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وى المسموح بها لملوثات الهواء المحيط التي تم رصدها في الدراسة )القاعدة الفنية (: الحدود القص1-1جدول رقم )

 (1140/2006األردنية رقم 

3 

 6 (: مواقع رصد الملوثات في سحاب وإربد والكرك بالنسبة للمدن الصناعية2-1جدول رقم )

 6 وإربد والكرك (: ملخص وصف مواقع رصد الملوثات في المدن الصناعية في سحاب3-1جدول رقم )

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

 10 2021عام خالل (: أعلى المعدالت الساعيّة للملوثات الغازية في موقع الرصــد في إربد 1-2جدول رقم )

لغاز ثاني أكسيد الكبريت وغازات أكاسيد النيتروجين في موقع الرصــد في (: أعلى المعدالت اليوميّة 2-2جدول رقم )

 2021عام خالل إربد 
11 

 20 2021عام خالل (: أعلى المعدالت الساعيّة للملوثات الغازية في موقع الرصــد في سحاب 3-2جدول رقم )

ت أكاسيد النيتروجين في موقع الرصــد في (: أعلى المعدالت اليوميّة لغاز ثاني أكسيد الكبريت وغازا4-2جدول رقم )

 2021عام خالل سحاب 

20 
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 الخالصــــةالخالصــــة

ستهالك اإن التطور الصناعي والخدمي الذي تشهده المملكة والذي يرافقه زيادة التعداد السكاني وما يسببه ذلك من زيادة في 

من شأنها التأثير على نوعية الهواء في العديد من المناطق يؤدي إلى زيادة انبعاث الملوثات التي  المركباتالكهرباء وفي عدد 

وعلى صحة اإلنسان وراحته. من هنا تأتي أهمية مراقبة نوعية الهواء خاصة في المناطق المأهولة وبالتالي التأثير على البيئة 

وزارة البيئة بمراقبة نوعية  اهتمامو واجبات من القريبة من النشاطات الصناعية والخدمية وحركة السير الكثيف. وانطالقاً 

في الجمعية والتغير المناخي  والبيئة مركز المياهمع قسم دراسات الهواء /  75/2008الهواء في المملكة فقد وقعت اتفاقية رقم 

هللا  ومدينة عبد إربدنوعية الهواء في محيط ثالث مدن صناعية وهي مدينة الحسن الصناعية في  بمراقبةالعلمية الملكية للقيام 

 عبدهللا الثاني الصناعية في الكرك. بنالصناعية في سحاب ومدينة الحسين  الحسين بن الثاني

 

والجسيمات  مستويات الملوثات الغازية تحديد ( إلى31/12/2021 – 1/1/2021للفترة ) استمرتهذه الدراسة والتي  هدفت

ما بينها وبالحدود المنصوص عليها في القاعدة الفنية األردنية لنوعية المشار إليها أعاله ومقارنتها في ةفي المناطق الثالث الدقيقة

والمقترحات  جودراسة تغير نوعية الهواء مع الوقت. كما هدفت الدراسة إلى تقديم النتائ 1140/2006الهواء المحيط رقم 

والتي من شأنها تحسين نوعية لمتخذي القرار لمساعدتهم على اتخاذ اإلجراءات والقرارات المستندة إلى معلومات الرصد 

 الهواء في تلك المناطق. 

 

 مراقبةكما وتمت  إربد.في سحاب والكرك و الرصدجميع مواقع ( في 2.5PMمستويات الجسيمات الدقيقة ) مراقبةلقد تمت 

الرصد في في موقعي  )2SO(الكبريت  أكسيدوثاني  )COالكربون ) أكسيدوأول  )X,NO2NO,NO)كاسيد النيتروجين أمستويات 

من حرق الوقود في الصناعات والمركبات الخفيفة والثقيلة، ويجدر بالذكر أن نسبة وسحاب حيث أن هذه الملوثات تنتج  إربد

  المستخدم في األردن.والمنتج في مصفاة البترول الثقيل  دالديزل والوقو الكبريت مرتفعة نسبياً في

 

 التالي:أظهرت نتائج الدراسة 

  في موقع الرصد في وغاز ثاني أكسيد النيتروجين وغاز أول أكسيد الكربون الكبريت  أكسيداز ثاني غمستويات كانت

فيما . الحاليةالدراسة لفترة  1140/2006ضمن الحدود المنصوص عليها في القاعدة الفنية األردنية رقم سحاب 

في  االمنصوص عليه ية والسنويةود اليومالحد (2.5PM)تجاوزت المعدالت اليومية والمعدل السنوي للجسيمات 

تجاوزات للحد اليومي المنصوص عليه في القاعدة  6، حيث تم تسجيل 1140/2006القاعدة الفنية األردنية رقم 

الرياح الساكنة بنسبة كانت الرياح السائدة في موقع الرصد في سحاب هي . 1140/2006الفنية األردنية رقم 

 .%3,25 بنسبة الغربيةتلتها الرياح  4,67%
  وغاز ثاني أكسيد النيتروجين في موقع الرصد في وغاز أول أكسيد الكربون غاز ثاني أكسيد الكبريت مستويات كانت

فيما لفترة الدراسة الحالية.  1140/2006إربد ضمن الحدود المنصوص عليها في القاعدة الفنية األردنية رقم 

الحدود اليومية والسنوية المنصوص عليها في  (2.5PMت )تجاوزت المعدالت اليومية والمعدل السنوي للجسيما

للحد اليومي المنصوص عليه في القاعدة تجاوزات  6حيث تم تسجيل  ،1140/2006القاعدة الفنية األردنية رقم 

 %3,62الرياح الساكنة بنسبة كانت الرياح السائدة في موقع الرصد في إربد هي . 1140/2006الفنية األردنية رقم 

 .%8,32بنسبة  الغربيةا الرياح تلته

  2.5(كانت مستويات الجسيماتPM مرتفعة( في موقع الرصد في الكرك  ً حيث  ،خالل فترة الدراسة الحالية نسبيا

حيث تم  ،1140/2006تجاوزت المعدالت اليومية والسنوية الحدود المنصوص عليها في القاعدة الفنية األردنية رقم 

. كانت الرياح السائدة 1140/2006الفنية األردنية رقم مي المنصوص عليه في القاعدة للحد اليوتجاوزات  4تسجيل 

 .%1,17بنسبة  الشمالية الغربيةتلتها الرياح  %6,76الرياح الساكنة بنسبة هي  الكركفي موقع الرصد في 
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الرصد الحالية وشمول مناطق  وقد خلصت الدراسة إلى بعض التوصيات أهمها االستمرار في مراقبة نوعية الهواء في مناطق

الجادول فاي الصافحة التالياة يمهار ملخصااً لنتاائج رصاد وملوثاات هاواء أخارى ضامن برناامج رصاد نوعياة الهاواء المحايط. 

 .2021عام في مواقع الرصد خالل الملوثات 
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 2021خالل عام  الرصد مواقع في الرصد نتائج ملخص

 يوميأعلى معدل  أعلى معدل ساعي الموقع الملوثات
عدد تجاوزات المعدالت 

 الساعية لحد المواصفة

المعدالت تجاوزات عدد 

 اليومية لحد المواصفة
 المعدل السنوي

 )جزء في البليون( ثاني أكسيد الكبريت

 إربد

 10 صفر صفر 65 184

 14 صفر صفر 31 103 ثاني أكسيد النيتروجين )جزء في البليون(

 221 **صفر صفر *455 1180 (أول أكسيد الكربون )جزء في البليون

 31 6 في المواصفة حدال يوجد  187 565 (3)ميكروغرام/م (2.5PMالجسيمات )

 )جزء في البليون( ثاني أكسيد الكبريت

 سحاب

 4 صفر صفر 9 22

 22 صفر صفر 79 172 ثاني أكسيد النيتروجين )جزء في البليون(

 412 **صفر صفر *6591 2670 أول أكسيد الكربون )جزء في البليون(

 28 6 في المواصفة حدال يوجد  124 385 (3)ميكروغرام/م (2.5PMالجسيمات )

 16 4 في المواصفة حدال يوجد  205 792 الكرك (3)ميكروغرام/م (2.5PMالجسيمات )

 

 

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

 الحد السنوي الحد اليومي الحد الساعي الملوث

 40 140 300 )جزء في البليون( ثاني أكسيد الكبريت

 50 80 210 ثاني أكسيد النيتروجين )جزء في البليون(

 ال يوجد حد في المواصفة ***9000 26000 أول أكسيد الكربون )جزء في البليون(

 15 65 ال يوجد حد في المواصفة (3ام/م)ميكروغر (2.5PMالجسيمات )

 

 ساعات. 8أعلى معدل  *

  ساعات لحد المواصفة. 8** عدد تجاوزات معدالت الـ 

 ساعات 8*** حد الـ 
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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. 

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

with Air Studies Division/ Water, Environment and Climate Change Centre of the Royal 

Scientific Society to monitor 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 Al Hussein industrial estate in Sahab and Al Hussein 

bin Abudullah II industrial estate in Karak.  

