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  الواردة ضمن نص التقريـــرالواردة ضمن نص التقريـــرالصور واألشكال الصور واألشكال قائمـة قائمـة 
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لتراكيز غاز ثاني أكسيد الكبريت التي ُسجلت في موقع الرصد فيي إربيد لي ل (: المعدالت اليومية وأعلى المعدالت الساعية 1-2الشكل رقم )

 2019عام 

 2019(: أعلى المعدالت الساعية لتراكيز غازات أكاسيد النيتروجين التي ُسجلت في موقع الرصد في إربد ل ل عام 2-2الشكل رقم )

 2019روجين التي ُسجلت في موقع الرصد في إربد ل ل عام (: المعدالت اليومية لتراكيز غازات أكاسيد النيت3-2الشكل رقم )

ساعات لتراكييز غياز أول أكسييد الكربيون التيي ُسيجلت فيي موقيع الرصيد فيي إربيد  8(: أعلى المعدالت الساعية وأعلى معدل 4-2الشكل رقم )
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 2019وقع الرصد إربد ل ل عام (: المعدالت الشهرية لتراكيز غاز أول أكسيد الكربون التي ُسجلت في م7-2الشكل رقم )

 2019(: توزيع اتجاه الرياح في موقع الرصد في إربد ل ل عام 8-2شكل رقم )ال

 2019(: توزيع سرعة الرياح )عقدة( في موقع الرصد في إربد ل ل عام 9-2شكل رقم )ال

لي ل لييل  يهر ميين أ ييهر الرصيد فييي إربيد ليي ل عييام (: المعيدالت الشييهرية لسييرعة الريياح )عقييدة( واتجياه الرييياح السييائدة 10-2الشيكل رقييم )

2019 
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(: المعدالت اليومّية والمعدالت الساعّية القصوى واألدنى المسجلة يومييا  للرووبية النسيبية فيي موقيع الرصيد فيي إربيد لي ل 11-2الشكل رقم )
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(: المعدالت اليومية وأعلى المعدالت الساعية لتراكيز غاز ثياني أكسييد الكبرييت التيي ُسيجلت فيي موقيع الرصيد فيي سيحاب 13-2الشكل رقم )
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د الكربييون التييي ُسييجلت فييي موقييع الرصييد فييي سيياعات لتراكيييز غيياز أول أكسييي 8(: أعلييى المعييدالت السيياعية وأعلييى معييدل 16-2الشييكل رقييم )
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 2019سحاب ل ل عام 

 2019(: المعدالت الشهرية لتراكيز غاز أول أكسيد الكربون التي ُسجلت في موقع الرصد في سحاب ل ل عام 19-2الشكل رقم )

 2019ل عام ( التي ُسجلت في موقع الرصد في سحاب ل 2.5PM(: المعدالت الشهرية لتراكيز الجسيمات )20-2الشكل رقم )
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 يهر الرصيد فيي سيحاب لي ل عيام (: المعدالت الشهرية لسرعة الرياح )عقدة( واتجاه الرياح السائدة ل ل ليل  يهر مين أ23-2الشكل رقم )

2019 
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(: المعييدالت اليومّييية والمعييدالت السيياعّية القصييوى واألدنييى المسييجلة يوميييا  للرووبيية النسييبية فييي موقييع الرصييد فييي سييحاب 24-2الشييكل رقييم )

 2019ل ل عام 

رجة الحرارة فيي موقيع الرصيد فيي سيحاب لي ل (: المعدالت اليومّية والمعدالت الساعّية القصوى واألدنى المسجلة يوميا  لد25-2الشكل رقم )

 2019عام 
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لرصيد فيي الكيرك لي ل عيام (: المعدالت الشهرية لسرعة الرياح )عقدة( واتجياه الريياح السيائدة لي ل ليل  يهر مين أ يهر ا30-2الشكل رقم )

2019 

(: المعدالت اليومّية والمعدالت الساعّية القصوى واألدنى المسجلة يوميا  للرووبة النسبية في موقع الرصد في الكرك لي ل 31-2الشكل رقم )

 2019عام 

الحيرارة فيي موقيع الرصيد فيي الكيرك لي ل  (: المعدالت اليومّية والمعدالت الساعّية القصوى واألدنى المسيجلة يومييا  لدرجية32-2الشكل رقم )

 2019عام 

(: المعدالت السنوية والفصلية لترلييز غيازات ثياني أكسييد الكبرييت وثياني أكسييد النيتيروجين وأول أكسييد الكربيون ولسيرعة الريياح 1-3الشكل )

 2019السائدة لكل ساعة من ساعات اليوم في موقع الرصد في إربد ل ل عام 

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

 2019( ل ل عام 2.5PM( للجسيمات )2006 /1140الفنية األردنية رقم )

سيجل فيهيا تجياوز للحيد الييومي المنصيوص علييه (: توزيع سرعة الرياح )عقدة( في موقيع الرصيد فيي إربيد لي ل األييام التيي 3-3الشكل رقم )

 2019( ل ل عام 2.5PM( للجسيمات )2006 /1140في القاعدة الفنية األردنية رقم )
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(: توزيع اتجاه الرياح في موقع الرصد في إربد ل ل األيام التي سجل فيها تجاوز للحد اليومي المنصوص عليه في القاعيدة 4-3الشكل رقم )

 2019( لغاز ثاني أكسيد الكبريت ل ل عام 2006 /1140رقم ) الفنية األردنية

(: توزيع سرعة الرياح )عقدة( في موقيع الرصيد فيي إربيد لي ل األييام التيي سيجل فيهيا تجياوز للحيد الييومي المنصيوص علييه 5-3الشكل رقم )

 2019ل ل عام  ( لغاز ثاني أكسيد الكبريت2006 /1140في القاعدة الفنية األردنية رقم )

(: المعدالت السنوية والفصلية لترلييز غيازات ثياني أكسييد الكبرييت وثياني أكسييد النيتيروجين وأول أكسييد الكربيون ولسيرعة الريياح 6-3الشكل )

 2019السائدة لكل ساعة من ساعات اليوم في موقع الرصد في سحاب ل ل عام 

لي ل األييام التيي سيجل فيهيا تجياوز للحيد الييومي المنصيوص علييه فيي (: توزييع اتجياه الريياح فيي موقيع الرصيد فيي سيحاب 7-3الشكل رقيم )

 2019( ل ل عام 2.5PM( للجسيمات )2006 /1140القاعدة الفنية األردنية رقم )

(: توزيع سرعة الرياح )عقدة( في موقع الرصد في سحاب ل ل األيام التي سجل فيها تجاوز للحد اليومي المنصيوص علييه 8-3الشكل رقم )

 2019( ل ل عام 2.5PM( للجسيمات )2006 /1140القاعدة الفنية األردنية رقم )في 

اليومي المنصوص عليه في  توزيع اتجاه الرياح في موقع الرصد في سحاب ل ل األيام التي سجل فيها تجاوز للحد (:9-3شكل رقم )ال

 2019 ن ل ل عاملغاز ثاني أكسيد النيتروجي  (1140/2006) القاعدة الفنية األردنية رقم

موقع الرصد في سحاب ل ل األيام التي سجل فيها تجاوز للحد اليومي المنصيوص علييه  )عقدة( في الرياح سرعة توزيع (:10-3رقم ) الشكل

 2019 لغاز ثاني أكسيد النيتروجين ل ل عام  (1140/2006) القاعدة الفنية األردنية رقم في

يياح فيي موقيع الرصيد فيي الكيرك لي ل األييام التيي سيجل فيهيا تجياوز للحيد الييومي المنصيوص علييه فيي (: توزيع اتجاه الر 11-3الشكل رقم )

 2019( ل ل عام 2.5PM( للجسيمات )2006 /1140القاعدة الفنية األردنية رقم )

للحد اليومي المنصوص عليه  (: توزيع سرعة الرياح )عقدة( في موقع الرصد في الكرك ل ل األيام التي سجل فيها تجاوز12-3الشكل رقم )

 2019( ل ل عام 2.5PM( للجسيمات )2006 /1140في القاعدة الفنية األردنية رقم )

(: مقارنة بين أعلى المعدالت اليوميية ونسيا التجياوز اليوميية والمعيدالت السينوية للجسييمات التيي ُسيجلت فيي جمييع مواقيع 13-3الشكل رقم )

 (2019 – 2010الرصد ل ل سنوات الرصد )
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(: مقارنة بين أعلى المعدالت الساعية واليومية والمعدالت السنوية لغاز ثاني أكسيد الكبرييت التيي ُسيجلت فيي جمييع مواقيع 14-3الشكل رقم )

 (2019 – 2010الرصد ل ل سنوات الرصد )

ي أكسيييد النيتييروجين التييي ُسييجلت فييي جميييع (: مقارنيية بييين أعلييى المعييدالت السيياعية واليومييية والمعييدالت السيينوية لغيياز ثييان15-3الشييكل رقييم )

 (2019 – 2010مواقع الرصد ل ل سنوات الرصد )

ساعات والمعدالت السنوية لغاز أول أكسيد الكربون التي ُسجلت في  - 8(: مقارنة بين أعلى المعدالت الساعية ومعدالت 16-3الشكل رقم )

 (2019 – 2010جميع مواقع الرصد ل ل سنوات الرصد )
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  ئمـة الجــداول الواردة ضمن نص التقريـــرئمـة الجــداول الواردة ضمن نص التقريـــرقاقا

(: الحييييدود القصييييوى المسييييموح بهييييا لملوثييييات الهييييواء المحيييييط لتييييي تييييم رصييييدها فييييي الدراسيييية )القاعييييدة الفنييييية األردنييييية رقييييم 1-1جييييدول رقييييم )

1140/2006.) 

