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 امللخص التنفيذي 
 

 عن  أيسر مركز عجمان لإلحصاء  
ً
إحصاءات عن الطاقة     ، والذي يتضمن  الثالثفي إصداره      2022الطاقة و البيئة في إمارة عجمان لعام  ن يقدم بين أيديكم تقريرا

وقد جاء هذا العمل ترجمة لتوجيهات صاحب    ،همية البيانات الحصائية وتوفيرها بين يدي أصحاب القرارنسبة أل   2021لعام    املتجددة وجودة الهواء ونوعية املياه

حميد النعيمي ولي عهد إمارة عجمان ورئيس املجلس  السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو املجلس األعلى، حاكم إمارة عجمان، وسمو الشيخ عمار بن  

 . التنفيذي 

 املتغيرات،   من  وغيرها  املحطات   وعدد  الشمسية  الطاقة  وكمية  إحصاءات الطاقة والبيئة جراء املسح إنشاء قاعدة بيانات شاملة عن  إالهدف الرئيس ي من  وإن  

 . والتعرف على أهم مصادر الطاقة املتجددة 

 لإلحصاءات املتعلقة بالطاقة املتجددة وجودة ونوعية الهواء لعام  
ً
 مفصال

ً
   بهذا التقرير. 2021كما يقدم مركز عجمان لإلحصاء شرحا

 وفيما يلي ملخص ألهم نتائج التقرير : 

 . 2021لعام  كيلوواط/ساعة 6,691الكهرباءإنتاج في  املستخدمة بلغت كمية الطاقة  الشمسية  •

 . 2021محطات في عام   4إلى  2020محطات في عام  3ارتفع عدد محطات إنتاج الطاقة الشمسية من  •

 6.17  بلغت   ألكسجين الذائب في املياهلكمية  أعلى  عند محطة هوليداي بيتش كلوب، و   8.24ألعلى رقم هيدروجيني لحموضة املياه    املتوسط السنوي  بلغ   •

 عند محطة منتجع أوبيروي بيتش.  2021ملغم/لتر لعام   

 .2021مياه البحر في عام نقاء  قلة ما يعني   عند محطة هوليداي بيتش كلوب ملغم/ لتر 1.85  للنترات   ة سجلت أعلى قيم •

 الحميدية. وذلك في محطة   3ميكروغرام/م 127.62 بلغ 2021للعام ميكرون   10بقطر أعلى متوسط سنوي لتركيز األتربة املستنشقة  •

 في محطة الحميدية. 3ملغم/م  .790مقدار   2021بلغ أعلى متوسط لتركيز أول أكسيد الكربون لعام  •

 . في محطة الجرف 3ميكروغرام/م 50.59 بمقدار 2021تم تسجيل أعلى متوسط شهري لتركيز األوزون لعام  •
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 عند محطة الجرف.   3ميكروغرام/م  8.15بلغ قيمة  2021أعلى متوسط لثاني أكسيد الكبريت لعام  •

 الحميدية.محطة  في 3ميكروغرام / م  39.85قيمة  2021في عام  متوسط سنوي لهن تركيز ثاني أكسيد النيتروجين بلغ أعلى إ •

.2021لعام  % من إجمالي املحطات  14بلغت نسبة املحطات الصناعية    بينما % من إجمالي املحطات    86نسبة محطات رصد جودة الهواء السكنية  بلغت   •

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8 
 

              املقدمة

 ل 
ً
    ختلفةم   للحصول على الطاقة من مصادرحي الحياة ، فقد سعى  النسان  نوا  جميع  حتياج النسان للطاقة و استخدامه لها فينظرا

ً
بالطاقة الشمسية في   بدءا

ثم حرق أغصان األشجار للحصول على الضوء وكذلك الدفء وطهي الطعام ، وبمرور الزمن احتاج النسان بشكل أكبر إلى الطاقة فاستخدم    ،العصور األولى

عرف    كما ،اآللت  بواسطةإدارة بعض السواقي  و بعض األنهار    سريان  منسوب املياه في  فيق  و فر من ال  استفادطاقة الرياح في دفع السفن ثم في طواحين الهواء كما  

ومع ظهور الثورة الصناعية في أوروبا تم التوسع في املجال الصناعي وتم   .ستعمله بعد ذلك كمصدر من مصادر الطاقةا النسان الفحم منذ أن إكتشف النار و 

وفي النصف الثاني   . ستخدام ضغط البخار في تشغيل اآللتباثم بدأ بعد ذلك   ،  ى إرتفاع استهالك الفحم النباتي والخشب كوقودإختراع املحرك البخاري مما أدى إل

صبح البترول هو  أالغاز الطبيعي وحل مكانه الفحم الحجري في كثير من الصناعات، و   ويليهستخدام البترول ،  بامن القرن التاسع عشر بدأت الوليات املتحدة  

  إلىعدد السكان في العالم واستخدام التكنولوجيا فقد إزدادت الحاجة إلى الطاقة بشكل متزايد، وقد أدى ذلك    قة. ومع تزايدأهم مصدر من مصادر إنتاج الطا

ونسبة إلى أن هذه املوارد تحتاج إلى سنوات طويلة لعادة تشكيلها وارتفاع أسعارها نتيجة    ،مثل الفحم والنفط تجددةاملزيادة الطلب بشكل كبير على املصادر غير  

  ، لتوجه النسان في العصر الحديث إلى الطاقات املتجددة مثل الشمس والرياح والطاقة املائيةلندرتها  
ً
ت و األتربة  الهواء ومعرفة امللوثا  الهتمام بجودة  ذا كان لزاما

  إحصاءات الطاقة والبيئة و عدد إنشاء قاعدة بيانات شاملة عن    ، لذا يهدف التقرير إلى1التي يحويها بالضافة إلى تحديد نوعية املياه حسب الستخدام النهائي لها 

على املحاور     2022الطاقة و البيئة في إمارة عجمان لعام  من تقرير    الثالثمن أجل مساعدة املعنيين بإتخاذ القرار. ويتضمن الصدار      املتغيرات  من  وغيرها   املحطات

 التالية:  

 الطاقة املتجددة في إمارة عجمان. •

 نوعية املياه في إمارة عجمان.  •

 عجمان.  إمارة في الهواء جودة •
 

 

 

 
 2012-د. أحمد راتب العبوشي  -الطاقة و البيئة 1

https://www.researchgate.net/publication/299484780_altaqt_walbyyt 

 

https://www.researchgate.net/publication/299484780_altaqt_walbyyt
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 الفصل األول 

 املنهجية 

 أهداف املسح : 1-1

 . توفير قاعدة بيانات عن الطاقة املتجددة، وجودة الهواء ونوعية مياه البحر •

 التعرف على مصادر الطاقة املتجددة.  •

 محطات الطاقة املتجددة و محطات معالجة الهواء.توفير بيانات عن   •

 معرفة تراكيز األتربة و الغازات في الهواء املحيط.   •

 أهمية املسح :  1-2

 السهام في الحد من تلوث الهواء . •

 توجيه األنظار ملصادر طاقة جديدة. •

 .2036و ذلك ضمن إستراتيجية األمن املائي   ستمرارية الوصول للمياه خالل الظروف الطبيعية وظروف الطوارئ القصوى إ  ستدامة وضمان إ •

 أسلوب جمع البيانات:  1-3

 دائرة البلدية و التخطيط ووزارة الطاقة و الصناعة.  من خالل  جمع البيانات من السجالت الدارية تم 

 إطار املسح:  1-4

 . مصفوت واملنامةمنطقتي  مدينة عجمان و شمل مسح الطاقة و البيئة في إمارة عجمان: 
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 : إعداد التقريرمراحل  1-5

 والنتهاء من التقرير حسب املراحل التالية: تم العداد 

 املرحلة التحضيرية:  1-5-1                

ال  فهم وتحديد  التحضيرية  املرحلة  وأماكن  تشمل  الفعلية  واملياه  حتياجات  والهواء  الطاقة  إمارة عجمانمحطات  تحدد    ،في  بناًء على  ال حيث  حتياجات 

ومركز عجمان لإلحصاء    تحادي للتنافسية والحصاء ال  ركز بإمارة عجمان واملدائرة البلدية و التخطيط ووزارة الطاقة والصناعة    جتماعات التنسيقية معال 

 في إمارة عجمان. 

