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  المستخلص

 واقع نوعية الهواء في الجمهورية العربية السورية، و توثيق كـل            هذا التقرير إلى إلقاء الضوء    هدف  ي

 1999لفترة ما بـين العـام       ل  وذلك من معلومات وبيانات رسمية و دراسات وطنية في هذا المجال،         ما توفر   

 نوعية الهـواء فـي      واقععن  وطنية  ة للبدء بتأسيس قاعدة بيانات      تحفيز الجهات المعني  ل،  2006ومطلع العام   

يض االنعكاسات الـسلبية    لتخف،  لمراقبتها و مواكبة تطورها الزمني     الالزمة    مؤشرات الرصد  ةًتضمنم،  سورية

 و ذلـك لمـساعدة الـسياسيين    . الناتجة عن النشاطات االقتصادية واالجتماعية المؤدية لتدني نوعية الهـواء       

الطـرق المثلـى إلدارتـه     وإيجـاد   اتخاذ اإلجراءات المناسبة للحد من هذا التدهور، و     علىوصانعي القرار   

  .  والتحكم به

 رصد و مراقبة مستمرة لملوثات الهواء المحيط علـى مـستوى            ال يوجد في سورية حتى اآلن شبكة      

لفترات قصيرة و متوسطة األمد فـي       المتفرقة  بعض القياسات   العاصمة والمدن الكبرى، و بالرغم من وجود        

التـي افتقـرت للـشمولية      و،   وبعض النقاط الساخنة بالقرب من المنـشآت الـصناعية         مدينتي دمشق وحلب  

إلى تدني نوعية الهواء في المـدن الكبـرى بحـسب             بشكل عام  ه القياسات أشارت  واالستمرارية، إال أن هذ   

العوالق الهوائية  و   العوالق الهوائية الكلية      تلوث الهواء الناتج عن     باألخص و،  المعايير السورية لنوعية الهواء   

 نوعية  نيدتفي  تأثيراً   الملوثاتكثر  من أ التي تعد   و   ،ذات التأثيرات بالغة السوء في صحة المواطنين       ،التنفسية

  .  الهواء في المناطق الحضرية في سورية

تشكل المصدر الرئيسي لتلـوث الهـواء فـي           المستعملة في سورية،   وسائط النقل يوضح التقرير أن    

، وهذا يعود إلى أن نسبة كبيرة منها قديمة، و وبالتالي فإن كفاءة االحتـراق فـي                  و المدن  المناطق الحضرية 

ضة حيث أن السيارات القديمة تطلق من الملوثات أكثر بكثير مما تطلقـه الـسيارات حديثـة                 محركاتها منخف 

.   أدخلت على محركاتها التحسينات التقنية العديدة لتستجيب للمعايير العالمية للمحافظة على البيئة            والتيالصنع  

  تلعـب  ،ه في الفترة الباردة من الـسنة       و تسخين الميا   ،وسائط التدفئة التقليدية  و قد بين التقرير أيضاً، إلى أن        

المحملة   والعوالق الهوائية التنفسية   (Soot) لهباب الفحم ، باإلضافة   الغازيةهاماً في زيادة ملوثات الهواء       دورا ً 

ذي ال  النوعية المتدنية  يذ المازوتى استعمال   لإ و هذا يعود     ،العضوية و الال عضوية   بمختلف أنواع الملوثات    

   . التدفئةالنقل و، المستعمل في وسائط والشوائب من الكبريت عاليةبة حتوي على نسي
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 ة ـــدمـقـم -1

 من عناصر غازية أو صـلبة أو        ، مكوناته الطبيعية  ة نسب تعريف تلوث الهواء بأنة أي تغيير في      يمكن  

تؤدي إلى تأثيرات ضـارة،      و،   ناتجة عن مصادر طبيعية أو أنشطة بشرية، سواًء بالزيادة أو النقصان           سائلة،

 Richard et al.,1994; Hester & Harrison)بـشكل عـام   مباشرة أو غير مباشرة، في مكونات النظام البيئي 

عـضوية   و الال كبات العضوية    والعوالق و الدخان و المر     أصبح تلوث الهواء بالعديد من الغازات      قدف (1997

و بات الحفـاظ علـى   ، في عصرنا الحاليمن المشاكل البيئية الخطيرة     و غيرها،   ... والرصاص و الضجيج    

يؤدي تلوث الهـواء    . نوعية الهواء الطبيعية من أهم الضروريات الملحة للحفاظ على صحة اإلنسان و حياته            

 األجنـة مثـل والدة الجنـين ميتـاً          في، كما يؤثر سلباً     إلى التسبب في أمراض الحساسية الصدرية و الربو       