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

 والكرك. إربد(: ملخص وصف مواقع رصد الملوثات في المدن الصناعية في سحاب و 3-1قم )جدول ر 

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

 .2019عام ل ل  بدإر (: أعلى المعدالت الساعّية للملوثات الغازية في موقع الرصييد في 1-2جدول رقم )

 .2019عام ل ل  إربدالكبريت وغازات أكاسيد النيتروجين في موقع الرصييد في  أكسيدة لغاز ثاني يّ (: أعلى المعدالت اليوم2-2جدول رقم )

 .2019عام ل ل (: أعلى المعدالت الساعّية للملوثات الغازية في موقع الرصييد في سحاب 3-2جدول رقم )

عييام ليي ل الكبريييت وغييازات أكاسيييد النيتييروجين فييي موقييع الرصييييد فييي سييحاب  أكسيييدة لغيياز ثيياني ّيييأعلييى المعييدالت اليوم(: 4-2جييدول رقييم )

2019. 
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 الخالصــــةالخالصــــة

إن التطييور الصييناعي والخييدمي اليي ي تشييهده المملكيية واليي ي يرافقييه زيييادة التعييداد السييكاني ومييا يسييببه  ليي  ميين زيييادة فييي 
المرلبييات يييإدي إلييى زيييادة انبعييا  الملوثييات التييي ميين  ييونها التييوثير علييى نوعييية الهييواء فييي  سييته ك الكهربيياء وفييي عييددا

وعلييى صييحة اننسييان ورانتييه. ميين هنييا تييوتي أهمييية مراقبيية نوعييية الهييواء وبالتييالي التييوثير علييى البي يية العديييد ميين المنيياو  
 واجبيييات مييين نرلييية السييير الكثييييق. وانط قييا  لاصيية فيييي المنيياو  الموهولييية القريبيية مييين النشيياوات الصيييناعية والخدمييية و 

مرلييز مييع قسييم دراسييات الهييواء /  75/2008اهتمييام وزارة البي يية بمراقبيية نوعييية الهييواء فييي المملكيية فقييد وقعييت اتفاقييية رقييم و 
ن فييي الجمةيية العلميية الملكييية للقييام بدراسيية نوعيية الهيواء فييي محييط ثيي   ميدن صيناعية وهييي مدينية الحسيي والبي ية الميياه

ومدينة عبد هللا الثاني ابن الحسين الصناعية فيي سيحاب ومدينية الحسيين ابين عبيدهللا الثياني الصيناعية  إربدالصناعية في 
 في الكرك.

كاسيييييد أ( فييييي جمييييع مواقييييع الرصيييد لمييييا وتميييت دراسيييية مسيييتويات 2.5PMلقيييد تميييت دراسيييية مسيييتويات الجسيييييمات الدقيقييية )
 إربييدفييي مييوقعي الرصييد فييي  )2SO(الكبريييت  أكسيييدوثيياني  )COالكربييون ) أكسيييدوأول  )X, NO2NO, NO)النيتييروجين 

وسحاب نيث أن ه ه الملوثات تنتج من نرق الوقيود فيي الصيناعات والمرلبيات الخ يفية والثقيليةر ويجيدر بالي لر أن نسيبة 
 الثقيل المستخدم في األردن.  دالكبريت مرتفعة نسبيا  في الديزل والوقو 

 مسييييتويات الملوثييييات الغازييييية تحديييييد ( إلييييى31/12/2019 – 1/1/2019للفتييييرة ) اسييييتمرتتييييي هيييي ه الدراسيييية وال هييييدفت
فييي المنيياو  الييث   المشييار إليهييا أعيي ه ومقارنتهييا ليمييا بينهييا وبالحييدود المنصييوص عليهييا فييي القاعييدة  والجسيييمات الدقيقيية

الدراسيية إلييى  هييدفتلهييواء مييع الوقييت. لمييا ودراسيية تغييير نوعييية ا 1140/2006الفنييية األردنييية لنوعييية الهييواء المحيييط رقييم 
والمقترنات لمتخ ي القرار لمسياعدتهم عليى اتخيا  انجيراءات والقيرارات المسيتندة إليى معلوميات الرصيد والتيي  جتقديم النتائ

 من  ونها تحسين نوعية الهواء في تل  المناو . 

 التالي:أظهرت نتائج الدراسة 

  ضيمن الحيدود فيي موقيع الرصيد فيي سيحاب وغياز أول أكسييد الكربيون ت الكبريي أكسيدغاز ثاني مستويات كانت
غياز مسيتويات  وتجياوزت. الحالييةالدراسية لفتيرة  1140/2006المنصوص عليها في القاعدة الفنية األردنية رقم 

د ميكيرون لفتيرة الرصي 2.5الجسيمات الدقيقة العالقة في الهواء بقطر يقل عن أو يساوي ثاني أكسيد النيتروجين و 
لانيييت الريييياح السيييائدة فيييي موقيييع  فيييي المواصيييفة الوونيييية. ميييامنصيييوص عليهال ةاليومييييو  ود السييياعيةالحيييدالحاليييية 

 .%0,9تلتها الرياح الجنوبية بنسبة  %8,80الرياح الساكنة بنسبة الرصد في سحاب هي 



 

 ك
 

 ود جيياوزت الحييدتقييد مرتفعيية و  فييي موقييع الرصييد فييي إربييد الجسيييماتغيياز ثيياني أكسيييد الكبريييت و  كانييت مسييتويات
غيياز ليمييا لانييت مسييتويات  .1140/2006القاعييدة الفنييية األردنييية رقييم فييي  االمنصييوص عليهيي ةاليوميييالسيياعية و 

لانيت  ضمن الحدود المنصيوص عليهيا فيي المواصيفة الوونيية. ثاني أكسيد النيتروجين وغاز أول أكسيد الكربون 
تلتهيييا الريييياح الشيييمالية بنسيييبة  %7,58نة بنسيييبة الريييياح السييياكالريييياح السيييائدة فيييي موقيييع الرصيييد فيييي إربيييد هيييي 

8,24% . 

  2.5(تجيياوزات يومييية للجسيييمات  3علييى الييرغم ميين تسييجيلPM فييي موقييع الرصييد فييي الكييرك ليي ل فتييرة الدراسيية )
. 1140/2006إال أنهييا لييم تتجيياوز عييدد مييرات التجيياوز المسييموح بهييا فييي القاعييدة الفنييية األردنييية رقييم  رالحالييية

 الغربيية تلتها الرياح الشمالية %72,5هي الرياح الساكنة بنسبة  الكركلسائدة في موقع الرصد في كانت الرياح ا
 .%20,7بنسبة 

أهمهييا االسييتمرار فييي مراقبيية نوعييية الهييواء فييي منيياو  الرصييد الحالييية و ييمول توصيييات ال بعيي  إلييىوقييد للصييت الدراسيية 
 المحيط. مناو  وملوثات هواء ألرى ضمن برنامج رصد نوعية الهواء

عيام الجدول في الصفحة التالية يظهر ملخصا  لنتائج رصد المعدالت السياعية واليوميية للملوثيات فيي مواقيع الرصيد لي ل 
2019. 



 

 ل
 

 2019خالل عام  الرصد مواقع في الرصد نتائج ملخص

أعلى معدل ساعي )جزء في  الموقع الملوثات
 المليون(

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

عدد المعدالت اليومية تجاوزات 
 لحد المواصفة

 المعدل السنوي )جزء في المليون(

2SO 

 إربد

1.265 0.385 33 4 0.007 
2NO 0.048 0.022 0.007 صفر صفر 

NO 0.298 0.029 
 ال يوجد ندود في المواصفة

0.004 
NOx 0.329 0.039 0.011 
CO 2.10 1.92 * 0.77 صفر** صفر 

2.5PM -- 921 لم يتم انتساب المعد السنوي ألن نسبة  8 ال يوجد ند في المواصفة  3ميكروغرام/م
 %50( أقل من %34)الرصد 

2SO 

 سحاب

 0.004 صفر صفر 036,0 224,0
2NO 248,0 089,0 10 3 0.025 

NO 2.324 0.453 
 ال يوجد ندود في المواصفة

0.016 
NOx 2.439 0.514 0.041 
CO 6.34 4.48* 2.45 صفر** صفر 

2.5PM -- 96 3ميكروغرام/م 29 9 ال يوجد ند في المواصفة  3ميكروغرام/م  
2.5PM 3ميكروغرام/م 20 3 ال يوجد ند في المواصفة  3ميكروغرام/م 190 -- الكرك  

 (1140/2006في الدراسة )القاعدة الفنية رقم  الحدود القصوى المسموح بها لملوثات الهواء المحيط التي تم رصدها
 2SO 2NO NO NOx CO 2.5PM عنصر القياس

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

 ال يوجد ندود في المواصفة

 ال يوجد ند في المواصفة جزء في المليون  26

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

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

  ساعات لحد المواصفة. 8** عدد تجاوزات معدالت الي 
ساعات 8*** ند الي 
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Summary 

 

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

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

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

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

adversely impacts the public health. Therefore, it is so important to study the 

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

Ministry of Environment, based on its mandate, signed agreement No. 75/2008 with 

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

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

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

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

industrial estate in Karak.  

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

than 2.5 micron (PM2.5) were studied in the above-mentioned three locations. While 

the levels of nitrogen oxides (NO, NO2 & NOX), carbon monoxide (CO) and sulfur 

dioxide (SO2) were studied in Irbid and Sahab as these pollutants result from fuel 

burning in both stationary and mobile sources, taking into consideration the 

relatively high sulfur content in the Jordanian heavy fuel oil and diesel.  

The main aim of this study that lasted during the period (1/1/2019 – 31/12/2019) is 

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

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

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

time. The study aimed also at helping the decision makers in identifying and 

enhancing the implementation of the proper measures that could improve the 

environmental conditions in the study areas. 

The main results of the study are: 

 Sulfur dioxide (SO2) and carbon monoxide (CO) levels at Sahab site were within 

the allowable limits stated in JS 1140/2006 during the current study period. 

Nitrogen dioxide (NO2) and PM2.5 levels for this study period exceeded the hourly 

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

site was calm wind with 80.8% followed by southern wind with 9.0%. 

 

 Levels of SO2 and PM2.5 at the monitoring site in Irbid were high and exceeded the 

hourly and daily limits stated in JS 1140/2006. While the levels of nitrogen 

dioxide and carbon monoxide were within the limits stated in JS 1140/2006. The 



 

 ن
 

prevailing wind direction at Irbid site was calm wind with 58.7% followed by 

northern wind with 24.8%. 

 

 Although three daily exceedances of PM2.5 were recorded at the monitoring site in 

Karak during the current study period, they did not exceed the allowable number 

of exceedances stated in JS 1140/2006. The prevailing wind direction at the 

monitoring site in Karak was calm wind with 72.5%, followed by northwest wind 

with 20.7%. 

 

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

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

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

program. 
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  مقدمةمقدمةالال  ..11
 

إلى إقامة مدن صناعية في لافة أقاليم المملكة لتكون م 1980التي أنش ت عام  المدن الصناعية األردنية  رلةتهدف 
 مدن صناعية 6 ويوجد في األردن ناليا  مناو  مجهزة بالبنية التحتية ال زمة تجمع دالل ندودها مختلف الصناعات. 

