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 الواردة ضمن نص التقريـــرالصور واألشكال قائمـة 

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

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

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

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

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

ةجلت فةي مواقةع الرصةد الخمسةة  ة   1-2شكل رقم )ال عةا  (: المعدالت اليوميةة وأعلةا المعةدالت السةاعية لتراكيةز اةا  ثةاني أكسةيد الكبريةت التةي سا

2021.  

جلت في مواقع الرصد الخمسة     (: المعدالت الشهرية لتراكي2-2شكل رقم )ال  .2021عا  ز اا  ثاني أكسيد الكبريت التي سا

 (.2021 – 2009(: مقارنة بين المعدالت السنوية لغا  ثاني أكسيد الكبريت في جميع مواقع الرصد     سنوات الرصد )3-2الشكل رقم )

 2009لغا  ثاني أكسيد الكبريت في جميةع مواقةع الرصةد  ة   سةنوات الرصةد )(: مقارنة بين عدد التجاو ات المسجلة للحد الساعي 4-2الشكل رقم )

– 2021.) 

 2009(: مقارنة بين عدد التجاو ات المسجلة للحد اليومي لغا  ثةاني أكسةيد الكبريةت فةي جميةع مواقةع الرصةد  ة   سةنوات الرصةد )5-2الشكل رقم )

– 2021.) 

ةجلت فةي موقةع الرصةد فةي البقعةة  ة   عةا  (: المعةدالت اليوميةة وأعلةا المعة6-2شكل رقةم ) دالت السةاعية لتراكيةز اةا  كبريتيةد الهيةدروجين التةي سا

2021.  

جلت في موقع الرصد في البقعة     7-2شكل رقم )  .2021عا  (: المعدالت الشهرية لتراكيز اا  كبريتيد الهيدروجين التي سا

 (.2021 – 2009  كبريتيد الهيدروجين في موقع الرصد في البقعة     سنوات الرصد )(: مقارنة بين المعدالت السنوية لغا8-2الشكل رقم )

فةي موقةع الرصةد فةي البقعةة  ة   سةنوات  لغةا  كبريتيةد الهيةدروجين (: مقارنة بين عدد التجاو ات لحةدود المعةدالت السةاعية واليوميةة9-2الشكل رقم )

 (.2021 – 2009الرصد )

جلت في موقع الرصد في  األمونيااليومية وأعلا المعدالت الساعية لتراكيز اا  (: المعدالت 10-2شكل رقم )   .2021    عا   الخالديةالتي سا

جلت في موقع الرصد في  األمونيا(: المعدالت الشهرية لتراكيز اا  11-2شكل رقم )  .2021عا       الخالديةالتي سا

 (.2021 – 2009لغا  األمونيا في موقع الرصد في الخالدية     سنوات الرصد ) (: مقارنة بين المعدالت السنوية12-2الشكل رقم )

 – 2009فةةي موقةةع الرصةةد فةةي الخالديةةة  ةة   سةةنوات الرصةةد ) لغةةا  األمونيةةا (: مقارنةةة بةةين عةةدد التجةةاو ات لحةةد المعةةد  اليةةومي13-2الشةةكل رقةةم )

2021.) 



 

 د
 

ةجلت فةي 2NO, NOx & NOتةروجين )ي ات أكاسةيد الن(: أعلةا المعةدالت السةاعية لتراكيةز اةا14-2شةكل رقةم )ال  جميةع مواقةع الرصةد( التةي سا

  .2021    عا  

ةجلت 2NO, NOx & NOتةروجين )ي(: المعدالت اليومية لتراكيز اا ات أكاسيد الن15-2شكل رقم )ال  ة   عةا  فةي جميةع مواقةع الرصةد ( التةي سا

2021. 

جلت في مواقع الرصد الخمسة      (: المعدالت الشهرية لتراكيز16-2شكل رقم )ال   .2021عا  اا  ثاني أكسيد النيتروجين التي سا

 (.2021 – 2009(: مقارنة بين المعدالت السنوية لغا  ثاني أكسيد النيتروجين في جميع مواقع الرصد     سنوات الرصد )17-2الشكل رقم )

 

د السةةاعي لغةةا  ثةةاني أكسةةيد النيتةةروجين فةةي جميةةع مواقةةع الرصةةد  ةة   سةةنوات الرصةةد (: مقارنةةة بةةين عةةدد التجةةاو ات المسةةجلة للحةة18-2الشةةكل رقةةم )

(2009 – 2021.) 

(: مقارنةةة بةةين عةةدد التجةةاو ات المسةةجلة للحةةد اليةةومي لغةةا  ثةةاني أكسةةيد النيتةةروجين فةةي جميةةع مواقةةع الرصةةد  ةة   سةةنوات الرصةةد 19-2الشةةكل رقةةم )

(2009 – 2021.) 

جلت في موقع الرصد في البقعة     عا  2.5PMاليومية لتراكيز الجسيمات ) (: المعدالت20-2شكل رقم )ال  .2021( التي سا

جلت في مواقع الرصد 10PM(: المعدالت اليومية لتراكيز الجسيمات )21-2شكل رقم )ال  .2021    عا   الث ثة( التي سا

جلت في مواقع الرصد األربعة     عا  PM 10PM &.52(: المعدالت الشهرية لتراكيز الجسيمات )22-2شكل رقم )ال  .2021( التي سا

ةجلت فةي مواقةع الرصةد األربعةة فعةد عةالف المعةدالت اليوميةة PM 10PM &2.5(: المعةدالت الشةهرية لتراكيةز الجسةيمات )23-2شكل رقم )ال ( التةي سا

( فةةةي 2006/1140ة األردنيةةةة رقةةةم )لأليةةةا  التةةةي سةةةجل   لهةةةا تجةةةاو ات لحةةةد المعةةةد  اليةةةومي المنصةةةو  عليةةة  فةةةي القاعةةةدة الفنيةةة

 .2021    عا   أو أكثرمن مواقع الرصد موقعين 

 – 2009المسةجلة فةي جميةع مواقةع الرصةد  ة   سةنوات الرصةد ) )PM 2.5PM &10((: مقارنة بين المعدالت السنوية للجسيمات 24-2الشكل رقم )

2021 .) 

 )PM 2.5PM &10(للجسةيمات  1140/2006يةومي المنصةو  علية  فةي القاعةدة الفنيةة رقةم (: مقارنة بين عدد التجاو ات للحد ال25-2الشكل رقم )

 (.2021 – 2009    سنوات الرصد )

 .2021    عا   البقعةفي موقع الرصد في  )عقدة( الرياح سرعة(: تو يع 26-2شكل رقم )ال

 .2021      عا البقعةالرياح في موقع الرصد في  اتجاه(: تو يع 27-2شكل رقم )ال

 .2021    عا   الجيزةفي موقع الرصد في  )عقدة( الرياح سرعة(: تو يع 28-2شكل رقم )ال

 .2021    عا   الجيزةالرياح في موقع الرصد في  اتجاه(: تو يع 29-2شكل رقم )ال

 .2021    عا   الخالديةفي موقع الرصد في  )عقدة( الرياح سرعة(: تو يع 30-2شكل رقم )ال

 .2021    عا   الخالديةالرياح في موقع الرصد في  اتجاه(: تو يع 31-2رقم )شكل ال



 

 ه
 

 .2021    عا   الموقرفي موقع الرصد في )عقدة( الرياح  سرعة(: تو يع 32-2شكل رقم )ال

 .2021    عا   الموقرالرياح في موقع الرصد في  اتجاه(: تو يع 33-2شكل رقم )ال

 .2021    عا   الرصيفةفي موقع الرصد في  )عقدة( الرياح عةسر (: تو يع 34-2شكل رقم )ال

 .2021    عا   الرصيفةالرياح في موقع الرصد في  اتجاه(: تو يع 35-2شكل رقم )ال

 .2021عا      جميع مواقع الرصد الرياح في  مخطط لوردة(: 36-2الشكل رقم )

مواقةع الرصةد الخمسةة  ة    فةي (RH)للرطوبةة النسةبية  ّية القصةو  واألدنةا المسةجلة يوميةا  (: المعدالت اليومّية والمعدالت السةاع37-2شكل رقم )ال

 .2021عا  

 .2021في جميع مواقع الرصد     عا   (RH)(: المعدالت الشهرية للرطوبة النسبية 38-2شكل رقم )ال

مواقةةع الرصةةد الخمسةةة  ةة   عةةا   لدرجةةة الحةةرارة فةةي سةةجلة يوميةةا  (: المعةةدالت اليومّيةةة والمعةةدالت السةةاعّية القصةةو  واألدنةةا الم39-2شةةكل رقةةم )ال

2021. 

 .2021(: المعدالت الشهرية لدرجة الحرارة في جميع مواقع الرصد     عا  40-2شكل رقم )ال

ل سةاعة مةن اح السةائدة لكةولسةرعة الرية واةا  ثةاني أكسةيد النيتةروجين ثةاني أكسةيد الكبريةت المعةدالت السةنوية والفصةلية لتركيةز اةا  (:1-3شكةةةل )ال

  .2021    عا   ساعات اليو  في الجيزة

تةن  علية  القاعةدة  الةال في موقع الرصد في الجيزة     األيا  التي سةجل فيهةا تجةاو  للحةد اليةومي  )عقدة( الرياح سرعة(: تو يع 2-3شكل رقم )ال

 .2021    عا   10PM( للجسيمات 1140/2006الفنية الوطنية لنوعية الهواء المحيط رقم )

تةن  علية  القاعةدة الفنيةة  الةال الرياح  في موقع الرصد في الجيةزة  ة   األيةا  التةي سةجل فيهةا تجةاو  للحةد اليةومي  اتجاه(: تو يع 3-3شكل رقم )ال

 .2021    عا   10PM( للجسيمات 1140/2006الوطنية لنوعية الهواء المحيط رقم )

ولسةرعة الريةاح السةائدة لكةل سةاعة مةن  النيتةروجينأكسةيد واةا  ثةاني  ثةاني أكسةيد الكبريةت ة والفصةلية لتركيةز اةا المعةدالت السةنوي (:4-3شكةةةل )ال

 .2021    عا   الرصيفةاليو  في  ساعات

تةةن  عليةة   الةةال فةةي موقةةع الرصةةد فةةي الرصةةيفة  ةة   األيةةا  التةةي سةةجل فيهةةا تجةةاو  للحةةد اليةةومي )عقةةدة( الريةةاح  سةةرعة(: تو يةةع 5-3شةةكل رقةةم )ال

 .2021    عا   10PM( للجسيمات 2006 /1140القاعدة الفنية الوطنية لنوعية الهواء المحيط رقم )

تةن  علية  القاعةدة الفنيةة  الةال الرياح في موقع الرصد في الرصيفة     األيا  التي سجل فيها تجةاو  للحةد اليةومي  اتجاه(: تو يع 6-3شكل رقم )ال

 .2021    عا   10PM( للجسيمات 2006 /1140لمحيط رقم )الوطنية لنوعية الهواء ا

ولسةرعة الريةاح السةائدة  واةا  األمونيةا النيتةروجينأكسةيد واةا  ثةاني  ثاني أكسةيد الكبريةت المعدالت السنوية والفصلية لتركيز اا  (:7-3) رقم شكةةلال

 . 2021    عا   الخالديةاليو  في  لكل ساعة من ساعات

تةةن  عليةة   الةةال  ةة   األيةةا  التةةي سةةجل فيهةةا تجةةاو  للحةةد اليةةومي  الخالديةةةفةةي موقةةع الرصةةد فةةي  )عقةةدة( الريةةاح سةةرعة(: تو يةةع 8-3شةةكل رقةةم )ال

 .2021    عا   10PM( للجسيمات 2006 /1140القاعدة الفنية الوطنية لنوعية الهواء المحيط رقم )



 

 و
 

تةن  علية  القاعةدة الفنيةة  الةال     األيا  التي سجل فيها تجاو  للحد اليةومي  الخالديةالرياح  في موقع الرصد في  اتجاه(: تو يع 9-3شكل رقم )ال

 .2021    عا   10PM( للجسيمات 2006 /1140الوطنية لنوعية الهواء المحيط رقم )

ولسةرعة الريةاح السةائدة لكةل سةاعة  جينالنيتةرو أكسةيد واةا  ثةاني  ثةاني أكسةيد الكبريةت المعةدالت السةنوية والفصةلية لتركيةز اةا  (:10-3) رقم شكةةلال

  .2021    عا   الموقراليو  في  من ساعات

ولسةرعة  النيتةروجين واةا  كبريتيةد الهيةدروجينأكسةيد واةا  ثةاني  ثةاني أكسةيد الكبريةت المعةدالت السةنوية والفصةلية لتركيةز اةا  (:11-3) رقم شكةةلال

  .2021    عا   عةالبقاليو  في  الرياح السائدة لكل ساعة من ساعات

تةةن  عليةة   الةةال فةةي موقةةع الرصةةد فةةي البقعةةة  ةة   األيةةا  التةةي سةةجل فيهةةا تجةةاو  للحةةد اليةةومي  )عقةةدة( الريةةاح سةةرعة(: تو يةةع 12-3شةةكل رقةةم )ال

 .2021    عا   2.5PM( للجسيمات 2006 /1140القاعدة الفنية الوطنية لنوعية الهواء المحيط رقم )

تةن  علية  القاعةدة الفنيةة  الةال الرياح  في موقع الرصد في البقعة     األيا  التي سجل فيها تجاو  للحةد اليةومي  اتجاهيع (: تو  13-3شكل رقم )ال

  .2021    عا   2.5PM( للجسيمات 2006 /1140الوطنية لنوعية الهواء المحيط رقم )
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 الواردة ضمن نص التقريـــرالجداول قائمـة 

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

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

 لرصيفة والموقر.(: ملخ  عن مواصفات مواقع رصد الملوثات في البقعة، والجيزة، والخالدية، وا3-1جدو  رقم )

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

 .  2021    عا   (: ملخ  نتائج رصد المعدالت الساعّية لغا  ثاني أكسيد الكبريت في مواقع الرصد الخمسة1-2جدو  رقم )

 . 2021    عا  لكبريت في مواقع الرصد الخمسة ة لغا  ثاني أكسيد ا(: ملخ  نتائج رصد المعدالت اليوميّ 2-2جدو  رقم )

 . 2021    عا   المعدالت الشهرية لتركيز اا  ثاني أكسيد الكبريت في جميع مواقع الرصد(: 3-2جدو  رقم )

 . 2021    عا   المعدالت السنوية لغا  ثاني أكسيد الكبريت في مواقع الرصد الخمسة(: 4-2جدو  رقم )

 . 2021    عا   لخ  نتائج رصد المعدالت الساعية لغا  كبريتيد الهيدروجين في البقعة(: م5-2جدو  رقم )

 .2021    عا   (: ملخ  نتائج رصد المعدالت اليومية لغا  كبريتيد الهيدروجين في البقعة6-2جدو  رقم )

 ةة   عةةا   موقةةع الرصةةد فةةي البقعةةةريتيةةد الهيةةدروجين فةةي المعةةدالت الشةةهرية والمعةةد  السةةنو  )جةةزء فةةي المليةةوك( لتركيةةز اةةا  كب(: 7-2جةةدو  رقةةم )

2021 . 

 . 2021الخالدية     عا  في  األمونيا(: ملخ  نتائج رصد المعدالت الساعية لغا  8-2جدو  رقم )

 .2021الخالدية     عا  في  األمونيا(: ملخ  نتائج رصد المعدالت اليومية لغا  9-2جدو  رقم )

 . 2021    عا   ( لتركيز اا  األمونيا في موقع الرصد في الخالدية3عدالت الشهرية والمعد  السنو  )ميكروارا / الم(: 10-2جدو  رقم )

 .2021    عا   في مواقع الرصد الخمسة )2NO(أكسيد النيتروجين  ثاني (: ملخ  نتائج رصد المعدالت الساعية لغا 11-2جدو  رقم )

 .2021    عا   في مواقع الرصد الخمسة )2NO(أكسيد النيتروجين  ثاني د المعدالت اليومية لغا (: ملخ  نتائج رص12 -2جدو  رقم )

 . 2021    عا   المعدالت الشهرية لتركيز اا  ثاني أكسيد النيتروجين في جميع مواقع الرصد(: 13-2جدو  رقم )

 .2021    عا   مواقع الرصد الخمسةالمعدالت السنوية لغا  ثاني أكسيد النيتروجين في (: 14-2جدو  رقم )

ةجلت فةي مواقةع الرصةةد األربعةة  ة   عةةا  PM 10PM &2.5لتراكيةز الجسةيمات ) (3)ميكرواةرا /  (: المعةدالت الشةةهرية15-2رقةم ) جةدو  ( التةةي سا

2021. 

ةةجلت PM 10PM &2.5لتراكيةز الجسةةيمات ) (3)ميكرواةةرا /  (: المعةدالت الشةةهرية16-2رقةةم ) جةدو  فةي مواقةةع الرصةةد األربعةة فعةةد عةةالف ( التةةي سا

المعةةةدالت اليوميةةةة لأليةةةا  التةةةي سةةةجل   لهةةةا تجةةةاو ات لحةةةد المعةةةد  اليةةةومي المنصةةةو  عليةةة  فةةةي القاعةةةدة الفنيةةةة األردنيةةةة رقةةةم 

 .2021ها     عا  ( في ث ثة من مواقع الرصد أو جميع1140/2006)

 .2021    عا   اقع الرصد(: سرعة واتجاه الرياح السائدة في جميع مو 17-2جدو  رقم )



 

 ح
 

 .2021    أشهر الرصد في عا   المعدالت الشهرية لسرعة الرياح )عقدة( والرياح السائدة في مواقع الرصد الخمسة(: 18-2جدو  رقم )

 ةة   عةةا   د(: أعلةةا وأدنةةا معةةد  يةةومي وكةةاللن أعلةةا وأدنةةا معةةد  شةةهر  تةةم تسةةجيل  للرطوبةةة النسةةبية فةةي جميةةع مواقةةع الرصةة19 -2جةةدو  رقةةم )

2021. 