لـى  إإحصائيات منظمة الصحة العالمية ظهرت و قد أ  )Holdren and Smith ,0020(وانخفاض وزن المواليد 

  . )Kathuria ,2002( تعود لتلوث الهواء  التي تدخل المستشفياتمن حاالت الوفاة السنوية %8-4أن 

مج المتوسـط   ضمن إطـار برنـا  ، )World Bank/METAP, 2004( ت دراسة للبنك الدوليراشأكما 

، إلى وجود تأثيرات سلبية هامة على الـصحة         سوريةكلفة التدهور البيئي في     تللمساعدات التقنية البيئية لتقدير     

 10لكـل   % 0.08 حصول زيادة في عدد الوفيات تقدر بحـوالي       احتمال نتيجة تلوث الهواء وقدرت الدراسة    

 3500 قدرت الدراسة أنه هناك حـوالي         و . الستنشاقتركيز العوالق الناعمة القابلة ل    إضافية ل  3م/ميكروغرام

 كل عام نتيجة التعرض للمستويات العالية من        ،سورية في   ، حالة التهاب قصبات مزمن    17000حالة وفاة  و     

 سـورية  فـي     و الصحي  و خلصت الدراسة إلى أن كلفة التدهور البيئي       . تلوث الهواء في المناطق الحضرية    

   ليـرة سـورية    مليار 11.7 تكاليف هذا التدهور بحوالي        تلمرتبة األولى و قدر   نتيجة تلوث الهواء احتلت ا    

  .  في السنة)  مليون دوالر234 (

   نوعية الهواء الضغوط المؤثرة فيالقوى المحركة و  -2

 فـي    و مروريـة   أدى النمو السكاني المضطرد و ما رافقه من نشاطات بشرية و اقتصادية و صـناعية              

 استنزاف مجحف للموارد    مبادئ التنمية المستدامة، إلى   مراعاة  الثالث الماضية، و عدم      خالل العقود    ،سورية

تلوث الهواء و خاصة في المـدن و التجمعـات الـسكانية             يعتبر    و . في التوازن البيئي  اختالل   المتجددة، و 

  .  كافة النظم البيئيةفي و  صحة الناس  في مقدمة المشاكل البيئية التي انعكست سلباً فيالكبرى
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  : في سوريةو توزعهم الديموغرافي عدد السكان تطور . 2-1

 مليون 17.980 و وصل إلى.  عدد سكان سورية أكثر من ثالث مرات، خالل نصف القرن الماضيتضاعف

في محـافظتي   %) 45حوالي  ( السكان   العظمى من غالبية  التمركز  ت،  )1شكل  ال( 2004   في نهاية عام   1نسمة

و توليـد   و وسائط النقـل     علية زيادة هائلة في استهالك الموارد الطبيعية و الطاقة          ترتب  مما   دمشق و حلب،  

ويالحظ  . عن طريق الحرق المكشوف    ،في كثير من األحيان    ،المخلفات بأنواعها و التي يجري التخلص منها      

من العوامـل   ، و يعزى ذلك إلى مجموعة       أن معدل نمو السكان في المناطق الحضرية يفوق مثيله في الريف          

، و التي تشكل واحدة من الظواهر الديموغرافية التي تعزى فـي الغالـب              مدنأهمها الهجرة من الريف إلى ال     

و يمكن مالحظة الزيادة السكانية للحضر من خالل التضخم المتزايد في حجـم المـدن و                . ألسباب اقتصادية 

بسبب التغيرات االقتصادية المترافقة مع إقامة      ،  تحول الكثير من المراكز اإلدارية الريفية إلى مراكز حضرية        

المشاريع الصناعية و الخدمية، مما أدى إلى إعادة توزيع القوى العاملة لصالح القطاع الصناعي و الخـدمي                 

    .على حساب القطاع الزراعي

  

تطور أعداد السكان في سورية خالل األعوام 1960-2004 (باأللوف)
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  .)باأللوف (2004-1960 خالل األعوام سوريةفي عدد السكان  تطور :1الشكل 

  

                                                 
  )القوة البشرية وقوة العمل (2005المجموعة اإلحصائية  1
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وأرتفع عدد سـكانها مـن      . أضعاف ستة أكثر من    دمشق عدد سكان    خير نصف القرن األ   تضاعف خالل وقد  

حدثت .  بالمئة سنوياً  3.4بمعدل نمو حوالي    ،  2005  نسمة عام مليون   2.3 إلى     1950 ألف نسمة عام     367

 معظم هذه الزيادة على شكل سكن عشوائي غير نظامي على أطراف المدينة أو خارجها مباشرةً، على حساب                

