الكبريت أكسيدثاني  1-3-1
2

)  

 

SO)الكبريت  أكسيدثاني 
2

 المصادر الرئيسة النبعا  ه ا الااز هي منشآت صهر .ا ةفعديم اللون له رائحة ن غاز (
حر  فيها الوقود محطات توليد الطاقة ومعامل تكرير النفط وغيرها من الصناعات والنشاطات التي يُ و  الكبريت المعدني

 الموادتحلُّل و مثل البراكين  طبيعية الكبريت. كما ينبع  ه ا الااز من مصادر من شائب ةال ي يحتوي على نسب
  العضوية.

 

بدرجات مختلفة و لك حسب تركيزه في الهواء  التنفسي والجهاز أغشية العين ا  فيهيجله ا الااز ت يسبب التعر 
المستنش  ومدة التعر  له وك لك حسب حساسية الشخص المتعر  له وتواجده مع ملوثات أخرى مثل الجسيمات 



 

4 
 

كما أنه إلى جانب أكاسيد  مثل الربو والتهاب الشعب الرئوية. مزمنة   واألوزون حي  أنه من الممكن أن يسبب أمراضا  
 . والمواد والممتلكات المباني واألشجار ويتلف الحياة الفطرية يقتلقد ال ي  المطر الحمضين يكوّ  روجينالنيتر 

 
 (CO)الكربون  أكسيدأول  1-3-2

 

هو غاز سام ال لون وال رائحة له وهو أحد النواتج الجانبية للحر  غير التام للوقود. ال يةدي  (CO)الكربون  أكسيدأول 
رر ملحوظ في الرئتين إال أنه يقلل من قدرة الدم على حمل األكسجين حي  يتفاعل كيماويا  مع استنشا  ه ا الااز إلى ض

والاثيان والصداع وانخفا  القدرة  الكربون يةدي إلى الّدوار أكسيدالهيموجلوبين. إن التعر  لتراكيز منخفضة من أول 
بينما يةدي التعر  للتراكيز العاليةر وال ي قد يحد  في  على التركيز وترّدي القدرة على األداء والقيام بالمهام اليومية.

 المناط  المالقةر إلى التسمم الحاد وال ي ينتج عنه فقدان الوعي وحتى الموت نتيجة االختنا .
 

وال ين يعانون من بع  األمرا  المزمنة  وكبار السن والمرضىإن تعر  بع  المجموعات الحساسة مثل الحوامل 
الكربون يسبب أخطارا   أكسيدعب الهوائية المزمن أو فقر الدم على جميع أنواعه إلى تراكيز من غاز أول مثل التهاب الش  

 صحية. 
 

NO, NO) أكاسيد النيتروجين 1-3-3
2

, NOx) 

 
NOالنيتروجين ) أكسيدثاني بالمجموع الكلي لكل من  (NOx)أكاسيد النيتروجين  عرفت

2

 (.NOالنيتروجين ) أكسيدأول و ( 
نتيجة ألكسدة  التي يدخل فيها الهواءعلى درجات حرارة عالية  كناتج لجميع عمليات االحترا  األكاسيده ه وتتكون 

ال  أنه إال األساسيالنيتروجين يكون الناتج أول أكسيد غاز الرغم من أن  ىوعل النيتروجين الجّوي بدرجات الحرارة العالية.
 اننسان.صحة  ىعل يئيعتبر  و تأثير س

 
NO)أكسيد النيتروجين )ثاني غاز  

2

ااز نتيجة االحترا  بينما تكون ه ا ال هو غاز بني يميل إلى الحمرة. ينطل  جزء من 
خلل العمليات المختلفةر مثل  عن طري  النيتروجين أول أكسيد معظم تراكيزه في الهواء المحيط نتيجة أكسدة غاز 

HNO)أشد تأكسدا  مثل حام  النيتريك األوزون حي  ممكن أن يواصل األكسدة للحصول على نواتج 
3

وال ي يةدي ( 
 إلى ظاهرة المطر الحمضي.ال ي ينتج من تأكسد ثاني أكسيد الكبريت  بانضافة لحام  الكبريتيك

 

أنسجة الرئتين وطر  التنفس فهو يقّلل من مقاومة الجسم ةدي إلى مهاجمته ثاني أكسيد النيتروجين يإن التعر  لااز 
يز منخفضة مما يةدي إلى تهّيج الرئتين والعينين. ولدى التعّر  لتراكيز مرتفعة؛ يضعف ه ا الااز مقاومة للجراثيم بتراك

 الجسم لألمرا  التنفسية مثل التهاب الرئتين.
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حي  يميلون أكثر من غيرهم  ثاني أكسيد النيتروجينتظهر األبحا  أن األطفال هم المجموعة األكثر حساسية لااز 
لف األمرا  التنفسية. كما يعتبر المرضى ال ين يصابون بالربو هم مجموعة حّساسة بشكل خاص له ا لإلصابة بمخت

 الااز.

 

PM)ميكرون  5,2الجسيمات الدقيقة بقطر يقل عن أو يساوي  1-3-4
2.5

) 

 

PM)هناك عّدة مصادر للجسيمات الدقيقة 
2.5

مات من ه ه الجسيفي الهواء المحيط فبانضافة للمصادر الطبيعيةر تنبع   (
استخراج المعادن و الحرائ  و والدخان المنبع  من مصادر االحترا  المختلفة  ائل النقل خاصة التي تعمل بالديزلوس
 لخ. إالبناءر و 
 

ثارة القصبة الهوائية والعينين وحي  أن الجسيمات به ا  تظهر عادة  آثار التعر  له ه الجسيمات من خلل الّسعال وا 
الرئتين فإنها تعتبر األخطر على الرئتين. يعتبر  الشعيبات الدقيقة فيكفاية لتتالال داخل الحجم صايرة بما فيه ال

 األشخاص ال ين يعانون من أمرا  تنفسية معينة مزمنة مثل الربو هم األكثر حساسية من التعر  له ه الجسيمات. 
 

 مواقع الرصد 1-4

 
قرب لمصادر التلو  من الصناعات المختلفة في المدن مواقع الرصد لتكون معبرة عن المناط  السكنية األ تم اختيار

ربدالصناعية في سحاب و   (downwindوتقع ما أمكن في مهب الرياح السائدة بعد مرورها بالمدينة الصناعية )والكرك  ا 
نية وقد تم اختيار مواقع الرصد بحي  تاطي أهم التجمعات السكا تم إنشاء كرفانات مهيأة ومكيفة ألجهزة الرصد.وقد 

( 2-1يبين الجدول رقم ) والتي تتعر  لمصادر تلو  الهواء المختلفة سواء كانت مصادر متحركة أو مصادر ثابتة.
( 1-1( والصور رقم ))3-1اعية. بينما يبين الجدول رقم )د( مواقع الرصد بالنسبة للمدن الصن1والخرائط في ملح  رقم )

 كر أنه تّم أيضا  رصد سرعة واتجاه الرياح والرطوبة النسبية ودرجة (( وصفا  لمواقع الرصد. ومن الجدير بال1-3) –
 الحرارة بشكل مستمر على مدار الساعة في جميع مواقع الرصد.