الصناعية في الكرك ومدينة الثاني بن عبدهللا افي مدينة عبدهللا الثاني الصناعية في سحاب ومدينة الحسين  موزعة قائمة
   ومدينة المفرق الصناعية. ومدينة الموقر الصناعية ومدينة العقبة الدولية إربدالحسن في 

 
ونيث أن النشاوات الصناعية قد تإدي إلى تلو  الهواء المحيط ال ي يإثر بشكل مبا ر وغير مبا ر على صحة  

ونسا  وعية الهواء لاصة في المناو  الموهولة القريبة من المدن الصناعية.نورانتهر فإن هنال  ناجه لمراقبة  اننسان
وهي المسإولة الجهة المختصة بحماية البي ة في المملكة هي وزارة البي ة  فإن ر2017( لسنة 6قانون نماية البي ة رقم )

للمعايير  تعتمدها الوزارة وفقا   مراقبة وقياس عناصر البي ة ومكوناتها ومتابعتها من ل ل المراكز العلمية التيعن 
نوعية الهواء المحيط  لرصدمع الجمةية العلمية الملكية  75/2008بتوقيع اتفاقية رقم  ارةالوز  قامتفقد . ل ل  المعتمدة

مراقبة مستويات  الرصديشمل  نيثوالكرك.  إربدفي ث ثة مواقع قريبة من المدن الصناعية في سحاب و  بشكل متواصل
سرعة واتجاه الرياح رصد  بانضافة إلى )2.5PM(ميكرون  5,2لدقيقة العالقة بالهواء بقطر يقل عن أو يساوي الجسيمات ا

الكبريت  أكسيدمراقبة مستويات غازات ثاني  الرصد. لما يشمل ةوالرووبة النسبية ودرجة الحرارة في مواقع الرصد الث ث
)2SO(  الكربون  أكسيدأول و)CO( ن وأكاسيد النيتروجي), NOx2NO, NO(  بشكل متواصل في موقعي الرصد في سحاب
من  ISO17025:2017 في ردنينظام االعتماد األومن الجدير بال لر بون قسم دراسات الهواء ناصل على . إربدو 

( وأكاسيد CO( وأول أكسيد الكربون )2SOثاني أكسيد الكبريت ) لقياسات غازات )JAS(الووني  قبل وندة االعتماد
 .(NOx2NO, NO ,تروجين )الني
 

ولغاية  1/1/2019التي تم الحصول عليها ل ل فترة الرصد من  نتائج الرصد السنوي  يغطي ه ا التقرير
31/12/2019. 

 

1المدن الصناعية 1-1
 

 

 سحاب – الصناعية/عّمان ابن الحسين مدينة عبدهللا الثاني 1-1-1

  

. تقع م1984ها عام ؤ مدينة صناعية في المملكة نيث تم إنشاتعتبر مدينة عبد هللا الثاني ابن الحسين الصناعية أكبر 
 3لم عن مرلز مدينة سحاب الواقعة على بعد  2وعّمان لم جنوب  رق العاصمة  12ه ه المدينة الصناعية على بعد 

( دونم 2530الكبرى. تبلغ المسانة الكلية لمدينة عبد هللا الثاني ابن الحسين الصناعية )عّمان كيلومترات جنوب ندود 
 .فرصة عمل( 15675) ووفرت وأجنبية ومشترلة  رلة صناعية تمثل استثمارات عربية 467ما يزيد عن  وتضم

                                                           
 المنشور على الموقع انلكتروني لشرلة المدن الصناعية األردنية. 2017التقرير السنوي لعام  1
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قطاع الصناعات و  قطاع الصناعات الدوائيةو  قطاع الصناعات الغ ائية تشمل ه ه المدينة الصناعية القطاعات التالية:

قطاع الصناعات و  قطاع الصناعات الكيماويةو الب ستكية والمطاوية قطاع الصناعات و  الهندسية )الكهربائية والمعدنية(
قطاع و  قطاع الصناعات الورقية والتعب ة والتغليق والطباعةو  قطاع صناعة األثا  الخشبي والمعدنيو  النسيجية والقطنية

  .قطاع الخدماتو قطاع الصناعات اننشائية و  الصناعات الجلدية
 

 إربدمدينة الحسن الصناعية/ 1-1-2

 
صناعية مإهلة تبلغ  مدينةوقد تم اعتمادها لوول عّمان لم  مال مدينة  75تقع مدينة الحسن الصناعية على بعد 

المشاريع العاملة في ووفرت  (  رلة صناعية150واستقطبت ) تم تنفي ها على ث   مرانلر. ( دونم1178)مسانتها 
. تقع مدينه الحسن الصناعيه في م1991ناعية عام . تم إنشاء مدينة الحسن الص( فرصة عمل31796ه ه المدينة )

العلوم والتكنولوجيا على الطري  الواصل بين مدينتي  ةوالرمثا بالقرب من جامع إربدوتحديدا  بين مدينتي  إربد ة مال مدين
 . إربدالمفرق و 

 
قطاع الصناعات و الدوائية  قطاع الصناعاتو قطاع الصناعات الغ ائية  تشمل ه ه المدينة الصناعية القطاعات التالية:

قطاع و قطاع الصناعات النسيجية و قطاع الصناعات الكيماوية و قطاع الصناعات الب ستكية والمطاوية و  الهندسية
  .الخدمات

 

 بن عبدهللا الثاني الصناعية/الكركامدينة الحسين  1-1-3

 
عّمان مدينة  لم جنوب 118مإهلةر تبعد ثاني مدينة صناعية نكومية  عبدهللا الثاني الصناعيةبن امدينة الحسين تعتبر 

استقطبت ه ه المدينة و  ( دونم1856)وترتبط بميناء العقبة على البحر األنمر بطري  سريعر تبلغ مسانتها انجمالية 
. يبلغ عدد الشرلات المنتجة في المدينة الصناعية في الكرك نتى ( فرصة عمل4114صناعية ووفرت ) رلة ( 39)

 .وإنشائية وب ستيكية وليماوية نسيجية وغ ائية ودوائية :موزعة على القطاعات التاليةلة (  ر 24) 2015عام 
 

 أهداف الدراسة 1-2

 

 :إلى 31/12/2019 - 1/1/2019 امتدت منه ه الدراسة والتي  هدفت
 والكرك ومقارنتها إربدوالجسيمات الدقيقة في المدن الصناعية في سحاب و  مستويات الملوثات الغازية تحديد 

(. يبين الجدول 1140/2006بالحدود المنصوص عليها في القاعدة الفنية األردنية لنوعية الهواء المحيط رقم )
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( الحدود القصوى المنصوص عليها في القاعدة الفنية األردنية للملوثات التي تم رصدها في ه ه 1-1رقم )
 .المواقع

 تخا  انجراءات ال زمة اللتي تساعد أصحاب القرار إنشاء قاعدة بيانات لنوعية الهواء المحيط في األردن وا
 ووضع انستراتيجيات والسياسات الم ئمة.

 .تقييم التغير السنوي في نوعية الهواء المحيط في المناو  المرصودة 

  األردن نسا الظروف المختلفة مثل الموقع فيمقارنة نالة نوعية الهواء المحيط في المناو  الصناعية 
 الصناعاتر إلخ. ونجم المناخو 

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

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

 

رقم  القاعدة الفنية األردنيةفي الدراسة ) التي تم رصدهاء المحيط (: الحدود القصوى المسموح بها لملوثات الهوا1-1جدول رقم )
1140/2006.) 

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

 )2SO(ريت بالك أكسيدثاني 

  هر 12مرات ل ل أي  3 جزء في المليون  3,0 ساعة واندة
 مرة واندة في السنة يون جزء في المل 14,0 ساعة 24

 ---- جزء في المليون  04,0 سنوي 

 (CO)الكربون  أكسيدأول 

  هر 12مرات ل ل أي  3 جزء في المليون  26 ساعة واندة

  هر 12مرات ل ل أي  3 جزء في المليون  9 ساعات 8

 )2NO(النيتروجين  أكسيدثاني 

  هر 12مرات ل ل أي  3 جزء في المليون  21,0 ساعة واندة

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

 ---- جزء في المليون  05,0 سنوي 

الجسيمات الدقيقة بقطر يقل عن أو 
 )2.5PM( ميكرون  5,2يساوي 

  هر 12مرات ل ل أي  3 3ميكروغرام/م 65 ساعة 24

 ---- 3ميكروغرام/م 15 سنوي 

 
 

 ها في الدراسةملوثات الهواء المحيط التي تم رصد 1-3

 
 

  )2SO (الكبريت أكسيدثاني  1-3-1

 

 المصادر الرئيسة النبعا  ه ا الغاز هي منشآت صهر .ا ةفعديم اللون له رائحة ن غاز )2SO(الكبريت  أكسيدثاني 
حرق فيها الوقود محطات توليد الطاقة ومعامل تكرير النفط وغيرها من الصناعات والنشاوات التي يُ و الكبريت المعدني 
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 الموادتحلُّل و مثل البراكين  وبيةية الكبريت. لما ينبعث ه ا الغاز من مصادر من  ائا ةي يحتوي على نسبال 
  العضوية.

 

بدرجات مختلفة و ل  نسا ترليزه في الهواء  والجهاز التنفسي أغشية العين ا  فيهيجله ا الغاز ت يسبا التعرض
المتعرض له وتواجده مع ملوثات ألرى مثل الجسيمات  المستنش  ومدة التعرض له ول ل  نسا نساسية الشخص

لما أنه إلى جانا أكاسيد  مثل الربو والتهاب الشعا الرئوية. مزمنة   واألوزون نيث أنه من الممكن أن يسبا أمراضا  
  .والمواد والممتلكات المباني واأل جار ويتلف الحياة الفطرية يقتلقد ال ي  المطر الحمضين يكوّ  رالنيتروجين

 
 (CO)الكربون  أكسيدأول  1-3-2

 

هو غاز سام ال لون وال رائحة له وهو أند النواتج الجانبية للحرق غير التام للوقود. ال يإدي  (CO)الكربون  أكسيدأول 
استنشاق ه ا الغاز إلى ضرر ملحوظ في الرئتين إال أنه يقلل من قدرة الدم على نمل األكسجين نيث يتفاعل ليماويا  مع 

والغثيان والصداع وانخفاض القدرة  الكربون يإدي إلى الّدوار أكسيدبين. إن التعرض لتراكيز منخفضة من أول الهيموجلو 
على الترليز وترّدي القدرة على األداء والقيام بالمهام اليومية. بينما يإدي التعرض للتراكيز العاليةر وال ي قد يحد  في 

إن تعرض بع   نتج عنه فقدان الوعي ونتى الموت نتيجة االلتناق.المناو  المغلقةر إلى التسمم الحاد وال ي ي
وال ين يعانون من بع  األمراض المزمنة مثل التهاب الٌشعا  ولبار السن والمرضىالمجموعات الحساسة مثل الحوامل 

 صحية. الكربون يسبا ألطارا   أكسيدالهوائية المزمن أو فقر الدم على جميع أنواعه إلى تراكيز من غاز أول 
 