 

 :جمع البياناتمرحلة  1-5-2 

تبويبها و   التخطيط ووزارة الطاقة والصناعة من قبل مركز عجمان لإلحصاء و  البلدية و  البيانات من السجالت الدارية لدى دائرة  في تم جمع  تنسيقها 

 . للتنافسية والحصاءتحادي ال ركزامل جداول و إرسالها إلى 

 مرحلة تدقيق البيانات: 1-5-3

البيانات الخاصة  إبعد   البيئة تمنتهاء مرحلة جمع  البيانات املجمعة من    بالطاقة و  الالزمة  إو قبل مركز عجمان لإلحصاء  تدقيق  للجهة  رسال املالحظات 

التأكد    تمختصين، و تدقيق البيانات  بشكل نهائي من قبل املباملركز    قام  الجهةنتهاء من تعديل كافة املالحظات من قبل  ال . وبعد  املختصة بتوفير البيانات

نتهاء من إدخال البيانات وتدقيقها  ل تحويلها إلى ملف النتائج، حيث تبدأ عملية جدولة النتائج من قبل املختصين وذلك بعد ا  ومن صحة البيانات املجمعة  
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إلى الجداول  تساق و تدقيق هذه الجداول وفق قواعد التم  إستخراج الجداول األولية، ومن ثم    تموتنقيتها من األخطاء،   بها للوصول  املعادلت الخاصة 

 بصورتها النهائية ألغراض النشر. 
 

 

  مرحلة إعداد التحاليل وتجهيز النتائج :  1-5-4

البلدية والتخطيط  البيانات املجمعة من السجالتنتائج  تم استالم   إعداد وتجهيز  مركز عجمان لإلحصاء  ، ويتولى  الدارية من دائرة  الجداول  مسؤولية 

 دراج الرسوم البيانية وتحليل وإعداد املؤشرات وتجهيز البيانات لعداد وكتابة التقرير النهائي . إالحصائية و 

    مرحلة النشر: 1-5-5

إلى  إرسال التقرير    نستغرام، بالضافةاستخدام  النفوجرافيك على تطبيق ال  وتم،  عجمان لإلحصاءلكتروني ملركز  عبر املوقع النشر التقرير النهائي     تم

 . للجهات الحكومية عبر البريد اللكتروني

1: املفاهيم واملصطلحات و اإلختصارات 1-6

 الخاليا الضوئية والخاليا  الحرارية.هي الكهرباء املتولدة من : الكهرباء من الطاقة الشمسية  •

 لقياس النبعاثات أو التركيزات من امللوثات املحيطة.  مرفق  محطة رصد:  •

(  12مستويات ملوثات الهواء املنصوص عليها حسب نظام حماية الهواء من التلوث )قرار مجلس الوزراء رقم )مقاييس ) معايير ( جودة الهواء:    •

 تخطيها خالل فترة محددة في منطقة محددة.  (، والتي ل يجوز 2006لعام 

 
 Subject.-by-ae/Pages/Statistics/Statistics-https://fcsa.gov.ae/arاملركز التحادي للتنافسية والحصاء  -إحصاءات الطاقة 1 

https://fcsa.gov.ae/ar-ae/Pages/Statistics/Statistics-by-Subject.aspx#/%3Ffolder=%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%A1/%D8%AC%D9%88%D8%AF%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%A1&subject=%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9
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غاز ثقيل، كريه الرائحة، ل لون له يطلق بصورة رئيسية نتيجة احتراق أنواع الوقود األحفوري، وهو ضار للبشر    : SO)2 (يت  ثاني أكسيد الكبر  •

 .والنباتات، ويساهم في حمضية األمطار

اللون يظهر بشكل معتاد فوق املناطق الحضرية وذو رائحة ُمهيجة، ويسبب تهيج في الرئتين، ذو  غاز بني ُمحمر   : NO)2 (ثاني أكسيد النيتروجين •

 .تأثير سلبي على البيئة

جسيمات سائلة أو صلبة دقيقة مثل الغبار أو الدخان أو  ميكرون( :  10و أقل من أ ميكرون  2.5الجسيمات القابلة لالستنشاق )حجم أقل من  •

 .األبخرة أو الضباب الدخاني التي توجد في الهواء نتيجة عمليات الحتراق والنشاطات الصناعية أو من مصادر طبيعيةالضباب أو 

غاز كريه الرائحة  ل لون له، وسام يحتوي على ثالث ذرات من األوكسيجين في كل جزئ، وهو  يوجد كملوثات ثانوية في :  O 3))األوزون األرض ي •

 .ف الجوي ويمكن أن تعزز ملوثات أخرى تكوينهالطبقة السفلى من الغال 

حتراق غير الكامل للوقود األحفوري، ويتحد أول أكسيد الكربون  غاز سام ل لون له ول رائحة، ينتج عن عمليات ال (:  COأول أكسيد الكربون ) •

 
ً
  بالهيموجلوبين في دم البشر ويخفض قدرته على حمل األكسجين محدثا

ً
 ضارة بهم. آثارا
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 الفصل الثاني  

 تحليل النتائج

 الطاقة املتجددة  2-1

عالم بالنسبة لنتاج الطاقة  تعتبر الطاقة الشمسية املصدر الثاني للطاقة الكهربائية املنتجة في دولة المارات، حيث حلت الدولة في املرتبة الثالثة على مستوى ال

وتصنف الطاقة الشمسية كأكثر مصادر الطاقة املتجددة جاذبية، حيث تتمتع الدولة  ،  ميغاواط  140إنتاجية بلغت حوالي  ، وبطاقة  2013الشمسية املركزة لعام  

 
ً
   بأيام مشمسة في معظم فترات السنة، كما أنها تعتبر بديال

ً
 2014لتوفير الطاقة من مصادر مستدامة ونظيفة، وذات كلفة تنافسية في املستقبل. وفي العام    مثاليا

ستغالل تطبيقات الطاقة الشمسية في عدة مشاريع حيث دخل بعضها في مرحلة  اوتقوم دولة المارات ب  .ميغاواط من الطاقة الشمسية   140تجت الدولة حوالي  أن

 1.التشغيل الفعلي

مقارنة    2019كيلوواط/ساعة لعام    91النتاج   حيث بلغ إجمالي    2021-2019  عوام( أن إنتاج الطاقة الشمسية قد ارتفع خالل األ 1-1-2و يوضح الجدول  والشكل )

، وارتفع عدد محطات  2021كيلوواط/ساعة لعام   6,691ليبلغ    0.8ارتفع بمعدل  ثم  ،  39.6وذلك بمعدل نمو     2020لعام    كيلوواط/ساعة  3,691بلغ بإجمالي إنتاج  

 (.2-1-2كما يوضح الشكل ) 2021محطات في عام   4ليبلغ  2019الكهرباء في إمارة عجمان من محطتين في عام 

 

 

 

 

 

 
 الطاقة   -البوابة الرسمية لحكومة المارات العربية املتحدة  1
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 ( 1-2-1جدول رقم ) 

 2021-2019 عوامإنتاج الكهرباء من املصادر الطبيعية في إمارة عجمان خالل األ 

 ساعة(  /كيلوواط)النتاج  إجمالي  املشاريع  /عدد املحطات نوع الطاقة العام

 91 2 شمسية 2019

 3,691 3 شمسية 2020

 6,691 4 شمسية 2021

 املصدر: مركز عجمان لإلحصاء 

             وزارة الطاقة و الصناعةاملصدر: 

 

 ( 1-2-1شكل رقم ) 

 2021-2019 عوامإنتاج الكهرباء من املصادر الطبيعية في إمارة عجمان خالل األ 
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 ( 2-2-1شكل رقم ) 

 2021-2019 عوام في إمارة عجمان خالل األ  إنتاج الكهرباء شاريع م حطات/ معدد 
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 نوعية مياه البحر  2-2

  و سالمة   ،القتصادية  األنشطة ،  املنتجة  األغذية  ،  املجتمعصحة  :  مثل    النسان رفاهية  و كافة جوانب النظم البيئية    تمسالهامة التي    املعايير هي أحد    املياهنوعية  