 . 2021    عا   (: أعلا وأدنا معد  يومي وكاللن أعلا وأدنا معد  شهر  تم تسجيل  لدرجة الحرارة في جميع مواقع الرصد20 -2جدو  رقم )
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 الخالصــــة

تجةةة عةةن الزيةةادة الطبيعيةةة  يةةادة عةةدد السةةكاك الناإك التطةةور الصةةناعي والخةةدمي الةةال  تشةةهده المملكةةة فا  ةةافة إلةةا 
ومةةا يسةةبب  ملةةن مةةن  يةةادة لعةةدد المركبةةات والنشةةاطات  والزيةةادة فسةةبه الهجةةرات القسةةرية مةةن البلةةداك العربيةةة المجةةاورة

الصناعية والتجارية تؤد  جميعها إلا  يادة انبعاث الملوثات التي من شأنها التةأثير علةا نوعيةة الهةواء فةي العديةد مةن 
 نساك وراعت . مةن هنةا تةأتي أهميةة مراقبةة نوعيةة الهةواء المحةيط  اصةة فةي المنةاطق المأهولةة المناطق وعلا صحة ا

فمراقبةة نوعيةة  اهتماما  كبيرا   و ارة البيئة ومن هنا أولتالقريبة من النشاطات الصناعية والخدمية وعركة السير الكثيف. 
-مةةن الصةةناعات وهةةي الحاتميةةة/لواء المةةوقر فةةي  مةةا منةةاطق معر ةةة للتلةةوث تجمعةةت فيهةةا الكثيةةر المحةةيط الهةةواء
. ، والرصيفة/محافظة الزرقاء، والبقعة/محافظة البلقةاء والخالدية/محافظةة المفةر  عّماك، والجيزة/محافظة عّماكمحافظة 

فةنك و ارة البيئةة هةي الجهةة المخولةة لحمايةة البيئةة فةي المملكةة وهةي  2017( لسةنة 6وعسه قانوك عمايةة البيئةة رقةم )
لةاللن  ؤولة عن مراقبة وقياس عناصةر البيئةة ومكوناتهةا ومتافعتهةا مةن  ة   المراكةز العلميةة التةي تعتمةدها الةو ارة.المس

فةي الجمعيةة  والتغير المنا ي المياه والبيئة مركزمع قسم دراسات الهواء/  92/2007االتفاقية رقم  قامت الو ارة بتوقيع
 .العلمية الملكية للقيا  باللن

فةي جميةةع مواقةع الرصةةد  )x, NO2NO, NO(النيتةروجين كاسةةيد أو  )2SO(قبةةة تركيةز ثةاني أكسةةيد الكبريةت لقةد تمةت مرا
عيةةأ أنهةةا تنةةتج مةةن عةةر  الوقةةود فةةي الصةةناعات والمركبةةات الخفيفةةة والثقيلةةة، ومةةن الجةةدير فالةةالكر أك نسةةبة الكبريةةت 

فةةي البقعةةة  )2.5PM(ت مراقبةةة تركيةةز الجسةةيمات الثقيةةل المسةةتخد  فةةي األردك. كمةةا تمةة دمرتفعةةة نسةةبيا  فةةي الةةديز  والوقةةو 
فةي ث ثةة  )10PM(والمنطقةة الشةمالية مةن المملكةة ومراقبةة تركيةز الجسةيمات عّمةاك لقربها من عركة السير الكثيةف بةين 

مواقع في الخالدية والرصيفة والجيزة لقربها من النشاطات الصناعية وملن إ افة لما تتعةر  لة  كافةة منةاطق المملكةة 
كبريتيةةةد و  فةةةي الخالديةةةة لقربهةةةا مةةةن مةةةزار  األفقةةةار )3NH(مسةةةتويات األمونيةةةا  وقةةةد تمةةةت مراقبةةةةالغبةةةار الطبيعةةةي.  مةةةن

   في البقعة لقربها من محطة تنقية المياه العادمة المنزلية.     )S2H(الهيدروجين 

 ت الملوثةةةات الغا يةةةةمسةةةتويا تحديةةةد ( إلةةةا31/12/2021 – 1/1/2021للفتةةةرة ) اسةةةتمرتهةةةاله الدراسةةةة والتةةةي  هةةةدفت
والجسيمات في المناطق الخما المشار إليها أع ه ومقارنتها فيما بينهةا وبالحةدود المنصةو  عليهةا فةي القاعةدة الفنيةة 

 لصةنا المقترعةات تقةديم و  جالنتائ تحليلالدراسة  هاله وتضمنت. كما 1140/2006األردنية لنوعية الهواء المحيط رقم 
ام ا جراءات والقرارات المستندة علا معلومات الرصد والتي من شأنها تحسين نوعية الهواء القرار لمساعدتهم علا اتخ

 وتوفير عياة أفضل للمواطن األردني.  مما ينعكا إيجافا  علا الصحة العامة للناس في تلن المناطق

 



 

 ي
 

 التالي:أظهرت نتائج الدراسة 

 ة   فتةرة  الموقةع فةي الكبريةت  لغةا  ثةاني أكسةيد المعةد  السةنو  : ارتفعموقع الرصد في مبنى بلدية الرصيفة •
المعةةد  السةةنو  لغةةا  لةةم يطةةرأ تغييةةر علةةا بينمةةا  ،السةةافقةالدراسةةة  ففتةةرةمقارنةةة   فشةةكل طفيةةف الدراسةةة الحاليةةة
السةةافقة ولةةم يةةتم تسةةجيل أ  تجةةاو  الدراسةةة  ففتةةرةمقارنةةة    ةة   فتةةرة الدراسةةة الحاليةةة النيتةةروجينثةةاني أكسةةيد 
 1140/2006المنصو  عليها لهالين الغا ين في القاعدة الفنية األردنيةة  والسنوية ساعية واليوميةللحدود ال

ميكةةروك  10العالقةةة فةةي الهةةواء فقطةةر يقةةل عةةن أو يسةةاو  انقطةةع رصةةد الجسةةيمات  لنوعيةةة الهةةواء المحةةيط.
)10PM(  لرصةةدلخلةةل فنةةي فةةي جهةةا  ا فةةي موقةةع الرصةةد فةةي الرصةةيفة 2021 ةة   عةةا   %25ألكثةةر مةةن 

 اليوميحد لل تجاو ا   33 (10PMللجسيمات ) بلغ عدد التجاو اتو  ،لها المعد  السنو   وبالتالي لم يتم اعتساب
 .لنوعية الهواء المحيط 1140/2006المنصو  علي  في القاعدة الفنية األردنية 

 

 ارتفعةت: ي البقعـةموقع الرصد في المركـز الـويني للبحـا واإلرشـاد الزراعـي )مديريـة زراعـة عـين الباشـا( فـ •
 ةة   فتةةرة  المسةةجلة فةةي الموقةةع ثةةاني أكسةةيد النيتةةروجينالمعةةدالت السةةنوية لغةةا  ثةةاني أكسةةيد الكبريةةت واةةا  

المعةةد   لةةم يطةةرأ تغييةةر علةةابينمةةا  مقارنةةة فمسةةتوياتها فةةي فتةةرة الدراسةةة السةةافقةفشةةكل طفيةةف الدراسةةة الحاليةةة 
ولةم يةتم تسةجيل  ،  السةنو  المسةجل  ة   فتةرة الدراسةة السةافقةفالمعةدمقارنةة  كبريتيد الهيةدروجينا  غالسنو  ل

للحةدود المنصةو  عليهةا  وثاني أكسيد النيتةروجين ثاني أكسيد الكبريت وكبريتيد الهيدروجين أ  تجاو  لغا ات
 المعةةد  السةةنو   . كمةةا وانخفةة نوعيةة الهةةواء المحةةيط لتلةةن الغةا اتل 1140/2006فةي القاعةةدة الفنيةةة األردنيةةة 

مقارنةةة  فشةةكل طفيةةف  ةة   فتةةرة الدراسةةة الحاليةةة )2.5PM(ميكةةروك  2.5سةةيمات فقطةةر يقةةل عةةن أو يسةةاو  جلل
 2.5PMوتجةاو  المعةد  السةنو  للجسةيمات  ،تجةاو ا   11، عيأ بلغ عةدد التجةاو ات اليوميةة فترة الدراسة السافقةف

 ية الهواء المحيط.لنوع 1140/2006الحد السنو  المنصو  علي  في القاعدة الفنية األردنية 

 

 يقل فقطر للجسيمات السنو   المعد  انخف : بلدية الجيزة الجديدة /قسم حماية البيئةموقع الرصد في مبنى  •
 الدراسة ففترة مقارنة طفيف فشكل الحالية الدراسة فترة    في الموقع ( 10PM) ميكروك  10 يساو   أو عن
الحةد السةنو   10PMوتجاو  المعد  السنو  للجسيمات كما  ،ا  تجاو   43 اليوميةبلغ عدد التجاو ات و ، قةالساف

ارتفةةةع المعةةةد  بينمةةةا . لنوعيةةةة الهةةةواء المحةةةيط 1140/2006المنصةةةو  عليةةة  فةةةي القاعةةةدة الفنيةةةة األردنيةةةة 
المعةةد   فةةي عةةين انخفةة  ،مقارنةةة ففتةةرة الدراسةةة السةةافقةفشةةكل طفيةةف ثةةاني أكسةةيد النيتةةروجين غةةا  السةةنو  ل
 ةالسةةاعي للحةةدودلةةم يةةتم تسةةجيل أ  تجةةاو  و الدراسةةة السةةافقة  ةففتةةر مقارنةةة  أكسةةيد الكبريةةت ثةةانيغةةا  ل السةةنو  
لنوعيةة الهةواء  1140/2006 فةي القاعةدة الفنيةة األردنيةة ينالغةا   لهةالين المنصةو  عليهةا والسةنوية ةواليومية
  .المحيط

 

 كسةةيد الكبريةةتأثةةاني تويات اةةا  بينةةت نتةةائج المراقبةةة أك مسةة :موقــع الرصــد علــى الحــد بــين الحاتميــة والمــوقر •
مقارنةةة  فشةةكل طفيةةف  ةة   فتةةرة الدراسةةة الحاليةةة  ارتفعةةتالمسةةجلة فةةي الموقةةع  واةةا  ثةةاني أكسةةيد النيتةةروجين
لكةة   والسةةنوية ولةةم يةةتم تسةةجيل أ  تجةةاو  للحةةدود السةةاعية واليوميةةة، السةةافقةالدراسةةة  فمسةةتوياتهما  ةة   فتةةرة

 لنوعية الهواء المحيط. 1140/2006ة الفنية األردنية الغا ين المنصو  عليها في القاعد



 

 ك
 

فقطر يقل عةن أو يسةاو  العالقة في الهواء مستويات الجسيمات  سجلت :موقع الرصد في مبنى بلدية الخالدية •
عيةأ السةافقة الدراسةة  ففتةرةمقارنةة    ة   فتةرة الدراسةة الحاليةة ارتفاعةا  وا ةحا   في الموقع )10PM(ميكروك  10

وتجةةاو  المعةد  السةةنو  للجسةةيمات  بةين المواقةةع الث ثةة األعلةةاوكانةةت  تجةاو ا   44التجةاو ات اليوميةةة  بلةغ عةةدد
10PM  بينمةةا  .لنوعيةةة الهةةواء المحةةيط 1140/2006الحةةد السةةنو  المنصةةو  عليةة  فةةي القاعةةدة الفنيةةة األردنيةةة

مقارنةةةة ففتةةةرة الدراسةةةة  لكبريةةةتواةةةا  ثةةةاني أكسةةةيد ا ثةةةاني أكسةةةيد النيتةةةروجينغةةةا  ل ةالسةةةنوي تالمعةةةدال انخفضةةةت
ا لهةةةالين الغةةا ين فةةةي المنصةةةو  عليهةة والسةةنوية ةواليوميةة ةالسةةةاعي ولةةم يةةةتم تسةةجيل أ  تجةةةاو  للحةةدود السةةافقة

فةي موقةع الرصةد األمونيا مستويات اا   ارتفعتو  .لنوعية الهواء المحيط 1140/2006القاعدة الفنية األردنية 
 ،السةافقة الدراسةة ويات   ة   فتةرةفمسةت مقارنةة   فشةكل طفيةف لدراسة الحاليةةالخالدية     فترة افي مبنا بلدية 

عيةةةةأ تجةةةةاو  المعةةةةد  السةةةةنو  لغةةةةا  األمونيةةةةا الحةةةةد السةةةةنو  المنصةةةةو  عليةةةة  فةةةةي القاعةةةةدة الفنيةةةةة األردنيةةةةة 
هةاله  يةتم تسةجيل أ  تجةاو  للحةد اليةومي المنصةو  علية  فةي لةم إال أن  لنوعية الهواء المحيط 1140/2006
 .لهالا الغا  واصفةالم

 

االسةتمرار فةي مراقبةة نوعيةة الهةواء المحةيط فةي منةاطق الرصةد الحاليةة  توصيات منهاال فع  إلاوقد  لصت الدراسة 
و يادة المناطق المغطاة فالرصد لتشمل كافة مناطق المملكة، وتوسيع دائرة الرصد مةن عيةأ عةدد الملوثةات المرصةودة 

  .واألو وك  (Black Carbon) اصة رصد مستويات 

للملوثات في مواقةع الرصةد  والسنوية الجدو  في الصفحة التالية يظهر ملخصا  لنتائج رصد المعدالت الساعية واليومية
 (.31/12/2021 – 1/1/2021الخمسة     فترة الرصد )

 



 

 ل
 

 (.3١/١٢/٢٠٢١ – ١/١/٢٠٢١) للفترة الخمسة الرصد مواقع في الرصد نتائج ملخص

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

عدد تجاوزات المعدالت 
 اليومية لحد المواصفة
 ونسبتها من فترة الرصد

المعدل السنوي )جزء 
 (البليون في 

2SO 

 الرصيفة
 5 صفر صفر 17/4/2021 18 7/3/2021 ،11:00 46

2NO 88 18:00، 28/11/2021 49 28/11/2021 18 صفر صفر 
10PM 697  / 19.4 33 في المواصفة ال يوجد عد 8/12/2021  3ميكروارا /  355 8/12/2021، 22:00 3ميكروارا% --- 
2SO 

 البقعة

 3 صفر صفر 25/1/2021 9 21/3/2021 ،08:00 24
S2H 10 21:00، 26/8/2021 4 26/8/2021 2 صفر صفر 

2NO 198 24:00 ،25/9/2021 62 16/11/2021 19 صفر صفر 
2.5PM 680  / 3ميكروارا /  3١ %3.2 11 في المواصفة ال يوجد عد 23/3/2021  3ميكروارا /  115 11/7/2021، 01:00 3ميكروارا 
2SO 

 الجيزة
 1 صفر صفر 19/3/2021 6 19/3/2021 ،22:00 136

2NO 62 19:00، 11/10/2021 37 11/10/2021 21 صفر صفر 
10PM 985  / 3ميكروارا /  8٢ %١٢.١ 43 في المواصفة ال يوجد عد 8/12/2021  3ميكروارا /  504 23/3/2021، 11:00 3ميكروارا 
2SO 

 الموقر
 9 صفر صفر 5/4/2021 18 15/11/2021 ،23:00 104

2NO 107 18:00، 11/11/2021 40 26/11/2021 6 صفر صفر 
2SO 

 الخالدية

 2 صفر صفر 7/3/2021 11 17/1/2021 ،08:00 61
2NO 88 20:00، 28/11/2021 40 25/2/2021 15 صفر صفر 
3NH 114  / 3ميكروارا /  27 صفر في المواصفة ال يوجد عد 25/11/2021 3ميكروارا /  81 25/11/2021 ،17:00 3ميكروارا 

10PM 985  / 3ميكروارا /  8٢ %12.6 44 في المواصفة ال يوجد عد 23/3/2021  3ميكروارا /  458 23/3/2021، 10:00 3ميكروارا 


 (١١4٠/٢٠٠6رقم  القاعدة الفنيةالحدود القصوى المسموح بها لملوثات الهواء المحيط التي تم رصدها في الدراسة )
 2SO 2NO S2H 3NH 10PM 2.5PM عنصر القياس

 --- --- --- البليوك جزء في  30 البليوك جزء في  210 البليوك جزء في  300 الحد الساعي

 3ميكروارا /  65 3ميكروارا /  120 3ميكروارا /  270 البليوك جزء في  10 البليوك جزء في  80 البليوك جزء في  140 الحد اليومي

 3ميكروارا /  15 3روارا / ميك 70 3ميكروارا /  8 --- البليوك جزء في  50 البليوك جزء في  40 الحد السنو  
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Summary 
 

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

migration due to security situations, accompanied with the increase of Jordanian 

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

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

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

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

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

Division/ Water, Environment & Climate Change Centre at the Royal Scientific Society to 

assess the ambient air quality of five areas vulnerable to air pollution, these are; Al-

Baq'a/Al-Balqa, Al-Mowaqqar/Amman, Al-Giza/Amman, Al-Russiefeh/Zarqa and Al-

Khalidyeh/Al-Mafraq.    