 
ويوجد بالقرب منها  معالجة مياه الصرف الصناعيلمحطة  الصناعية/سحاب ابن الحسين مدينة عبداهلل الثانييوجد في  

 قبة نوعية الهواء في موقع واحد يقع شمال شر  المدينة الصناعية تم فيه رصد تركيز. تم مراالعديد من مناشير الحجر
 5,2أو يساوي  عنقل ي بقطر ةالدقيق الكبريت والجسيمات أكسيدالكربون وثاني  أكسيدوأول  أكاسيد النيتروجينازات غ

 .1392362بـ  2018حتى نهاية عام  منطقة سحاب في محافظة عمانُيقدر عدد سكان و .نميكرو 
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 (: موقع الرصد في سحاب1-1رقم ) الشكل

الصناعات الدوائية و مختلف الصناعات الا ائية  إربدمن المصادر الرئيسة لتلو  الهواء في المدينة الصناعية في 
واحد يقع اء في موقع . تم مراقبة نوعية الهو محطة معالجة مياه الصرف الصناعيإضافة إلى تصنيع الملبس و  الدهاناتو 

 الكربون وثاني أكسيدوأول  أكاسيد النيتروجين إلى الجنوب الشرقي من المدينة الصناعية حي  تم رصد تركيز غازات
حتى نهاية عام  إربد محافظةُيقدر عدد سكان و .نميكرو  5,2أو يساوي  عنقل ي بقطر ةالدقيق والجسيمات أكسيد الكبريت

 .19116003بـ  2018

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 إربد(: موقع الرصد في 2-1رقم ) الشكل
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تعتبر صناعة األلبسة في المدينة الصناعية في الكرك من المصادر الرئيسة لتلو  الهواء المحيط بالملوثات الاازية 
اء في موقع الناتجة من احترا  الوقود والجسيمات الدقيقة الناتجة عن احترا  الوقود وعمليات اننتاج. تم مراقبة نوعية الهو 

الشرقي من المدينة الصناعية تم فيه رصد الجسيمات الدقيقة بقطر يقل عن أو يساوي  -واحد يقع إلى الجنوب الشرقي 
 .3419004بـ  2018حتى نهاية عام  الكرك محافظةُيقدر عدد سكان و ميكرون. 5,2

 
 (: موقع الرصد في الكرك3-1رقم ) الشكل

 

ربدملوثات في سحاب و (: مواقع رصد ال2-1جدول رقم )  والكرك بالنسبة للمدن الصناعية. ا 

 تّم رصدهايالملوثات التي  ُبــعد واتجاه موقع الرصد بالنسبة للمدينة الصناعية (UTMاإلحداثيات ) مواقع الرصـد

 E: 36º 00´ 29.98″ سحاب

N: 31º 52´ 8.05″ 

 ابن الحسين مدينة عبداهلل الثانيشمال شر  
 .الصناعية

SO
2

, CO, NOx & 

PM
2.5

 

 E: 36º 01´ 49.92″ إربد

N: 32º 29´ 47.51″ 

مدينة الحسن ل على الحدود الجنوبية الشرقية
 .الصناعية

SO
2

, CO, NOx & 

PM
2.5

 

 E: 35º 50´ 28.01″ الكرك

N: 31º 12´ 32.28″ 

مدينة الشرقية ل -على الحدود الجنوبية الشرقية 
 .بن عبداهلل الثاني الصناعيةاالحسين 

PM
2.5

 

 

ربد(: ملخص وصف مواقع رصد الملوثات في المدن الصناعية في سحاب و 3-1جدول رقم )  والكرك. ا 

 مواقع الرصـد
ارتفاع مدخل العينات عن 

 سطح األرض )م(
بعد موقع الرصد عن 

 أقرب مبنى )م(
بعد موقع الرصد عن 

 أقرب شجرة )م(
بعد موقع الرصد عن أقرب 

 شارع )م(

 5 < 10 ≈ 20 ≈ 7 ≈ سحاب

 5 < ال يوجد أشجار قريبة 50 ≈ 3 ≈ إربد

 20 < 2 ≈ 15 ≈ 3≈  الكرك
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 سلوب العمل وأجهزة القياس المستخدمةأ 1-5

 
رصد تراكيز ملوثات الهواء تّم  ر ومبدأ عمل كل منها.( األجهزة المستخدمة في عملية الرصد4-1) رقم جدولاليبين 

ه ه  تأخ  عينات من الهواء المحيط بشكل متواصلر تحلل حي  رةأوتوماتيكيالاازية باستخدام أجهزة تحليل غازات 
 الدورية معايرةالتتم  . حي لتركيز الااز في الهواء المحيطساعّية  وتخزن نتائج التحليل على شكل معدالت العينات

ديل للتأكد من دقة عمل األجهزة وتعيقع ضمن مجال قياس الجهاز  محدد تركيز  وباستخدام غاز معياري  جهزةلأل
 نوع ودورية إجراء المعايرة المطلوبة.  (2( في الملح  رقم )5ويبين الجدول رقم ) استجابتها وصيانتها عند الضرورة.

