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 الواردة ضمن نص التقريـــرالصور واألشكال قائمـة 

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

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

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

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

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

عىام (: المعدالت اليومية وأعلى  المعىدالت السىاعية لتراكيىز ثىاز ثىاني أكسىيد الكبريىت التىي سوىجلت فىي مواقىع الرصىد الخمسىة خى ل 1-2شكل رقم )ال

2020.  

 .2020عام (: المعدالت الشهرية لتراكيز ثاز ثاني أكسيد الكبريت التي سوجلت في مواقع الرصد الخمسة خ ل 2-2)شكل رقم ال

 (.2020 – 2009(: مقارنة بين المعدالت السنوية لغاز ثاني أكسيد الكبريت في جميع مواقع الرصد خ ل سنوات الرصد )3-2الشكل رقم )

 2009التجاوزات المسجلة للحد الساعي لغاز ثاني أكسيد الكبريت في جميىع مواقىع الرصىد خى ل سىنوات الرصىد )(: مقارنة بين عدد 4-2الشكل رقم )

– 2020.) 

 2009(: مقارنة بين عدد التجاوزات المسجلة للحد اليومي لغاز ثىاني أكسىيد الكبريىت فىي جميىع مواقىع الرصىد خى ل سىنوات الرصىد )5-2الشكل رقم )

– 2002.) 

(: المعىدالت اليوميىة وأعلى  المعىدالت السىاعية لتراكيىز ثىاز كبريتيىد الهيىدروجين التىي سوىجلت فىي موقىع الرصىد فىي البقعىة خى ل عىام 6-2شكل رقم )

2020.  

 .2020عام (: المعدالت الشهرية لتراكيز ثاز كبريتيد الهيدروجين التي سوجلت في موقع الرصد في البقعة خ ل 7-2شكل رقم )

 (.2020 – 2009قارنة بين المعدالت السنوية لغاز كبريتيد الهيدروجين في موقع الرصد في البقعة خ ل سنوات الرصد )(: م8-2الشكل رقم )

فىي موقىع الرصىد فىي البقعىة خى ل سىنوات  لغىاز كبريتيىد الهيىدروجين (: مقارنة بين عدد التجاوزات لحىدود المعىدالت السىاعية واليوميىة9-2الشكل رقم )

 (.2020 – 2009الرصد )

  .2020خ ل عام  الخالديةالتي سوجلت في موقع الرصد في  األمونيا(: المعدالت اليومية وأعل  المعدالت الساعية لتراكيز ثاز 10-2شكل رقم )

 .2020عام خ ل  الخالديةالتي سوجلت في موقع الرصد في  األمونيا(: المعدالت الشهرية لتراكيز ثاز 11-2شكل رقم )

 (.2020 – 2009(: مقارنة بين المعدالت السنوية لغاز األمونيا في موقع الرصد في الخالدية خ ل سنوات الرصد )12-2الشكل رقم )

 – 2009فىىي موقىىع الرصىىد فىىي الخالديىىة خىى ل سىىنوات الرصىىد ) لغىىاز األمونيىىا (: مقارنىىة بىىين عىىدد التجىىاوزات لحىىد المعىىدل اليىىومي13-2الشىىكل رقىىم )

2020.) 



 

 د
 

NO, NOx & NOتىروجين )يلى  المعىدالت السىاعية لتراكيىز ثىازات أكاسىيد الن(: أع14-2شىكل رقىم )ال
2

 جميىع مواقىع الرصىد( التىي سوىجلت فىي 

   .2020خ ل عام 

NO, NOx & NOتىروجين )ي(: المعدالت اليومية لتراكيز ثازات أكاسيد الن15-2شكل رقم )ال
2

خى ل عىام فىي جميىع مواقىع الرصىد ( التىي سوىجلت 

2020. 

  .2020عام (: المعدالت الشهرية لتراكيز ثاز ثاني أكسيد النيتروجين التي سوجلت في مواقع الرصد الخمسة خ ل 16-2شكل رقم )ال

 (.2020 – 2009(: مقارنة بين المعدالت السنوية لغاز ثاني أكسيد النيتروجين في جميع مواقع الرصد خ ل سنوات الرصد )17-2الشكل رقم )

 

بىىين عىىدد التجىىاوزات المسىىجلة للحىىد السىىاعي لغىىاز ثىىاني أكسىىيد النيتىىروجين فىىي جميىىع مواقىىع الرصىىد خىى ل سىىنوات الرصىىد  (: مقارنىىة18-2الشىىكل رقىىم )

(2009 – 2020.) 

(: مقارنىىة بىىين عىىدد التجىىاوزات المسىىجلة للحىىد اليىىومي لغىىاز ثىىاني أكسىىيد النيتىىروجين فىىي جميىىع مواقىىع الرصىىد خىى ل سىىنوات الرصىىد 19-2الشىىكل رقىىم )

(2009 – 2020.) 

PM(: المعدالت اليومية لتراكيز الجسيمات )20-2شكل رقم )ال
2.5

 .2020( التي سوجلت في موقع الرصد في البقعة خ ل عام 

PM(: المعدالت اليومية لتراكيز الجسيمات )21-2شكل رقم )ال
10

 .2020خ ل عام  الث ثة( التي سوجلت في مواقع الرصد 

PMلتراكيز الجسيمات ) (: المعدالت الشهرية22-2شكل رقم )ال
10

 & PM
2.5

 .2020( التي سوجلت في مواقع الرصد األربعة خ ل عام 

PM(: المعىدالت الشىهرية لتراكيىز الجسىيمات )23-2شكل رقم )ال
10

 & PM
2.5

( التىي سوىجلت فىي مواقىع الرصىد األربعىة بعىد حىالف المعىدالت اليوميىة 

( فىي ث ثىة 2006/1140المنصىو  عليىف فىي القاعىدة الفنيىة األردنيىة رقىم ) لأليام التي سجل خ لها تجاوزات لحد المعىدل اليىومي

 .2020ها خ ل عام من مواقع الرصد أو جميع

PM)(: مقارنة بين المعدالت السنوية للجسيمات 24-2الشكل رقم )
2.5 

& PM
10

 – 2009المسىجلة فىي جميىع مواقىع الرصىد خى ل سىنوات الرصىد ) (

2020  .) 

PM)للجسىيمات  1140/2006قارنة بين عدد التجاوزات للحد اليىومي المنصىو  عليىف فىي القاعىدة الفنيىة رقىم (: م25-2الشكل رقم )
2.5

 & PM
10

) 

 (.2020 – 2009خ ل سنوات الرصد )

 .2020خ ل عام  البقعةفي موقع الرصد في  )عقدة( الرياح سرعة(: توزيع 26-2شكل رقم )ال

 .2020خ ل عام  البقعةفي موقع الرصد في الرياح  اتجاه(: توزيع 27-2شكل رقم )ال

 .2020خ ل عام  الجيزةفي موقع الرصد في  )عقدة( الرياح سرعة(: توزيع 28-2شكل رقم )ال

 .2020خ ل عام  الجيزةالرياح في موقع الرصد في  اتجاه(: توزيع 29-2شكل رقم )ال

 .2020خ ل عام  الخالدية في موقع الرصد في )عقدة( الرياح سرعة(: توزيع 30-2شكل رقم )ال

 .2020خ ل عام  الخالديةالرياح في موقع الرصد في  اتجاه(: توزيع 31-2شكل رقم )ال



 

 ه
 

 .2020خ ل عام  الموقرفي موقع الرصد في )عقدة( الرياح  سرعة(: توزيع 32-2شكل رقم )ال

 .2020خ ل عام  الموقرالرياح في موقع الرصد في  اتجاه(: توزيع 33-2شكل رقم )ال

 .2020خ ل عام  الرصيفةفي موقع الرصد في  )عقدة( الرياح سرعة(: توزيع 34-2شكل رقم )ال

 .2020خ ل عام  الرصيفةالرياح في موقع الرصد في  اتجاه(: توزيع 35-2شكل رقم )ال

 .2020عام خ ل جميع مواقع الرصد الرياح في  مخطط لوردة(: 36-2الشكل رقم )

مواقىع الرصىد الخمسىة خى ل  فىي (RH)للرطوبىة النسىبية  معدالت اليومّية والمعدالت السىاعّية القصىوو واألدنى  المسىجلة يوميىا  (: ال37-2شكل رقم )ال

 .2020عام 

 .2020في جميع مواقع الرصد خ ل عام  (RH)(: المعدالت الشهرية للرطوبة النسبية 38-2شكل رقم )ال

مواقىىع الرصىىد الخمسىىة خىى ل عىىام  لدرجىىة الحىىرارة فىىي الت السىىاعّية القصىىوو واألدنىى  المسىىجلة يوميىىا  (: المعىىدالت اليومّيىىة والمعىىد39-2شىىكل رقىىم )ال

2020. 

 .2020(: المعدالت الشهرية لدرجة الحرارة في جميع مواقع الرصد خ ل عام 40-2شكل رقم )ال

ل سىاعة مىن ولسىرعة الريىاح السىائدة لكى ني أكسىيد النيتىروجينوثىاز ثىا ثىاني أكسىيد الكبريىت المعىدالت السىنوية والفصىلية لتركيىز ثىاز (:1-3شكىىىل )ال

  .2020خ ل عام  ساعات اليوم في الجيزة

تىن  عليىف القاعىدة  الىال في موقع الرصد في الجيزة خ ل األيام التي سىجل فيهىا تجىاوز للحىد اليىومي  )عقدة( الرياح سرعة(: توزيع 2-3شكل رقم )ال

PM( للجسيمات 1140/2006حيط رقم )الفنية الوطنية لنوعية الهواء الم
10

 .2020خ ل عام  

تىن  عليىف القاعىدة الفنيىة  الىال الرياح  في موقع الرصد في الجيىزة خى ل األيىام التىي سىجل فيهىا تجىاوز للحىد اليىومي  اتجاه(: توزيع 3-3شكل رقم )ال

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

 .2020خ ل عام  

ولسىرعة الريىاح السىائدة لكىل سىاعة مىن  النيتىروجينكسىيد أوثىاز ثىاني  ثىاني أكسىيد الكبريىت المعىدالت السىنوية والفصىلية لتركيىز ثىاز (:4-3شكىىىل )ال

 .2020خ ل عام  الرصيفةاليوم في  ساعات

تىىن  عليىىف  الىىال جل فيهىىا تجىىاوز للحىىد اليىىومي فىىي موقىىع الرصىىد فىىي الرصىىيفة خىى ل األيىىام التىىي سىى)عقىىدة( الريىىاح  سىىرعة(: توزيىىع 5-3شىىكل رقىىم )ال

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

 .2020خ ل عام  

الفنيىة  تىن  عليىف القاعىدة الىال الرياح في موقع الرصد في الرصيفة خ ل األيام التي سجل فيها تجىاوز للحىد اليىومي  اتجاه(: توزيع 6-3شكل رقم )ال

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

 .2020خ ل عام  

ولسىرعة الريىاح السىائدة  وثىاز األمونيىا النيتىروجينكسىيد أوثىاز ثىاني  ثاني أكسىيد الكبريىت المعدالت السنوية والفصلية لتركيز ثاز (:7-3) رقم شكىىلال

 .  2020خ ل عام  الخالديةاليوم في  لكل ساعة من ساعات

تىىن  عليىىف  الىىال خىى ل األيىىام التىىي سىىجل فيهىىا تجىىاوز للحىىد اليىىومي  الخالديىىةفىىي موقىىع الرصىىد فىىي  )عقىىدة( الريىىاح سىىرعة(: توزيىىع 8-3شىىكل رقىىم )ال

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

 .2020خ ل عام  



 

 و
 

تىن  عليىف القاعىدة الفنيىة  الىال خ ل األيام التي سجل فيها تجاوز للحد اليىومي  الخالديةالرياح  في موقع الرصد في  اتجاه(: توزيع 9-3شكل رقم )ال

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

 .2020خ ل عام  

ولسىرعة الريىاح السىائدة لكىل سىاعة  النيتىروجينكسىيد أوثىاز ثىاني  الكبريىتثىاني أكسىيد  المعىدالت السىنوية والفصىلية لتركيىز ثىاز (:10-3) رقم شكىىلال

  .2020خ ل عام  الموقراليوم في  من ساعات

ولسىرعة  النيتىروجين وثىاز كبريتيىد الهيىدروجينكسىيد أوثىاز ثىاني  ثىاني أكسىيد الكبريىت المعىدالت السىنوية والفصىلية لتركيىز ثىاز (:11-3) رقم شكىىلال

  .2020خ ل عام  البقعةاليوم في  لكل ساعة من ساعاتالرياح السائدة 

تىىن  عليىىف  الىىال فىىي موقىىع الرصىىد فىىي البقعىىة خىى ل األيىىام التىىي سىىجل فيهىىا تجىىاوز للحىىد اليىىومي  )عقىىدة( الريىىاح سىىرعة(: توزيىىع 12-3شىىكل رقىىم )ال

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

 .2020عام خ ل  

تىن  عليىف القاعىدة الفنيىة  الىال الرياح  في موقع الرصد في البقعة خ ل األيام التي سجل فيها تجاوز للحىد اليىومي  اتجاه(: توزيع 13-3شكل رقم )ال

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

  .2020خ ل عام  

 فتىىرة خىى ل PM2.5و PM10 والجسىىيمات النيتىىروجين أكسىىيد ثىىاني وثىىاز الكبريىىت أكسىىيد ثىىاني ثىىاز تراكيىىز فىىي االنخفىىا  نسىىبة(: 1-4شىىكل رقىىم )ال

 الرصىد لسىنوات( 15/4 – 18/3) الفتىرة خى ل بمسىتوياتها مقارنىة  ( 15/4/2020 – 18/3/2020) والكامل الجزئي التجول حظر

 (.2019-2016) السابقة

 فتىىرة خىى ل PM2.5و PM10 والجسىىيمات النيتىىروجين أكسىىيد ثىىاني وثىىاز الكبريىىت أكسىىيد ثىىاني ثىىاز يىىزتراك فىىي االنخفىىا  نسىىبة(: 2-4شىىكل رقىىم )ال

 2020 عىىىام مىىىن سىىىبقتها التىىىي الفتىىىرة خىىى ل بمسىىىتوياتها مقارنىىىة  ( 15/4/2020 – 18/3/2020) والكامىىىل الجزئىىىي التجىىىول حظىىىر

(1/1/2020-17/3/2020.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ز
 

 يـــرالواردة ضمن نص التقر الجداول قائمـة 

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

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

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

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

 .  2020خ ل عام  (: ملخ  نتائج رصد المعدالت الساعّية لغاز ثاني أكسيد الكبريت في مواقع الرصد الخمسة1-2جدول رقم )

 . 2020خ ل عام غاز ثاني أكسيد الكبريت في مواقع الرصد الخمسة ة ل(: ملخ  نتائج رصد المعدالت اليوميّ 2-2جدول رقم )

 . 2020خ ل عام  المعدالت الشهرية لتركيز ثاز ثاني أكسيد الكبريت في جميع مواقع الرصد(: 3-2جدول رقم )

 . 2020خ ل عام  المعدالت السنوية لغاز ثاني أكسيد الكبريت في مواقع الرصد الخمسة(: 4-2جدول رقم )

 . 2020خ ل عام  (: ملخ  نتائج رصد المعدالت الساعية لغاز كبريتيد الهيدروجين في البقعة5-2دول رقم )ج

 .2020خ ل عام  (: ملخ  نتائج رصد المعدالت اليومية لغاز كبريتيد الهيدروجين في البقعة6-2جدول رقم )

خىى ل عىىام  موقىىع الرصىىد فىىي البقعىىةن( لتركيىىز ثىىاز كبريتيىىد الهيىىدروجين فىىي المعىىدالت الشىىهرية والمعىىدل السىىنو  )جىىزء فىىي المليىىو (: 7-2جىىدول رقىىم )

2020 . 

 .  2020الخالدية خ ل عام في  األمونيا(: ملخ  نتائج رصد المعدالت الساعية لغاز 8-2جدول رقم )

 .2020الخالدية خ ل عام في  األمونيا(: ملخ  نتائج رصد المعدالت اليومية لغاز 9-2جدول رقم )

 . 2020خ ل عام  ( لتركيز ثاز األمونيا في موقع الرصد في الخالدية3المعدالت الشهرية والمعدل السنو  )ميكروثرام/م(: 10-2رقم ) جدول

NO)أكسيد النيتروجين  ثاني (: ملخ  نتائج رصد المعدالت الساعية لغاز11-2جدول رقم )
2

 .2020خ ل عام  في مواقع الرصد الخمسة (

NO)أكسيد النيتروجين  ثاني (: ملخ  نتائج رصد المعدالت اليومية لغاز12 -2جدول رقم )
2

 .2020خ ل عام  في مواقع الرصد الخمسة (

 .  2020خ ل عام  المعدالت الشهرية لتركيز ثاز ثاني أكسيد النيتروجين في جميع مواقع الرصد(: 13-2جدول رقم )

 .2020خ ل عام  د النيتروجين في مواقع الرصد الخمسةالمعدالت السنوية لغاز ثاني أكسي(: 14-2جدول رقم )

PMلتراكيىز الجسىيمات ) (3)ميكروثىرام/م (: المعىدالت الشىىهرية15-2رقىم ) جىدول
10

 & PM
2.5

( التىىي سوىجلت فىي مواقىع الرصىىد األربعىة خى ل عىىام 

2020. 

