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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 )

   .2019عام (: المعدالت اليومية وأعلى المعدالت الساعية لتراكيز غاز ثاني أكسيد الكبريت التي ُسجلت في مواقع الرصد الخمسة خالل 1-2شكل رقم )ال

 .2019عام الكبريت التي ُسجلت في مواقع الرصد الخمسة خالل  (: المعدالت الشهرية لتراكيز غاز ثاني أكسيد2-2شكل رقم )ال

 (.2019 – 2009(: مقارنة بين المعدالت السنوية لغاز ثاني أكسيد الكبريت في جميع مواقع الرصد خالل سنوات الرصد )3-2الشكل رقم )

 – 2009فككي جميككع مواقككع الرصككد خككالل سككنوات الرصككد ) الكبريككتعككدد التجككاوزات المسككجلة للحككد السككاعي لغككاز ثككاني أكسككيد (: مقارنككة بككين 4-2الشكككل رقككم )

2019.) 

 – 2009فككي جميككع مواقككع الرصككد خككالل سككنوات الرصككد ) عككدد التجككاوزات المسككجلة للحككد اليككومي لغككاز ثككاني أكسككيد الكبريككت(: مقارنككة بككين 5-2الشكككل رقككم )

2019.) 

   .2019اكيز غاز كبريتيد الهيدروجين التي ُسجلت في موقع الرصد في البقعة خالل عام (: المعدالت اليومية وأعلى المعدالت الساعية لتر 6-2شكل رقم )

 .2019عام (: المعدالت الشهرية لتراكيز غاز كبريتيد الهيدروجين التي ُسجلت في موقع الرصد في البقعة خالل 7-2شكل رقم )

 (.2019 – 2009وجين في موقع الرصد في البقعة خالل سنوات الرصد )(: مقارنة بين المعدالت السنوية لغاز كبريتيد الهيدر 8-2الشكل رقم )

فكي موقكع الرصكد فكي البقعكة خكالل سكنوات الرصكد  لغكاز كبريتيكد الهيكدروجين عدد التجاوزات لحدود المعكدالت السكاعية واليوميكة(: مقارنة بين 9-2الشكل رقم )

(2009 – 2019.) 

  .2019خالل عام  الخالديةالتي ُسجلت في موقع الرصد في  األمونيامعدالت الساعية لتراكيز غاز (: المعدالت اليومية وأعلى ال10-2شكل رقم )

 .2019عام خالل  الخالديةالتي ُسجلت في موقع الرصد في  األمونيا(: المعدالت الشهرية لتراكيز غاز 11-2شكل رقم )

 (.2018 – 2009ي موقع الرصد في الخالدية خالل سنوات الرصد )(: مقارنة بين المعدالت السنوية لغاز األمونيا ف12-2الشكل رقم )

 (.2019 – 2009خالل سنوات الرصد ) الخالديةفي موقع الرصد في  األمونيالغاز  عدد التجاوزات لحد المعدل اليومي(: مقارنة بين 13-2الشكل رقم )

NO, NOx & NOوجين )(: أعلى المعكدالت السكاعية لتراكيكز غكازات أكاسكيد النتكر 14-2شكل رقم )ال
2

خكالل عكام  جميكع مواقكع الرصكد( التكي ُسكجلت فكي 

2019.  

NO, NOx & NO(: المعدالت اليومية لتراكيز غازات أكاسيد النتروجين )15-2شكل رقم )ال
2

 .2019خالل عام في جميع مواقع الرصد ( التي ُسجلت 

  .2019عام نيتروجين التي ُسجلت في مواقع الرصد الخمسة خالل (: المعدالت الشهرية لتراكيز غاز ثاني أكسيد ال16-2شكل رقم )ال

 (.2019 – 2009(: مقارنة بين المعدالت السنوية لغاز ثاني أكسيد النيتروجين في جميع مواقع الرصد خالل سنوات الرصد )17-2الشكل رقم )



 

 د
 

 

 – 2009أكسيد النيتروجين فكي جميكع مواقكع الرصكد خكالل سكنوات الرصكد ) لغاز ثاني عدد التجاوزات المسجلة للحد الساعي(: مقارنة بين 18-2الشكل رقم )

2019.) 

 – 2009لغكاز ثكاني أكسكيد النيتكروجين فكي جميكع مواقكع الرصكد خكالل سكنوات الرصكد ) عدد التجاوزات المسجلة للحد اليومي(: مقارنة بين 19-2الشكل رقم )

2019.) 

PMلجسيمات )(: المعدالت اليومية لتراكيز ا20-2شكل رقم )ال
2.5

 .2019( التي ُسجلت في موقع الرصد في البقعة خالل عام 

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

 .2019خالل عام  الثالثة( التي ُسجلت في مواقع الرصد 

PM(: المعدالت الشهرية لتراكيز الجسيمات )22-2شكل رقم )ال
10

 & PM
2.5

 .2019واقع الرصد األربعة خالل عام ( التي ُسجلت في م

PM(: المعكدالت الشكهرية لتراكيكز الجسكيمات )23-2شككل رقكم )ال
10

 & PM
2.5

( التكي ُسكجلت فكي مواقكع الرصكد األربعكة بعكد حكالف المعكدالت اليوميكة ل يكام 

( فككي ثالثككة مككن مواقككع 2006/1140التككي سككجل خاللهككا تجككاوزات لحككد المعككدل اليككومي المنصككوة عليككة فككي القاعككدة الفنيككة األردنيككة رقككم )

 .2019ها خالل عام الرصد أو جميع

PM)(: مقارنككة بككين المعككدالت السككنوية للجسككيمات 24-2الشكككل رقككم )
2.5 

& PM
10

 – 2009المسككجلة فككي جميككع مواقككع الرصككد خككالل سككنوات الرصككد ) (

2019  .) 

PM)للجسكيمات  1140/2006فكي القاعكدة الفنيكة رقكم  للحكد اليكومي المنصكوة عليكةعكدد التجكاوزات (: مقارنة بين 25-2الشكل رقم )
2.5

 & PM
10

خكالل  (

 (.2019 – 2009سنوات الرصد )

 .2019خالل عام  البقعةفي موقع الرصد في  )عقدة( الرياح سرعة(: توزيع 26-2شكل رقم )ال

 .2019خالل عام  البقعةالرياح في موقع الرصد في  اتجاه(: توزيع 27-2شكل رقم )ال

 .2019خالل عام  الجيزةفي موقع الرصد في  )عقدة( الرياح سرعة(: توزيع 28-2) شكل رقمال

 .2019خالل عام  الجيزةالرياح في موقع الرصد في  اتجاه(: توزيع 29-2شكل رقم )ال

 .2019خالل عام  الخالديةفي موقع الرصد في  )عقدة( الرياح سرعة(: توزيع 30-2شكل رقم )ال

 .2019خالل عام  الخالديةالرياح في موقع الرصد في  اتجاه (: توزيع31-2شكل رقم )ال

 .2019خالل عام  الموقرفي موقع الرصد في )عقدة( الرياح  سرعة(: توزيع 32-2شكل رقم )ال

 .2019خالل عام  الموقرالرياح في موقع الرصد في  اتجاه(: توزيع 33-2شكل رقم )ال

 .2019خالل عام  الرصيفةفي موقع الرصد في  )عقدة( الرياح سرعة(: توزيع 34-2شكل رقم )ال

 .2019خالل عام  الرصيفةالرياح في موقع الرصد في  اتجاه(: توزيع 35-2شكل رقم )ال

 .2019عام خالل جميع مواقع الرصد الرياح في  مخطط لوردة(: 36-2الشكل رقم )

مواقككع الرصككد الخمسكة خككالل عككام  فككي (RH)ى المسكجلة يوميككا للرطوبككة النسكبية (: المعكدالت اليوميةككة والمعككدالت السكاعيةة القصككو  واألدنكك37-2شككل رقككم )ال

2019. 

 .2019في جميع مواقع الرصد خالل عام  (RH)(: المعدالت الشهرية للرطوبة النسبية 38-2شكل رقم )ال



 

 ه
 

 .2019مواقع الرصد الخمسة خالل عام  لحرارة في(: المعدالت اليوميةة والمعدالت الساعيةة القصو  واألدنى المسجلة يوميا لدرجة ا39-2شكل رقم )ال

 .2019(: المعدالت الشهرية لدرجة الحرارة في جميع مواقع الرصد خالل عام 40-2شكل رقم )ال

مكن سكاعات  ل سكاعةولسكرعة الريكاح السكائدة لكك وغكاز ثكاني أكسكيد النيتكروجين ثكاني أكسكيد الكبريكت المعكدالت السكنوية والفصكلية لتركيكز غكاز (:1-3شككككل )ال

  .2019خالل عام  اليوم في الجيزة

تكنة عليكة القاعكدة الفنيكة  الكال في موقع الرصد في الجيكزة خكالل األيكام التكي سكجل فيهكا تجكاوز للحكد اليكومي  )عقدة( الرياح سرعة(: توزيع 2-3شكل رقم )ال

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

 .2019خالل عام  

تكنة عليكة القاعكدة الفنيكة الوطنيكة  الكال الرياح  في موقع الرصد في الجيزة خالل األيام التي سكجل فيهكا تجكاوز للحكد اليكومي  اتجاه(: توزيع 3-3شكل رقم )لا

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

 .2019خالل عام  

 ولسكرعة الريكاح السكائدة لككل سكاعة مكن سكاعات وغكاز ثكاني اكسكيد النيتكروجين ثكاني أكسكيد الكبريكت ازالمعدالت السنوية والفصكلية لتركيكز غك (:4-3شكككل )ال

 .2019خالل عام  الرصيفةاليوم في 

تككنة عليككة القاعككدة  الككال فككي موقككع الرصككد فككي الرصككيفة خككالل األيككام التككي سككجل فيهككا تجككاوز للحككد اليككومي )عقككدة( الريككاح  سككرعة(: توزيككع 5-3شكككل رقككم )ال

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

 .2019خالل عام  

تككنة عليككة القاعككدة الفنيككة  الككال الريككاح فككي موقككع الرصككد فككي الرصككيفة خككالل األيككام التككي سككجل فيهككا تجككاوز للحككد اليككومي  اتجككاه(: توزيككع 6-3شكككل رقككم )ال

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

 .2019خالل عام  

تككنة عليككة القاعككدة  الككال فككي موقككع الرصككد فككي الرصككيفة خككالل األيككام التككي سككجل فيهككا تجككاوز للحككد اليككومي )عقككدة( الريككاح  سككرعة(: توزيككع 7-3شكككل رقككم )ال

 .2019خالل عام  لغاز ثاني أكسيد النيتروجين( 2006/ 1140الفنية الوطنية لنوعية الهواء المحيط رقم )

تككنة عليككة القاعككدة الفنيككة  الككال الريككاح فككي موقككع الرصككد فككي الرصككيفة خككالل األيككام التككي سككجل فيهككا تجككاوز للحككد اليككومي  اتجككاه(: توزيككع 8-3شكككل رقككم )ال

 .2019خالل عام  لغاز ثاني أكسيد النيتروجين( 2006/ 1140الوطنية لنوعية الهواء المحيط رقم )

ولسكرعة الريكاح السكائدة لككل  وغكاز األمونيكا وغكاز ثكاني اكسكيد النيتكروجين ثكاني أكسكيد الكبريكت لسكنوية والفصكلية لتركيكز غكازالمعكدالت ا (:9-3) رقكم شككككلال

 . 2019خالل عام  الخالديةاليوم في  ساعة من ساعات

تككنة عليكة القاعككدة  الكال تجككاوز للحكد اليككومي خككالل األيكام التككي سكجل فيهكا  الخالديكةفككي موقكع الرصكد فككي  )عقكدة( الريككاح سكرعة(: توزيككع 10-3شككل رقكم )ال

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

 .2019خالل عام  

يككة تككنة عليككة القاعككدة الفن الككال خككالل األيككام التككي سككجل فيهككا تجككاوز للحككد اليككومي  الخالديككةالريككاح  فككي موقككع الرصككد فككي  اتجككاه(: توزيككع 11-3شكككل رقككم )ال

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

 .2019خالل عام  

ولسككرعة الريككاح السككائدة لكككل سككاعة مككن  وغككاز ثككاني اكسككيد النيتككروجين ثككاني أكسككيد الكبريككت المعككدالت السككنوية والفصككلية لتركيككز غككاز (:12-3) رقككم شكككككلال

  .2019خالل عام  الموقراليوم في  ساعات

ولسكرعة الريكاح  وغكاز ثكاني اكسكيد النيتكروجين وغكاز كبريتيكد الهيكدروجين ثكاني أكسكيد الكبريكت المعكدالت السكنوية والفصكلية لتركيكز غكاز (:13-3) رقكم كككلشال

  .2019خالل عام  البقعةاليوم في  السائدة لكل ساعة من ساعات



 

 و
 

تكنة عليكة القاعكدة الفنيكة  الكال البقعة خالل األيام التي سجل فيها تجاوز للحكد اليكومي في موقع الرصد في  )عقدة( الرياح سرعة(: توزيع 14-3شكل رقم )ال

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

 .2019خالل عام  

تككنة عليككة القاعككدة الفنيككة  الككال ليككومي الريككاح  فككي موقككع الرصككد فككي البقعككة خككالل األيككام التككي سككجل فيهككا تجككاوز للحككد ا اتجككاه(: توزيككع 15-3شكككل رقككم )ال

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

  .2019خالل عام  
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 الواردة ضمن نص التقريـــرالجداول قائمـة 

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

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

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

 ط.(: األجهزة المستخدمة في رصد نوعية الهواء المحي4-1جدول رقم )

 .  2019خالل عام  (: ملخة نتائج رصد المعدالت الساعيةة لغاز ثاني أكسيد الكبريت في مواقع الرصد الخمسة1-2جدول رقم )

 . 2019خالل عام (: ملخة نتائج رصد المعدالت اليومُية لغاز ثاني أكسيد الكبريت في مواقع الرصد الخمسة 2-2جدول رقم )

 .  2019خالل عام  ية لتركيز غاز ثاني أكسيد الكبريت في جميع مواقع الرصد،المعدالت الشهر (: 3-2جدول رقم )

 . 2019خالل عام  المعدالت السنوية لغاز ثاني أكسيد الكبريت في مواقع الرصد الخمسة(: 4-2جدول رقم )

 . 2019خالل عام  (: ملخة نتائج رصد المعدالت الساعية لغاز كبريتيد الهيدروجين في البقعة5-2جدول رقم )

 .2019خالل عام  (: ملخة نتائج رصد المعدالت اليومية لغاز كبريتيد الهيدروجين في البقعة6-2جدول رقم )