 

 مبدألى دتعمل ع ةأجهزة أوتوماتيكيتخدام دباسميكرون  5,2بقطر يقل عن أو يساوي  ات الدقيقةدسيمدالج ددّم رصدتينما دبي
(Beta Attenuation) ل وكالة حماية البيئة األمريكية معتمدة من قب(US EPA)  ومزودة بمداخل خاصة تعمل على

تم تنفي  الصيانة الوقائية والمعايرة كما هو مبين في الجداول المرفقة  كما نميكرو  5,2عن فصل الدقائ  التي يزيد قطرها 
 (.2في الملح  رقم )

 
ربدو  المدن الصناعية في سحابلمحيط في (: األجهزة المستخدمة في رصد نوعية الهواء ا4-1) رقم جدول  والكرك. ا 

 الموقع عمل الجهـــاز مبدأ عمله اسم الجهاز

Sulfur Dioxide Analyzer UV- Fluorescence  ربدسحاب و  الكبريت في الهواء المحيط بشكل متواصل أكسيدغاز ثاني رصد  ا 

Nitrogen Oxides 
(NO, NO

2 

& NO
X

) Analyzer 
Chemiluminescence (NO, 

NO
2

 & NOx) 

                            غازات أكاسيد النيتروجين رصد
(NO

X

, NO
2

 & NO) ربدسحاب و  في الهواء المحيط بشكل متواصل  ا 

Carbon Monoxide 
(CO) Analyzer 

Infrared & Electro-

chemical cell 

في الهواء المحيط بشكل  (CO) الكربون أكسيدغاز أول  رصد
ربدو  سحاب متواصل  ا 

Particulate Matter (PM
2.5

) 

Monitor Beta-Attenuation 

PM)رصد الجسيمات الدقيقة 
2.5

في الهواء المحيط بشكل  (
ربدسحاب و  متواصل  والكرك ا 

Wind Speed and Direction, 

Relative Humidity and 

Temperature 

بية للهواء تسجيل سرعة واتجاه الرياحر ودرجة الحرارة والرطوبة النس -----
ربدسحاب و  وبشكل متواصل المحيط الكترونيا    والكرك ا 
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  نتائج الدراسةنتائج الدراسة  ..22
 

 مدينة الحسن الصناعية/إربد 2-1

 2.5ثاني أكسيد الكبريت وغازات أكاسيد النيتروجين وغاز أول أكسيد الكربون والجسيمات بقطر يقل عن أو يساوي  تم رصد غاز
وغاز ثاني غاز ثاني أكسيد الكبريت أن مستويات  2018خلل عام نتائج الرصد أظهرت وقد ميكرون في موقع الرصد في إربد. 

 1140/2006كانت ضمن الحدود المنصوص عليها في القاعدة الفنية األردنية رقم  وغاز أول أكسيد الكربونأكسيد النيتروجين 
  (.4-2( إلى )1-2كما هو مبين في األشكال من )
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فقد بلغ أعلى معدل ساعي  رأعلى المعدالت الساعية للملوثات الاازية التي تم رصدها في ه ا الموقع (1-2جدول رقم )ال ظهروي
جزء في  60,2ولااز ثاني أكسيد النيتروجين  جزء في المليون 202,0و جزء في المليون 101,0لااز ثاني أكسيد الكبريت 

جزء  019,0 بلغلااز ثاني أكسيد الكبريت  أن أعلى معدل يومي (2-2كما يبين الجدول رقم ). المليون لااز أول أكسيد الكربون
جزء في  053,0في حين بلغ أعلى معدل يومي لااز ثاني أكسيد النيتروجين  30/9/2018سجل بتاريخ وال ي  في المليون

  .23/5/2018المليون وال ي سجل بتاريخ 
 

 

 
 



 

11 
 

 .2018خالل عام ة في موقع الرصــد في إربد (: أعلى المعدالت الساعّية للملوثات الغازي1-2جدول رقم )

 الغاز
)جزء  ساعي معدل أعلى

 في المليون(
وقت حدوث أعلى معدل 

 تاريخ الحدوث –ساعي 
عدد تجاوزات المعدالت 

 ةلحد المواصف الساعية
النسبة المئوية لتجاوزات 

 )%( الساعيةالمعدالت 

 101,0 الكبريت أكسيدغاز ثاني 
17:00 

30/9/2018 
 فرص صفر

 202,0 النيتروجين أكسيدغاز ثاني 
16:00 

6/6/2018 
 صفر صفر

 886,0 النيتروجين  أكسيدغاز أول 
14:00 

 ال يوجد حد في المواصفات الوطنية 23/5/2018

 051,1 غازات أكاسيد النيتروجين 
14:00 

23/5/2018 

 الغاز
 أعلى معدل ساعي
 )جزء في المليون(

وقت حدوث أعلى معدل 
 ريخ الحدوثتا –ساعي 

 ساعات-8أعلى معدل 
 )جزء في المليون(

 معدل تاريخ حدوث أعلى
 ساعات-8

 60,2 الكربون أكسيدغاز أول 
23:00 

9/9/2018  

31,2 1/9/2018 

 
خالل عام (: أعلى المعدالت اليومية لغاز ثاني أكسيد الكبريت وغازات أكاسيد النيتروجين في موقع الرصــد في إربد 2-2جدول رقم )

2018. 

 الغاز
)جزء  يوميأعلى معدل 
 في المليون(

تاريخ حدوث أعلى معدل 
 يومي

عدد تجاوزات المعدالت 
 ةلحد المواصف اليومية

النسبة المئوية لتجاوزات 
 )%( اليوميةالمعدالت 

 صفر صفر 30/9/2018 019,0 الكبريت أكسيدغاز ثاني 

 صفر صفر 23/5/2018 053,0 النيتروجين أكسيدغاز ثاني 

 23/5/2018 226,0 النيتروجين  أكسيدغاز أول 
 المواصفات الوطنيةال يوجد حد في 

 23/5/2018 279,0 غازات أكاسيد النيتروجين 

 
ميكرون  5,2أو يساوي  عن كيز الجسيمات الدقيقة العالقة في الهواء بقطر يقلاتر المعدالت اليومية ل( 5-2ويبين الشكل رقم )

(PM
2.5

ه المنصوص علي اليومي الحدتجاوزت المعدالت اليومية لتركيز الجسيمات  الشكل أنيبين و  .إربد يموقع الرصد ففي  (
 23عدد التجاوزات اليومية  غحي  بل .3ميكروغرام/م 65الفنية األردنية للجسيمات الدقيقة العالقة في الهواء والبالغ في القاعدة 

 تجاوزا .
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الشهرية لااز ثاني أكسيد الكبريت وغاز ثاني أكسيد النيتروجين في موقع الرصد في ( نتائج المعدالت 6-2يبين الشكل رقم )
 .2018أيلول  شهرخلل جزء في المليون  008,0الموقع  ه ا في الكبريت أكسيدثاني أعلى معدل شهري لااز إربد. حي  بلغ 

ي في إربد خلل شهر في موقع الرصد المليون  جزء في 020,0 والبالغُسجل أعلى معدل شهري لااز ثاني أكسيد النيتروجين كما 
شهر خلل لعدة أيام الكبريت  ومن الجدير بال كر بأنه حد  انقطاع في رصد غاز ثاني أكسيد .2018 آ ار وتشرين الثاني

آب ي خلل شهر لعدة أيام النيتروجين  ثاني أكسيدانقطع رصد غاز و . التيار الكهربائيفي بسبب فصل  2018كانون األول 
 لكل  تتعل  بإجراء الصيانة التصحيحية للجهاز. ألسباب فنية الكهربائي أوالتيار في بسبب فصل  2018كانون األول أيلول و و 

 لم يتم احتساب المعدالت الشهرية له ه األشهر. 
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وقع الرصد في في م 2018أيلول ُسجل خلل شهر  أن أعلى معدل شهري لااز أول أكسيد الكربون( 7-2كما يبين الشكل رقم )
لعدة أكسيد الكربون  أولفي رصد غاز  انقطاعحد  ومن الجدير بال كر بأنه . جزء في المليون 013,2 لات قيمتهإربد حي  ب

تتعل  بإجراء الصيانة  ألسباب فنيةأو  بسبب فصل التيار الكهربائي 2018كانون األول أيار وحزيران و شهر أ خلل أيام
الرصد خلل شهري آ ار  التمكن من يتم احتساب المعدالت الشهرية له ه األشهر. كما لم يتم لم لك ل التصحيحية للجهاز.