 تعد  املياه. ولهذا فإن نوعية الحيوي النظام البيئي، والتنوع 
ً
 أيضا

ً
 في عامال

ً
 .النسانمستويات الفقر، الثروة، والتعليم لدى  تحديد مؤثرا

 إلى    املياه تتدنى نوعية  
ً
الصناعية  واملخرجات  ، والتوسع العمراني السريع، املتزايدلذلك فإن النمو السكاني  و   ، البشرية  األنشطة على نطاق العالم وهذا يعزى أساسا

   العدوانية الدخيلة تعتبر جميعها العوامل الرئيسية التي تسهم في تدهور   األصناف كيميائية جديدة، و   مواد من    تحتويهوما  
ً
سيكون     عن هذا نوعية املياه وفضال

 .  املياهأثر إضافي على نوعية  املناخلتغير 

 بمستوى معين  نباتات البحرية. كمااألساسية للحفاظ على الحيوانات وال   تعتبر املغذيات املوجودة في املياه البحرية من العناصرو  
ً
إل أن زيادة    ،يعتبر وجودها مفيدا

وتشير النتائج إلى أن مياه البحر في إمارة عجمان تتجاوز الحد األقص ى من  كمية املغذيات املوجودة مثل النترات    تلك املغذيات قد يؤدي إلى مشاكل هامة   كميات

إلى جانب تصريف مياه الصرف    وينتج ذلك عن ضعف جريان املياه،على التوالي،    ملغم / لتر  0.05و    0.5املياه  والفوسفات حيث يبلغ الحد األقص ى لكمياتهم في  

تلك املناطق    كلوروفيل فيالتركيز    يزيدونتيجة لذلك  ،  1  2021مياه الخليج  لعام  متر مكعب منها في    24,918,838تصريف    تمالبيئة البحرية، حيث    الصحي املعالجة في

 باملواقع 
ً
 2. .)الطحالب )  تعمل كغذاء للعوالق التي تحتوي على مادة كلوروفيل رتفاع تركيز املغذيات التيإهذا بالضافة إلى  ،األخرى  املغلقة مقارنة

نترات في املاء األمر الذي قد يؤدي  ، حيث تشير النتائج إلى ارتفاع تركيز ال2021- 2017  عوامخالل األ   ( إلى مستويات تركيز النترات والفوسفات1-2-2يشير الشكل )

الصناعية، وأعمال الجرف،    تأثير تصريف املخلفاتو     بسبب ضعف جريان املياه  وتقل درجة نقاء املياه في املناطق املغلقة عن غيرها  ،في درجة نقاء املياه  نخفاضإلى إ

 
 2022املياه العادمة في إمارة عجمان تقرير  1

 جودة املياه البحرية - 2017تقرير حالة البيئة في إمارة أبوظبي  -عزة أحمد ناصر الرئيس ي2
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  ملغم / لتر  0.05، كما ارتفع تركيز الفوسفات من  ؤدي إلى تعزيز تكاثر الطحالب مما ي  وتتسبب تلك األنشطة في حركة الرواسب في املياه،  وأنشطة إصالح السفن

 . 2021لعام  ملغم / لتر 0.12إلى  2020لعام 

 

 ( 1-2-2شكل رقم ) 

 2021-2017 عوامعجمان لل في إمارة  مياه البحر ملستويات النترات والفوسفات في  السنوي املتوسط  

 وحدة القياس : ملغم/لتر 
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 ظاهرة الثراء الغذائي    وبذلك تصبح  ،ملغم /لتر   0.5كانت كمية املغذيات أعلى من الحد املسموح له  البالغ    2021فحص عينات من املياه في عام  و عند  
ً
،  أكثر ارتفاعا

، فيما بلغت أكبر كمية لألكسجين الذائب في  هوليداي بيتش كلوبرقم هيدروجيني عند محطة      8.24( أن أعلى درجات الحموضة بلغت  1-2-2و يوضح الجدول )

 .فندق قصر عجمانمل عند محطة  100مستعمرة /   72.7 بكتيريا الكوليفورم الغائطيةو كان أكبر حجم ل منتجع أوبيروي بيتشملغم/لتر عند محطة  6.17املاء 

 ( 1-2-2دول رقم ) ج

 2021في إمارة عجمان لعام  اقبة والفحصر خليج حسب  محطة املال  املتوسط السنوي لنتائج  بعض فحوص عينات من مياه

 املصدر:مركز عجمان لإلحصاء                           

 املصدر: دائرة  البلدية و التخطيط                            

  حيث    ،2020محطة املراقبة والفحص في إمارة عجمان لعام  املتوسط السنوي لنتائج  بعض فحوص عينات من مياه الخليج حسب     (2-2-2جدول رقم )يوضح  

الحرارة    لحموضةادرجة  ل   توسط سنوي م  أعلىكان   بلغ  هاسجلتودرجة  فندق قصر عجمان حيث  للحموضة  محطة  السنوي  هيدروجيني   8.22  املتوسط   ، رقم 

 ي مما يعن  ءلغم/لتر عند محطة شاطئ الزورا م  5.88املاء بلغت  ي  لألكسجين الذائب فأن أكبر كمية  و   رجة مئوية،د   25.72البحر    هيا مدرجة حرارة  لسنوي  ال توسط  وامل

 املحطة سم ا

 املتوسط السنوي 

 موضة حال

 )رقم هيدروجيني( 

 درجة الحرارة

 )درجة مئوية( 

 األكسجين الذائب

 )ملغم / لتر(

 فوسفات

 )ملغم / لتر(

 نترات

 )ملغم / لتر(

 بكتيريا الكوليفورم الغائطية 

(مل 100/مستعمرة )   

 

 59.88 1.85 0.12 5.64 26.16 8.24 هوليداي بيتش كلوب 

 72.70 1.49 0.15 6.08 26.16 8.23 فندق قصر عجمان 

 26.36 1.31 0.10 6.07 26.25 8.22 فندق كمبينسكي

 39.83 1.60 0.08 6.15 26.33 8.19 شاطئ الزوراء 

 38.97 1.34 0.15 6.17 26.25 8.23 منتجع أوبيروي بيتش
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كمبينسكي  فندق    محطةتساوت أكبر كمية للفوسفات عند  ملغم /لتر، فيما    5  تقل عن الحد املسموح به والبالغ  ل  ياملاء جيدة فهي  أن كمية األكسجين الذائبة ف

   فيالنترات    ةأن كمي  ييعن  ما شاطئ الزوراء    ة لغم /لتر عند محطم  1.38لنترات  بلغت كمية املغم /لتر، و   0.06  فبلغت  ء محطة شاطئ الزوراو 
ً
أعلى    يفه  املاء عالية جدا

 .ملغم/لتر 0.5والبالغ  من املعدل املسموح به

 

 ( 2-2-2جدول رقم ) 

 2020في إمارة عجمان لعام  اقبة والفحصر خليج حسب  محطة املال  املتوسط السنوي لنتائج  بعض فحوص عينات من مياه

 املصدر:مركز عجمان لإلحصاء                           

 املصدر: دائرة  البلدية و التخطيط                            

درجة مئوية، كما أن أكبر كمية    26.66ُسجلت عند محطة شاطئ الزوراء حيث بلغت    2019( أن  أعلى درجة حرارة ملياه البحر لعام  3-2-2يوضح  الجدول رقم )

لتر.  ملغم/   5ملغم/لتر عند محطة هوليداي بيتش كلوب ما يعني أن كمية األكسجين الذائبة في املاء جيدة فهي ل تقل عن    6.18لألكسجين الذائب في املاء بلغت   

 املحطةسم  ا

 توسط السنوي امل

 موضة حال

 )رقم هيدروجيني( 

 درجة الحرارة

 )درجة مئوية( 

 األكسجين الذائب

 )ملغم / لتر(

 فوسفات

 )ملغم / لتر(

 نترات

 )ملغم / لتر(

 بكتيريا الكوليفورم الغائطية 

(مل 100/مستعمرة )   

 

