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ونية ة مديرية البيئة اإلخبارية اإللكتر  نشر
ي حماية البيئة وال

 
ز اهم األنشطة المتعلقة ف ي سلطة منطقة العقبة اإلقتصادية الخاصة وتبر

 
ة دورية اخبارية تصدرها مديرية البيئة ف حفاظ نشر

ي منطقة العقبة اإلقتصادية 
 
ي نظام حماية البيئة رقم عليها ف

 
 2001لسنة  .  21الخاصة وإقليمها لضمان التنمية المستدامة والمعايبر المحددة ف

يد فلمزيد من اإلست   : سارات او المالحظات التواصل عتر التر
 
ون  hamohaisen@aseza.joاإللكتر

 

  هذا العدد : 
 
 تقرأ ف

   عىل إنبعاثات مداخن ختر العدد  :  ➢
سلطة منطقة العقبة اإلقتصادية الخاصة تنه  برنامج التدقيق البيئ 

  المنطقة الجنوبي
 
 ة المنشآت  الصناعية ف

المسموح بها لملوثات  الخاصة بالحدود القصوى 1189/2006ما ه  المواصفة القياسية األردنية رقم     ➢

 .  الهواء المنبعثة من المصادر الثابتة ؟

 . ابرز الغازات المنبعثة من المداخن الصناعية ➢

 . ابرز اآلثار السلبية لهذه الغازات عىل البيئة ➢

  حق  ➢
 
  حال تجاوزها المواصفات القياسية األردنية الخاصة ابرز اإلجراءات المتخذة ف

 
المنشآت الصناعية ف

  . بالحدود القصوى المسموح بها لملوثات الهواء المنبعثة من المصادر الثابتة

 

 قسم التوعية البيئية      إعداد وتحرير :     

 حمزة المحيسن                              

  اإلعداد :    
 
  قسم شارك ف

   التقييم والرصد البيئ 

ي م.                                  تاال الخض 

اف :                مدير مديرية البيئة     إشر

 تغريد المعايطة                         



            

  : خبر العدد  
 
سلطة منطقة العقبة اإلقتصادية الخاصة تنه  برنامج  مديرية البيئة ف

  المنطقة الجنوبية
 
  عىل إنبعاثات مداخن المنشآت  الصناعية ف

  التدقيق البيئ 

برنامج التدقيق عىل  20/12/2019مديرية البيئة يوم من خالل منطقة العقبة االقتصادية الخاصة  سلطة  أنهت

  المنطقة الجنوبية من مدينة العقبة
 
والذي تم البدء بتنفيذه  االنبعاثات الغازية من المداخن للمؤسسات الصناعية ف

 . 1/12/2019بتاري    خ 

نامج  ة الذاتية لهذه التأكد من ضبط نوعية الهواء من المصادر الثابتة وللتحقق من نتائج برامج الرقابإىل وي  هدف التر

امها بالمواصفة القياسية األردنية رقم  الخاصة بالحدود القصوى المسموح بها  1189/2006المؤسسات والتر 

 لملوثات الهواء المنبعثة من المصادر الثابتة . 

نامج يشمل حيث   -المؤسسات الصناعية التالية: التدقيق عىل  التر

كة صناعات األسمدة والكيماويات العربية )كيمابكو(.  -1  شر

 .محطة العقبة الحرارية -2

كة األسمدة اليابانية  -3   األردنية.  شر

 المجمع الصناع  ) األسمدة(.  -4

  هذا التدقيق ما يىل  : 
 
 واظهرت النتائج  الخاصة ف

كة صناعات األسمدة والكيماويات العربية )كيمابكو(-1   حيث تم إجراء القياسات لالنبعاثات التالية: :  شر
 
ثان

يت  أكسيد  وجي   ، أكاسي SO2الكتر   أكسيد الكربون NH3، األمونيا NOxد النيتر
 
، أول أكسيد CO2، ثان

 بينت النتائج عدم وجود تجاوز لجميع االنبعاثات المقاسة.  ، وقد  COالكربون 

ة. : محطة العقبة الحرارية-2   تلك الفتر
 
 لم يتم إجراء التدقيق بسبب التوقف عن العمل ف

يت تم إجراء التدقيق عىل االنبعاثات التالية: : المجمع الصناع  ) األسمدة(-3   أكسيد الكتر
 
، أكاسيد  SO2ثان

وجي     ، وقد بينت النتائج بأن جميع قيم االنبعاثات ه  ضمن المواصفة األردنية. NH3، األمونيا NOxالنيتر