Sulfur dioxide (SO2) and nitrogen oxides (NO, NO2 & NOx) were monitored in the above 

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

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

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

to or less than 2.5 micron (PM2.5) was monitored in Al-Baq'a since it is close to the main 

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

aerodynamic diameter equals to or less than 10 micron (PM10) was monitored in Al-

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

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

levels in Jordan's different areas. Ammonia (NH3) was monitored in Al-Khalidyeh which is 

close to the cows farms and hydrogen sulfide (H2S) was monitored in Al-Baq'a which is 

close to Al-Baq'a wastewater treatment plant.   

The main aim of this study, implemented during the period (January 2021 – December 

2021), was to identify the air pollutants levels in the above mentioned five areas and 

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

the Jordanian standards JS 1140/2006. The study aims also to help the decision makers 

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

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

quality of Jordanian life. 

 

 



 

 ن
 

The main results of the study are: 

• The NO2 annual average in Al-Russiefeh monitoring site in this study 

period was equal to the annual average for the previous monitoring 

period, while the annual average of SO2 increased slightly in this study 

period in comparison to its average during the previous monitoring 

period, noting that NO2 & SO2 levels were within the Jordanian standards 

allowable limits for ambient air quality. Moreover, PM10 levels exceeded 

the daily allowable limit in Jordanian standards 33 days during the study 

period. 

 

• The SO2 and NO2 annual averages in Al-Baq'a monitoring site increased 

slightly in this study period in comparison to their averages during the 

previous monitoring period and their levels were within the Jordanian 

standards allowable limits for ambient air quality. While, the H2S annual 

average in this study period was equal to its average during the previous 

monitoring period and its levels were within the Jordanian standards 

allowable limits for ambient air quality. The PM2.5 annual average in this 

study period was less than its average in the last monitoring period, and 

it exceeded the daily allowable limit in Jordanian standards 11 days 

during the study period. 

 

• The PM10 annual average in Al-Giza monitoring site decreased slightly in 

this study period in comparison to its average during the previous 

monitoring period and exceeded the daily allowable limit in Jordanian 

standards 43 days during the study period. The annual average of NO2 

increased, while the annual average of SO2 decreased in comparison to 

the annual averages for the previous study period, and its levels were 

within the Jordanian standard allowable limits for ambient air quality. 

 

• The SO2 & NO2 annual averages in Al-Mowaqqar monitoring site increased 

slightly in this study period in comparison to their averages during the 

previous monitoring period and their levels were within the Jordanian 

standards allowable limits for ambient air quality. 

 

• The PM10 levels in Al-Khalidyeh monitoring site were high in which the 

higher levels of PM10 were recorded at this site in comparison to the other 

sites and its annual average increased significantly in this study period in 

comparison to its average during the previous monitoring period and 



 

 س
 

exceeded the daily allowable limit in Jordanian standards 44 days during 

the study period. The annual averages of NO2 & SO2 decreased slightly in 

comparison to its annual averages for the previous study period, and its 

levels were within the Jordanian standard allowable limits for ambient air 

quality. While, the NH3 annual average in Al-Khalideyeh monitoring site 

increased slightly in this study period in comparison to its levels during 

the previous monitoring period and exceeded the maximum allowable 

limit for annual average as stated in Jordanian standards 1140/2006 for 

the ambient air quality, but its daily levels were within the Jordanian 

standards daily allowable limit. 

 

Some of the recommended actions were suggested including the continuation of 

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

monitoring sites to cover most of the kingdom areas and expanding the monitoring in 

terms of pollutants particularly monitoring the levels of black carbon and ozone. 
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 مقدمــــــة. ١

تنتشر في المملكة األردنية الهاشمية العديد من الصناعات والنشاطات التي قد تؤد  إلا تلوث الهواء المحيط، عيأ 
أك  يادة عدد السكاك والنمو االقتصاد  أدت إلا  يادة الضغط علا النشاطات الخدمية يرافقها التوسع في القطا  

إلا كثافة عركة السير علا الطر  الدا لية والخارجية  اصة في المناطق الصناعي و يادة عدد المركبات مما أد  
مات التعداد السكاني المرتفع. إك نوعية الهواء المحيط تؤثر فشكل مباشر واير مباشر علا صحة ا نساك وراعت . 

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

 

بؤر التلوث السا نة في المملكة مثل منطقة الهاشمية في محافظة الزرقاء، ومدينة  فيتم سافقا  مراقبة نوعية الهواء 
الفحي  في محافظة البلقاء ومدينة القادسية في محافظة الطفيلة، ولم تحظ العديد من المحافظات والمدك األردنية 

اقبة طويلة األمد لنوعية الهواء فالرام من قربها للعديد من النشاطات التي قد تؤثر علا نوعية الهواء ببرامج مر 
في  ما مناطق معر ة  المحيط فمراقبة نوعية الهواء اهتماما  كبيرا   و ارة البيئة لالا أولتالمحيط في تلن المناطق، 

، عّماك، والجيزة/محافظة عّماكمحافظة -اء الموقرللتلوث تجمعت فيها الكثير من الصناعات وهي الحاتمية/لو 
( 6. وعسه قانوك عماية البيئة رقم )والخالدية/محافظة المفر   ،والرصيفة/محافظة الزرقاء، والبقعة/محافظة البلقاء

فنك و ارة البيئة هي الجهة المخولة لحماية البيئة في المملكة وهي المسؤولة عن مراقبة وقياس عناصر  2017لسنة 
االتفاقية رقم  لاللن قامت الو ارة بتوقيع البيئة ومكوناتها ومتافعتها من     المراكز العلمية التي تعتمدها الو ارة.

في الجمعية العلمية الملكية للقيا  باللن.  والتغير المنا ي المياه والبيئة مركزمع قسم دراسات الهواء/  92/2007
 . 2008في تمو  علما  فأك الرصد في هاله المواقع قد بدأ 

 

( في جميع مواقع الرصد NOx ,2NO ,NOالنيتروجين )كاسيد أو  )2SO(لقد تمت مراقبة تركيز ثاني أكسيد الكبريت 
عيأ أنها تنتج من عر  الوقود في الصناعات والمركبات الخفيفة والثقيلة، ويجدر فالالكر أك نسبة الكبريت مرتفعة 

في البقعة لقربها من  )2.5PM(تخد  في األردك. كما تمت مراقبة تركيز الجسيمات نسبيا  في الديز  والوقود الثقيل المس
في ث ثة مواقع في  )10PM(والمنطقة الشمالية من المملكة ومراقبة تركيز الجسيمات  عّماكعركة السير الكثيف بين 

إ افة لما تتعر  ل  كافة مناطق الخالدية، والرصيفة والجيزة لقربها من النشاطات الصناعية والشوار  الرئيسة وملن 
بينما تم  ،لقربها من مزار  األفقار في الخالدية )3NH(المملكة من الغبار الطبيعي. وقد تمت مراقبة مستويات األمونيا 

الجدير فالالكر أك  ومن  في البقعة لقربها من محطة تنقية المياه العادمة. )S2H(كبريتيد الهيدروجين مراقبة مستويات 
من قبل  (TEST-075)شهادة رقم  (ISO-17025:2017)اسات الهواء عاصل علا االعتماد األردني في قسم در 

وكبريتيد  SO)2(ثاني أكسيد الكبريت  لقياسات اا ات JA)AU-S( نظا  االعتماد والتقييا – الوطني وعدة االعتماد
في  (PM 10PM &2.5لجسيمات )وا (3NHواألمونيا ) x& NO 2(NO, NO(وأكاسيد النيتروجين  H)S)2الهيدروجين 
  .الهواء المحيط

 

 1/1/2021يغطي هالا التقرير النهائي النتائج التي تم الحصو  عليها     فترة الرصد التي امتدت للفترة من 
 .31/12/2021 ولغاية
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 المشمولة في الرصد المنايق ١-١

 

 البقعة ١-١-١
ويقع  هالا المخيم هو األكبر في األردك عيأ يعتبر ،1968ت في عا  ئمخيم البقعة هو واعد من ستة مخيمات أنش
يقدر عدد سكاك لواء عين و  عّماكإلا الشما  من مدينة  كيلومترا   6.5فعد في لواء عين الباشا/ محافظة البلقاء وعلا 

ختلفة الموتعتبر محطة معالجة المياه العادمة القريبة من المخيم واألنشطة الصناعية  .1نسمة 200050 عواليالباشا 
ا دعا  عركة  يعد لاللن ، فا  افةالمنطقةمصادر تلوث الهواء في  مثل التعدين وتصنيع الجير والجبا من أهم

من مصادر تلوث  ربد وسائر مناطق محافظات الشما إعلا الطريق الرئيا الواصل بين عّماك ومدينة  المرور
  .في المنطقة الهواء

 

 الجيزة ٢-١-١
إلا الجنوب من مطار الملكة علياء الدولي، تعتبر هاله المنطقة من  عّماك العاصمة افظةتقع منطقة الجيزة في مح

. تقع مدينة الجيزة علا الطريق 1ةنسم 133580المناطق المأهولة فالسكاك عيأ ياقدر عدد سكاك لواء الجيزة بة 
ية وبشكل رئيا الصناعات األنشطة الصناعتعد  الصحراو  الال  يربط العاصمة مع المحافظات الجنوبية األ ر .

من المصادر الرئيسة لتلوث الهواء في هاله فا  افة إلا عركة المرور العالية في المطار والكربونات الحديدية 
 يمكن أك يتأثر فالغبار الطبيعي. الال االعتبار طبيعة ومكاك الموقع  فعينمع األ ال  ،المنطقة

 

 الخالدية 3-١-١
 .1نسمة 44590عوالي  قضاء الخالدية ويقطن عّماكمدينة   إلا الشما  الشرقي من تقع الخالدية في محافظة المفر 

من المصادر  مزار  األفقار والدواجن والغبار الطبيعيو المنشآت الصناعية )مثل صناعة ا سمنت والكسارات( تعد 
 الزرقاء والمفر . بين العا الرئيسة لتلوث الهواء في هاله المنطقة. إ افة  إلا عركة المرور علا الطريق 

 

 الرصيفة 4-١-١
ويقطن لواء  عّماكتعتبر الرصيفة ثاني أكبر مدينة في محافظة الزرقاء والتي تقع إلا الشما  الشرقي من مدينة 

الصناعات الب ستيكية و المواد الغالائية مصانع األنشطة الصناعية مثل تعد  .1نسمة 545530الرصيفة عوالي 
فا  افة إلا عركة  ،من المصادر الرئيسة لتلوث الهواء في هاله المنطقة ضرات التجميلالمنظفات ومستحو الدفااة و 

 .النشطة المرور
 

 الموقر 5-١-١
تعد  .1نسمة 95510ويقطن لواء الموقر عوالي  عّماكإلا الجنوب الشرقي من  عّماكتقع منطقة الموقر في محافظة 

مع من المصادر الرئيسة لتلوث الهواء في هاله المنطقة لصابوك الكلورين واو األنشطة الصناعية مثل صناعات الحديد 
 االعتبار أك هاله المنطقة مجاورة لمجموعة مصانع. فعيناأل ال 

                                                           
 .دائرة ا عصاءات العامة – 2020األردني لعا   السنو   ا عصائي الكتاب 1
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 أهداف الدراسة ٢-١

 :هاله الدراسة إلا تهدف
 سافقا  المشار إليها  في المناطقالمحيط العالقة في الهواء  تحديد مستويات الملوثات الغا ية والجسيمات •

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

 تقييم التغير السنو  في نوعية الهواء المحيط في المناطق المرصودة. •
، مقارنة عالة نوعية الهواء المحيط في مناطق مختلفة من األردك عسه الظروف المختلفة مثل الموقع •

 .المناخ، عدد السكاك، عجم الصناعات، الخ
تقديم النتائج والمقترعات لمتخال  القرار لمساعدتهم علا اتخام ا جراءات والقرارات المستندة علا معلومات  •

 الرصد. 
 تقييم مد  االلتزا  و/أو التقد  المحر  نحو تحقيق معايير نوعية الهواء المحيط. •
 

للملوثات التي تم  الوطنية حدود القصو  المنصو  عليها في هاله المواصفات( أدناه ال1-1يبين الجدو  رقم )
 رصدها في هاله المواقع. 

 (.  ١١4٠/٢٠٠6رقم  القاعدة الفنية(: الحدود القصوى المسموح بها لملوثات الهواء المحيط التي تم رصدها في الدراسة )١-١جدول رقم )

 عدد مرات التجاوز المسموحة مسموح بهالحد األقصى ال زمن المعدل المأخوذ الملوثات

 SO)2(ثاني أكسيد الكبريت 

 شهر 12مرات     أ   3 البليوك جزء في  300 ساعة واعدة
 مرة واعدة في السنة البليوك جزء في  140 ساعة 24

 ---- البليوك جزء في  40 سنو  

 (3NHاألمونيا )
 شهر 12مرات     أ   3 3ميكروارا /  270 ساعة 24

 ---- 3ميكروارا /  8 سنو  
 شهر 12مرات     أ   3 البليوك جزء في  30 ساعة واعدة S)2(Hكبريتيد الهيدروجين 

 شهر 12مرات     أ   3 البليوك جزء في  10 ساعة 24

 NO)2(ثاني أكسيد النيتروجين 

 شهر 12مرات     أ   3 البليوك جزء في  210 ساعة واعدة

 شهر 12مرات     أ   3 ليوك البجزء في  80 ساعة 24

 ---- البليوك جزء في  50 سنو  

الجسيمات فقطر يقل عن أو يساو  
 PM)2.5(ميكروك  5,2

 شهر 12مرات     أ   3 3ميكروارا /  65 ساعة 24
 ---- 3ميكروارا /  15 سنو  

الجسيمات فقطر يقل عن أو يساو  
 )10PM(ميكروك  10

 شهر 12مرات     أ   3 3ميكروارا /  120 ساعة 24
 ---- 3ميكروارا /  70 سنو  
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 ملوثات الهواء المحيط المتضمنة في الدراسة 3-١
 

  )2SO( ثاني ُأكسيد الكبريت ١-3-١
 

اا  عديم اللوك ل  رائحة نفامة. المصادر الرئيسة النبعاث هالا الغا  هي محطات توليد  )2SO(ثاني أكسيد الكبريت 
لكبريت المعدني، ومعامل تكرير النفط وايرها من الصناعات والنشاطات التي يحر  فيها الطاقة، ومنشآت صهر ا

مثل البراكين وتحلُّل المواد  الوقود الال  يحتو  علا نسه مرتفعة من الكبريت. كما ينبعأ هالا الغا  من مصادر طبيعية
 العضوية. 

 

فسي بدرجات مختلفة وملن عسه تركيزه في الهواء والجها  التن التعر  لهالا الغا  يسبه تهيجا  في أاشية العين
المستنشق ومدة التعر  ل  وكاللن عسه عساسية الشخ  المتعر  ل  ووجوده مع ملوثات أ ر  مثل الجسيمات 
واألو وك عيأ يمكن أك يسبه أمرا ا مزمنة مثل الربو والتهاب الشعه الرئوية. كما أن  يكّوك المطر الحمضي 

   قد يقتل الحياة الفطرية واألشجار ويتلف المباني والمواد والممتلكات. )عام  الكبريتين( الال
 

 )NOx 2NO, NO &(أكاسيد النيتروجين  ٢-3-١
 

( وأو  أكسيد النيتروجين 2NOفالمجمو  الكلي لكل من ثاني أكسيد النيتروجين ) )NOx(تعرف أكاسيد النيتروجين 
(NOوتتكوك هاله األكاسيد كناتج لجميع عمليات .)  االعترا  التي يد ل فيها الهواء  اصة  التي تتم في درجات الحرارة

يكوك الناتج األساسي إال  NOالعالية نتيجة ألكسدة النيتروجين الجّو  بدرجات الحرارة العالية. وعلا الرام من أك اا  
 ان  ال يعتبر مو تأثير سيئ علا صحة ا نساك.

 

نتيجة االعترا  بينما تكوك معظم تراكيزه  2NO رائحة ل . ينطلق جزء من هو اا  بني يميل إلا الحمرة ال 2NOاا   
    العمليات المختلفة، مث   عن طريق األو وك عيأ أن  من الممكن أك يواصل  NOفي الهواء المحيط نتيجة أكسدة 

الكبريتين يؤد  إلا والال  فا  افة لحام  ( 3HNO)األكسدة للحصو  علا نواتج أشد تأكسدا  مثل عام  النيترين 
 ظاهرة المطر الحمضي.