 69.67 1.23 0.05 5.87 25.66 8.21 هوليداي بيتش كلوب 

 45.00 1.21 0.05 5.65 25.72 8.22 فندق قصر عجمان 

 193.20 1.09 0.06 5.80 25.58 8.19 فندق كمبينسكي

 254.00 1.38 0.06 5.88 25.66 8.18 شاطئ الزوراء 

 37.90 1.15 0.05 5.84 25.66 8.17 منتجع أوبيروي بيتش
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مما يعني زيادة    فندق باهي قصر عجمانفي محطة  ملغم/ لتر    0.95ملغم/ لتر في محطة هوليداي بيتش كلوب، و للنترات    0.24فيما كانت أعلى كمية للفوسفات  

 ملغم/لتر و قلة نقاء املياه. 0.5النترات عن الحد املسموح به البالغ 

 
 

 ( 3-2-2جدول رقم ) 

اقبة والفحص املتوسط السنوي لنتائج  بعض   2019في إمارة عجمان لعام  فحوص عينات من مياه الخليج حسب  محطة املر

 املصدر:مركز عجمان لإلحصاء                            

 املصدر: دائرة  البلدية و التخطيط                            

، حيث أن  2018عجمان لعام  املتوسط السنوي لنتائج  بعض فحوص عينات من مياه الخليج حسب  محطة املراقبة والفحص في إمارة    (4-2-2جدول رقم )يوضح  

مل وذلك    100مستعمرة /    298  حوالي    بكتيريا الكوليفورم الغائطيةملغم/لتر في محطة شاطئ الزوراء، وكان حجم    6.26كسجين الذائب في املاء بلغت   أكبر كمية لأل

  في محطة فندق عجمان، فيما كانت أعلى درجة حرارة
ً
 درجة مئوية. 27.45 والتي بلغت  في محطة فندق عجمان أيضا

 املحطةسم  ا

 توسط السنوي امل

 موضة حال

 )رقم هيدروجيني( 

 درجة الحرارة

 )درجة مئوية( 

 األكسجين الذائب

 )ملغم / لتر(

 فوسفات

 )ملغم / لتر(

 نترات

 )ملغم / لتر(

 الغائطية بكتيريا الكوليفورم 

( مل 100/مستعمرة )  

 

 894.97 0.88 0.24 6.18 26.50 8.07 هوليداي بيتش كلوب 

 875.48 0.95 0.07 6.15 26.42 8.07 فندق باهي قصر عجمان 

 868.23 0.78 0.18 6.05 26.16 8.04 فندق عجمان 

 1057.10 0.90 0.09 6.12 26.66 8.09 شاطئ الزوراء 

 1034.66 0.77 0.09 6.03 26.33 8.08 منتجع اوبري 
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 ( 4-2-2جدول رقم ) 

اقبة والفحص  2018في إمارة عجمان لعام  املتوسط السنوي لنتائج  بعض فحوص عينات من مياه الخليج حسب  محطة املر
 

 املصدر:مركز عجمان لإلحصاء                                       

 املصدر: دائرة  البلدية و التخطيط                                        

 .(: تعني أنه غير متوفر-العالمة)*

 

رقم هيدروجيني في جميع املحطات وهذا ما يزيد عن درجة الحموضة املعتدلة للمياه    8.33بلغت     2017( أن درجات الحموضة لعام  5-2-2كما يوضح الجدول )

 على نقاء املياه، فيما بلغت أكبر كمية لألكسجين الذائب في املاء  رقم هيدروجيني    7البالغة  
ً
بلغ  ينما  لغم/لتر في محطة شاطئ الزوراء، بم  5.89وتكون مؤثرة سلبا

 مل عند محطة فندق عجمان. 100مستعمرة /   779 حوالي بكتيريا الكوليفورم الغائطيةحجم 

 

 

 املحطةسم  ا

 توسط السنوي امل

 الحموضة 

 )رقم هيدروجيني( 

 درجة الحرارة

 )درجة مئوية( 

 األكسجين الذائب

 )ملغم / لتر(

 فوسفات

 )ملغم / لتر(

 نترات

 )ملغم / لتر(

 بكتيريا الكوليفورم الغائطية 

 ) مستعمرة/100 مل(*

 - 1.20 0.11 6.18 27.29 8.22 فندق باهي قصر عجمان 

 298.05 1.22 0.07 6.08 27.45 8.18 فندق عجمان 

 - 1.23 0.13 6.26 27.41 8.23 شاطئ الزوراء 
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 ( 5-2-2جدول رقم ) 

اقبة والفحص  2017في إمارة عجمان لعام  املتوسط السنوي لنتائج  بعض فحوص عينات من مياه الخليج حسب  محطة املر

 املحطةسم  ا

 توسط السنوي امل

 الحموضة 

)رقم  

 هيدروجيني(

 درجة الحرارة

 )درجة مئوية( 

 األكسجين الذائب

 )ملغم / لتر(

 فوسفات

 )ملغم / لتر(

 نترات

 )ملغم / لتر(

 بكتيريا الكوليفورم الغائطية 

 *(مل 100/مستعمرة )

 - 1.44 0.06 5.76 28.10 8.33 قصر عجمان فندق باهي 

35779. 1.29 0.07 5.78 28.05 8.33 فندق عجمان   

 - 1.18 0.10 5.89 28.10 8.33 ء الزورا شاطئ 

 املصدر:مركز عجمان لإلحصاء                  

 املصدر: دائرة  البلدية و التخطيط                 

 .(: تعني أنه غير متوفر-العالمة)

 

، حيث تظهر النتائج  2021-2017  عوامإمارة عجمان خالل األ املتوسط السنوي لنتائج  بعض فحوص عينات من مياه الخليج في  (   6-2-2توضح البيانات في الجدول ) 

 عن عام    2017درجة مئوية بعام    28.08أن املتوسط السنوي لدرجة الحرارة بلغ  
ً
  درجة مئوية بمعدل تغير سنوي   26.23والذي بلغ     2021كأعلى درجة مئوية، مرتفعا

 %.2 حوالي

  2021ملغم/لتر ثم ينخفض في عام    6.17ويصل إلى    2018ليسجل زيادة ملحوظة عام    2017ملغم/لتر لعام    5.81أما بالنسبة لألكسجين الذائب في املاء فقد بلغ  

غائطية  ملغم/لتر، وهذا املؤشر يعتبر جيد بالنسبة للمقياس العام لكمية األكسجين الذائب بمياه الخليج، وقد تباين حجم بكتيريا الكوليفورم ال  6.02يصل إلى  و 

  2021أما في عام    2019م  عافي  مل  100  مستعمرة /   946.09مل، و  100مستعمرة /   298.05بلغت    2018وفي عام    2017مل في عام  100مستعمرة/   779.35  فسجلت  

 فكانت أقل من الحد املسموح به والذي يبلغ وبالتالي مل 100مستعمرة /  47.55بلغت 
ً
 كبيرا

ً
مستعمرة /   200انخفضت نسبة بكتيريا الكوليفورم الغائطية انخفاضا

 مل من املاء. 100
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( 6-2-2جدول رقم )   

2021-2017 عوامفي إمارة عجمان خالل األ   الخليج مياه من عينات  فحوص  بعض  لنتائج السنوي  املتوسط    

 املصدر:مركز عجمان لإلحصاء 

 املصدر: دائرة  البلدية و التخطيط 

 

 املحيط جودة الهواء  2-3

فمن    ، وعليه المارةورفاهية السكان في    لضمان صحة   ضروري   في إمارة عجمان كما أنها  عاملالجاذبة للعيش والعمل    األساسية  العناصر    أحد  جودة الهواءتعتبر  

 
ً
 المارة. جيدة لجودة الهواء في  ى معاييرفي نفس الوقت عل مع الحفاظ  القتصادية  السعي إلى تحقيق التنمية للنمو املستدام والتنمية املستدامة املهم جدا

 لألمم املتحدة يشكل تلوث الهواء أكبر خطر بيئي منفرد على الصحة في العالم، ففي كل عام يموت نحو  
ً
ماليين شخص من جراء التعّرض لتلوث الهواء    6.5وفقا

 يتجاوز املس   10من كل    9الخارجي والداخلي، ويستنشق  
ً
 ملوثا

ً
العاملية. ول  أشخاص هواًء خارجيا التوجيهية ملنظمة الصحة  التي تحددها املبادئ  تويات املقبولة 