كة األسمدة اليابانية األردنية-4 كة عن العمل : شر كة اليابانية بسبب توقف الشر لم يتم التدقيق عىل مداخن الشر

 . 2/1/2020، ولم يتم معاودة التشغيل إال بتاري    خ 29/12/2019ولغاية  1/12/2019من واإلنتاج 

نامج هو جزء من الخطة التشغيلية لقسم    ومن الجدير بالذكر بأن هذا التر
  مديرية البيئة  التقييم والرصد البيئ 

 
ف

ات ابن حيان  الدولية     مختتر
 
ضمن مفوضية البيئة وشؤون اإلقليم ويتم تنفيذه بالتعاون مع كادر  قسم نوعية الهواء ف

  السلطة . 
 
 ف

 

 

 



    

الخاصة بالحدود القصوى  1189/2006المواصفة القياسية األردنية رقم ما ه   ➢

 المسموح بها لملوثات الهواء المنبعثة من المصادر الثابتة ؟
 

  يبدأ بعدها التجاوز وذلك ألية مادة تدخل للهواء وتؤدي 
ه  مواصفة أردنية تعط  الحدود القصوى الئر

  خواصه الطبيعية خالل 
 
ر عىل اإلنسان أو الحيوان أو إىل تغيت  ف ة زمنية وبكميات تؤدي إلحداث ض  فتر

  تصدر عنها ملوثات الهواء عن طريق 
  واألنشطة والعمليات الثابتة الئر

 
النبات من المنشآت والمبان

             مداخنها. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 ابرز الغازات المنبعثة من المداخن الصناعية :  ➢

  المنطقة الصناعية الجنوبية  أبرز االنبعاثات
 
لملوثات الهواء من المداخن وبحسب النشاطات الموجودة ف

ة.  ، واألغتر يت، أكاسيد الكربون، األمونيا، فلوريد الهيدروجي   ، أكاسيد الكتر وجي    لمدينة العقبة: أكاسيد النيتر

: المركبات كما يوجد انبعاثات أخرى ممكن أن تصدر عن المداخن بشكل عام وبحسب نوع  نشاط المنشأة، وه 

ها، الكلور، كلوريد الهيدروجي    العضوية المتطايرة، المعادن الثقيلة مثل الرصاص والكادميوم وغت 

 والدايوكسينات. 

 

 



   ابرز اآلثار السلبية لهذه الغازات عىل البيئة :  ➢
 
ة من أشكال التلوث ف   عن غت 

 
يتمت   التلوث الهوان

ه عىل منطقة المصدر وإنما يمتد إىل المناطق المجاورة والبعيدة، أنة شي    ع اإلنتشار حيث ال  يقتض تأثت 

  ال يمكن السيطرة علية بعد خروجه من المصدر لذا يجب التحكم به ومعالجته 
 
لذلك فإن التلوث الهوان

در. كل هذه قبل خروجه إىل الجو, كما أنه غالبا ما يكون ال يرى بالعي   المجردة باإلضافة إىل أنه متعدد المصا

ى”  الصفات تجعل من تلوث الهواء ، ومن أبرز اآلثار السلبية لملوثات الهواء عىل صحة “القضية البيئية الكتر

 اإلنسان والبيئة : 

  نظام القلب واألوعية الدموية.  •
 
ر ف  الض 

  العديد من األعضاء واألنسجة.  •
 
 تسمم ف

•   
 
  الرئة، والتهاب القصبات الهوائية، وضيق ف

 
 التنفس. أمراض ف

رة.  •
ّ
 ارتفاع معدل الوفيات المبك

  العيون.  •
 
 تهيج ف

  حال تأثر المرأة الحامل بهذا الهواء.  •
 
  الجني   ف

 
 تشوهات ف

•  .   الجهاز العصئر 
 
 مشاكل ف

ار مؤثرة عىل طبقة األوزون.  •  أض 

 تكون األمطار الحمضية.  •

 وفاة العديد من الحيوانات وتسممها.  •

 :
ً
اق الوقود : هو غغاز أول أكسيد الكربون  فمثال ، ال لون له وال رائحة، وينتج عن عمليات احتر

ً
از سام جدا

 عىل الدم 
ً
ة اإلنسان، وخاصة

ّ
ر هذا الغاز صح

ّ
  الهواء، ويؤث

 
ب األكتر للتلّوث ف

ّ
والمواد الصلبة، وهو المسب

ب الشعور باإلرهاق وعدم القدرة عىل التنفس، وز 
ّ
يادته فيتحد معه، ويؤثر عىل تنفس الكائنات الحية، ويسب