  .2018ونيسان 

 

 

PM)في الهواء الجسيمات الدقيقة العالقة ( أدناه المعدالت الشهرية لتركيز 8-2الشكل رقم ) يبينو 
2.5

. في إربدفي موقع الرصد  (
. حدثت 2018أيار لشهر  3ميكروغرام/م 52 بلغخلل فترة الدراسة جسيمات الدقيقة الحي  يلحظ أن أعلى معدل شهري لتركيز 

 بسبب فصل التيار الكهربائي 2018كانون األول ي حزيران و شهر ل خلالجسيمات الدقيقة في رصد لعدة أيام انقطاعات متكررة 
 . ين الشهرينله  يةالشهر  تلم يتم احتساب المعدال ل لك .ألسباب فنيةأو 
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ضمن الحدود المنصوص عليها في  2018خلل عام وكانت المعدالت السنوية للملوثات الاازية التي تم رصدها في ه ا الموقع 
حي  بلغ المعدل السنوي لااز ثاني أكسيد الكبريت  ر(1-1والمبينة في الجدول رقم ) 1140/2006رقم  القاعدة الفنية األردنية

PMللجسيمات ) السنوي لتجاوز المعدلااز ثاني أكسيد النيتروجين. فيما  في المليونجزء  016,0و جزء في المليون 005,0
2.5

) 
كما بلغ  .(3ميكروغرام/م 15) 1140/2006األردنية رقم  القاعدة الفنيةالحد المنصوص عليه في  3ميكروغرام/م 38والبالغ 

بأنه ال يوجد حد سنوي منصوص عليه في القاعدة الفنية علما   رجزء في المليون 349,1المعدل السنوي لااز أول أكسيد الكربون 
 لااز أول أكسيد الكربون.  1140/2006األردنية رقم 

 
حي  أظهرت  ر2018عام خلل في موقع الرصد في إربد نتائج رصد سرعة واتجاه الرياح ( 10-2( و )9-2تبين األشكال )
تليها الرياح الشمالية بنسبة  %0,62ي  تواجدت بنسبة حاح الساكنة الرصد كانت الري موقعأن الرياح السائدة في  ه ه األشكال

2,23% . 
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ع الرصد. ق( اتجاه الرياح السائدة والمعدل الشهري لسرعة الرياح لكل شهر من أشهر الرصد في مو 11-2ويبين الشكل رقم )
 األشهر. جميعكانت سائدة خلل  الساكنةن الرياح أحي  يلحظ 

 
 

( المعدالت اليومية للرطوبة النسبية ودرجة الحرارة والحد األدنى والحد األقصى 13-2( و )12-2رقم ) يظهر الشكلن
 .2018خلل عام المسجلن يوميا  في موقع الرصد في إربد 

 
 



 

16 
 

 
 

 سحاب – الصناعية/عّمان ابن الحسين مدينة عبداهلل الثاني 2-2

 5,2روجين وغاز أول أكسيد الكربون والجسيمات بقطر يقل عن أو يساوي تم رصد غاز ثاني أكسيد الكبريت وغازات أكاسيد النيت
غازي ثاني أكسيد الكبريت وأول مستويات أن  2018خلل عام وقد أظهرت نتائج الرصد ميكرون في موقع الرصد في سحاب. 

ما كانت مستويات غاز ثاني في 1140/2006كانت ضمن الحدود المنصوص عليه في القاعدة الفنية األردنية رقم  أكسيد الكربون
 (.17-2( إلى )14-2كما هو مبين في األشكال من )أكسيد النيتروجين مرتفعة وتجاوزت المواصفة الوطنية 
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فقد بلغ أعلى معدل  رأعلى المعدالت الساعية للملوثات الاازية التي تم رصدها في موقع سحاب( 3-2جدول رقم )ال ظهروي
جزء  85,5ولااز ثاني أكسيد النيتروجين  جزء في المليون 274,0و جزء في المليون 010,0د الكبريت ساعي لااز ثاني أكسي

 005,0 بلغلااز ثاني أكسيد الكبريت  ( أن أعلى معدل يومي4-2كما يبين الجدول رقم ). في المليون لااز أول أكسيد الكربون
جزء في  086,0معدل يومي لااز ثاني أكسيد النيتروجين في حين بلغ أعلى  24/12/2018سجل بتاريخ  جزء في المليون
  .29/11/2018سجل بتاريخ  المليون وال ي

 
 .2018خالل عام (: أعلى المعدالت الساعّية للملوثات الغازية في موقع الرصــد في سحاب 3-2جدول رقم )

 الغاز
)جزء  ساعي معدل أعلى

 في المليون(
وقت حدوث أعلى معدل 

 حدوثتاريخ ال –ساعي 
عدد تجاوزات المعدالت 

 لحد المواصفات الساعية

النسبة المئوية 
لتجاوزات المعدالت 

 )%( الساعية

 010,0 الكبريت أكسيدغاز ثاني 
9:00 

3/4/2018 
 صفر صفر

 274,0 النيتروجين أكسيدغاز ثاني 
21:00 

29/11/2018 
9 0.11 

 576,0 النيتروجين  أكسيدغاز أول 
22:00 

 المواصفات الوطنيةجد حد في ال يو  11/1/2018

 642,0 غازات أكاسيد النيتروجين 
22:00 

11/1/2018 
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 الغاز
 أعلى معدل ساعي
 )جزء في المليون(

وقت حدوث أعلى معدل 
 تاريخ الحدوث –ساعي 

 ساعات-8أعلى معدل 
 )جزء في المليون(

 تاريخ حدوث أعلى
 ساعات-8 معدل

 29/11/2018 69,3 23:00 – 19/3/2018 85,5 الكربون أكسيدغاز أول 

 
خالل عام (: أعلى المعدالت اليومية لغاز ثاني أكسيد الكبريت وغازات أكاسيد النيتروجين في موقع الرصــد في سحاب 4-2جدول رقم )

2018. 