 )NOx2NO, NO ,( أكاسيد النيتروجين 1-3-3

 
 (.NOالنيتروجين ) أكسيدأول و ( 2NOالنيتروجين ) أكسيدثاني بالمجموع الكلي لكل من  )NOx(أكاسيد النيتروجين  عرفت

نتيجة ألكسدة  التي يدلل فيها الهواءعلى درجات نرارة عالية  لناتج لجميع عمليات االنتراق ه ه األكاسيدوتتكون 
ال  أنه إال األساسيالنيتروجين يكون الناتج أول أكسيد غاز الرغم من أن  ىوعل نيتروجين الجّوي بدرجات الحرارة العالية.ال

 اننسان.صحة  ىعل يئيعتبر  و توثير س
 
كون غاز نتيجة االنتراق بينما ته ا ال هو غاز بني يميل إلى الحمرة. ينطل  جزء من )2NOثاني أكسيد النيتروجين )غاز  

ل ل العمليات المختلفةر مث   عن وري  النيتروجين أول أكسيد معظم تراكيزه في الهواء المحيط نتيجة أكسدة غاز 
وال ي يإدي ( 3HNO)األوزون نيث ممكن أن يواصل األكسدة للحصول على نواتج أ د توكسدا  مثل نام  النيتري  

 إلى ظاهرة المطر الحمضي.أكسيد الكبريت  ال ي ينتج من توكسد ثاني بانضافة لحام  الكبريتي 
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أنسجة الرئتين وورق التنفس فهو يقّلل من مقاومة الجسم إدي إلى مهاجمته ثاني أكسيد النيتروجين يإن التعرض لغاز 
ة للجراثيم بتراكيز منخفضة مما يإدي إلى تهّيج الرئتين والعينين. ولدى التعّرض لتراكيز مرتفعة؛ يضعف ه ا الغاز مقاوم

 الجسم لألمراض التنفسية مثل التهاب الرئتين.
 

نيث يميلون أكثر من غيرهم  ثاني أكسيد النيتروجينتظهر األبحا  أن األوفال هم المجموعة األكثر نساسية لغاز 
لإلصابة بمختلف األمراض التنفسية. لما يعتبر المرضى ال ين يصابون بالربو هم مجموعة نّساسة بشكل لاص له ا 

 الغاز.

 

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

 

ه ه الجسيمات من في الهواء المحيط لبانضافة للمصادر الطبيةيةر تنبعث  )2.5PM(هناك عّدة مصادر للجسيمات الدقيقة 
ستخراج المعادن او الحرائ  و والدلان المنبعث من مصادر االنتراق المختلفة  ائل النقل لاصة التي تعمل بالديزلوس

لخ. تظهر عادة  آثار التعرض له ه الجسيمات من ل ل الّسعال وإثارة القصبة الهوائية والعينين ونيث أن إالبناءر و 
الرئتين فإنها تعتبر األلطر على  الشعيبات الدقيقة فيالجسيمات به ا الحجم صغيرة بما ليه الكفاية لتتغلغل دالل 

يعانون من أمراض تنفسية معينة مزمنة مثل الربو هم األكثر نساسية من التعرض له ه  الرئتين. يعتبر األ خاص ال ين
 الجسيمات. 

 

 مواقع الرصد 1-4

 
مواقع الرصد لتكون معبرة عن المناو  السكنية األقرب لمصادر التلو  من الصناعات المختلفة في المدن  تم التيار

 (downwindالرياح السائدة بعد مرورها بالمدينة الصناعية ) وتقع ما أمكن في مهاوالكرك  إربدالصناعية في سحاب و 
وقد تم التيار مواقع الرصد بحيث تغطي أهم التجمعات السكانية  تم إنشاء لرفانات مهيوة ومكيفة ألجهزة الرصد.وقد 

( 2-1) يبين الجدول رقم والتي تتعرض لمصادر تلو  الهواء المختلفة سواء لانت مصادر متحرلة أو مصادر ثابتة.
( 1-1( والصور رقم ))3-1اعية. بينما يبين الجدول رقم )ي( مواقع الرصد بالنسبة للمدن الصن1والخرائط في ملح  رقم )

(( وصفا  لمواقع الرصد. ومن الجدير بال لر أنه تّم أيضا  رصد سرعة واتجاه الرياح والرووبة النسبية ودرجة 1-3) –
 في جميع مواقع الرصد. الحرارة بشكل مستمر على مدار الساعة

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

 . تم مراقبة نوعية الهواء في موقع واند يقع  مال  رق المدينة الصناعية تم ليه رصد ترليزالعديد من منا ير الحجر
 5,2أو يساوي  عنقل ي بقطر ةالدقيق الكبريت والجسيمات أكسيدالكربون وثاني  أكسيدوأول  ينأكاسيد النيتروجازات غ

 .1873302بي  2019نتى نهاية عام  منطقة سحاب في محافظة عمانُيقدر عدد سكان و  .ن ميكرو 
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 (: موقع الرصد في سحاب1-1رقم ) الشكل

الصناعات الدوائية و مختلف الصناعات الغ ائية  إربدلمدينة الصناعية في من المصادر الرئيسة لتلو  الهواء في ا
واند يقع . تم مراقبة نوعية الهواء في موقع محطة معالجة مياه الصرف الصناعيإضافة إلى تصنيع الم بس و  الدهاناتو 

 الكربون وثاني أكسيدل وأو  أكاسيد النيتروجين إلى الجنوب الشرقي من المدينة الصناعية نيث تم رصد ترليز غازات
نتى نهاية عام  إربد محافظةُيقدر عدد سكان و  .ن ميكرو  5,2أو يساوي  عنقل ي بقطر ةالدقيق والجسيمات أكسيد الكبريت

 .00570193بي  2019

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 إربد(: موقع الرصد في 2-1رقم ) الشكل
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در الرئيسة لتلو  الهواء المحيط بالملوثات الغازية تعتبر صناعة األلبسة في المدينة الصناعية في الكرك من المصا
الناتجة من انتراق الوقود والجسيمات الدقيقة الناتجة عن انتراق الوقود وعمليات اننتاج. تم مراقبة نوعية الهواء في موقع 

ل عن أو يساوي الشرقي من المدينة الصناعية تم ليه رصد الجسيمات الدقيقة بقطر يق -واند يقع إلى الجنوب الشرقي 
 .0035004بي  2019نتى نهاية عام  الكرك محافظةُيقدر عدد سكان و  ميكرون. 5,2

 
 (: موقع الرصد في الكرك3-1رقم ) الشكل

 

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

 تّم رصدهايالملوثات التي  لرصد بالنسبة للمدينة الصناعيةُبــعد واتجاه موقع ا (UTMاإلحداثيات ) مواقع الرصـد

 m E 216960.00 سحاب

3529809.00 m N 

 ابن الحسين مدينة عبدهللا الثاني مال  رق 
 .الصناعية

SO2, CO, NOx & 

PM2.5 

 m E 220982.00 إربد

3599357.00 m N 

مدينة الحسن ل على الحدود الجنوبية الشرقية
 .الصناعية

SO2, CO, NOx & 

PM2.5 

 m E 770694.00 الكرك

3456240.00 m N 

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

PM2.5 

 

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

 مواقع الرصـد
ن ارتفاع مدخل العينات ع

 سطح األرض )م(
بعد موقع الرصد عن 

 أقرب مبنى )م(
بعد موقع الرصد عن 

 أقرب شجرة )م(
بعد موقع الرصد عن أقرب 

 شارع )م(

 5 < 10 ≈ 20 ≈ 7 ≈ سحاب

 5 < ال يوجد أ جار قريبة 50 ≈ 3 ≈ إربد

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

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

ه ه  تول  عينات من الهواء المحيط بشكل متواصلر تحلل نيث رةأوتوماتيكيالغازية باستخدام أجهزة تحليل غازات 
 الدورية معايرةالتتم  . نيثهواء المحيطلترليز الغاز في الساعّية  وتخزن نتائج التحليل على  كل معدالت العينات

للتوكد من دقة عمل األجهزة وتعديل يقع ضمن مجال قياس الجهاز  محدد ترليز  وباستخدام غاز مةياري  جهزةلأل
 نوع ودورية إجراء المعايرة المطلوبة.  (2( في الملح  رقم )5ويبين الجدول رقم ) استجابتها وصيانتها عند الضرورة.

 

 مبدألى يتعمل ع ةأجهزة أوتوماتيكيتخدام يباسميكرون  5,2بقطر يقل عن أو يساوي  ات الدقيقةيسيميالج ديّم رصيتينما يبي
(Beta Attenuation)  معتمدة من قبل ولالة نماية البي ة األمريكية(US EPA)  ومزودة بمدالل لاصة تعمل على

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

 
 والكرك. إربدو  المدن الصناعية في سحاب(: األجهزة المستخدمة في رصد نوعية الهواء المحيط في 4-1) رقم جدول

 الموقع عمل الجهـــاز مبدأ عمله اسم الجهاز

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

Nitrogen Oxides 
Analyzer )X& NO 2NO, NO( 

Chemiluminescence (NO, 

NO2 & NOx) 

                            غازات أكاسيد النيتروجين رصد
)& NO 2, NOXNO( إربدو سحاب  في الهواء المحيط بشكل متواصل 

Carbon Monoxide 
(CO) Analyzer Infrared  

في الهواء المحيط بشكل  (CO) الكربون  أكسيدغاز أول  رصد
 إربدسحاب و  متواصل

) 2.5Particulate Matter (PM

Monitor Beta-Attenuation 

في الهواء المحيط بشكل  )2.5PM(رصد الجسيمات الدقيقة 
 والكرك إربدسحاب و  متواصل

Wind Speed and Direction, 

Relative Humidity and 

Temperature 

تسجيل سرعة واتجاه الرياحر ودرجة الحرارة والرووبة النسبية للهواء  -----
 والكرك إربدسحاب و  وبشكل متواصل المحيط الكترونيا  
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  نتائج الدراسةنتائج الدراسة  ..22
 

 مدينة الحسن الصناعية/إربد 2-1

 2.5د النيتروجين وغاز أول أكسيد الكربون والجسيمات بقطر يقل عن أو يساوي ثاني أكسيد الكبريت وغازات أكاسي تم رصد غاز
وغاز ثاني أكسيد النيتروجين غاز أن مستويات  2019ل ل عام أظهرت نتائج الرصد وقد ميكرون في موقع الرصد في إربد. 