 .  2019خالل عام  ،موقع الرصد في البقعةالمعدالت الشهرية والمعدل السنو  )جزء في المليون( لتركيز غاز كبريتيد الهيدروجين في (: 7-2جدول رقم )

 .  2019الخالدية خالل عام في  األمونياملخة نتائج رصد المعدالت الساعية لغاز (: 8-2جدول رقم )

 .2019الخالدية خالل عام في  األمونيا(: ملخة نتائج رصد المعدالت اليومية لغاز 9-2جدول رقم )

 . 2019خالل عام  لرصد في الخالدية،( لتركيز غاز األمونيا في موقع ا3المعدالت الشهرية والمعدل السنو  )ميكروغرام/م(: 10-2جدول رقم )

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

 .2019خالل عام  في مواقع الرصد الخمسة (

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

 .2019خالل عام  ةفي مواقع الرصد الخمس (

 . 2019خالل عام  المعدالت الشهرية لتركيز غاز ثاني أكسيد النيتروجين في جميع مواقع الرصد،(: 13-2جدول رقم )

 .2019خالل عام  المعدالت السنوية لغاز ثاني أكسيد النيتروجين في مواقع الرصد الخمسة(: 14-2جدول رقم )

PMلتراكيز الجسيمات ) (3كروغرام/م)مي (: المعدالت الشهرية15-2رقم ) جدول
10

 & PM
2.5

 .2019( التي ُسجلت في مواقع الرصد األربعة خالل عام 

PMلتراكيكز الجسكيمات ) (3)ميكروغكرام/م (: المعكدالت الشكهرية16-2رقم ) جدول
10

 & PM
2.5

( التكي ُسكجلت فكي مواقكع الرصكد األربعكة بعكد حكالف المعكدالت 

( فككي 1140/2006تجكاوزات لحككد المعككدل اليككومي المنصككوة عليككة فكي القاعككدة الفنيككة األردنيككة رقككم )اليوميكة ل يككام التككي سككجل خاللهككا 

 .2019ها خالل عام ثالثة من مواقع الرصد أو جميع

 .2019خالل عام  (: سرعة واتجاه الرياح السائدة في جميع مواقع الرصد17-2جدول رقم )

 .2019عام  أشهر الرصد في خالل )عقدة( والرياح السائدة في مواقع الرصد الخمسة، المعدالت الشهرية لسرعة الرياح(: 18-2جدول رقم )

 .2019خالل عام  (: أعلى وأدنى معدل يومي وكاللك أعلى وأدنى معدل شهر  تم تسجيلة للرطوبة النسبية في جميع مواقع الرصد19 -2جدول رقم )

 .  2019خالل عام  نى معدل شهر  تم تسجيلة لدرجة الحرارة في جميع مواقع الرصد(: أعلى وأدنى معدل يومي وكاللك أعلى وأد20 -2جدول رقم )



 

 ح
 

 الخالصــــة

زيادة عدد السكان الناتجكة عكن الزيكادة الطبيعيكة والزيكادة بسكبب إن التطور الصناعي والخدمي الال  تشهده المملكة باإلضافة إلى 
اللككك مككن زيككادة لعككدد المركبككات والنشككاطات الصككناعية والتجاريككة تكك د  ومككا يسككببة  الهجككرات القسككرية مككن البلككدان العربيككة المجككاورة

جميعهككا إلككى زيككادة انبعككاا الملوثككات التككي مككن شكك نها التكك ثير علككى نوعيككة الهككواء فككي العديككد مككن المنككاطق وعلككى صككحة اإلنسككان 
مكن النشكاطات الصكناعية والخدميكة  وراحتة. من هنا ت تي أهمية مراقبة نوعية الهواء المحيط خاصة في المناطق الم هولكة القريبكة

فكي خمكس منكاطق معرضكة للتلكوا  المحكيط بمراقبكة نوعيكة الهكواء اهتمامكا  كبيكرا   وزارة البيئكة ومن هنا أولكتوحركة السير الكثيف. 
كككانمحافظكككة -تجمعكككت فيهكككا الكثيكككر مكككن الصكككناعات وهكككي الحاتميكككة/لواء المكككوقر كككان، والجيزة/محافظكككة عمة ، والرصكككيفة/محافظة عمة

فإن وزارة البيئة هكي  2017( لسنة 6. وحسب قانون حماية البيئة رقم )زرقاء، والبقعة/محافظة البلقاء والخالدية/محافظة المفرقال
الجهة المخولة لحماية البيئة في المملكة وهي المس ولة عن مراقبة وقياس عناصر البيئة ومكوناتهكا ومتابعتهكا مكن خكالل المراككز 

فكي  الميكاه والبيئكة مرككزمع قسم دراسات الهكواء/  92/2007االتفاقية رقم  لاللك قامت الوزارة بتوقيع لوزارة.العلمية التي تعتمدها ا
 .الجمعية العلمية الملكية للقيام باللك

SO)لقكد تمكت مراقبكة تركيكز ثكاني أكسكيد الكبريكت 
2

NO, NO)واكاسكيد النيتكروجين  (
2

, NO
x

فكي جميكع مواقكع الرصكد حيكا أنهكا  (
ق الوقود في الصناعات والمركبات الخفيفة والثقيلكة، ومكن الجكدير بالكالكر أن نسكبة الكبريكت مرتفعكة نسكبيا  فكي الكديزل تنتج من حر 

PM)الثقيل المستخدم فكي األردن. كمكا تمكت مراقبكة تركيكز الجسكيمات  دوالوقو 
2.5

فكي البقعكة لقربهكا مكن حرككة السكير الكثيكف بكين  (
PM)ة ومراقبة تركيز الجسيمات والمنطقة الشمالية من المملك عمةان 

10

في ثالثة مواقع في الخالدية والرصيفة والجيزة لقربها مكن  (
مسكتويات األمونيكا  وقكد تمكت مراقبكةالنشاطات الصناعية واللك إضافة لما تتعرض لة كافكة منكاطق المملككة مكن الغبكار الطبيعكي. 

(NH
3

H)جين كبريتيكككد الهيكككدرو و  فكككي الخالديكككة لقربهكككا مكككن مكككزار  األبقكككار (
2

S)  فكككي البقعكككة لقربهكككا مكككن محطكككة تنقيكككة الميكككاه العادمكككة
   المنزلية.    

والجسيمات في  مستويات الملوثات الغازية تحديد ( إلى31/12/2019 – 1/1/2019للفترة ) استمرتهاله الدراسة والتي  هدفت
ا فككي القاعككدة الفنيككة األردنيككة لنوعيككة الهككواء المنككاطق الخمككس المشككار إليهككا أعككاله ومقارنتهككا فيمككا بينهككا وبالحككدود المنصككوة عليهكك

القككرار لمسكاعدتهم علككى اتخككاال  لصكنا المقترحككات تقككديم و  جالنتكائ تحليككلالدراسكة  هككاله وتضككمنت. كمكا 1140/2006المحكيط رقككم 
يكاة أفضكل اإلجراءات والقرارات المستندة على معلومات الرصد والتي من شك نها تحسكين نوعيكة الهكواء فكي تلكك المنكاطق وتكوفير ح

 للمواطن األردني مما ينعكس إيجابا  على الصحة العامة للناس. 

 

 

 



 

 ط
 

 التالي:أظهرت نتائج الدراسة 

  لمسكتويات مرتفعكة مكن الجسكيمات بقطكر  الموقكع تعرض: بلدية الجيزة الجديدة/ قسم حماية البيئةموقع الرصد في مبنى
PM)ميكرون  10يقل عن أو يساو  

10

. تجكاوزا   69 اليوميكة، حيا بلغ عكدد التجكاوزات اقع الثالثةاألعلى بين المو وكان  (
لكم و الدراسكة السكابقة  ةبفتكر مقارنكة  فكي الجيكزة وثكاني أكسكيد النيتكروجين ثكاني أكسكيد الكبريكتلكل مكن  المعدل السنو  وثبت

 ردنيكككككةفكككككي القاعكككككدة الفنيكككككة األ ينالغكككككاز  لهكككككالين امكككككالمنصكككككوة عليه ين السكككككاعي واليكككككومييكككككتم تسكككككجيل أ  تجكككككاوز للحكككككد
  .لنوعية الهواء المحيط 1140/2006

 خكالل فتكرة الدراسكة  الموقكع فكي غاز ثاني أكسكيد النيتكروجينل المعدل السنو  ارتفع: موقع الرصد في مبنى بلدية الرصيفة
 تجككاوزا  للحككد اليككومي 21تجككاوزا  للحككد السككاعي و 51حيككا تككم تسككجيل السككابقة الدراسككة  بفتككرةمقارنككة   طفيككفبشكككل  الحاليككة

لنوعية الهواء المحيط بينما ثبت المعكدل السكنو  لغكاز ثكاني  1140/2006المنصوة عليهما في القاعدة الفنية األردنية 
 ولم يتم تسجيل أ  تجاوز للحدين الساعي واليكوميالسابقة الدراسة  بفترةمقارنة   أكسيد الكبريت خالل فترة الدراسة الحالية

الجسكيمات  مستويات كما وانخفضت .لنوعية الهواء المحيط 1140/2006األردنية ا في القاعدة الفنية مالمنصوة عليه
بشككل  المسجلة فكي الموقكع خكالل فتكرة الدراسكة الحاليكة (PM10)ميكرون  10العالقة في الهواء بقطر يقل عن أو يساو  

 . ت األدنى بين المواقع الثالثةوكان تجاوزا   15حيا بلغ عدد التجاوزات اليومية السابقة الدراسة  بفترةمقارنة   ملحوظ

 10بقطككر يقككل عككن أو يسككاو  العالقككة فككي الهككواء مسككتويات الجسككيمات  ارتفعككت :موقــع الرصــد فــي مبنــى بلديــة الخالديــة 
حيككا بلككغ السككابقة الدراسككة  بفتككرةمقارنككة   بشكككل طفيككف المسككجلة فككي الموقككع خككالل فتككرة الدراسككة الحاليككة (PM10)ميكككرون 

وغكككاز ثكككاني أكسكككيد  ثكككاني اكسكككيد الكبريكككتغكككاز  ككككل مكككن مسكككتويات ارتفعكككتو  كمكككا .تجكككاوزا   23ميكككة عكككدد التجكككاوزات اليو 
السكابقة إال أنكة الدراسة  وياتهما خالل فترةمقارنة  بمست الخالدية خالل فترة الدراسة الحاليةفي موقع الرصد في  النيتروجين

لمنصككككوة عليهمككككا فككككي القاعككككدة الفنيككككة األردنيككككة لككككم يككككتم تسككككجيل أ  تجككككاوز للحككككدين السككككاعي واليككككومي لكككككال الغككككازين ا
الخالديكة فكي موقكع الرصكد فكي مبنكى بلديكة األمونيكا مسكتويات غكاز  انخفضتبينما  .لنوعية الهواء المحيط 1140/2006

د حيكا تجكاوز المعكدل السكنو  لغكاز األمونيكا الحك ،السكابقة الدراسكة وياتة خالل فتكرةبمست مقارنة   خالل فترة الدراسة الحالية
يككتم تسكككجيل أ   لككم إال أنكككة لنوعيككة الهككواء المحككيط 1140/2006السككنو  المنصككوة عليككة فكككي القاعككدة الفنيككة األردنيكككة 

 .لهالا الغاز هاله المواصفة تجاوز للحد اليومي المنصوة علية في

 وغكاز ثكاني  يكتثكاني اكسكيد الكبر بينكت نتكائج المراقبكة أن مسكتويات غكاز  :موقع الرصد على الحد بـين الحاتميـة والمـوقر
الدراسكككة  خكككالل فتكككرة مابمسكككتوياته خكككالل فتكككرة الدراسكككة الحاليكككة مقارنكككة   انخفضكككتالمسكككجلة فكككي الموقكككع  أكسكككيد النيتكككروجين

ولم يتم تسجيل أ  تجاوز للحكدين السكاعي واليكومي لككال الغكازين المنصكوة عليهمكا فكي القاعكدة الفنيكة األردنيكة ، السابقة
 .يطلنوعية الهواء المح 1140/2006

 المعكدالت  : ارتفعكتموقع الرصد في المركز الوطني للبحـث واإلرشـاد الزراعـي )مديريـة زراعـة عـين الباشـا( فـي البقعـة
خكالل فتكرة الدراسكة الحاليكة  طفيكفبشكل  الموقع المسجلة في كبريتيد الهيدروجينوغاز  غاز ثاني أكسيد الكبريتل السنوية

للحدود المنصوة عليها في القاعدة  لكال الغازينلم يتم تسجيل أ  تجاوز و  ،ابقةا في فترة الدراسة السممقارنة بمستوياته
 المسكجل النيتكروجينغاز ثاني أكسكيد ل المعدل السنو  انخفض بينما .لنوعية الهواء المحيط 1140/2006 الفنية األردنية

 أ تم تسككجيل يكك ولككم ،الدراسككة السككابقة خككالل فتككرة الدراسككة الحاليككة مقارنككة بمسككتوياتة فككي فتككرةموقككع الرصككد فككي البقعككة  فككي
بينمككا   .لهككالا الغككاز لنوعيككة الهككواء المحككيط 1140/2006للحككدود المنصككوة عليهككا فككي القاعككدة الفنيككة األردنيككة تجككاوزات 
PM)ميكككرون  2.5الجسككيمات بقطككر يقككل عككن أو يسككاو  مسككتويات  ارتفعككت

2.5

خككالل فتككرة الدراسككة الحاليككة  طفيككفبشكككل  (
 .تجاوزا   13، حيا بلغ عدد التجاوزات اليومية ها خالل فترة الدراسة السابقةمقارنة بمستويات

 



 

 ي
 

االسككتمرار فككي مراقبككة نوعيككة الهككواء المحككيط فككي منككاطق الرصككد الحاليككة وزيككادة  توصككيات منهككاال بعككض إلككىوقككد خلصككت الدراسككة 
عككدد الملوثككات المرصككودة خاصككة رصككد  المنككاطق المغطككاة بالرصككد لتشككمل كافككة منككاطق المملكككة، وتوسككيع دائككرة الرصككد مككن حيككا

 .واألوزون (Black Carbon)مستويات 

للملوثكات فكي مواقكع الرصكد الخمسكة  والسكنوية الجدول في الصفحة التالية يظهر ملخصا  لنتائج رصد المعكدالت السكاعية واليوميكة
 (.31/12/2019 – 1/1/2019خالل فترة الرصد الحالية )

 



 