PMلتراكيىز الجسىىيمات ) (3)ميكروثىىرام/م (: المعىدالت الشىىهرية16-2رقىىم ) جىدول
10

 & PM
2.5

( التىىي سوىىجلت فىي مواقىىع الرصىىد األربعىة بعىىد حىىالف 

المعىىىدالت اليوميىىىة لأليىىىام التىىىي سىىىجل خ لهىىىا تجىىىاوزات لحىىىد المعىىىدل اليىىىومي المنصىىىو  عليىىىف فىىىي القاعىىىدة الفنيىىىة األردنيىىىة رقىىىم 

 .2020ها خ ل عام ( في ث ثة من مواقع الرصد أو جميع1140/2006)

 .2020خ ل عام  سائدة في جميع مواقع الرصد(: سرعة واتجاه الرياح ال17-2جدول رقم )



 

 ح
 

 .2020خ ل أشهر الرصد في عام  المعدالت الشهرية لسرعة الرياح )عقدة( والرياح السائدة في مواقع الرصد الخمسة(: 18-2جدول رقم )

خىى ل عىىام  جميىىع مواقىىع الرصىىد (: أعلىى  وأدنىى  معىىدل يىىومي وكىىاللن أعلىى  وأدنىى  معىىدل شىىهر  تىىم تسىىجيلف للرطوبىىة النسىىبية فىىي19 -2جىىدول رقىىم )

2020. 

 .  2020خ ل عام  (: أعل  وأدن  معدل يومي وكاللن أعل  وأدن  معدل شهر  تم تسجيلف لدرجة الحرارة في جميع مواقع الرصد20 -2جدول رقم )

PMو PM10 ات(: نسبة االنخفا  في تراكيز ثاز ثاني أكسيد الكبريت وثاز ثاني أكسيد النيتروجين والجسىيم1-4جدول رقم )
2.5

خى ل فتىرة حظىر  

( لسىىنوات الرصىىد 15/4 – 18/3( مقارنىىة  بمسىىتوياتها خىى ل الفتىىرة )15/4/2020 – 18/3/2020التجىىول الجزئىىي والكامىىل )

 (.2019-2016السابقة )

PM (: نسبة االنخفا  في تراكيز ثاز ثاني أكسيد الكبريىت وثىاز ثىاني أكسىيد النيتىروجين والجسىيمات2-4جدول رقم )
10

PMو 
2.5

خى ل فتىرة حظىر  

 2020الفتىىىىرة التىىىىي سىىىىبقتها مىىىىن عىىىىام ( مقارنىىىىة  بمسىىىىتوياتها خىىىى ل 15/4/2020 – 18/3/2020التجىىىىول الجزئىىىىي والكامىىىىل )

(1/1/2020-17/3/2020.) 
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 الخالصــــة

جىىة عىىن الزيىىادة الطبيعيىىة زيىىادة عىىدد السىىكان الناتإن التطىىور الصىىناعي والخىىدمي الىىال  تشىىهده المملكىىة با  ىىافة إلىى  
ومىىا يسىىببف اللىىن مىىن زيىىادة لعىىدد المركبىىات والنشىىاطات  والزيىىادة بسىىبب الهجىىرات القسىىرية مىىن البلىىدان العربيىىة المجىىاورة

الصناعية والتجارية تؤد  جميعها إل  زيادة انبعاث الملوثات التي من شأنها التىأثير على  نوعيىة الهىواء فىي العديىد مىن 
نسان وراحتف. من هنىا تىأتي أهميىة مراقبىة نوعيىة الهىواء المحىيط خاصىة فىي المنىاطق المأهولىة المناطق وعل  صحة ا 

بمراقبة نوعيىة  اهتماما  كبيرا   وزارة البيئة ومن هنا أولتالقريبة من النشاطات الصناعية والخدمية وحركة السير الكثيف. 
-مىىن الصىىناعات وهىىي الحاتميىىة/لواء المىىوقرفىىي خمىىس منىىاطق معر ىىة للتلىىوث تجمعىىت فيهىىا الكثيىىر  المحىىيط الهىىواء

. ، والرصيفة/محافظة الزرقاء، والبقعة/محافظة البلقىاء والخالدية/محافظىة المفىرقعّمان، والجيزة/محافظة عّمانمحافظة 
فىنن وزارة البيئىة هىي الجهىة المخولىة لحمايىة البيئىة فىي المملكىة وهىي  2017( لسىنة 6وحسب قانون حمايىة البيئىة رقىم )

لىاللن  ولة عن مراقبة وقياس عناصىر البيئىة ومكوناتهىا ومتابعتهىا مىن خى ل المراكىز العلميىة التىي تعتمىدها الىوزارة.المسؤ 
فىي الجمعيىة العلميىة الملكيىة  الميىاه والبيئىة مركىزمع قسم دراسات الهواء/  92/2007االتفاقية رقم  قامت الوزارة بتوقيع

 .للقيام باللن

SO)سىىيد الكبريىت لقىد تمىت مراقبىىة تركيىز ثىاني أك
2

NO, NO)النيتىروجين كاسىىيد أو  (
2

, NO
x

فىي جميىىع مواقىع الرصىىد  (
حيىىث أنهىىا تنىىتج مىىن حىىرق الوقىىود فىىي الصىىناعات والمركبىىات الخفيفىىة والثقيلىىة، ومىىن الجىىدير بالىىالكر أن نسىىبة الكبريىىت 

PM)جسىىيمات الثقيىىل المسىىتخدم فىىي األردن. كمىىا تمىىت مراقبىىة تركيىىز ال دمرتفعىىة نسىىبيا  فىىي الىىديزل والوقىىو 
2.5

فىىي البقعىىة  (
PM)والمنطقىة الشىمالية مىن المملكىة ومراقبىة تركيىز الجسىيمات عّمىان لقربها من حركة السير الكثيىف بىين 

10

فىي ث ثىة  (
مواقع في الخالدية والرصيفة والجيزة لقربها من النشاطات الصناعية واللن إ افة لما تتعىر  لىف كافىة منىاطق المملكىة 

NH)مسىىىتويات األمونيىىىا  وقىىىد تمىىىت مراقبىىىةمىىىن الغبىىىار الطبيعىىىي. 
3

كبريتيىىىد و  فىىىي الخالديىىىة لقربهىىىا مىىىن مىىىزار  األبقىىىار (
H)الهيدروجين 

2

S)     .في البقعة لقربها من محطة تنقية المياه العادمة المنزلية   

 ةمسىىىتويات الملوثىىىات الغازيىىى تحديىىىد ( إلىىى 31/12/2020 – 1/1/2020للفتىىىرة ) اسىىىتمرتهىىىاله الدراسىىىة والتىىىي  هىىىدفت
والجسيمات في المناطق الخمس المشار إليها أع ه ومقارنتها فيما بينها وبالحدود المنصىو  عليهىا فىي القاعىدة الفنيىة 

 لصىنا المقترحىات تقىديم و  جالنتائ تحليلالدراسة  هاله وت منت. كما 1140/2006األردنية لنوعية الهواء المحيط رقم 
رارات المستندة عل  معلومات الرصد والتي من شأنها تحسين نوعية الهواء القرار لمساعدتهم عل  اتخاال ا جراءات والق

 في تلن المناطق وتوفير حياة أف ل للمواطن األردني مما ينعكس إيجابا  عل  الصحة العامة للناس. 

 



 

 ي
 

 التالي:أظهرت نتائج الدراسة 

 خى ل  الموقىع فىي النيتىروجين المعىدل السىنو  لغىاز ثىاني أكسىيد : ارتفىعموقع الرصـد فـي مبنـى بلديـة الرصـيفة
بينمىا انخفى  المعىدل السىنو  لغىاز ثىاني أكسىيد  ،السابقةالدراسة  بفترةمقارنة   بشكل طفيف فترة الدراسة الحالية

السابقة ولم يتم تسىجيل أ  تجىاوز للحىدود الدراسة  بفترةمقارنة  بشكل طفيف  الكبريت خ ل فترة الدراسة الحالية
لنوعيىىة الهىىواء  1140/2006صىىو  عليهىىا لهىىالين الغىىازين فىىي القاعىىدة الفنيىىة األردنيىىة السىىاعية واليوميىىة المن

PM)ميكىىرون  10الجسىيمات العالقىة فىىي الهىواء بقطىر يقىىل عىن أو يسىاو   مسىىتويات كمىا وارتفعىت المحىيط.
10

) 
بلىىع عىىىدد  حيىىىثالسىىابقة الدراسىىىة  بفتىىرةمقارنىىىة   بشىىىكل ملحىىوظ المسىىجلة فىىىي الموقىىع خىىى ل فتىىرة الدراسىىىة الحاليىىة

PMوتجىىاوز المعىىدل السىىنو  للجسىىيمات  ،تجىىاوزا   39التجىىاوزات اليوميىىة 
10

الحىىد السىىنو  المنصىىو  عليىىف فىىي  
 . لنوعية الهواء المحيط 1140/2006القاعدة الفنية األردنية 

 

 لىم يطىرأ موقع الرصد في المركز الـوطني للبحـث واإلرشـاد الزراعـي )مديريـة زراعـة عـين الباشـا( فـي البقعـة :
خى ل  المسىجلة فىي الموقىع تغيير عل  المعىدالت السىنوية لغىاز ثىاني أكسىيد الكبريىت وثىاز كبريتيىد الهيىدروجين

از ثىاني أكسىيد غىبينمىا انخفى  المعىدل السىنو  ل فترة الدراسة الحالية مقارنة بمستوياتها في فترة الدراسىة السىابقة
ولم يتم تسجيل أ  تجاوز  ،ل فترة الدراسة السابقةبالمعدل السنو  المسجل خ مقارنة  النيتروجين بشكل طفيف

للحدود المنصو  عليها في القاعىدة  وثاني أكسيد النيتروجين ثاني أكسيد الكبريت وكبريتيد الهيدروجين لغازات
الجسىيمات بقطىر . كمىا وانخف ىت مسىتويات نوعية الهواء المحىيط لتلىن الغىازاتل 1140/2006الفنية األردنية 

PM)ميكىىرون  2.5و  يقىىل عىىن أو يسىىا
2.5

خىى ل فتىىرة الدراسىىة الحاليىىة مقارنىىة بمسىىتوياتها خىى ل فتىىرة الدراسىىة  (
PMوتجىاوز المعىدل السىنو  للجسىيمات  ،تجاوزات 6، حيث بلع عدد التجاوزات اليومية السابقة

2.5

الحىد السىنو   
 لنوعية الهواء المحيط. 1140/2006المنصو  عليف في القاعدة الفنية األردنية 

 

 ــى م ــع الرصــد فــي مبن ــةوق ــة البيئ ــزة الجديــدة/ قســم حماي لمسىىتويات مرتفعىىة مىىن  الموقىىع تعىىر : بلديــة الجي
PM)ميكىرون  10الجسيمات بقطر يقل عن أو يساو  

10

، حيىث بلىع عىدد األعلى  بىين المواقىع الث ثىةوكىان  (
PMوتجىاوز المعىدل السىنو  للجسىيمات  ،تجىاوزا   79 اليوميىةالتجاوزات 

10

  المنصىو  عليىف فىي الحىد السىنو  
ثىىاني أكسىىيد غىىاز كمىىا وارتفىىع المعىىدل السىىنو  ل. لنوعيىىة الهىىواء المحىىيط 1140/2006القاعىىدة الفنيىىة األردنيىىة 

مقارنىة  ثىاني أكسىيد الكبريىتغىاز ل المعىدل السىنو  فىي حىين انخفى  ،النيتروجين مقارنة بفترة الدراسة السىابقة
فىي  ينالغاز  لهالين المنصو  عليها ةواليومي ةالساعي للحدودوز لم يتم تسجيل أ  تجاو الدراسة السابقة  ةبفتر 

  .لنوعية الهواء المحيط 1140/2006 القاعدة الفنية األردنية

 

 كسىىيد الكبريىىتأثىىاني بينىىت نتىىائج المراقبىىة أن مسىىتويات ثىىاز  :موقــع الرصــد علــى الحــد بــين الحاتميــة والمــوقر 
انخف ىىت خىى ل فتىىرة الدراسىىة الحاليىىة مقارنىىة  بمسىىتوياتهما  المسىىجلة فىىي الموقىىع وثىىاز ثىىاني أكسىىيد النيتىىروجين

ولم يتم تسجيل أ  تجاوز للحدود الساعية واليوميىة لكى  الغىازين المنصىو  عليهىا ، السابقةالدراسة  خ ل فترة
 لنوعية الهواء المحيط. 1140/2006في القاعدة الفنية األردنية 

 بقطىىر يقىىل عىىن أو العالقىىة فىىي الهىىواء مسىىتويات الجسىىيمات  انخف ىىت :موقــع الرصــد فــي مبنــى بلديــة الخالديــة
PM)ميكرون  10يساو  

10

الدراسىة  بفتىرةمقارنىة   بشىكل طفيىف المسجلة في الموقع خ ل فترة الدراسىة الحاليىة (



 

 ك
 

كمىىا وارتفىىع المعىىدل  .وكانىىت األدنىى  بىىين المواقىىع الث ثىىة تجىىاوزا   16حيىىث بلىىع عىىدد التجىىاوزات اليوميىىة السىىابقة 
ثىاني غىاز فىي حىين انخفى  المعىدل السىنو  ل ،ثاني أكسيد النيتروجين مقارنة بفترة الدراسة السابقةغاز ل السنو 

ة المنصىىو  واليوميىى ةالسىىاعي قة ولىىم يىىتم تسىىجيل أ  تجىىاوز للحىىدودبفتىىرة الدراسىىة السىىاب أكسىىيد الكبريىىت مقارنىىة  
مسىتويات  ارتفعىتبينمىا  .ة الهىواء المحىيطلنوعيى 1140/2006ا لهالين الغازين في القاعدة الفنيىة األردنيىة عليه
 مقارنىىىة   بشىىىكل طفيىىىف الخالديىىىة خىىى ل فتىىىرة الدراسىىىة الحاليىىىةفىىىي موقىىىع الرصىىىد فىىىي مبنىىى  بلديىىىة األمونيىىىا ثىىىاز 
حيث تجاوز المعدل السنو  لغاز األمونيا الحد السنو  المنصىو  عليىف  ،السابقة الدراسة وياتف خ ل فترةبمست

يىتم تسىجيل أ  تجىاوز للحىد اليىومي  لىم إال أنىف لنوعية الهواء المحىيط 1140/2006ية في القاعدة الفنية األردن
 .لهالا الغاز هاله المواصفة المنصو  عليف في

 

االسىتمرار فىي مراقبىة نوعيىة الهىواء المحىيط فىي منىاطق الرصىد الحاليىة  توصيات منهاال بع  إل وقد خلصت الدراسة 
كافة مناطق المملكة، وتوسيع دائرة الرصد مىن حيىث عىدد الملوثىات المرصىودة وزيادة المناطق المغطاة بالرصد لتشمل 

حىىدوث تحسىىن فىىي نوعيىىة الهىىواء المحىىيط فىىي الدراسىىة  وأظهىىرت .واألوزون (Black Carbon)خاصىىة رصىىد مسىىتويات 
ردنيىة (  نتيجىة  لججىراءات التىي اتخىالتها الحكومىة األ15/4/2020 – 18/3/2020أثلب مواقع الرصد خى ل الفتىرة )

يروس كورونا متمثلىة بنيقىاف أثلىب األنشىطة الصىناعية ومنىع التنقىل بىين المحافظىات والتىزام م يىين اللحد من انتشار ف
 ية.والبشر والتجارية األشخا  منازلهم لتنخف  االنبعاثات الناجمة عن عوادم المركبات واألنشطة الصناعية 

للملوثات في مواقىع الرصىد  والسنوية د المعدالت الساعية واليوميةالجدول في الصفحة التالية يظهر ملخصا  لنتائج رص
 (.31/12/2020 – 1/1/2020الخمسة خ ل فترة الرصد الحالية )

 



 

 ل
 

 (.31/12/2020 – 1/1/2020) للفترة الخمسة الرصد مواقع في الرصد نتائج ملخص

 ء في المليون(أعلى معدل يومي )جز  أعلى معدل ساعي )جزء في المليون( الموقع الملوثات
عدد تجاوزات المعدالت 
 الساعية لحد المواصفة
 ونسبتها من فترة الرصد