The main aim of this study that lasted during the period (1/1/2021 – 31/12/2021) is 

to identify the levels of air pollutants 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. 

Levels of fine particulate matter with aerodynamic diameter equals to or less than 2.5 

micron (PM2.5) were monitored at all monitoring sites (Irbid, Sahab & Karak. While the 

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

(SO2) were monitored 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 results of the study are: 

 Sulfur dioxide (SO2), carbon monoxide (CO) and nitrogen dioxide (NO2) levels at 

Sahab site were within the allowable limits stated in JS 1140/2006 during the 



 

 ي

 

current study period. While the daily and annual averages of PM2.5 exceeded the 

allowable limits stated in JS1140/2006, in which 6 daily exceedances were recorded 

at this site. The prevailing wind direction at Sahab site was calm wind with 67.4% 

followed by western wind with 25.3%.  

 

 Sulfur dioxide (SO2), carbon monoxide (CO) and nitrogen dioxide (NO2) levels at 

Irbid site were within the allowable limits stated in JS 1140/2006 during the current 

study period. While the daily and annual averages of PM2.5 exceeded the allowable 

limits stated in JS1140/2006, in which 6 daily exceedances were recorded at this 

site. The prevailing wind direction at Irbid site was calm wind with 62.3% followed 

by western wind with 32.8%.  

 

 Particulate (PM2.5) levels at Karak site exceeded the daily and annual limis stated in 

JS 1140/2006, in which 4 daily exceedances were recorded at this site. The 

prevailing wind direction at the monitoring site in Karak was calm wind with 76.6%, 

followed by northwest wind with 17.1%.  

 

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

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

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

program.  
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  مقدمةمقدمةالال  ..11

إلى إقامة مدن صناعية في كافة أقاليم المملكة م 1980المدن الصناعية األردنية التي أنشئت عام  شركةتهدف 

 6جد في األردن حاليًا ويولتكون مناطق مجهزة بالبنية التحتية الالزمة تجمع داخل حدودها مختلف الصناعات. 

الثاني عبدهللا  بنصناعية في سحاب ومدينة الحسين عبدهللا الثاني ال مدينة في موزعة عاملة مدن صناعية

 الدولية الصناعية ومدينة الموقر الصناعية ومدينة العقبة إربدفي  الصناعية الصناعية في الكرك ومدينة الحسن

 ومدينة المفرق الصناعية.

  

ر مباشر على صحة حيث أن النشاطات الصناعية قد تؤدي إلى تلوث الهواء المحيط الذي يؤثر بشكل مباشر وغيو

 نوعية الهواء خاصة في المناطق المأهولة القريبة من المدن الصناعية.وراحته، فإن هنالك حاجه لمراقبة  اإلنسان

الجهة المختصة بحماية البيئة في المملكة هي وزارة البيئة  فإن ،2017( لسنة 6وحسب قانون حماية البيئة رقم )

البيئة ومكوناتها ومتابعتها من خالل المراكز العلمية التي تعتمدها  مراقبة وقياس عناصروهي المسؤولة عن 

 ً مع الجمعية العلمية الملكية  75/2008 رقمبتوقيع اتفاقية  ارةالوز قامتفقد . لذلك للمعايير المعتمدة الوزارة وفقا

والكرك.  إربدب وفي ثالثة مواقع قريبة من المدن الصناعية في سحا الهواء المحيط بشكل متواصل نوعية لرصد

ميكرون  5,2مراقبة مستويات الجسيمات الدقيقة العالقة بالهواء بقطر يقل عن أو يساوي  الرصديشمل  حيث

)2.5PM( ةسرعة واتجاه الرياح والرطوبة النسبية ودرجة الحرارة في مواقع الرصد الثالث رصد باإلضافة إلى .

وأكاسيد  )CO(الكربون  أكسيدأول و )2SO(الكبريت  أكسيدمراقبة مستويات غازات ثاني  الرصدكما يشمل 

ومن الجدير بالذكر بأن قسم . إربدبشكل متواصل في موقعي الرصد في سحاب و )NOx2NO, NO ,(النيتروجين 

 -وحدة االعتماد األردني من قبل  ISO17025:2017 في ردنينمام االعتماد األدراسات الهواء حاصل على 

ثاني أكسيد الكبريت  غازات لقياسات ((TEST-075شهادة رقم ( JAS-AUاألردني ) والتقييس عتماداالنمام 

(2SO( وأول أكسيد الكربون )CO( وأكاسيد النيتروجين ), NOx2NO, NO) وا( 2.5لجسيماتPM).  

 

ولغاية  1/1/2021التي تم الحصول عليها خالل فترة الرصد من  الرصد نتائج السنوي يغطي هذا التقرير

31/12/2021. 

 

1المدن الصناعية 1-1
 

 

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

م. تقع هذه 1984ها عام ؤتعتبر مدينة عبد هللا الثاني الصناعية أكبر مدينة صناعية في المملكة حيث تم إنشا

ة عبد هللا الثاني كم جنوب شرق العاصمة عّمان. تبلغ المساحة الكلية لمدين 12المدينة الصناعية على بعد 

 ووفرت وأجنبية ومشتركة شركة صناعية تمثل استثمارات عربية 409 ( دونم وتضم2530الصناعية )

تنفيذ أعمال التطوير لمحطة التنقية من  2019وانتهت شركة المدن الصناعية خالل عام  ( فرصة عمل.14713)

خالل تخفيف اآلثار السلبية والحد من انبعاثات  في المدينة الصناعية بهدف توفير مدن صناعية صديقة للبيئة من

 الروائح الصادرة عن محطة التنقية.

قطاع و قطاع الصناعات الدوائيةو قطاع الصناعات الغذائية تشمل هذه المدينة الصناعية القطاعات التالية:

 ع الصناعات الكيماويةقطاوقطاع الصناعات البالستكية والمطاطية و الصناعات الهندسية )الكهربائية والمعدنية(

قطاع الصناعات الورقية والتعبئة و قطاع صناعة األثاث الخشبي والمعدنيو قطاع الصناعات النسيجية والقطنيةو

  .قطاع الخدماتوقطاع الصناعات اإلنشائية و قطاع الصناعات الجلديةو والتغليف والطباعة

 

 

 

                                                           
 ة المدن الصناعية األردنية.المنشور على الموقع اإللكتروني لشرك 2020التقرير السنوي لعام  1
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 إربدمدينة الحسن الصناعية/ 1-1-2

في شمال مدينة إربد على الطريق تقع مدينة الحسن الصناعية  م.1991عية عام تم إنشاء مدينة الحسن الصنا

وأكبر كم شمال مدينة عّمان وقد تم اعتمادها كأول  75على بعد والدولي وبالقرب من المعبر الحدودي الشمالي 

تنفيذها على ثالث  تم( دونم. 1178) المساحة اإلجمالية للمدينةتبلغ  ،تجمع صناعي في إقليم الشمال/محافمة إربد

 ،وبدأت شركة المدن الصناعية بأعمال التوسعة الرابعة للمدينة لتلبية الطلب المتنامي على االستثمار فيها مراحل،

 مباني تنفيذ التوسعة أعمال ستتضمن حيث( دونم 214حيث تبلغ مساحة المنطقة المخصصة لغايات التوسعة )

المشاريع العاملة في هذه ووفرت  ( شركة صناعية137) اعيةالصن الحسن مدينة استقطبت .جاهزة صناعية

 . ( فرصة عمل36622المدينة )

 

قطاع وقطاع الصناعات الدوائية وقطاع الصناعات الغذائية  تشمل هذه المدينة الصناعية القطاعات التالية:

قطاع الصناعات و قطاع الصناعات الكيماويةوقطاع الصناعات البالستكية والمطاطية و الصناعات الهندسية

  .قطاع الخدماتوالنسيجية 

 

 عبدهللا الثاني الصناعية/الكرك بنمدينة الحسين  1-1-3

، تم تنفيذها في إقليم الجنوب عبدهللا الثاني الصناعية ثاني مدينة صناعية حكومية مؤهلة بنتعتبر مدينة الحسين 

حمر بطريق سريع، تبلغ مساحتها اإلجمالية كم جنوب مدينة عّمان وترتبط بميناء العقبة على البحر األ 118تبعد 

تشمل هذه المدينة . ( فرصة عمل2673صناعية ووفرت )شركة ( 35استقطبت هذه المدينة )( دونم و1856)

 .وإنشائية وبالستيكية وكيماوية نسيجية وغذائية ودوائية :الصناعية القطاعات التالية

 

 أهداف الدراسة 1-2

 :إلى 31/12/2021 - 1/1/2021 امتدت منهذه 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 )

عليها في القاعدة الفنية األردنية للملوثات التي تم رصدها في هذه ( الحدود القصوى المنصوص 1-1رقم )

 .المواقع

  تخاذ اإلجراءات الالزمة الإنشاء قاعدة بيانات لنوعية الهواء المحيط في األردن والتي تساعد أصحاب القرار

 ووضع اإلستراتيجيات والسياسات المالئمة.