 2019 2018 2017 العينات

 

2020 

 

2021 

 8.22 8.19 8.07 8.21 8.33 الحموضة )رقم هيدروجيني(

)درجة مئوية( الحرارة  درجة  828.0  27.38 4126.  25.66 26.23 

)ملغم / لتر( الذائب  األكسجين   815.  6.17 116.  5.81 6.02 

)ملغم / لتر(فوسفات   80.0  0.10 0.13 0.05 0.12 

)ملغم / لتر( نترات  301.  1.22 60.8  1.21 1.52 

  )  بكتيريا الكوليفورم الغائطية

( مل 100مستعمرة/  
.35779  .05298  09.694  119.95 47.55 
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 الهتمام برفع جودة الهواء، وتشير    1تقتصر تأثيرات تلوث الهواء على الجوانب الصحية، بل تمتد لتشمل الجوانب القتصادية والجتماعية األخرى. 
ً
لذا كان واجبا

 .2021عن العام الذي يسبقه نتيجة لزيادة حركة الرياح وانعدام األمطار خالل عام  2021النتائج أدناه إلى ارتفاع تراكيز امللوثات واألتربة لعام 

 مارة عجمان إميكرون( في   10 )قطرهااألتربة املستنشقة  تركيز  1 -2-3

ميكرون بفعل الطبيعة من خالل البراكين، والعواصف الرملية، وحرائق الغابات أو األعشاب، ورذاذ البحر، أو قد تنشأ بفعل    10قد تنشأ األتربة املستنشقة  بقطر  

نسان، حيث تتراكم بداخلها وتؤثر في عملية  حتراق الوقود األحفوري، ومحطات توليد الطاقة، واملواد العازلة، وتؤثر هذه الجسيمات على رئتي الإالنسان من خالل  

 تبادل الغازات. 

 أن أعلى متوسط سنوي لتركيز  و الناتجة عن أعمال النسان والصناعة  ميكرون(    10ي  لتركيز األتربة املستنشقة ) قطرها  سنو املتوسط ال(  1-1-3-2يوضح الجدول )

األتربة املستنشقة   أعلى متوسط سنوي لتركيز  أنفي محطة الحميدية ، كما  3ميكروغرام/م 127.62بلغ ميكرون  10التي قطرها   2021لعام  األتربة املستنشقة 

 . في محطة مشيرف 3ميكروغرام/م109.87ميكرون بلغ   10التي قطرها  2020 لعام

  3ميكروغرام/م    124.96وأن متوسط تركيزها ضمن الحد املسموح به و البالغ    أن محطة مشيرف تلي محطة الحميدية من حيث التركيز  (1-1-3-2ويوضح الشكل )

 .3ميكروغرام/م  150والبالغ   2006( لعام 12قرار مجلس الوزراء رقم )بحسب 

 

 

 

 

 
 

 
   quality.aspx-statistics/air-and-https://www.moccae.gov.ae/ar/knowledgeء  جودة الهوا -وزارة التغير املناخي 1

https://www.moccae.gov.ae/ar/knowledge-and-statistics/air-quality.aspx
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 ( 1-1-3-2) جدول رقم 

 2021-2020 في إمارة عجمان لعامي ميكرون( حسب املحطة 10لتركيز األتربة املستنشقة ) قطرها   سنوي املتوسط ال 

                                           وحدة القياس: ميكروغرام / م 3                                                  

ي املتوسط السنو  املحطةسم  ا  عواماأل    

 البيئة / املركزية  44.10

2020 

 الجرف 101.10

 مصفوت 46.00

 عجمان  85.70

 املنامة  103.80

 الحميدية* -

 مشيرف 109.87

 البيئة / املركزية  54.53

2021 

 الجرف 101.56

 مصفوت 28.57

 عجمان  79.86

 املنامة  37.22

 الحميدية 127.62

 مشيرف 124.96

 املصدر:مركز عجمان لإلحصاء  

 املصدر: دائرة  البلدية و التخطيط 
 .(: تعني أنه غير متوفر-العالمة)
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 ( 1-1-3-2) شكل رقم 

 2021في إمارة عجمان لعام  ميكرون( حسب املحطة 10لتركيز األتربة املستنشقة ) قطرها   سنوي املتوسط ال 
 

 

 

الجسيمات الدقيقة  وهي من امللوثات  سم  اميكرون والتي تعرف أيضا ب  10تربة املستنشقة بقطر  والشهري لتركيز األ(  املتوسط السنوي  2-1-3-2يبين الجدول)

  75.46مارة قد بلغ  األساسية والخطرة التي يجب قياسها نتيجة ألثارها السلبية على الصحة البشرية وتوضح النتائج أن املتوسط السنوي للمحطات السكنية بال 

 بينما يزيد املتوسط السنوي ملحطة الجرف الصناعية عن املتوسط السنوي للمحطات السكنية بقيمة بلغت  3م / ميكروغرام  
ً
لكونها   3م/ ميكروغرام  101.56تقريبا

  150التلوث من معامل ومصانع وعمليات إحتراق ناتجة عن املحركات ولكن على الرغم من ذلك يبقى ضمن الحدود املسموح بها  والبالغ    مسبباتمنطقة تكثر بها  

  على جودة الهواء لعام  3ميكروغرام / م
ً
 جيدا

ً
 ميكرون.  10بالنسبة لألتربة املستنشقة بقطر  2021و هذا يعتبر مؤشرا
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 ( 2-1-3-2)  رقم جدول 

 *2021  لعام  عجمان إمارة في  املحطة حسبميكرون( 10الشهري لتركيز األتربة املستنشقة )  قطرها السنوي و املتوسط   

3وحدة القياس: ميكروغرام / م   

نوع  

 املحطة
 ديسمبر  نوفمبر   كتوبر أ سبتمبر  أغسطس يوليو يونيو مايو بريل  أ مارس فبراير يناير املحطةسم  ا

املتوسط  

 السنوي 

 54.53 22.08 29.65 26.74 36.35 55.92 86.05 86.40 36.96 69.24 80.10 58.75 66.07 املركزية  /البيئة  سكني

 101.56 31.05 43.07 43.85 94.02 139.83 150.96 158.37 131.92 125.90 102.74 104.59 92.44 الجرف صناعي 

 28.57 15.43 18.62 18.58 21.47 25.96 30.71 30.72 28.50 36.49 50.28 33.63 32.42 مصفوت سكني

 ND ND 53.20 79.86 52.50 87.11 42.99 150.97 102.06 97.75 96.70 50.07 65.27 عجمان  سكني

 37.22 148.43 3.67 3.74 4.97 6.75 15.03 18.46 14.49 16.50 65.64 61.86 87.08 املنامة  سكني

 ND ND ND ND ND 157.11 138.09 138.13 158.80 110.84 106.52 83.88 127.62 الحميدية سكني

 124.96 87.77 110.24 108.70 164.82 182.39 182.39 174.04 111.90 81.40 103.66 78.32 113.85 مشيرف سكني

 املصدر:مركز عجمان لإلحصاء  

 املصدر: دائرة  البلدية و التخطيط 

( *ND تعني لم يتم إحتسابه ) 
 

 في إمارة عجمان كسيد الكربون أتركيز أول  2-3-2

أن أعلى متوسط لتركيز أول أكسيد الكربون  (  1-2- 3-2)يعتبر غاز أول أكسيد الكربون من الغازات السامة الناتجة عن الحتراق غير التام للكربون، ويوضح الجدول  

كأعلى متوسط سنوي ولنفس املحطة، هذه    2020لعام     3ملغم/م    0.93بينما بلغ    (،1-2-3-2في محطة الحميدية كما يوضح الشكل )  3ملغم/م    .790بلغ    2021لعام  

    .كسيد الكربون كان ضمن الحد املسموح به، مما يعني أنه ل يوجد تأثير سلبي ألول أكسيد الكربون على صحة النسانأ النتائج توضح أن تركيز أول 
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 ( 1-2-3-2) جدول رقم 

 2021-2020في إمارة عجمان لعامي  كسيد الكربون حسب املحطةألتركيز أول  سنوي  املتوسط ال 