 

يؤد  إلا مهاجمة أنسجة الرئتين والمجار  التنفسية في الكائنات الحية فهو بتراكيز منخفضة  2NOإك التعر  لغا  
يقّلل من مقاومة الجسم للجراثيم مما يؤد  إلا تهّيج الرئتين والعينين. ولد  التعّر  لتراكيز مرتفعة؛ يضعف هالا الغا  
مقاومة الجسم لألمرا  التنفسية مثل التهاب الرئتين. وتظهر األفحاث أك األطفا  هم المجموعة األكثر عساسية لغا  

2NO  عيأ يميلوك أكثر من ايرهم لإلصافة فمختلف األمرا  التنفسية. كما يعتبر المر ا الالين يصابوك فالربو هم
 مجموعة عّساسة فشكل  ا  لهالا الغا .
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 )PM 10PM &2.5(يمات الجس 3-3-١
 

في الهواء المحيط فبا  افة للمصادر الطبيعية، تنبعأ هاله  )PM 10PM &2.5(هناك عّدة مصادر للجسيمات 
الجسيمات من وسائل النقل  اصة التي تعمل علا وقود الديز ، والد اك المنبعأ من مصادر االعترا  المختلفة، 

 ( أدناه.1 – 1نظر الشكل )الحرائق، استخراج المعادك، البناء، الخ. أ
 

إك عجم الجسيمات الال  يعبر عن  فالقطر األيروديناميكي يعتبر من أهم الخصائ  التي تتحكم في سلوك هاله 
ميكروك  10الجسيمات في الغ ف الجو  وكاللن في تأثيرها علا البيئة والصحة. الجسيمات فقطر يقل عن أو يساو  

)10PM(  ميكروك  5,2اء لعدة أيا  أما الجسيمات فقطر يقل عن أو يساو  ممكن أك تبقا عالقة في الهو)2.5PM(  فممكن
عن طريق الرياح في  )PM 10PM &2.5(ويمكن أك تنتشر هاله الجسيمات  .عالقة في الهواء لمدة طويلة جدا  أك تبقا 

 مناطق واسعة أو أك تقطع مسافات طويلة من المصدر األصلي. 
 

ه الجسيمات من     الّسعا  وإثارة القصبات الهوائية والعينين وعيأ أك الجسيمات تظهر عادة  آثار التعر  لهال
)2.5PM(  إك التأثيرات  فننها تعتبر األ طر علا الرئتين.صغيرة فما في  الكفاية لتتغلغل دا ل القصبات الهوائية والرئتين

أيضا علا تركيزها في الهواء المستنشق، الصحية الناجمة عن التعر  لهاله الجسيمات ال تعتمد فقط علا عجمها بل 
ومدة التعر  لها، وتركيبها الكيميائي فا  افة إلا أك األشخا  الالين يعانوك من أمرا  تنفسية معينة مزمنة مثل 

 الربو يعتبروك األكثر عساسية للتعر  لهاله الجسيمات. 

 
 (: المصادر الرئيسة للجسيمات في الهواء المحيط.١-١الشكل رقم )

 

 )S2H(كبريتيد الهيدروجين  3-4-١
 

اا  عديم اللوك مو رائحة كريهة، ونفامة وقوية تشب  رائحة البي  الفاسد ويوجد فشكل  )S2H(كبريتيد الهيدروجين 
طبيعي في البيئة. ينبعأ هالا الغا  عيثما تكوك النفايات الصلبة أو السائلة التي تحتو  علا الكبريت عند تحللها 

تعتبر مدافن النفايات، مخلفات المواشي، ومصارف المياه اآلسنة الخاصة فا نساك والشاعنات التي تنقل البيولوجي. لالا 
للهواء المحيط.  S2Hالنفايات ومحطات الصرف الصحي ومحطات معالجة النفايات من المصادر الرئيسة النبعاث اا  
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يتم إنتاج كبريتيد كما ي اآلفار قرب عقو  النفط. وكاللن من الممكن أك يوجد هالا الغا  في المياه الجوفية  صوصا  ف
الهيدروجين من األنشطة الصناعية فما فيها معامل تكرير البترو . تختلف اآلثار الصحية الناجمة عن التعر  لغا  

S2H إلا تهيج العين واألنف عسه مستويات  في الهواء المستنشق عيأ يؤد  التعر  لمستويات مرتفعة من هالا الغا  
 لرئة.وا
 

 (3NHاألمونيا ) 1-3-5
 

هو اا  عديم اللوك ل  رائحة نفامة. يستخد  هالا الغا  في العديد من الصناعات من أهمها إنتاج  )3NH(األمونيا 
مزار  المواشي مثل تعتبر و  والتي تعتبر مصدرا  من مصادر انبعاث  إلا الهواء المحيط. كاللنوفي مجا  التبريد السماد 

إلا الهواء المحيط. إك األع ف التي تتغال  عليها تلن المواشي  3NHمن المصادر الرئيسة النبعاث  ناألفقار والدواج
تحتو  علا نسبة فائضة عن الحاجة من النيتروجين وهالا يؤد  إلا تواجده بنسبة عالية في مخلفات الماشية الصلبة 

تهيجا  في األاشةية المخاطية للعيوك  3NHلغا   . يسبةه التعر 3NHوالسائلة والتي ينتج من تحللها ميكروبيا  اا  
من الممكن أك يحدث في عا  تسرب  من  الال والحنجةرة والجيوب األنفية. والتعر  لتراكيز مرتفعة من هالا الغا  ةة 

 أماكن تخزين  ةة قد يؤد  إلا الوفاة.  
 

 مواقع الرصد 4-١
 

حاتمية/لواء الموقر، والرصيفة والجيزة لرصد مستويات الملوثات تم ا تيار  مسة مواقع رصد في البقعة، والخالدية، وال
( مواقع 2 – 1الغا ية والجسيمات المنبعثة من مصادر تلوث الهواء المختلفة المحيطة بتلن المناطق. يبين الجدو  رقم )
كم. وتو ح  10الرصد فا  افة إلا فعدها واتجاهها فالنسبة لمصادر التلوث الثابتة في محيط ال يتجاو  قطره 

( مواقع الرصد ومصادر تلوث الهواء الثابتة في كل منطقة من مناطق الرصد. بينما يبين 1الخرائط في ملحق رقم )
 فا  لمواقع الرصد.(( وص5-1) إلا( 2-1))( واألشكا  رقم 3-1الجدو  رقم )

 

ومن الجدير فالالكر أن  تّم أيضا   تم إنشاء ارف )كرفانات( مهيأة ومكيفة ألجهزة الرصد في جميع مواقع الرصد.قد و 
رصد سرعة واتجاه الرياح، والرطوبة النسبية ودرجة الحرارة فشكل مستمر علا مدار الساعة في جميع مواقع الرصد لما 

 لهاله العناصر من أهمية في معرفة مصادر التلوث ومد  انتشار ملوثات الهواء.
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 ة األردنية الهاشمية(: مواقع الرصد في المملك٢ – ١جدول رقم )

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

 الملوثات التي تّم رصدها

المركز الوطني للبحأ  البقعة:
وا رشاد الزراعي )مديرية  راعة 

 عين الباشا(

E: 768240.00 

N: 3552873.00 

 كم شما  2.7عوالي  قية المياه العادمةمحطة تن

S & 2H ,NOx ,2SO

2.5PM 

 شما  ارب-كم شما  9,0عوالي  مناشير عجر ومعامل طوب

 جنوب شر  كم  1,2عوالي  مصنع المنيو 

 كم شما  شر   5,4عوالي  مصنع أدوية

 بلدية الخالدية الخالدية:
 

E: 246205.59 

N: 3564446.17 

تحتو  منطقتي الخالدية والظليل علا  ظائر مواشيوع مزار  أفقار
العديد من مزار  األفقار وعظائر المواشي 
وهي متو عة فكافة االتجاهات فالنسبة 

 لموقع الرصد
&  3, NOx, NH2SO

10PM  بكم جنو  7,9عوالي  مصنع اسمنت األبي 

 جنوب ارب-بكم جنو  0,10عوالي  مصنع اسمنت األبي محاجر 

 شما  ارب-كم ارب 10.1عوالي  الراجحياسمنت مصنع 

الحد بين الحاتمية  الموقر:
 والموقر

E: 225388.00 

N: 3522728.00 

 كم ارب 8,0عوالي  مصنع الكلورين

  & NOx 2SO 
 ارب-كم جنوب ارب 6,1عوالي  مصنع عديد

 كم جنوب ارب 3,1عوالي  مصنع بترا للمكيفات
صناعات  فيفة كالحرف 

 المشاالو 
 ارب-كم شما  ارب 9,1عوالي 

بلدية /قسم عماية البيئة الجيزة:
 الجيزة الجديدة

 

E: 779990.00 

N: 3510978.00 

 كم شما  شر   9,3عوالي  الدولي عّماك مطار 

10, NOx & PM2SO 

 جنوب ارب-كم جنوب 8,1عوالي  مصنع عديد
 جنوب ارب-كم جنوب 5,2عوالي  مصنع كربونات

 كم جنوب ارب 9,2عوالي  قلع مصنع الكربوناتم
 جنوب شر   -كم جنوب 7,3عوالي  مصنع ألمنيو 

مصانع دهانات، وسجائر 
 و يوت نباتية

 جنوب شر  كم  2.5عوالي 

محطة تنقية المياه العادمة 
وا ر   الدولي عّماك لمطار 

 قرب مخيم الجيزة

 شما  شر .-كم شر   3.8عوالي 
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 مصادر التلوث الثابتة UTM اإلحداثيات مواقع الرصــد
ُبــعد واتجاه مصادر التلوث الثابتة بالنسبة 

 الملوثات التي تّم رصدها لموقع الرصد 

 E: 221014.00 بلدية الرصيفة رصيفة:ال

N: 3546235.00 

كم جنوب  6,1كم جنوب و 4,0عوالي  مختبرات الفوسفات
 ارب

10, NOx & PM2SO 

 كم جنوب 1,0عوالي  سيل الزرقاء
 ارب-كم جنوب ارب 0,5عوالي  مصنع منظفات

صناعات متعددة )مصنع 
فطاريات، مصنع ب ستين، 

 الخ(

 جنوب اربكم  0,5عوالي 

صناعات  فيفة كالحرف 
 والمشاال

 5,2جنوب ارب و-كم جنوب 0,4عوالي 
 كم شر  

 جنوب ارب-كم جنوب 0,4عوالي  مصنع الببسي
 كم ارب 0,3عوالي  مصنع  ميرة
 شر  -كم جنوب شر   5,4عوالي  مصنع البيواا 
 كم شر   5,4عوالي  مصنع عديد
 كم شر   0,4عوالي  مصنع دفااة

 شما  ارب-اربكم  5,1عوالي  معامل طوب ومناشير عجر
 كم شما  شر   5,4عوالي  مصنع كحو 

 

  
 (: موقع الرصد في الرصيفة3-١الشكل رقم ) (: موقع الرصد في البقعة٢-١الشكل رقم )
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 الجيزة(: موقع الرصد في 4-١الشكل رقم )

 

 
 (: موقع الرصد في الخالدية5-١الشكل رقم )

 (: ملخص عن مواصفات مواقع رصد الملوثات في البقعة، والجيزة، والخالدية، والرصيفة والموقر.3-١جدول رقم )

ارتفاع مدخل العينات عن سطح  مواقع الرصــد
 األرض )م(

بعد موقع الرصد عن أقرب مبنى 
 )م(

بعد موقع الرصد عن أقرب شجرة 
 )م(

بعد موقع الرصد عن أقرب 
 شارع )م(

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

   7 ≈   30 ≈   20 ≈   10 ≈ الرصيفة

   30 ≈ ال يوجد أشجار قريبة   10 ≈   4 ≈ الموقر
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 أسلوب العمل وأجهزة القياس المستخدمة 5-١
  

تّم رصد تراكيز ملوثات الهواء . ( األجهزة المستخدمة في عملية الرصد، ومبدأ عمل كل منها4-1يبين الجدو  رقم )
الغا ية فاستخدا  أجهزة تحليل اا ات أوتوماتيكية، عيأ تأ ال عينات من الهواء المحيط فشكل متواصل، تحلل هاله 

ك نتائج التحليل علا شكل معدالت ساعّية لتركيز الغا  في الهواء المحيط. عيأ تتم معايرة جميع أجهزة العينات وتخز 
التحليل العاملة علا رصد الملوثات الغا ية دوريا  فاستخدا  اا ات معايرة بتركيز محدد للتأكد من دقة عمل األجهزة 

( في 10PM( في البقعة والجسيمات )2.5PMالجسيمات ) رصد تميبينما  وتعديل استجابتها وصيانتها عند الضرورة. 
معتمدة من قبل وكالة  (Beta Attenuation)فاستخدا  أجهزة أوتوماتيكية تعمل علا مبدأ والخالدية  الجيزة، والرصيفة

 10ومزودة فمدا ل  اصة تعمل علا فصل الجسيمات التي يزيد قطرها عن  (US EPA)عماية البيئة األمريكية 
تم تنفيال الصيانة الوقائية والمعايرة ألجهزة الرصد عسه ما هو مبين في الجداو  المرفقة وي ميكروك. 5,2أو  ميكروك 

 (.2في الملحق رقم )
 

 (: األجهزة المستخدمة في رصد نوعية الهواء المحيط.4-١جدول رقم )

 الموقع عمل الجهـــاز اسم الجهاز ومبدأ عمله

Sulfur Dioxide Analyzer 
UV- Fluorescence 

رصد اا  ثاني أكسيد الكبريت في الهواء المحيط فشكل 
 متواصل

 جميع مواقع الرصد

Nitrogen Oxides 
(NO, NO2 & NOx) Analyzer 

Chemiluminesc-ence 

                            اا ات أكاسيد النيتروجين رصد
)& NOx 2NO, NO( في الهواء المحيط فشكل متواصل 

 الرصد جميع مواقع

Particulate Matter (PM10 & 

PM2.5) 

Monitor 

Beta-Attenuation 

في الهواء المحيط   PM 10(PM &2.5(رصد الجسيمات 
 فشكل متواصل

 البقعة، والجيزة، والرصيفة والخالدية

Hydrogen Sulfide Analyzer 

UV-Fluorescence 

رصد اا  كبريتيد الهيدروجين في الهواء المحيط فشكل 
 اصلمتو 

 البقعة

Ammonia 

Chemiluminescence 

 الخالدية رصد اا  األمونيا في الهواء المحيط فشكل متواصل

Portable Calibrator 

Multi Gas Calibrator (standard 

gas cylinders) 

 جها  معايرة متنقل معايرة أجهزة تحليل الملوثات الغا ية

Wind Speed and Direction, 

Relative Humidity and 

Temperature 

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

 جميع مواقع الرصد
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 . نتائج الدراسة٢
 

 )2SO(ثاني أكسيد الكبريت  ١-٢
 

أك مستويات  الرصد الحالية ةأظهرت نتائج الرصد لفتر في مواقع الرصد الخمسة وقد ثاني أكسيد الكبريت تم رصد اا  
كانت  من الحدود المنصو  عليها في القاعدة الفنية األردنية لنوعية الهواء المحيط مواقع الرصد كافة في  هالا الغا 
جزء  40و ليوك للمعد  اليوميبجزء في ال 140و ليوك للمعد  الساعيبجزء في ال 300والبالغة  2006 /1140رقم 
 .و  السنليوك للمعد  بفي ال
  

ّجل في كل موقع من مواقع الرصد هو  (1-2والشكل رقم ) (1-2يظهر الجدو  رقم ) أدناه أك أعلا معد  ساعي سا
جزء في  46ليوك في الخالدية، وبجزء في ال 61ليوك في الجيزة، وبجزء في ال 136ليوك في البقعة، وبجزء في ال 24
 الساعيلحد المعد   أ  تجاو  وكما مكر أع ه لم ياسجل ليوك في الموقر،بجزء في ال 104ليوك في الرصيفة وبال

 ليوك فيبجزء في ال 300والبالغ  2006 /1140لهواء المحيط رقم نوعية الاألردنية القاعدة الفنية المنصو  علي  في 
  .الرصد من مواقع موقع أ 
 

 .٢٠٢١خالل عام في مواقع الرصد الخمسة  (: ملخص نتائج رصد المعدالت الساعّية لغاز ثاني أكسيد الكبريت١-٢جدول رقم )

 الموقع
 أعلى معدل ساعي

 ليون(ب)جزء في ال 
وقت حدوث أعلى معدل 

 تاريخ الحدوث –ساعي 
عدد تجاوزات المعدالت 
 الساعية لحد المواصفة

النسبة المئوية لتجاوزات 
 المعدالت الساعية )%(

 صفر صفر 21/3/2021 – 08:00 24 البقعة
 صفر صفر 19/3/2021 – 22:00 136 الجيزة
 صفر صفر 17/1/2021 – 08:00 61 الخالدية
 صفر صفر 7/3/2021 – 11:00 46 الرصيفة
 صفر صفر 15/11/2021 – 23:00 104 الموقر

 

ّجل في كل موقع من مواقع الرصد هو 2-2رقم )( وجدو  1-2الشكل رقم ) يبين جزء  9( أدناه أك أعلا معد  يومي سا
ليوك في بجزء في ال 18و ليوك في الخالديةبجزء في ال 11ليوك في الجيزة وبجزء في ال 6و البقعةليوك في بفي ال
لحد المعد  اليومي المنصو  علي  في  أ  تجاو ل تسجي وملن دوك . ليوك في الموقربجزء في ال 18و الرصيفة

 من مواقع موقع أ  ليوك فيبجزء في ال 140والبالغ  2006 /1140لهواء المحيط رقم نوعية الاألردنية القاعدة الفنية 
ألكثر من مرة واعدة في ثاني أكسيد الكبريت الرصد. ويجدر فالالكر أك المواصفة ال تسمح بتجاو  الحد اليومي لغا  

 السنة.