 المناطق المرصودة. تقييم التغير السنوي في نوعية الهواء المحيط في 

  المناخو األردن حسب المروف المختلفة مثل الموقع فيمقارنة حالة نوعية الهواء المحيط في المناطق الصناعية 

 وحجم الصناعات، إلخ.

 والمقترحات لمتخذي القرار لمساعدتهم على اتخاذ اإلجراءات والقرارات المستندة على معلومات  جتقديم النتائ

 الرصد. 

 ى االلتزام و/أو التقدم المحرز نحو تحقيق معايير نوعية الهواء المحيط.تقييم مد 
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رقم  القاعدة الفنية األردنيةفي الدراسة ) التي تم رصدها(: الحدود القصوى المسموح بها لملوثات الهواء المحيط 1-1جدول رقم )

1140/2006.) 

 ات التجاوز المسموحةعدد مر الحد األقصى المسموح به زمن المعدل المأخوذ الملوثات

 )2SO(ريت بالك أكسيدثاني 

 شهر 12مرات خالل أي  3 ليونبجزء في ال 300 ساعة واحدة

 مرة واحدة في السنة ليونبجزء في ال 140 ساعة 24

 ---- ليونبجزء في ال 40 سنوي

 (CO)الكربون  أكسيدأول 

 شهر 12مرات خالل أي  3 ليونبجزء في ال 26000 ساعة واحدة

 شهر 12مرات خالل أي  3 ليونبجزء في ال 9000 ساعات 8

 )2NO(النيتروجين  أكسيدثاني 

 شهر 12مرات خالل أي  3 ليونبجزء في ال 210 ساعة واحدة

 شهر 12مرات خالل أي  3 ليونبجزء في ال 80 ساعة 24

 ---- ليونبجزء في ال 50 سنوي

الجسيمات الدقيقة بقطر يقل عن أو 

 )2.5PM( كرونمي 5,2يساوي 

 شهر 12مرات خالل أي  3 3ميكروغرام/م 65 ساعة 24

 ---- 3ميكروغرام/م 15 سنوي

 

 ملوثات الهواء المحيط التي تم رصدها في الدراسة 1-3

 
 

  )2SO (الكبريت أكسيدثاني  1-3-1

منشآت المصادر الرئيسة النبعاث هذا الغاز هي  .اذةفعديم اللون له رائحة ن غاز )2SO(الكبريت  أكسيدثاني 

محطات توليد الطاقة ومعامل تكرير النفط وغيرها من الصناعات والنشاطات التي والكبريت المعدني  صهر

مثل  طبيعية الكبريت. كما ينبعث هذا الغاز من مصادر من شائب ةحرق فيها الوقود الذي يحتوي على نسبيُ 

 العضوية. الموادتحلُّل والبراكين 

  

بدرجات مختلفة وذلك حسب تركيزه في الهواء  والجهاز التنفسي أغشية العين اً فيهيجلهذا الغاز ت يسبب التعرض

المستنشق ومدة التعرض له وكذلك حسب حساسية الشخص المتعرض له وتواجده مع ملوثات أخرى مثل 

 ً نه كما أ مثل الربو والتهاب الشعب الرئوية. مزمنةً  الجسيمات واألوزون حيث أنه من الممكن أن يسبب أمراضا

 المباني واألشجار ويتلف الحياة الفطرية يقتلقد الذي  المطر الحمضين يكوّ  ،النيتروجينإلى جانب أكاسيد 

 . والمواد والممتلكات

 

 (CO)الكربون  أكسيدأول  1-3-2

هو غاز سام ال لون وال رائحة له وهو أحد النواتج الجانبية للحرق غير التام للوقود. ال  (CO)الكربون  أكسيدأول 

استنشاق هذا الغاز إلى ضرر ملحوظ في الرئتين إال أنه يقلل من قدرة الدم على حمل األكسجين حيث  يؤدي

والغثيان  الكربون يؤدي إلى الدّوار أكسيديتفاعل كيماوياً مع الهيموجلوبين. إن التعرض لتراكيز منخفضة من أول 

والقيام بالمهام اليومية. بينما يؤدي التعرض والصداع وانخفاض القدرة على التركيز وتردّي القدرة على األداء 

للتراكيز العالية، والذي قد يحدث في المناطق المغلقة، إلى التسمم الحاد والذي ينتج عنه فقدان الوعي وحتى الموت 

والذين يعانون من  وكبار السن والمرضىإن تعرض بعض المجموعات الحساسة مثل الحوامل  نتيجة االختناق.
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عب الهوائية المزمن أو فقر الدم على جميع أنواعه إلى تراكيز من غاز المزمنة مثل التهاب الشُ بعض األمراض 

 الكربون يسبب أخطاراً صحية.  أكسيدأول 

 

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

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

التي يدخل على درجات حرارة عالية  كناتج لجميع عمليات االحتراق هذه األكاسيدوتتكون  (.NOوجين )النيتر

أول أكسيد غاز الرغم من أن  ىوعل نتيجة ألكسدة النيتروجين الجّوي بدرجات الحرارة العالية. فيها الهواء

 اإلنسان.ة صح ىعل يئال يعتبر ذو تأثير س أنه إال األساسيالنيتروجين يكون الناتج 

 

غاز نتيجة االحتراق هذا ال هو غاز بني يميل إلى الحمرة. ينطلق جزء من )2NOثاني أكسيد النيتروجين )غاز  

خالل العمليات المختلفة، النيتروجين أول أكسيد بينما تكون معمم تراكيزه في الهواء المحيط نتيجة أكسدة غاز 

كسدة للحصول على نواتج أشد تأكسداً مثل حامض النيتريك مثالً عن طريق األوزون حيث ممكن أن يواصل األ

(3HNO )إلى ظاهرة المطر الذي ينتج من تأكسد ثاني أكسيد الكبريت  والذي يؤدي باإلضافة لحامض الكبريتيك

 الحمضي.

 

ة أنسجة الرئتين وطرق التنفس فهو يقلّل من مقاومؤدي إلى مهاجمته ثاني أكسيد النيتروجين يإن التعرض لغاز 

الجسم للجراثيم بتراكيز منخفضة مما يؤدي إلى تهيّج الرئتين والعينين. ولدى التعّرض لتراكيز مرتفعة؛ يضعف 

تمهر األبحاث أن األطفال هم المجموعة األكثر  هذا الغاز مقاومة الجسم لألمراض التنفسية مثل التهاب الرئتين.

من غيرهم لإلصابة بمختلف األمراض التنفسية. كما يعتبر حيث يميلون أكثر  ثاني أكسيد النيتروجينحساسية لغاز 

 المرضى الذين يصابون بالربو هم مجموعة حّساسة بشكل خاص لهذا الغاز.

 

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

هذه عية، تنبعث في الهواء المحيط فباإلضافة للمصادر الطبي )2.5PM(هناك عدّة مصادر للجسيمات الدقيقة 

الحرائق ووالدخان المنبعث من مصادر االحتراق المختلفة  ائل النقل خاصة التي تعمل بالديزلالجسيمات من وس

لخ. تمهر عادةً آثار التعرض لهذه الجسيمات من خالل الّسعال وإثارة القصبة إالبناء، واستخراج المعادن و

 الشعيبات الدقيقة فيم صغيرة بما فيه الكفاية لتتغلغل داخل الهوائية والعينين وحيث أن الجسيمات بهذا الحج

الرئتين فإنها تعتبر األخطر على الرئتين. يعتبر األشخاص الذين يعانون من أمراض تنفسية معينة مزمنة مثل 

 الربو هم األكثر حساسية من التعرض لهذه الجسيمات. 

 

 مواقع الرصد 1-4

لمناطق السكنية األقرب لمصادر التلوث من الصناعات المختلفة في مواقع الرصد لتكون معبرة عن ا تم اختيار

وتقع ما أمكن في مهب الرياح السائدة بعد مرورها بالمدينة الصناعية والكرك  إربدالمدن الصناعية في سحاب و

(downwind)  هم وقد تم اختيار مواقع الرصد بحيث تغطي أ تم إنشاء كرفانات مهيأة ومكيفة ألجهزة الرصد.وقد

 التجمعات السكانية والتي تتعرض لمصادر تلوث الهواء المختلفة سواء كانت مصادر متحركة أو مصادر ثابتة.

اعية. بينما يبين الجدول ـ( مواقع الرصد بالنسبة للمدن الصن1( والخرائط في ملحق رقم )2-1يبين الجدول رقم )

د. ومن الجدير بالذكر أنه تّم أيضاً رصد سرعة (( وصفاً لمواقع الرص3-1) –( 1-1( والصور رقم ))3-1رقم )

 واتجاه الرياح والرطوبة النسبية ودرجة الحرارة بشكل مستمر على مدار الساعة في جميع مواقع الرصد.