عدد تجاوزات المعدالت 
 اليومية لحد المواصفة
 ونسبتها من فترة الرصد

المعدل السنوي )جزء 
 في المليون(

SO
2

 

 الرصيفة
 0.002 صفر صفر 13/12/2020 0.011 6/2/2020 ،10:00 0.031

NO
2

 0.018 صفر صفر 28/10/2020 0.047 29/10/2020 ،11:00 0.076 
PM

10

  3ميكروثرام/م 71 %12.3 39 في المواصفة ال يوجد حد 12/3/2020  3ميكروثرام/م 295 --- 
SO

2

 

 البقعة

 0.002 صفر صفر 20/5/2020 0.012 20/5/2020 ،22:00 0.039
H

2

S 0.018 14:00، 17/9/2020 0.004 17/6/2020 0.002 صفر صفر 
NO

2

 0.016 صفر صفر 19/10/2020 0.041 29/8/2020، 21:00 0.085 
PM

2.5

 3ميكروثرام/م 32 %1.7 6 في المواصفة ال يوجد حد 12/3/2020  3ميكروثرام/م 101 --- 
SO

2

 

 الجيزة
 0.003 صفر صفر 5/3/2020 0.010 24/12/2020 ،7:00 0.167

NO
2

 0.018 صفر صفر 17/9/2020 0.034 28/10/2020 ،19:00 0.058 
PM

10

 3ميكروثرام/م 95 %23.7 79 في المواصفة ال يوجد حد 3/9/2020  3ميكروثرام/م 518 --- 
SO

2

 

 الموقر
 0.005 صفر صفر 9/3/2020 0.056 9/3/2020 ،19:00 0.101

NO
2

 0.004 صفر صفر 20/7/2020 0.013 20/7/2020 ،2:00 0.046 
SO

2

 

 الخالدية

 0.003 صفر صفر 7/1/2020 0.037 4/1/2020 ،10:00 0.180
NO

2

 0.021 صفر صفر 2/2/2020 0.044 29/10/2020 ،19:00 0.094 
NH

3

 3ميكروثرام/م 26 صفر في المواصفة ال يوجد حد 5/2/2020 3ميكروثرام/م 69 29/10/2020 ،9:00 3ميكروثرام/م 125 
PM

10

 3ميكروثرام/م 63 %4.5 16 فةفي المواص ال يوجد حد 24/4/2020  3ميكروثرام/م 181 --- 


 (1140/2006رقم  القاعدة الفنيةالحدود القصوى المسموح بها لملوثات الهواء المحيط التي تم رصدها في الدراسة )
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

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

 3ميكروثرام/م 15 3ميكروثرام/م 70 3ميكروثرام/م 8 --- جزء في المليون 05,0 جزء في المليون 04,0 الحد السنو 



 

 م
 

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, implemented during the period (January 2020 – December 

2020), 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. 

 

 



 

 ن
 

The main results of the study are: 

 The NO
2

 annual average in Al-Russiefeh monitoring site increased slightly 

in this study period in comparison to its average during the previous 

monitoring period, while the annual average of SO
2

 decreased slightly in 

this study period in comparison to its average during the previous 

monitoring period, noting that NO
2

 & SO
2

 levels were within the Jordanian 

standards allowable limits for ambient air quality. Moreover, PM
10

 levels 

increased significantly in this study period in comparison to its levels 

during the previous monitoring period and exceeded the daily allowable 

limit in Jordanian standards in 39 days during the study period. 

 

 The SO
2

 and H
2

S annual averages in Al-Baq'a monitoring site in this study 

period were equal to the anuual averages for the previous monitoring 

period and thier levels were within the Jordanian standards allowable 

limits for ambient air quality. While, the NO
2

 annual average decreased 

slightly in this study period in comparison to its average during the 

previous monitoring period and its levels were within the Jordanian 

standards allowable limits for ambient air quality. The PM
2.5

 levels in this 

study period were less than its levels in the last monitoring period, and it 

exceeded the daily allowable limit in Jordanian standards in 6 days during 

the study period. 

 

 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 79 days 

during the study period. The annual average of NO
2

 increased, while the 

annual average of SO
2

 decreased in comparison to 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

 & NO
2

 levels in Al-Mowaqqar monitoring site decreased in this 

study period in comparison to their levels during the previous monitoring 

period and their levels were within the Jordanian standards allowable 

limits for ambient air quality. 

 

 The PM
10

 levels in Al-Khalidyeh monitoring site decreased slightly in this 

study period in comparison to its levels during the previous monitoring 

period and exceeded the daily allowable limit in Jordanian standards in 16 



 

 س
 

days during the study period. And the annual average of NO
2

 increased, 

while the annual average of SO
2

 decreased in comparison to the anuual 

averages for the previous study period, and their levels were within the 

Jordanian standards allowable limits for ambient air quality. While, the 

NH
3

 anuual average in Al-Khalideyeh monitoring site increased slightly in 

this study period in comparison to its levels during the previous 

monitoring period 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. 

 

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. Also, the study 

concluded that there was an improvement in the ambient air quality in most of the 

monitoring sites during the period (18/3/2020 – 15/4/2020) as a result of the 

precautionary and strict measures taken by the Jordanian Government to contain the 

spread of COVID-19 by reducing transportation, closing some industrial activities and all 

private businesses, and imposing the partial and complete lockdown across the 

Kingdom. 
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 مقدمــــــة. 1

تنتشر في المملكة األردنية الهاشمية العديد من الصناعات والنشاطات التي قد تؤد  إل  تلوث الهواء المحيط، حيث 
أن زيادة عدد السكان والنمو االقتصاد  أدت إل  زيادة ال غط عل  النشاطات الخدمية يرافقها التوسع في القطا  

إل  كثافة حركة السير عل  الطرق الداخلية والخارجية خاصة في المناطق الصناعي وزيادة عدد المركبات مما أدو 
الات التعداد السكاني المرتفع. إن نوعية الهواء المحيط تؤثر بشكل مباشر وثير مباشر عل  صحة ا نسان وراحتف. 

اعية والخدمية وحركة من هنا تأتي أهمية مراقبة نوعية الهواء خاصة في المناطق المأهولة القريبة من النشاطات الصن
 السير الكثيف.

 

بؤر 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 

اقبة طويلة األمد لنوعية الهواء بالرثم من قربها للعديد من النشاطات التي قد تؤثر عل  نوعية الهواء ببرامج مر 
في خمس مناطق معر ة  المحيط بمراقبة نوعية الهواء اهتماما  كبيرا   وزارة البيئة لالا أولتالمحيط في تلن المناطق، 

، عّمان، والجيزة/محافظة عّمانمحافظة -اء الموقرللتلوث تجمعت فيها الكثير من الصناعات وهي الحاتمية/لو 
( 6. وحسب قانون حماية البيئة رقم )والخالدية/محافظة المفرق ،والرصيفة/محافظة الزرقاء، والبقعة/محافظة البلقاء

فنن وزارة البيئة هي الجهة المخولة لحماية البيئة في المملكة وهي المسؤولة عن مراقبة وقياس عناصر  2017لسنة 
االتفاقية رقم  لاللن قامت الوزارة بتوقيع البيئة ومكوناتها ومتابعتها من خ ل المراكز العلمية التي تعتمدها الوزارة.

في الجمعية العلمية الملكية للقيام باللن. علما  بأن الرصد في  المياه والبيئة مركزمع قسم دراسات الهواء/  92/2007
 . 2008هاله المواقع قد بدأ في تموز 

 

SO)لقد تمت مراقبة تركيز ثاني أكسيد الكبريت 
2

NOx NOالنيتروجين )كاسيد أو  (
2

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

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

في البقعة لقربها من  (
PM)والمنطقة الشمالية من المملكة ومراقبة تركيز الجسيمات  عّمانحركة السير الكثيف بين 

10

في ث ثة مواقع في  (
لف كافة مناطق الخالدية، والرصيفة والجيزة لقربها من النشاطات الصناعية والشوار  الرئيسة واللن إ افة لما تتعر  

NH)المملكة من الغبار الطبيعي. وقد تمت مراقبة مستويات األمونيا 
3

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

2

S) .الجدير بالالكر أن  ومن  في البقعة لقربها من محطة تنقية المياه العادمة
من  (JAS-TEST-075)شهادة رقم  (ISO-17025:2017)عل  االعتماد األردني في  قسم دراسات الهواء حاصل

SO)ثاني أكسيد الكبريت  لقياسات ثازات (JAS)الوطني  قبل وحدة االعتماد
2

H)وكبريتيد الهيدروجين  (
2

S)  وأكاسيد
NO, NO)النيتروجين 

2

 & NO
x

لجسيمات ل ISO-(17025:2017)ي )تم الحصول عل  نظام االعتماد األردني فو  (
(PM

10

 & PM
2.5

  .25/11/2020بتاريخ  في الهواء المحيط( 
 

 1/1/2020يغطي هالا التقرير النهائي النتائج التي تم الحصول عليها خ ل فترة الرصد التي امتدت للفترة من 
 .31/12/2020 ولغاية
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 المشمولة في الرصد المناطق 1-1

 

 البقعة 1-1-1
ويقع  هالا المخيم هو األكبر في األردن حيث يعتبر ،1968ت في عام ئت أنشمخيم البقعة هو واحد من ستة مخيما

يقدر عدد سكان لواء عين و  عّمانإل  الشمال من مدينة  كيلومترا   6.5بعد في لواء عين الباشا/ محافظة البلقاء وعل  
المختلفة ألنشطة الصناعية وتعتبر محطة معالجة المياه العادمة القريبة من المخيم وا .1نسمة 200050 حواليالباشا 

ازدحام حركة  يعد لاللن ، با  افةالمنطقةمصادر تلوث الهواء في  مثل التعدين وتصنيع الجير والجبس من أهم
من مصادر تلوث  ربد وسائر مناطق محافظات الشمالإعل  الطريق الرئيس الواصل بين عّمان ومدينة  المرور
  .في المنطقة الهواء

 

 الجيزة 1-1-2
إل  الجنوب من مطار الملكة علياء الدولي، تعتبر هاله المنطقة من  عّمان العاصمة منطقة الجيزة في محافظة تقع

. تقع مدينة الجيزة عل  الطريق 1ةنسم 133580المناطق المأهولة بالسكان حيث يوقدر عدد سكان لواء الجيزة بى 
األنشطة الصناعية وبشكل رئيس الصناعات تعد  الصحراو  الال  يربط العاصمة مع المحافظات الجنوبية األخرو.

من المصادر الرئيسة لتلوث الهواء في هاله با  افة إل  حركة المرور العالية في المطار والكربونات الحديدية 
 يمكن أن يتأثر بالغبار الطبيعي. الال االعتبار طبيعة ومكان الموقع  بعينمع األخال  ،المنطقة

 

 الخالدية 1-1-3
 .1نسمة 44590حوالي  ق اء الخالدية ويقطن عّمانمدينة دية في محافظة المفرق إل  الشمال الشرقي من تقع الخال

من المصادر  مزار  األبقار والدواجن والغبار الطبيعيو المنشآت الصناعية )مثل صناعة ا سمنت والكسارات( تعد 
 بين الزرقاء والمفرق. العامل  الطريق الرئيسة لتلوث الهواء في هاله المنطقة. إ افة  إل  حركة المرور ع

 

 الرصيفة 1-1-4
ويقطن لواء  عّمانتعتبر الرصيفة ثاني أكبر مدينة في محافظة الزرقاء والتي تقع إل  الشمال الشرقي من مدينة 

الصناعات الب ستيكية و المواد الغالائية مصانع األنشطة الصناعية مثل تعد  .1نسمة 545530الرصيفة حوالي 
با  افة إل  حركة  ،من المصادر الرئيسة لتلوث الهواء في هاله المنطقة المنظفات ومستح رات التجميلو اثة الدبو 

 .النشطة المرور
 

 الموقر 1-1-5
تعد  .1نسمة 95510ويقطن لواء الموقر حوالي  عّمانإل  الجنوب الشرقي من  عّمانتقع منطقة الموقر في محافظة 

مع من المصادر الرئيسة لتلوث الهواء في هاله المنطقة الكلورين والصابون و الحديد األنشطة الصناعية مثل صناعات 
 االعتبار أن هاله المنطقة مجاورة لمجموعة مصانع. بعيناألخال 

                                                           
 .دائرة ا حصاءات العامة – 2020األردني لعام  السنو  ا حصائي الكتاب 1
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 أهداف الدراسة 1-2

 :هاله الدراسة إل  تهدف
 سابقا  إليها  المشار في المناطقالمحيط العالقة في الهواء  تحديد مستويات الملوثات الغازية والجسيمات 

ومقارنتها فيما بينها وبالحدود المنصو  عليها في القاعدة الفنية األردنية لنوعية الهواء المحيط رقم 
(1140/2006.) 

 .تقييم التغير السنو  في نوعية الهواء المحيط في المناطق المرصودة 
  المختلفة مثل الموقع، مقارنة حالة نوعية الهواء المحيط في مناطق مختلفة من األردن حسب الظروف

 .المناخ، عدد السكان، حجم الصناعات، الخ
  تقديم النتائج والمقترحات لمتخال  القرار لمساعدتهم عل  اتخاال ا جراءات والقرارات المستندة عل  معلومات

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

 
للملوثات التي تم  الوطنية ( أدناه الحدود القصوو المنصو  عليها في هاله المواصفات1-1رقم ) يبين الجدول

 رصدها في 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 أخوذزمن المعدل الم الملوثات

SO)ثاني أكسيد الكبريت 
2

) 

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

 ---- جزء في المليون 04,0 سنو 

NHاألمونيا )
3

) 
 شهر 12مرات خ ل أ   3 3ميكروثرام/م 270 ساعة 24

 ---- 3ميكروثرام/م 8 سنو 
H)كبريتيد الهيدروجين 

2

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

NO)ثاني أكسيد النيتروجين 
2

) 

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

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

 ---- جزء في المليون 05,0 سنو 

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

2.5

) 

 شهر 12مرات خ ل أ   3 3ميكروثرام/م 65 ساعة 24
 ---- 3ميكروثرام/م 15 سنو 

الجسيمات بقطر يقل عن أو يساو  
PM)ميكرون  10

10

) 
 شهر 12مرات خ ل أ   3 3ميكروثرام/م 120 ساعة 24

 ---- 3ميكروثرام/م 70 سنو 
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 ملوثات الهواء المحيط المتضمنة في الدراسة 1-3
 

SO) ثاني ُأكسيد الكبريت 1-3-1
2

)  
 

SO)ثاني أكسيد الكبريت 
2

حطات توليد ثاز عديم اللون لف رائحة نفاالة. المصادر الرئيسة النبعاث هالا الغاز هي م (
الطاقة، ومنشآت صهر الكبريت المعدني، ومعامل تكرير النفط وثيرها من الصناعات والنشاطات التي يحرق فيها 

مثل البراكين وتحلُّل المواد  الوقود الال  يحتو  عل  نسب مرتفعة من الكبريت. كما ينبعث هالا الغاز من مصادر طبيعية
 الع وية. 

 

والجهاز التنفسي بدرجات مختلفة واللن حسب تركيزه في الهواء  جا  في أثشية العينالتعر  لهالا الغاز يسبب تهي
المستنشق ومدة التعر  لف وكاللن حسب حساسية الشخ  المتعر  لف ووجوده مع ملوثات أخرو مثل الجسيمات 

مطر الحم ي واألوزون حيث يمكن أن يسبب أمرا ا مزمنة مثل الربو والتهاب الشعب الرئوية. كما أنف يكّون ال
 )حام  الكبريتين( الال  قد يقتل الحياة الفطرية واألشجار ويتلف المباني والمواد والممتلكات. 

 

NO, NO)أكاسيد النيتروجين  1-3-2
2

 & NOx) 
 

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

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

يكون الناتج األساسي إال  NOالعالية نتيجة ألكسدة النيتروجين الجّو  بدرجات الحرارة العالية. وعل  الرثم من أن ثاز 
 انف ال يعتبر الو تأثير سيئ عل  صحة ا نسان.

 

NOثاز  
2

NOهو ثاز بني يميل إل  الحمرة ال رائحة لف. ينطلق جزء من  
2

نتيجة االحتراق بينما تكون معظم تراكيزه  
خ ل العمليات المختلفة، مث   عن طريق األوزون حيث أنف من الممكن أن يواصل  NOفي الهواء المحيط نتيجة أكسدة 

HNO)ين األكسدة للحصول عل  نواتج أشد تأكسدا  مثل حام  النيتر 
3

والال  با  افة لحام  الكبريتين يؤد  إل  ( 
 ظاهرة المطر الحم ي.