 ك
 

 (.31/1٢/٢٠1٩ – 1/1/٢٠1٩) للفترة الخمسة الرصد مواقع في الرصد نتائج ملخص

أعلى معدل ساعي )جزء  الموقع الملوثات
 في المليون(

أعلى معدل يومي )جزء في 
 المليون(

عدد تجاوزات المعدالت الساعية لحد 
 المواصفة

عدد تجاوزات المعدالت اليومية لحد 
 المواصفة

المعدل السنوي )جزء في 
 المليون(

SO
2

 

 الرصيفة
 0.003 صفر صفر 0.017 0.041

NO
2

 0.351 0.144 51 21 0.015 
PM

10

  3ميكروغرام/م 34 15 في المواصفة ال يوجد حد  3ميكروغرام/م 318 --- 
SO

2

 

 البقعة

 0.002 صفر صفر 0.019 0.056
H

2

S 0.026 0.009 0.002 صفر صفر 
NO

2

 0.017 صفر صفر 0.040 0.082 
PM

2.5

 3ميكروغرام/م 36 13 في المواصفة ال يوجد حد  3ميكروغرام/م 133 --- 
SO

2

 

 الجيزة
 0.006 صفر صفر 0.017 0.035

NO
2

 0.012 صفر صفر 0.042 0.068 
PM

10

 3ميكروغرام/م ٩6 6٩ في المواصفة ال يوجد حد  3ميكروغرام/م 421 --- 
SO

2

 

 الموقر
 0.008 صفر صفر 0.103 0.222

NO
2

 0.005 صفر صفر 0.020 0.060 
SO

2

 

 الخالدية

 0.004 صفر صفر 0.027 0.150
NO

2

 0.016 صفر صفر 0.039 0.115 
NH

3

 3ميكروغرام/م 22 صفر في المواصفة ال يوجد حد 3ميكروغرام/م 81 3ميكروغرام/م 128 
PM

10

 3ميكروغرام/م 75 ٢3 في المواصفة ال يوجد حد  3ميكروغرام/م 370 --- 

 (114٠/٢٠٠6رقم  القاعدة الفنيةت الهواء المحيط التي تم رصدها في الدراسة )الحدود القصوى المسموح بها لملوثا
SO عنصر القياس

2

 NO
2

 H
2

S NH
3

 PM
10

 PM
2.5

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sulfur dioxide (SO
2

) and nitrogen oxides (NO, NO
2

 & NOx) were monitored in the above 

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

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

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

to or less than 2.5 micron (PM
2.5

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

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

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

) was monitored in Al-

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

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

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

) was monitored in Al-Khalidyeh which is 

close to the cows farms and hydrogen sulfide (H
2

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

close to Al-Baq'a wastewater treatment plant.   

The main aim of this study that lasted during the period (January 2019 – December 

2019) was to identify the air pollutants levels in the above mentioned five areas and 

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

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

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

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

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

 The PM
10

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

levels of PM
10

 were recorded at this site in comparison to the other sites 

and exceeded the daily allowable limit in Jordanian standards in 69 days 

during the study period. The annual averages of SO
2

 and NO
2

 were equal 

to the anuual averages for the previous study period, and its levels were 

within the Jordanian standard allowable limits for ambient air quality. 

 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, and it exceeded the hourly and daily allowable limits in 

Jordanian standards in 51 and 21 times respectively during the study 

period. While the annual average of SO
2

 was equal to the anuual average 

for the previous study period, and its levels were within the Jordanian 

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

 levels 

decreased 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 15 days during the study period. 

 The PM
10

 levels in Al-Khalidyeh monitoring site increased 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 23 

days during the study period. And the SO
2

 and NO
2

 anuual averages in Al-

Khalideyeh monitoring site increased in this study period in comparison 

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

Jordanian standard allowable limits for ambient air quality. While, the NH
3

 

anuual average in Al-Khalideyeh monitoring site decreased 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. 

 The SO
2

 & NO
2

 levels in Al-Mowaqqar monitoring site decreased in this 

study period in comparison to its levels during the previous monitoring 

period and its levels were within the Jordanian standard allowable limits 

for ambient air quality.  

 The SO
2 

and H
2

S annual averages in Al-Baq'a monitoring site increased 

slightly in this study period in comparison to its levels during the previous 

monitoring period and its levels were within the Jordanian standard 

allowable limits for ambient air quality. While, the NO
2

 anuual average in 

Al- Al-Baq'a monitoring site decreased in this study period in comparison 

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



 

 ن
 

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

PM
2.5

 levels in this study period were more than its levels in the last 

monitoring period, and it exceeded the daily allowable limit in Jordanian 

standards in 13 days during the study period. 

 

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

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

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

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

تنتشر في المملكة األردنية الهاشمية العديد من الصناعات والنشاطات التي قد ت د  إلى تلوا الهواء المحيط، حيا أن 
االقتصاد  أدت إلى زيادة الضغط على النشاطات الخدمية يرافقها التوسع في القطا  الصناعي زيادة عدد السكان والنمو 

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

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

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

مراقبة طويلة األمد لنوعية الهواء بالرغم من قربها للعديد من النشاطات التي قد ت ثر على نوعية الهواء المحيط في تلك 
في خمس مناطق معرضة للتلوا تجمعت فيها  المحيط بمراقبة نوعية الهواء ماما  كبيرا  اهت وزارة البيئة لالا أولتالمناطق، 

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

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

 . 2008في الجمعية العلمية الملكية للقيام باللك. علما  ب ن الرصد في هاله المواقع قد بدأ في تموز  المياه والبيئة
 

SO)لقد تمت مراقبة تركيز ثاني أكسيد الكبريت 
2

NOx NOاكاسيد النيتروجين )و  (
2

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

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

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

10

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

NH)الغبار الطبيعي. وقد تمت مراقبة مستويات األمونيا 
3

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

2

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

(JAS) ثاني أكسيد الكبريت  لقياسات غازات(SO
2

H)يتيد الهيدروجين وكبر  (
2

S)  وأكاسيد النيتروجين(NO, NO
2

 & NO
x

) 
  في الهواء المحيط.

 

 ولغاية 1/1/2019يغطي هالا التقرير النهائي النتائج التي تم الحصول عليها خالل فترة الرصد التي امتدت للفترة من 
31/12/2019. 
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 المشمولة في الرصد المناطق 1-1

 

 البقعة 1-1-1
ويقع في  هالا المخيم هو األكبر في األردن حيا يعتبر ،1968ت في عام ئشواحد من ستة مخيمات أنمخيم البقعة هو 

يقدر عدد سكان لواء عين الباشا و  عمةانإلى الشمال من مدينة  كيلومترا   6.5بعد لواء عين الباشا/ محافظة البلقاء وعلى 
المختلفة مثل ريبة من المخيم واألنشطة الصناعية وتعتبر محطة معالجة المياه العادمة الق .1نسمة 195370 حوالي

على  ازدحام حركة المرور يعد لاللك ، باإلضافةالمنطقةمصادر تلوا الهواء في  التعدين وتصنيع الجير والجبس من أهم
 . في المنطقة الهواءمن مصادر تلوا  ربد وسائر مناطق محافظات الشمالإعمةان ومدينة الطريق الرئيس الواصل بين 

 

 الجيزة ٢-1-1
إلى الجنوب من مطار الملكة علياء الدولي، تعتبر هاله المنطقة من  عمةان العاصمة تقع منطقة الجيزة في محافظة

. تقع مدينة الجيزة على الطريق 1ةنسم 130460المناطق الم هولة بالسكان حيا ُيقدر عدد سكان لواء الجيزة بك 
األنشطة الصناعية وبشكل رئيس الصناعات تعد  الجنوبية األخر . الصحراو  الال  يربط العاصمة مع المحافظات

 ،من المصادر الرئيسة لتلوا الهواء في هاله المنطقةباإلضافة إلى حركة المرور العالية في المطار والكربونات الحديدية 
 يمكن أن يت ثر بالغبار الطبيعي. الال االعتبار طبيعة ومكان الموقع  بعينمع األخال 

 

 لخالديةا 1-1-3
تعد  .1نسمة 43560حوالي  قضاء الخالدية ويقطن عمةانمدينة تقع الخالدية في محافظة المفرق إلى الشمال الشرقي من 

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

 

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

المنظفات و  الدباغةو  البالستيكيةالصناعات و  المواد الغالائيةمصانع األنشطة الصناعية مثل تعد  .1نسمة 532790حوالي 
 .النشطة باإلضافة إلى حركة المرور ،من المصادر الرئيسة لتلوا الهواء في هاله المنطقة ومستحضرات التجميل

 

 الموقر 1-1-5
تعد  .1نسمة 93280ويقطن لواء الموقر حوالي  عمةانإلى الجنوب الشرقي من  عمةانتقع منطقة الموقر في محافظة 

مع من المصادر الرئيسة لتلوا الهواء في هاله المنطقة  الكلورين والصابونو  ناعية مثل صناعات الحديدنشطة الصاأل
 االعتبار أن هاله المنطقة مجاورة لمجموعة مصانع. بعيناألخال 

 
 
 

                                                           
 .دائرة اإلحصاءات العامة – 2019ردني لعام األ السنو  اإلحصائي الكتاب 1



 

-3- 
 

 أهداف الدراسة ٢-1

 

 :هاله الدراسة إلى تهدف
 ومقارنتها  سابقا  المشار إليها  في المناطقحيط المالعالقة في الهواء  تحديد مستويات الملوثات الغازية والجسيمات

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

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

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

 

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

 
 (.  114٠/٢٠٠6رقم  القاعدة الفنية(: الحدود القصوى المسموح بها لملوثات الهواء المحيط التي تم رصدها في الدراسة )1-1جدول رقم )

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

SO)ثاني أكسيد الكبريت 
2

) 

 شهر 12مرات خالل 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 خالل أ   3 3ميكروغرام/م 270 عةسا 24

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

2

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

NO)ثاني أكسيد النيتروجين 
2

) 

 شهر 12مرات خالل أ   3 يونجزء في المل 21,0 ساعة واحدة

 شهر 12مرات خالل 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 خالل أ   3 3ميكروغرام/م 65 ساعة 24
 ---- 3ميكروغرام/م 15 سنو 

أو يساو  الجسيمات بقطر يقل عن 
PM)ميكرون  10

10

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

 ---- 3ميكروغرام/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

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

مثل البراكين وتحلُّل المواد  الال  يحتو  على نسب مرتفعة من الكبريت. كما ينبعا هالا الغاز من مصادر طبيعية
 العضوية. 

 

والجهاز التنفسي بدرجات مختلفة واللك حسب تركيزه في الهواء  عرض لهالا الغاز يسبب تهيجا  في أغشية العينالت
المستنشق ومدة التعرض لة وكاللك حسب حساسية الشخة المتعرض لة ووجوده مع ملوثات أخر  مثل الجسيمات 

ن المطر الحمضي )حامض واألوزون حيا يمكن أن يسبب أمراضا مزمنة مثل الربو والتهاب الشعب ال رئوية. كما أنة يكوة
 الكبريتيك( الال  قد يقتل الحياة الفطرية واألشجار ويتلف المباني والمواد والممتلكات. 

 

NO, NO)أكاسيد النيتروجين  ٢-1-3
2

 & NOx) 
 

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

(. NOلنيتروجين )( وأول أكسيد ا
وتتكون هاله األكاسيد كناتج لجميع عمليات االحتراق التي يدخل فيها الهواء خاصة  التي تتم في درجات الحرارة العالية 

يكون الناتج األساسي إال انة ال  NOنتيجة ألكسدة النيتروجين الجوة  بدرجات الحرارة العالية. وعلى الرغم من أن غاز 
 لى صحة اإلنسان.يعتبر الو ت ثير سيئ ع

 

NOغاز  
2

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

نتيجة االحتراق بينما تكون معظم تراكيزه في  
خالل العمليات المختلفة، مثال  عن طريق األوزون حيا أنة من الممكن أن يواصل  NOالهواء المحيط نتيجة أكسدة 

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

والال  باإلضافة لحامض الكبريتيك ي د  إلى ( 
 ظاهرة المطر الحمضي.

 

NOإن التعرض لغاز 
2

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

NOالجسم ل مراض التنفسية مثل التهاب الرئتين. وتظهر األبحاا أن األطفال هم المجموعة األكثر حساسية لغاز 
2

حيا  
بو هم مجموعة يميلون أكثر من غيرهم لإلصابة بمختلف األمراض التنفسية. كما يعتبر المرضى الالين يصابون بالر 

 حسةاسة بشكل خاة لهالا الغاز.
 
 
 
 
 



 

-5- 
 

PM)الجسيمات  1-3-3
10

 & PM
2.5

) 
 

PM)هناك عدةة مصادر للجسيمات 
10

 & PM
2.5

في الهواء المحيط فباإلضافة للمصادر الطبيعية، تنبعا هاله الجسيمات  (
حتراق المختلفة، الحرائق، استخراج من وسائل النقل خاصة التي تعمل على وقود الديزل، والدخان المنبعا من مصادر اال

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

إن حجم الجسيمات الال  يعبر عنة بالقطر األيروديناميكي يعتبر من أهم الخصائة التي تتحكم في سلوك هاله الجسيمات 
PM)ميكرون  10عن أو يساو   في الغالف الجو  وكاللك في ت ثيرها على البيئة والصحة. الجسيمات بقطر يقل

10

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

2.5

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

10

 & PM
2.5

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

 

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

2.5

إن الت ثيرات  فإنها تعتبر األخطر على الرئتين.صغيرة بما فية الكفاية لتتغلغل داخل القصبات الهوائية والرئتين  (
ناجمة عن التعرض لهاله الجسيمات ال تعتمد فقط على حجمها بل أيضا على تركيزها في الهواء المستنشق، الصحية ال

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

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

 

H)كبريتيد الهيدروجين  1-3-4
2

S) 
 

H)كبريتيد الهيدروجين 
2

S)  غاز عديم اللون الو رائحة كريهة، ونفاالة وقوية تشبة رائحة البيض الفاسد ويوجد بشكل طبيعي
لسائلة التي تحتو  على الكبريت عند تحللها البيولوجي. لالا في البيئة. ينبعا هالا الغاز حيثما تكون النفايات الصلبة أو ا

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

2

S ك من للهواء المحيط. وكالل
يتم إنتاج كبريتيد الهيدروجين من كما الممكن أن يوجد هالا الغاز في المياه الجوفية خصوصا  في اآلبار قرب حقول النفط. 
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Hاألنشطة الصناعية بما فيها معامل تكرير البترول. تختلف اآلثار الصحية الناجمة عن التعرض لغاز 
2

S  حسب مستوياتة
 ز إلى تهيج العين واألنف والرئة.رض لمستويات مرتفعة من هالا الغافي الهواء المستنشق حيا ي د  التع

 

 (NH3األمونيا ) 1-3-5
 

NH)األمونيا 
3

هو غاز عديم اللون لة رائحة نفاالة. يستخدم هالا الغاز في العديد من الصناعات من أهمها إنتاج السماد  (
مزار  المواشي مثل األبقار تعتبر و  اء المحيط. كاللكوالتي تعتبر مصدرا  من مصادر انبعاثة إلى الهو وفي مجال التبريد 

NHمن المصادر الرئيسة النبعاا  والدواجن
3

إلى الهواء المحيط. إن األعالف التي تتغال  عليها تلك المواشي تحتو   
ئلة على نسبة فائضة عن الحاجة من النيتروجين وهالا ي د  إلى تواجده بنسبة عالية في مخلفات الماشية الصلبة والسا

NHوالتي ينتج من تحللها ميكروبيا  غاز 
3

NH. يسبكب التعرض لغاز 
3

تهيجا  في األغشكية المخاطية للعيون والحنجكرة  
من الممكن أن يحدا في حالة تسربة من أماكن تخزينة كك  الال والجيوب األنفية. والتعرض لتراكيز مرتفعة من هالا الغاز كك 

 قد ي د  إلى الوفاة.  
 