 

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

المدينة الصناعية تم  غرب شمال-. تم مراقبة نوعية الهواء في موقع واحد يقع شمالر الحجرمنها العديد من مناشي

 بقطر ةالدقيق الكبريت والجسيمات أكسيدالكربون وثاني  أكسيدوأول  أكاسيد النيتروجينازات غ فيه رصد تركيز



 

5 

 

بـ  2021نهاية عام  حتى منطقة سحاب في محافمة عمانيُقدر عدد سكان و .نميكرو 5,2أو يساوي  عنقل ي

6260912. 

 
 (: موقع الرصد في سحاب1-1رقم ) الشكل

 

الصناعات ومختلف الصناعات الغذائية  إربدالصناعية في  الحسن من المصادر الرئيسة لتلوث الهواء في مدينة

ة الهواء في . تم مراقبة نوعيمحطة معالجة مياه الصرف الصناعي إلىإضافة المالبس  تصنيعو الدهاناتوالدوائية 

 أكسيدوأول  أكاسيد النيتروجين من المدينة الصناعية حيث تم رصد تركيز غازات الشرقواحد يقع إلى موقع 

يُقدر عدد سكان و .نميكرو 5,2أو يساوي  عنقل ي بقطر ةالدقيق الجسيماتو أكسيد الكبريت الكربون وثاني

 .2 0050320بـ  2021حتى نهاية عام  إربد محافمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (: موقع الرصد في إربد2-1الشكل رقم )
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في الكرك من المصادر الرئيسة لتلوث الهواء المحيط بالملوثات  الصناعيةتعتبر صناعة األلبسة في المدينة 

وعمليات اإلنتاج. تم مراقبة  الوقودالغازية الناتجة من احتراق الوقود والجسيمات الدقيقة الناتجة عن احتراق 

المدينة الصناعية تم فيه رصد الجسيمات الدقيقة بقطر يقل  شرق-جنوب شرقفي موقع واحد يقع  واءالهنوعية 

 .0066733بـ  2021حتى نهاية عام  الكرك محافمةيُقدر عدد سكان و ميكرون. 5,2عن أو يساوي 

 
 (: موقع الرصد في الكرك3-1رقم ) الشكل

 

 والكرك بالنسبة للمدن الصناعية. إربد(: مواقع رصد الملوثات في سحاب و2-1جدول رقم )

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

 سحاب
m E 216960.00 

m N 3529809.00 

 الحسين بن مدينة عبدهللا الثاني شمال غرب-شمال

 .الصناعية
, CO, NOx & 2SO

2.5PM 

 إربد
m E  .10221073

m N 3599651.06 
 .مدينة الحسن الصناعيةل على الحدود الشرقية

&  NOx ,, CO2SO

2.5PM 

 الكرك
m E 770694.00 

m N 3456240.00 

 بنمدينة الحسين الشرقية ل -على الحدود الجنوبية الشرقية 

 2.5PM .عبدهللا الثاني الصناعية

 

 والكرك. إربدالمدن الصناعية في سحاب و (: ملخص وصف مواقع رصد الملوثات في3-1جدول رقم )

 مواقع الرصـد
ارتفاع مدخل العينات عن 

 سطح األرض )م(

بعد موقع الرصد عن 

 أقرب مبنى )م(

بعد موقع الرصد عن أقرب 

 شجرة )م(

بعد موقع الرصد عن أقرب 

 شارع )م(

 5 < 10 ≈ 20 ≈ 7 ≈ سحاب

 5 < 2 ≈ 5 ≈ 3 ≈ إربد

 20< 2≈  15≈  3≈  الكرك

                                                           
 ، دائرة اإلحصاءات العامة2021عدد سكان المملكة المقدر حسب المحافمة والجنس في نهاية  3
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 سلوب العمل وأجهزة القياس المستخدمةأ 1-5

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

 US)معتمدة من قبل وكالة حماية البيئة األمريكية  ةأوتوماتيكيالهواء الغازية باستخدام أجهزة تحليل غازات 

EPA)، التحليل على شكل  نتائجوتخزن  هذه العينات الهواء المحيط بشكل متواصل، تحللعينات من  تأخذ حيث

 ذوباستخدام غاز معياري  جهزةلأل الدورية معايرةال تتم . حيثلتركيز الغاز في الهواء المحيطساعيّة  معدالت

نتها عند للتأكد من دقة عمل األجهزة وتعديل استجابتها وصيايقع ضمن مجال قياس الجهاز  محدد تركيز

 نوع ودورية إجراء المعايرة المطلوبة.  (2( في الملحق رقم )5ويبين الجدول رقم ) الضرورة.

 

تعمل  ةأجهزة أوتوماتيكيتخدام ـباسميكرون  5,2يقل عن أو يساوي  بقطر ات الدقيقةـسيمـالج دـّم رصـتينما ـبي

بمداخل  ومزودة (US EPA)ئة األمريكية معتمدة من قبل وكالة حماية البي (Beta Attenuation) مبدألى ـع

 .نميكرو 5,2عن خاصة تعمل على فصل الدقائق التي يزيد قطرها 

 

في الجداول المرفقة في الملحق رقم  ةمبينألجهزة القياس حسب الدورية الالوقائية والمعايرة  الصيانةتم تنفيذ  كما

(2.) 

 

 المدن الصناعية في سحاب وإربد والكرك.هواء المحيط في (: األجهزة المستخدمة في رصد نوعية ال4-1) رقم جدول

 الموقع عمل الجهـــاز مبدأ عمله اسم الجهاز

Sulfur Dioxide 

Analyzer 
UV- Fluorescence 

غاز ثاني أكسيد الكبريت في الهواء المحيط رصد 

 بشكل متواصل
 سحاب وإربد

Nitrogen Oxides 

(NO, NO2 & NOX) 

Analyzer 

Chemiluminescence 

(NO, NO2 & NOx) 

                            غازات أكاسيد النيتروجين رصد

)& NO 2, NOXNO(  في الهواء المحيط بشكل

 متواصل

 سحاب وإربد

Carbon Monoxide 

(CO) Analyzer 
Infrared  

في الهواء  (CO) غاز أول أكسيد الكربون رصد

 المحيط بشكل متواصل
 سحاب وإربد

Particulate Matter 

(PM2.5) Monitor 
Beta-Attenuation 

في الهواء  )2.5PM(رصد الجسيمات الدقيقة 

 المحيط بشكل متواصل

 وإربد سحاب

 والكرك

Weather station ----- 

تسجيل سرعة واتجاه الرياح، ودرجة الحرارة 

 ً وبشكل  والرطوبة النسبية للهواء المحيط الكترونيا

 متواصل

سحاب وإربد 

 والكرك
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  نتائج الدراسةنتائج الدراسة  ..22

 مدينة الحسن الصناعية/إربد 2-1

وغاز أول أكسيد  (2NO, NOx & NO) وغازات أكاسيد النيتروجين( 2SO)ثاني أكسيد الكبريت  تم رصد غاز

الملوثات أن مستويات  2021خالل عام  الرصدأظهرت نتائج وقد في موقع الرصد في إربد.  (CO) الكربون

ن الحدود المنصوص عليها في القاعدة الفنية األردنية رقم كانت ضم (CO 2, NO2SO &الغازية )

  (.4-2( إلى )1-2كما هو مبين في األشكال من ) 1140/2006
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فقد بلغ أعلى  ،أعلى المعدالت الساعية للملوثات الغازية التي تم رصدها في هذا الموقع( 1-2جدول رقم )ال مهروي

 لغاز ثاني أكسيد النيتروجين ليونبجزء في ال103 و ليونبجزء في ال 184أكسيد الكبريت  ثانيساعي لغاز  معدل

 455ساعات لغاز أول أكسيد الكربون -8وبلغ أعلى معدل  ،ليون لغاز أول أكسيد الكربونبجزء في ال1180و

جزء في  65 بلغ الكبريتاني أكسيد لغاز ث ( أن أعلى معدل يومي2-2رقم ) الجدولكما يبين . جزء في البليون

جزء في  31في حين بلغ أعلى معدل يومي لغاز ثاني أكسيد النيتروجين  1/7/2021سجل بتاريخ والذي  ليونبال

 .6/3/2021 بتاريخوالذي سجل البليون 

  

ية تجاوزات يوم 6وقد تم تسجيل  2021عام ( في موقع الرصد في إربد خالل 2.5PMكما تم رصد الجسيمات )

 187. وقد بلغ أعلى معدل يومي 1140/2006الفنية األردنية رقم  القاعدةعليه في  المنصوصللحد 

 .23/3/2021والذي ُسجل بتاريخ  3ميكروغرام/م

 

 

 .2021خالل عام الغازية في موقع الرصــد في إربد  للملوثات(: أعلى المعدالت الساعيّة 1-2جدول رقم )

 الغاز
)جزء  ساعي معدل أعلى

 ليون(بي الف

حدوث أعلى وتاريخ وقت 

 معدل ساعي

عدد تجاوزات المعدالت 

 ةلحد المواصف الساعية

النسبة المئوية 

لتجاوزات المعدالت 

 )%( الساعية

 184 الكبريت أكسيدغاز ثاني 
19:00 

1/7/2021 

 صفر صفر

 أكسيدغاز ثاني 

 النيتروجين
103 

17:00 

9/1/2021 

 صفر صفر

 جين النيترو أكسيدغاز أول 
449 

17:00 

7/1/2021 

 ال يوجد حد في المواصفات الوطنية
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 الغاز
)جزء  ساعي معدل أعلى