 الغاز
)جزء  يوميأعلى معدل 
 في المليون(

تاريخ حدوث أعلى معدل 
 يومي

عدد تجاوزات المعدالت 
 اتلحد المواصف اليومية

النسبة المئوية 
لتجاوزات المعدالت 

 )%( اليومية

 صفر صفر 24/12/2018 005,0 الكبريت أكسيدغاز ثاني 

 581,0 2 29/11/2018 086,0 النيتروجين أكسيدغاز ثاني 

 6/2/2018 118,0 النيتروجين  أكسيدغاز أول 
 المواصفات الوطنيةال يوجد حد في 

 6/2/2018 165,0 غازات أكاسيد النيتروجين 

 
ميكرون  5,2أو يساوي  عن كيز الجسيمات الدقيقة العالقة في الهواء بقطر يقلاتر المعدالت اليومية ل( 18-2ويبين الشكل رقم )

(PM
2.5

PM)المعدالت اليومية للجسيمات يلحظ أن و  .سحاب موقع الرصد فيفي  (
2.5

مرتفعة وتجاوزت الحد اليومي كانت  (
 .3ميكروغرام/م 65والبالغ  1140/2006الفنية األردنية رقم  المنصوص عليه في القاعدة
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( نتائج المعدالت الشهرية لااز ثاني أكسيد الكبريت وغاز ثاني أكسيد النيتروجين في موقع الرصد في 19-2يبين الشكل رقم )
خلل كامل فترة الرصد قاربة ومتجدا  منخفضة موقع ه ا الكانت المعدالت الشهرية لااز ثاني أكسيد الكبريت في سحاب. حي  

لااز  بلغ أعلى معدل شهريفيما جزء في المليون.  003,0حي  بلغ  2018 األول كانونوُسجل أعلى معدل شهري خلل شهر 
وقد  .2018األول  كانون شهرجزء في المليون وال ي ُسجل خلل  041,0في موقع الرصد في سحاب  ثاني أكسيد النيتروجين

 رألسباب فنية تتعل  بالجهاز 2018آ ار ي كانون الثاني و خلل شهر لعدة أيام غاز ثاني أكسيد الكبريت  درصفي ع اانقطحد  
لعدة أيام رصد غاز ثاني أكسيد النيتروجين في ع اانقطوقد حد  أيضا  . 2018الرصد خلل شهر شباط التمكن من ولم يتم  كما

ل لك لم يتم احتساب المعدالت الشهرية  رلجهازاء الصيانة التصحيحية لبإجر ألسباب فنية تتعل   2018 األولشهر تشرين خلل 
 خلل ه ه األشهر.

 

 

 لات قيمتهحي  ب 2018 آ ارُسجل خلل شهر  أن أعلى معدل شهري لااز أول أكسيد الكربون( 20-2ويبين الشكل رقم )

ألسباب  2018 وشباط كانون الثاني يشهر خلل  لعدة أيام غاز أول أكسيد الكربون انقطع رصدوقد . جزء في المليون 440,2
 .ه ين الشهرينخلل  ةالشهري تل لك لم يتم احتساب المعدال رلجهازبإجراء الصيانة التصحيحية ل فنية تتعل 
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PM)في الهواء الجسيمات الدقيقة العالقة ( أدناه المعدالت الشهرية لتركيز 21-2الشكل رقم )يبين 
2.5

في في موقع الرصد  (
 . 2018شباط لشهر  3ميكروغرام/م 40 بلغالجسيمات الدقيقة . حي  يلحظ أن أعلى معدل شهري لتركيز حابس

 
 

ضمن الحدود المنصوص عليها في  2018خلل عام كانت المعدالت السنوية للملوثات الاازية في موقع الرصد في سحاب 
 جزء في المليون 028,0و جزء في المليون 002,0أكسيد الكبريت  حي  بلغ المعدل السنوي لااز ثاني رالقاعدة الفنية األردنية

PMالمعدل السنوي للجسيمات )تجاوز لااز ثاني أكسيد النيتروجين. في حين 
2.5

الحد المنصوص عليه  3ميكروغرام/م 27( والبالغ 
علما  بأنه  رجزء في المليون 742,1بون كما بلغ المعدل السنوي لااز أول أكسيد الكر  .3ميكروغرام/م 15والبالغ  القاعدة الفنيةفي 

 لااز أول أكسيد الكربون. 1140/2006ال يوجد حد سنوي منصوص عليه في القاعدة الفنية األردنية رقم 
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حي   ر2018عام خلل في موقع الرصد في سحاب نتائج رصد سرعة واتجاه الرياح ( 23-2( و )22-2تبين األشكال )
الجنوبية تلتها الرياح  %7,89ي  تواجدت بنسبة حالرصد كانت الرياح الساكنة  موقعالسائدة في  أن الرياح أظهرت ه ه األشكال

 .%2,5بنسبة  الاربية

 
  

في  ع الرصدق( اتجاه الرياح السائدة والمعدل الشهري لسرعة الرياح لكل شهر من أشهر الرصد في مو 24-2ويبين الشكل رقم )
 .أشهر الرصد جميعكانت سائدة خلل  ن الرياح الساكنةأ. حي  يلحظ سحاب

 
 

( المعدالت اليومية للرطوبة النسبية ودرجة الحرارة والحد األدنى والحد األقصى المسجلن 26-2( و )25-2يظهر الشكلن رقم )
 .2018خلل عام  سحابيوميا  في موقع الرصد في 

 
 



 

23 
 

 

 
 

 بن عبداهلل الثاني الصناعية/الكركامدينة الحسين  2-3

 

PM)ميكرون  5,2أو يساوي  عن الجسيمات الدقيقة العالقة في الهواء بقطر يقلمستويات د تم رص
2.5

موقع الرصد في في  (
تعر  جهاز الرصد لمشاكل فنية نتيجة للظروف الجوية التي تعرضت لها المملكة خلل شهر كانون بسبب بشكل متقطع  الكرك
PM)الت اليومية لتركيز الجسيمات الدقيقة العالقة في الهواء المعد أدناه( 27-2) الشكل رقميبين و  .2017األول 

2.5

قع في مو  (
 65معدل اليومي المنصوص عليه في القاعدة الفنية األردنية للجسيمات الدقيقة العالقة في الهواء والبالغ الحد و الرصد 