 الرصدمواقع  1-4
 

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

كم. وتوضح الخرائط  10ها بالنسبة لمصادر التلوا الثابتة في محيط ال يتجاوز قطره الرصد باإلضافة إلى بعدها واتجاه
( مواقع الرصد ومصادر تلوا الهواء الثابتة في كل منطقة من مناطق الرصد. بينما يبين الجدول رقم 1في ملحق رقم )

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

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

 ات الهواء.العناصر من أهمية في معرفة مصادر التلوا ومد  انتشار ملوث
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 (: مواقع الرصد في المملكة األردنية الهاشمية٢ – 1جدول رقم )

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

 الملوثات التي تّم رصدها

المركز الوطني للبحا  البقعة:
)مديرية واإلرشاد الزراعي 

 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

 

مناشير حجر ومعامل 
 طوب

 شمال غرب-كم شمال 9,0حوالي 

 جنوب شرقكم  1,2حوالي  مصنع المنيوم

 كم شمال شرق 5,4حوالي  مصنع أدوية

  بلدية الخالدية ية:الخالد
 

E: 246205.59 

N: 3564446.17 

وحظائر  مزار  أبقار
 مواشي

تحتو  منطقتي الخالدية والظليل على 
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 األبيض 

مصنع اسمنت محاجر 
 األبيض 

 جنوب غرب-بكم جنو  0,10حوالي 

 شمال غرب-كم غرب 10.1حوالي   الراجحيمصنع اسمنت 

الحد بين الحاتمية  الموقر:
  والموقر

E: 225388.00 

N: 3522728.00 

 كم غرب 8,0حوالي  مصنع الكلورين

SO
2

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

 كم جنوب غرب 3,1حوالي  مصنع بترا للمكيفات
صناعات خفيفة كالحرف 

 والمشاغل
 غرب-كم شمال غرب 9,1حوالي 

بلدية /قسم حماية البيئة الجيزة:
 الجيزة الجديدة

 

E: 779990.00 

N: 3510978.00 

 كم شمال شرق 9,3حوالي  الدولي عمةان مطار 

SO
2

, NOx & PM
10

 

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

 كم جنوب غرب 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 
 الدولي  عمةانلمطار 

 واخر  قرب مخيم الجيزة 

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

 E: 221014.00 بلدية الرصيفة  الرصيفة:

N: 3546235.00 

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

SO
2

, NOx & PM
10

 

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

صناعات متعددة )مصنع 
بطاريات، مصنع بالستيك، 

 الخ(

 كم جنوب غرب 0,5حوالي 

صناعات خفيفة كالحرف 
 والمشاغل

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

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

 شرق-كم جنوب شرق 5,4ي حوال مصنع البيوغاز
 كم شرق 5,4حوالي  مصنع حديد
 كم شرق 0,4حوالي  مصنع دباغة

معامل طوب ومناشير 
 حجر

 شمال غرب-غربكم  5,1حوالي 

 كم شمال شرق 5,4حوالي  مصنع كحول
 

  
 ة(: موقع الرصد في الرصيف3-1الشكل رقم ) (: موقع الرصد في البقعة٢-1الشكل 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  مواقع الرصــد
 سطح األرض )م(

بعد موقع الرصد عن أقرب 
 مبنى )م(

بعد موقع الرصد عن أقرب 
 شجرة )م(

بعد موقع الرصد عن 
 أقرب شارع )م(

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

 م 7 ≈ م 30 ≈ م 20 ≈ م 10 ≈ الرصيفة

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

تمة . وأهم المواصفات الفنية لكل جهاز ( األجهزة المستخدمة في عملية الرصد، ومبدأ عمل كل منها4-1يبين الجدول رقم )
ية باستخدام أجهزة تحليل غازات أوتوماتيكية، حيا ت خال عينات من الهواء المحيط بشكل رصد تراكيز ملوثات الهواء الغاز 

متواصل، تحلل هاله العينات وتخزن نتائج التحليل على شكل معدالت ساعيةة لتركيز الغاز في الهواء المحيط. حيا تتم 
خدام غازات معايرة بتركيز محدد للت كد من دقة معايرة جميع أجهزة التحليل العاملة على رصد الملوثات الغازية دوريا  باست

PMرصد الجسيمات ) تميبينما  عمل األجهزة وتعديل استجابتها وصيانتها عند الضرورة. 
2.5

( في البقعة والجسيمات 
(PM

10

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

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

 

 مستخدمة في رصد نوعية الهواء المحيط.(: األجهزة ال4-1جدول رقم )

 مواصفات فنية الموقع عمل الجهـــاز اسم الجهاز ومبدأ عمله

Sulfur Dioxide 

Analyzer  
UV- Fluorescence 

رصد غاز ثاني أكسيد الكبريت في الهواء 
 المحيط بشكل متواصل

 جميع مواقع الرصد

Measurement range: 0 ppm to 

0.05/0.1/0.2/0.5/10 ppm Automatic 

range switching 

Response time:180 sec or shoter 

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

Working temperature: 5-40 ºC  

Nitrogen Oxides  
(NO, NO

2 

& NOx) 

Analyzer  

Chemiluminesc-

ence 

                            غازات أكاسيد النيتروجين رصد
(NO, NO

2

 & NOx)  في الهواء
 المحيط بشكل متواصل

 جميع مواقع الرصد

Measurement range: 0 ppm to 

0.1/0.2/0.5/1/10 ppm Automatic 

range switching 

Response time: 120 sec 

Measurement units: ppm or ppb 

Sample flow rate: 0.8 l/min 

Working temperature: 5-40 ºC 

Particulate Matter 

(PM10 & PM2.5) 

Monitor  

Beta-Attenuation  

PM) رصد الجسيمات 
10

 & PM
2.5

في  (
 الهواء المحيط بشكل متواصل

البقعة، والجيزة، 
 والرصيفة والخالدية

Measurement range: 0-10000 µg/m
3

 

Response time: 10-200 sec 

(programmable) 

Measurement unit: µg/m
3 

Sample flow rate: 1 m
3

/hr 

Working temperature: 10-40 ºC 

Hydrogen Sulfide 

Analyzer  

UV-Fluorescence 

رصد غاز كبريتيد الهيدروجين في الهواء 
 المحيط بشكل متواصل

 البقعة

Measurement range: 0 ppm to 

0.05/0.1/0.2/0.5/10 ppm Automatic 

range switching 

Response time:180 sec or shoter 

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

Working temperature: 5-40 ºC 
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Ammonia  

Chemiluminescence  

رصد غاز األمونيا في الهواء المحيط 
 بشكل متواصل

 الخالدية

Chemiluminescence:  

Measurement range: 0.0004 – 

50ppm 

Response time: 40 sec 

Measurement units: ppm or ppb 

Sample flow rate: 0.66 l/min 

Working temperature: 5-40 ºC 

 

 

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 للهواء المحيط 

 وبشكل متواصل الكترونيا  
 ----- جميع مواقع الرصد
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 . نتائج الدراسة٢
 

SO)ثاني أكسيد الكبريت  1-٢
2

) 
 

أن مستويات هالا  الرصد الحالية صد لفترةأظهرت نتائج الر في مواقع الرصد الخمسة وقد ثاني أكسيد الكبريت تم رصد غاز 
كانت ضمن الحدود المنصوة عليها في القاعدة الفنية األردنية لنوعية الهواء المحيط رقم مواقع الرصد كافة في  الغاز

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

جزء في المليون  056,0( أدناه أن أعلى معدل ساعي ُسجةل في كل موقع من مواقع الرصد هو 1-2)يظهر الجدول رقم 
جزء في المليون  041,0جزء في المليون في الخالدية، و  150,0جزء في المليون في الجيزة، و  035,0في البقعة، و 
في مواقع الرصد المعدالت الساعية أدناه ( 1-2رقم )كما يبين الشكل جزء في المليون في الموقر،  222,0في الرصيفة و 

نوعية لاألردنية القاعدة الفنية المنصوة علية في  الساعيلحد المعدل  أ  تجاوز وكما الكر أعاله لم ُيسجل ،الخمسة
  .الرصد من مواقع موقع أ  جزء في المليون في 300,0والبالغ  2006/ 1140لهواء المحيط رقم ا
 

 .٢٠1٩خالل عام نتائج رصد المعدالت الساعّية لغاز ثاني أكسيد الكبريت في مواقع الرصد الخمسة (: ملخص 1-٢جدول رقم )

 الموقع
أعلى معدل ساعي 
 )جزء في المليون(

وقت حدوث أعلى معدل 
 تاريخ الحدوث –ساعي 

عدد تجاوزات المعدالت 
 الساعية لحد المواصفة

النسبة المئوية لتجاوزات 
 المعدالت الساعية )%(

 صفر صفر 28/1/2019 – 17:00 0.056 لبقعةا
 صفر صفر 5/12/2019 – 10:00 035,0 الجيزة
 صفر صفر 26/2/2019 – 08:00 150,0 الخالدية
 صفر صفر 27/9/2019 – 10:00 041,0 الرصيفة
 صفر صفر 26/1/2019 – 14:00 222,0 الموقر

 

ل في كل موقع من مواقع الرصد هو ( أدناه أن أعلى مع2-2رقم )( وجدول 1-2الشكل رقم ) يبين  019,0دل يومي ُسجة
جزء  017,0 و جزء في المليون في الخالدية 027,0 جزء في المليون في الجيزة و 017,0 و جزء في المليون في البقعة
لحد المعدل اليومي  أ  تجاوزل تسجي واللك دون. جزء في المليون في الموقر 103,0 و في المليون في الرصيفة

 جزء في المليون في 140,0والبالغ  2006/ 1140لهواء المحيط رقم نوعية الاألردنية القاعدة الفنية صوة علية في المن
ألكثر من ثاني أكسيد الكبريت الرصد. ويجدر بالالكر أن المواصفة ال تسمح بتجاوز الحد اليومي لغاز  من مواقع موقع أ 

 مرة واحدة في السنة.
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 (1-٢يتبع الشكل رقم )

 

  



 

-15- 
 

 .٢٠1٩خالل عام (: ملخص نتائج رصد المعدالت اليومُية لغاز ثاني أكسيد الكبريت في مواقع الرصد الخمسة ٢-٢جدول رقم )

أعلى معدل يومي  الموقع
 )جزء في المليون(

تاريخ حدوث أعلى 
 معدل يومي

عدد تجاوزات المعدالت 
 اليومية لحد المواصفة

النسبة المئوية لتجاوزات 
 المعدالت اليومية )%(

 صفر صفر 4/11/2019 019,0 البقعة

 صفر صفر 26/8/2019 017,0 الجيزة

 صفر صفر 30/12/2019 027,0 الخالدية

 صفر صفر 12/1/2019 017,0 الرصيفة

 صفر صفر 27/1/2019 103,0 الموقر

 

في كل موقع من  خالل فترة الدراسةثاني أكسيد الكبريت لغاز ُسجل أعلى معدل شهر   أنناه ( أد3-2يبين الجدول رقم )
 013,0في البقعة، و  2019 تشرين األول وتشرين الثاني وكانون األولشهر جزء في المليون أل 006,0مواقع الرصد هو 

 في الخالدية، و 2019 نون األولكاجزء في المليون لشهر  011,0في الجيزة، و 2019 آبجزء في المليون لشهر 
 2019 الثانيكانون جزء في المليون لشهر  033,0في الرصيفة و 2019 كانون الثانيجزء في المليون لشهر  009,0

 .في الموقر
 

 .٢٠1٩خالل عام (: المعدالت الشهريــــة لتركيز غـــــاز ثاني أكسيد الكبريت في جميع مواقــــع الرصـــد، 3-٢) رقم جدول

مواقع 
 الرصــد

 المعدالت الشهرية )جزء في المليون(

  كانون
 الثاني

 أيلول آب تموز حزيران أيار نيسان آذار شباط
  تشرين
 األول

  تشرين
 الثاني

  كانون
 األول

*0.001 --- 0.001 0.000 0.000 0.000 البقعة  0.002 0.002 0.002 0.006 0.006 0.006 

*0.009 0.004 0.004 0.007 0.006 الجيزة  0.008 0.005 0.013 0.003 0.004 0.006 0.005 

 0.011 0.006 0.004 0.004 0.004 0.002 0.001 0.001 0.002 0.005 0.004 0.001 الخالدية

 0.005 0.007 0.004 0.003 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.003 0.009 الرصيفة

*0.000 0.001 0.001 0.002 0.009 0.005 0.026 0.033 الموقر  0.004 0.001 0.005 0.004 

 % في تلك األشهر25* انقطع الرصد ألكثر من 
 

قيم المعدالت الشهرية لغاز ثاني أكسيد الكبريت في مواقع ا  في نمط تغير هناك اختالفأن  أدناه (2-2الشكل رقم ) ويبين
 . لحاليةالرصد لفترة الدراسة ا

 



 

-16- 
 

 
 

جزء في  002,0 فترة الدراسة الحاليةخالل  لرصدفي كل موقع من مواقع ا المعدل السنو  لغاز ثاني أكسيد الكبريت بلغ
جزء في  003,0 جزء في المليون في الخالدية و 004,0 جزء في المليون في الجيزة و 006,0المليون في البقعة، و
ل أ  تجاوز لحد المعدل السنو  المنصوة علية  .الموقرجزء في المليون في  008,0 و المليون في الرصيفة ولم يسجة

 (.(4-2رقم ) جدول) جزء في المليون 040,0والبالغ  2006/ 1140دة الفنية األردنية لنوعية الهواء المحيط رقم في القاع
 

 .٢٠1٩خالل عام لغاز ثاني أكسيد الكبريت في مواقع الرصد الخمسة  المعدالت السنوية(: 4-٢جدول رقم )

 )جزء في المليون( المعدل السنوي الموقع
 002,0 البقعة
 006,0 الجيزة
 004,0 الخالدية
 003,0 الرصيفة
 008,0 الموقر

 

في جميع مواقع الرصد خالل  ثاني أكسيد الكبريتأدناه مقارنة مستويات غاز  (5-2( و)4-2و) (3-2)رقم  لاشكألا تبين
 الرصدفترة  خالل ثاني أكسيد الكبريتيالحظ أن المعدالت السنوية لغاز و  .األعوام السابقةبمستوياتة خالل  2019عام 

موقع الرصد في الموقر وارتفعت في موقعي الرصد في البقعة والخالدية بينما ثبتت في موقعي الرصد في  انخفضت الحالية
 السابقة.   رصدمقارنة بمستوياتها خالل فترة ال في الجيزة والرصيفة
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H)كبريتيد الهيدروجين  ٢-٢
2

S) 
 

للتعرف على مستويات هالا الغاز في  2019عام في موقع الرصد في البقعة خالل  يتيد الهيدروجينكبر تم رصد غاز 
 منطقة البقعة حيا من المتوقع أن ينبعا هالا الغاز من محطة معالجة المياه العادمة الواقعة شمال موقع الرصد. 