لما هو مبين في  1140/2006م لانت ضمن الحدود المنصوص عليها في القاعدة الفنية األردنية رق أول أكسيد الكربون 
لغاز ثاني أكسيد الكبريت الحدود المنصوص  الساعية واليومية في نين تجاوزت المعدالت ،(4-2( إلى )1-2األ كال من )

  .1140/2006عليها في القاعدة الفنية األردنية رقم 
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فقد بلغ أعلى معدل ساعي  رعية للملوثات الغازية التي تم رصدها في ه ا الموقعأعلى المعدالت السا( 1-2جدول رقم )ال ظهروي

جزء في  10,2ولغاز ثاني أكسيد النيتروجين  جزء في المليون  048,0و جزء في المليون  1.265لغاز ثاني أكسيد الكبريت 
جزء  385,0 بلغلغاز ثاني أكسيد الكبريت  ( أن أعلى معدل يومي2-2لما يبين الجدول رقم ). المليون لغاز أول أكسيد الكربون 

جزء في  022,0في نين بلغ أعلى معدل يومي لغاز ثاني أكسيد النيتروجين  16/2/2019سجل بتاريخ وال ي  في المليون 
  .19/9/2019المليون وال ي سجل بتاريخ 
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 .2019خالل عام ي إربد (: أعلى المعدالت الساعّية للملوثات الغازية في موقع الرصــد ف1-2جدول رقم )

 الغاز
)جزء  ساعي معدل أعلى

 في المليون(
وقت حدوث أعلى معدل 

 تاريخ الحدوث –ساعي 
عدد تجاوزات المعدالت 

 ةلحد المواصف الساعية
النسبة المئوية لتجاوزات 

 )%( الساعيةالمعدالت 

 1.265 الكبريت أكسيدغاز ثاني 
3:00 

7/2/2019 
33 0.433 

 048,0 لنيتروجينا أكسيدغاز ثاني 
18:00 

22/1/2019 
 صفر صفر

 298,0 النيتروجين  أكسيدغاز أول 
17:00 

 ال يوجد ند في المواصفات الوونية 20/1/2019

 0.329 غازات أكاسيد النيتروجين 
17:00 

20/1/2019 

 الغاز
 أعلى معدل ساعي
 )جزء في المليون(

وقت حدوث أعلى معدل 
 تاريخ الحدوث –ساعي 

 ساعات-8ل أعلى معد
 )جزء في المليون(

 معدل تاريخ حدوث أعلى
 ساعات-8

 10,2 الكربون  أكسيدغاز أول 
10:00 

19/2/2019  

1.92 19/2/2019 

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

2019. 

 الغاز
)جزء  يوميعدل أعلى م

 في المليون(
تاريخ حدوث أعلى معدل 

 يومي
عدد تجاوزات المعدالت 

 ةلحد المواصف اليومية
النسبة المئوية لتجاوزات 

 )%( اليوميةالمعدالت 

 1.235 4 16/2/2019 385,0 الكبريت أكسيدغاز ثاني 

 صفر صفر 19/9/2019 022,0 النيتروجين أكسيدغاز ثاني 

 20/1/2019 029,0 يتروجين الن أكسيدغاز أول 
 المواصفات الوونيةال يوجد ند في 

 20/1/2019 039,0 غازات أكاسيد النيتروجين 

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

)2.5PM(  ه المنصوص علي اليومي الحدتجاوزت المعدالت اليومية لترليز الجسيمات  كل أنالشيبين و  .إربد موقع الرصد فيفي
 8عدد التجاوزات اليومية  غنيث بل .3ميكروغرام/م 65الفنية األردنية للجسيمات الدقيقة العالقة في الهواء والبالغ في القاعدة 

 .تجاوزات
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أكسيد الكبريت وغاز ثاني أكسيد النيتروجين في موقع الرصد في  ( نتائج المعدالت الشهرية لغاز ثاني6-2يبين الشكل رقم )
 .2019 باط   هرل ل جزء في المليون  057,0الموقع  ه ا في الكبريت أكسيدثاني أعلى معدل  هري لغاز إربد. نيث بلغ 

ي في إربد ل ل  هر لرصد في موقع اجزء في المليون  013,0 والبالغُسجل أعلى معدل  هري لغاز ثاني أكسيد النيتروجين كما 
ل ل لعدة أيام الكبريت  ومن الجدير بال لر بونه ند  انقطاع في رصد غاز ثاني أكسيد .2019تشرين األول ولانون األول 

 انقطعو . أو ألسباب فنية تتعل  بإجراء الصيانة التصحيحية للجهاز التيار الكهربائيفي بسبا فصل  2019آ ار وآب  ي  هر 
 الكهربائي أوالتيار في بسبا فصل  2019أيلول آب و أ هر آ ار وأيار و ل ل لعدة أيام النيتروجين  كسيدثاني أرصد غاز 
علما  بونه لم يتم تضمين المعدالت الشهرية لأل هر التي تجاوزت نسبة  تتعل  بإجراء الصيانة التصحيحية للجهاز. ألسباب فنية

ية لغاز ثاني أكسيد الكبريت ل ل أ هر نيسان وأيار وتشرين الثاني لانت المعدالت الشهر  .%30انقطاع الرصد فيها عن 
 جزء في المليون. 0.001ولانون األول متدنية جدا  وأقل من الحد األدنى للقياس والبالغ 
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في موقع الرصد في  2019آ ار ُسجل ل ل  هر  أن أعلى معدل  هري لغاز أول أكسيد الكربون ( 7-2كما يبين الشكل رقم )
لعدة أكسيد الكربون  أولفي رصد غاز  انقطاعند  ومن الجدير بال لر بونه . جزء في المليون  1.699 لغت قيمتهبد نيث بإر 

تتعل  بإجراء الصيانة التصحيحية  ألسباب فنيةأو  بسبا فصل التيار الكهربائي 2019آب وتشرين الثاني  هر أ ل ل أيام
 تجاوزت ل ل ه ا الشهرنسبة انقطاع الرصد  ألن 2019لشهر تشرين الثاني الشهري  المعدلعلما  بونه لم يتم تضمين  للجهاز.

30%. 
 

 

 

ضمن الحدود المنصوص عليها في  2019ل ل عام ولانت المعدالت السنوية للملوثات الغازية التي تم رصدها في ه ا الموقع 
نيث بلغ المعدل السنوي لغاز ثاني أكسيد الكبريت  ر(1-1والمبينة في الجدول رقم ) 1140/2006رقم  القاعدة الفنية األردنية

لما بلغ المعدل السنوي لغاز أول أكسيد لغاز ثاني أكسيد النيتروجين.  جزء في المليون  007,0و جزء في المليون  007,0
لغاز  1140/2006 علما  بونه ال يوجد ند سنوي منصوص عليه في القاعدة الفنية األردنية رقم رجزء في المليون  0.77الكربون 

 .%50ولم يتم انتساب المعدل السنوي للجسيمات ألن نسبة انقطاع الرصد تجاوزت أول أكسيد الكربون. 

 
نيث أظهرت ه ه  ر2019عام ل ل في موقع الرصد في إربد نتائج رصد سرعة واتجاه الرياح ( 9-2( و )8-2تبين األ كال )

تليها الرياح الشمالية بنسبة  %7,58يث تواجدت بنسبة نانت الرياح الساكنة الرصد ل موقعأن الرياح السائدة في  األ كال
8,24% . 
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ع الرصد. ق( اتجاه الرياح السائدة والمعدل الشهري لسرعة الرياح لكل  هر من أ هر الرصد في مو 10-2ويبين الشكل رقم )
 األ هر. جميعلانت سائدة ل ل  الساكنةن الرياح أنيث ي نظ 

 
 

( المعدالت اليومية للرووبة النسبية ودرجة الحرارة والحد األدنى والحد األقصى 12-2( و )11-2يظهر الشك ن رقم )
 .2019ل ل عام المسج ن يوميا  في موقع الرصد في إربد 
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 سحاب – الصناعية/عّمان ابن الحسين مدينة عبدهللا الثاني 2-2

 5,2ات أكاسيد النيتروجين وغاز أول أكسيد الكربون والجسيمات بقطر يقل عن أو يساوي تم رصد غاز ثاني أكسيد الكبريت وغاز 
غازي ثاني أكسيد الكبريت وأول مستويات أن  2019ل ل عام وقد أظهرت نتائج الرصد ميكرون في موقع الرصد في سحاب. 

ليما لانت مستويات غاز  1140/2006رقم في القاعدة الفنية األردنية  الانت ضمن الحدود المنصوص عليه أكسيد الكربون 
 (.16-2( إلى )13-2لما هو مبين في األ كال من )ثاني أكسيد النيتروجين مرتفعة وتجاوزت المواصفة الوونية 
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عدل فقد بلغ أعلى م رأعلى المعدالت الساعية للملوثات الغازية التي تم رصدها في موقع سحاب( 3-2جدول رقم )ال ظهروي
جزء  34,6ولغاز ثاني أكسيد النيتروجين  جزء في المليون  248,0و جزء في المليون  224,0ساعي لغاز ثاني أكسيد الكبريت 

 036,0 بلغلغاز ثاني أكسيد الكبريت  ( أن أعلى معدل يومي4-2لما يبين الجدول رقم ). في المليون لغاز أول أكسيد الكربون 
جزء في  089,0في نين بلغ أعلى معدل يومي لغاز ثاني أكسيد النيتروجين  19/9/2019سجل بتاريخ  جزء في المليون 

  .26/1/2019سجل بتاريخ  المليون وال ي
 

 .2019خالل عام (: أعلى المعدالت الساعّية للملوثات الغازية في موقع الرصــد في سحاب 3-2جدول رقم )

)جزء  ساعي معدل أعلى الغاز
 في المليون(

معدل  وقت حدوث أعلى
 تاريخ الحدوث –ساعي 

عدد تجاوزات المعدالت 
 لحد المواصفات الساعية

النسبة المئوية 
لتجاوزات المعدالت 

 )%( الساعية

 224,0 الكبريت أكسيدغاز ثاني 
4:00 

19/9/2019 
 صفر صفر

 248,0 النيتروجين أكسيدغاز ثاني 
22:00 

26/1/2019 
10 0.128 

 2.324 النيتروجين  أكسيدغاز أول 
3:00 

 المواصفات الوونيةال يوجد ند في  24/12/2019

 2.439 غازات أكاسيد النيتروجين 
3:00 

24/12/2019 
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 الغاز
 أعلى معدل ساعي
 )جزء في المليون(

وقت حدوث أعلى معدل 
 تاريخ الحدوث –ساعي 

 ساعات-8أعلى معدل 
 )جزء في المليون(

 تاريخ حدوث أعلى
 ساعات-8 معدل

 34,6 الكربون  أكسيدغاز أول 
22:00 

26/1/2019 
4.48 23/5/2019 

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

2019. 