 

NOإن التعر  لغاز 
2

يؤد  إل  مهاجمة أنسجة الرئتين والمجار  التنفسية في الكائنات الحية فهو بتراكيز منخف ة  
لتراكيز مرتفعة؛ ي عف هالا الغاز يقّلل من مقاومة الجسم للجراثيم مما يؤد  إل  تهّيج الرئتين والعينين. ولدو التعّر  

مقاومة الجسم لألمرا  التنفسية مثل التهاب الرئتين. وتظهر األبحاث أن األطفال هم المجموعة األكثر حساسية لغاز 
NO

2

حيث يميلون أكثر من ثيرهم لجصابة بمختلف األمرا  التنفسية. كما يعتبر المر   الالين يصابون بالربو هم  
 ل خا  لهالا الغاز.مجموعة حّساسة بشك
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PM)الجسيمات  1-3-3
10

 & PM
2.5

) 
 

PM)هنان عّدة مصادر للجسيمات 
10

 & PM
2.5

في الهواء المحيط فبا  افة للمصادر الطبيعية، تنبعث هاله  (
الجسيمات من وسائل النقل خاصة التي تعمل عل  وقود الديزل، والدخان المنبعث من مصادر االحتراق المختلفة، 

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

إن حجم الجسيمات الال  يعبر عنف بالقطر األيروديناميكي يعتبر من أهم الخصائ  التي تتحكم في سلون هاله 
ميكرون  10الجسيمات في الغ ف الجو  وكاللن في تأثيرها عل  البيئة والصحة. الجسيمات بقطر يقل عن أو يساو  

(PM
10

PM)ميكرون  5,2ممكن أن تبق  عالقة في الهواء لعدة أيام أما الجسيمات بقطر يقل عن أو يساو   (
2.5

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

10

 & PM
2.5

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

 

ثارة القصبات الهوائية والعينين وحيث أن الجسيمات  تظهر عادة  آثار التعر  لهاله الجسيمات من خ ل الّسعال وا 
(PM

2.5

إن التأثيرات  فننها تعتبر األخطر عل  الرئتين.صغيرة بما فيف الكفاية لتتغلغل داخل القصبات الهوائية والرئتين  (
يمات ال تعتمد فقط عل  حجمها بل أي ا عل  تركيزها في الهواء المستنشق، الصحية الناجمة عن التعر  لهاله الجس

ومدة التعر  لها، وتركيبها الكيميائي با  افة إل  أن األشخا  الالين يعانون من أمرا  تنفسية معينة مزمنة مثل 
 الربو يعتبرون األكثر حساسية للتعر  لهاله الجسيمات. 

 
 سة للجسيمات في الهواء المحيط.(: المصادر الرئي1-1الشكل رقم )

 

H)كبريتيد الهيدروجين  1-3-4
2

S) 
 

H)كبريتيد الهيدروجين 
2

S)  ثاز عديم اللون الو رائحة كريهة، ونفاالة وقوية تشبف رائحة البي  الفاسد ويوجد بشكل
بريت عند تحللها طبيعي في البيئة. ينبعث هالا الغاز حيثما تكون النفايات الصلبة أو السائلة التي تحتو  عل  الك

البيولوجي. لالا تعتبر مدافن النفايات، مخلفات المواشي، ومصارف المياه اآلسنة الخاصة با نسان والشاحنات التي تنقل 
Hالنفايات ومحطات الصرف الصحي ومحطات معالجة النفايات من المصادر الرئيسة النبعاث ثاز 

2

S  .للهواء المحيط
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يتم إنتاج كبريتيد كما لغاز في المياه الجوفية خصوصا  في اآلبار قرب حقول النفط. وكاللن من الممكن أن يوجد هالا ا
الهيدروجين من األنشطة الصناعية بما فيها معامل تكرير البترول. تختلف اآلثار الصحية الناجمة عن التعر  لغاز 

H
2

S ز إل  تهيج العين واألنف الغا حسب مستوياتف في الهواء المستنشق حيث يؤد  التعر  لمستويات مرتفعة من هالا
 والرئة.

 

 (NH3األمونيا ) 1-3-5
 

NH)األمونيا 
3

هو ثاز عديم اللون لف رائحة نفاالة. يستخدم هالا الغاز في العديد من الصناعات من أهمها إنتاج  (
ار  المواشي مثل مز تعتبر و  والتي تعتبر مصدرا  من مصادر انبعاثف إل  الهواء المحيط. كاللنوفي مجال التبريد السماد 

NHمن المصادر الرئيسة النبعاث  األبقار والدواجن
3

إل  الهواء المحيط. إن األع ف التي تتغالو عليها تلن المواشي  
تحتو  عل  نسبة فائ ة عن الحاجة من النيتروجين وهالا يؤد  إل  تواجده بنسبة عالية في مخلفات الماشية الصلبة 

NHميكروبيا  ثاز والسائلة والتي ينتج من تحللها 
3

NH. يسبىب التعر  لغاز 
3

تهيجا  في األثشىية المخاطية للعيون  
من الممكن أن يحدث في حالة تسربف من  الال والحنجىرة والجيوب األنفية. والتعر  لتراكيز مرتفعة من هالا الغاز ىى 

 أماكن تخزينف ىى قد يؤد  إل  الوفاة.  
 

 مواقع الرصد 1-4
 

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

كم. وتو ح  10الثابتة في محيط ال يتجاوز قطره الرصد با  افة إل  بعدها واتجاهها بالنسبة لمصادر التلوث 
( مواقع الرصد ومصادر تلوث الهواء الثابتة في كل منطقة من مناطق الرصد. بينما يبين 1الخرائط في ملحق رقم )

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

جهزة الرصد في جميع مواقع الرصد. ومن الجدير بالالكر أنف تّم أي ا  تم إنشاء ثرف )كرفانات( مهيأة ومكيفة ألقد و 
رصد سرعة واتجاه الرياح، والرطوبة النسبية ودرجة الحرارة بشكل مستمر عل  مدار الساعة في جميع مواقع الرصد لما 

 لهاله العناصر من أهمية في معرفة مصادر التلوث ومدو انتشار ملوثات الهواء.
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 (: مواقع الرصد في المملكة األردنية الهاشمية2 – 1م )جدول رق

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

 الملوثات التي تّم رصدها

المركز الوطني للبحث  البقعة:
وا رشاد الزراعي )مديرية زراعة 

 عين الباشا(

E: 768240.00 

N: 3552873.00 

 كم شمال 2.7حوالي  محطة تنقية المياه العادمة

SO
2

, NOx, H
2

S & 

PM
2.5

 

 شمال ثرب-كم شمال 9,0حوالي  مناشير حجر ومعامل طوب

 جنوب شرقكم  1,2حوالي  مصنع المنيوم

 كم شمال شرق 5,4حوالي  مصنع أدوية

 بلدية الخالدية الخالدية:
 

E: 246205.59 

N: 3564446.17 

تحتو  منطقتي الخالدية والظليل عل   وحظائر مواشي مزار  أبقار
العديد من مزار  األبقار وحظائر المواشي 

وهي متوزعة بكافة االتجاهات بالنسبة 
 لموقع الرصد

SO
2

, NOx, NH
3

 & 

PM
10

 بكم جنو  7,9حوالي  مصنع اسمنت األبي  

 جنوب ثرب-بكم جنو  0,10 حوالي مصنع اسمنت األبي محاجر 

 شمال ثرب-كم ثرب 10.1حوالي  الراجحيمصنع اسمنت 

الحد بين الحاتمية  الموقر:
 والموقر

E: 225388.00 

N: 3522728.00 

 كم ثرب 8,0حوالي  مصنع الكلورين

SO
2

 & NOx   
 ثرب-كم جنوب ثرب 6,1حوالي  مصنع حديد

 وب ثربكم جن 3,1حوالي  مصنع بترا للمكيفات
صناعات خفيفة كالحرف 

 والمشاثل
 ثرب-كم شمال ثرب 9,1حوالي 

بلدية /قسم حماية البيئة الجيزة:
 الجيزة الجديدة

 

E: 779990.00 

N: 3510978.00 

 كم شمال شرق 9,3حوالي  الدولي عّمان مطار 

SO
2

, NOx & PM
10

 

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

 كم جنوب ثرب 9,2حوالي  مقلع مصنع الكربونات
 جنوب شرق -كم جنوب 7,3حوالي  مصنع ألمنيوم

مصانع دهانات، وسجائر 
 وزيوت نباتية

 جنوب شرقكم  2.5حوالي 

محطة تنقية المياه العادمة 
واخرو  الدولي عّمان لمطار 

 قرب مخيم الجيزة

 شمال شرق.-كم شرق 3.8حوالي 
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ُبــعد واتجاه مصادر التلوث الثابتة بالنسبة  مصادر التلوث الثابتة UTM اإلحداثيات مواقع الرصــد
 الملوثات التي تّم رصدها لموقع الرصد 

 E: 221014.00 بلدية الرصيفة الرصيفة:

N: 3546235.00 

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

SO
2

, NOx & PM
10

 

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

صناعات متعددة )مصنع 
مصنع ب ستين، بطاريات، 

 الخ(

 كم جنوب ثرب 0,5حوالي 

صناعات خفيفة كالحرف 
 والمشاثل

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

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

 شرق-كم جنوب شرق 5,4حوالي  مصنع البيوثاز
 كم شرق 5,4حوالي  مصنع حديد
 كم شرق 0,4حوالي  مصنع دباثة

 شمال ثرب-ثربكم  5,1حوالي  معامل طوب ومناشير حجر
 كم شمال شرق 5,4حوالي  مصنع كحول

 

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

 

 
 (: موقع الرصد في الخالدية5-1الشكل رقم )

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

ارتفاع مدخل العينات عن سطح  مواقع الرصــد
 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
  

تّم رصد تراكيز ملوثات الهواء . ( األجهزة المستخدمة في عملية الرصد، ومبدأ عمل كل منها4-1يبين الجدول رقم )
كل متواصل، تحلل هاله الغازية باستخدام أجهزة تحليل ثازات أوتوماتيكية، حيث تأخال عينات من الهواء المحيط بش

العينات وتخزن نتائج التحليل عل  شكل معدالت ساعّية لتركيز الغاز في الهواء المحيط. حيث تتم معايرة جميع أجهزة 
التحليل العاملة عل  رصد الملوثات الغازية دوريا  باستخدام ثازات معايرة بتركيز محدد للتأكد من دقة عمل األجهزة 

PMرصد الجسيمات ) تميبينما  نتها عند ال رورة. وتعديل استجابتها وصيا
2.5

PM( في البقعة والجسيمات )
10

( في 
معتمدة من قبل وكالة  (Beta Attenuation)باستخدام أجهزة أوتوماتيكية تعمل عل  مبدأ والخالدية  الجيزة، والرصيفة

 10مات التي يزيد قطرها عن ومزودة بمداخل خاصة تعمل عل  فصل الجسي (US EPA)حماية البيئة األمريكية 
تم تنفيال الصيانة الوقائية والمعايرة ألجهزة الرصد حسب ما هو مبين في الجداول المرفقة وي ميكرون. 5,2ميكرون أو 

 (.2في الملحق رقم )
 

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

 عالموق عمل الجهـــاز اسم الجهاز ومبدأ عمله

Sulfur Dioxide Analyzer 
UV- Fluorescence 

رصد ثاز ثاني أكسيد الكبريت في الهواء المحيط بشكل 
 متواصل

 جميع مواقع الرصد

Nitrogen Oxides 
(NO, NO

2 

& NOx) Analyzer 

Chemiluminesc-ence 

                            ثازات أكاسيد النيتروجين رصد
(NO, NO

2

 & NOx)  اء المحيط بشكل متواصلفي الهو 
 جميع مواقع الرصد

Particulate Matter (PM10 & 

PM2.5) 

Monitor 

Beta-Attenuation 

PM) رصد الجسيمات 
10

 & PM
2.5

في الهواء المحيط  (
 بشكل متواصل

 البقعة، والجيزة، والرصيفة والخالدية

Hydrogen Sulfide Analyzer 

UV-Fluorescence 

دروجين في الهواء المحيط بشكل رصد ثاز كبريتيد الهي
 متواصل

 البقعة

Ammonia 

Chemiluminescence 

 الخالدية رصد ثاز األمونيا في الهواء المحيط بشكل متواصل

Portable Calibrator 

Multi Gas Calibrator (standard 

gas cylinders) 

 جهاز معايرة متنقل معايرة أجهزة تحليل الملوثات الغازية

Wind Speed and Direction, 

Relative Humidity and 

Temperature 

تسجيل سرعة واتجاه الرياح، ودرجة الحرارة والرطوبة النسبية 
 وبشكل متواصل للهواء المحيط الكترونيا  

 جميع مواقع الرصد
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 . نتائج الدراسة2
 

SO)ثاني أكسيد الكبريت  2-1
2

) 
 

أن مستويات  الرصد الحالية أظهرت نتائج الرصد لفترةلخمسة وقد في مواقع الرصد اثاني أكسيد الكبريت تم رصد ثاز 
كانت  من الحدود المنصو  عليها في القاعدة الفنية األردنية لنوعية الهواء المحيط مواقع الرصد كافة في  هالا الغاز

 .ليوميجزء في المليون للمعدل ا 140,0و جزء في المليون للمعدل الساعي 300,0والبالغة  2006/ 1140رقم 
  

أدناه أن أعل  معدل ساعي سوّجل في كل موقع من مواقع الرصد هو  (1-2والشكل رقم ) (1-2يظهر الجدول رقم )
جزء في المليون في الخالدية،  180,0جزء في المليون في الجيزة، و 167,0جزء في المليون في البقعة، و 039,0

 أ  تجاوز وكما الكر أع ه لم يوسجلمليون في الموقر، جزء في ال 101,0جزء في المليون في الرصيفة و 031,0و
والبالع  2006/ 1140لهواء المحيط رقم نوعية الاألردنية القاعدة الفنية المنصو  عليف في  الساعيلحد المعدل 

  .الرصد من مواقع موقع أ  جزء في المليون في 300,0
 

 .2020خالل عام ثاني أكسيد الكبريت في مواقع الرصد الخمسة (: ملخص نتائج رصد المعدالت الساعّية لغاز 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 رصف 20/5/2020 – 22:00 0.039 البقعة
 صفر صفر 24/12/2020 – 07:00 167,0 الجيزة
 صفر صفر 4/1/2020 – 10:00 180,0 الخالدية
 صفر صفر 6/2/2020 – 10:00 031,0 الرصيفة
 صفر صفر 9/3/2020 – 19:00 101,0 الموقر

 

الرصد هو ( أدناه أن أعل  معدل يومي سوّجل في كل موقع من مواقع 2-2رقم )( وجدول 1-2الشكل رقم ) يبين
 جزء في المليون في الخالدية 037,0جزء في المليون في الجيزة و 010,0و جزء في المليون في البقعة 012,0

لحد المعدل  أ  تجاوزل تسجي واللن دون. جزء في المليون في الموقر 056,0و جزء في المليون في الرصيفة 011,0و
جزء في  140,0والبالع  2006/ 1140لهواء المحيط رقم وعية انلاألردنية القاعدة الفنية اليومي المنصو  عليف في 

ثاني أكسيد الرصد. ويجدر بالالكر أن المواصفة ال تسمح بتجاوز الحد اليومي لغاز  من مواقع موقع أ  المليون في
 ألكثر من مرة واحدة في السنة.الكبريت 
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-13- 
 

 (1-2يتبع الشكل رقم )

 

  

 .2020خالل عام (: ملخص نتائج رصد المعدالت اليومُية لغاز ثاني أكسيد الكبريت في مواقع الرصد الخمسة 2-2جدول رقم )

أعلى معدل يومي )جزء  الموقع
 في المليون(

تاريخ حدوث أعلى 
 معدل يومي

عدد تجاوزات المعدالت 
 اليومية لحد المواصفة

وزات النسبة المئوية لتجا
 المعدالت اليومية )%(

 صفر صفر 20/5/2020 012,0 البقعة

 صفر صفر 5/3/2020 010,0 الجيزة

 صفر صفر 7/1/2020 037,0 الخالدية

 صفر صفر 13/12/2020 011,0 الرصيفة

 صفر صفر 9/3/2020 056,0 الموقر
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في كل موقع  خ ل فترة الدراسةالكبريت ثاني أكسيد لغاز سوجل أعل  معدل شهر   أن( أدناه 3-2يبين الجدول رقم )
جزء في المليون  007,0في البقعة، و 2020 وكانون األول أيارشهر جزء في المليون أل 004,0من مواقع الرصد هو 

جزء في  006,0في الخالدية، و 2020 الثانيكانون جزء في المليون لشهر  009,0في الجيزة، و 2020 آالارلشهر 
 .في الموقر 2020 شباطجزء في المليون لشهر  013,0في الرصيفة و 2020 ألولاكانون المليون لشهر 

 

 .2020خالل عام (: المعدالت الشهريــــة لتركيز غـــــاز ثاني أكسيد الكبريت في جميع مواقــــع الرصـــد، 3-2) رقم جدول

 مواقع الرصــد
 المعدالت الشهرية )جزء في المليون(

  كانون
 الثاني

 أيلول آب تموز حزيران أيار نيسان ارآذ شباط
  تشرين
 األول

  تشرين
 الثاني

  كانون
 األول

 0.004 0.002 0.003 0.003 0.001 0.001 0.003 0.004 0.002 0.002 0.002 0.001 البقعة

 0.001 0.001 0.003 0.003 0.002 0.003 0.004 0.002 0.003 0.007 0.005 0.002 الجيزة

 0.005 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.002 0.003 0.002 0.001 0.003 0.009 الخالدية

 0.006 0.004 0.004 0.003 0.001 0.001 0.001 *0.002 0.001 0.002 0.003 0.003 الرصيفة

 0.004 0.003 0.003 0.004 0.004 0.007 0.005 0.003 0.001 *0.012 0.013 0.005 الموقر

 نمط التغير بالمقارنة مع األشهر األخرو. لبيان، ومع اللن تم احتساب المعدالت الشهرية لها لن األشهر% في ت25* انقطع الرصد ألكثر من 
 

قيم المعدالت الشهرية لغاز ثاني أكسيد الكبريت في ا  في نمط تغير هنان اخت فأن  أدناه (2-2الشكل رقم ) ويبين
 . لحاليةمواقع الرصد لفترة الدراسة ا
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جزء في  002,0 فترة الدراسة الحاليةخ ل  كل موقع من مواقع الرصد في المعدل السنو  لغاز ثاني أكسيد الكبريت بلع

جزء في  002,0جزء في المليون في الخالدية و 003,0جزء في المليون في الجيزة و 003,0المليون في البقعة، و
و  عليف ولم يسّجل أ  تجاوز لحد المعدل السنو  المنص .الموقرجزء في المليون في  005,0و المليون في الرصيفة

-2رقم ) جدول) جزء في المليون 040,0والبالع  2006/ 1140في القاعدة الفنية األردنية لنوعية الهواء المحيط رقم 
4).) 
 