 

-12- 
 

 
 الرصد مواقع في ُسجلت التي كبريتال أكسيد ثاني غاز لتراكيز الساعية المعدالت وأعلى اليومية المعدالت(: ١-٢) رقم شكل

 .٢٠٢١ عام خالل الخمسة
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 (١-٢يتبع الشكل رقم )

 

  

 .٢٠٢١خالل عام (: ملخص نتائج رصد المعدالت اليومُية لغاز ثاني أكسيد الكبريت في مواقع الرصد الخمسة ٢-٢جدول رقم )

أعلى معدل يومي )جزء  الموقع
 ليون(بفي ال

اريخ حدوث أعلى ت
 معدل يومي

عدد تجاوزات المعدالت 
 اليومية لحد المواصفة

النسبة المئوية لتجاوزات 
 المعدالت اليومية )%(

 صفر صفر 25/1/2021 9 البقعة

 صفر صفر 19/3/2021 6 الجيزة

 صفر صفر 7/3/2021 11 الخالدية

 صفر صفر 17/4/2021 18 الرصيفة

 صفر صفر 5/4/2021 18 الموقر
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جل أعلا معد  شهر   أك( أدناه 3-2يبين الجدو  رقم ) في كل موقع      فترة الدراسةثاني أكسيد الكبريت لغا  سا
ليوك بجزء في ال 2في البقعة، و 2021 الثاني وشباط وآماركانوك شهر ليوك ألبجزء في ال 4من مواقع الرصد هو 

ليوك بجزء في ال 9في الخالدية، و 2021 آماروك لشهر ليبجزء في ال 6في الجيزة، و 2021 أيار وعزيراك   لشهر 
 .في الموقر 2021 تمو ليوك لشهر بجزء في ال 15في الرصيفة و 2021 آمارلشهر 

 

 .٢٠٢١خالل عام (: المعدالت الشهريــــة لتركيز غـــــاز ثاني أكسيد الكبريت في جميع مواقــــع الرصـــد، 3-٢) رقم جدول

 مواقع الرصــد
 ليون(بت الشهرية )جزء في الالمعدال

  كانون 
 الثاني

 أيلول آب تموز حزيران أيار نيسان آذار شباط
  تشرين
 األول

  تشرين
 الثاني

  كانون 
 األول

 3 3 3 2 2 2 1 2 2 4 4 4 البقعة

 0 1 1 1 1 1 2 2 1 1 0 0 الجيزة

 0 1 1 1 0 0 0 1 4 6 3 5 الخالدية

 5 5 4 4 *3 1 3 3 8 9 6 6 الرصيفة

 1 5 10 10 13 15 14 12 10 6 5 5 الموقر

 نمط التغير فالمقارنة مع األشهر األ ر . لبياك، ومع ملن تم اعتساب المعدالت الشهرية لها في تلن األشهر %25* انقطع الرصد ألكثر من 
 

قيم المعدالت الشهرية لغا  ثاني أكسيد الكبريت في ا  في نمط تغير هناك ا ت فأك  أدناه (2-2الشكل رقم ) ويبين
 . لحاليةمواقع الرصد لفترة الدراسة ا
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جزء في  3 فترة الدراسة الحالية     في كل موقع من مواقع الرصد المعد  السنو  لغا  ثاني أكسيد الكبريت بلغ
 9و ليوك في الرصيفةبجزء في ال 5ليوك في الخالدية وبجزء في ال 2ليوك في الجيزة وبجزء في ال 1ليوك في البقعة، وبال

ولم يسّجل أ  تجاو  لحد المعد  السنو  المنصو  علي  في القاعدة الفنية األردنية  .الموقري ليوك فبجزء في ال
 (.(4-2رقم ) جدو ) ليوك بجزء في ال 40والبالغ  2006 /1140لنوعية الهواء المحيط رقم 

 

 .٢٠٢١خالل عام لغاز ثاني أكسيد الكبريت في مواقع الرصد الخمسة  المعدالت السنوية(: 4-٢جدول رقم )

 ليون(ب)جزء في ال المعدل السنوي  الموقع
 3 البقعة
 1 الجيزة
 2 الخالدية
 5 الرصيفة
 9 الموقر

 

في جميع مواقع الرصد  ثاني أكسيد الكبريتأدناه مقارنة مستويات اا   (5-2( و)4-2و) (3-2)رقم   اشكألا تبين
    فترة  ثاني أكسيد الكبريتالمعدالت السنوية لغا  ي عظ أك و  .األعوا  السافقةفمستويات       2021عا      
والرصيفة  الرصد في البقعة قعافي مو  بينما ارتفعتوالخالدية  الجيزةالرصد في  يموقعفي  انخفضت الحالية الرصد
 السافقة.   رصدمقارنة فمستوياتها     فترة ال والموقر
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 )S2H(ن كبريتيد الهيدروجي ٢-٢
 

للتعرف علا مستويات هالا الغا  في  2021عا  في موقع الرصد في البقعة      كبريتيد الهيدروجينتم رصد اا  
 منطقة البقعة عيأ من المتوقع أك ينبعأ هالا الغا  من محطة معالجة المياه العادمة الواقعة شما  موقع الرصد. 

 

لغا  كبريتيد الهيدروجين      أعلا معد  ساعيفنك  (6-2) الشكل رقم و (5 – 2كما هو مبين في الجدو  رقم )
لقاعدة ا المنصو  علي  في الساعي حدلل تجاو  أ جل لم ياسو ليوك بجزء في ال 10إلا  فترة الرصد الحالية وصل

 .ليوك بجزء في ال 30والبالغ  2006 /1140الفنية األردنية رقم 
 

وعدد تجاو ات المعد   وأعلا معد  يومي المعدالت اليومية ( أدناه6 – 2رقم ) الجدو و  (6-2كما ويظهر الشكل رقم )
للحد اليومي  ولم ياسجل أ  تجاو  ليوك بجزء في ال 4اليومي في موقع الرصد في البقعة، عيأ بلغ أعلا معد  يومي 

 .ليوك بجزء في ال 10والبالغ  2006 /1140القاعدة الفنية األردنية رقم  المنصو  علي  في
 

 .٢٠٢١خالل عام في البقعة  (: ملخص نتائج رصد المعدالت الساعية لغاز كبريتيد الهيدروجين5-٢جدول رقم )

 الموقع
 ساعيأعلى معدل 

 ليون(ب)جزء في ال 
تاريخ حدوث أعلى وقت و 

 ساعيمعدل 
عدد تجاوزات المعدالت 

 لحد المواصفة الساعية
النسبة المئوية لتجاوزات 

 )%( الساعيةالمعدالت 

 صفر صفر 26/8/2021 – 21:00 10 البقعة
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 .٢٠٢١خالل عام (: ملخص نتائج رصد المعدالت اليومية لغاز كبريتيد الهيدروجين في البقعة 6-٢ول رقم )جد

 

   شهر ليوك     بجزء في ال 3ك أعلا معد  شهر  وصل إلا أدناه أ( 7-2الجدو  رقم )( و 7-2)الشكل رقم يظهر 
 لفترة الدراسة الحالية كبريتيد الهيدروجينلغا   ةيالشهر  تالمعدال تقارب. كما ي عظ 2021 تشرين الثاني وكانوك األو 
 .في معظم أشهر الرصد

 

 .٢٠٢١خالل عام ، موقع الرصد في البقعةفي  كبريتيد الهيدروجينلتركيز غـــــاز  والمعدل السنوي (: المعدالت الشهريــــة 7-٢)رقم جدول 

المعدل  ليون(ب)جزء في ال المعدالت الشهرية
 السنوي 

)جزء في 
 ليون(بال

  كانون 
 الثاني

 أيلول آب تموز حزيران أيار نيسان آذار شباط
  تشرين
 األول

  تشرين
 الثاني

  كانون 
 األول

2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 3 3 2 
 

 
يات      فمستو  2021عا      كبريتيد الهيدروجين مقارنة مستويات اا   أدناه (9-2و ) (8-2)رقم  األشكا  تبين
         فترة الدراسة الحالية تساو  مع المعد  السنو  المعد  السنو  لهالا الغا  عيأ ي عظ أك  .السافقة األعوا 

 الموقع
 أعلى معدل يومي 

 ليون(ب)جزء في ال
تاريخ حدوث أعلى 

 معدل يومي
عدد تجاوزات المعدالت 
 اليومية لحد المواصفة

النسبة المئوية لتجاوزات 
 المعدالت اليومية )%(

 صفر صفر 26/8/2021 4 البقعة
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 اتتجاو  أ   فيها سجللم يا و  ،( أع ه(7-2)جدو  رقم ) ليوك بجزء في ال 2بلغ المعد  السنو  عيأ  السافقة رصدفترة ال
 . 1140/2006المنصو  عليها في القاعدة الفنية األردنية رقم  يةلمعدالت الساعية واليومحدود ال

 

 
 (3NHاألمونيا ) 3-٢

للتعرف علا مستويات هالا الغا  في هاله المنطقة المحاطة  2021عا  في الخالدية      األمونياتم رصد اا  
 عيأ من المتوقع أك ينبعأ هالا الغا  من تلن المزار . فالعديد من مزار  األفقار 

 

 (8 – 2رقم ) ينفكما هو مبين في الجدول كانت مرتفعة نسبيا  تبين نتائج الدراسة أك مستويات هالا الغا  في الخالدية 
 18وأعلا معد  يومي إلا  3ميكروارا /  114وصل أعلا معد  ساعي إلا  وقدأدناه  (10-2) الشكل رقمو ( 9-2)و

 . 3ميكروارا /  270اليومي والبالغ  2006 /1140وهو أقل من عد القاعدة الفنية األردنية رقم  3ميكروارا / 
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 .٢٠٢١خالل عام (: ملخص نتائج رصد المعدالت الساعية لغاز األمونيا في الخالدية 8-٢جدول رقم )

 الموقع
  ساعيأعلى معدل 

 (3)ميكروغرام/م
 تاريخ حدوث وقت و 

 ساعيأعلى معدل 
 عدد تجاوزات المعدالت 

 لحد المواصفة  الساعية
 النسبة المئوية لتجاوزات 

 )%( الساعيةالمعدالت 

 114 بلدية الخالدية الخالدية:
17:00 

25/11/2021 
 ال يوجد مواصفة ال يوجد مواصفة

 

 .٢٠٢١ خالل عام(: ملخص نتائج رصد المعدالت اليومية لغاز األمونيا في الخالدية 9-٢جدول رقم )

 الموقع
  يوميأعلى معدل 

 (3)ميكروغرام/م
 تاريخ حدوث أعلى 

 يوميمعدل 
 عدد تجاوزات المعدالت 

 لحد المواصفة  اليومية
 النسبة المئوية لتجاوزات 

 )%( اليوميةالمعدالت 

 صفر صفر 25/11/2021 81 بلدية الخالدية الخالدية:

 

 
    شهر  3ميكروارا /  38ك أعلا معد  شهر  وصل إلا أأدناه ( 10-2وجدو  رقم )( 11-2)يظهر الشكل رقم 
غا  األمونيا عسه لالسنو   حدالمن  أعلاوهو  3ميكروارا /  27 السنو   بينما بلغ المعد  ،2021 تشرين الثاني

 .3ميكروارا /  8 والبالغ 2006 /1140لقاعدة الفنية األردنية رقم ا
 

خالل عام ، موقع الرصد في الخالديةفي  األمونيالتركيز غـــــاز ( 3ميكروغرام/موالمعدل السنوي )(: المعدالت الشهريــــة ١٠-٢)رقم جدول 
٢٠٢١. 

المعدل  المعدالت الشهرية
  كانون  السنوي 

 الثاني
 أيلول آب تموز حزيران أيار نيسان آذار شباط

  تشرين
 األول

  تشرين
 الثاني

  كانون 
 األول

23 31 31 24 28 30 26 19 22 28 38 22 27 
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األعوا  فمستويات       2021عا       األمونيامقارنة مستويات اا   أدناه( 13-2و )( 12-2رقم ) تبين األشكا 
وي عظ  ،2020لعا     طفيف مقارنة فالمعد  السنو فشكل  ارتفعهالا الغا  ل المعد  السنو  عيأ ي عظ أك  .السافقة

عيأ  جميعها السافقة لألعوا السنوية  المعدالتأعلا فشكل ملحوظ من  2021-2018فأك المعدالت السنوية لألعوا  
وهو علا التوالي  2021و 2020و  2019و  2018 لألعوا  3ميكروارا /  27و 26و 22و 34بلغ المعد  السنو  

كما . 3ميكروارا /  8 والبالغ 2006 /1140لقاعدة الفنية األردنية رقم لغا  األمونيا عسه االسنو   حدالمن  أعلا
 والبالغ 2006 /1140لقاعدة الفنية األردنية رقم لغا  األمونيا عسه ا وي عظ أن  لم يتم تسجيل أ  تجاو  للحد اليومي

     جميع سنوات الرصد. 3ميكروارا /  270
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 )XNO & 2NO, NO( أكاسيد النيتروجين 4-٢

    عا  مواقع الرصد الخمسة وقد أظهرت نتائج الرصد  في )X& NO 2NO, NO( أكاسيد النيتروجين تم رصد اا ات
 قعةوالب والموقر والرصيفةوالجيزة  الخالديةفي  مواقع الرصدجميع في  أك مستويات اا  ثاني أكسيد النيتروجين 2021
ة غوالبال 2006 /1140اء المحيط رقم  من الحدود المنصو  عليها في القاعدة الفنية األردنية لنوعية الهو كانت 
ولم  للمعد  السنو   ليوك بجزء في ال 50 و للمعد  اليومي ليوك بجزء في ال 80 و للمعد  الساعي ليوك بجزء في ال 210

( أدناه يو حاك أعلا المعدالت 15-2( و )14-2شك ك رقم )ال .في تلن المواقع ياسجل أ  تجاو  لتلن الحدود
 .2021عا  (     x& NO 2NO, NOاليومية المسجلة لتراكيز اا ات أكاسيد النيتروجين )المعدالت الساعية و 
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 الخمسة الرصد مواقع في ُسجلت التي( NOx 2NO, NO &) النتروجين أكاسيد غازات لتراكيز الساعية المعدالت أعلى(: ١4-٢) رقم شكل

 .٢٠٢١ عام خالل
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 (١4-٢يتبع الشكل رقم )
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 لخال  الخمسة الرصد مواقع في ُسجلت التي( NOx 2NO, NO &) النتروجين أكاسيد غازات لتراكيز اليومية المعدالت(: ١5-٢) رقم شكل
 .٢٠٢١ عام
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 (١5-٢يتبع الشكل رقم )

 
 

 مواقعأك أعلا معد  ساعي لغا  ثاني أكسيد النيتروجين في كل موقع من ( أدناه 12-2( و )11-2يبين الجدوالك رقم )
 88و الخالديةفي ليوك بجزء في ال 88و الجيزةليوك في بجزء في ال 62و البقعةليوك في بجزء في ال 198 الرصد هو
أعلا معد  يومي لغا  ثاني أكسيد في عين بلغ . الموقرليوك في بجزء في ال 107و الرصيفةليوك في بجزء في ال

جزء في  40و الجيزةليوك في بجزء في ال 37و البقعةليوك في بجزء في ال 62الرصد  مواقعالنيتروجين في كل موقع من 
 .الموقرليوك في بجزء في ال 40و الرصيفةوك في ليبجزء في ال 49و الخالديةليوك في بال

 



 

-27- 
 

خالل عام  مواقع الرصد الخمسةفي  )2NO( ثاني أكسيد النيتروجين تائج رصد المعدالت الساعية لغاز(: ملخص ن١١-٢جدول رقم )
٢٠٢١. 

 الموقع
 أعلى معدل ساعي

 ليون(ب)جزء في ال 
 تاريخ الحدوث –وقت حدوث أعلى معدل ساعي 

عدد تجاوزات 
 لمعدالت الساعيةا

 لحد المواصفة 

النسبة المئوية 
لتجاوزات المعدالت 

 الساعية )%(

 صفر صفر 25/9/2021،  24:00 198 البقعة
 صفر صفر 11/10/2021،  19:00 62 الجيزة
 صفر صفر 28/11/2021،  20:00 88 الخالدية
 صفر صفر 28/11/2021،  18:00 88 الرصيفة
 صفر صفر 11/11/2021،  18:00 107 الموقر

 
خالل عام  مواقع الرصد الخمسةفي  )2NO( ثاني أكسيد النيتروجين از(: ملخص نتائج رصد المعدالت اليومية لغ١٢ -٢جدول رقم )

٢٠٢١. 