  .3ميكروغرام/م
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حي  أظهرت  ر2018عام خلل في موقع الرصد في الكرك  نتائج رصد سرعة واتجاه الرياح( 29-2( و )28-2تبين األشكال )
الشمالية الاربية تلتها الرياح  %4,84ي  تواجدت بنسبة حالرصد كانت الرياح الساكنة  موقعأن الرياح السائدة في  ه ه األشكال

 . %2,10بنسبة 
 

 
  

ع الرصد. قح لكل شهر من أشهر الرصد في مو ( اتجاه الرياح السائدة والمعدل الشهري لسرعة الريا30-2ويبين الشكل رقم )
 .أشهر الرصد جميعالرياح الساكنة كانت سائدة خلل  أنحي  يلحظ 
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( المعدالت اليومية للرطوبة النسبية ودرجة الحرارة والحد األدنى والحد األقصى المسجلن 32-2( و )31-2يظهر الشكلن رقم )

 .2018 خلل عام الكركيوميا  في موقع الرصد في 
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  مناقشة نتائج الدراسةمناقشة نتائج الدراسة  ..33

  
ه ه  في الهواء المحيط. فإن مستويات الملوثاتهناك العديد من العوامل المختلفة والمتداخلة التي تلعب دورا  هاما  في مستويات 

 :منهافي الهواء المحيط تختلف من سنة ألخرى في نفس مواقع الرصد ألسباب عّدة  الملوثات
o خدم في الصناعات والمركبات وغيرها من النشاطاتر فمثل  هناك اختلف في نسبة الكبريت في نوعية الوقود المست

 الديزل حسب مصدره.

o  كفاءة حر  الوقود ودرجة حرارة حر  الوقود والتحكم بمستوى تركيز الملوثات في االنبعاثات الصادرة من عمليات
 الحر .

o وسرعة تحركها على الطر  غير  ة والفرعية في مناط  الرصدعدد ونوعية المركبات التي استخدمت الطر  الرئيس
 .المعبدة

o  الظروف الجوية التي تلعب دورا  هاما  في مدى انتشار الملوثات من المصادر إلى المناط  المحيطة ومستوياتها في
واءر ومستوى تاطية الهواء المحيط والتي تختلف من سنة ألخرى مثل اتجاه وسرعة الرياحر ودرجة الحرارةر واستقرار اله

 الايوم والرطوبة النسبية. 

o نسان في طبوغرافية المناط  القريبة من مصادر التلو  وفي األبنية المجاورة لها.حدو  تايرات من صنع ان 

o  الملوثات إلى الهواء المحيطحدو  نشاطات غير متكررة سنويا  ينبع  منها . 
o لرصد وال ي يةثر على كمية الوقود والهواء المضاوط المستخدم في نتاج في الصناعات المتواجدة في مناط  انحجم ا

 ونوعية ونوع الوقود المستخدم. رعمليات الحر 

o  النيتروجين إلى غاز ثاني  أكسيدمستويات غاز األوزون في الهواء المحيط ال ي يلعب دورا  في عملية أكسدة غاز أول
 النيتروجين في الهواء المحيط.  أكسيد

o  ية التي تسبب انبعا  الجسيمات من المصادر الطبيعية. الظروف الجو 

o  حجم النشاطات المختلفة التي تسبب انبعا  الجسيمات في الصناعاتر والمحاجر والمقالع المتواجدة في مناط  الرصدر
 ونوعية ومدى كفاءة التحكم به ه النشاطات.

  

  الصناعية / إربدالصناعية / إربدمدينة الحسن مدينة الحسن   11--33

النيتروجين وغاز  أكسيدالكبريت وغاز ثاني  أكسيدالسنوية والفصلية لتركيز كل من غاز ثاني  ( المعدالت1-3ُيبّين الشكل رقم )
يلحظ أن مستويات غاز حي   رإربدالكربون ولسرعة الرياح خلل كل ساعة من ساعات اليوم في موقع الرصد في  أكسيدأول 
لى أدنى مستوياته الكبريت تتناسب طرديا  مع سرعة الرياح فكلهما يصل إل أكسيدثاني  ى أعلى مستوياته خلل ساعات النهار وا 

 مضطردةعلقة  يوجدأما بالنسبة لااز ثاني أكسيد النيتروجين وغاز أول أكسيد الكربون فإنه ال  خلل ساعات الصباح الباكر.
 .خلل فترة الرصد بين مستويات ه ه الاازات وسرعة الرياح
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من أبرزها الابار الطبيعي والجسيمات الدقيقة الناتجة عن حر  الوقود في  إربدمات الدقيقة في هنالك مصادر متعددة للجسي
المصادر الثابتة والمتحركة والابار المنبع  من عمليات التصنيع المختلفة في المصانع الموجودة في مدينة الحسن الصناعية. 

المعدل اليومي للجسيمات الدقيقة  االتي تجاوز فيه األيامياح خلل ( أدناه توزيع اتجاه وسرعة الر 3-3( و )2-3تبين األشكال )
التلو  القريبة التي تةدي إلى نقل اننبعاثات من مصادر و  ه ه األيامخلل  الساكنةحد القاعدة الفنية األردنية حي  سادت الرياح 

 .الملوثات وبقائها فو  المنطقة انتشارتقليل أو منع وك لك من موقع الرصد 
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  سحابسحاب--الصناعية/عّمانالصناعية/عّمان  ابن الحسينابن الحسين  مدينة عبداهلل الثانيمدينة عبداهلل الثاني  22--33

الكبريت وثاني أكسيد النيتروجين وأول أكسيد  ات ثاني أكسيدغاز  المعدالت السنوية والفصلية لتركيز( 4-3)يظهر الشكل رقم 
مستويات ه ه الاازات تشابه نمط التاير في  يلحظ ولسرعة الرياح خلل كل ساعة من ساعات اليوم في سحاب حي  الكربون

  .خلل ساعات النهار في معظم الفصول
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 (4-3يتبع شكل رقم )
 

 
 

في المنطقة القريبة من موقع الرصد هي اننبعاثات الصادرة من حر  الوقود خاصة في بالجسيمات إن أهم مصادر التلو  
 7 لتسجوك لك الصناعات القريبةر والكسارات والابار الطبيعي.  الحافلتو لك لقرب موقع الرصد من مجمع  اتالمركب
تبين أن  حي ر ه األيامه سرعة الرياح خلل و تجاه اتوزيع  (6-3( و )5-3)يبين الشكلن في موقع سحاب و ة يومي اتتجاوز 

مما يدل على تأثر موقع الرصد بالجسيمات الدقيقة % 3,94ائدة بنسبة عقدة كانت س 2الرياح الساكنة والتي تقل سرعتها عن 
الرياح التي من الممكن أن تةدي إلى نقل  تواجدويدل المنبعثة من عوادم المركبات لقرب موقع الرصد من مجمع الباصات. 