 الغاز
)جزء  يوميأعلى معدل 
 في المليون(

تاريخ حدوث أعلى معدل 
 يومي

 عدد تجاوزات المعدالت
 لحد المواصفات اليومية

النسبة المئوية 
لتجاوزات المعدالت 

 )%( اليومية

 صفر صفر 19/9/2019 036,0 الكبريت أكسيدغاز ثاني 

 0.898 3 26/1/2019 089,0 النيتروجين أكسيدغاز ثاني 

 24/12/2019 453,0 النيتروجين  أكسيدغاز أول 
 المواصفات الوونيةال يوجد ند في 

 24/12/2019 514,0 النيتروجين  غازات أكاسيد

 
ميكرون  5,2أو يساوي  عن كيز الجسيمات الدقيقة العالقة في الهواء بقطر يقلاتر المعدالت اليومية ل( 17-2ويبين الشكل رقم )

)2.5PM(  المعدالت اليومية للجسيمات ي نظ أن و  .سحاب موقع الرصد فيفي)2.5PM(  مرتفعة وتجاوزت الحد اليومي لانت
 .3ميكروغرام/م 65والبالغ  1140/2006لمنصوص عليه في القاعدة الفنية األردنية رقم ا
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( نتائج المعدالت الشهرية لغاز ثاني أكسيد الكبريت وغاز ثاني أكسيد النيتروجين في موقع الرصد في 18-2يبين الشكل رقم )
ل ل لامل فترة الرصد ومتقاربة جدا  منخفضة موقع ال ه الانت المعدالت الشهرية لغاز ثاني أكسيد الكبريت في سحاب. نيث 

بلغ أعلى ليما جزء في المليون.  006,0نيث بلغ  2019 ولانون األول تموزنزيران و  هر أوُسجل أعلى معدل  هري ل ل 
 لانون   هرجزء في المليون وال ي ُسجل ل ل  045,0في موقع الرصد في سحاب  لغاز ثاني أكسيد النيتروجين معدل  هري 

ألسباب فنية تتعل   2019 هر أيار ل ل لعدة أيام غاز ثاني أكسيد الكبريت  رصدفي ع اانقطوقد ند   .2019األول 
ألسباب فنية  2019الثاني تشرين   هرل ل لعدة أيام رصد غاز ثاني أكسيد النيتروجين في ع اانقطند  أيضا  و  ربالجهاز
نيث تجاوزت نسبة  الشهرين ه ينل ل  لم يتم انتساب المعدالت الشهرية ل ل  رلجهازبإجراء الصيانة التصحيحية لتتعل  

 .%30انقطاع الرصد 

 

 

 لغت قيمتهنيث ب 2019آب ُسجل ل ل  هر  أن أعلى معدل  هري لغاز أول أكسيد الكربون ( 19-2ويبين الشكل رقم )

ولم  %30بنسبة تجاوزت  2019 هر آ ار ل ل  أياملعدة  غاز أول أكسيد الكربون  انقطع رصدوقد . جزء في المليون  4.10
 تل ل  لم يتم انتساب المعدال رألسباب فنية تتعل  بإجراء الصيانة التصحيحية للجهاز 2019يتم الرصد ل ل  هر أيلول 

 .ه ين الشهرينل ل  ةالشهري
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في في موقع الرصد  )2.5PM(في الهواء الدقيقة العالقة  الجسيمات( أدناه المعدالت الشهرية لترليز 20-2الشكل رقم )يبين 
 وقد. 2019لانون الثاني لشهر  3ميكروغرام/م 34 بلغالجسيمات الدقيقة . نيث ي نظ أن أعلى معدل  هري لترليز سحاب
تشرين   هر ل ل الرصد يتم ولم 2019 نيسان وتشرين األول ولانون األول  هرأ ل ل أيام لعدة الجسيمات رصد انقطع
 التي لأل هر الشهرية المعدالت انتساب يتم لم ل ل  للجهازر التصحيحية الصيانة بإجراء تتعل  فنية ألسباب 2019 الثاني

 .%30 عن فيها الرصد انقطاع نسبة تجاوزت

 

ا في ضمن الحدود المنصوص عليه 2019ل ل عام كانت المعدالت السنوية للملوثات الغازية في موقع الرصد في سحاب 
 جزء في المليون  025,0و جزء في المليون  004,0نيث بلغ المعدل السنوي لغاز ثاني أكسيد الكبريت  رالقاعدة الفنية األردنية

الحد المنصوص عليه  3ميكروغرام/م 29( والبالغ 2.5PMالمعدل السنوي للجسيمات )تجاوز لغاز ثاني أكسيد النيتروجين. في نين 
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علما  بونه  رجزء في المليون  45,2لما بلغ المعدل السنوي لغاز أول أكسيد الكربون  .3ميكروغرام/م 15لغ والبا القاعدة الفنيةفي 
 لغاز أول أكسيد الكربون. 1140/2006ال يوجد ند سنوي منصوص عليه في القاعدة الفنية األردنية رقم 

 
نيث  ر2019عام ل ل الرصد في سحاب في موقع نتائج رصد سرعة واتجاه الرياح ( 22-2( و )21-2تبين األ كال )

الجنوبية تلتها الرياح  %8,80يث تواجدت بنسبة نالرصد لانت الرياح الساكنة  موقعأن الرياح السائدة في  أظهرت ه ه األ كال
 .%0,9بنسبة 
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في  ع الرصدقر الرصد في مو ( اتجاه الرياح السائدة والمعدل الشهري لسرعة الرياح لكل  هر من أ ه23-2ويبين الشكل رقم )
 .أ هر الرصد جميعن الرياح الساكنة لانت سائدة ل ل أ. نيث ي نظ سحاب

 

 

 

 

 

 
( المعدالت اليومية للرووبة النسبية ودرجة الحرارة والحد األدنى والحد األقصى المسج ن 25-2( و )24-2يظهر الشك ن رقم )

 .2019ل ل عام  سحابيوميا  في موقع الرصد في 
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 بن عبدهللا الثاني الصناعية/الكركامدينة الحسين  2-3

 

موقع الرصد في في  )2.5PM(ميكرون  5,2أو يساوي  عن الجسيمات الدقيقة العالقة في الهواء بقطر يقلمستويات تم رصد 
عدل اليومي المنصوص مال لحد تجاوزات 3على الرغم من تسجيل  هأن أدناه( 26-2) الشكل رقميبين و  .2019ل ل عام  الكرك

موقع ل ل فترة الدراسة ه ا الفي  3ميكروغرام/م 65عليه في القاعدة الفنية األردنية للجسيمات الدقيقة العالقة في الهواء والبالغ 
 . 1140/2006إال أنها لم تتجاوز عدد مرات التجاوز المسموح بها في القاعدة الفنية األردنية رقم  رالحالية

 

 
في في موقع الرصد  )2.5PM(في الهواء الجسيمات الدقيقة العالقة ( أدناه المعدالت الشهرية لترليز 27-2رقم )الشكل يبين 
وقد انقطع رصد . 2019آب لشهر  3ميكروغرام/م 24 بلغالجسيمات الدقيقة . نيث ي نظ أن أعلى معدل  هري لترليز الكرك
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ولم  %30بنسبة انقطاع تجاوزت  2019ول ل  هر نزيران  2019نيسان  –الفترة من لانون الثاني لعدة أيام ل ل  الجسيمات
ألسباب فنية تتعل  بإجراء الصيانة التصحيحية للجهازر ل ل  لم يتم انتساب المعدالت  2019 أياريتم الرصد ل ل  هر 

الحد المنصوص عليه في  3ميكروغرام/م 20( والبالغ 2.5PMتجاوز المعدل السنوي للجسيمات ) .ه ه األ هرالشهرية ل ل 
 .3ميكروغرام/م 15القاعدة الفنية والبالغ 

 

 
نيث أظهرت  ر2019عام ل ل في موقع الرصد في الكرك نتائج رصد سرعة واتجاه الرياح ( 29-2( و )28-2تبين األ كال )

الشمالية الغربية تلتها الرياح  %5,72يث تواجدت بنسبة نالرصد لانت الرياح الساكنة  موقعأن الرياح السائدة في  ه ه األ كال
 . %7,20بنسبة 
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ع الرصد. ق( اتجاه الرياح السائدة والمعدل الشهري لسرعة الرياح لكل  هر من أ هر الرصد في مو 30-2ويبين الشكل رقم )
 .أ هر الرصد جميعالرياح الساكنة لانت سائدة ل ل  أننيث ي نظ 

  

 

 
 

 

 



 

27 
 

( المعدالت اليومية للرووبة النسبية ودرجة الحرارة والحد األدنى والحد األقصى المسج ن 32-2( و )31-2يظهر الشك ن رقم )
 .2019ل ل عام  الكركيوميا  في موقع الرصد في 
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  مناقشة نتائج الدراسةمناقشة نتائج الدراسة  ..33

  
ه ه  الهواء المحيط. فإن مستوياتفي  الملوثاتهناك العديد من العوامل المختلفة والمتداللة التي تلعا دورا  هاما  في مستويات 

 :منهافي الهواء المحيط تختلف من سنة أللرى في نفس مواقع الرصد ألسباب عّدة  الملوثات
o  نوعية الوقود المستخدم في الصناعات والمرلبات وغيرها من النشاواتر فمث   هناك الت ف في نسبة الكبريت في

 الديزل نسا مصدره.

o  نرارة نرق الوقود والتحكم بمستوى ترليز الملوثات في االنبعاثات الصادرة من عمليات كفاءة نرق الوقود ودرجة
 الحرق.

o وسرعة تحرلها على الطرق غير  عدد ونوعية المرلبات التي استخدمت الطرق الرئيسة والفرعية في مناو  الرصد
 .المعبدة

o لمصادر إلى المناو  المحيطة ومستوياتها في الظروف الجوية التي تلعا دورا  هاما  في مدى انتشار الملوثات من ا
الهواء المحيط والتي تختلف من سنة أللرى مثل اتجاه وسرعة الرياحر ودرجة الحرارةر واستقرار الهواءر ومستوى تغطية 

 الغيوم والرووبة النسبية. 

o ية المجاورة لها.نسان في وبوغرالية المناو  القريبة من مصادر التلو  وفي األبنندو  تغيرات من صنع ان 

o  الملوثات إلى الهواء المحيطندو  نشاوات غير متكررة سنويا  ينبعث منها . 
o نتاج في الصناعات المتواجدة في مناو  الرصد وال ي يإثر على لمية الوقود والهواء المضغوط المستخدم في ننجم ا