)جزء في  يوميأعلى معدل  الموقع
 ليون(بال

حدوث أعلى معدل  تاريخ
 يومي

عدد تجاوزات المعدالت 
 لحد المواصفة اليومية

لتجاوزات  النسبة المئوية
 )%( اليوميةالمعدالت 

 صفر صفر 16/11/2021 62 البقعة
 صفر صفر 11/10/2021 37 الجيزة
 صفر صفر 25/2/2021 40 الخالدية
 صفر صفر 28/11/2021 49 الرصيفة
 صفر صفر 26/11/2021 40 الموقر

 

جل معد  شهر   ك أعلاأأدناه  (13-2والجدو  رقم ) (16-2رقم ) يبين الشكل غا  ثاني أكسيد النيتروجين في كل ل سا
البقعة ليوك في بجزء في ال 28و 2021 الثاني تشرينلشهر  ليوك في الرصيفةبجزء في ال 31 هوالرصد  مواقعموقع من 
 الموقر لشهرليوك في بجزء في ال 15و 2021 آبالجيزة لشهر ليوك في بجزء في ال 28و 2021 تشرين الثانيلشهر 
 .2021 شباطالخالدية لشهر ليوك في بجزء في ال 24و 2021 الثانيتشرين 
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 .٢٠٢١خالل عام في جميع مواقــــع الرصـــد،  النيتروجين(: المعدالت الشهريــــة لتركيز غـــــاز ثاني أكسيد ١3-٢) رقم جدول

 مواقع الرصــد
 ليون(بالمعدالت الشهرية )جزء في ال

  كانون 
 الثاني

 أيلول آب تموز حزيران أيار نيسان آذار شباط
  تشرين
 األول

  تشرين
 الثاني

  كانون 
 األول

 16 21 26 25 28 24 24 22 20 18 18 11 الجيزة

 24 31 21 12 18 17 14 17 15 13 14 22 الرصيفة

 7 15 6 5 6 5 5 5 3 4 3 4 الموقر

 15 15 12 9 10 11 12 16 16 19 24 22 الخالدية

 18 28 *17 19 21 15 16 26 26 12 15 14 البقعة

 نمط التغير فالمقارنة مع األشهر األ ر . لبياك، ومع ملن تم اعتساب المعدالت الشهرية لها في تلن األشهر %25* انقطع الرصد ألكثر من 
 

 
 

 19 هوالرصد  واقعمك المعد  السنو  لغا  ثاني أكسيد النيتروجين في كل موقع من أ أدناه( 14-2يبين الجدو  رقم )
ليوك في بجزء في ال 18و الخالديةليوك في بجزء في ال 15و الجيزةليوك في بجزء في ال 21و البقعةليوك في بجزء في ال
ولم يسجل أ  تجاو  لحد المعد  السنو  المنصو  علي  في القاعدة الفنية  .الموقرليوك في بجزء في ال 6و الرصيفة

 ليوك. بجزء في ال 50والبالغ  2006 /1140ط رقم األردنية لنوعية الهواء المحي
 

في جميع  ثاني أكسيد النيتروجينأدناه مقارنة مستويات اا   (19-2( و )18-2و ) (17-2)رقم  األشكا  تبينكما و 
ثاني أكسيد عيأ ي عظ أك المعدالت السنوية لغا   .األعوا  السافقةفمستويات       2021عا  د     مواقع الرص

الرصد في الخالدية  قعفي مو  انخفضتو  والجيزة والبقعة الرصد في الموقر قعامو  في ارتفعت 2021عا       تروجينالني
 الرصد السافقة.مقارنة فمستوياتها     فترة  بينما لم يطرأ عليها أ  تعديل في موقع الرصد في الرصيفة
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 .٢٠٢١خالل عام في مواقع الرصد الخمسة  وجينالنيتر لغاز ثاني أكسيد  المعدالت السنوية(: ١4-٢جدول رقم )

 ليون(ب)جزء في ال المعدل السنوي  الموقع
 19 البقعة
 21 الجيزة
 15 الخالدية
 18 الرصيفة
 6 الموقر
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 )2.5PM & 10PM(الجسيمات  5-٢
 البقعة ومراقبة موقع الرصد في في )2.5PM(ميكروك  5,2فقطر يقل عن أو يساو   تركيز الجسيماتمستويات قبة تم مرا
في الخالدية والرصيفة  الرصد في مواقع )10PM(ميكروك  10فقطر يقل عن أو يساو   تركيز الجسيمات مستويات
في موقع الرصد في  2021    عا   %25)تجدر االشارة هنا إلا انقطا  رصد الجسيمات ألكثر من  والجيزة.
 .(الرصيفة
  

ع المسجلة في مواق )PM 2.5PM &10(( أدناه المعدالت اليومية لتراكيز الجسيمات 21-2( و)20-2يبين الشك ك رقم )
ردنية جل العديد من التجاو ات للحد اليومي المنصو  علي  في القاعدة الفنية األسا  عيأ الرصد     فترة الرصد الحالية

 11تم تسجيل  )2.5PM(، ففي موقع الرصد في البقعة 2.5PMلة  3ميكروارا /  65و  10PMلة  3ميكروارا /  120 وهو
تجاو ا  في  44( و10PMتجاو ا  في موقع الرصد في الجيزة ) 43 جل، بينما سا من فترة الرصد %2.3 أ  ما نسبت  او ا  تج

 في الجيزة %1,12( أ  ما نسبت  10PM في موقع الرصد في الرصيفة )تجاو ا   33( و10PMموقع الرصد في الخالدية )
 .من فترة الرصد في الرصيفة %4,19و في الخالدية %6,12و
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 .٢٠٢١ عام خالل لثالثةا الرصد مواقع في ُسجلت التي( PM10) الجسيمات لتراكيز اليومية المعدالت(: ٢١-٢) رقم شكل

 



 

-32- 
 

( التي سجلت PM 2.5PM &10أدناه المعدالت الشهرية لتراكيز الجسيمات )( 15-2والجدو  رقم )( 22-2الشكل رقم )يبين 
في المعدالت  واالنخفا  ل رتفا ي عظ وجود نمط مشترك و  في مواقع الرصد األربعة     فترة الرصد الحالية.

. إك أعلا معد      الكثير من أشهر الرصد موقعي الرصد في الخالدية والجيزةفي  )10MP(لتركيز الجسيمات الشهرية 
لشهر  3ميكروارا /  42مواقع الرصد هو  كل موقع من في    فترة الدراسة  )PM 2.5PM &10(شهر  لتركيز الجسيمات 

 99 و (10PM) في الجيزة 2021 تشرين الثاني لشهر 3ميكروارا /  99 و (2.5PM) في البقعة 2021 تشرين الثاني
 في الرصيفة 2021 الثانيتشرين لشهر  3ميكروارا /  110 و (10PM) في الخالدية 2021 آبلشهر  3ميكروارا / 

(10PM). 
 

 خالل، ( التي سجلت في مواقع الرصد األربعةPM 2.5PM &10) الجسيماتلتركيز ( 3ميكروغرام/م) (: المعدالت الشهريــــة١5-٢)رقم جدول 
 .٢٠٢١عام 

 مواقع الرصــد
 (3ميكروغرام/م) المعدالت الشهرية

  كانون 
 الثاني

 أيلول آب تموز حزيران أيار نيسان آذار شباط
  تشرين
 األول

  تشرين
 الثاني

  كانون 
 األول

 10PM 61 68 78 88 92 74 85 86 77 91 99 85 -الجيزة 

 10PM 85        60 88 110 91 -الرصيفة 

 10PM 53 63 79 84 93 78 89 99 86 91 81 82 -الخالدية 

 2.5PM 35* 35 31 31 28 21 32 26 23 34 42 33 -البقعة 
 نمط التغير فالمقارنة مع األشهر األ ر . لبياك، ومع ملن تم اعتساب المعدالت الشهرية لها في تلن األشهر %25* انقطع الرصد ألكثر من 

 لخلل فني في الجها . 22/8/2021-16/2مل في الرصيفة     الفترة رصد الجسيمات فشكل كاانقطع م عظة: 
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دوك اعتبار المعدالت اليومية لأليا   المحتسبة المعدالت الشهريةأدناه ( 16-2والجدو  رقم )( 23-2الشكل رقم )يبين 
( في 1140/2006ي القاعدة الفنية األردنية رقم )التي سجل   لها تجاو ات لحد المعد  اليومي المنصو  علي  ف

 عن مثي تها عند اعتبار جميع أيا  الرصد انخفا  المعدالت الشهرية ي عظ، عيأ أكثرمن مواقع الرصد أو  موقعين
 تأثير الغبار الطبيعي علا مستويات الجسيمات في جميع مواقع الرصد.والال  يبين للعديد من األشهر 

 

بعد حذف ( التي سجلت في مواقع الرصد PM 2.5PM &10) الجسيماتلتركيز ( 3ميكروغرام/م) : المعدالت الشهريــــة(١6-٢)رقم جدول 
في  ١١4٠/٢٠٠6المعدالت اليومية لأليام التي سجل خاللها تجاوزات لحد المعدل اليومي المنصوص عليه في القاعدة الفنية األردنية رقم 

 .٢٠٢١خالل عام ، أكثرمن مواقع الرصد أو  موقعين

 مواقع الرصــد
 (3ميكروغرام/م) المعدالت الشهرية

  كانون 
 الثاني

 أيلول آب تموز حزيران أيار نيسان آذار شباط
  تشرين
 األول

  تشرين
 الثاني

  كانون 
 األول

 10PM 61 62 54 71 81 68 81 83 73 79 77 61 -الجيزة 

 10PM 84        59 72 103 72 -الرصيفة 

 10PM 52 53 53 70 84 73 85 98 83 78 76 58 -ية الخالد

 2.5PM 34 33 26 27 26 21 32 24 24 30 39 28 -البقعة 
 

 
 

في  3ميكروارا /  82و )2.5PM(في البقعة  3ميكروارا /  31بلغت قيمة المعد  السنو  في كل موقع من مواقع الرصد 
عد  المعد  السنو  للة تلن المعدالت السنوية  ولقد تجاو ت. )10PM( في الخالدية 3وارا / ميكر  82و )10PM( الجيزة

2.5PM  10وPM علا  3ميكروارا /  70و 3ميكروارا /  15 اكالمنصو  عليهما في القاعدة الفنية األردنية والبالغ
 .التوالي
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  2021عا  ت في جميع مواقع الرصد     ( أدناه مقارنة مستويات الجسيما25-2)( و24-2)رقم  كيبين الشك 
 الحالية انخفضت الرصدفي فترة  10PMللجسيمات  المعدالت السنوية ي عظ أكعيأ  .األعوا  السافقةفمستوياتها     

وكاللن الحا  فالنسبة للمعد  السنو   توياتها في الدراسة التي سبقتهامقارنة فمس والخالدية قع الرصد في الجيزةامو في 
 .في موقع الرصد في البقعة 2.5PMسيمات للج
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 سرعة واتجاه الرياح 6-٢
  

( أدناه تو ح تو يع نسه اتجاه وسرعة الرياح في كل موقع من مواقع الرصد علا 35-2إلا ) (26-2األشكا  رقم )
تسود في جميع مواقع الرصد  الساكنةأك الرياح  2021عا  ه الرياح     أظهرت نتائج رصد سرعة واتجاعدة. عيأ 

مخطط  يبين ( أدناه36–2رقم )والشكل  .أعلا نسبة الغربيةالرياح  في  سجلتالال   الخالديةفاستثناء موقع الرصد في 
 في جميع مواقع الرصد     فترة الرصد الحالية.الرياح لوردة 

 

، كما 2021عا  الرياح السائدة في كل موقع من مواقع الرصد     اتجاه وسرعة  بينأدناه ي( 17–2الجدو  رقم )
د لمواقع اتجاه الرياح السائدة والمعد  الشهر  لسرعة الرياح لكل شهر من أشهر الرص أدناه( 18-2يبين الجدو  رقم )
 الرصد الخمسة.
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جميع مواقع الرياح في  مخطط لوردة(: 36-٢الشكل رقم )
 .٢٠٢١عام خالل الرصد 

 البقعة الجيزة

 الخالدية الموقر

 الرصيفة
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 .٢٠٢١خالل عام (: سرعة واتجاه الرياح السائدة في جميع مواقع الرصد ١7-٢جدول رقم )

 سرعة الرياح السائدة اتجاه الرياح السائدة الموقع
 %31.2عقدة  10-5تليها  %41.4عقدة  2-0 %37.4الغربية تليها  %41.4الساكنة  الجيزة
 %9.3عقدة  5-2تليها  %4,87عقدة  2-0 %6.5تليها الغربية  %4,87الساكنة  الرصيفة
 %20.9عقدة  5-2تليها  %2,65 عقدة 2-0 %14.5تليها الغربية  %2,65الساكنة  الموقر
 %34.5عقدة  10-5تليها  %37.2عقدة  5-2 %22.5الساكنة تليها  %27.2الغربية  الخالدية
 %1,23عقدة  10-5تليها  %56.0عقدة  2-0 %24.8تليها الغربية  %56.0 ةالساكن البقعة

 

 .٢٠٢١أشهر الرصد في عام  خالل الخمسة الرصد مواقع في ئدةالسا والرياح (عقدة) الرياح لسرعة الشهريــــة المعدالت(: ١8-٢) جدول

 الشهر
 البقعة الخالدية الموقر الرصيفة الجيزة

سرعة 
 الرياح

 اتجاه
 الرياح

سرعة 
 الرياح

 اتجاه
 الرياح 

سرعة 
 الرياح

 اتجاه
 الرياح 

سرعة 
 الرياح

 اتجاه
 الرياح 

 سرعة 
 الرياح

 اتجاه
 الرياح 

 ساكنة 3.632 ساكنة 5.074 ساكنة 2.433 ساكنة 1.139 ساكنة 3.727 كانون الثاني

 ساكنة 3.062 ساكنة 4.877 ساكنة 2.165 ساكنة 1.205 ساكنة 3.168 شباط

 ساكنة 4.819 جنوبية 5.416 ساكنة 3.185 ساكنة 1.696 غربية 4.250 آذار

 ساكنة 3.014 جنوبية 5.139 ساكنة 2.124 ساكنة 0.518 ساكنة 4.085 نيسان

 ساكنة 2.757 جنوبية 5.244 ساكنة 1.994 ساكنة 0.818 غربية 4.554 أيار

 غربية 3.638 جنوبية 5.131 ساكنة 1.788 ساكنة 0.849 غربية 5.125 حزيران

 غربية 3.927 غربية 5.686 ساكنة 1.870 ساكنة 1.013 غربية 5.559 تموز

كنةسا 2.511 غربية 4.849 ساكنة 1.353 ساكنة 0.521 غربية 4.460 آب  

 ساكنة 2.768 غربية 4.214 ساكنة 0.722 ساكنة 0.487 غربية 3.964 أيلول

 ساكنة 1.601 ساكنة 3.075 ساكنة 0.314 ساكنة 0.169 ساكنة 2.693 تشرين األول

 ساكنة 1.121 ساكنة 3.359 ساكنة 1.426 ساكنة 0.082 ساكنة 2.120 تشرين الثاني

2375. ساكنة 0.805 ساكنة 3.028 كانون األول  ساكنة 2.804 شرقية 4.322 شمالية شرقية 
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 الريوبة النسبية ودرجة الحرارة 7-٢
  

( أدناه أعلا وأدنا معد  يومي وكاللن أعلا وأدنا معد  19-2الجدو  رقم )و  (38-2و) (37-2رقم ) كالشك  يبين
نتائج رصد الرطوبة  أ تظهرعي. 2021    عا  في جميع مواقع الرصد  (RH) شهر  تم تسجيل  للرطوبة النسبية

تقارب نمط التغير في المعدالت الشهرية للرطوبة النسبية في جميع مواقع  الحاليةالنسبية في مواقع الرصد الخمسة للفترة 
 . الرصد     فترة الدراسة الحالية

 

 
 الخمسة الرصد مواقع  في( RH) النسبية للريوبة يوميا المسجلة واألدنى قصوى ال الساعّية والمعدالت اليومّية المعدالت(: 37-٢) رقم شكل

 .٢٠٢١ عام خالل
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 (37-٢يتبع الشكل رقم )
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خالل (: أعلى وأدنى معدل يومي وكذلك أعلى وأدنى معدل شهري تم تسجيله للريوبة النسبية في جميع مواقع الرصد ١9 -٢جدول رقم )
 .٢٠٢١م عا

 الموقع
 أعلى معدل يومي )%( 

 تاريخ تسجيله –
 أدنى معدل يومي )%( 

 تاريخ تسجيله  -
أعلى معدل شهري 

 الشهر -)%( 
 أدنى معدل شهري 

 الشهر -)%(  

 5/2021 – 8,39 12/2021 – 9,67 6/4/2021 – 5,18 5/2/2021 – 3,91 البقعة

 5/2021 – 9,36 12/2021 – 8,67 6/4/2021 – 1,22 18/2/2021 – 0,89 الجيزة

 5/2021 – 9,38 2/2021 – 1,67 6/4/2021 – 96,19 18/2/2021 – 5,88 الخالدية

 5/2021 – 5,33 2/2021 – 5,67 9/5/2021 – 4,20 18/2/2021 – 4,86 الرصيفة

 5/2021 – 7,33 12/2021 – 7,70 23/4/2021 – 3,17 18/2/2021 – 6,93 الموقر

 

 
 

( أدناه أعلا وأدنا معد  يومي وكاللن أعلا وأدنا معد  20-2الجدو  رقم )و  (40-2و) (39-2رقم ) كالشك  يبين
نتائج  عيأ تظهر .2021    عا  في جميع مواقع الرصد  (Temperature)شهر  تم تسجيل  لدرجة الحرارة 

  الحالية. الرصدلحرارة في جميع مواقع الرصد     فترة الرصد تقارب نمط التغير في المعدالت الشهرية لدرجة ا
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 خالل الخمسة الرصد مواقع  في الحرارة لدرجة يوميا المسجلة واألدنى القصوى  الساعّية والمعدالت اليومّية المعدالت(: 39-٢) رقم شكل

 .٢٠٢١ عام
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 (39-٢يتبع الشكل رقم )

 

 
 
 
 
 
 
 



 

-44- 
 

خالل عام (: أعلى وأدنى معدل يومي وكذلك أعلى وأدنى معدل شهري تم تسجيله لدرجة الحرارة في جميع مواقع الرصد ٢٠ -٢جدول رقم )
٢٠٢١. 