 .2020خالل عام لغاز ثاني أكسيد الكبريت في مواقع الرصد الخمسة  المعدالت السنوية(: 4-2جدول رقم )

 )جزء في المليون( المعدل السنوي الموقع
 002,0 عةالبق

 003,0 الجيزة
 003,0 الخالدية
 002,0 الرصيفة
 005,0 الموقر

 

في جميع مواقع الرصد  ثاني أكسيد الكبريتأدناه مقارنة مستويات ثاز  (5-2( و)4-2و) (3-2)رقم  لاشكألا تبين
خ ل فترة  سيد الكبريتثاني أكي حظ أن المعدالت السنوية لغاز و  .األعوام السابقةبمستوياتف خ ل  2020عام خ ل 
الرصد في البقعة  في موقع ثبتتو  والرصيفة والخالدية والجيزة قع الرصد في الموقرامو في  انخف ت الحالية الرصد

 السابقة.   رصدمقارنة بمستوياتها خ ل فترة ال
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H)كبريتيد الهيدروجين  2-2
2

S) 
 

للتعرف عل  مستويات هالا الغاز في  2020عام في موقع الرصد في البقعة خ ل  نكبريتيد الهيدروجيتم رصد ثاز 
 منطقة البقعة حيث من المتوقع أن ينبعث هالا الغاز من محطة معالجة المياه العادمة الواقعة شمال موقع الرصد. 

 

تيد الهيدروجين خ ل لغاز كبري أعل  معدل ساعيفنن  (6-2) الشكل رقم و (5 – 2كما هو مبين في الجدول رقم )
لقاعدة ا المنصو  عليف في الساعي حدلل تجاوز أ جل لم يوسو جزء في المليون  018,0إل   فترة الرصد الحالية وصل

 .جزء في المليون 030,0والبالع  2006/ 1140الفنية األردنية رقم 
 

وعدد تجاوزات المعدل  عل  معدل يوميوأ المعدالت اليومية ( أدناه6 – 2الجدول رقم )و  (6-2كما ويظهر الشكل رقم )
للحد  ولم يوسجل أ  تجاوز جزء في المليون 004,0اليومي في موقع الرصد في البقعة، حيث بلع أعل  معدل يومي 

 .جزء في المليون 010,0والبالع  2006/ 1140القاعدة الفنية األردنية رقم  اليومي المنصو  عليف في
 

 .2020خالل عام في البقعة  د المعدالت الساعية لغاز كبريتيد الهيدروجين(: ملخص نتائج رص5-2جدول رقم )

 الموقع
 ساعيأعلى معدل 

 )جزء في المليون( 
تاريخ حدوث أعلى وقت و 

 ساعيمعدل 
عدد تجاوزات المعدالت 

 لحد المواصفة الساعية
النسبة المئوية لتجاوزات 

 )%( الساعيةالمعدالت 

 صفر صفر 17/9/2020 – 14:00 018,0 البقعة
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 .2020خالل عام رصد المعدالت اليومية لغاز كبريتيد الهيدروجين في البقعة  (: ملخص نتائج6-2جدول رقم )

 

جزء في المليون خ ل  003,0ن أعل  معدل شهر  وصل إل  أدناه أ( 7-2الجدول رقم )( و 7-2)الشكل رقم يظهر 
في معظم أشهر  لحاليةلفترة الدراسة ا كبريتيد الهيدروجينلغاز  ةالشهري تالمعدال تقارب. كما ي حظ 2020 أيار شهر

 .الرصد
 

، موقع الرصد في البقعةفي  كبريتيد الهيدروجينلتركيز غـــــاز  )جزء في المليون( والمعدل السنوي(: المعدالت الشهريــــة 7-2)رقم جدول 
 .2020خالل عام 

المعدل  )جزء في المليون( المعدالت الشهرية
 السنوي

)جزء في 
 المليون(

  كانون
 الثاني

 أيلول آب تموز حزيران أيار نيسان آذار شباط
  تشرين
 األول

  تشرين
 الثاني

  كانون
 األول

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

 

 
بمستوياتف خ ل  2020عام خ ل يدروجين كبريتيد الهمقارنة مستويات ثاز  أدناه (9-2و ) (8-2)رقم  األشكال تبين

خ ل  خ ل فترة الدراسة الحالية تساوو مع المعدل السنو المعدل السنو  لهالا الغاز حيث ي حظ أن  .السابقة األعوام

 الموقع
 أعلى معدل يومي 
 )جزء في المليون(

تاريخ حدوث أعلى 
 معدل يومي

عدد تجاوزات المعدالت 
 اليومية لحد المواصفة

النسبة المئوية لتجاوزات 
 المعدالت اليومية )%(

 صفر صفر 17/6/2020 004,0 البقعة
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أ   فيها سجللم يو و  ،( أع ه(7-2)جدول رقم ) جزء في المليون 002,0بلع المعدل السنو  حيث  السابقة رصدفترة ال
 . 1140/2006المنصو  عليها في القاعدة الفنية األردنية رقم  لمعدالت الساعية واليوميةحدود ال تاتجاوز 

 

 
 (NH3األمونيا ) 2-3

للتعرف عل  مستويات هالا الغاز في هاله المنطقة المحاطة  2020عام في الخالدية خ ل  األمونياتم رصد ثاز 
 قار حيث من المتوقع أن ينبعث هالا الغاز من تلن المزار . بالعديد من مزار  األب

 

 (8 – 2رقم ) ينفكما هو مبين في الجدول كانت مرتفعة نسبيا  تبين نتائج الدراسة أن مستويات هالا الغاز في الخالدية 
 69ل  وأعل  معدل يومي إ 3ميكروثرام/م 125فقد وصل أعل  معدل ساعي إل  أدناه  (10-2) الشكل رقمو ( 9-2)و

 . 3ميكروثرام/م 270اليومي والبالع  2006/ 1140وهو أقل من حد القاعدة الفنية األردنية رقم  3ميكروثرام/م
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 .2020خالل عام (: ملخص نتائج رصد المعدالت الساعية لغاز األمونيا في الخالدية 8-2جدول رقم )

 الموقع
  ساعيأعلى معدل 
 (3)ميكروغرام/م

 تاريخ حدوث وقت و 
 ساعيعدل أعلى م

 عدد تجاوزات المعدالت 
 لحد المواصفة  الساعية

 النسبة المئوية لتجاوزات 
 )%( الساعيةالمعدالت 

 125 بلدية الخالدية الخالدية:
09:00 

29/10/2020 
 ال يوجد مواصفة ال يوجد مواصفة

 

 .2020عام  خالل(: ملخص نتائج رصد المعدالت اليومية لغاز األمونيا في الخالدية 9-2جدول رقم )

 الموقع
  يوميأعلى معدل 

 (3)ميكروغرام/م
 تاريخ حدوث أعلى 

 يوميمعدل 
 عدد تجاوزات المعدالت 

 لحد المواصفة  اليومية
 النسبة المئوية لتجاوزات 

 )%( اليوميةالمعدالت 

 صفر صفر 5/2/2020 69 بلدية الخالدية الخالدية:

 

 
  خ ل شهر  3ميكروثرام/م 44ن أعل  معدل شهر  وصل إل  أأدناه ( 10-2وجدول رقم )( 11-2م )يظهر الشكل رق

غاز األمونيا لالسنو   حدالمن  أعل وهو  3ميكروثرام/م 26 السنو  بينما بلع المعدل ،2020 وتشرين الثاني شباط
 .3ميكروثرام/م 8 والبالع 2006/ 1140لقاعدة الفنية األردنية رقم حسب ا

 

خالل عام ، موقع الرصد في الخالديةفي  األمونيالتركيز غـــــاز ( 3ميكروغرام/موالمعدل السنوي )(: المعدالت الشهريــــة 10-2)رقم دول ج
2020. 

المعدل  المعدالت الشهرية
  كانون السنوي 

 الثاني
 أيلول آب تموز حزيران أيار نيسان آذار شباط

  تشرين
 األول

  تشرين
 الثاني

  كانون
 األول

43 44 22 21 21 17 13 8* 10 29 44 31 26 
 نمط التغير بالمقارنة مع األشهر األخرو. لبيان، ومع اللن تم احتساب المعدالت الشهرية لها % في تلن األشهر25* انقطع الرصد ألكثر من 
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األعوام بمستوياتف خ ل  2020عام خ ل  األمونيات ثاز مقارنة مستويا أدناه( 13-2و )( 12-2رقم ) تبين األشكال

وي حظ  ،2019لعام  طفيف مقارنة بالمعدل السنو بشكل  ارتفعهالا الغاز ل المعدل السنو حيث ي حظ أن  .السابقة
 السابقة لألعوامالسنوية  المعدالتأعل  بشكل ملحوظ من  2020و  2019و  2018بأن المعدالت السنوية لألعوام 

 حدالمن  أعل وهو عل  التوالي  2018و  2019لعامي  3ميكروثرام/م 34و  22بلع المعدل السنو  حيث  ميعهاج
 .   3ميكروثرام/م 8 والبالع 2006/ 1140لقاعدة الفنية األردنية رقم لغاز األمونيا حسب االسنو  
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NO, NO) تروجينأكاسيد الني 2-4
2

 & NO
X

) 

NO, NO) أكاسيد النيتروجين تم رصد ثازات
2

 & NO
X

خ ل عام مواقع الرصد الخمسة وقد أظهرت نتائج الرصد  في (
 والبقعة والموقر والرصيفةوالجيزة  الخالديةفي  مواقع الرصدجميع في  أن مستويات ثاز ثاني أكسيد النيتروجين 2020
والبالغة  2006/ 1140يها في القاعدة الفنية األردنية لنوعية الهواء المحيط رقم  من الحدود المنصو  علكانت 
للمعدل  جزء في المليون 05,0 و للمعدل اليومي جزء في المليون 08,0 و للمعدل الساعي جزء في المليون 210,0

( أدناه يو حان أعل  15-2( و )14-2الشك ن رقم ) .في تلن المواقع ولم يوسجل أ  تجاوز لتلن الحدود السنو 
عام ( خ ل NO, NO2 & NOxاليومية المسجلة لتراكيز ثازات أكاسيد النيتروجين )المعدالت المعدالت الساعية و 

2020. 
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 (14-2يتبع الشكل رقم )
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 (15-2يتبع الشكل رقم )

 
 

أن أعل  معدل ساعي لغاز ثاني أكسيد النيتروجين في كل موقع من ( أدناه 12-2( و )11-2يبين الجدوالن رقم )
جزء في المليون في  094,0و الجيزةجزء في المليون في  058,0و البقعةجزء في المليون في  085,0 الرصد هو مواقع

أعل  معدل يومي في حين بلع . الموقرجزء في المليون في  046,0و الرصيفةء في المليون في جز  076,0و الخالدية
جزء في  034,0و البقعةجزء في المليون في  041,0الرصد  مواقعلغاز ثاني أكسيد النيتروجين في كل موقع من 

جزء في  013,0و الرصيفةي جزء في المليون ف 047,0و الخالديةجزء في المليون في  044,0و الجيزةالمليون في 
 .الموقرالمليون في 
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NO) ثاني أكسيد النيتروجين تائج رصد المعدالت الساعية لغاز(: ملخص ن11-2جدول رقم )
2

خالل عام  مواقع الرصد الخمسةفي  (
2020. 

 الموقع
 أعلى معدل ساعي

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

عدد تجاوزات 
 معدالت الساعيةال

 لحد المواصفة 

النسبة المئوية 
لتجاوزات المعدالت 

 الساعية )%(

 صفر صفر 29/8/2020،  21:00 085,0 البقعة
 صفر صفر 28/10/2020،  19:00 058,0 الجيزة
 صفر صفر 29/10/2020،  19:00 094,0 الخالدية
 صفر صفر 29/10/2020،  11:00 076,0 الرصيفة
 صفر صفر 20/7/2020،  02:00 046,0 الموقر

 
NO) ثاني أكسيد النيتروجين از(: ملخص نتائج رصد المعدالت اليومية لغ12 -2جدول رقم )

2

خالل عام  مواقع الرصد الخمسةفي  (
2020. 

)جزء في  يوميأعلى معدل  الموقع
 المليون(

حدوث أعلى معدل  تاريخ
 يومي

عدد تجاوزات المعدالت 
 لحد المواصفة اليومية

سبة المئوية لتجاوزات الن
 )%( اليوميةالمعدالت 

 صفر صفر 19/10/2020 041,0 البقعة
 صفر صفر 17/9/2020 034,0 الجيزة
 صفر صفر 2/2/2020 044,0 الخالدية
 صفر صفر 28/10/2020 047,0 الرصيفة
 صفر صفر 20/7/2020 013,0 الموقر

 

لغاز ثاني أكسيد النيتروجين في كل  سوجل معدل شهر  ن أعل أأدناه  (13-2والجدول رقم ) (16-2رقم ) يبين الشكل
جزء في المليون  024,0و 2020 كانون الثانيلشهر  جزء في المليون في الرصيفة 026,0 هوالرصد  مواقعموقع من 

جزء في المليون في  006,0و 2020أيلول الجيزة لشهر جزء في المليون في  025,0و 2020 أيلولالبقعة لشهر في 
 .2020 الثاني وشباطكانون   الخالدية لشهر جزء في المليون في  032,0و 2020 الثانيتشرين  موقر لشهرال
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 .2020خالل عام في جميع مواقــــع الرصـــد،  النيتروجين(: المعدالت الشهريــــة لتركيز غـــــاز ثاني أكسيد 13-2) رقم جدول

 مواقع الرصــد
 يون(المعدالت الشهرية )جزء في المل

  كانون
 الثاني

 أيلول آب تموز حزيران أيار نيسان آذار شباط
  تشرين
 األول

  تشرين
 الثاني

  كانون
 األول

 0.014 0.017 0.021 0.025 0.023 0.022 0.019 0.017 0.015 0.015 0.015 0.018 الجيزة
 0.025 0.022 0.024 0.024 0.014 0.015 0.010 *0.008 0.004 0.014 0.023 0.026 الرصيفة
 0.004 0.006 0.004 0.001 0.003 0.005 0.005 0.003 0.003 *0.004 0.005 0.004 الموقر

 0.024 0.028 0.023 0.023 *0.016 0.019 0.016 0.013 0.011 0.010 0.032 0.032 الخالدية
 0.017 0.017 0.018 0.024 0.017 0.015 0.013 0.015 0.007 0.013 0.020 0.016 البقعة

 نمط التغير بالمقارنة مع األشهر األخرو. لبيان، ومع اللن تم احتساب المعدالت الشهرية لها % في تلن األشهر25انقطع الرصد ألكثر من * 
 

 
 

 هوالرصد  مواقعن المعدل السنو  لغاز ثاني أكسيد النيتروجين في كل موقع من أ أدناه( 14-2يبين الجدول رقم )
 018,0و الخالديةجزء في المليون في  021,0و الجيزةجزء في المليون في  018,0و البقعةجزء في المليون في  016,0

ولم يسجل أ  تجاوز لحد المعدل السنو  المنصو   .الموقرجزء في المليون في  004,0و الرصيفةجزء في المليون في 
 جزء في المليون.  05,0والبالع  2006/ 1140محيط رقم عليف في القاعدة الفنية األردنية لنوعية الهواء ال

 

في جميع  ثاني أكسيد النيتروجينأدناه مقارنة مستويات ثاز  (19-2( و )18-2و ) (17-2)رقم  األشكال تبينكما و 
 ثاني أكسيدحيث ي حظ أن المعدالت السنوية لغاز  .األعوام السابقةبمستوياتف خ ل  2020عام د خ ل مواقع الرص
الرصد في الخالدية  اقعوارتفعت في مو  والبقعة الرصد في الموقر يموقع في انخف ت 2020عام خ ل  النيتروجين
 الرصد السابقة.مقارنة بمستوياتها خ ل فترة  والجيزة والرصيفة
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 .2020خالل عام في مواقع الرصد الخمسة  النيتروجينلغاز ثاني أكسيد  المعدالت السنوية(: 14-2جدول رقم )

 )جزء في المليون( المعدل السنوي الموقع
 0.016 البقعة
 018,0 الجيزة
 021,0 الخالدية
 018,0 الرصيفة
 004,0 الموقر
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PM)الجسيمات  2-5

10

 & PM
2.5

) 
PM)ميكرون  5,2بقطر يقل عن أو يساو   سيماتتركيز الجمستويات تم مراقبة 

2.5

 البقعة ومراقبة موقع الرصد في في (
PM)ميكرون  10بقطر يقل عن أو يساو   تركيز الجسيمات مستويات

10

في الخالدية والرصيفة  الرصد في مواقع (
  والجيزة.