 ليون(بي الف

حدوث أعلى وتاريخ وقت 

 معدل ساعي

عدد تجاوزات المعدالت 

 ةلحد المواصف الساعية

النسبة المئوية 

لتجاوزات المعدالت 

 )%( الساعية

 غازات أكاسيد النيتروجين 
531 

17:00 

7/1/2021 

 الغاز
 أعلى معدل ساعي

 ليون(ب)جزء في ال

وث أعلى حدوتاريخ وقت 

 معدل ساعي

 ساعات-8أعلى معدل 

 )جزء في المليون(

تاريخ حدوث وقت و

 ساعات-8 معدل أعلى

 الكربون أكسيدغاز أول 
1180 

7:00 

3/4/2021  

455 
17:00 – 24:00 

29/12/2021 

 

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

 .2021عام 

 الغاز
)جزء  يوميأعلى معدل 

 ليون(بفي ال

تاريخ حدوث أعلى معدل 

 يومي

وزات المعدالت عدد تجا

 ةلحد المواصف اليومية

النسبة المئوية 

لتجاوزات المعدالت 

 )%( اليومية

 1/7/2021 65 الكبريت أكسيدغاز ثاني 
 صفر صفر

 أكسيدغاز ثاني 

 النيتروجين
31 6/3/2021 

 صفر صفر

 النيتروجين  أكسيدغاز أول 
37 13/1/2021 

 المواصفات الوطنيةال يوجد حد في 

 النيتروجين  غازات أكاسيد
59 9/1/2021 

 

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

تجاوزات للحد اليومي المنصوص عليه  6أنه تم تسجيل ويالحظ  .إربد موقع الرصد فيفي  )2.5PM(ميكرون  5,2

وقد بلغ أعلى  (.31/12/2021 – 1/1/2021خالل فترة الرصد ) 1140/2006قم في القاعدة الفنية األردنية ر

 .23/3/2021بتاريخ  3ميكروغرام/م 2.5PM 187معدل يومي للجسيمات الدقيقة 
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( نتائج المعدالت الشهرية لغاز ثاني أكسيد الكبريت وغاز ثاني أكسيد النيتروجين في موقع 6-2يبين الشكل رقم )

خالل ليون بجزء في ال 25الموقع  هذا في الكبريت أكسيدثاني أعلى معدل شهري لغاز . حيث بلغ الرصد في إربد

في جزء في المليون  20 والبالغ النيتروجينُسجل أعلى معدل شهري لغاز ثاني أكسيد  بينما .2021حزيران  شهر

  .2021شباط شهر في إربد خالل موقع الرصد 
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الثاني تشرين ُسجل خالل شهر  أعلى معدل شهري لغاز أول أكسيد الكربونأن ( 7-2كما يبين الشكل رقم )

وبلغ المعدل الشهري خالل شهر  .ليونبجزء في ال 268 لغت قيمتهفي موقع الرصد في إربد حيث ب 2021

 .%75أن نسبة الرصد خالل هذا الشهر كانت أقل من إال  ،جزء في البليون 282تشرين األول 

 

 

بسبب مشكلة فنية في الجهاز ومع ذلك تم احتساب المعدل الشهري له  2021ول األخالل شهر تشرين  %25انقطع الرصد ألكثر من مالحمة: 

 لبيان نمط التغير بالمقارنة مع األشهر األخرى.

 

 

في موقع  )2.5PM(الهواء  فيالجسيمات الدقيقة العالقة ( أدناه المعدالت الشهرية لتركيز 8-2الشكل رقم )يبين 

خالل شهر  3ميكروغرام/م 38 بلغالجسيمات الدقيقة . حيث يالحظ أن أعلى معدل شهري لتركيز في إربدالرصد 

 . 2021آذار 
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م احتساب المعدل الشهري له بسبب مشكلة فنية في الجهاز ومع ذلك ت 2021خالل شهر تشرين األول  %25مالحمة: انقطع الرصد ألكثر من 

 لبيان نمط التغير بالمقارنة مع األشهر األخرى.

 

ضمن الحدود  2021خالل عام وكانت المعدالت السنوية للملوثات الغازية التي تم رصدها في هذا الموقع 

غ المعدل حيث بل ،(1-1والمبينة في الجدول رقم ) 1140/2006رقم  المنصوص عليها في القاعدة الفنية األردنية

كما بلغ لغاز ثاني أكسيد النيتروجين.  ليونبجزء في ال 14و ليونبجزء في ال 10السنوي لغاز ثاني أكسيد الكبريت 

لماً بأنه ال يوجد حد سنوي منصوص عليه في ع ،ليونبجزء في ال 221المعدل السنوي لغاز أول أكسيد الكربون 

المعدل السنوي للجسيمات تجاوز في حين ل أكسيد الكربون. لغاز أو 1140/2006القاعدة الفنية األردنية رقم 

(2.5PM والبالغ )3ميكروغرام/م 15والبالغ  القاعدة الفنيةالحد المنصوص عليه في  3ميكروغرام/م 31.  

 

 ،2021عام خالل في موقع الرصد في إربد واتجاه الرياح  سرعةنتائج رصد ( 10-2( و )9-2تبين األشكال )

 %62.3يث تواجدت بنسبة حالساكنة  الرياحالرصد كانت  موقعأن الرياح السائدة في  األشكالحيث أظهرت هذه 

 . %8,32بنسبة الغربية ها الرياح تتل
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ر من أشهر الرصد في الرياح لكل شه لسرعة( اتجاه الرياح السائدة والمعدل الشهري 11-2ويبين الشكل رقم )

 األشهر. معممكانت سائدة خالل  الساكنةن الرياح أع الرصد. حيث يالحظ قمو

 

 

للرطوبة النسبية  أعلى وأدنى المعدالت الساعيةو ( المعدالت اليومية13-2( و )12-2رقم ) الشكالنيمهر 

 .2021خالل عام يومياً في موقع الرصد في إربد  المسجلةودرجة الحرارة 
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 سحاب – الصناعية/عّمان الحسين بن مدينة عبدهللا الثاني 2-2

وغاز أول أكسيد  (2NO, NOx & NOوغازات أكاسيد النيتروجين )( 2SOثاني أكسيد الكبريت ) غازتم رصد 

وقد أظهرت في موقع الرصد في سحاب.  ميكرون 5,2بقطر يقل عن أو يساوي  والجسيمات( COالكربون )

كانت ضمن الحدود  (CO 2, NO2SO &)الملوثات الغازية مستويات أن  0212خالل عام نتائج الرصد 

-2( إلى )14-2كما هو مبين في األشكال من ) 1140/2006في القاعدة الفنية األردنية رقم  االمنصوص عليه

17.) 
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فقد بلغ  ،أعلى المعدالت الساعية للملوثات الغازية التي تم رصدها في موقع سحاب( 3-2جدول رقم )ال مهروي

لغاز ثاني أكسيد  ليونبجزء في ال 172و ليونبجزء في ال 22 أعلى معدل ساعي لغاز ثاني أكسيد الكبريت

ساعات لغاز أول أكسيد -8, وبلغ أعلى معدل الكربونز أول أكسيد ليون لغابجزء في ال 2670والنيتروجين 

 بلغلغاز ثاني أكسيد الكبريت  ( أن أعلى معدل يومي4-2كما يبين الجدول رقم ). جزء في البليون 1659الكربون 

ن في حين بلغ أعلى معدل يومي لغاز ثاني أكسيد النيتروجي 10/3/2021جل بتاريخ سُ الذي و ليونبالجزء في  9

  .16/11/2021جل بتاريخ سُ  والذيالبليون جزء في  79
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 .2021خالل عام (: أعلى المعدالت الساعيّة للملوثات الغازية في موقع الرصــد في سحاب 3-2جدول رقم )

 الغاز
 ساعي معدل أعلى

 ليون(ب)جزء في ال

حدوث وتاريخ وقت 

 أعلى معدل ساعي

عدد تجاوزات المعدالت 

 اتلحد المواصف الساعية

النسبة المئوية لتجاوزات 

 )%( الساعيةالمعدالت 

 22 الكبريت أكسيدغاز ثاني 
9:00 

8/4/2021 
 صفر صفر

 أكسيدغاز ثاني 

 النيتروجين
172 

17:00 

7/12/2021 
 صفر صفر

 النيتروجين  أكسيدغاز أول 
341 

9:00 

28/10/2021 
 المواصفات الوطنيةال يوجد حد في 

 غازات أكاسيد النيتروجين 
433 

8:00 

28/10/2021 

 الغاز
 أعلى معدل ساعي

 ليون(ب)جزء في ال

حدوث وتاريخ وقت 

 أعلى معدل ساعي

 ساعات-8أعلى معدل 

 ليون(ب)جزء في ال

 تاريخ حدوث أعلىفترة و

 ساعات-8 معدل

 الكربون أكسيدغاز أول 
2670 

21:00 

9/3/2021 
1659 

17:00 – 24:00 

31/1/2021 

 