 الموقع
 أعلى معدل يومي

(º  )تاريخ تسجيله –م 
 أدنى معدل يومي

(º  )تاريخ تسجيله –م 
 أعلى معدل شهري 

(º  )الشهر -م 
 معدل شهري أدنى 

(º  )الشهر -م 

 1/2021  – 8,11 8/2021   – 8,27 17/2/2021 – 5,4 19/7/2021 – 8,30 البقعة

 1/2021  – 7,9 8/2021   – 5,27 18/2/2021 – 1,4 19/7/2021 – 3,31 الجيزة

 1/2021  – 4,10 8/2021   – 3,28 18/2/2021 – 95,4 19/7/2021 – 6,31 الخالدية

 1/2021  – 7,10 8/2021   – 0,29 18/2/2021 – 4,5 19/7/2021 – 8,32 الرصيفة

 1/2021  – 1,9 8/2021   – 2,27 18/2/2021 – 4,2 19/7/2021 – 1,32 الموقر
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 نتائج الدراسةمناقشة .3
 

مستويات الملوثات في الهواء المحيط. فنك  هناك العديد من العوامل المختلفة والمتدا لة التي تلعه دورا  هاما  في
 مستويات هاله الملوثات في الهواء المحيط تختلف من سنة أل ر  في نفا مواقع الرصد ألسباب عّدة منها:

نوعية الوقود المستخد  في الصناعات والمركبات وايرها من النشاطات، فمث   هناك ا ت ف في نسبة  •
 الكبريت في الديز  عسه مصدره.

اءة عر  الوقود ودرجة عرارة عر  الوقود والتحكم فمستو  تركيز الملوثات في االنبعاثات الصادرة من كف •
 عمليات الحر .

عدد ونوعية المركبات التي استخدمت الطر  الرئيسة والفرعية في مناطق الرصد وسرعة تحركها علا الطر   •
 اير المعبدة.

انتشار الملوثات من المصادر إلا المناطق المحيطة  الظروف الجوية التي تلعه دورا  هاما  في مد  •
ومستوياتها في الهواء المحيط والتي تختلف من سنة أل ر  مثل اتجاه وسرعة الرياح، ودرجة الحرارة، 

 واستقرار الهواء، ومستو  تغطية الغيو  والرطوبة النسبية. 
 صادر التلوث وفي األبنية المجاورة لها.عدوث تغيرات من صنع ا نساك في طبوارافية المناطق القريبة من م •
 عدوث نشاطات اير متكررة سنويا  ينبعأ منها الملوثات إلا الهواء المحيط.  •
عجم ا نتاج في الصناعات المتواجدة في مناطق الرصد والال  يؤثر علا كمية الوقود والهواء المضغوط  •

 المستخد  في عمليات الحر ، ونوعية ونو  الوقود المستخد .
ستويات اا  األو وك في الهواء المحيط الال  يلعه دورا  في عملية أكسدة اا  أو  أكسيد النيتروجين إلا م •

 اا  ثاني أكسيد النيتروجين في الهواء المحيط. 
 . )مثل العواصف الرملية( الظروف الجوية التي تسبه انبعاث الجسيمات من المصادر الطبيعية •
انبعاث الجسيمات في الصناعات، والمحاجر والمقالع المتواجدة في  عجم النشاطات المختلفة التي تسبه •

 مناطق الرصد، ونوعية ومد  كفاءة التحكم بهاله النشاطات.
 

 الجيزة ١-3
فقطر يقل عن أو في الهواء العالقة  رصد الجيزة تعر  لمستويات مرتفعة من الجسيماتبينت نتائج المراقبة أك موقع 

بينما لم يتم تسجيل أ  تجاو  للحدود  .تجاو ا   43 اليوميةعدد التجاو ات غ عيأ بل )10PM(ميكروك  10يساو  
لكل من اا  ثاني أكسيد الكبريت واا  ثاني أكسيد  1140/2006المنصو  عليها في القاعدة الفنية األردنية رقم 

 النيتروجين في الهواء المحيط.
  

واا  ثاني أكسيد النيتروجين الكبريت كسيد أكيز اا  ثاني اة لتر المعدالت السنوية والفصليأدناه ( 1-3يابّين الشكل رقم )
 .ت اليو  في موقع الرصد في الجيزةولسرعة الرياح     كل ساعة من ساعا
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 ساعة لكل السائدة الرياح ولسرعة النيتروجين أكسيد وثاني الكبريت أكسيد ثاني غازات لتركيز والفصلية السنوية المعدالت(: ١-3) شكــل

 .٢٠٢١ عام خالل الجيزة في اليوم ساعات من
 

جل ي عظ فأن  جل الربيعالكبريت في فصل كسيد أأعلا معد  لمستويات اا  ثاني  سا أعلا معد  لمستويات اا   وسا
  .الصيففي فصل  النيتروجينكسيد أثاني 
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علا التوالي  %37.4و %8.2الجيزة     فترة الدراسة إلا وصلت نسبة الرياح الشمالية الغربية والغربية في منطقة 
النشاطات الصناعية والخدمية الواقعة شما  شر ، وشر ، وجنوب شر ،  فانبعاثاتوهالا يعني أك موقع الرصد ال يتأثر 

    فترة  %41.4تواجدت الرياح الساكنة بنسبة  كما .من الوقت %45.6 وجنوب وجنوب ارب موقع الرصد بنسبة
الصادرة من مصادر التلوث المختلفة مثل المركبات لقرب موقع الرصد  االنبعاثاتلدراسة والتي ال تساعد علا تخفيف ا

 %4.0بنسبة من الطريق الصحراو  وكاللن تواجدت الرياح الجنوبية )الجنوبية الشرقية والجنوبية والجنوبية الغربية( 
 %8.8والشمالية الشرقية بنسبة  والرياح الشرقية ،لموقع الرصد ثابتةمن مصادر التلوث ال االنبعاثاتالقادرة علا نقل 

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

الت اليومية تو يع سرعة واتجاه الرياح     األيا  التي تجاو ت فيها المعد ( أدناه3-3( و)2-3)يبين الشك ك رقم 
جلتالحد المنصو  علي  في القاعدة الفنية األردنية في موقع الرصد في الجيزة، عيأ  10PMلتركيز  الرياح الساكنة  سا
لموقع الرصد وهي  من مصادر التلوث الثابتة والمطار االنبعاثاتالقادرة علا نقل  ، كما تواجدت الرياح%44.7بنسبة 
 %8.4بنسبة )الشرقية والشمالية الشرقية(  ية والجنوبية والجنوبية الغربية( والشرقيةالجنوبية )الجنوبية الشرق الرياح
ند عد  اعتساب األيا  التي عن مثي تها ع 10PM. كما يد  انخفا  المعدالت الشهرية للة علا التوالي %8.21و

اعدة الفنية األردنية، مساهمة مواقع الرصد الحدود اليومية المنصو  عليها في الق موقعين أو أكثر منفيها  تجاو 
فصل نتائج ( في 23-2الشكل رقم )و  (16-2الجدو  رقم )انظر في الجيزة ) 10PMالغبار الطبيعي في رفع مستويات 

 (.الدراسة

 
 الرصيفة ٢-3

لم يطرأ بينما  ارتفع )2SO(كبريت الكسيد أثاني غا  ل المعد  السنو  بينت نتائج المراقبة في موقع الرصد في الرصيفة أك 
لةم يةتم و  ،السةافقة الرصةد مقارنةة  فمسةتويات   ة   فتةرة )2NO(غا  ثاني أكسيد النيتروجين المعد  السنو  ل أ  تغيير علا

 ثةةاني أكسةةيد الكبريةةت   غةةا  ل 1140/2006تسةةجيل أ  تجةةاو  للحةةدود المنصةةو  عليهةةا فةةي القاعةةدة الفنيةةة األردنيةةة رقةةم 
 مرتفعةة لمسةتويات تعةر  الرصةيفة رصةد موقةع أك كمةا وبينةت نتةائج الدراسةة .في الهواء المحيط النيتروجين وثاني أكسيد

 33 اليوميةةة التجةاو ات عةةدد بلةغ عيةأ( 10PM) ميكةةروك  10 يسةاو   أو عةةن يقةل فقطةر الهةةواء فةي العالقةةة الجسةيمات مةن
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 فةةةي الرصةةةد موقةةةع فةةةي 2021 عةةةا   ةةة   %25 مةةةن ألكثةةةر الجسةةةيمات رصةةةد انقطةةةا  إلةةةا هنةةةا االشةةةارة تجةةةدر) .تجةةةاو ا  
 (.الرصيفة

 

 ات ثةاني أكسةيد الكبريةت وثةاني أكسةيد النيتةروجينالمعةدالت السةنوية والفصةلية لتركيةز اةا  أدنةاه ( 4-3يظهر الشكل رقم )
 .ولسرعة الرياح     كل ساعة من ساعات اليو  في الرصيفة

 
 من ساعة لكل السائدة الرياح ولسرعة النيتروجين أكسيد وثاني الكبريت أكسيد ثاني غازات لتركيز والفصلية السنوية تالمعدال(: 4-3) شكــل

 .٢٠٢١ عام خالل الرصيفة في اليوم ساعات
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ثةاني أكسةيد أعلةا معةدالت لمسةتويات و  سةجلت فةي فصةل الشةتاء الكبريةتثاني أكسيد  لمستويات تأعلا معدالي عظ أك 
كانةت  اا  ثاني أكسةيد الكبريةت المعدالت السنوية والفصلية لتركيزكما ي عظ أك  .الخريففي فصل  سجلتين النيتروج

. بينمةا كانةت المعةدالت السةنوية والفصةلية لغةا  ثةاني متقاربة وال يوجد نمط مشترك ملحوظ لتغيرها مةع تغيةر سةرعة الريةاح
الصةةباح يةةاح إم كةةاك يصةةل إلةةا أدنةةا مسةةتويات  فةةي سةةاعات أكسةةيد النيتةةروجين تتغيةةر بةةنمط مختلةةف مةةع معةةد  سةةرعة الر 

-19:00( صةةباعا  وسةةاعات المسةةةاء )10:00-8:00( وإلةةا أعلةةةا مسةةتويات  فةةي السةةةاعات )06:00-04:00) البةةاكر
23:00.) 

 

 العالقة في الهواءمن الجسيمات  مرتفعة مستوياتسجل بينت نتائج المراقبة أك موقع الرصد في بلدية الرصيفة كما و 
)10PM( الصادرة من  االنبعاثاتأهم مصادر التلوث في المنطقة القريبة من موقع الرصد هي  ومن ،    فترات الرصد

بقايا مناجم و  كالصناعات الحرفية ومعامل الطوب والحجر المركبات وكاللن الصناعات القريبةعر  الوقود  اصة في 
 الفوسفات والغبار الطبيعي.

 

تو يع سرعة واتجاه الرياح     األيا  التي تجاو ت فيها المعدالت اليومية أدناه  (6-3)( و5-3)يبين الشك ك رقم 
تبين أك الرياح الساكنة كانت سائدة  في موقع الرصد في بلدية الرصيفة، عيأ اليومي الحد 10PMلتركيز الجسيمات 

كما . درة من مصادر التلوث المختلفةالصا االنبعاثاتوالتي ال تساعد علا تخفيف      أيا  التجاو  %96.7بنسبة 
 موقعين أو أكثر منفيها  ند عد  اعتساب األيا  التي تجاو عن مثي تها ع 10PMيد  انخفا  المعدالت الشهرية للة 

مواقع الرصد الحدود اليومية المنصو  عليها في القاعدة الفنية األردنية لنوعية الهواء المحيط، مساهمة الغبار الطبيعي 
فصل نتائج ( في 23-2الشكل رقم )و  (16-2الجدو  رقم )انظر في الرصيفة ) 10PMع مستويات الجسيمات في رف
 (.   الدراسة
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 الخالدية 3-3
 ارتفع )10PM( العالقة في الهواءجسيمات المعد  السنو  لل أكموقع الرصد في بلدية الخالدية  فيبينت نتائج المراقبة 

جلالسافقة  الرصدمقارنة  فمستويات      فترة  فشكل ملحوظ   فترة الدراسة الحالية   تجاو ا  للحد اليومي  44 وسا
 )10PM(المعد  السنو  المسجل في  للجسيمات تجاو  كما و  الفنية األردنية لنوعية الهواء المحيط ةالمسموح ف  في القاعد

وكانت مستويات اا  األمونيا  كما .للهواء المحيط 1140/2006ردنية الحد المنصو  علي  في القاعدة الفنية األ
المعد   وارتفع( 2013-2009وللفترة  2017) امقارنة فاألعوا  التي سبقته 2021-2018 األعوا مرتفعة     
 2020عا  مقارنة  فمستويات       طفيففشكل  2021     فترة الدراسة الحالية (3NH)األمونيا  غا السنو  ل

 لم يسجل أ  تجاو  للحد اليوميو وتجاو  الحد السنو  المسموح ف  في القاعدة الفنية األردنية لنوعية الهواء المحيط 
قد يكوك لتغير أنماط تغالية المواشي و/أو و  ،لغا  األمونيا المسموح ف  في القاعد الفنية األردنية لنوعية الهواء المحيط

و المصنعة محليا  و/أو تغير طر  التخل  من مخلفات الحيوانات األثر في ارتفا  تغير مواصفات األع ف المستوردة أ
الكبريت كسيد أستويات اا  ثاني م بينما كانت المعد  السنو  لغا  األمونيا في هالا الموقع وتجاو ه للحد السنو .

)2OS(  ثاني أكسيد النيتروجين و)2NO( ولم  ألردنية لنوعية الهواء المحيط من الحدود المسموح بها في القاعدة الفنية ا
 . يتم تسجيل أ  تجاو  لتلن الحدود

 

 ثاني أكسيد النيتروجينالكبريت واا  أكسيد المعدالت السنوية والفصلية لتركيز اا  ثاني  أدناه( 7-3يظهر الشكل رقم )
لمستويات  تمعدالالأعلا أك ي عظ عيأ ولسرعة الرياح     كل ساعة من ساعات اليو  في الخالدية،  واا  األمونيا

جلبينما  ،الشتاءفي فصل  تسجل ثاني أكسيد النيتروجين و ثاني أكسيد الكبريت   اا    اا معد  لمستويات أعلا  سا
  .الخريففي فصل األمونيا 
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 لكل السائدة الرياح ولسرعة واألمونيا النيتروجين أكسيد انيوث الكبريت أكسيد ثاني غازات لتركيز والفصلية السنوية المعدالت(: 7-3) شكــل

 .٢٠٢١ عام خالل الخالدية في اليوم ساعات من ساعة
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في الخالدية من أبر ها الجسيمات الناتجة عن عر  الوقود ( 10PM) في الهواء العالقة هناك مصادر متعددة للجسيمات
ومصنع  ة من عمليات التصنيع المختلفة في مصنع ا سمنت األبي الجسيمات المنبعثو في المصادر الثابتة والمتحركة، 

 ، وكاللن الغبار الطبيعي.اسمنت الراجحي
 

تو يع سرعة واتجاه الرياح     األيا  التي تجاو ت فيها المعدالت اليومية  أدناه (9-3( و)8-3)يبين الشك ك رقم 
 نية في بلدية الخالدية، عيأ يظهر تواجد الرياح الجنوبيةالحد المنصو  علي  في القاعدة الفنية األرد 10PMلتركيز 

 ، %18.0بنسبة  إلا موقع الرصد ومحاجره القادرة علا نقل الجسيمات من مصنع ا سمنت األبي  والجنوبية الغربية
إلا  اجرهومح اسمنت الراجحيالقادرة علا نقل الجسيمات من مصنع  الغربية الغربية والشماليةيظهر تواجد الرياح كما و 

. كما %11.0بنسبة  غبار الطبيعي من البادية الشرقيةللوكاللن الرياح الشرقية الحاملة   %27.7بنسبة  موقع الرصد
وي عظ ارتفا  نسه الرياح مات السرعة المتوسطة والمرتفعة التي تعمل علا اثارة الغبار الطبيعي في المنطقة مات 

عقدة(  15-10عقدة و 20-15عقدة و 20أكثر من السرعات العالية )الطافع الصحراو  عيأ تواجدت الرياح مات 
  .%28.7عقدة( بنسبة  10-5بينما تواجدت الرياح مات السرعات المتوسطة ) %15.6بنسبة 

 

موقعين أو أكثر فيها  ند عد  اعتساب األيا  التي تجاو عن مثي تها ع 10PMيد  انخفا  المعدالت الشهرية للة و كما 
رصد الحدود اليومية المنصو  عليها في المواصفة الوطنية للهواء المحيط، مساهمة الغبار الطبيعي في مواقع ال من

 (. فصل نتائج الدراسة( في 23-2الشكل رقم )و  (16-2الجدو  رقم )انظر في الخالدية ) 10PM رفع مستويات
 

 
 الموقر 3-4

 ارتفا  طفيفهناك  أك الرصد الحاليةفترة      صد علا الحد بين الحاتمية والموقرفي موقع الر  المراقبةبينت نتائج 
    فترة الدراسة الحالية  )2SO(الكبريت كسيد أثاني ومستويات اا   )2NO(ثاني أكسيد النيتروجين  اا لمستويات 