  

PM)ات ( أدناه المعدالت اليومية لتراكيز الجسيم21-2( و)20-2يبين الشك ن رقم )
2.5 

& PM
10

ع المسجلة في مواق (
جل العديد من التجاوزات للحد اليومي المنصو  عليف في القاعدة الفنية األردنية سو  حيث الرصد خ ل فترة الرصد الحالية

PMلى  3ميكروثرام/م 120 وهو
10

PMلى  3ميكروثرام/م 65و  
2.5

PM)، ففي موقع الرصد في البقعة 
2.5

 6تم تسجيل  (
PMتجاوزا  في موقع الرصد في الجيزة ) 79 جل، بينما سو من فترة الرصد %1.7   ما نسبتفأ اوزاتتج

10

تجاوزا  في  16( و
PMموقع الرصد في الخالدية )

10

PMتجاوزا  في موقع الرصد في الرصيفة ) 39( و
10

 في الجيزة %7,23( أ  ما نسبتف 
 .من فترة الرصد في الرصيفة %3,12و في الخالدية %5,4و
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PMأدناه المعدالت الشهرية لتراكيز الجسيمات )( 15-2والجدول رقم )( 22-2الشكل رقم )يبين 
2.5

 & PM
10

( التي سجلت 
عدالت في الم واالنخفا  ل رتفا ي حظ وجود نمط مشترن و  في مواقع الرصد األربعة خ ل فترة الرصد الحالية.

PM)لتركيز الجسيمات الشهرية 
10

. إن أعل  معدل شهر  لتركيز خ ل الكثير من أشهر الرصد الث ثةفي مواقع الرصد  (
PM)الجسيمات 

2.5

 & PM
10

 2020 أيلوللشهر  3ميكروثرام/م 41مواقع الرصد هو  كل موقع من فيخ ل فترة الدراسة  (
PM) في البقعة

2.5

PM) في الجيزة 2020أيلول  لشهر 3ميكروثرام/م 194 و (
10

أيلول لشهر  3ميكروثرام/م 95 و (
PM) في الخالدية 2020

10

PM) في الرصيفة  2020 األولتشرين لشهر  3ميكروثرام/م 112 و (
10

). 
 

PM) الجسيماتلتركيز ( 3ميكروغرام/م) (: المعدالت الشهريــــة15-2)رقم جدول 
2.5

 & PM
10

خالل ، ربعة( التي سجلت في مواقع الرصد األ 
 .2020عام 

 مواقع الرصــد
 (3ميكروغرام/م) المعدالت الشهرية

  كانون
 الثاني

 أيلول آب تموز حزيران أيار نيسان آذار شباط
  تشرين
 األول

  تشرين
 الثاني

  كانون
 األول

 -الجيزة 
PM

10

 
54 68*  75 75 77 96 99 124 194 140 65 77 

 -الرصيفة 
PM

10

 
62*  56 81*  57*  53*  57 58 51 95 112 73 92 

 -الخالدية 
PM

10

 
52 39 63 58 50 72 79 72 95 85 42 44 

 -البقعة 
PM

2.5

 
30 35 37 30 29 26 28 26 41 32 34 38 

 نمط التغير بالمقارنة مع األشهر األخرو. لبيان، ومع اللن تم احتساب المعدالت الشهرية لها % في تلن األشهر25* انقطع الرصد ألكثر من 
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دون اعتبار المعدالت اليومية لأليام  المحتسبة المعدالت الشهريةأدناه ( 16-2والجدول رقم )( 23-2الشكل رقم )يبين 
ث ثة ( في 1140/2006التي سجل خ لها تجاوزات لحد المعدل اليومي المنصو  عليف في القاعدة الفنية األردنية رقم )

للعديد  عن مثي تها عند اعتبار جميع أيام الرصد انخفا  المعدالت الشهرية ي حظ، حيث د أو جميعهامن مواقع الرص
 تأثير الغبار الطبيعي عل  مستويات الجسيمات في جميع مواقع الرصد.والال  يبين من األشهر 

 

PM) الجسيماتلتركيز ( 3ميكروغرام/م) (: المعدالت الشهريــــة16-2)رقم جدول 
2.5

 & PM
10

بعد حذف ( التي سجلت في مواقع الرصد 
في  1140/2006المعدالت اليومية لأليام التي سجل خاللها تجاوزات لحد المعدل اليومي المنصوص عليه في القاعدة الفنية األردنية رقم 

 .2020خالل عام ، ثالثة من مواقع الرصد أو جميعها

 مواقع الرصــد
 (3ميكروغرام/م) المعدالت الشهرية

  كانون
 الثاني

 أيلول آب تموز حزيران أيار نيسان آذار شباط
  تشرين
 األول

  تشرين
 الثاني

  كانون
 األول

 -الجيزة 
PM

10

 
49 65 69 59 77 96 90 124 187 137 65 72 

 -الرصيفة 
PM

10

 
61 56 68 46 52 57 58 52 91 107 72 88 

 -الخالدية 
PM

10

 
53 39 56 46 51 71 79 72 91 80 42 40 

 -البقعة 
PM

2.5

 
31 35 34 26 29 26 28 26 39 30 34 37 

 

 
PM)في البقعة  3ميكروثرام/م 32بلغت قيمة المعدل السنو  في كل موقع من مواقع الرصد 

2.5

في  3ميكروثرام/م 95و (
PM) الجيزة

10

PM) في الخالدية 3ميكروثرام/م 63و (
10

PM) ي الرصيفةف 3ميكروثرام/م 71و (
10

تلن  ولقد تجاوزت. (
PMحد  المعدل السنو  للى  والرصيفةالمعدالت السنوية في مواقع الرصد في البقعة والجيزة 

2.5

PMو  
10

المنصو   
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بينما لم يتجاوز المعدل  ،عل  التوالي 3ميكروثرام/م 70و 3ميكروثرام/م 15 انعليهما في القاعدة الفنية األردنية والبالغ
PMحد المعدل السنو  ل  الخالديةفي موقع الرصد في السنو  

10

. 
 

  2020عام ( أدناه مقارنة مستويات الجسيمات في جميع مواقع الرصد خ ل 25-2)( و24-2)رقم  نيبين الشك 
PMللجسيمات  المعدالت السنوية ي حظ أنحيث  .األعوام السابقةبمستوياتها خ ل 

10

 الحالية انخف ت الرصدفي فترة  
وكاللن الحال بالنسبة للمعدل السنو   توياتها في الدراسة التي سبقتهامقارنة بمس والخالدية قع الرصد في الجيزةامو ي ف

PMللجسيمات 
2.5

PMالمعدل السنو  للجسيمات  ارتفعبينما  ،في موقع الرصد في البقعة 
10

 الرصيفةفي موقع الرصد في  
 سبقتها. في الدراسة التي توياتفمقارنة بمس وا حبشكل 
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 سرعة واتجاه الرياح 2-6
  

( أدناه تو ح توزيع نسب اتجاه وسرعة الرياح في كل موقع من مواقع الرصد عل  35-2إل  ) (26-2األشكال رقم )
تسود في جميع مواقع الرصد  الساكنةح أن الريا 2020عام أظهرت نتائج رصد سرعة واتجاه الرياح خ ل حدة. حيث 

مخطط  يبين ( أدناه36–2رقم )والشكل  .أعل  نسبة الغربيةالرياح  فيف سجلتالال   الخالديةباستثناء موقع الرصد في 
 في جميع مواقع الرصد خ ل فترة الرصد الحالية.الرياح لوردة 

 

، كما 2020عام في كل موقع من مواقع الرصد خ ل الرياح السائدة اتجاه وسرعة  أدناه يبين( 17–2الجدول رقم )
د لمواقع اتجاه الرياح السائدة والمعدل الشهر  لسرعة الرياح لكل شهر من أشهر الرص أدناه( 18-2يبين الجدول رقم )

 الرصد الخمسة.
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جميع مواقع الرياح في  مخطط لوردة(: 36-2الشكل رقم )
 .2020عام خالل الرصد 

 

 البقعة الجيزة

 الخالدية الموقر

لرصيفةا  
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 .2020خالل عام (: سرعة واتجاه الرياح السائدة في جميع مواقع الرصد 17-2جدول رقم )

 سرعة الرياح السائدة دةاتجاه الرياح السائ الموقع
 %29.4عقدة  10-5% تليها 41.5عقدة  2-0 %34.5الغربية % تليها 41.5الساكنة  الجيزة
 %22.2عقدة  5-2% تليها 6,63عقدة  2-0 %31.0% تليها الغربية 6,63الساكنة  الرصيفة
 %21.8عقدة  5-2% تليها 1,64عقدة  2-0 %11.8% تليها الغربية 1,64الساكنة  الموقر
 %32.2عقدة  10-5% تليها 37.7عقدة  5-2 %21.2الساكنة % تليها 36.9الغربية  الخالدية
 %8,29عقدة  10-5% تليها 44.7عقدة  2-0 %26.8% تليها الغربية 44.7 ةالساكن البقعة

 

 .2020أشهر الرصد في عام  خالل الخمسة الرصد مواقع في السائدة والرياح (عقدة) الرياح لسرعة الشهريــــة المعدالت(: 18-2) جدول

 الشهر
 البقعة الخالدية الموقر الرصيفة الجيزة

سرعة 
 الرياح

 اتجاه
 الرياح

سرعة 
 الرياح

 اتجاه
 الرياح 

سرعة 
 الرياح

 اتجاه
 الرياح 

سرعة 
 الرياح

 اتجاه
 الرياح 

 سرعة 
 الرياح

 اتجاه
 الرياح 

 5.003 ساكنة 4.025 ساكنة 4.489 ساكنة 2.563 ساكنة 3.623 كانون الثاني
جنوبية 
 ثربية

 *ساكنة *4.997 ثربية 5.075 ساكنة 4.259 ساكنة 2.897 ساكنة 4.015 شباط

 ساكنة 5.159 ثربية 5.669 ساكنة 3.696 ساكنة 1.810 ساكنة 4.171 آذار

 ساكنة 3.959 ثربية 5.075 ساكنة 2.204 ساكنة 2.091 ساكنة 3.842 نيسان

 ساكنة 3.903 ثربية 5.363 ساكنة 1.837 ساكنة 2.019 ساكنة 4.382 أيار

 ثربية 5.216 ثربية 6.127 ساكنة 1.259 ثربية 2.810 ثربية 5.261 حزيران

 ثربية 4.306 ثربية 5.758 ساكنة 1.296 ساكنة 2.451 ثربية 5.242 تموز

 ثربية 4.746 ثربية 5.710 ساكنة 2.354 ساكنة 2.620 ثربية 4.975 آب

 ساكنة 2.183 ثربية 4.207 ساكنة 1.181 ساكنة 1.370 نةساك 3.223 أيلول

 ساكنة 0.880 جنوبية 4.111 ساكنة 0.728 ساكنة 1.019 ساكنة 2.455 تشرين األول

 ساكنة 2.904 ساكنة 3.833 ساكنة 1.399 ساكنة 1.130 ساكنة 2.600 تشرين الثاني

 ساكنة 3.294 كنةسا 4.676 ساكنة 1.584 ساكنة 1.094 ساكنة 2.758 كانون األول

 لبيان نمط التغير بالمقارنة مع األشهر األخرو. هالا الشهر، ومع اللن تم احتساب المعدل الشهر  لف% في 25* انقطع الرصد ألكثر من 
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 الرطوبة النسبية ودرجة الحرارة 2-7
  

كاللن أعل  وأدن  معدل ( أدناه أعل  وأدن  معدل يومي و 19-2الجدول رقم )و  (38-2و) (37-2رقم ) نالشك  يبين
نتائج رصد الرطوبة  حيث تظهر. 2020خ ل عام في جميع مواقع الرصد  (RH) شهر  تم تسجيلف للرطوبة النسبية

تقارب نمط التغير في المعدالت الشهرية للرطوبة النسبية في جميع مواقع  الحاليةالنسبية في مواقع الرصد الخمسة للفترة 
 . لحاليةالرصد خ ل فترة الدراسة ا
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 (37-2يتبع الشكل رقم )
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خالل (: أعلى وأدنى معدل يومي وكذلك أعلى وأدنى معدل شهري تم تسجيله للرطوبة النسبية في جميع مواقع الرصد 19 -2جدول رقم )
 .2020عام 

 الموقع
 لى معدل يومي )%( أع

 تاريخ تسجيله –
 أدنى معدل يومي )%( 

 تاريخ تسجيله  -
أعلى معدل شهري 

 الشهر -)%( 
 أدنى معدل شهري

 الشهر -)%(  

 5/2020 – 8,38 11/2020 – 7,70 23/10/2020 – 9,9 26/11/2020 – 6,87 البقعة

 5/2020 – 6,42 1/2020 – 6,78 18/5/2020 – 8,16 10/1/2020 – 7,89 الجيزة

 5/2020 – 5,43 1/2020 – 3,78 18/5/2020 – 1,15 18/1/2020 – 3,91 الخالدية

 6/2020 – 7,40 1/2020 – 2,76 4/9/2020 – 7,17 18/1/2020 – 1,90 الرصيفة

 9/2020 – 1,40 1/2020 – 8,80 4/9/2020 – 7,12 20/1/2020 – 5,93 الموقر

 

 
 

( أدناه أعل  وأدن  معدل يومي وكاللن أعل  وأدن  معدل 20-2الجدول رقم )و  (40-2و) (39-2رقم ) نالشك  نيبي
نتائج  حيث تظهر .2020خ ل عام في جميع مواقع الرصد  (Temperature)شهر  تم تسجيلف لدرجة الحرارة 

  الحالية. الرصدواقع الرصد خ ل فترة الرصد تقارب نمط التغير في المعدالت الشهرية لدرجة الحرارة في جميع م
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 (39-2يتبع الشكل رقم )
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خالل عام (: أعلى وأدنى معدل يومي وكذلك أعلى وأدنى معدل شهري تم تسجيله لدرجة الحرارة في جميع مواقع الرصد 20 -2جدول رقم )
2020. 

 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 

 1/2020  – 95,10 9/2020   – 4,30 10/2/2020 – 98,5 4/9/2020 – 1,37 البقعة

 1/2020  – 4,7 9/2020   – 99,27 10/2/2020 – 9,2 4/9/2020 – 8,32 الجيزة

 1/2020  – 3,8 9/2020   – 8,28 10/2/2020 – 5,3 30/8/2020 – 1,34 الخالدية

 1/2020  – 0,9 9/2020   – 7,29 10/2/2020 – 3,4 4/9/2020 – 5,34 الرصيفة

 1/2020  – 6,6 9/2020   – 6,28 10/2/2020 – 3,1 4/9/2020 – 2,35 الموقر
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 نتائج الدراسةمناقشة .3
 

هنان العديد من العوامل المختلفة والمتداخلة التي تلعب دورا  هاما  في مستويات الملوثات في الهواء المحيط. فنن 
 مستويات هاله الملوثات في الهواء المحيط تختلف من سنة ألخرو في نفس مواقع الرصد ألسباب عّدة منها:

 م في الصناعات والمركبات وثيرها من النشاطات، فمث   هنان اخت ف في نسبة نوعية الوقود المستخد
 الكبريت في الديزل حسب مصدره.