 

ى المعدالت اليومية لغاز ثاني أكسيد الكبريت وغازات أكاسيد النيتروجين في موقع الرصــد في (: أعل4-2جدول رقم )

 .2021خالل عام سحاب 

 الغاز
 يوميأعلى معدل 

 ليون(ب)جزء في ال

تاريخ حدوث أعلى 

 يوميمعدل 

عدد تجاوزات المعدالت 

 لحد المواصفات اليومية

النسبة المئوية لتجاوزات 

 %() اليوميةالمعدالت 

 صفر صفر 10/3/2021 9 الكبريت أكسيدغاز ثاني 

 أكسيدغاز ثاني 

 النيتروجين
 صفر صفر 16/11/2021 79

 النيتروجين  أكسيدغاز أول 
55 28/10/2021 

 المواصفات الوطنيةال يوجد حد في 

 غازات أكاسيد النيتروجين 
118 16/11/2021 

 

أو يساوي  عن كيز الجسيمات الدقيقة العالقة في الهواء بقطر يقلاترالمعدالت اليومية ل( 18-2ويبين الشكل رقم )

للحد اليومي المنصوص  تجاوزات 6أنه تم تسجيل يالحظ و .سحاب موقع الرصد فيفي  )2.5PM(ميكرون  5,2

 – 1/1/1202) خالل فترة الرصد 2.5PMالدقيقة  للجسيمات 1140/2006عليه في القاعدة الفنية األردنية رقم 

 .23/3/2021بتاريخ  3ميكروغرام/م 2.5PM 124وبلغ أعلى معدل يومي للجسيمات الدقيقة  .(31/12/1202
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( نتائج المعدالت الشهرية لغاز ثاني أكسيد الكبريت وغاز ثاني أكسيد النيتروجين في موقع 19-2يبين الشكل رقم )

ومتقاربة منخفضة موقع هذا الهرية لغاز ثاني أكسيد الكبريت في كانت المعدالت الش حيثالرصد في سحاب. 

بلغ فيما ليون. بجزء في ال 5حيث بلغ  2021آذار شهر خالل كامل فترة الرصد وُسجل أعلى معدل شهري خالل 

ليون والذي ُسجل بجزء في ال 41في موقع الرصد في سحاب  لغاز ثاني أكسيد النيتروجين أعلى معدل شهري

 .2021تشرين الثاني  شهرخالل 

 

 

حيث  2021نيسان ُسجل خالل شهر  أن أعلى معدل شهري لغاز أول أكسيد الكربون( 20-2ويبين الشكل رقم )

 .ليونبجزء في ال 622 لغت قيمتهب
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في موقع  )2.5PM(في الهواء الجسيمات الدقيقة العالقة  ( أدناه المعدالت الشهرية لتركيز21-2الشكل رقم )يبين 

خالل  3ميكروغرام/م 43 بلغالجسيمات الدقيقة لتركيز  شهري. حيث يالحظ أن أعلى معدل في سحابالرصد 

 .2021شهر تشرين األول 

 

 

ضمن الحدود المنصوص  2021عام  خالل كانت المعدالت السنوية للملوثات الغازية في موقع الرصد في سحاب

جزء  22و ليونبجزء في ال 4حيث بلغ المعدل السنوي لغاز ثاني أكسيد الكبريت  ،عليها في القاعدة الفنية األردنية

 28( والبالغ 2.5PMالمعدل السنوي للجسيمات )تجاوز لغاز ثاني أكسيد النيتروجين. في حين  ليونبفي ال

كما بلغ المعدل السنوي لغاز  .3ميكروغرام/م 15والبالغ  القاعدة الفنيةوص عليه في الحد المنص 3ميكروغرام/م



 

23 

 

علماً بأنه ال يوجد حد سنوي منصوص عليه في القاعدة الفنية األردنية  ،ليونبجزء في ال 412أول أكسيد الكربون 

 لغاز أول أكسيد الكربون. 1140/2006رقم 

 

عام خالل في موقع الرصد في سحاب صد سرعة واتجاه الرياح نتائج ر( 23-2( و )22-2تبين األشكال )

يث تواجدت بنسبة حالرصد كانت الرياح الساكنة  موقعأن الرياح السائدة في  حيث أظهرت هذه األشكال ،2021

 .%25.3بنسبة  الغربيةتلتها الرياح  67.4%
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( اتجاه الرياح السائدة والمعدل الشهري لسرعة الرياح لكل شهر من أشهر الرصد في 24-2لشكل رقم )ويبين ا

 .أشهر الرصد معممكانت سائدة خالل  الساكنة الرياحن أحيث يالحظ  ،في سحاب ع الرصدقمو
 

 

 

 

 

للرطوبة النسبية  على وأدنى المعدالت الساعيةوأ اليومية( المعدالت 26-2( و )25-2يمهر الشكالن رقم )

 .2021خالل عام  سحابفي موقع الرصد في  ايوميً  المسجلةودرجة الحرارة 
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 عبدهللا الثاني الصناعية/الكرك بنمدينة الحسين  2-3

موقع في  )2.5PM(ميكرون  5,2أو يساوي  عن قة في الهواء بقطر يقلالجسيمات الدقيقة العالمستويات تم رصد 

في موقع الرصد  الجسيماتمستويات  أن أدناه( 27-2) الشكل رقميبين و .2021خالل عام  الكركالرصد في 

حيث تم  ،1140/2006رقم القاعدة الفنية األردنية عليها في الحدود اليومية والسنوية المنصوص تجاوزت 
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 3ميكروغرام/م 2.5PM 205وبلغ أعلى معدل يومي للجسيمات الدقيقة  .تجاوزات يومية في هذا الموقع 4تسجيل 

 23/3/2021بتاريخ 

 

 

في موقع  )2.5PM(في الهواء الجسيمات الدقيقة العالقة ( أدناه المعدالت الشهرية لتركيز 28-2الشكل رقم )يبين 

آذار لشهر  3ميكروغرام/م 24 بلغالجسيمات الدقيقة يث يالحظ أن أعلى معدل شهري لتركيز . حفي الكركالرصد 

الحد المنصوص عليه في القاعدة  3ميكروغرام/م 61( والبالغ 2.5PMللجسيمات ) السنويتجاوز المعدل . و2021

 .3ميكروغرام/م 15الفنية والبالغ 
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 ،2021عام خالل في موقع الرصد في الكرك واتجاه الرياح  سرعةنتائج رصد ( 30-2( و )29-2تبين األشكال )

 %76.6يث تواجدت بنسبة حالرصد كانت الرياح الساكنة  موقعأن الرياح السائدة في  حيث أظهرت هذه األشكال

 . %1,17بنسبة الشمالية الغربية تلتها الرياح 
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( اتجاه الرياح السائدة والمعدل الشهري لسرعة الرياح لكل شهر من أشهر الرصد في 31-2ويبين الشكل رقم )

 .أشهر الرصد جميعالرياح الساكنة كانت سائدة خالل  أنحيث يالحظ  ،في الكرك ع الرصدقمو

 

 

للرطوبة النسبية  وأدنى المعدالت الساعية وأعلى ( المعدالت اليومية33-2( و )32-2رقم ) الشكالنيمهر 

 .2021خالل عام  الكركيومياً في موقع الرصد في  ةودرجة الحرارة المسجل
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  مناقشة نتائج الدراسةمناقشة نتائج الدراسة  ..33

في الهواء المحيط. فإن  الملوثاتالتي تلعب دوراً هاماً في مستويات  والمتداخلةفة من العوامل المختل العديدهناك 

 :منهافي الهواء المحيط تختلف من سنة ألخرى في نفس مواقع الرصد ألسباب عدّة  هذه الملوثات مستويات

  ي نسبة الكبريت والمركبات وغيرها من النشاطات، فمثالً هناك اختالف فنوعية الوقود المستخدم في الصناعات

 في الديزل حسب مصدره.

  كفاءة حرق الوقود ودرجة حرارة حرق الوقود والتحكم بمستوى 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.

 وف الجوية التي تلعب دوراً هاماً في مدى انتشار الملوثات من المصادر إلى المناطق المحيطة ومستوياتها المر

في الهواء المحيط والتي تختلف من سنة ألخرى مثل اتجاه وسرعة الرياح، ودرجة الحرارة، واستقرار الهواء، 

 ومستوى تغطية الغيوم والرطوبة النسبية. 