في القاعدة الفنية األردنية  المسموح بها أ  تجاو  للحدود تم تسجيلي لمعيأ مقارنة فمستوياتهما في الدراسة التي سبقتها 
 .لك  الغا ينلنوعية الهواء المحيط 
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ثاني أكسيد الكبريت واا  كسيد أالمعدالت السنوية والفصلية لتركيز اا  ثاني  أدناه( 10-3يظهر الشكل رقم )
اا  معد  لمستويات  أعلاي عظ أك عيأ ، الموقرولسرعة الرياح     كل ساعة من ساعات اليو  في  النيتروجين
في فصل  النيتروجينثاني أكسيد اا  مستويات ل معد أعلا  بينما سجل ،الصيففي فصل  سجلت الكبريتثاني أكسيد 
 . األ ر   السنة فصو      متقاربة ينالغا   هالين مستويات وكانت الخريف

 
 ساعة لكل السائدة الرياح ولسرعة النيتروجين أكسيد وثاني الكبريت أكسيد ثاني غازات تركيزل والفصلية السنوية المعدالت(: ١٠-3) شكــل

 .٢٠٢١ عام خالل الموقر في اليوم ساعات من
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 البقعة 3-5
 كبريتيد الهيدروجيناا  و  )2SO(الكبريت  أكسيدستويات اا  ثاني مأك البقعة  في رصدالموقع  فيبينت نتائج المراقبة 

)S2H(  أكسيد النيتروجين واا  ثاني(2ON) المسموح بها في القاعدة الفنية األردنية لنوعية الهواء  كانت  من الحدود
  .ولم يتم تسجيل أ  تجاو  لتلن الحدود 1140/2006 المحيط

 

 تعر  يةفقد بينت نتائج المراقبة     فترة الرصد الحال (2.5PM) العالقة في الهواءالجسيمات وأما فالنسبة لمستويات 
 مرتفعة نسبيا  لمستويات  موقع الرصد في المركز الوطني للبحأ وا رشاد الزراعي )مديرية  راعة عين الباشا( في البقعة

التجاو ات للحد اليومي المنصو  علي  في القاعد الفنية  عددفي  وارتفا طفيف في المعد  السنو   انخفا مع 
جل  ،األردنية جلت     عا   تجاو ات 6 معارنة مق 2021    عا   تجاو ات 11عيأ سا  .2020سا

 

المعدالت السنوية والفصلية لتركيز كل من اا  ثاني أكسيد الكبريت واا  كبريتيد  أدناه( 11-3يابّين الشكل رقم )
 ولسرعة الرياح     كل ساعة من ساعات اليو  في موقع الرصد في البقعةواا  ثاني أكسيد النيتروجين  الهيدروجين
علا  كانت متقاربة     معظم ساعات اليو  وكبريتيد الهيدروجين ثاني أكسيد الكبريت اا    ر أك مستوياتعيأ يظه

 ومتفاوت لغا  ثاني أكسيد النيتروجين تتغير بنمط مختلف كانت المعدالت السنوية والفصلية بينما. مدار الفصو  األربعة
( 16:00-12:00ات  في ساعات ما فعد الظهر والعصر )مع تغير معد  سرعة الرياح إم كاك يصل إلا أدنا مستوي

 .وساعات المساء إلا منتصف الليل ساعات الصباح الباكروإلا أعلا مستويات  في 
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 الرياح ولسرعة نيتروجينال أكسيد وثاني الهيدروجين وكبريتيد الكبريت أكسيد ثاني غازات لتركيز والفصلية السنوية المعدالت(: ١١-3) شكــل

 .٢٠٢١ عام خالل البقعة في اليوم ساعات من ساعة لكل السائدة
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في البقعة من أبر ها الجسيمات الناتجة عن عر  الوقود في المصادر الثابتة  2.5PM هناك مصادر متعددة للجسيمات
حاجر وعمليات طحن الجير وكاللن عتمالية أقل الغبار المنبعأ من الماوالمتحركة  اصة التي تعمل علا الديز ، وب

تو يع سرعة واتجاه الرياح     األيا  التي تجاو ت فيها  ( أدناه13-3( و)12-3)الغبار الطبيعي. يبين الشك ك رقم 
الحد المنصو  علي  في القاعدة الفنية األردنية في موقع الرصد في البقعة  2.5PM المعدالت اليومية لتركيز الجسيمات

وهي ال تساعد علا تشتت  %47.0، عيأ يظهر أك الرياح الساكنة كانت سائدة بنسبة لرصد الحالية    فترة ا
 .ادر التلوث القريبة مثل المركباتا نبعاثات الصادرة من مص
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 التوصيـــــات -4
 

 ت التالية: تؤكد نتائج الدراسة الحالية علا  رورة تطبيق التوصيا
يوصا فاالستمرار في مراقبة نوعية الهواء في مناطق الرصد الحالية و يادة المناطق المغطاة لتشمل كافة  .1

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

تجاو  تراكيز الملوثات لحدود المواصفات الوطنية لنوعية الهواء المحيط وكاللن المحافظة علا المناطق التي 
 تتمتع بنوعية هواء  من عدود المواصفات الوطنية لنوعية الهواء المحيط من التدهور.

 

في  (Black Carbon)الملوثات المرصودة.  اصة رصد مستويات  يوصا بتوسيع دائرة الرصد من عيأ عدد .2
عيأ إك ملن يساعد  )10PMأو  2.5PM(الجسيمات  المناطق التي تعاني من كثافة عركة السير والتي يرصد فيها

في تقدير مساهمة االنبعاثات الصادرة من اعترا  الوقود في المركبات علا مستويات الجسيمات في الهواء 
في المناطق التي تعاني من كثافة عركة السير وايرها من  )3O(كاللن رصد مستويات األو وك و . المحيط

النيتروجين والمركبات العضوية المتطايرة وأشعة الشما الحادة عيأ أك تلن الظروف كاسيد أمصادر انبعاث 
وكاللن رصد  تساعد علا تكوك اا  األو وك في الهواء المحيط وهالا الغا  مضر جدا  فالصحة العامة.

( في جميع مواقع الرصد عيأ أك مستويات هاله الجسيمات تعتبر من أهم المؤشرات لنوعية 2.5PMالجسيمات )
 الهواء في منطقة الرصد لما ل  تأثير مضر جدا  علا الصحة العامة.

 

يأ أك يوصا فاستخدا  النمالجة الريا ية النتشار الملوثات في تحديد مواقع رصد نوعية الهواء المحيط ع .3
أك ملن يحتاج إلا  ، إالّ في تحديد مواقع رصد نوعية الهواء المحيط النمالجة الريا ية تعتبر من أنجع الطر  

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

المملكة، والتي  الوطنية لنوعية الهواء المحيط في االستراتيجيةإك مثل هاله الدراسات تضع األساس للعمل علا  .4
 تحتاج أيضا  إلا تنفيال العديد من األفحاث والتي ال تنحصر علا المقترعات التالية:

 تقييم الع قة بين نوعية الهواء المحيط والصحة العامة. -
 تقييم الع قة بين نوعية الهواء المحيط ونوعية الهواء الدا لي. -
لتقييم تأثيرها القائمة  للمنشآتصادر الثابتة التافعة استخدا  النمالجة الريا ية النتشار الملوثات من الم -

.علا نوعية الهواء المحيط


تنفيال استراتيجيات ومبادئ االقتصاد الدوار وكفاءة استه ك الموارد في جميع القطاعات  اصة في النقل  .5
 .والصناعة ومعالجة النفايات لتقليل انبعاثات الملوثات من مصادرها
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  ((١١ملحــــق )ملحــــق )
رائط تبين مواقع الرصد رائط تبين مواقع الرصد خخ

  ومصادر التلوث الثابتة ومصادر التلوث الثابتة 
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  ((22ملحــــق )ملحــــق )

برامج الصيانة الدورية والمعايرة برامج الصيانة الدورية والمعايرة 

  ألجهزة القياس المستخدمةألجهزة القياس المستخدمة
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Table 1: The schedule of the preventive maintenance of sulfur dioxide/hydrogen 

sulfide analyzers (UV Fluorescent) 

Equipment PM Frequency 

SO2 / H2S 

Analyzer 

model AF22e 

Replace the sample filter element Bi-weekly 

Optical, electric and fluid parameter check Monthly 

Internal zero filter replacement 6 months 

KNF pump maintenance 1 year 

UV lamp replacement 2 years or when required 

 

Equipment PM Frequency 

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/ammonia 

analyzers (Chemiluminescent) 

Equipment PM Frequency 

NOx Analyzer 

APNA 370 

Replace the sample filter element Bi-weekly 

Replace the O-rings Annual 

Replace the filter packing Annual 

Replace the pump valves and diaphragms Annual 

Replace the deionizer unit (packing, filter 

element and deionizer catalyst) 
Annual 

Replace the UV lamp unit and the UV liner Annual 

Replace the dehumidifier unit Annual 

Replace the catalyst tube  Annual 

Replace the air filter Annual 

Replace the scrubber  Annual 

Replace the silica gel  Annual 

Replace the pump  Biannual or when 

required 

Replace the solenoid valve  Every 3 years or when 

required 

Change the battery Every 3 years or when 

BATT alarm occurs 
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Continue Table 2… 

Equipment PM Frequency 

NOx/NH3 

Analyzer 

T201  

 

Replacement the sample inlet filter Biweekly  

Review and evaluate the Test Functions Biweekly  

Change chemical for ozone filter Annually  

Clean the reaction cell window  Annually or as needed 

Change the pump dry filter unit (DFU) Annually 

Change the ozone particulate filter (DFU) Annually 

Check for leaks in gas flow paths Annually  

Replace reaction cell O-rings and sintered 

filters 

Annually  

Rebuilding the pump When the RCEL 

pressure exceeds 10 in-

Hg (at sea level), noting 

that the RCEL will be 

checked biweekly as 

mentioned in this table. 

Replace the inline exhaust scrubber  Annually  

Replace the NO2 Converter Every 3 years 

or when the converter 

efficiency drops below 

96% 

Replace the Desiccant Bags (any time PMT 

housing is opened for maintenance) 

Any time PMT housing is 

opened for maintenance  

          

Equipment PM Frequency 

NOx /NH3 

Analyzer 

Model AC32M 

Replacement of sample inlet filter Monthly 

Clean the fan inlet Monthly 

Checking of fluid parameter and span 

factors 

Monthly 

Replacing the charcoal cartridge Quarterly   

Check flow rate and air tightness Semi-annual 

Cleaning of ozone generator cathode Semi-annual 

Check and change (if required) the pump 

valves and diaphragms 

Annually  

Changing the molybdenum cartridge  When required  

Cleaning of measurement chamber When required  

 

Equipment PM Frequency 

NOx /NH3 

Analyzer 

Model AC32e 

Sample inlet dust filter 

replacement 

Monthly or 2-4 weeks according to 

dust amount 

Flow rate check Monthly 

Parameter check Monthly 

Internal zero filter replacement Annually 

Dryer filter replacement Annually 

Ozone filter replacement Annually 

KNF pump maintenance Annually 

Dust filter replacement Annually 

NOx Molybdenum converter 

replacement 

Biennial or When required depending 

on the analyzer response to the NO2 

reference 

Ozone scrubber maintenance  Biennial 
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Equipment PM Frequency 

Ozone restrictor cleaning  If required 

Sample restrictor cleaning If required 

Test for leaks  If required 

Cleaning of measurement 

chamber, restrictors, flow circuit. 

Annually or when required depending 

on the span coefficients which will be 

checked on a monthly basis as 

mentioned in the parameter check 

 

Table 3: The schedule of the preventive maintenance of particulate matter (PM10/PM2.5) 

monitors (Beta Gauge Monitors) 

Equipment PM Frequency 

Particulate 

Matter Analyzer 

5014i Beta 

Clean the outside case using a damp cloth Monthly 

Inspect and empty the water collector bottle 

located on the inlet 

Monthly  

Dismantle and clean the sampler inlet Monthly 

Check the O-rings of the inlet and replace as 

necessary 

Monthly 

Inspect and clean the fan filter  Monthly 

Conduct leak test  If required (check 

flow rate on semi-

annual basis) 

Clean the sample tube and the heater tube Annually  

Rebuild the sample pump If required 

Replacement of filter tape In case the filter 

tape breaks or if it 

runs out 

Apply metal assembly paste around the 

parameter of the cam   

When changing the 

filter tape 
 

Equipment PM Frequency 

Particulate 

Matter Analyzer 

BAM-1020 Met 

One 

Nozzle and Vane Cleaning  Monthly  

Leak Check Monthly  

Flow Rate Verification  Monthly  

Clean Capstan Shaft and Pinch Roller Tires  Monthly  

Clean the Sampling Head  Monthly  

Replace Filter Tape When required 

Run SELF-TEST Function Quarterly 

Full Flow Audit and Calibration  Quarterly 

Verify BAM-1020 Settings  Quarterly 

Set Real-Time Clock  Quarterly 

Test Pump Capacity  Semi-annual 

Test Filter RH and Filter Temperature sensors  Semi-annual 

Test Smart Heater  Semi-annual 

Clean Internal Debris Filter  Annual  

Check Membrane Span Foil  Annual  

Beta Detector Count Rate and Dark Count Test Annual  

Clean Inlet Tube  Annual  

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

Check the flow rate and rebuild Vacuum Pump 

(If required)   

Biennial 
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Equipment PM Frequency 

Check and replace (If required) the Nozzle O-

ring (Special tools required)  

Biennial 

Check and replace (If required) Pump Tubing Biennial 

 

Table 4: The schedule and type of calibration.   

No. Instrument Name Calibration Type 

1 Sulfur dioxide/hydrogen 

sulfide analyzer 

- Check of zero point 

This operation consists of comparing the monitor 

response for zero air. 

Frequency: monthly 

- 1-point calibration 

This is a procedure for checking and correcting the 

response of the monitor at a span point. 

Frequency: monthly  

2 Nitrogen 

oxides/ammonia analyzer 

3 PM10/PM2.5 analyzer (Beta 

gauge monitor) 

 

- Particles measurement calibration  

It is a Beta gauge calibration by using a reference 

gauge. 

Frequency: Annually for BAM-1020 and quarterly for 

5014i 

- Flow rate test  

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

Frequency: Quarterly conducted for BAM-1020 Met 

One at 3 sites (البقعة،والجيزةوالخالدية).   

4 Weather parameters - Verification only on the wind direction 

This procedure is conducted manually by directing 

the sensor to a specific direction, comparing the 

results that appeared on the screen with the actual 

direction and adjusting the wind direction sensor 

offset if needed.  

Frequency: Annually 
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(3ملحــــق )  

قيم االرتياب ألعلى المعدالت 
الساعية واليومية الُمسجلة 
 في كل موقع للملوثات الغازية
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اد علا عتمألعلا معد  ساعي وأعلا معد  يومي لكل ملوث علا عده فاال %95في فترة الثقة تم عساب قيمة االرتياب 
تعليمات العمل التي تم و عها من قبل قسم دراسات الهواء في الجمعية العلمية الملكية. علما  فأك عساب قيمة االرتياب 
لكل ملوث يعتمد علا عدة عوامل وهي مواصفات الجها  وتركيز الغا  المرجعي الال  تم استخدام  في المعايرة وقيمة 

 لقيم االرتياب المحسوبة لكل ملوث في كل موقع.االرتياب لهالا الغا  وفيما يلي ملخ  

 قيمة االرتياب أعلى معدل ساعي وحدة القياس الملوث الموقع

 البقعة

 3 24 ليوك بجزء في ال اا  ثاني أكسيد الكبريت

 9 198 ليوك بجزء في ال اا  ثاني أكسيد النيتروجين

 3 10 ليوك بجزء في ال اا  كبريتيد الهيدروجين

 الجيزة
 4 136 ليوك بجزء في ال ثاني أكسيد الكبريتاا  

 8 62 ليوك بجزء في ال اا  ثاني أكسيد النيتروجين

 الخالدية

 4 61 ليوك بجزء في ال اا  ثاني أكسيد الكبريت

 3 88 ليوك بجزء في ال اا  ثاني أكسيد النيتروجين

 12 164 ليوك بجزء في ال اا  األمونيا

 الرصيفة
 5 46 ليوك بجزء في ال تاا  ثاني أكسيد الكبري

 9 88 ليوك بجزء في ال اا  ثاني أكسيد النيتروجين

 الموقر
 4 104 ليوك بجزء في ال اا  ثاني أكسيد الكبريت

 3 107 ليوك بجزء في ال اا  ثاني أكسيد النيتروجين
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 قيمة االرتياب أعلى معدل يومي وحدة القياس الملوث الموقع

 البقعة

 3 9 ليوك بجزء في ال بريتاا  ثاني أكسيد الك

 8 62 ليوك بجزء في ال اا  ثاني أكسيد النيتروجين

 3 4 ليوك بجزء في ال اا  كبريتيد الهيدروجين

 الجيزة
 0.3 6 ليوك بجزء في ال اا  ثاني أكسيد الكبريت

 8 37 ليوك بجزء في ال اا  ثاني أكسيد النيتروجين

 الخالدية

 3 11 ليوك بالجزء في  اا  ثاني أكسيد الكبريت

 3 40 ليوك بجزء في ال اا  ثاني أكسيد النيتروجين

 8 117 ليوك بجزء في ال اا  األمونيا

 الرصيفة
 3 18 ليوك بجزء في ال اا  ثاني أكسيد الكبريت

 8 49 ليوك بجزء في ال اا  ثاني أكسيد النيتروجين

 الموقر
 3 18 ليوك بجزء في ال اا  ثاني أكسيد الكبريت

 1 40 ليوك بجزء في ال ني أكسيد النيتروجيناا  ثا

 