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

  والفرعية في مناطق الرصد وسرعة تحركها عل  الطرق عدد ونوعية المركبات التي استخدمت الطرق الرئيسة
 ثير المعبدة.

  الظروف الجوية التي تلعب دورا  هاما  في مدو انتشار الملوثات من المصادر إل  المناطق المحيطة
ومستوياتها في الهواء المحيط والتي تختلف من سنة ألخرو مثل اتجاه وسرعة الرياح، ودرجة الحرارة، 

 ء، ومستوو تغطية الغيوم والرطوبة النسبية. واستقرار الهوا
 .حدوث تغيرات من صنع ا نسان في طبوثرافية المناطق القريبة من مصادر التلوث وفي األبنية المجاورة لها 
  .حدوث نشاطات ثير متكررة سنويا  ينبعث منها الملوثات إل  الهواء المحيط 
  صد والال  يؤثر عل  كمية الوقود والهواء الم غوط حجم ا نتاج في الصناعات المتواجدة في مناطق الر

 المستخدم في عمليات الحرق، ونوعية ونو  الوقود المستخدم.
   مستويات ثاز األوزون في الهواء المحيط الال  يلعب دورا  في عملية أكسدة ثاز أول أكسيد النيتروجين إل

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

 مناطق الرصد، ونوعية ومدو كفاءة التحكم بهاله النشاطات.
 

 الجيزة 3-1
بقطر يقل عن أو في الهواء العالقة  الجيزة تعر  لمستويات مرتفعة من الجسيماترصد بينت نتائج المراقبة أن موقع 

PM)ميكرون  10يساو  
10

بينما لم يتم تسجيل أ  تجاوز للحدود  .تجاوزا   79 اليوميةعدد التجاوزات حيث بلع  (
ت وثاز ثاني أكسيد لكل من ثاز ثاني أكسيد الكبري 1140/2006المنصو  عليها في القاعدة الفنية األردنية رقم 

 النيتروجين في الهواء المحيط.
  

وثاز ثاني أكسيد النيتروجين الكبريت كسيد أكيز ثاز ثاني االمعدالت السنوية والفصلية لتر أدناه ( 1-3يوبّين الشكل رقم )
 .ت اليوم في موقع الرصد في الجيزةولسرعة الرياح خ ل كل ساعة من ساعا
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أعل  معدل لمستويات ثاز  وسوجل الشتاءالكبريت في فصل كسيد أأعل  معدل لمستويات ثاز ثاني  سوجل ي حظ بأنف

  .الصيففي فصل  النيتروجينكسيد أثاني 
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عل  التوالي  %34.5و %8.5وصلت نسبة الرياح الشمالية الغربية والغربية في منطقة الجيزة خ ل فترة الدراسة إل  
النشاطات الصناعية والخدمية الواقعة شمال شرق، وشرق، وجنوب شرق،  بانبعاثاتأن موقع الرصد ال يتأثر  وهالا يعني

% خ ل فترة 41.5تواجدت الرياح الساكنة بنسبة  كما .% من الوقت43.0 وجنوب وجنوب ثرب موقع الرصد بنسبة
تلوث المختلفة مثل المركبات لقرب موقع الرصد الصادرة من مصادر ال االنبعاثاتالدراسة والتي ال تساعد عل  تخفيف 

% 5.7بنسبة من الطريق الصحراو  وكاللن تواجدت الرياح الجنوبية )الجنوبية الشرقية والجنوبية والجنوبية الغربية( 
 %9.1والشمالية الشرقية بنسبة  والرياح الشرقية ،لموقع الرصد من مصادر التلوث الثابتة االنبعاثاتالقادرة عل  نقل 

 (. فصل نتائج الدراسة( في 29-2الشكل رقم )انظر القادرة عل  نقل االنبعاثات من المطار لموقع الرصد )
 

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

10

الرياح الساكنة  سوجلتردنية في موقع الرصد في الجيزة، حيث الحد المنصو  عليف في القاعدة الفنية األ 
لموقع الرصد وهي  من مصادر التلوث الثابتة والمطار االنبعاثاتالقادرة عل  نقل  %، كما تواجدت الرياح47.1بنسبة 
 %4.0بنسبة شرقية( )الشرقية والشمالية ال الجنوبية )الجنوبية الشرقية والجنوبية والجنوبية الغربية( والشرقية الرياح

PM. كما يدل انخفا  المعدالت الشهرية للى % عل  التوالي11.9و
10

عن مثي تها عند عدم احتساب األيام التي  
تجاوزت فيها ث ثة أو جميع مواقع الرصد الحدود اليومية المنصو  عليها في القاعدة الفنية األردنية، مساهمة الغبار 

PMالطبيعي في رفع مستويات 
10

فصل نتائج ( في 23-2الشكل رقم )و  (16-2الجدول رقم )انظر ي الجيزة )ف 
 (.الدراسة

 
 الرصيفة 3-2

SO)الكبريىىت كسىىيد أثىاني ثىىاز بينىت نتىىائج المراقبىة فىىي موقىىع الرصىد فىىي الرصىىيفة أن مسىتويات 
2

بينمىىا ارتفىىع  انخف ىت (
NO)غىىاز ثىىاني أكسىىيد النيتىىروجين المعىىدل السىىنو  ل

2

لىىم يىىتم تسىىجيل أ  و  ،السىىابقة الرصىىد مقارنىىة  بمسىىتوياتف خىى ل فتىىرة (
وثىاني أكسىيد  ثىاني أكسىيد الكبريىت  غىاز ل 1140/2006تجاوز للحدود المنصو  عليها في القاعىدة الفنيىة األردنيىة رقىم 

سىيمات العالقىة فىي الهىواء مستويات الج ملحوظ في ارتفا  حدوث كما وبينت نتائج الدراسة .في الهواء المحيط النيتروجين
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(PM
10

خى ل  تجىاوزا   39 اليوميىةعىدد التجىاوزات بلىع و  السىابقة الرصىدمقارنىة  بمسىتوياتها خى ل فتىرة موقع الرصيفة  في  (
 .2019عام تجاوزا  في  15 مع مقارنة   2020عام 

 

 الكبريىت وثىاني أكسىيد النيتىروجينات ثىاني أكسىيد المعىدالت السىنوية والفصىلية لتركيىز ثىاز أدنىاه ( 4-3يظهر الشكل رقم )
 .ولسرعة الرياح خ ل كل ساعة من ساعات اليوم في الرصيفة
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 الخريىىف يفىىي فصىىل سىىجلتوثىىاني أكسىىيد النيتىىروجين  الكبريىىتثىىاني أكسىىيد   ثىىاز  لمسىىتويات تأعلىى  معىىدالي حىىظ أن 
كانت متقاربة وال يوجىد نمىط مشىترن  ثاز ثاني أكسيد الكبريت ية لتركيزالمعدالت السنوية والفصلكما ي حظ أن  .والشتاء

. بينما كانىت المعىدالت السىنوية والفصىلية لغىاز ثىاني أكسىيد النيتىروجين تتغيىر بىنمط ملحوظ لتغيرها مع تغير سرعة الرياح
لى  06:00-04:00) الصىباح البىاكرمختلف مع معىدل سىرعة الريىاح إال كىان يصىل إلى  أدنى  مسىتوياتف فىي سىاعات  ( وا 

 (.23:00-19:00( صباحا  وساعات المساء )10:00-8:00أعل  مستوياتف في الساعات )
 

 العالقة في الهواءمن الجسيمات  مرتفعة مستوياتسجل بينت نتائج المراقبة أن موقع الرصد في بلدية الرصيفة كما و 
(PM

10

تجاوز المعدل السنو  المسجل فيف حيث  والرصيفة( مواقع الرصد الث ثة )الجيزة والخالدية بينوكان الثاني  (
PM)للجسيمات 

10

أهم مصادر  ومن ،للهواء المحيط 1140/2006الحد المنصو  عليف في القاعدة الفنية األردنية  (
المركبات وكاللن الصادرة من حرق الوقود خاصة في  االنبعاثاتالتلوث في المنطقة القريبة من موقع الرصد هي 

 بقايا مناجم الفوسفات والغبار الطبيعي.و  كالصناعات الحرفية ومعامل الطوب والحجر قريبةالصناعات ال
 

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

10

تبين أن الرياح الساكنة كانت سائدة  حيثفي موقع الرصد في بلدية الرصيفة،  اليومي الحد 
كما . الصادرة من مصادر التلوث المختلفة االنبعاثاتوالتي ال تساعد عل  تخفيف  خ ل أيام التجاوز %82.0بنسبة 

PMيدل انخفا  المعدالت الشهرية للى 
10

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

PMرفع مستويات الجسيمات 
10

فصل نتائج ( في 23-2الشكل رقم )و  (16-2الجدول رقم )انظر في الرصيفة ) 
 (.   الدراسة
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 الخالدية 3-3
PM) العالقة في الهواءجسيمات المعدل السنو  لل أنموقع الرصد في بلدية الخالدية  فينتائج المراقبة بينت 

10

 انخف  (
تجاوزا  للحد اليومي المسموح بف في  16 وسوجلالسابقة  الرصدمقارنة  بمستوياتف خ ل فترة خ ل فترة الدراسة الحالية 

( حيث لم والخالديةوكان األف ل بين مواقع الرصد الث ثة )الجيزة والرصيفة  حيطالفنية األردنية لنوعية الهواء الم ةالقاعد
PM)المعدل السنو  المسجل فيف للجسيمات يتجاوز 

10

 1140/2006الحد المنصو  عليف في القاعدة الفنية األردنية  (
مقارنة باألعوام التي  2018و 2019و 2020 األعواموكانت مستويات ثاز األمونيا مرتفعة خ ل  كما .للهواء المحيط

NH)األمونيا  غازالمعدل السنو  ل وارتفع( 2013-2009وللفترة  2017) اسبقته
3

 2020 خ ل فترة الدراسة الحالية (
وتجاوز الحد السنو  المسموح بف في القاعدة الفنية األردنية لنوعية  2019عام مقارنة  بمستوياتف خ ل  طفيفبشكل 

لغاز  المسموح بف في القاعد الفنية األردنية لنوعية الهواء المحيط جل أ  تجاوز للحد اليوميلم يسو الهواء المحيط 
قد يكون لتغير أنماط تغالية المواشي و/أو تغير مواصفات األع ف المستوردة أو المصنعة محليا  و/أو تغير و  ،األمونيا

لغاز األمونيا في هالا الموقع وتجاوزه للحد  طرق التخل  من مخلفات الحيوانات األثر في ارتفا  المعدل السنو 
SO)الكبريت كسيد أستويات ثاز ثاني م بينما كانت السنو .

2

NO)ثاني أكسيد النيتروجين و  (
2

 من الحدود المسموح  (
 . ولم يتم تسجيل أ  تجاوز لتلن الحدود بها في القاعدة الفنية األردنية لنوعية الهواء المحيط

 

 ثاني أكسيد النيتروجينالكبريت وثاز أكسيد المعدالت السنوية والفصلية لتركيز ثاز ثاني  أدناه (7-3يظهر الشكل رقم )
أعل  معدل لمستويات ي حظ أن حيث ولسرعة الرياح خ ل كل ساعة من ساعات اليوم في الخالدية،  وثاز األمونيا

   ثاني أكسيد النيتروجينثاز ستويات معدل لمأعل   سوجلبينما  ،الشتاءفي فصل  سجلثاني أكسيد الكبريت ثاز 
 . والخريفالشتاء  يفي فصلاألمونيا و 
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-52- 
 

PM) في الهواء العالقة هنان مصادر متعددة للجسيمات
10

في الخالدية من أبرزها الجسيمات الناتجة عن حرق الوقود ( 
ومصنع  عمليات التصنيع المختلفة في مصنع ا سمنت األبي الجسيمات المنبعثة من و في المصادر الثابتة والمتحركة، 

 ، وكاللن الغبار الطبيعي.اسمنت الراجحي
 

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

10

 ي بلدية الخالدية، حيث يظهر تواجد الرياح الجنوبيةالحد المنصو  عليف في القاعدة الفنية األردنية ف 
 ، %9.0بنسبة  إل  موقع الرصد ومحاجره القادرة عل  نقل الجسيمات من مصنع ا سمنت األبي  والجنوبية الغربية

ل  إ ومحاجره اسمنت الراجحيالقادرة عل  نقل الجسيمات من مصنع  الغربية الغربية والشماليةيظهر تواجد الرياح كما و 
. كما %15.7بنسبة  غبار الطبيعي من البادية الشرقيةللوكاللن الرياح الشرقية الحاملة   %29.8بنسبة  موقع الرصد

وي حظ ارتفا  نسب الرياح الات السرعة المتوسطة والمرتفعة التي تعمل عل  اثارة الغبار الطبيعي في المنطقة الات 
عقدة(  15-10عقدة و 20-15عقدة و 20أكثر من ت العالية )الطابع الصحراو  حيث تواجدت الرياح الات السرعا

  .%23.2عقدة( بنسبة  10-5% بينما تواجدت الرياح الات السرعات المتوسطة )12.0بنسبة 
 

PMيدل انخفا  المعدالت الشهرية للى و كما 
10

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

PM مستويات
10

 (. فصل نتائج الدراسة( في 23-2الشكل رقم )و  (16-2الجدول رقم )انظر في الخالدية ) 
 

 
 الموقر 3-4

 انخفا هنان  أن الرصد الحاليةفترة خ ل  حد بين الحاتمية والموقرفي موقع الرصد عل  ال المراقبةبينت نتائج 
NO)ثاني أكسيد النيتروجين  ثازلمستويات 

2

SO)الكبريت كسيد أثاني ومستويات ثاز  (
2

خ ل فترة الدراسة الحالية  (
ي القاعدة الفنية األردنية ف أ  تجاوز للحدود المسموح بها تم تسجيلي لم مقارنة بمستوياتهما في الدراسة التي سبقتها حيث

 .لك  الغازينلنوعية الهواء المحيط 
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ثاني أكسيد الكبريت وثاز كسيد أالمعدالت السنوية والفصلية لتركيز ثاز ثاني  أدناه( 10-3يظهر الشكل رقم )
ثاز  أعل  معدل لمستوياتي حظ أن حيث ، الموقرولسرعة الرياح خ ل كل ساعة من ساعات اليوم في  النيتروجين

وكانت مستويات هالا الغاز تتناسب طرديا  مع معدل سرعة الرياح إال تصل  الشتاءفي فصل  سجلت الكبريتثاني أكسيد 
ل  أعل  مستوياتها في النهار هالا الغاز متقاربة جدا  مستويات  بينما كانت ،إل  أدن  مستوياتها في الصباح الباكر وا 

خ ل فصول السنة  متقاربة جدا   النيتروجينثاني أكسيد ثاز ويات مست تمعدال كانتخ ل فصول السنة األخرو. 
 . وكانت تتغير بشكل متفاوت مع معدل سرعة الرياح المختلفة
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 البقعة 3-5
SO)الكبريت  أكسيدستويات ثاز ثاني مأن البقعة  في رصدالموقع  فيبينت نتائج المراقبة 

2

 ينكبريتيد الهيدروجثاز و  (
(H

2

S)  وثاز ثاني أكسيد النيتروجين(NO
2

المسموح بها في القاعدة الفنية األردنية لنوعية الهواء  كانت  من الحدود (
  .ولم يتم تسجيل أ  تجاوز لتلن الحدود 1140/2006 المحيط

 

PM) العالقة في الهواءالجسيمات وأما بالنسبة لمستويات 
2.5

تعر   يةالرصد الحال فقد بينت نتائج المراقبة خ ل فترة (
لمستويات قريبة من تلن  موقع الرصد في المركز الوطني للبحث وا رشاد الزراعي )مديرية زراعة عين الباشا( في البقعة

التجاوزات للحد اليومي  عددفي  انخفا طفيف في المعدل السنو  و  انخفا مع  المسجلة في فترة الرصد السابقة
تجاوزا  سوجلت  13 معمقارنة  2020خ ل عام  تجاوزات 6حيث سوجل  ،ة األردنيةالمنصو  عليف في القاعد الفني

 .2019خ ل عام 
 

المعدالت السنوية والفصلية لتركيز كل من ثاز ثاني أكسيد الكبريت وثاز كبريتيد  أدناه( 11-3يوبّين الشكل رقم )
 ة من ساعات اليوم في موقع الرصد في البقعةولسرعة الرياح خ ل كل ساعوثاز ثاني أكسيد النيتروجين  الهيدروجين

عل   كانت متقاربة خ ل معظم ساعات اليوم وكبريتيد الهيدروجين ثاني أكسيد الكبريت ثاز  حيث يظهر أن مستويات
 ومتفاوت لغاز ثاني أكسيد النيتروجين تتغير بنمط مختلف كانت المعدالت السنوية والفصلية بينما. مدار الفصول األربعة