 

لغاز كبريتيد الهيدروجين خالل فترة  ساعيأعلى معدل فإن  (6-2) الشكل رقم و (5 – 2كما هو مبين في الجدول رقم )
لقاعدة الفنية ا المنصوة علية في الساعي حدلل تجاوز أ جل لم ُيسو جزء في المليون  026,0إلى  الرصد الحالية وصل

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

وعدد تجاوزات المعدل  وأعلى معدل يومي الت اليوميةالمعد ( أدناه6 – 2الجدول رقم )و  (6-2كما ويظهر الشكل رقم )
للحد  ولم ُيسجل أ  تجاوز جزء في المليون 009,0اليومي في موقع الرصد في البقعة، حيا بلغ أعلى معدل يومي 

 .جزء في المليون 010,0والبالغ  2006/ 1140القاعدة الفنية األردنية رقم  اليومي المنصوة علية في
 

 .٢٠1٩خالل عام في البقعة  ملخص نتائج رصد المعدالت الساعية لغاز كبريتيد الهيدروجين (:5-٢جدول رقم )

 ساعيأعلى معدل  الموقع
 )جزء في المليون(

تاريخ حدوث وقت و 
 ساعيأعلى معدل 

عدد تجاوزات المعدالت 
 لحد المواصفة الساعية

النسبة المئوية لتجاوزات 
 )%( الساعيةالمعدالت 

 026,0 البقعة
16:00 – 

27/10/2019 
 صفر صفر

 

 
 
 
 



 

-19- 
 

 .٢٠1٩خالل عام (: ملخص نتائج رصد المعدالت اليومية لغاز كبريتيد الهيدروجين في البقعة 6-٢جدول رقم )

 

جزء في المليون خالل  005,0ن أعلى معدل شهر  وصل إلى أدناه أ( 7-2الجدول رقم )( و 7-2)الشكل رقم يظهر 
في معظم  لفترة الدراسة الحالية روجينكبريتيد الهيدلغاز  ةالشهري تالمعدال تقارب. كما يالحظ 2019تشرين األول  شهر

 .أشهر الرصد
 

، موقع الرصد في البقعةفي  كبريتيد الهيدروجينلتركيز غـــــاز  )جزء في المليون( والمعدل السنوي(: المعدالت الشهريــــة 7-٢)رقم جدول 
 .٢٠1٩خالل 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 0.000 0.000 0.000 --- 0.001*  0.001 0.001 0.003 0.005 0.004 0.003 0.002 

 % في تلك األشهر25* انقطع الرصد ألكثر من 
 

 
 

بمستوياتة خالل  2019عام خالل كبريتيد الهيدروجين مقارنة مستويات غاز  أدناه (9-2و ) (8-2)رقم  األشكال تبين
 السابقة رصدمقارنة بمستوياتة خالل فترة ال طفيفبشكل  ارتفعالمعدل السنو  لهالا الغاز حيا يالحظ أن  .السابقة األعوام

أعلى معدل يومي )جزء  الموقع
 في المليون(

تاريخ حدوث أعلى 
 معدل يومي

عدد تجاوزات المعدالت 
 اليومية لحد المواصفة

النسبة المئوية لتجاوزات 
 المعدالت اليومية )%(

 صفر صفر 27/10/2019 009,0 البقعة
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حدود ل اتتجاوز أ   فيها سجللم يُ ( أعاله(، و 7-2دول رقم ))ج جزء في المليون 002,0بلغ المعدل السنو  حيا 
 . 1140/2006المنصوة عليها في القاعدة الفنية األردنية رقم  لمعدالت الساعية واليوميةا

 

 
  

 (NH3األمونيا ) 3-٢

للتعرف على مستويات هالا الغاز في هاله المنطقة المحاطة بالعديد  2019عام في الخالدية خالل  األمونياتم رصد غاز 
 من مزار  األبقار حيا من المتوقع أن ينبعا هالا الغاز من تلك المزار . 

 

 و (8 – 2رقم ) ينفكما هو مبين في الجدول كانت مرتفعة نسبياتبين نتائج الدراسة أن مستويات هالا الغاز في الخالدية 
 81وأعلى معدل يومي إلى  3ميكروغرام/م 128فقد وصل أعلى معدل ساعي إلى أدناه  (10-2) مالشكل رقو ( 2-9)

 . 3ميكروغرام/م 270اليومي والبالغ  2006/ 1140وهو أقل من حد القاعدة الفنية األردنية رقم  3ميكروغرام/م
 

ن(
ليو

الم
ي 

ء ف
جز

ن )
وجي

يدر
اله

يد 
ريت

 كب
غاز

يز 
ترك
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 .٢٠1٩خالل عام ية (: ملخص نتائج رصد المعدالت الساعية لغاز األمونيا في الخالد8-٢جدول رقم )

 ساعيأعلى معدل  الموقع
 (3)ميكروغرام/م

تاريخ حدوث وقت و 
 ساعيأعلى معدل 

عدد تجاوزات المعدالت 
 لحد المواصفة  الساعية

النسبة المئوية لتجاوزات 
 )%( الساعيةالمعدالت 

 128 بلدية الخالدية الخالدية:
09:00 

27/1/2019 
 صفر صفر

 

 .٢٠1٩خالل عام رصد المعدالت اليومية لغاز األمونيا في الخالدية  (: ملخص نتائج٩-٢جدول رقم )

 يوميأعلى معدل  الموقع
 (3)ميكروغرام/م

تاريخ حدوث أعلى 
 يوميمعدل 

عدد تجاوزات المعدالت 
 لحد المواصفة  اليومية

النسبة المئوية لتجاوزات 
 )%( اليوميةالمعدالت 

 صفر صفر 7/2/2019 81 بلدية الخالدية الخالدية:

 

 
 

خالل شهر  3ميكروغرام/م 43.8ن أعلى معدل شهر  وصل إلى أأدناه ( 10-2وجدول رقم )( 11-2يظهر الشكل رقم )
لقاعدة الفنية غاز األمونيا حسب الالسنو   حدالمن  أعلىوهو  3ميكروغرام/م 22.0 السنو  بينما بلغ المعدل ،2019 شباط

 .3ميكروغرام/م 8 والبالغ 2006/ 1140 األردنية رقم
 

خالل عام ، موقع الرصد في الخالديةفي  األمونيالتركيز غـــــاز ( 3ميكروغرام/موالمعدل السنوي )(: المعدالت الشهريــــة 1٠-٢)رقم جدول 
٢٠1٩. 

المعدل  المعدالت الشهرية
  كانون السنوي 

 الثاني
 يلولأ آب تموز حزيران أيار نيسان آذار شباط

  تشرين
 األول

  تشرين
 الثاني

  كانون
 األول

30.6 43.8 39.6 16.7 22.9*  36.1*  6.3*  4.9 6.9 9.7 9.7 24.3 22.0 

 % في تلك األشهر25* انقطع الرصد ألكثر من 
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األعوام بمستوياتة خالل  2019 عامخالل  األمونيامقارنة مستويات غاز  أدناه( 13-2و )( 12-2رقم ) تبين األشكال

إال أن  2018لعام  طفيف مقارنة بالمعدل السنو بشكل  انخفضهالا الغاز ل المعدل السنو حيا يالحظ أن  .السابقة
 34و  22بلغ المعدل السنو  حيا  جميعها السنوية للسنوات السابقة المعدالتكالهما أعلى بشكل ملحوظ من 

لقاعدة الفنية األردنية لغاز األمونيا حسب االسنو   حدالمن  أعلىوهو على التوالي  2018و  2019لعامي  3ميكروغرام/م
 .   3ميكروغرام/م 8 والبالغ 2006/ 1140رقم 
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NO, NO) أكاسيد النيتروجين 4-٢
2

 & NO
X

) 

NO, NO) أكاسيد النيتروجين تم رصد غازات
2

 & NO
X

خالل عام مواقع الرصد الخمسة وقد أظهرت نتائج الرصد  في (
ضمن الحدود كانت  والموقر والبقعةوالجيزة  الخالديةفي  مواقع الرصدفي  أن مستويات غاز ثاني أكسيد النيتروجين 2019

 جزء في المليون 210,0والبالغة  2006/ 1140المنصوة عليها في القاعدة الفنية األردنية لنوعية الهواء المحيط رقم 
في حين  .في تلك المواقع للمعدل اليومي ولم ُيسجل أ  تجاوز لتلك الحدود جزء في المليون 08,0 و للمعدل الساعي

( 15-2( و )14-2الشكالن رقم ) .الرصيفةفي موقع الرصد في  تجاوز للحد اليومي 21و تجاوز للحد الساعي 51ُسجل 
( خالل NO, NO2 & NOxية واليومية المسجلة لتراكيز غازات أكاسيد النيتروجين )أدناه يوضحان أعلى المعدالت الساع

 .2019عام 
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 (14-٢يتبع الشكل رقم )
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 (15-٢يتبع الشكل رقم )

 
 

 مواقعأن أعلى معدل ساعي لغاز ثاني أكسيد النيتروجين في كل موقع من ( أدناه 12-2( و )11-2لجدوالن رقم )يبين ا
جزء في المليون في  068,0البقعة و جزء في المليون في  082,0و  جزء في المليون في الرصيفة 351,0 الرصد هو
أعلى معدل يومي لغاز في حين بلغ . الخالديةمليون في جزء في ال 115,0الموقر و جزء في المليون في  060,0الجيزة و 

جزء في المليون  040,0و  جزء في المليون في الرصيفة 144,0الرصد  مواقعثاني أكسيد النيتروجين في كل موقع من 
جزء في المليون في  039,0الموقر و جزء في المليون في  020,0الجيزة و جزء في المليون في  042,0البقعة و في 

 .لخالديةا
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NO) ثاني أكسيد النيتروجين تائج رصد المعدالت الساعية لغاز(: ملخص ن11-٢جدول رقم )
2

خالل عام  مواقع الرصد الخمسةفي  (
٢٠1٩. 

أعلى معدل ساعي  الموقع
 )جزء في المليون(

 تاريخ الحدوث –وقت حدوث أعلى معدل ساعي 
عدد تجاوزات 

المعدالت الساعية 
 لحد المواصفة

المئوية  النسبة
لتجاوزات المعدالت 

 الساعية )%(
 % 0.63 51 21/12/2019،  19:00 351,0 الرصيفة
 صفر صفر 28/3/2019،  24:00 082,0 البقعة
 صفر صفر 27/5/2019،  24:00 068,0 الجيزة
 صفر صفر 11/10/2019،  01:00 060,0 الموقر
 صفر صفر 12/3/2019،  20:00 115,0 الخالدية

 
NO) ثاني أكسيد النيتروجين از(: ملخص نتائج رصد المعدالت اليومية لغ1٢ -٢) جدول رقم

2

خالل عام  مواقع الرصد الخمسةفي  (
٢٠1٩. 

)جزء في  يوميأعلى معدل  الموقع
 المليون(

حدوث أعلى معدل  تاريخ
 يومي

عدد تجاوزات المعدالت 
 لحد المواصفة اليومية

النسبة المئوية لتجاوزات 
 )%( ميةاليو المعدالت 

 % 6.18 21 12/3/2019 144,0 الرصيفة
 صفر صفر 24/11/2019 040,0 البقعة
 صفر صفر 28/5/2019 042,0 الجيزة
 صفر صفر 10/10/2019 020,0 الموقر
 صفر صفر 27/4/2019 039,0 الخالدية

 

أكسيد النيتروجين في كل  لغاز ثاني ُسجل معدل شهر  ن أعلىأأدناه  (13-2والجدول رقم ) (16-2رقم ) يبين الشكل
البقعة جزء في المليون في  027,0و  2019آالار لشهر  جزء في المليون في الرصيفة 065,0 هوالرصد  مواقعموقع من 

  الموقر لشهر جزء في المليون في  007,0و  2019أيلول الجيزة لشهر جزء في المليون في  031,0و  2019أيار لشهر 
 .2019 كانون األولالخالدية لشهر جزء في المليون في  030,0و  2019 تشرين األولأيار و 
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 .٢٠1٩خالل عام في جميع مواقــــع الرصـــد،  النيتروجين(: المعدالت الشهريــــة لتركيز غـــــاز ثاني أكسيد 13-٢) رقم جدول

مواقع 
 الرصــد

 المعدالت الشهرية )جزء في المليون(

  كانون
 الثاني

 أيلول آب تموز حزيران ارأي نيسان آذار شباط
  تشرين
 األول

  تشرين
 الثاني

  كانون
 األول

*0.010 0.011 0.008 0.016 البقعة  0.027*  0.017 0.015 0.016 0.017 0.021 0.023 0.022 

*0.031 0.024 0.026 0.021 0.009 0.002 0.001 0.001 0.000 الجيزة  --- --- 0.018 

*0.015 0.020 0.021 0.017 0.012 الخالدية  0.013*  0.009*  0.004 0.013*  0.011 0.022 0.030 

*0.000 0.001 0.002 0.065 0.039 0.016 الرصيفة  0.010 0.004 0.005 0.002 0.001 0.031 

*0.003 --- الموقر  0.003 0.002*  0.007*  0.004 0.005 0.004*  --- 0.007*  0.005 0.006 

 % في تلك األشهر25* انقطع الرصد ألكثر من 
 

 
 