لمنشآت واألنشطة اهمة امس% على 8,3الجسيمات من مدينة سحاب الصناعية إلى موقع الرصد وهي الرياح الجنوبية بنسبة 
  .األيام ه هخلل  المتواجدة في مدينة سحاب الصناعية في رفع مستويات الجسيمات
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وكانت الرياح السائدة خلل  29/11/2018و 22/11/2018تجاوزان يوميان لااز ثاني أكسيد النيتروجين بتاريخ  تسجيلتم 
تجاوزات للحد الساعي لااز ثاني أكسيد  9% على التوالي. تم تسجيل 100% و 83.3ن هي الرياح الساكنة بنسبة ين اليومه ي

مما يدل على حدو  نشاط غير متكرر خلل ه ه الفترة وهي  ر29/11/2018 – 22/11/2018النيتروجين خلل الفترة من 
يهما في المواصفة الفترة التي ارتفعت فيها تراكيز ه ا الااز بشكل ملحوظ وتجاوزت الحد الساعي واليومي المنصوص عل

 الوطنية.
 

  بن عبداهلل الثاني الصناعية/الكركبن عبداهلل الثاني الصناعية/الكركاامدينة الحسين مدينة الحسين   33--33
إال أنه ال يمكن الحكم على نوعية الهواء في موقع  ر2018عام  تم تسجيل تجاوز يومي واحد في موقع الرصد في الكرك خلل

بب الظروف الجوية في المنطقة التي أدت إلى الرصد لفترة الدراسة الحالية بسبب انقطاع الرصد لفترات طويلة بشكل متكرر بس
 حدو  خلل فني في الجهاز.

 

  ((20182018--20092009مقارنة بين نتائج الرصد للسنوات )مقارنة بين نتائج الرصد للسنوات )  44--33
( مقارنة لنتائج الرصد من حي  أعلى المعدالت الساعية واليومية والمعدالت السنوية التي 10-3( إلى )7-3تبين األشكال )

-2009تم رصدها في مواقع الرصد في إربد وسحاب والكرك خلل سنوات الرصد ) للجسيمات والملوثات الاازية التيسجلت 
2018.) 

 
في موقع الرصد في  ميكرون 5,2بينت نتائج الدراسة أن مستويات الجسيمات الدقيقة العالقة في الهواء بقطر يقل عن أو يساوي 

بشكل ملحوظ لفترة في ه ا الموقع ل أكسيد الكربون ارتفعت مستويات غاز أو كما  .عن فترة الدراسة السابقة ارتفعتقد إربد 
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السابقة. فيما انخف  المعدل السنوي لااز ثاني أكسيد الكبريت لفترة الدراسة الحالية مقارنة  الثل  الدراساتالدراسة الحالية عن 
في فترة الدراسة  قريبا  من مستواهية بفترة الدراسة السابقة وبقي المعدل السنوي لااز ثاني أكسيد النيتروجين لفترة الدراسة الحال

  السابقة.
 

بينت نتائج الدراسة أن مستويات الجسيمات الدقيقة العالقة في الهواء بقطر يقل عن أو أما بالنسبة لموقع الرصد في سحاب فقد 
. 1140/2006قم مرتفعة حي  تجاوزت الحد السنوي المنصوص عليه في القاعدة الفنية األردنية ر كانت  ميكرون 5,2يساوي 

ة في فترة الدراسة الحاليوارتفع المعدل السنوي لااز ثاني أكسيد الكبريت ولااز ثاني أكسيد النيتروجين ولااز أول أكسيد الكربون 
  . السابقة مقارنة  بمستوياتها خلل فترة الدراسة
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  التوصيـــــاتالتوصيـــــات  ..44
 

 الحاجة إلى تطبي  التوصيات التالية:  31/1/2018إلى  1/1/2018التي تاطي فترة الرصد من  تةكد نتائج الدراسة الحالية
القائمة حاليا  صناعية االستمرار في مراقبة نوعية الهواء في مناط  الرصد الحالية وزيادة المناط  الماطاة مثل المدن ال  .1

  وغير المشمولة بالرصد

 

في المناط   (Black Carbon)وصى بتوسيع دائرة الرصد من حي  عدد الملوثات المرصودة. خاصة رصد مستويات يُ  .2
O)التي تعاني من كثافة حركة السير والتي يرصد فيها الجسيمات وك لك رصد مستويات األوزون 

3

). 

 
تضع األساس للعمل على  األخرى التي تهدف إلى رصد وتقييم نوعية الهواء المحيط الدراساتو  الدراسة إن ه ه .3

انستراتيجية الوطنية لنوعية الهواء المحيط في المملكةر والتي تحتاج أيضا  إلى تنفي  العديد من األبحا  والتي ال 
 التالية:  تتنحصر على المقترحا

 ة العامة.تقييم العلقة بين نوعية الهواء المحيط والصح -
 تقييم العلقة بين نوعية الهواء المحيط ونوعية الهواء الداخلي. -

  .استخدام النم جة الرياضية النتشار الملوثات من المصادر الثابتة  و لك لتقييم تأثيرها على نوعية الهواء المحيط  -

 

 لمحيط استخدام النم جة الرياضية النتشار الملوثات في تحديد مواقع رصد نوعية الهواء ا .4

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1ملحــــق )  

خرائط تبين مواقع الرصد 
 ومصادر التلوث الثابتة

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

(2ملحــــق )  

برامج الصيانة الدورية 
والمعايرة ألجهزة القياس 

 المستخدمة

 

 

 

 

 

 



 

 

Table 1: The schedule of the preventive maintenance of sulfur dioxide analyzer (UV 

Fluorescent) 

Equipment PM Frequency 

SO
2

 Analyzer 

Model AF22M 

Replacement of sample inlet filter Biweekly 

Check of electrical parameters Monthly   

Replacement of internal zero filter cartridge Annually 

Check of pump valves and diaphragms 6 months 

Replacement of kicker zero filter cartridge Not required; the changed inlet 

zero filter will be installed to 

replace it.  

Replacement of UV lamp When required depending on the 

voltage reading. 