                                         3وحدة القياس: ملغم / م                     
ي املتوسط السنو  املحطةسم  ا   األعوام 

 البيئة / املركزية  0.52

2020 

 الجرف 0.35

 مصفوت 0.23

 عجمان  0.72

 املنامة  0.53

 الحميدية 0.93

 مشيرف 0.44

 البيئة / املركزية  0.54

2021 

 الجرف 0.41

 مصفوت 0.17

 عجمان  0.69

 املنامة  0.71

 الحميدية 0.79

 مشيرف 0.64

 املصدر:مركز عجمان لإلحصاء  

 املصدر: دائرة  البلدية و التخطيط 
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 ( 1-2-3-2) شكل رقم 

 2021في إمارة عجمان لعام  الكربون حسب املحطةكسيد  ألتركيز أول  سنوي  املتوسط ال 

 
 

، و كما موضح في  الجدول بلغ  املتوسط السنوي  كسيد الكربون حسب املحطة في إمارة عجمانألتركيز أول    ي سنو املتوسط الشهري وال (  2-2-3-2يوضح الجدول )

/ م  0.41للمناطق الصناعية   بلغ      3ميكروغرام  / م  0.59في حين    1.16بلغ    حيث  للمناطق السكنية و أن أعلى متوسط شهري كان في شهر مارس   3ميكروغرام 

 في محطة مصفوت.  3م ميكروغرام /   0.11 بلغ  حطة الحميدية و أقل متوسط بشهر نوفمبرمفي  3ميكروغرام/م
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 (2-2-3-2جدول ) 

 2021كسيد الكربون حسب املحطة في إمارة عجمان لعام  ألتركيز أول  سنوي املتوسط الشهري وال 

 3وحدة القياس: ميكروغرام / م  

 يناير املحطةسم  ا نوع املحطة
 

 ديسمبر  نوفمبر   كتوبر أ سبتمبر  أغسطس يوليو يونيو مايو ابريل   مارس فبراير

 

املتوسط  

 السنوي 

 0.54 0.66 0.55 0.41 0.40 0.34 0.39 0.50 0.57 0.63 0.63 0.60 0.83 املركزية  /البيئة  سكني

 0.41 0.53 0.39 0.28 0.22 0.24 0.32 0.55 0.55 0.39 0.35 0.48 0.65 الجرف صناعي 

 0.17 0.15 0.11 0.13 0.15 0.14 0.22 0.22 0.16 0.18 0.18 0.20 0.20 مصفوت سكني

 ND ND ND ND 0.69 0.72 0.36 0.91 0.60 0.72 0.69 0.72 0.80 * عجمان  سكني

 0.71 0.36 0.46 0.59 1.05 0.66 0.63 0.94 0.94 0.80 0.78 0.52 0.77 املنامة  سكني

 0.79 0.54 0.60 0.61 0.63 0.61 0.89 0.79 0.87 0.67 1.16 1.13 1.00 الحميدية سكني

 0.64 0.61 0.62 0.63 0.66 0.63 0.91 0.57 0.82 0.72 0.39 0.37 0.80 مشيرف سكني

 املصدر:مركز عجمان لإلحصاء 

 املصدر: دائرة  البلدية و التخطيط 

 .(: تعني لم يتم إحتسابهNDالعبارة )

 في إمارة عجمان   األوزون حسب املحطة تركيز  2-3-3

الثانوية، مما يعني أنه ل ينبعث مباشرة من املصادر البشرية أو الطبيعية، بل يتشكل نتيجة تفاعالت كيميائية ضوئية في وجود  يعتبر األوزون األرض ي من امللوثات 

 .1أشعة الشمس و سالئف امللوثات، مثل أكاسيد النيتروجين، واملركبات العضوية املتطايرة

لعام    لتركيز األوزون   سنوي متوسط    أعلىحيث تم تسجيل  ،  أعلى من الحدود املسموح بها في الدولةفي إمارة عجمان  وتعد مستويات تركيز األوزون األرض ي الحالية  

وذلك    3ميكروغرام/م  50.59بلغ أعلى متوسط سنوي    2021وفي عام    ،(1-3-3- 2في محطة الجرف كما هو مبين في الشكل رقم )  3ميكروغرام/م  54.97بقيمة    2020

 
 رقية محمد  -هيئة البيئة أبوظبي-جودة الهواء - 2017تقرير حالة البيئة في إمارة أبوظبي  1
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في تركيز األ ق  ،حسب محطة الجرف النباتي بالمارة،  د تؤثر الزيادة  إلى تعقيد تركيب األوزون وزون على الغطاء  العوامل    وبالنظر  تأكيدات عملية حول  ل توجد 

  3ميكروغرام/م  26.48عند محطة الحميدية حيث بلغ      2020و  2021خالل عامي    أن أقل متوسط سنوي   (1- 3-3-2)، وكما يوضح الجدول  زيادةللاألساسية  املحركة  

 . 2020 لعام 3ميكروغرام/م   .3926بلغ و ، 2021عامفي 

 ( 1-3-3-2) جدول رقم 

 2021-2020في إمارة عجمان لعامي  لتركيز األوزون حسب املحطةسنوي املتوسط ال  
 وحدة القياس: ميكروغرام / م 

ي السنو املتوسط  املحطةسم  ا   األعوام 

 البيئة / املركزية  46.66

2020 

 الجرف 54.97

 مصفوت 41.38

 عجمان  32.27

 املنامة  38.18

 الحميدية 26.39

 مشيرف 29.82

 البيئة / املركزية  42.99

2021 

 الجرف 50.59

 مصفوت 37.09

 عجمان  30.47

 املنامة  40.67

 الحميدية 26.48

 مشيرف 35.30

 املصدر:مركز عجمان لإلحصاء  

 املصدر: دائرة  البلدية و التخطيط 
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 ( 1-3-3-2) شكل رقم 

 2021لعام في إمارة عجمان  لتركيز األوزون حسب املحطةسنوي املتوسط ال  

 

ال و   (2-3-3-2)جدول يوضح  الشهري   األوزون  السنوي  املتوسط  بلغ    املحطة  حسبلتركيز  الصناعية  للمناطق  السنوي  املتوسط  أن  النتائج    50.59  وتوضح 

ميكروغرام /    102.24الجرف في شهر مارس وبلغ    ةللمناطق السكنية و أن أعلى متوسط شهري  كان في محط     3ميكروغرام / م  35.50في حين بلغ     3ميكروغرام/ م

 عجمان.  محطة وذلك في  3ميكروغرام / م  8.56وبلغ   ديسمبروأقل متوسط شهري كان في شهر    3م
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 ( 2-3-3-2جدول رقم ) 

 2021  لعام عجمان إمارة في  املحطة حسبلتركيز األوزون السنوي املتوسط الشهري  و  
  وحدة القياس: ميكروغرام / م3

 ديسمبر  نوفمبر   كتوبر أ سبتمبر  أغسطس يوليو يونيو مايو ابريل   مارس فبراير يناير املحطةسم  ا نوع املحطة
املتوسط  

 السنوي 

 42.99 19.93 24.53 37.02 66.64 79.24 84.22 68.37 37.80 28.24 26.90 23.52 19.52 املركزية  /البيئة  سكني

 50.59 22.99 30.26 30.43 30.73 44.51 83.82 46.51 24.02 51.88 102.24 90.10 49.60 الجرف صناعي 

 37.09 20.25 18.78 22.23 36.58 26.32 26.73 39.37 49.63 68.64 39.40 47.31 49.87 مصفوت سكني

 30.47 8.56 16.81 36.19 39.66 23.01 30.10 42.23 51.81 32.68 34.37 23.43 26.81 عجمان  سكني

 40.67 38.10 33.69 34.80 42.00 40.87 36.64 47.32 51.65 46.76 44.64 37.65 33.88 املنامة  سكني

 26.48 23.25 21.67 20.78 25.36 20.74 29.71 26.29 26.19 27.45 34.14 32.50 29.70 الحميدية سكني

 35.30 33.14 29.42 30.50 31.31 28.46 32.00 49.54 58.35 33.08 38.27 34.67 24.86 مشيرف سكني