 015,0 هوالرصد  مواقعن المعدل السنو  لغاز ثاني أكسيد النيتروجين في كل موقع من أ أدناه( 14-2يبين الجدول رقم )
جزء في  016,0الجيزة وجزء في المليون في  012,0البقعة و جزء في المليون في  017,0و  جزء في المليون في الرصيفة

ولم يسجل أ  تجاوز لحد المعدل السنو  المنصوة علية في  .الموقرجزء في المليون في  005,0و  لخالديةاالمليون في 
 جزء في المليون.  05,0والبالغ  2006/ 1140القاعدة الفنية األردنية لنوعية الهواء المحيط رقم 

 

في جميع مواقع  ثاني أكسيد النيتروجين أدناه مقارنة مستويات غاز (19-2( و )18-2و ) (17-2)رقم  األشكال تبينكما و 
 ثاني أكسيد النيتروجينحيا يالحظ أن المعدالت السنوية لغاز  .األعوام السابقةبمستوياتة خالل  2019عام د خالل الرص
موقعي الرصد في البقعة والموقر وارتفعت في موقعي الرصد في الخالدية والرصيفة بينما  في انخفضت 2019عام خالل 
 الرصد السابقة.مقارنة بمستوياتها خالل فترة  ي موقع الرصد في الجيزةثبتت ف
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 .٢٠1٩خالل عام في مواقع الرصد الخمسة  النيتروجينلغاز ثاني أكسيد  المعدالت السنوية(: 14-٢جدول رقم )

 )جزء في المليون( المعدل السنوي الموقع
 017,0 البقعة
 012,0 الجيزة
 016,0 الخالدية
 015,0 الرصيفة
 005,0 الموقر
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PM)الجسيمات  5-٢
10

 & PM
2.5

) 
 

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

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

10

  في الخالدية والرصيفة والجيزة. الرصد في مواقع (
  

ع المسجلة في مواق (PM2.5 & PM10)( أدناه المعدالت اليومية لتراكيز الجسيمات 21-2( و)20-2يبين الشكالن رقم )
للحد اليومي المنصوة علية في القاعدة الفنية األردنية جل العديد من التجاوزات سُ  حيا الرصد خالل فترة الرصد الحالية

 13تم تسجيل  (PM2.5)، ففي موقع الرصد في البقعة PM2.5لك  3ميكروغرام/م 65و  PM10لك  3ميكروغرام/م 120 وهو
ا  في تجاوز  23( وPM10تجاوزا  في موقع الرصد في الجيزة ) 69 جل، بينما سُ من فترة الرصد %3.7 أ  ما نسبتة تجاوزا  

 في الجيزة %7,20( أ  ما نسبتة PM10تجاوزا  في موقع الرصد في الرصيفة ) 15( وPM10موقع الرصد في الخالدية )
 .من فترة الرصد في الرصيفة %3,5و في الخالدية %7,8و
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( التي سجلت PM2.5 & PM10أدناه المعدالت الشهرية لتراكيز الجسيمات )( 15-2والجدول رقم )( 22-2الشكل رقم )يبين 
في  واالنخفاض لالرتفا األحيان  معظميالحظ وجود نمط مشترك في و  في مواقع الرصد األربعة خالل فترة الرصد الحالية.

. إن أعلى معدل ر الرصدخالل الكثير من أشه الثالثةفي مواقع الرصد  (PM10)لتركيز الجسيمات المعدالت الشهرية 
لشهر  3ميكروغرام/م 49مواقع الرصد هو  كل موقع من فيخالل فترة الدراسة  (PM2.5 & PM10)شهر  لتركيز الجسيمات 

 100 و (PM10) في الجيزة 2019 كانون الثاني لشهر 3ميكروغرام/م 126 و (PM2.5) في البقعة 2019 كانون الثاني
في   2019 تشرين الثانيلشهر  3ميكروغرام/م 108 و (PM10) في الخالدية 2019 يكانون الثانلشهر  3ميكروغرام/م

 .(PM10) الرصيفة
 

، ( التي سجلت في مواقع الرصد األربعةPM2.5 & PM10) الجسيماتلتركيز ( 3ميكروغرام/م) (: المعدالت الشهريــــة15-٢)رقم جدول 
 .٢٠1٩خالل عام 

مواقع 
 الرصــد

 (3كروغرام/ممي) المعدالت الشهرية

  كانون
 الثاني

 أيلول آب تموز حزيران أيار نيسان آذار شباط
  تشرين
 األول

  تشرين
 الثاني

  كانون
 األول

 -الجيزة 
PM10 126 88 66 82 118 106 107 89 94 94 100 87 

 -الرصيفة 
PM10 24 14 12 16 23 --- 18*  20 12 25 108 97 

 -الخالدية 
PM10 100 62 55*  68 --- 76*  82 75 71 68*  81*  79 

 -البقعة 
PM2.5 49 40 35 36 40 35 28 28 29 34 41 42 

 % في تلك األشهر25* انقطع الرصد ألكثر من 
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التي  دون اعتبار المعدالت اليومية ل يام المحتسبة المعدالت الشهريةأدناه ( 16-2والجدول رقم )( 23-2الشكل رقم )يبين 
ثالثة من ( في 1140/2006سجل خاللها تجاوزات لحد المعدل اليومي المنصوة علية في القاعدة الفنية األردنية رقم )

للعديد من  عن مثيالتها عند اعتبار جميع أيام الرصد انخفاض المعدالت الشهرية يالحظ، حيا مواقع الرصد أو جميعها
 على مستويات الجسيمات في جميع مواقع الرصد.ت ثير الغبار الطبيعي والال  يبين األشهر 

 

بعد حذف ( التي سجلت في مواقع الرصد PM2.5 & PM10) الجسيماتلتركيز ( 3ميكروغرام/م) (: المعدالت الشهريــــة16-٢)رقم جدول 
في  114٠/٢٠٠6األردنية رقم  المعدالت اليومية لأليام التي سجل خاللها تجاوزات لحد المعدل اليومي المنصوص عليه في القاعدة الفنية

 .٢٠1٩خالل 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 
PM10 118 82 66 83 118 106 108 89 95 94 90 68 

 -الرصيفة 
PM10 23 13 12 15 23 --- 18 16 12 24 101 85 

 -الخالدية 
PM10 97 56 55 67 --- 76 83 75 69 66 73 67 

 -البقعة 
PM2.5 46 36 35 36 40 35 28 28 29 34 39 40 

 

 
 

PM)في البقعة  3ميكروغرام/م 36صد بلغت قيمة المعدل السنو  في كل موقع من مواقع الر 
2.5

في  3ميكروغرام/م 96 و (
PM) الجيزة

10

PM) في الخالدية 3ميكروغرام/م 75 و (
10

PM) في الرصيفة 3ميكروغرام/م 34 و (
10

تلك  ولقد تجاوزت. (
PMحد  المعدل السنو  للك  المعدالت السنوية في مواقع الرصد في البقعة والجيزة والخالدية

2.5

PMو  
10

المنصوة عليهما  
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، بينما لم يتجاوز المعدل السنو  في على التوالي 3ميكروغرام/م 70و 3ميكروغرام/م 15في القاعدة الفنية األردنية والبالغ 
PMموقع الرصد في الرصيفة حد المعدل السنو  ل 

10

. 
 

  2019عام رصد خالل ( أدناه مقارنة مستويات الجسيمات في جميع مواقع ال25-2)( و24-2)رقم  نيبين الشكال
الرصد في  يقعمو في  الحالية انخفضت الرصدفي فترة  المعدالت السنوية يالحظ أنحيا  .األعوام السابقةبمستوياتها خالل 

PMالمعدل السنو  للجسيمات  ارتفعبينما  ،توياتها في الدراسة التي سبقتهامقارنة بمس والرصيفة الجيزة
10

في موقع الرصد في  
PMمعدل السنو  للجسيمات وال الخالدية

2.5

في الدراسة التي  توياتةمقارنة بمس طفيفبشكل  في موقع الرصد في البقعة 
 سبقتها.
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 سرعة واتجاه الرياح 6-٢
  

في كل موقع من مواقع الرصد على ( أدناه توضح توزيع نسب اتجاه وسرعة الرياح 35-2إلى ) (26-2األشكال رقم )
تسود في جميع مواقع الرصد  الساكنةأن الرياح  2019عام أظهرت نتائج رصد سرعة واتجاه الرياح خالل حدة. حيا 
  .الغربيةالالين سادت فيهما الرياح  والموقر الخالديةالرصد في  يباستثناء موقع
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في جميع مواقع الرصد خالل فترة الرصد الحالية. ويالحظ من الشكل الرياح مخطط لوردة ( أدناه 36–2رقم )الشكل يبين 
 ماسجلت فيه نالالي والموقر الخالديةالرصد في  يستثناء موقعفي جميع مواقع الرصد با كانت سائدة الساكنةأن الرياح 

 .% على التوالي43.1و  %33.7أعلى نسبة بمقدار  الغربيةالرياح 
 

، كما يبين 2019عام الرياح السائدة في كل موقع من مواقع الرصد خالل اتجاه وسرعة ( أدناه 17–2يبين الجدول رقم )و 
د لمواقع الرصد ياح السائدة والمعدل الشهر  لسرعة الرياح لكل شهر من أشهر الرصاتجاه الر  أدناه( 18-2الجدول رقم )

 الخمسة.
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جميع الرياح في  مخطط لوردة(: 36-٢الشكل رقم )
 .٢٠1٩عام خالل مواقع الرصد 

 البقعة الجيزة

 الخالدية الموقر

 الرصيفة
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 .٢٠1٩خالل عام (: سرعة واتجاه الرياح السائدة في جميع مواقع الرصد 17-٢جدول رقم )

 سرعة الرياح السائدة اتجاه الرياح السائدة وقعالم
 %30.3عقدة  10-5% تليها 41.2عقدة  2-0 %34.5الغربية % تليها 41.2الساكنة  الجيزة
 %26.0عقدة  5-2% تليها 2,49عقدة  2-0 %40.2% تليها الغربية 2,49الساكنة  الرصيفة
 %29.6عقدة  10-5% تليها 30.8عقدة  5-2 %18.4الساكنة % تليها 43.1الغربية  الموقر
 %30.5عقدة  10-5% تليها 36.8عقدة  5-2 %23.2الساكنة % تليها 33.7الغربية  الخالدية
 %8,31عقدة  10-5% تليها 36.4عقدة  2-0 %24.8% تليها الغربية 36.4 ةالساكن البقعة

 

 .٢٠1٩أشهر الرصد في عام  خالل الخمسة الرصد مواقع في ةالسائد والرياح (عقدة) الرياح لسرعة الشهريــــة المعدالت(: 18-٢) 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

 جنوبية 5.415 ساكنة 5.258 غربية 9.325 ساكنة 2.915 ساكنة 3.926 كانون الثاني

 ساكنة 4.838 غربية 5.615 غربية 7.187 ساكنة 2.927 ساكنة 4.038 شباط

 جنوبية 4.574 غربية 4.788 غربية 8.403 ساكنة 2.951 ساكنة 3.902 آذار

 ساكنة 4.339 غربية 5.012 غربية 7.771 ساكنة 3.064 ساكنة 3.929 نيسان

 ساكنة 4.100 غربية 4.959 غربية 6.785 ساكنة 3.200 اكنةس 3.978 أيار

 غربية 4.918 غربية 5.416 غربية 8.015 غربية 3.861 غربية 5.020 حزيران

 غربية 5.415 غربية 5.944 غربية 8.673 غربية 4.626 غربية 5.263 تموز

 غربية 5.158 غربية 5.532 غربية 9.820 غربية 4.165 غربية 5.220 آب

 غربية 4.171 غربية 4.367 غربية 3.941 غربية 2.870 غربية 3.831 لأيلو

 ساكنة 3.164 ساكنة 3.701 ساكنة 3.442 ساكنة 1.676 ساكنة 2.676 تشرين األول

 3.445 ساكنة 1.259 ساكنة 3.079 تشرين الثاني
شمالية 
 شرقية

 ساكنة 3.290 شرقية 5.022

 ساكنة 4.354 ساكنة 3.332 ساكنة 3.532 ساكنة 2.098 ساكنة 3.252 كانون األول
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 الرطوبة النسبية ودرجة الحرارة 7-٢
  

( أدناه أعلى وأدنى معدل يومي وكاللك أعلى وأدنى معدل 19-2الجدول رقم )و  (38-2و) (37-2رقم ) نالشكال يبين
نتائج رصد الرطوبة  حيا تظهر. 2019خالل عام في جميع مواقع الرصد  (RH) شهر  تم تسجيلة للرطوبة النسبية

تقارب نمط التغير في المعدالت الشهرية للرطوبة النسبية في جميع مواقع  الحاليةالنسبية في مواقع الرصد الخمسة للفترة 
 . الرصد خالل فترة الدراسة الحالية
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 (37-٢يتبع الشكل رقم )
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خالل عام (: أعلى وأدنى معدل يومي وكذلك أعلى وأدنى معدل شهري تم تسجيله للرطوبة النسبية في جميع مواقع الرصد 1٩ -٢جدول رقم )
٢٠1٩. 

 –أعلى معدل يومي )%(  الموقع
 تاريخ تسجيله

أدنى معدل يومي )%( 
 تاريخ تسجيله  -

أعلى معدل شهري 
 الشهر -)%( 

دل شهري أدنى مع
 الشهر -)%( 

 5/2019 – 5,29 3/2019 – 5,65 24/5/2019 – 8,8 9/12/2019 – 5,81 البقعة

 5/2019 – 1,34 3/2019 – 9,71 24/5/2019 – 2,17 9/12/2019 – 89.8 الجيزة

 5/2019 – 1,33 12/2019 – 3,70 24/5/2019 – 5,13 28/12/2019 – 88.2 الخالدية

 5/2019 – 8,32 3/2019 – 1,70 27/5/2019 – 0,17 7/2/2019 – 88.5 الرصيفة

 5/2019 – 1,38 3/2019 – 5,79 23/5/2019 – 4,20 9/1/2019 – 97.4 الموقر

 

 
 

( أدناه أعلى وأدنى معدل يومي وكاللك أعلى وأدنى معدل 20-2الجدول رقم )و  (40-2و) (39-2رقم ) نالشكال يبين
نتائج الرصد  حيا تظهر .2019خالل عام في جميع مواقع الرصد  (Temperature)تسجيلة لدرجة الحرارة شهر  تم 

  الحالية. الرصدتقارب نمط التغير في المعدالت الشهرية لدرجة الحرارة في جميع مواقع الرصد خالل فترة 
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 (3٩-٢يتبع الشكل رقم )
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خالل (: أعلى وأدنى معدل يومي وكذلك أعلى وأدنى معدل شهري تم تسجيله لدرجة الحرارة في جميع مواقع الرصد ٢٠ -٢جدول رقم )
 .٢٠1٩عام 

 الموقع
 أعلى معدل يومي

(º  )تاريخ تسجيله –م 
 أدنى معدل يومي

(º  )تاريخ تسجيله –م 
 أعلى معدل شهري

(º  )الشهر -م 
 دنى معدل شهريأ

(º  )الشهر -م 

 1/2019  – 9,11 8/2019و 7   – 3,28 9/1/2019 – 4,8 24/5/2019 – 2,35 البقعة

 1/2019  – 2,8 7/2019   – 4,26 19/1/2019 – 5,5 30/5/2019 – 3,31 الجيزة

 1/2019  – 9,8 8/2019و 7   – 9,26 9/1/2019 – 1,6 24/5/2019 – 5,32 الخالدية

 1/2019  – 4,9 8/2019و 7   – 5,27 19/1/2019 – 9,6 24/5/2019 – 7,32 الرصيفة

 1/2019  – 7,7 7/2019   – 7,25 9/1/2019 – 98,3 30/5/2019 – 7,32 الموقر
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 نتائج الدراسةمناقشة .3
 

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

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

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

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

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

 ومستو  تغطية الغيوم والرطوبة النسبية. 
  يبة من مصادر التلوا وفي األبنية المجاورة لها.حدوا تغيرات من صنع اإلنسان في طبوغرافية المناطق القر 
  .حدوا نشاطات غير متكررة سنويا  ينبعا منها الملوثات إلى الهواء المحيط 
  حجم اإلنتاج في الصناعات المتواجدة في مناطق الرصد والال  ي ثر على كمية الوقود والهواء المضغوط

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

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

 الرصد، ونوعية ومد  كفاءة التحكم بهاله النشاطات.
 