ي إىل ارتخاء العضالت واإلغماء، ثّم 
ّ
  الرؤية والسمع، كما ويؤد

 
ي إىل انخفاض ضغط الدم وضعف ف

ّ
تؤد

  .الوفاة

  أكسيد الكربون -
 
ول ومشتقاته، : غاز ثان اق المواد العضوية مثل الورق والحطب والبتر يتكون نتيجة احتر

  األغشية 
 
س وتهيج ف

ّ
  التنف

 
ي إىل صعوبة ف

ّ
  القصبات يؤد

 
 ف
ً
ب التهابا

ّ
المخاطية، ثّم الشعور باالحتقان، ويسب

 . الهوائية

يت:  -   أكسيد الكتر
 
 غاز ثان

اق  يت مع الدخان عىل ” الفحم الحجري والمازوت والغاز الطبيع  “ينتج من عملية إحتر ، حيث يتصاعد الكتر

  الهواء إىل حمض 
 
يت, وهو عديم اللون نفاذ وكريه الرائحة له أثار ضارة حيث يتحول ف   أكسيد الكتر

 
شكل ثان

يت وتفاعله مع بخار  يتيك نتيجة لتأكسده إىل ثالث أكسيد الكتر يت  الكتر   أكسيد الكتر
 
الماء. ولكل من ثان



  الصدر 
 
ا بالجهاز التنفس  )التهاب القصبات الهوائية وضيق التنفس واآلم ف  خطت 

ً
ا يتيك تأثت  وحمض الكتر

  إحداث مشاكل بيئية منها األمطار الحامضية
 
 . وتشنج الحبال الصوتية و تهيج العيون والجلد ..( كما يشارك ف

-  : وجي    أكاسيد النيتر

اق المواد ين   الهواء عند درجات حرارة مرتفعة، كذلك ينتج من احتر
 
اق الوقود ف تج هذا الغاز عن عمليات احتر

  
العضوية وأيضا من )عوادم السيارات والشاحنات( وبعض المنشآت الصناعية ومحطات توليد الطاقة الئر

 
ً
 قويا

ً
  الجو حمضا

 
يك الذي يساهم تعمل عىل درجات حرارة مرتفعة. ويشكل مع بخار الماء ف  هو حمض النتر

  الرئة 
 
ة عىل صحة اإلنسان منها ) تهيج األغشية المخاطية للمجاري التنفسية وإلتهابات ف ار كبت    أض 

 
أيضا ف

  حدوث األمطار الحامضية, كما يؤثر بشكل سلئر  عىل طبقة األوزون. 
 
..(, و يسبب ف  و تهيج العي  

 الرصاص:  -

ين وقود الس يارات لزيادة معدل األوكتان, ويخرج الرصاص من عوادم السيارات إىل الهواء يضاف الرصاص إىل بت  

  
 
ارا ف ين محتوي عىل الرصاص. وللرصاص أض    تستخدم بت  

  المدن المزدحمة والئر
 
 به وخاصة ف

ً
 تلوثا

ً
محدثا

  غاية الخطورة عىل صحة اإلنسان نذكر بعضا منها)الصداع والضعف العام , إفراز حمض البول وتراكمه 
 
ف

  أنسجة العظام, يؤدي إىل 
 
  الجسم, يحل محل الكالسيوم ف

 
المفاصل والكىل, يقلل من تكوين الهيموغلوبي   ف

  األجنة يؤدي إىل تشوه الجنيي   وإىل 
 
, يسبب التخلف العقىل  لدى األطفال, تراكمه ف القلق النفس  والليىل 

 إجهاض الحوامل..(. 

 الغبار والمواد العالقة:  -

  الجوتحتوي عىل مركبات شديدة  نع ) النفط واإلسمنت واألسمدة الكيميائية( كثت  من المصا 
 
تطلق غازات ف

يت والسيلينيومالسمية مثل  الغبار المحمل بالمعادن الثقيلة . كما تطلق مركبات الزرنيخ والفوسفور والكتر

ها    الهواء عىل هي كالزئبق والرصاص والكادميوم وغت 
 
ئة رذاذ أو ضباب خفيف وتبقر هذه المواد المعلقة ف

 حول المصانع و تحمله الرياح إىل أماكن بعيدة.وتسبب هذه العوالق العديد من 
ً
ويكون هذا التلوث واضحا

ة لكافة الكائنات الحية بما فيها اإلنسان فتسبب له) الربو والسعال واالنتفاخ الرئوي وتصلب  ار الخطت  األض 