 املصدر:مركز عجمان لإلحصاء  

 املصدر: دائرة  البلدية و التخطيط 
 

 في إمارة عجمان   تركيز ثاني أكسيد الكبريت 2-3-4

الطاقة الكهربائية وتحلية املياه، ومعالجة النفط    من حرق الوقود في وسائل النقل، وإنتاج  األساسفي    ثاني أكسيد الكبريت من امللوثات الغازية التي تنبعثيعتبر  

املائية واملباني   إلى غياب   (1-4-3-2)، ويشير الجدول  1والغاز  التأثير السلبي على املسطحات  الكبريت وغياب  ثاني أكسيد  الناتجة عن  التنفس  حيث أن    مشكالت 

، حيث بلغ أعلى متوسط لعام  3ميكروغرام/م  60املتوسطات في الجدول أدناه توضح أن كمية ثاني أكسيد الكبريت تقع ضمن الحد املسموح به في الدولة والبالغ  

 
 

 

 
 رقية محمد  -هيئة البيئة أبوظبي-جودة الهواء - 2017تقرير حالة البيئة في إمارة أبوظبي   1
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وهذا يؤشر إلى تناقص كمية    3ميكروغرام/ م1.13عند محطة الجرف فيما بلغ أقل متوسط سنوي عند محطة عجمان بقيمة     3ميكروغرام/م  .158قيمة    2021

 .(1-4-3-2كما يوضح الشكل رقم )الصناعية  عن املناطق    السكنية أكسيد الكبريت بشكل ملحوظ في املناطق  يثان

 ( 1-4-3-2) جدول رقم 

 2021-2020حسب املحطة  في إمارة عجمان لعامي  لتركيز ثاني أكسيد الكبريتسنوي  املتوسط ال 

 وحدة القياس: ميكروغرام / م 3

ي السنو املتوسط  املحطةسم  ا  عواماأل    

 البيئة / املركزية  2.87

2020 

 الجرف 10.88

 مصفوت 3.08

 عجمان  1.30

 املنامة  3.07

 الحميدية 6.99

 مشيرف 7.25

 البيئة / املركزية  2.01

2021 

 الجرف 8.15

 مصفوت 3.28

 عجمان  1.13

 املنامة  4.02

 الحميدية 6.84

 مشيرف 7.72

 املصدر:مركز عجمان لإلحصاء  

 املصدر: دائرة  البلدية و التخطيط 
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 ( 1-4-3-2) شكل رقم 

 2021حسب املحطة  في إمارة عجمان لعام  لتركيز ثاني أكسيد الكبريتسنوي  املتوسط ال 

 

حيث بلغ املتوسط السنوي للمحطات السكنية    عجمان  إمارة  في  املحطة  حسب   الكبريت  أكسيد  ثاني   لتركيز  ي والسنو   الشهري   املتوسط  (2-4-3-2يوضح الجدول )

في شهر نوفمبر    3ميكروغرام / م15.09للمحطات الصناعية، كما بلغ أعلى متوسط شهري في محطة الجرف قيمته    3ميكروغرام / م  8.15و بلغ    3يكروغرام / مم  4.17

 في محطة عجمان و ذلك في شهر مارس.  3ميكروغرام / م 0.53ت فقد بلغ ري أما أقل متوسط لتركيز ثاني أكسيد الكب
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( 2-4-3-2جدول رقم )   

2021  لعام عجمان إمارة  في  املحطة  حسب   الكبريت أكسيد ثاني لتركيز والسنوي   الشهري  املتوسط   

3وحدة القياس: ميكروغرام / م  

نوع  

 املحطة
 ديسمبر  نوفمبر   كتوبر أ سبتمبر  أغسطس يوليو يونيو مايو ابريل   مارس فبراير يناير املحطةسم  ا

املتوسط  

 السنوي 

 2.01 2.23 2.25 1.65 1.70 2.17 1.65 1.89 2.09 2.32 2.30 2.54 1.38 املركزية  /البيئة  سكني

 8.15 10.17 15.09 13.59 8.52 6.39 5.80 4.72 6.62 9.04 10.22 6.03 1.59 الجرف صناعي 

 3.28 4.47 4.54 2.95 2.60 2.72 3.50 7.30 3.07 2.16 2.12 2.26 1.69 مصفوت سكني

 1.13 0.84 1.28 0.77 0.84 0.92 0.86 1.41 1.69 1.67 0.53 1.04 1.71 عجمان  سكني

 4.02 1.87 3.09 1.74 1.67 1.01 1.06 1.38 4.29 9.47 8.41 9.29 4.94 املنامة  سكني

 6.84 6.72 6.38 6.52 6.22 6.52 7.96 6.17 6.53 5.94 8.42 7.78 6.95 الحميدية سكني

 7.72 8.05 8.01 8.18 7.65 8.18 8.12 6.67 6.51 6.55 9.10 8.39 7.21 مشيرف سكني

 املصدر:مركز عجمان لإلحصاء  

 املصدر: دائرة  البلدية و التخطيط 
 

 ثاني أكسيد النيتروجين في إمارة عجمان   تركيز  2-3-5

خدام وسائل النقل الناتج عن  يعتبر غاز ثاني أكسيد النيتروجين من الغازات امللوثة الناتجة عن عملية الحتراق، وقد يزيد تركيز ثاني أكسيد النيتروجين بزيادة است

محطة منطقة الحميدية كما    وذلك في  2021في عام    3م  / ميكروغرام  39.85بلغ  سيد النيتروجين  أك تركيز ثاني  لأعلى متوسط  الزيادة السكانية وتشير النتائج إلى أن  

  2020  عامفي      3م  / ميكروغرام  45.00  بينما بلغ  ،  والسيارات ودخان السجائر  املرور  حركة  فيها  تكثر  سكنية  منطقة  أنها  إلى  ذلك  يعود  ( وقد1-5-3-2يبين الشكل رقم )

 .(1- 5-3-2يوضح الجدول)عند محطة منطقة عجمان، كما 
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 ( 1-5-3-2)  رقم جدول 

 2021-2020لعامي لتركيز ثاني أكسيد النيتروجين حسب املحطة في إمارة عجمان  سنوي املتوسط ال  
 وحدة القياس: ميكروغرام / م 3

السنوي املتوسط  املحطةسم  ا  عواماأل    

 البيئة / املركزية  17.40

2020 

 الجرف 21.20

 مصفوت 4.10

 عجمان  45.00

 املنامة  33.00

 الحميدية 30.80

 مشيرف 42.60

 البيئة / املركزية  14.04

2021 

 الجرف 10.54

 مصفوت 4.54

 عجمان  31.31

 املنامة  28.26

 الحميدية 39.85

 مشيرف 38.30

 املصدر:مركز عجمان لإلحصاء  

 املصدر: دائرة  البلدية و التخطيط 
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 ( 1-5-3-2)  شكل رقم

 2021لعام لتركيز ثاني أكسيد النيتروجين حسب املحطة في إمارة عجمان  سنوي املتوسط ال  

 
 

( الجدول  لتركيز  الشهري   (املتوسط2-5-3-2يوضح  السنوي    2021  لعام  عجمان  إمارة   في  املحطة  حسب  النيتروجين  أكسيد  ثاني  والسنوي  املتوسط  بلغ  حيث 

 3ميكروغرام / م 63.08وبلغ أعلى متوسط شهري في محطة عجمان  ،للمحطات الصناعية 3ميكروغرام / م 10.54 و بلغ 3ميكروغرام / م 26.05للمحطات السكنية 

 وذلك في شهر يوليو.  محطة البيئة/املركزيةفي   3ميكروغرام/م1.28في شهر يناير أما أقل متوسط لتركيز ثاني أكسيد النيتروجين فقد بلغ 
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 (2-5-3-2رقم )   جدول 

 2021  لعام  عجمان إمارة  في  املحطة حسب النيتروجين أكسيد ثاني والسنوي لتركيز  الشهري  املتوسط 

3وحدة القياس: ميكروغرام / م  

 ديسمبر  نوفمبر   كتوبر أ سبتمبر  أغسطس يوليو يونيو مايو ابريل   مارس فبراير يناير املحطةسم  ا نوع املحطة
املتوسط  