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

PM)ميكرون  10يساو  
10

بينما لم يتم تسجيل أ  تجاوز للحدود الساعية  .تجاوزا   69 اليوميةعدد التجاوزات حيا بلغ  (
لكل من غاز ثاني أكسيد الكبريت وغاز ثاني  1140/2006أو اليومية المنصوة عليها في القاعدة الفنية األردنية رقم 

 أكسيد النيتروجين في الهواء المحيط.
  

وغاز ثاني أكسيد النيتروجين كيز غاز ثاني اكسيد الكبريت االمعدالت السنوية والفصلية لتر اه أدن( 1-3ُيبيةن الشكل رقم )
 .ت اليوم في موقع الرصد في الجيزةولسرعة الرياح خالل كل ساعة من ساعا
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أعلى معدل لمستويات  ُسجل اللكوكالصيف أعلى معدل لمستويات غاز ثاني اكسيد الكبريت في فصل  ُسجل يالحظ ب نة

  .الصيففي فصل  النيتروجينغاز ثاني اكسيد 
  

على التوالي وهالا  %34.5و %8.9وصلت نسبة الرياح الشمالية الغربية والغربية في منطقة الجيزة خالل فترة الدراسة إلى 
ال شرق، وشرق، وجنوب شرق، وجنوب النشاطات الصناعية والخدمية الواقعة شم بانبعاثاتيعني أن موقع الرصد ال يت ثر 

% خالل فترة الدراسة 41.2تواجدت الرياح الساكنة بنسبة  كما .% من الوقت43.4 وجنوب غرب موقع الرصد بنسبة
الصادرة من مصادر التلوا المختلفة مثل المركبات لقرب موقع الرصد من الطريق  االنبعاثاتوالتي ال تساعد على تخفيف 

القادرة على نقل % 4.9بنسبة جدت الرياح الجنوبية )الجنوبية الشرقية والجنوبية والجنوبية الغربية( الصحراو  وكاللك توا
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القادرة على نقل  %9.2والشمالية الشرقية بنسبة  والرياح الشرقية ،لموقع الرصد من مصادر التلوا الثابتة االنبعاثات
 (. فصل نتائج الدراسة( في 29-2الشكل رقم )انظر االنبعاثات من المطار لموقع الرصد )

 

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

10

الرياح الساكنة  ُسجلتالحد المنصوة علية في القاعدة الفنية األردنية في موقع الرصد في الجيزة، حيا  
لموقع الرصد وهي  من مصادر التلوا الثابتة والمطار االنبعاثاتالقادرة على نقل  ما تواجدت الرياح%، ك41.7بنسبة 
. كما يدل % على التوالي8.7و %8.3بنسبة  الجنوبية )الجنوبية الشرقية والجنوبية والجنوبية الغربية( والشرقية الرياح

PMانخفاض المعدالت الشهرية للك 
10

حتساب األيام التي تجاوزت فيها ثالثة أو جميع مواقع الرصد عن مثيالتها عند عدم ا 
PMالحدود اليومية المنصوة عليها في القاعدة الفنية األردنية، مساهمة الغبار الطبيعي في رفع مستويات 

10

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

 
 

 الرصيفة ٢-3
SO)ثككاني اكسككيد الكبريككت غككاز بينككت نتككائج المراقبككة فككي موقككع الرصككد فككي الرصككيفة أن مسككتويات 

2

اسككتقرت بينمككا ارتفعككت  (
NO)غككاز ثككاني أكسككيد النيتككروجين مسككتويات 

2

لككم يككتم تسككجيل أ  تجككاوز ، و السككابقة الرصككد مقارنككة  بمسككتوياتها خككالل فتككرة (
فكي  غكاز ثكاني أكسكيد الكبريكتل 1140/2006وة عليهكا فكي القاعكدة الفنيكة األردنيكة رقكم للحدود السكاعية أو اليوميكة المنصك

كمككا  .غككاز ثككاني أكسككيد النيتككروجينتجككاوز للحككد اليككومي ل 21تجككاوز للحككد السككاعي و  51بينمككا تككم تسككجيل  ،الهككواء المحككيط
PM)مسككتويات الجسككيمات العالقككة فككي الهككواء  وبينككت نتككائج الدراسككة انخفككاض ملحككوظ فككي

10

مقارنككة  موقككع الرصككيفة  فككي  (
تجكاوزا  فكي  58 مكعمقارنكة  2019خكالل عكام  تجكاوزا   15 اليوميكةعكدد التجكاوزات بلغ و  السابقة الرصدبمستوياتها خالل فترة 

 .2018عام 
 

 جينات ثككاني أكسككيد الكبريككت وثككاني أكسككيد النيتككرو المعككدالت السككنوية والفصككلية لتركيككز غككاز أدنككاه ( 4-3يظهككر الشكككل رقككم )
 .ولسرعة الرياح خالل كل ساعة من ساعات اليوم في الرصيفة
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ثككاني غككاز  أعلككى معككدل لمسككتوياتو  الخريكففككي فصككل  سككجلت الكبريككتثكاني أكسككيد غككاز  أعلككى معككدل لمسككتوياتيالحكظ أن 

 غككاز ثككاني أكسككيد الكبريككت فصككلية لتركيككزالمعككدالت السككنوية والكمككا يالحككظ أن  .الشككتاءفككي فصككل  سككجلت أكسككيد النيتككروجين
. بينمككا كانككت المعككدالت السككنوية والفصككلية لغككاز كانككت متقاربككة وال يوجككد نمككط مشككترك ملحككوظ لتغيرهككا مككع تغيككر سككرعة الريككاح

ثكاني أكسككيد النيتكروجين تتغيككر بكنمط مختلككف مككع معكدل سككرعة الريكاح إال كككان يصكل إلككى أدنككى مسكتوياتة فككي سكاعات مككا بعككد 
لككككى أعلككككى مسككككتوياتة فككككي السككككاعات )16:00-13:00والعصككككر ) الظهيككككرة ( صككككباحا  وسككككاعات المسككككاء 10:00-8:00( وا 

 (.00:00-21:00ومنتصف الليل )
 

PM) العالقة في الهواءمستويات من الجسيمات  سجل أدنىبينت نتائج المراقبة أن موقع الرصد في بلدية الرصيفة كما و 
10

) 
وهو الموقع الوحيد الال  لم يتجاوز المعدل السنو  المسجل فية  الجيزة والخالدية والرصيفة(مواقع الرصد الثالثة ) مقارنة مع
PM)للجسيمات 

10

، إال أن الموقع تعرض للهواء المحيط 1140/2006الحد المنصوة علية في القاعدة الفنية األردنية  (
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ال  ُيسجل فية تجاوزات للحدود الساعية واليومية من غاز ثاني أكسيد النيتروجين وكان الموقع الوحيد اللمستويات مرتفعة 
أهم مصادر التلوا في المنطقة القريبة  ومن. للهواء المحيط 1140/2006في القاعدة الفنية األردنية  عليها المنصوة

كالصناعات  المركبات وكاللك الصناعات القريبةالصادرة من حرق الوقود خاصة في  االنبعاثاتمن موقع الرصد هي 
 بقايا مناجم الفوسفات والغبار الطبيعي.و  ية ومعامل الطوب والحجرالحرف

 

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

10

ساكنة كانت سائدة بنسبة تبين أن الرياح ال في موقع الرصد في بلدية الرصيفة، حيا اليومي الحد 
كما يدل . الصادرة من مصادر التلوا المختلفة االنبعاثاتوالتي ال تساعد على تخفيف  خالل أيام التجاوز 70.8%

PMانخفاض المعدالت الشهرية للك 
10

عن مثيالتها عند عدم احتساب األيام التي تجاوزت فيها ثالثة أو جميع مواقع الرصد  
ة عليها في القاعدة الفنية األردنية لنوعية الهواء المحيط، مساهمة الغبار الطبيعي في رفع الحدود اليومية المنصو 
PMمستويات الجسيمات 

10

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

 
  

توزيع سرعة واتجاه الرياح خالل األيام التي تجاوزت فيها المعدالت اليومية أدناه  (8-3( و)7-3)يبين الشكالن رقم و 
تبين أن الرياح الساكنة كانت  في موقع الرصد في بلدية الرصيفة، حيا اليومي الحد غاز ثاني أكسيد النيتروجينلتركيز 

 .درة من مصادر التلوا المختلفةالصا االنبعاثاتوالتي ال تساعد على تخفيف  خالل أيام التجاوز %72.8سائدة بنسبة 
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 الخالدية 3-3
PM) العالقة في الهواءجسيمات للموقع الرصد في بلدية الخالدية  المعدل السنو  في بينت نتائج المراقبة أن

10

بشكل  ارتفع (
تجاوزا  للحد اليومي المسموح بة  23 وُسجلة السابق الرصدمقارنة  بمستوياتها خالل فترة خالل فترة الدراسة الحالية طفيف 

 2018و 2019وكانت مستويات غاز األمونيا مرتفعة خالل عامي  كما في القاعد الفنية األردنية لنوعية الهواء المحيط.
بشكل  2019 خالل فترة الدراسة الحالية (NH3)األمونيا  غازالمعدل السنو  ل انخفضو  مقارنة باألعوام التي سبقتهما

وتجاوز الحد السنو  المسموح بة في القاعدة الفنية األردنية لنوعية الهواء  2018عام مقارنة  بمستوياتة خالل  فيفط
قد ، و لغاز األمونيا المسموح بة في القاعد الفنية األردنية لنوعية الهواء المحيط لم يسجل أ  تجاوز للحد اليوميو المحيط 

تغير مواصفات األعالف المستوردة أو المصنعة محليا  و/أو تغير طرق التخلة  يكون لتغير أنماط تغالية المواشي و/أو
 بينما كانت من مخلفات الحيوانات األثر في ارتفا  المعدل السنو  لغاز األمونيا في هالا الموقع وتجاوزه للحد السنو .

SO)ستويات غاز ثاني اكسيد الكبريت م
2

NO)ثاني أكسيد النيتروجين و  (
2

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

 

 ثاني أكسيد النيتروجينالمعدالت السنوية والفصلية لتركيز غاز ثاني اكسيد الكبريت وغاز  أدناه( 9-3يظهر الشكل رقم )
  غاز أعلى معدل لمستويات يالحظ أن حيا عات اليوم في الخالدية، ولسرعة الرياح خالل كل ساعة من سا وغاز األمونيا

غاز معدل لمستويات أعلى  ُسجلبينما  الخريف والشتاء يفي فصل سجلتوثاني أكسيد الكبريت  ثاني أكسيد النيتروجين
 . الشتاء والربيع يفي فصلاألمونيا 
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PM) في الهواء لعالقةا هناك مصادر متعددة للجسيمات
10

في الخالدية من أبرزها الجسيمات الناتجة عن حرق الوقود في ( 
ومصنع  الجسيمات المنبعثة من عمليات التصنيع المختلفة في مصنع اإلسمنت األبيضو المصادر الثابتة والمتحركة، 

 ، وكاللك الغبار الطبيعي.اسمنت الراجحي
 

توزيع سرعة واتجاه الرياح خالل األيام التي تجاوزت فيها المعدالت اليومية  هأدنا (11-3( و)10-3)يبين الشكالن رقم 
PMلتركيز 

10

 الحد المنصوة علية في القاعدة الفنية األردنية في بلدية الخالدية، حيا يظهر تواجد الرياح الجنوبية 
كما  ، %18.8بنسبة  ى موقع الرصدإل ومحاجره القادرة على نقل الجسيمات من مصنع اإلسمنت األبيض والجنوبية الغربية

إلى موقع  ومحاجره اسمنت الراجحيالقادرة على نقل الجسيمات من مصنع  الغربية الغربية والشماليةيظهر تواجد الرياح و 
. كما ويالحظ %18.1بنسبة  غبار الطبيعي من البادية الشرقيةللوكاللك الرياح الشرقية الحاملة   %26.7بنسبة  الرصد

الرياح الات السرعة المتوسطة والمرتفعة التي تعمل على اثارة الغبار الطبيعي في المنطقة الات الطابع  ارتفا  نسب
% بينما تواجدت 18.9عقدة( بنسبة  15-10عقدة و 20-15الصحراو  حيا تواجدت الرياح الات السرعات العالية )

 . %35.0عقدة( بنسبة  10-5الرياح الات السرعات المتوسطة )
 

PMانخفاض المعدالت الشهرية للك يدل و كما 
10

عن مثيالتها عند عدم احتساب األيام التي تجاوزت فيها ثالثة أو جميع  
مواقع الرصد الحدود اليومية المنصوة عليها في المواصفة الوطنية للهواء المحيط، مساهمة الغبار الطبيعي في رفع 

PM مستويات
10

 (. فصل نتائج الدراسة( في 23-2كل رقم )الشو  (16-2الجدول رقم )انظر في الخالدية ) 
 

 
 

 الموقر 3-4
ملحوظ  انخفاضهناك  أن الرصد الحاليةفترة خالل  في موقع الرصد على الحد بين الحاتمية والموقر المراقبةبينت نتائج 
NO)ثاني أكسيد النيتروجين  غازلمستويات 