 نسان في طبوغرافية المناطق القريبة من مصادر التلوث وفي األبنية المجاورة لها.حدوث تغيرات من صنع اإل 

  ًنبعث منها الملوثات إلى الهواء المحيط. تحدوث نشاطات غير متكررة سنويا 

  حجم اإلنتاج في الصناعات المتواجدة في مناطق الرصد والذي يؤثر على كمية الوقود والهواء المضغوط

 الحرق، ونوعية ونوع الوقود المستخدم. المستخدم في عمليات

  مستويات غاز األوزون في الهواء المحيط الذي يلعب دوراً في عملية أكسدة غاز أول أكسيد النيتروجين إلى غاز

 ثاني أكسيد النيتروجين في الهواء المحيط. 

  .المروف الجوية التي تسبب انبعاث الجسيمات من المصادر الطبيعية 

 مختلفة التي تسبب انبعاث الجسيمات في الصناعات، والمحاجر والمقالع المتواجدة في مناطق حجم النشاطات ال

 لتحكم بهذه النشاطات.الرصد، ونوعية ومدى كفاءة ا

  

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

 سيدأكالكبريت وغاز ثاني  أكسيد( المعدالت السنوية والفصلية لتركيز كل من غاز ثاني 1-3يُبيّن الشكل رقم )

الكربون ولسرعة الرياح خالل كل ساعة من ساعات اليوم في موقع الرصد في  أكسيدالنيتروجين وغاز أول 

ً مع سرعة الرياح أكسيديالحظ أن مستويات غاز ثاني حيث  ،إربد فصول جميع الخالل  الكبريت تتناسب طرديا

وسجلت  اته خالل ساعات الصباح الباكرفكالهما يصل إلى أعلى مستوياته خالل ساعات النهار وإلى أدنى مستوي

 ملحوظ مشترك نمطعدم وجود كما يبين الشكل  .الصيفأعلى معدالت لغاز ثاني أكسيد الكبريت خالل فصل 

خالل جميع فصول  الرياح سرعة تغير معمستويات غاز ثاني أكسيد النيتروجين وغاز أول كسيد الكربون  لتغير

ً  9-7ويات متماثل لهذين الغازين وتصل أعلى التراكيز خالل الفترة إال أن نمط التغير في المست السنة  . صباحا

 

في إربد من أبرزها الغبار الطبيعي والجسيمات الدقيقة الناتجة عن حرق (2.5PM)هنالك مصادر متعددة للجسيمات 

مصانع الموجودة في الوقود في المصادر الثابتة والمتحركة والغبار المنبعث من عمليات التصنيع المختلفة في ال

( أدناه توزيع اتجاه وسرعة الرياح خالل األيام التي تجاوز 3-3( و )2-3مدينة الحسن الصناعية. تبين األشكال )

خالل  %56.3حد القاعدة الفنية األردنية حيث سادت الرياح الساكنة بنسبة (2.5PM)فيها المعدل اليومي للجسيمات 

نبعاثات من مصادر التلوث القريبة من موقع الرصد وكذلك تقليل أو منع انتشار هذه األيام والتي تؤدي إلى نقل اإل

كما أنه من المتوقع تأثر موقع الرصد باالنبعاثات الصادرة من مصادر التلوث  الملوثات وبقائها فوق المنطقة.

ل األيام التي ُسجل خال %37.5إلى  الواقعة غرب موقع الرصد أثناء تواجد الرياح الغربية والتي وصلت نسبتها 

 فيها تجاوز للحد اليومي.
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غبار الطبيعي نتيجة لألجواء الخماسينية وموجات الغبار التي تعرضت لها المملكة خالل لكما تأثر موقع الرصد با

والذي يمكن مالحمته خالل األيام التي ُسجل فيها تجاوزات للحد اليومي في  2021شهري آذار وكانون األول 

 .8/12/2021و 24/3/2021و 23لرصد وهي األيام جميع مواقع ا
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33 

 

  سحابسحاب--الصناعية/عّمانالصناعية/عّمان  الحسينالحسين  بنبن  مدينة عبدهللا الثانيمدينة عبدهللا الثاني  22--33

غازات ثاني أكسيد الكبريت وثاني أكسيد النيتروجين  المعدالت السنوية والفصلية لتركيز( 4-3)م يمهر الشكل رق

تشابه نمط التغير  ولسرعة الرياح خالل كل ساعة من ساعات اليوم في سحاب حيث يالحظوأول أكسيد الكربون 

حيث  ،نهار في معمم الفصولخالل ساعات ال الكربون أكسيد أولو النيتروجين أكسيد ثاني غازاتفي مستويات 

من الساعه ( وخالل ساعات المساء )9الساعه  – 8من الساعه تصل إلى أعلى مستوياتها خالل ساعات الصباح )

فيما كانت مستويات غاز ثاني أكسيد الكبريت تقريباً ثابتة خالل جميع الفصول وتراوحت بين  .(21الساعه  -18

 جزء في البليون. 4و 2

 

في المنطقة القريبة من موقع الرصد هي اإلنبعاثات الصادرة من حرق الوقود  (2.5PM)الجسيمات إن أهم مصادر 

وكذلك الصناعات القريبة، والكسارات والغبار  الحافالتخاصة في المركبات وذلك لقرب موقع الرصد من مجمع 

 للجسيماتوزات للحد اليومي خالل األيام التي ُسجل فيها تجا %55.6كنة بنسبة اتواجدت الرياح السالطبيعي. 

(2.5PM) ع الرصد وكذلك تقليل قحيث تعمل الرياح الساكنة على نقل االنبعاثات من مصادر التلوث القريبة من مو

 أو منع انتشار الملوثات وبقائها فوق المنطقة.

 

ت لها المملكة خالل كما تأثر موقع الرصد بالغبار الطبيعي نتيجة لألجواء الخماسينية وموجات الغبار التي تعرض

التي ُسجل فيها تجاوزات للحد اليومي في  األياموالذي يمكن مالحمته خالل  2021شهري آذار وكانون األول 

 .8/12/2021و 24/3/2021و 23جميع مواقع الرصد وهي األيام 
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  عبدهللا الثاني الصناعية/الكركعبدهللا الثاني الصناعية/الكرك  بنبنمدينة الحسين مدينة الحسين   33--33

 قاعدةال في عليه صوصالمن تجاوزت الحد اليومي الكرك موقع في الجسيمات مستويات أن الدراسة نتائج بينت

 – 1/1/2021تجاوزات يومية خالل فترة الرصد ) 4حيث تم تسجيل  ،1140/2006 رقم األردنية الفنية

 حرق من الناتجة االنبعاثات هي الرصد موقع من القريبة المنطقة في التلوث مصادر أهم من. (31/12/2021

 التي األيام خالل الرياح واتجاه سرعة توزيع أدناه( 8-3)و( 7-3) رقم الشكالن ويبين. اإلنتاج وعمليات الوقود

 . الكرك في الرصد موقع في اليومي الحد الجسيمات لتركيز اليومية المعدالت فيها تجاوزت

 

وتبين نتائج الرصد تأثر موقع الرصد بالغبار الطبيعي نتيجة لألجواء الخماسينية وموجات الغبار التي تعرضت 

والذي يمكن مالحمته خالل األيام التي ُسجل فيها تجاوزات  2021ول لها المملكة خالل شهري آذار وكانون األ

تم تسجيل تجاوز يومي و .8/12/2021و 24/3/2021و 23للحد اليومي في جميع مواقع الرصد وهي األيام 

إلى تأثر موقع الرصد التجاوز  هذا من الممكن إيعاز ،13/11/2021بتاريخ  3ميكروغرام/م 70والبالغ 

 خالل هذا اليوم (%54.2) مرتفعة بنسبة الساكنة الرياححيث تواجدت  همن القريبة التلوث مصادر نم باالنبعاثات

 . المنطقة فوق وبقائها الملوثات نشر منع أو تقليلالرياح على  هذه حيث تعمل
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  سات السابقةسات السابقةمقارنة بين نتائج الرصد لفترات الدرامقارنة بين نتائج الرصد لفترات الدرا  ..44

( مقارنة لنتائج الرصد من حيث أعلى المعدالت الساعية واليومية والمعدالت 4-4( إلى )1-4تبين األشكال )

للجسيمات والملوثات الغازية التي تم رصدها في مواقع الرصد في إربد وسحاب والكرك السنوية التي سجلت 

 (.2021-2012خالل سنوات الرصد )

 

وأول أكسيد ثاني أكسيد النيتروجين ات ثاني أكسيد الكبريت ولغاز ةالسنوي تالمعدال بينت نتائج الدراسة أن

فيما انخفض المعدل  .2020خالل عام  ترة الدراسة السابقةمقارنةً بف تارتفعقد ي موقع الرصد في إربد فالكربون 

 .2018( مقارنةً بفترة الرصد خالل عام 2.5PMالسنوي للجسيمات )

 

ة لغاز ثاني أكسيد النيتروجين السنويت المعدالبينت نتائج الدراسة أن قع الرصد في سحاب فقد أما بالنسبة لمو

خالل الدراسة  ميكرون 5,2لجسيمات الدقيقة العالقة في الهواء بقطر يقل عن أو يساوي وأول أكسيد الكربون وا

المعدل السنوي م يطرأ أي تغيير على ل. فيما 2020خالل عام  بفترة الدراسة السابقةقد ارتفعت مقارنةً  الحالية