 ونوعية ونوع الوقود المستخدم. رعمليات الحرق 

o النيتروجين إلى غاز ثاني  أكسيدالهواء المحيط ال ي يلعا دورا  في عملية أكسدة غاز أول  مستويات غاز األوزون في
 النيتروجين في الهواء المحيط.  أكسيد

o  .الظروف الجوية التي تسبا انبعا  الجسيمات من المصادر الطبيةية 

o قالع المتواجدة في مناو  الرصدر نجم النشاوات المختلفة التي تسبا انبعا  الجسيمات في الصناعاتر والمحاجر والم
 ونوعية ومدى لفاءة التحكم به ه النشاوات.
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النيتروجين وغاز  أكسيدالكبريت وغاز ثاني  أكسيد( المعدالت السنوية والفصلية لترليز لل من غاز ثاني 1-3ُيبّين الشكل رقم )
ي نظ أن مستويات غاز نيث  رإربدساعة من ساعات اليوم في موقع الرصد في  الكربون ولسرعة الرياح ل ل لل أكسيدأول 
فك هما يصل إلى أعلى مستوياته  ريقخالربيع والو  فصول الصيقل ل  الكبريت تتناسا ورديا  مع سرعة الرياح أكسيدثاني 

ت لغاز ثاني أكسيد الكبريت ل ل وسجلت أعلى معدال ل ل ساعات النهار وإلى أدنى مستوياته ل ل ساعات الصباح الباكر
 مشترك نمطل ل فصل الخريق وي نظ عدم وجود لغاز ثاني أكسيد النيتروجين  ليما سجلت أعلى معدالت .فصل الشتاء

أول أكسيد الكربون غاز لالمعدالت السنوية والفصلية  لانتل ل جميع فصول السنة.  الرياح سرعة تغير مع لتغيرها ملحوظ
 ل ساعات اليوم وسجلت أعلى المعدالت ل ل فصل الشتاء وأدنى المعدالت ل ل فصل الخريق.ل  متقاربة



 

29 
 

 

 

 

 



 

30 
 

من أبرزها الغبار الطبيعي والجسيمات الدقيقة الناتجة عن نرق الوقود في  إربدهنال  مصادر متعددة للجسيمات الدقيقة في 
تصنيع المختلفة في المصانع الموجودة في مدينة الحسن الصناعية. المصادر الثابتة والمتحرلة والغبار المنبعث من عمليات ال

المعدل اليومي للجسيمات الدقيقة  االتي تجاوز فيه األيام( أدناه توزيع اتجاه وسرعة الرياح ل ل 3-3( و )2-3تبين األ كال )
التي تإدي إلى نقل اننبعاثات من و  ه ه األيامل ل  %45.8بنسبة  الساكنةند القاعدة الفنية األردنية نيث سادت الرياح 

 .الملوثات وبقائها فوق المنطقة انتشارتقليل أو منع ول ل  التلو  القريبة من موقع الرصد مصادر 
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لغاز ثاني أكسيد  اليومي المعدل فيها تجاوز التي األيام ل ل الرياح وسرعة اتجاه توزيع أدناه( 5-3) و( 4-3) األ كال تبين
 األيام ه ه ل ل %75.0 بنسبة الساكنة الرياح سادت نيث األردنية الفنية اليومي المنصوص عليه في القاعدة الحد الكبريت

 فوق  وبقائها الملوثات انتشار منع أو تقليل ول ل  الرصد موقع من القريبة التلو  مصادر من اننبعاثات نقل إلى تإدي والتي
 .المنطقة
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  سحابسحاب--الصناعية/عّمانالصناعية/عّمان  حسينحسينابن الابن ال  مدينة عبدهللا الثانيمدينة عبدهللا الثاني  22--33

غازات ثاني أكسيد الكبريت وثاني أكسيد النيتروجين وأول أكسيد  المعدالت السنوية والفصلية لترليز( 6-3)يظهر الشكل رقم 
 ثاني غازاتتشابه نمط التغير في مستويات  ولسرعة الرياح ل ل لل ساعة من ساعات اليوم في سحاب نيث ي نظالكربون 

 أول غازل والفصلية السنوية المعدالت لانت .ل ل ساعات النهار في معظم الفصول النيتروجين أكسيد وثاني يتالكبر  أكسيد
 .الخريق فصل ل ل المعدالت وأدنى الصيق فصل ل ل المعدالت أعلى وسجلت اليوم ساعات ل ل متقاربة الكربون  أكسيد
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 (6-3يتبع شكل رقم )
 

 
 

في المنطقة القريبة من موقع الرصد هي اننبعاثات الصادرة من نرق الوقود لاصة في بالجسيمات و  إن أهم مصادر التل
بين الشك ن يول ل  الصناعات القريبةر والكسارات والغبار الطبيعي.  الحاف تو ل  لقرب موقع الرصد من مجمع  المرلبات

عقدة  2تبين أن الرياح الساكنة والتي تقل سرعتها عن  نيثر زأيام التجاو سرعة الرياح ل ل و تجاه اتوزيع  (8-3( و )3-7)
مما يدل على توثر موقع الرصد بالجسيمات الدقيقة المنبعثة من عوادم المرلبات لقرب موقع الرصد % 9,56كانت سائدة بنسبة 

ب الصناعية إلى موقع الرياح التي من الممكن أن تإدي إلى نقل الجسيمات من مدينة سحا تواجدويدل من مجمع الباصات. 
لمنشآت واألنشطة المتواجدة في مدينة سحاب الصناعية في رفع مساهمة اعلى  %3,9بنسبة  الغربية الرصد وهي الرياح الجنوبية

  .األيام ه هل ل  مستويات الجسيمات
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ولانت الرياح  31/1/2019و 27/1/2019و 26/1/2019لغاز ثاني أكسيد النيتروجين بتاريخ  تجاوزات يومية 3 تسجيلتم 
وه ا يدل على ندو  . (10-3( و)9-3لما هو مبين في األ كال ) %92.6هي الرياح الساكنة بنسبة  ه ه األيامالسائدة ل ل 

تجاوزات  10في تراكيز ه ا الغاز وتسجيل ملحوظ  إلى ارتفاع ىأدقريا من موقع الرصد نشاط غير متكرر ل ل ه ه الفترة 
 ه األيام.ساعية ل ل ه 
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  بن عبدهللا الثاني الصناعية/الكركبن عبدهللا الثاني الصناعية/الكركاامدينة الحسين مدينة الحسين   33--33
 رقم األردنية الفنية القاعدة في اعليه المنصوص الشروط ضمن لانت الكرك موقع في الجسيمات مستويات أن الدراسة نتائج بينت

ات اليومية المسموح به في تجاوزات يومية ل ل لامل فترة الرصد وهي ضمن عدد التجاوز  3تم تسجيل  نيث ر1140/2006
 . 1140/2006القاعدة الفنية األردنية رقم 

 
 ويبين. اننتاج وعمليات الوقود نرق  من الناتجة االنبعاثات هي الرصد موقع من القريبة المنطقة في التلو  مصادر أهم من

 لترليز اليومية المعدالت فيها وزتتجا التي األيام ل ل الرياح واتجاه سرعة توزيع أدناه( 12-3)و( 11-3) رقم الشك ن
 %37.7 بنسبة تواجدت والشمالية الغربية الغربية الرياح أن تبين نيث الكركر في الرصد موقع في اليومي الحد الجسيمات

 موقع إلى سابقا   الم لورة التلو  مصادر من االنبعاثات نقل في ساهمت قد تكون  أن الممكن من والتيعلى التوالي  %13.0و
 مرتفعة بنسبة الساكنة الرياح تواجد أن لما. الصناعية للمدينة الشرقية – الشرقية الجنوبية الحدود على يقع وال ي صدالر 

 الرصد موقع من القريبة التلو  مصادر من االنبعاثات نقل في ساهمت قد تكون  أن الممكن من التجاوز أيام ل ل 46.5%
 .المنطقة فوق  وبقائها الملوثات نشر منع أو تقليل ول ل 
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  مقارنة بين نتائج الرصد لفترات الدراسات السابقةمقارنة بين نتائج الرصد لفترات الدراسات السابقة  ..44
( مقارنة لنتائج الرصد من نيث أعلى المعدالت الساعية واليومية والمعدالت السنوية التي 16-3( إلى )13-3تبين األ كال )

-2010سحاب والكرك ل ل سنوات الرصد )للجسيمات والملوثات الغازية التي تم رصدها في مواقع الرصد في إربد و سجلت 
2019.) 

 
غاز أول أكسيد و  ميكرون  5,2بينت نتائج الدراسة أن مستويات الجسيمات الدقيقة العالقة في الهواء بقطر يقل عن أو يساوي 

غاز عت مستويات ارتفليما  .عن فترة الدراسة السابقة انخفضتقد في موقع الرصد في إربد ثاني أكسيد النيتروجين  وغاز الكربون 
  لفترة الدراسة الحالية مقارنة بفترة الدراسة السابقة. بشكل ملحوظ ثاني أكسيد الكبريت

 
بينت نتائج الدراسة أن مستويات الجسيمات الدقيقة العالقة في الهواء بقطر يقل عن أو أما بالنسبة لموقع الرصد في سحاب فقد 

 1140/2006ة الفنية األردنية رقم لحد السنوي المنصوص عليه في القاعدمرتفعة نيث تجاوزت الانت  ميكرون  5,2يساوي 
لغاز ثاني أكسيد الكبريت ولغاز ثاني أكسيد  ةالسنوي تالمعدال تارتفعلما  وقد ارتفعت عن مستوياتها في سنة الدراسة السابقة.

 . السابقة تها ل ل فترة الدراسةة مقارنة  بمستويافي فترة الدراسة الحاليالنيتروجين ولغاز أول أكسيد الكربون 
 
موقع الدراسة الحالية في  لفترة ميكرون  5,2لجسيمات الدقيقة العالقة في الهواء بقطر يقل عن أو يساوي ل السنوي  المعدل ارتفعو 

 .الرصد في الكرك مقارنة  بسنتي الدراسة السابقتين
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  التوصيـــــاتالتوصيـــــات  ..55
 

 الحاجة إلى تطبي  التوصيات التالية:  31/12/2019إلى  1/1/2019التي تغطي فترة الرصد من  نتائج الدراسة الحاليةتإلد 
القائمة ناليا  االستمرار في مراقبة نوعية الهواء في مناو  الرصد الحالية وزيادة المناو  المغطاة مثل المدن الصناعية   .1

ية لتحديد المناو  المعرضة لتلو  الهواء للعمل على دراسة مصادر التلو  لما ل ل  من أهم وغير المشمولة بالرصد
التي من  ونها الحد من تجاوز تراكيز الملوثات لحدود المواصفات الوونية لنوعية  في تل  المناو  وتنفي  انجراءات

هواء ضمن ندود  ول ل  المحافظة على المناو  التي تتمتع بنوعية (Air Quality Control) الهواء المحيط 
 .المواصفات الوونية لنوعية الهواء المحيط من التدهور

 

 Black) الكربون االسود وصى بتوسيع دائرة الرصد من نيث عدد الملوثات المرصودة لاصة رصد مستوياتيُ  .2

Carbon)  نيث إن  ل  يساعد في تقدير في المناو  التي تعاني من لثافة نرلة السير والتي فيها الجسيمات
مساهمة االنبعاثات الصادرة من انتراق الوقود في المرلبات على مستويات الجسيمات في الهواء المحيط. ول ل  رصد 

النيتروجين  أكاسيد( في المناو  التي تعاني من لثافة نرلة السير وغيرها من مصادر انبعا  3Oمستويات األوزون )
يث أن تل  الظروف تساعد على تكون غاز األوزون في الهواء والمرلبات العضوية المتطايرة وأ عة الشمس الحادة ن

 المحيط وه ا الغاز مضر جدا  بالصحة العامة.