( 16:00-12:00تغير معدل سرعة الرياح إال كان يصل إل  أدن  مستوياتف في ساعات ما بعد الظهر والعصر ) مع
ل  أعل  مستوياتف في الساعات )  .(24:00-19:00( صباحا  وساعات المساء إل  منتصف الليل )9:00-8:00وا 
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PM هنان مصادر متعددة للجسيمات
2.5

لبقعة من أبرزها الجسيمات الناتجة عن حرق الوقود في المصادر الثابتة في ا 
حتمالية أقل الغبار المنبعث من المحاجر وعمليات طحن الجير وكاللن اوالمتحركة خاصة التي تعمل عل  الديزل، وب

ام التي تجاوزت فيها توزيع سرعة واتجاه الرياح خ ل األي ( أدناه13-3( و)12-3)الغبار الطبيعي. يبين الشك ن رقم 
PM المعدالت اليومية لتركيز الجسيمات

2.5
الحد المنصو  عليف في القاعدة الفنية األردنية في موقع الرصد في البقعة  

وهي ال تساعد عل  تشتت  %52.8، حيث يظهر أن الرياح الساكنة كانت سائدة بنسبة خ ل فترة الرصد الحالية
 .لوث القريبة مثل المركباتادر التا نبعاثات الصادرة من مص
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    ل على نوعية الهواء المحيطاحظر التجو  أثر -4
PM الجسيمات) للملوثات المحيط الهواء نوعية مراقبة نتائج الفصل هالا يغطي

10

PMو 
2.5

SO والغازات 
2

, NO
2

في ( 
 بهدف 15/4/2020 – 18/3/2020 لدية والجيزة والموقر( خ ل الفترة)البقعة والرصيفة والخا مواقع الرصد الخمسة

للحد من  الكلي أو الجزئي التي طوبقت في عموم مناطق المملكة فترة حظر التجوال خ ل المحيط الهواء نوعية تقييم
ستوياتها خ ل وبم (2019-2016) السابقة السنوات خ ل الفترة لنفس بمستوياتها ومقارنتها انتشار فايروس كورونا

 .(17/3/2020-1/1/2020) 2020الفترة التي سبقتها من عام 
 

في تراكيز الملوثات خ ل فترة حظر التجول  االنخفا  نسبة انيبين أدناه (1-4والشكل رقم ) (1-4جدول رقم )ال
وات الرصد ( لسن15/4 – 18/3) الفترة( مقارنة  بمستوياتها خ ل 15/4/2020 – 18/3/2020الجزئي والكامل )

في تراكيز  االنخفا  نسبة أدناه (2-4( والشكل رقم )2-4بينما يبين الجدول رقم ) (.2019-2016السابقة )
 الفترة( مقارنة  بمستوياتها خ ل 15/4/2020 – 18/3/2020الملوثات خ ل فترة حظر التجول الجزئي والكامل )

 .(17/3/2020-1/1/2020) 2020التي سبقتها من عام 
 

خالل فترة  PM2.5و PM10 الجسيماتوغاز ثاني أكسيد النيتروجين و  (: نسبة االنخفاض في تراكيز غاز ثاني أكسيد الكبريت1-4ل رقم )جدو
( لسنوات الرصد السابقة 15/4 – 18/3( مقارنًة بمستوياتها خالل الفترة )15/4/2020 – 18/3/2020حظر التجول الجزئي والكامل )

(2016-2019.) 

  االنخفاض نسبة صدموقع الر 
SO

2

 NO
2

 PM
10

/PM
2.5

 

 %54 %50 البقعة
20% 

PM2.5 

 -- %43 الجيزة
44% 

PM10 

 %31 %50 الخالدية
37% 

PM10 

 -- %83 %100 الرصيفة

 لجسيماتيتم رصد اال  %71 %92 الموقر
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خالل فترة  PM2.5و PM10 الجسيماتوغاز ثاني أكسيد النيتروجين و  سيد الكبريت(: نسبة االنخفاض في تراكيز غاز ثاني أك2-4جدول رقم )
-1/1/2020) 2020الفترة التي سبقتها من عام ( مقارنًة بمستوياتها خالل 15/4/2020 – 18/3/2020حظر التجول الجزئي والكامل )

17/3/2020.) 

  االنخفاض نسبة موقع الرصد
SO

2

 NO
2

 PM
10

/PM
2.5

 

 %68 --- البقعة
20% 

PM2.5 

 %24 %20 الجيزة
8% 

PM10 

 %67 %60 الخالدية
2% 

PM10 

 %83 %100 الرصيفة
20% 

PM10 

 لجسيماتيتم رصد اال  %60 %91 الموقر
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التجول الملوثات الغازية المت منة في الدراسة خ ل فترة حظر و  الجسيمات أظهرت نتائج الدراسة انخفا  مستويات
وعن مستوياتها خ ل ( 17/3/2020 – 1/1/2020( عن مستوياتها خ ل الفترة )15/4/2020 – 18/3/2020)

 مواقع الرصد. معظمفي  2020-2016سنوات الرصد السابقة  في( 15/4-18/3الفترة )



 – 18/3/2020حدوث تحسن في نوعية الهواء المحيط في أثلب مواقع الرصد خ ل الفترة )الدراسة  أظهرتوقد 
( نتيجة  لججراءات التي اتخالتها الحكومة األردنية للحد من انتشار فيروس كورونا متمثلة بنيقاف أثلب 15/4/2020

األنشطة الصناعية ومنع التنقل بين المحافظات والتزام م يين األشخا  منازلهم لتنخف  االنبعاثات الناجمة عن 
 ية. والبشر تجارية والعوادم المركبات واألنشطة الصناعية 
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 التوصيـــــات -5
 

 تؤكد نتائج الدراسة الحالية عل   رورة تطبيق التوصيات التالية: 
يوص  باالستمرار في مراقبة نوعية الهواء في مناطق الرصد الحالية وزيادة المناطق المغطاة لتشمل كافة  .1

ديد المناطق المعر ة لتلوث الهواء للعمل لما لاللن من أهمية لتح من شبكة رصد وطنيةمناطق المملكة  
التي من شأنها الحد  (Air Quality Control)عل  دراسة مصادر التلوث في تلن المناطق وتنفيال ا جراءات 

من تجاوز تراكيز الملوثات لحدود المواصفات الوطنية لنوعية الهواء المحيط وكاللن المحافظة عل  المناطق 
 من حدود المواصفات الوطنية لنوعية الهواء المحيط من التدهور.التي تتمتع بنوعية هواء  

 

في  (Black Carbon)يوص  بتوسيع دائرة الرصد من حيث عدد الملوثات المرصودة. خاصة رصد مستويات  .2
PMالجسيمات  المناطق التي تعاني من كثافة حركة السير والتي يرصد فيها

2.5

PM)أو  (
10

حيث إن اللن يساعد  
ساهمة االنبعاثات الصادرة من احتراق الوقود في المركبات عل  مستويات الجسيمات في الهواء في تقدير م

O)وكاللن رصد مستويات األوزون . المحيط
3

في المناطق التي تعاني من كثافة حركة السير وثيرها من  (
ث أن تلن الظروف النيتروجين والمركبات الع وية المتطايرة وأشعة الشمس الحادة حيكاسيد أمصادر انبعاث 

 تساعد عل  تكون ثاز األوزون في الهواء المحيط وهالا الغاز م ر جدا  بالصحة العامة.
 

يوص  باستخدام النمالجة الريا ية النتشار الملوثات في تحديد مواقع رصد نوعية الهواء المحيط حيث أن  .3
أن اللن يحتاج إل   ، إالّ اء المحيطفي تحديد مواقع رصد نوعية الهو  النمالجة الريا ية تعتبر من أنجع الطرق

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

الوطنية لنوعية الهواء المحيط في المملكة، والتي  االستراتيجيةإن مثل هاله الدراسات ت ع األساس للعمل عل   .4
 ل  المقترحات التالية:تحتاج أي ا  إل  تنفيال العديد من األبحاث والتي ال تنحصر ع

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

.حيطعل  نوعية الهواء الم


واستفادة من هاله التجربة يوص  بتنفيال و/أو  أثر حظر التجوال عل  نوعية الهواء المحيط دراسة بناء  عل  نتائج .5
 دراسة امكانية تنفيال التوصيات التالية:

مستدامة والات كفاءة عالية ونظيفة تساهم في تخفيف االختناقات المرورية  عام أو جماعي انشاء أنظمة نقل -
  الهواء. والحد من تلوث

تشجيع الشركات والمنشآت الصناعية عل  االستثمار بشكل فّعال في الطاقة المتجددة وحلول الطاقة النظيفة  -
 األخرو والتحكم باالنبعاثات الصادرة منها.
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دراسة إمكانية العمل عن بعد لبع  النشاطات حيث أن اللن يساهم في خف  التلوث الناجم عن كثافة  -
اب للدوام والعودة منف، وتشجيع االجتماعات عل  منصات ا نترنت المختلفة والتوسع الحركة المرورية للاله

 بالتعليم عن بعد خاصة في الجامعات.
و ع آليات حكومية تحفز االستثمار في البدائل الخ راء األكثر كفاءة في استه ن الموارد الطبيعية واألقل  -

 لصناعي وقطا  النقل.تلوثا للبيئة في جميع القطاعات خاصة في القطا  ا
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  ((11ملحــــق )ملحــــق )
خرائط تبين مواقع الرصد خرائط تبين مواقع الرصد 
  ومصادر التلوث الثابتة ومصادر التلوث الثابتة 
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  ((22ملحــــق )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 

SO
2

 / H
2

S 

Analyzer 

model AF22e 

Replace the sample filter element Bi-weekly 

Optical, electric and fluid parameter check Monthly 

Internal zero filter replacement 6 months 

KNF pump maintenance 1 year 

UV lamp replacement 2 years or when required 

 

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 

Replacement of the SOx scrubber unit, 

glass filled tube 
Annual 

Replace the pump  Biennial or when 

required 

Change the battery 
Every 3 years or when 

BATT alarm occurs 

 

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 or when 

required 

Replace the solenoid valve  Every 3 years or when 

required 

Change the battery Every 3 years or when 

BATT alarm occurs 
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Continue Table 2… 

Equipment PM Frequency 

NOx/NH
3

 

Analyzer 

T201  

 

Replacement the sample inlet filter Biweekly  

Review and evaluate the Test Functions Biweekly  

Change chemical for ozone filter Annually  

Clean the reaction cell window  Annually or as needed 

Change the pump dry filter unit (DFU) Annually 

Change the ozone particulate filter (DFU) Annually 

Check for leaks in gas flow paths Annually  

Replace reaction cell O-rings and sintered 

filters 

Annually  

Rebuilding the pump When the RCEL 

pressure exceeds 10 in-

Hg (at sea level), noting 

that the RCEL will be 

checked biweekly as 

mentioned in this table. 

Replace the inline exhaust scrubber  Annually  

Replace the NO2 Converter 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  

          

Equipment PM Frequency 

NOx /NH
3

 

Analyzer 

Model AC32M 

Replacement of sample inlet filter Monthly 

Clean the fan inlet Monthly 

Checking of fluid parameter and span 

factors 

Monthly 

Replacing the charcoal cartridge Quarterly   

Check flow rate and air tightness Semi-annual 

Cleaning of ozone generator cathode Semi-annual 

Check and change (if required) the pump 

valves and diaphragms 

Annually  

Changing the molybdenum cartridge  When required  

Cleaning of measurement chamber When required  

 

Equipment PM Frequency 

NOx /NH
3

 

Analyzer 

Model AC32e 

Sample inlet dust filter 

replacement 

Monthly or 2-4 weeks according to 

dust amount 

Flow rate check Monthly 

Parameter check Monthly 

Internal zero filter replacement Annually 

Dryer filter replacement Annually 

Ozone filter replacement Annually 

KNF pump maintenance Annually 

Dust filter replacement Annually 

NOx Molybdenum converter 

replacement 

Biennial or When required depending 

on the analyzer response to the NO2 

reference 

Ozone scrubber maintenance  Biennial 
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Equipment PM Frequency 

Ozone restrictor cleaning  If required 

Sample restrictor cleaning If required 

Test for leaks  If required 

Cleaning of measurement 

chamber, restrictors, flow circuit. 

Annually or when required depending 

on the span coefficients which will be 

checked on a monthly basis as 

mentioned in the parameter check 

 

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

/PM
2.5

) 

monitors (Beta Gauge Monitors) 

Equipment PM Frequency 

Particulate 

Matter Analyzer 

5014i Beta 

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 

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 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  

Perform 72 hour BKGD test (BX-302 zero filter) Annual  

Check the flow rate and rebuild Vacuum Pump 

(If required)   

Biennial 
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Equipment PM Frequency 

Check and replace (If required) the Nozzle O-

ring (Special tools required)  

Biennial 

Check and replace (If required) Pump Tubing Biennial 

 

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: monthly ± 2 weeks 

- 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 for BAM-1020 and quarterly for 

5014i 

- 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،والجيزةوالخالدية).   

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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(3ملحــــق )  

قيم االرتياب ألعلى المعدالت 
الساعية واليومية الُمسجلة 
 في كل موقع للملوثات الغازية
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عتماد عل  ألعل  معدل ساعي وأعل  معدل يومي لكل ملوث عل  حده باال %95في فترة الثقة تم حساب قيمة االرتياب 
تعليمات العمل التي تم و عها من قبل قسم دراسات الهواء في الجمعية العلمية الملكية. علما  بأن حساب قيمة االرتياب 

تخدامف في المعايرة وقيمة لكل ملوث يعتمد عل  عدة عوامل وهي مواصفات الجهاز وتركيز الغاز المرجعي الال  تم اس
 االرتياب لهالا الغاز وفيما يلي ملخ  لقيم االرتياب المحسوبة لكل ملوث في كل موقع.

 قيمة االرتياب أعلى معدل ساعي وحدة القياس الملوث الموقع

 البقعة

 0.003 0.039 جزء في المليون ثاز ثاني أكسيد الكبريت

 0.008 0.085 يونجزء في المل ثاز ثاني أكسيد النيتروجين

 0.003 0.018 جزء في المليون ثاز كبريتيد الهيدروجين

 الجيزة
 0.005 0.167 جزء في المليون ثاز ثاني أكسيد الكبريت

 0.009 0.058 جزء في المليون ثاز ثاني أكسيد النيتروجين

 الخالدية

 0.007 0.180 جزء في المليون ثاز ثاني أكسيد الكبريت

 0.003 0.094 جزء في المليون د النيتروجينثاز ثاني أكسي

 0.016 0.180 جزء في المليون ثاز األمونيا

 الرصيفة
 0.004 0.031 جزء في المليون ثاز ثاني أكسيد الكبريت

 0.009 0.076 جزء في المليون ثاز ثاني أكسيد النيتروجين

 الموقر
 0.005 0.101 جزء في المليون ثاز ثاني أكسيد الكبريت

 0.008 0.046 جزء في المليون ثاز ثاني أكسيد النيتروجين

 
–25/2/2020خاللالفترة)الخالديةفيموقعاألمونياجزءفيالمليون(لغاز0.129(ألعلىمعدلساعي)uncertaintyدرجةالاليقين)

%.95جزءفيالمليونفيفترةالثقة0.035(هي17/6/2020

31/3خاللالفترة)الجيزةفيموقعنيأكسيدالنيتروجينثاجزءفيالمليون(لغاز0.042(ألعلىمعدلساعي)uncertaintyدرجةالاليقين)

%.95جزءفيالمليونفيفترةالثقة0.021(هي3/5/2020–2020/

28/4خاللالفترة)الخالديةفيموقعكبريتثانيأكسيدالجزءفيالمليون(لغاز0.017(ألعلىمعدلساعي)uncertaintyدرجةالاليقين)

%.95جزءفيالمليونفيفترةالثقة0.007(هي16/6/2020–2020/
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 قيمة االرتياب أعلى معدل يومي وحدة القياس الملوث الموقع

 البقعة

 0.003 0.012 جزء في المليون ثاز ثاني أكسيد الكبريت

 0.008 0.041 المليونجزء في  ثاز ثاني أكسيد النيتروجين

 0.003 0.004 جزء في المليون ثاز كبريتيد الهيدروجين

 الجيزة

 0.003 0.010 جزء في المليون ثاز ثاني أكسيد الكبريت

 0.008 0.034 جزء في المليون ثاز ثاني أكسيد النيتروجين

 الخالدية

 0.003 0.037 جزء في المليون ثاز ثاني أكسيد الكبريت

 0.002 0.044 جزء في المليون أكسيد النيتروجينثاز ثاني 

 0.006 0.100 جزء في المليون ثاز األمونيا

 الرصيفة
 0.003 0.011 جزء في المليون ثاز ثاني أكسيد الكبريت

 0.009 0.047 جزء في المليون ثاز ثاني أكسيد النيتروجين

 الموقر
 0.004 0.056 جزء في المليون ثاز ثاني أكسيد الكبريت

 0.009 0.013 جزء في المليون ثاز ثاني أكسيد النيتروجين

 