 .2019و  2020 يخالل عامبريت مقارنةً بفترة الرصد كلغاز ثاني أكسيد ال

 

الدراسة  لفترة ميكرون 5,2لجسيمات الدقيقة العالقة في الهواء بقطر يقل عن أو يساوي ل السنوي المعدل انخفضو

 .2020خالل عام  السابقةالدراسة  ةفي الكرك مقارنةً بسن موقع الرصدالحالية في 
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  التوصيـــــاتالتوصيـــــات  ..55

الحاجة إلى تطبيق  31/12/2021إلى  1/1/2021التي تغطي فترة الرصد من  الدراسة الحالية نتائجتؤكد 

 التوصيات التالية: 

ن الصناعية االستمرار في مراقبة نوعية الهواء في مناطق الرصد الحالية وزيادة المناطق المغطاة مثل المد .1

ً وغير المشمولة  تحديد المناطق المعرضة لتلوث الهواء للعمل في لما لذلك من أهمية  بالرصدالقائمة حاليا

التي من شأنها الحد من تجاوز تراكيز  على دراسة مصادر التلوث في تلك المناطق وتنفيذ اإلجراءات

وكذلك المحافمة  (Air Quality Control) الملوثات لحدود المواصفات الوطنية لنوعية الهواء المحيط 

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

 

 الكربون االسود وصى بتوسيع دائرة الرصد من حيث عدد الملوثات المرصودة خاصة رصد مستوياتيُ  .2

(Black Carbon) حيث إن ذلك فيها الجسيمات يُرصد كثافة حركة السير والتي  في المناطق التي تعاني من

يساعد في تقدير مساهمة االنبعاثات الصادرة من احتراق الوقود في المركبات على مستويات الجسيمات في 

( في المناطق التي تعاني من كثافة حركة السير وغيرها 3Oالهواء المحيط. وكذلك رصد مستويات األوزون )

النيتروجين والمركبات العضوية المتطايرة وأشعة الشمس الحادة حيث أن تلك  أكاسيدعاث من مصادر انب

 المروف تساعد على تكون غاز األوزون في الهواء المحيط وهذا الغاز مضر جداً بالصحة العامة.

 

ث أن يوصى باستخدام النمذجة الرياضية النتشار الملوثات في تحديد مواقع رصد نوعية الهواء المحيط حي .3

النمذجة الرياضية تعتبر من أنجع الطرق في تحديد مواقع رصد نوعية الهواء المحيط، إالّ أن ذلك يحتاج إلى 

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

 

س للعمل تضع األسا األخرى التي تهدف إلى رصد وتقييم نوعية الهواء المحيط الدراساتو الدراسة إن هذه .4

على اإلستراتيجية الوطنية لنوعية الهواء المحيط في المملكة، والتي تحتاج أيضاً إلى تنفيذ العديد من األبحاث 

 التالية:  توالتي ال تنحصر على المقترحا

 تقييم العالقة بين نوعية الهواء المحيط والصحة العامة. –

 الداخلي.تقييم العالقة بين نوعية الهواء المحيط ونوعية الهواء  –

استخدام النمذجة الرياضية النتشار الملوثات من المصادر الثابتة التابعة للمنشآت القائمة لتقييم تأثيرها  –

 .على نوعية الهواء المحيط

ومبادئ االقتصاد الدوار وكفاءة استهالك الموارد في جميع القطاعات خاصة في النقل  استراتيجياتتنفيذ  .5

 الملوثات من مصادرها انبعاثاتتقليل والصناعة ومعالجة النفايات ل



 

 

 

 

 

 

 

 

(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 and 
SO2/H2S Analyzer 
model APSA 370 

Replace the sample filter element Bi-weekly 
Replace the O-rings Annual 
Replace the pump valves and diaphragms Annual 
Replace the air filter Annual 
Replace (if required) the Xenon lamp Annual 

Replace the aromatic hydrocarbon cutter Annual 

Replace the scrubber  Annual 

Replacement of the SOx scrubber unit, glass filled 
tube 

Annual 

Replace the pump  Biennial or when 
required 

Change the battery Every 3 years or 
when BATT alarm 
occurs 

 
Table 2: The schedule of the preventive maintenance of nitrogen oxides 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 or when 

required 

Replace the solenoid valve  Every 3 years or when 

required 

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 

Particulate 

Matter Analyzer 

Clean the outside case using a damp cloth Monthly 

Inspect and empty the water collector bottle located Monthly  



 

 

5014i Beta on the inlet 

Dismantle and clean the sampler inlet Monthly 

Check the O-rings of the inlet and replace as 

necessary 

Monthly 

Inspect and clean the fan filter  Monthly 

Conduct leak test  If required (check 

flow rate on semi-

annual basis) 

Clean the sample tube and the heater tube Annually  

Rebuild the sample pump If required 

Replacement of filter tape In case the filter tape 

breaks or if it runs 

out 

Apply metal assembly paste around the parameter of 

the cam   

When changing the 

filter tape 

  

Equipment PM Frequency 

Particulate Matter 

Analyzer BAM-

1020 Met One 

Nozzle and Vane Cleaning  Monthly  

Leak Check Monthly  

Flow Rate Verification  Monthly  

Clean Capstan Shaft and Pinch Roller Tires  Monthly  

Clean the Sampling Head  Monthly  

Replace Filter Tape When required 

Run SELF-TEST Function Quarterly 

Full Flow Audit and Calibration  Quarterly 

Verify BAM-1020 Settings  Quarterly 

Set Real-Time Clock  Quarterly 

Test Pump Capacity  Semi-annual 

Test Filter RH and Filter Temperature sensors  Semi-annual 

Test Smart Heater  Semi-annual 

Clean Internal Debris Filter  Annual  

Check Membrane Span Foil  Annual  

Beta Detector Count Rate and Dark Count Test Annual  

Clean Inlet Tube  Annual  

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

Check the flow rate and rebuild Vacuum Pump (If 

required)   

Biennial 

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

(Special tools required)  

Biennial 

Check and replace (If required) Pump Tubing Biennial 

 

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

Equipment PM Frequency 

CO Analyzer 

APMA 370 

Replace the sample filter element Bi-weekly 

Replace the O-rings Annual 

Replace the filter packing Annual 

Replace the pump valves and Annual 



 

 

diaphragms 

Replace the catalyst tube assembly Annual 

Replace the filter element Annual 

Replace the scrubber Annual 

Replace the pump  Biennial or when required 

Replace the solenoid valve unit Biennial or when required 

Change the battery Every 3 years or when BATT alarm 

occurs 

 

 

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: monthly 

1-point calibration 

This is a procedure for checking and correcting the response of the 

monitor at a span point. 

Frequency: monthly 

PM2.5 analyzer  

Particles measurement calibration  

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

Frequency: annually for BAM 1020 and quarterly for 5014i. 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

(3)ملحــــق   
 

 تمعدالالقيم االرتياب ألعلى 

للملوثات  ة واليوميةساعيال

في كل موقع  الُمسجلة الغازية  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ىلكل ملوث على حد وأعلى معدل يومي ألعلى معدل ساعي %95في فترة الثقة تم حساب قيمة االرتياب 

ً بأن من قبل قسم دراسات الهواء في  التي تم وضعهاعتماد على تعليمات العمل إلبا الجمعية العلمية الملكية. علما

عتمد على عدة عوامل وهي مواصفات الجهاز وتركيز الغاز المرجعي الذي تم ي لكل ملوث قيمة االرتيابحساب 

يلي ملخص لقيم االرتياب المحسوبة لكل ملوث في كل  استخدامه في المعايرة وقيمة االرتياب لهذا الغاز وفيما

 .موقع

 قيمة االرتياب أعلى معدل ساعي القياسوحدة  الملوث الموقع

 إربد

 5± 184 ليونبجزء في ال الكبريت أكسيدغاز ثاني 

 9± 103 ليونبجزء في ال غاز ثاني أكسيد النيتروجين

 71± 1180 ليونبجزء في ال الكربون أكسيدغاز أول 

 سحاب

 3± 22 ليونبجزء في ال الكبريت أكسيدغاز ثاني 

 9± 172 ليونبجزء في ال تروجينالني أكسيدغاز ثاني 

 74± 2670 ليونبجزء في ال الكربون أكسيدغاز أول 

 

 قيمة االرتياب يوميأعلى معدل  وحدة القياس الملوث الموقع

 إربد

 3± 65 ليونبجزء في ال الكبريت أكسيدغاز ثاني 

 8± 31 ليونبجزء في ال غاز ثاني أكسيد النيتروجين

 65± 455 ليونبجزء في ال *الكربون أكسيدغاز أول 

 سحاب

 3± 9 ليونبجزء في ال الكبريت أكسيدغاز ثاني 

 8± 79 ليونبجزء في ال النيتروجين أكسيدغاز ثاني 

 72± 1659 البليونجزء في  *الكربون أكسيدغاز أول 

 ساعات – 8 لأعلى معد *