 

Equipment PM Frequency 

SO
2

 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  Biennial 

Change the battery Every 3 years or when BATT alarm 

occurs 

 

Table 2: The schedule of the preventive maintenance of nitrogen oxides analyzer 

(Chemiluminescent) 

Equipment PM Frequency 

NOx 

Analyzer 

Model 

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 



 

 

Equipment PM Frequency 

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 

 

Table 3: The schedule of the preventive maintenance of particulate matter (PM
2.5

) monitor (Beta 

Gauge Monitor) 

Equipment PM Frequency 

PM
2.5

 

Analyzer 

Model BAM-

1020  

Nozzle and Vane Cleaning  Monthly  

Leak Check Monthly  

Flow Rate Verification  Monthly  

Clean Capstan Shaft and Pinch Roller Tires  Monthly  

Clean the sampling Head  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 

Clean Internal Debris Filter  Annual  

Check Membrane Span Foil  Annual  

Beta Detector Count Rate and Dark Count 

Test 

Annual  

Clean Inlet Tube  Annual  



 

 

Equipment PM Frequency 

Check the flow rate and rebuild Vacuum 

Pump (If required)   

Biennial 

Check and replace (If required) the Nozzle O-

ring (Special tools required)  

Biennial 

Check and replace (If required) Pump Tubing Biennial 

  

Equipment PM Frequency 

Particulate 

Matter 

Analyzer 

Model 5014i  

Clean the outside case using a damp cloth Monthly 

Inspect and empty the water collector bottle 

located on the inlet 

Monthly  

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 

Conduct leak test  If required (check flow rate on 

semi-annual basis) 

Clean the sample tube and the heater tube Annually  

Rebuild the sample pump If required 

Replacement of filter tape In case the filter tape breaks 

or if it runs out 

Apply metal assembly paste around the 

parameter of the cam   

When changing the filter tape 

 

Equipment PM Frequency 

Particulate 

Matter 

Analyzer 

Model 

MP101M  

Check of electrical parameters Biweekly 

Replacement of filter ribbon RF 100 
When required (end of paper 

alarm) 

Check of Beta gauge tightness Quarterly 

Check of filter ribbon tension Semi-annual    

Flow rate test Semi-annual   

Cleaning of sampling head Semi-annual   

Check and change (if required) the pump 

brushes 

Quarterly  

 



 

 

Table 4: The schedule of the preventive maintenance of carbon monoxide (CO) analyzer 

Equipment PM Frequency 

CO Analyzer 

Model 48i 

 

Inspect the sample inlet filter and replace if 

necessary 

Biweekly 

Clean the outside case using a damp cloth Monthly 

Check of electrical parameters (flow rate, AGC 

intensity, Internal Temp and chamber pressure) 

Monthly 

Clean the optics (mirrors) Quarterly  

Apply leak test (block the sample bulkhead and 

check the values of the flow rate and pressure) 

When the instrument 

performance indicates that 

there may be a flow 

problem or when the 

analyzer response is weak 

to the span gas.  

Inspect, clean and recondition the fan filter  When required 

Replace the IR sources  If required  

Check the pump diaphragms and rebuild the 

pump if needed 

When the instrument 

performance indicates that 

there may be a flow 

problem or gives high 

pressure value. 

 

Equipment PM Frequency 

CO Analyzer 

Model APMA 

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 catalyst unit Annual 

Replace the filter element Annual 

Replace the scrubber Annual 

Replace the pump  Biennial 

Replace the solenoid valve unit Biennial 

Change the battery Every 3 years or when 

BATT alarm occurs 

 

 



 

 

Equipment PM Frequency 

CO/CO
2

 

Analyzer 

CO12M 

Replacement of sample inlet filter Biweekly 

Checking on electrical parameters Biweekly 

Check and change (if required) the pump valves 

and diaphragms  

Annually   

Cleaning of optical bench  Annually   

Table 5: The schedule and type of calibration.   

No. Equipment name Calibration type 

1 

Nitrogen oxides analyzer 

Sulfur dioxide analyzer 

Carbon monoxide analyzer 

- Check of zero point 

This operation consists of comparing the monitor response 

for zero. 

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 PM
2.5 

analyzer  

- Particles measurement calibration  

It is a Beta gauge calibration by using a reference gauge. 

Frequency: semi-annual or annually. 

3 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3ملحــــق )  

 تمعدالالقيم االرتياب ألعلى 
للملوثات  ة واليوميةساعيال

في كل موقع  الُمسجلة الغازية  
 

 

 

 

 

 



 

 

عتماد على نبا هلكل ملو  على حد وأعلى معدل يومي ألعلى معدل ساعي %95لثقة في فترة اتم حساب قيمة االرتياب 
 قيمة االرتيابحساب من قبل قسم دراسات الهواء في الجمعية العلمية الملكية. علما  بأن  التي تم وضعهاتعليمات العمل 

تم استخدامه في المعايرة وقيمة عتمد على عدة عوامل وهي مواصفات الجهاز وتركيز الااز المرجعي ال ي ي لكل ملو 
 .يلي ملخص لقيم االرتياب المحسوبة لكل ملو  في كل موقع االرتياب له ا الااز وفيما

 قيمة االرتياب أعلى معدل ساعي وحدة القياس الملوث الموقع

 إربد

 0.005 0.101 جزء في المليون الكبريت أكسيدغاز ثاني 

 0.020 0.202 لمليونجزء في ا غاز ثاني أكسيد النيتروجين

 0.080 2.60 جزء في المليون الكربون أكسيدغاز أول 

 سحاب

 0.003 0.010 جزء في المليون الكبريت أكسيدغاز ثاني 

 0.016 0.274 جزء في المليون النيتروجين أكسيدغاز ثاني 

 0.240 5.85 جزء في المليون الكربون أكسيدغاز أول 

 

 قيمة االرتياب يوميأعلى معدل  سوحدة القيا الملوث الموقع

 إربد

 0.001 0.019 جزء في المليون الكبريت أكسيدغاز ثاني 

 0.010 0.053 جزء في المليون غاز ثاني أكسيد النيتروجين

 0.080 2.31 جزء في المليون *الكربون أكسيدغاز أول 

 سحاب

 0.003 0.005 جزء في المليون الكبريت أكسيدغاز ثاني 

 0.020 0.086 جزء في المليون النيتروجين أكسيداني غاز ث

 0.130 3.69 جزء في المليون *الكربون أكسيدغاز أول 

  :مالحظات
 ساعات – 8 لأعلى معد *

 الاليقين درجة (uncertainty )هيفي موقع الرصد في إربد  النيتروجين أكسيد ثاني لااز( المليون في جزء 0.116) ساعي معدل ألعلى 
 (.2018/ 2/ 12 – 2018/ 1/ 3) الرصد لفترة% 95 الثقة فترة في المليون في جزء 0.033