 
يوصى باستخدام النم جة الرياضية النتشار الملوثات في تحديد مواقع رصد نوعية الهواء المحيط نيث أن النم جة  .3

واء المحيطر إاّل أن  ل  يحتاج إلى تجميع أكبر ما الرياضية تعتبر من أنجع الطرق في تحديد مواقع رصد نوعية اله
 .يمكن من البيانات من الصناعات المحيطة بمواقع الرصد

 
تضع األساس للعمل على  األلرى التي تهدف إلى رصد وتقييم نوعية الهواء المحيط الدراساتو  الدراسة إن ه ه .4

ي تحتاج أيضا  إلى تنفي  العديد من األبحا  والتي ال انستراتيجية الوونية لنوعية الهواء المحيط في المملكةر والت
 التالية:  تتنحصر على المقترنا

 تقييم الع قة بين نوعية الهواء المحيط والصحة العامة. -
 تقييم الع قة بين نوعية الهواء المحيط ونوعية الهواء الداللي. -

التابعة للمنشآت القائمة لتقييم توثيرها على نوعية الهواء استخدام النم جة الرياضية النتشار الملوثات من المصادر الثابتة  -
 .المحيط

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1ملحــــق )  

خرائط تبين مواقع الرصد 
 ومصادر التلوث الثابتة

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

(2ملحــــق )  

برامج الصيانة الدورية 
والمعايرة ألجهزة القياس 

 المستخدمة

 

 

 

 

 

 



 

 

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

Fluorescent) 

Equipment PM Frequency 

SO2 Analyzer 

Model AF22M 

Replacement of sample inlet filter Biweekly 

Check of electrical parameters Monthly   

Replacement of internal zero filter cartridge Annually 

Check of pump valves and diaphragms 6 months 

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

zero filter will be installed to 

replace it.  

Replacement of UV lamp When required depending on the 

voltage reading. 

 

Equipment PM Frequency 

SO2 Analyzer 

Model APSA 

370 

Replace the sample filter element Bi-weekly 

Replace the O-rings Annual 

Replace the pump valves and diaphragms Annual 

Replace the air filter Annual 

Replace (if required) the Xenon lamp Annual 

Replace the aromatic hydrocarbon cutter Annual 

Replace the scrubber  Annual 

Replace the pump  Biennial 

Change the battery Every 3 years or when BATT alarm 

occurs 

 

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

(Chemiluminescent) 

Equipment PM Frequency 

NOx 

Analyzer 

Model 

APNA 370 

Replace the sample filter element 
Bi-weekly 

Replace the O-rings Annual 

Replace the filter packing Annual 

Replace the pump valves and diaphragms Annual 

Replace the deionizer unit (packing, filter 

element and deionizer catalyst) 
Annual 

Replace the UV lamp unit and the UV liner Annual 

Replace the dehumidifier unit Annual 

Replace the catalyst tube  Annual 

Replace the air filter Annual 

Replace the scrubber  Annual 

Replace the silica gel  Annual 

Replace the pump  Biannual 

Replace the solenoid valve  Every 3 years 

Change the battery Every 3 years or when BATT 

alarm occurs 

 

Table 3: The schedule of the preventive maintenance of particulate matter (PM2.5) monitor (Beta 

Gauge Monitor) 

Equipment PM Frequency 

PM2.5 

Analyzer 

Model BAM-

1020  

Nozzle and Vane Cleaning  Monthly  

Leak Check Monthly  

Flow Rate Verification  Monthly  

Clean Capstan Shaft and Pinch Roller Tires  Monthly  

Clean the sampling Head  Monthly  

Replace Filter Tape When required 



 

 

Equipment PM Frequency 

Run SELF-TEST Function Quarterly 

Full Flow Audit and Calibration  Quarterly 

Verify BAM-1020 Settings  Quarterly 

Set Real-Time Clock  Quarterly 

Test Pump Capacity  Semi-annual 

Test Filter RH and Filter Temperature sensors  Semi-annual 

Test Smart Heater  Semi-annual 

Clean Internal Debris Filter  Annual  

Check Membrane Span Foil  Annual  

Beta Detector Count Rate and Dark Count Test Annual  

Clean Inlet Tube  Annual  

Check the flow rate and rebuild Vacuum Pump (If 

required)   

Biennial 

Check and replace (If required) the Nozzle O-ring 

(Special tools required)  

Biennial 

Check and replace (If required) Pump Tubing Biennial 

  

Equipment PM Frequency 

Particulate 

Matter 

Analyzer 

5014i Beta 

Clean the outside case using a damp cloth Monthly 

Inspect and empty the water collector bottle 

located on the inlet 

Monthly  

Dismantle and clean the sampler inlet Monthly 

Check the O-rings of the inlet and replace as 

necessary 

Monthly 

Inspect and clean the fan filter  Monthly 

Conduct leak test  If required (check flow 

rate on semi-annual 

basis) 

Clean the sample tube and the heater tube Annually  

Rebuild the sample pump If required 

Replacement of filter tape In case the filter tape 

breaks or if it runs out 

Apply metal assembly paste around the parameter 

of the cam   

When changing the filter 

tape 

 

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

 

Equipment PM Frequency 

CO Analyzer 

48i 

Inspect the sample inlet filter and replace if 

necessary 

Biweekly 

Clean the outside case using a damp cloth Monthly 

Check of electrical parameters (flow rate, AGC 

intensity, Internal Temp and chamber pressure) 

Monthly 

Clean the optics (mirrors) If required  

Apply leak test (block the sample bulkhead and 

check the values of the flow rate and pressure) 

When the instrument 

performance indicates 

that there may be a flow 

problem or when the 

analyzer response is weak 

to the span gas.  

Inspect, clean and recondition the fan filter  When required 



 

 

Replace the IR sources  If required  

Check the pump diaphragms and rebuild the pump 

if needed 

When the instrument 

performance indicates 

that there may be a flow 

problem or gives high 

pressure value. 

 

Equipment PM Frequency 

CO Analyzer 

Model APMA 

370 

Replace the sample filter element Bi-weekly 

Replace the O-rings Annual 

Replace the filter packing Annual 

Replace the pump valves and diaphragms Annual 

Replace the catalyst unit Annual 

Replace the filter element Annual 

Replace the scrubber Annual 

Replace the pump  Biennial 

Replace the solenoid valve unit Biennial 

Change the battery Every 3 years or when 

BATT alarm occurs 

 

Equipment PM Frequency 

CO/CO2 

Analyzer 

CO12e 

Replacement of sample inlet filter 2-4 weeks 

Checking on electrical parameters Biweekly 

Replacement of internal zero filter Semi-annual 

KNF pump maintenance Annually   

Replacement (if required) of the source Annually 

Replacement of multi passages mirrors 5 years   

Replacement of the motor 5 years   

 

 

Table 5: The schedule and type of calibration.   

Equipment name Calibration type 

Nitrogen oxides analyzer 

Sulfur dioxide analyzer 

Carbon monoxide analyzer 

Check of zero point 

This operation consists of comparing the monitor response for 

zero. 

Frequency: When required by using external zero source. 

1-point calibration 

This is a procedure for checking and correcting the response of 

the monitor at a span point. 

Frequency: monthly ± 2 weeks. 

PM2.5 analyzer  

Particles measurement calibration  

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

Frequency: semi-annual or annually. 

Weather parameters 

Verification only on the wind direction 

This procedure is conducted manually by directing the sensor to a 

specific direction, comparing the results that appeared on the 

screen with the actual direction and adjusting the wind direction 

sensor offset if needed.  

Frequency: annually 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3ملحــــق )  

 تمعدالالقيم االرتياب ألعلى 
للملوثات  ة واليوميةساعيال

في كل موقع  الُمسجلة الغازية  
 

 

 

 

 



 

 

 

عتماد على نبا هلكل ملو  على ند وأعلى معدل يومي لى معدل ساعيألع %95في فترة الثقة تم نساب قيمة االرتياب 
 قيمة االرتيابنساب من قبل قسم دراسات الهواء في الجمةية العلمية الملكية. علما  بون  التي تم وضعهاتعليمات العمل 

في المعايرة وقيمة عتمد على عدة عوامل وهي مواصفات الجهاز وترليز الغاز المرجعي ال ي تم استخدامه ي لكل ملو 
 .يلي ملخص لقيم االرتياب المحسوبة لكل ملو  في لل موقع االرتياب له ا الغاز وليما

 قيمة االرتياب أعلى معدل ساعي وحدة القياس الملوث الموقع

 إربد

 0.129 1.265 جزء في المليون  الكبريت أكسيدغاز ثاني 

 0.011 0.048 جزء في المليون  غاز ثاني أكسيد النيتروجين

 0.07 2.10 جزء في المليون  الكربون  أكسيدغاز أول 

 سحاب

 0.008 0.224 جزء في المليون  الكبريت أكسيدغاز ثاني 

 0.024 0.248 جزء في المليون  النيتروجين أكسيدغاز ثاني 

 0.68 6.34 جزء في المليون  الكربون  أكسيدغاز أول 

 

 قيمة االرتياب مييو أعلى معدل  وحدة القياس الملوث الموقع

 إربد

 0.039 0.385 جزء في المليون  الكبريت أكسيدغاز ثاني 

 0.009 0.022 جزء في المليون  غاز ثاني أكسيد النيتروجين

 0.07 1.92 جزء في المليون  *الكربون  أكسيدغاز أول 

 سحاب

 0.003 0.036 جزء في المليون  الكبريت أكسيدغاز ثاني 

 0.012 0.089 جزء في المليون  روجينالنيت أكسيدغاز ثاني 

 0.68 4.48 جزء في المليون  *الكربون  أكسيدغاز أول 

 
  :مالحظات

 ساعات – 8 لأعلى معد *
 الاليقين درجة (uncertainty )0.22 هيفي موقع الرصد في إربد  الكربون  أكسيد أول لغاز( المليون  في جزء 0.77) ساعي معدل ألعلى 

 (.29/10/2019 – 16/9/2019) الرصد لفترة %95 الثقة رةفت في المليون  في جزء