2

SO)ت ثاني اكسيد الكبريومستويات غاز  (
2

خالل فترة الدراسة الحالية  (
في القاعدة الفنية األردنية  أ  تجاوز للحدود المسموح بها تم تسجيلي لم مقارنة بمستوياتهما في الدراسة التي سبقتها حيا

 .لكال الغازينلنوعية الهواء المحيط 
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 ثاني أكسيد النيتروجينيد الكبريت وغاز المعدالت السنوية والفصلية لتركيز غاز ثاني اكس أدناه( 12-3يظهر الشكل رقم )
ثاني أكسيد غاز أعلى معدل لمستويات يالحظ أن حيا ، الموقرولسرعة الرياح خالل كل ساعة من ساعات اليوم في 

كانت و . الشتاءفي فصل الكبريت ثاني أكسيد غاز أعلى معدل لمستويات  ُسجلبينما  الخريففي فصل  سجلت النيتروجين
يصل إلى أدنى مستوياتة  إاللغاز ثاني أكسيد الكبريت تتناسب طرديا  مع معدل سرعة الرياح  ية والفصليةمعدالت السنو ال

لى أعلى مستوياتة في النهار. بينما تتغير المعدالت السنوية والفصلية لغاز ثاني أكسيد النيتروجين  في الصباح الباكر وا 
 بشكل متفاوت مع معدل سرعة الرياح.
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 البقعة 3-5
SO)ستويات غاز ثاني اكسيد الكبريت مأن البقعة  في رصدالموقع  فيبينت نتائج المراقبة 

2

 كبريتيد الهيدروجينغاز و  (
(H

2

S)  ثاني أكسيد النيتروجين  غازو(NO
2

المسموح بها في القاعدة الفنية األردنية  الساعية واليومية كانت ضمن الحدود (
 .ولم يتم تسجيل أ  تجاوز لتلك الحدود 1140/2006 محيطلنوعية الهواء ال

 

تعرض  يةفقد بينت نتائج المراقبة خالل فترة الرصد الحال (PM2.5) العالقة في الهواءالجسيمات وأما بالنسبة لمستويات 
ت قريبة من تلك لمستويا موقع الرصد في المركز الوطني للبحا واإلرشاد الزراعي )مديرية زراعة عين الباشا( في البقعة

التجاوزات للحد اليومي المنصوة  عددفي  انخفاضطفيف في المعدل السنو  و  ارتفا مع  المسجلة في فترة الرصد السابقة
 .2018تجاوزا  ُسجلت خالل عام  18 معمقارنة  2019خالل عام  تجاوزا   13حيا ُسجل  ،علية في القاعد الفنية األردنية

 

المعدالت السنوية والفصلية لتركيز كل من غاز ثاني أكسيد الكبريت وغاز كبريتيد  دناهأ( 13-3ُيبيةن الشكل رقم )
 ولسرعة الرياح خالل كل ساعة من ساعات اليوم في موقع الرصد في البقعةوغاز ثاني أكسيد النيتروجين  الهيدروجين

خالل معظم ساعات اليوم وان أعلى متقاربة كانت  وكبريتيد الهيدروجين ثاني أكسيد الكبريتحيا يظهر أن مستويات 
لغاز ثاني  كانت المعدالت السنوية والفصلية بينماكبريتيد الهيدروجين. و لثاني أكسيد الكبريت  الخريفالتراكيز سجلت في 

مع تغير معدل سرعة الرياح إال كان يصل إلى أدنى مستوياتة في ساعات  ومتفاوت أكسيد النيتروجين تتغير بنمط مختلف
لى أعلى مستوياتة في الساعات )16:00-12:00لظهر والعصر )ما بعد ا ( صباحا  وساعات المساء 9:00-7:00( وا 

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

في البقعة من أبرزها الجسيمات الناتجة عن حرق الوقود في المصادر الثابتة  
حتمالية أقل الغبار المنبعا من المحاجر وعمليات طحن الجير وكاللك الغبار المتحركة خاصة التي تعمل على الديزل، وبوا

توزيع سرعة واتجاه الرياح خالل األيام التي تجاوزت فيها المعدالت  ( أدناه15-3( و)14-3)الطبيعي. يبين الشكالن رقم 
PM اليومية لتركيز الجسيمات

2.5
خالل فترة صوة علية في القاعدة الفنية األردنية في موقع الرصد في البقعة الحد المن 

وهي ال تساعد على تشتت اإلنبعاثات الصادرة  %49.4، حيا يظهر أن الرياح الساكنة كانت سائدة بنسبة الرصد الحالية
 .ادر التلوا القريبة مثل المركباتمن مص
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 التوصيـــــات -4
 

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

لتلوا الهواء للعمل لما لاللك من أهمية لتحديد المناطق المعرضة  من شبكة رصد وطنيةمناطق المملكة ض
التي من ش نها  (Air Quality Control)على دراسة مصادر التلوا في تلك المناطق وتنفيال اإلجراءات 

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

 

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

2.5

PM)أو  (
10

 
ادرة من احتراق الوقود في المركبات على مستويات حيا إن اللك يساعد في تقدير مساهمة االنبعاثات الص

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

في المناطق التي تعاني من كثافة  (
حركة السير وغيرها من مصادر انبعاا اكاسيد النيتروجين والمركبات العضوية المتطايرة وأشعة الشمس 

د على تكون غاز األوزون في الهواء المحيط وهالا الغاز مضر جدا  الحادة حيا أن تلك الظروف تساع
 بالصحة العامة.

 

يوصى باستخدام النمالجة الرياضية النتشار الملوثات في تحديد مواقع رصد نوعية الهواء المحيط حيا أن  .3
لك يحتاج أن ال ، إالة في تحديد مواقع رصد نوعية الهواء المحيط النمالجة الرياضية تعتبر من أنجع الطرق

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

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

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

.على نوعية الهواء المحيط
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  ((11))ملحــــق 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 

AF 22M Replacement of 

sample inlet filter 

Biweekly 

Check of electrical 

parameters 

Monthly  

Replacement of inlet 

zero filter cartridge 

Annually 

Check of pump valves 

and diaphragms 

Annually 

Replacement of UV 

lamp 

When required 

depending on the 

voltage reading. 

 

Equipment PM Frequency 

SO
2

 / H
2

S 

Analyzer 

model 

APSA 

370 

Replace the sample filter element Bi-weekly 

Replace the O-rings Annual 

Replace the pump valves and 

diaphragms 
Annual 

Replace the air filter Annual 

Replace (if required) the Xenon lamp Annual 

Replace the aromatic hydrocarbon 

cutter 
Annual 

Replace the scrubber  Annual 

Replace the pump  Biannual 

Change the battery Every 3 years 

or when BATT 

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

analyzers (Chemiluminescent) 

Equipment PM Frequency 

NOx 

Analyzer 

APNA 370 

Replace the sample filter element Bi-weekly 

Replace the O-rings Annual 

Replace the filter packing Annual 

Replace the pump valves and diaphragms Annual 

Replace the deionizer unit (packing, filter 

element and deionizer catalyst) 
Annual 

Replace the UV lamp unit and the UV liner Annual 

Replace the dehumidifier unit Annual 

Replace the catalyst tube  Annual 

Replace the air filter Annual 

Replace the scrubber  Annual 

Replace the silica gel  Annual 

Replace the pump  Biannual 

Replace the solenoid valve  Every 3 years 

Change the battery Every 3 years or 

when BATT 

alarm occurs 

 

Equipment PM Frequency 

NOx/NH
3

 

Analyzer 

T201  

 

Review and evaluate the Test 

Functions 

Biweekly  

Change chemical for ozone 

filter 

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 the first 

point of this table. 

Replace the inline exhaust 

scrubber  

Annually  

Replace the NO
2

 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  
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Continue Table 2… 

Equipment PM Frequency 

AC 32M Replacement of sample inlet 

filter 

Monthly 

Checking of fluid parameter 

and span factors 

Monthly 

Replacing the charcoal 

cartridge 

Quarterly   

Check flow rate and air 

tightness 

Semi-annual 

Check and change (if 

required) the pump brushes 

and filter 

Annually  

Changing the molybdenum 

cartridge  

When required  

 

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

/PM
2.5

) 

monitors (Beta Gauge Monitors) 

Equipment PM Frequency 

PM
10

 Analyzer 

5014i Beta 

Clean the outside case 

using a damp cloth 

Biweekly  

Inspect and empty the 

water collector bottle 

located on the inlet 

Biweekly  

Dismantle and clean the 

sampler inlet 

Monthly 

Check the O-rings of the 

inlet and replace as 

necessary 

Monthly 

Inspect and clean the fan 

filter  

Monthly 

Remove and clean the 

sample tube and the 

heater tube 

Annually  

Rebuild the sample 

pump 

18-month  

Replacement of filter 

tape 

In case of 

breaks or if the 

tape runs out 

Apply metal assembly 

paste around the 

parameter of the cam   

When changing 

the filter tape 
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Continue Table 3… 

Equipment PM Frequency 

PM
10

/PM
2.5

 

Analyzer BAM-

1020 Met One 

Nozzle and Vane Cleaning  Monthly  

Leak Check Monthly  

Flow Rate Verification  Monthly  

Clean Capstan Shaft and Pinch 

Roller Tires  

Monthly  

Clean PM2.5 Head  Monthly  

Check Error Log Monthly  

Download Digital Data Log Monthly  

Replace Filter Tape When 

required 

Run SELF-TEST Function Quarterly 

Full Flow Audit and Calibration  Quarterly 

Verify BAM-1020 Settings  Quarterly 

Set Real-Time Clock  Quarterly 

Test Pump Capacity  Semi-annual 

Test Filter RH and Filter 

Temperature sensors  

Semi-annual 

Test Smart Heater  Semi-annual 

Perform 72 hour BKGD (BX-302 

zero filter) test 

Annual  

Clean Internal Debris Filter  Annual  

Check Membrane Span Foil  Annual  

Beta Detector Count Rate and 

Dark Count Test 

Annual  

Clean Inlet Tube  Annual  

Clean BX-596 AT/BP Sensor Annual  

Replace or Clean Pump Muffler 

(if used)  

Not required  

Rebuild Vacuum Pump  24 months 

Replace Nozzle O-ring (Special 

tools required) 

24 months 

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

 

No. 

 

Instrument Name 

 

Calibration Type 

1 Sulfur dioxide/hydrogen 

sulfide analyzer 

- Check of zero point 

This operation consists of comparing the monitor 

response for zero air. 

Frequency: When required by using external zero 

source. 

- 1-point calibration 

This is a procedure for checking and correcting the 

response of the monitor at a span point. 

Frequency: monthly ± 2 weeks. 

2 Nitrogen 

oxides/ammonia analyzer 

3 PM
10

/PM
2.5

 analyzer (Beta 

gauge monitor) 

 

- Particles measurement calibration  

It is a Beta gauge calibration by using a reference 

gauge. 

Frequency: Annually  

- Flow rate test  

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

Frequency: Quarterly conducted for BAM-1020 Met 

One at 3 sites (البقعة،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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(3ــق )ملحــ  

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

لكل ملوا يعتمد على عدة عوامل وهي مواصفات الجهاز وتركيز الغاز المرجعي الال  تم استخدامة في المعايرة وقيمة 
 االرتياب لهالا الغاز وفيما يلي ملخة لقيم االرتياب المحسوبة لكل ملوا في كل موقع.

 قيمة االرتياب أعلى معدل ساعي حدة القياسو  الملوث الموقع

 البقعة

 0.006 0.056 جزء في المليون غاز ثاني أكسيد الكبريت

 0.010 0.082 جزء في المليون غاز ثاني أكسيد النيتروجين

 0.003 0.026 جزء في المليون غاز كبريتيد الهيدروجين

 الجيزة
 0.004 0.035 جزء في المليون غاز ثاني أكسيد الكبريت

 0.009 0.068 جزء في المليون غاز ثاني أكسيد النيتروجين

 الخالدية

 0.006 0.150 جزء في المليون غاز ثاني أكسيد الكبريت

 0.003 0.115 جزء في المليون غاز ثاني أكسيد النيتروجين

 0.007 0.184 جزء في المليون غاز األمونيا

 الرصيفة
 0.003 0.041 ي المليونجزء ف غاز ثاني أكسيد الكبريت

 0.020 0.351 جزء في المليون غاز ثاني أكسيد النيتروجين

 الموقر
 0.002 0.222 جزء في المليون غاز ثاني أكسيد الكبريت

 0.008 0.060 جزء في المليون غاز ثاني أكسيد النيتروجين
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 قيمة االرتياب أعلى معدل يومي وحدة القياس الملوث الموقع

 البقعة

 0.001 0.019 جزء في المليون غاز ثاني أكسيد الكبريت

 0.008 0.040 جزء في المليون غاز ثاني أكسيد النيتروجين

 0.002 0.009 جزء في المليون غاز كبريتيد الهيدروجين

 الجيزة

 0.004 0.017 جزء في المليون غاز ثاني أكسيد الكبريت

 0.008 0.042 نجزء في المليو  غاز ثاني أكسيد النيتروجين

 الخالدية

 0.003 0.027 جزء في المليون غاز ثاني أكسيد الكبريت

 0.001 0.039 جزء في المليون غاز ثاني أكسيد النيتروجين

 0.005 0.116 جزء في المليون غاز األمونيا

 الرصيفة
 0.003 0.017 جزء في المليون غاز ثاني أكسيد الكبريت

 0.013 0.144 جزء في المليون نغاز ثاني أكسيد النيتروجي

 الموقر
 0.001 0.103 جزء في المليون غاز ثاني أكسيد الكبريت

 0.008 0.020 جزء في المليون غاز ثاني أكسيد النيتروجين

 

  :مالحظات
 الاليقين درجة (uncertainty )الرصد في في موقع  النيتروجين أكسيد ثاني لغاز( المليون في جزء 0.001) ساعي معدل ألعلى

 (.11/6/2019 – 24/5/2019) الرصد لفترة% 95 الثقة فترة في المليون في جزء 0.0004 هي الرصيفة

 الاليقين درجة (uncertainty )هي البقعةفي موقع الرصد في  الكبريت أكسيد ثاني لغاز( المليون في جزء 0.011) ساعي معدل ألعلى 
 (.1/9/2019 – 22/8/2019) الرصد ترةلف% 95 الثقة فترة في المليون في جزء 0.002

 الاليقين درجة (uncertainty )هي البقعةفي موقع الرصد في  كبريتيد الهيدروجين لغاز( المليون في جزء 0.004) ساعي معدل ألعلى 
 (.1/9/2019 – 22/8/2019الرصد )لفترة % 95 الثقة فترة في المليون في جزء 0.001