  وظيفة الرئتي   والقلب , ا
 
 والتشوهات الجنينية ..(.  لشطان الرئة، قصور ف

  حال تجاوزها المواصفات  ➢
 
  حق المنشآت الصناعية ف

 
ابرز اإلجراءات المتخذة ف

بالحدود القصوى المسموح بها لملوثات الهواء القياسية األردنية الخاصة 

 : المنبعثة من المصادر الثابتة 
 :  برامج الرقابة الذاتية -

  المنطقة الجنوبية بإجراء برامج رقابة ذاتية تخضع للتقييم والمتابعة 
 
تقوم جميع المنشآت الصناعية ف

 من قبل المنشآت وتقوم الكوادر الدورية من قبل كوادر مديرية البيئة، حيث يتم إرسالها 
ً
شهريا

 المتخصصة بمقارنتها بالمواصفة القياسية. 

  حال وجود أي تجاوز يتم توجيه إجراء تصحيح  للمنشأة للوقوف عىل أسباب هذه التجاوزات 
 
وف

  حال التكرار يتم إصدار مخالفة بيئية بحق المنشأة. 
 
ة زمنية محددة، وف  ومعالجتها وضمن فتر



 :  ة الهواء المحيطبرامج رقاب -

  انبعاثات أحدى الماخن وألحد أو مجموعة من العناض إىل التأثت  عىل 
 
من الممكن أن يؤدي وجود تجاوز ف

  المنطقة الجنوبية، والذي يتم رصده وعىل مدار الساعة عن طريق محطة الرصد 
 
نوعية الهواء المحيط ف

  تعتتر محطة إنذار مبكر الثابتة والواقعة جنوب المنطقة الجنوبية الصناعية )م
حطة الميناء الجديد( والئر

  المنطقة
 
  حال رصد أي تجاوز ،  يتم من خاللها رصد أي تغت  لنوعية الهواء المحيط ف

 
ورود أي أو وف

  يكون 
ة والئر   أو شكوى من المواطن مباشر

 
شكوى عن طريق عمليات السلطة أو عمليات الدفاع المدن

: مصدرها عادة المنطقة   -الصناعية الجنوبية، حيث تكون االستجابة كما يىل 

طة   -1  ، ومن الممكن استدعاء كوادر الشر
ً
تقوم كوادر مديرية البيئة بالتوجه لموقع الشكوى فورا

  إذا تطلب األمر. 
 
 البيئية والتنسيق مع الدفاع المدن

  تتم متابعتها مباشر   -2
  هذه األثناء تتم متابعة قراءات المحطات الئر

 
ة عتر األجهزة المحمولة وف

 .  للتأكد من أن نتائج رصد الملوثات الغازية ضمن المعدل الطبيع 

بعد الوصول إىل موقع الشكوى يتم تقييم الوضع واستخدام األجهزة المحمولة إذا تطلب األمر.  - 3 

  شعة الري    ح وتغت  اتج -4
 
  القيم للملوثات الغازية أو انخفاض ف

 
  حال وجود أي ارتفاع ف

 
اهها عىل ف

الرغم من أن القراءات طبيعية، يتم التواصل مع المؤسسات الصناعية لتخفيض األحمال أو إيقاف 

 لتقدير الوضع العام. 
ً
 العملية الصناعية تبعا

  المنطقة ليتم اإلجراء المناسب بناًء عليها.  -5
 
 اتجاه وشعة الري    ح ف

ً
يتم األخذ بعي   االعتبار دائما  

صد ومتابعة حالة الملوثات الغازية ومدى استجابتها لإلجراء المتخذ بتخفيض استمرار عمليات الر  -6

 األحمال أو إيقاف التصنيع. 

عند عودة جميع القراءات لمعدالتها الطبيعية أو تحسن شعة الري    ح واتجاهها، يتم السماح  -7

 .
ً
 للمنشآت الصناعية بمعاودة نشاطها الصناع  تدريجيا

:  المداخنبرنامج التدقيق عىل  -  

  الميدان يتم إيقاف 
 
  نتائج التدقيق عىل المداخن، وبحسب نتائج القياس ف

 
  حال وجود أي تجاوز ف

 
ف

يل األحمال بحسب تقييم الوضع وقيمة التجاوز، ويتم إصدار إجراء تصحيح   العملية التصنيعية أو تت  

عة نتائج برامج الرقابة الذاتية وقد يتم إصدار مخالفة بيئية حسبما يتطلب األمر، مع الحرص عىل متاب

      للتأكد من استقرار النتائج وبقائها ضمن الحدود المسموحة. 

             

             

             

             

            