 السنوي 

 14.04 4.04 4.07 4.04 2.49 2.07 1.28 23.43 16.61 27.46 28.61 15.92 38.46 املركزية  /البيئة  سكني

 10.54 3.14 4.19 4.58 4.81 7.32 4.36 3.28 3.08 12.25 30.70 24.61 24.11 الجرف صناعي 

 4.54 3.36 2.93 2.93 2.95 2.97 3.20 4.73 5.37 3.55 6.25 8.77 7.49 مصفوت سكني

 31.31 1.92 8.50 1.92 10.44 16.90 32.35 39.44 43.64 56.29 53.18 48.07 63.08 عجمان  سكني

 28.26 33.78 27.69 31.22 25.80 22.68 18.60 25.16 29.78 30.76 28.60 28.91 36.12 املنامة  سكني

 39.85 53.39 38.71 34.27 34.11 29.74 30.63 39.39 42.58 60.86 44.43 39.70 30.43 الحميدية سكني

 38.30 39.99 33.54 40.12 28.12 23.65 24.51 33.33 38.43 54.28 57.54 49.08 37.01 مشيرف سكني

 املصدر:مركز عجمان لإلحصاء  

 املصدر: دائرة  البلدية و التخطيط 
 

اقبة محطة حسب الهواء ملوثات لتركيز  السنوي   املتوسط 2-3-6  عجمان  إمارة  في املر

الجسيمات القابلة لالستنشاق )قطرها  أقل ، حيث أن املتوسط السنوي لتركيز  2021-2019  عوامقيم املتوسط السنوي مللوثات الهواء لأل   (1-6-3-2)يبين الجدول  

، كما    2020خالل عام      3ميكروغرام/م  90.69    وبلغت  2019في عام    3ميكروغرام/م  74.85  بلغت  قد  كورة  ذامل  عواماأل في املناطق السكنية خالل    ميكرون(  10من  

وارتفاع حركة الرياح، كما يبين    2021-2020  عوامويعزى ذلك الرتفاع الكبير في املتوسطات نتيجة لقلة األمطار خالل األ   2021في عام    3ميكروغرام/ م  75.46  تبلغ

لعام      3ميكروغرام/م   0.35إلى    2019لعام      3ميكروغرام/م   0.43الجدول أن املتوسط السنوي لتركيز أول أكسيد الكربون في املناطق الصناعية قد انخفض  من  

أن معظم املحطات التي يتم الرصد فيها هي مناطق سكنية حيث بلغت    (1-6-3-2)ل  ( والشك2-6-3-2، ويوضح الجدول )    3ميكروغرام/م 0.41ثم ليرتفع ويبلغ    2020

 % من إجمالي املحطات. 14% من إجمالي املحطات و بلغت املحطات الصناعية نسبة 86نسبة املحطات السكنية  
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 ( 1-6-3-2) رقم  جدول 

اقبة محطة حسب الهواء ملوثات لتركيز  السنوي  املتوسط   2021-2019  عوام عجمان لل  إمارة في  املر

املحطةسم  ا  
نوع   

 املحطة

الجسيمات القابلة لالستنشاق )قطرها  

ميكرون(  10أقل من   
كسيد الكبريتأثاني  النيتروجينكسيد أثاني   رض ياألوزون األ    أول أكسيد الكربون  

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

 0.54 0.52 0.43 42.99 46.66 49.02 14.04 17.40 23.90 2.01 2.87 4.09 54.53 44.10 44.30 سكني املركزية  /البيئة 

 0.41 0.35 0.43 50.59 54.97 38.98 10.54 21.20 31.60 8.15 10.88 9.51 101.56 101.10 80.30 صناعي  الجرف

 0.17 0.23 0.20 37.09 41.38 62.54 4.54 4.10 8.30 3.28 3.08 6.86 28.57 46.00 58.00 سكني مصفوت

 0.69 0.72 0.41 30.47 32.27 27.03 31.31 45.00 55.6 1.13 1.30 0.89 79.86 85.70 66.10 سكني عجمان 

 0.71 0.53 0.75 40.67 38.18 49.75 28.26 33.00 31.20 4.02 3.07 1.55 37.22 103.80 131.00 سكني املنامة 

 0.79 0.93 1.50 26.48 26.39 59.60 39.85 30.80 43.30 6.84 6.99 8.36 127.62 - - سكني *الحميدية

 0.64 0.44 0.95 35.30 29.82 78.15 38.30 42.60 33.40 7.72 7.25 8.60 124.96 109.87 115.40 سكني مشيرف

 املصدر:مركز عجمان لإلحصاء  

 التخطيط املصدر: دائرة  البلدية و 

 .(: تعني أنه غير متوفر-العالمة)
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 ( 2-6-3-2) رقم  جدول 

2021التوزيع النسبي ملحطات جودة الهواء حسب نوع املحطة في إمارة عجمان لعام    

املحطة نوع  النسبة املئوية  العدد 

 % 86 6 سكني

 % 14 1 صناعي 

 % 100 7 الجمالي 

 املصدر:مركز عجمان لإلحصاء  

 املصدر: دائرة  البلدية و التخطيط 
 

 ( 1-6-3-2)  رقم شكل

2021التوزيع النسبي ملحطات جودة الهواء حسب نوع املحطة في إمارة عجمان لعام    

 
 

%14

%86

صناعي سكني
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 نماذج  الجداول  :املرفقات 

 
 

 2021إنتاج الكهرباء من املصادر الطبيعية في إمارة عجمان لعام  .1

 
 النتاج  ) جيجاواط ساعة( إجمالي  الطاقة التصميمية ) ميجا واط (إجمالي  املشاريع  /عدد املحطات نوع الطاقة

   

 

 

 

 
 

اقبة والفحص حسب محطةفحوص عينات من مياه الخليج   لنتائج بعضاملتوسط السنوي   .2  2021في إمارة عجمان لعام  املر

 

 
 
 
 

 السنة
سم   ا
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 الحموضة 

درجة  

 الحرارة

)درجة  

 مئوية( 

املواد 

العالقة  

 الكلية
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 لتر(

 امللوحة
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 الكثافة

 (3)جرام/سم
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)ملغم / 

 لتر(

 فوسفات 
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 لتر(

 الرصاص 

)ميكروغرام 

 لتر( /

 النيكل

)ميكروغرام 

 لتر( /

 

 الزئبق 

)ميكروغرام 

 لتر( /

 كاديوم

)ميكروغرام 

 لتر( /

بكتيريا 

الكوليفورم 

 الغائطية

  100مستعمرة/

 مل 
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 2021في إمارة عجمان لعام   ميكرون( حسب املحطة و األشهر  10األتربة املستنشقة ) قطرها كيز والقيمة العظمى لتر   ي سنو املتوسط ال  .3

 

السنوي املتوسط  عدد األيام املتجاوزة للحد املحطة سم  ا القيمة العظمى    السنة 

     

 
 
 

 2021في إمارة عجمان لعام  كسيد الكربون حسب املحطة و األشهر أأول  كيز  العظمى لتر والقيمة  سنوي  ال املتوسط  .4

 

السنوي املتوسط  عدد األيام املتجاوزة للحد املحطة سم  ا القيمة العظمى    السنة 

     

 
 

 

 2021ام في إمارة عجمان لع  األوزون حسب املحطة و األشهر كيز والقيمة العظمى لتر سنوي  ال املتوسط  .5

 

السنوي املتوسط  عدد األيام املتجاوزة للحد املحطة سم  ا القيمة العظمى    السنة 
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 2021في إمارة عجمان لعام  ثاني أكسيد الكبريت حسب املحطة و األشهر كيز والقيمة العظمى لتر سنوي  ال املتوسط  .6

 

السنوي املتوسط  عدد األيام املتجاوزة للحد املحطة سم  ا القيمة العظمى    السنة 

     

 
 
 

 2021في إمارة عجمان لعام  ثاني أكسيد النيتروجين حسب املحطة و األشهر كيز والقيمة العظمى لتر سنوي  ال املتوسط  .7

 

السنوي املتوسط  عدد األيام املتجاوزة للحد املحطة سم  ا القيمة العظمى    السنة 

     

 
 

 
 