 و المـدن    األريـاف  من   مهاجرونوفي أغلب األحوال استقر ال    .  حيث األراضي األرخص   ،الرقعة الخضراء 

و تعاني هذه المناطق من كثافـات سـكانية عاليـة و            . األخرى على أراض زراعية لم تشملها خطط التنمية       

الصحية و النظافة العامة،     وتدهور البيئة، وسوء الرعاية      الموارد الطبيعية مجموعة مشاكل، بما فيها استنزاف      

 في المئة من سكان دمشق يعيشون في        40و يقدر حالياً أن نسبة      . و البناء الخطر والعشوائي، والبطالة، والفقر     

تـشير  .  المـوارد البيئيـة  على  ةًمتزايد طاًوفرض ضغاألمر الذي  . (UNEP 2006)مناطق سكن عشوائي 

فقـد  . إلى تباين كبيرة في كثافة السكان بين محافظة و أخرى         إحصائيات التوزع السكاني في محافظات القطر       

 نـسمة فـي   30 مقابـل  2 ألف نسمة في كـم 13 أكثر من    2004كانت كثافة السكان في محافظة دمشق عام        

   .2محافظة دير الزور، التي تمتلك مصادر أوفر للمياه والنفط

  

  
بين الصورة المـأخوذة     ت . 2005 و   1972ي  مقارنة بين صورتين فضائيتين لمدينة دمشق في عام        :a1شكل  ال

 بـسبب تزايـد    ، بقصد البنـاء   ، لتلبية الطلب على األراضي    تآكل الرقعة الخضراء المحيطة بدمشق     2005عام  

قهقـر  اللون الرمادي يظهر مناطق التوسع الحضري، بينما اللون األخضر يظهر الغطاء النبـاتي المت             . السكان

(UNEP 2006).  

                                                 
 . معطيات الخطة الخمسية العاشرة2
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  .)اسالطبالة، دمر، عش الورور، الكب (بعض مناطق السكن العشوائي في مدينة دمشقصور ل

 

   :)GDP( الناتج المحلي اإلجمالي. 2-2

اسـتخراج  (توزع الناتج المحلي اإلجمالي حسب قطاعات الزراعة و الصناعة و الطاقة و التعـدين               

 2000 عـام   هذه القطاعـات شكلتلسوري، إذ و التي تشكل الركائز األساسية لالقتصاد ا    ...) البترول والغاز 

و بلغـت نـسبة الـصناعة و        % 27.3و قد شكلت الزراعة بمفردها      . من مجمل الناتج المحلي   % 46حوالي  

% 50.1حـدود   ) بما فيها النقل و االتصاالت    ( الخدمات بأنواعها    شكلتبينما  % 18.5التعدين والطاقة حدود    

، و قد بلغ الناتج المحلـي       )2 الشكل (%4.1 فال يزيد عن     ء و التشييد  من مجمل الناتج المحلي، أما قطاع البنا      

، وبلـغ   ) مليـار دوالر أمريكـي     13.702 ( مليار ليرة سورية   644 حوالي   2000 في سورية لعام     اإلجمالي

 دوالر 1100 ألف ليـرة سـورية، أي مـا يعـادل        51.7 حوالي   2000نصيب الفرد من الناتج المحلي لعام       

   .الصرف في ذلك العامأمريكي بحسب سعر 
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و قد انخفضت نسبة القوة العاملـة فـي القطـاع           

 لتـصل إلـى     1970عـام   % 51.6الزراعي من   

كما سجل قطـاع البنـاء و       . 2000عام  % 28.5

التشييد نمواً كبيراً تجلى بارتفاع نسبة العاملين فيه        

عـام  % 14.3 لتـصل إلـى      1970عام  % 7من  

األبنيـة و   على إنشاء     و ذلك نتيجة الطلب       2000

 الوحــدات الــسكنية لتلبيــة احتياجــات الــسكان

   ). 2001المجموعة اإلحصائية، (
، 2000 لعـام  (GDP)3توزع الناتج المحلي اإلجمالي : 2الشكل  

   ).2001المجموعة اإلحصائية (

بعها مـن   لتوسع في الصناعات اإلنشائية و مواد البناء مثل مصانع االسمنت و ما يت            ى ا لإ الواقعهذا   أدى قد  و

و في كثير من األحيـان      ( كبيرة منها على أطراف المدن       ة، التي تتركز نسب   ...مقالع ألحجار البناء و الرخام    

 فـي المؤثرة   اتضغوطويمكن حصر أهم ال    .)األخص العشوائية منها  بالتجمعات السكانية و    أو ضمن   بالقرب  

  : تياآلبتلوث الهواء في سورية 

  :وسائط النقل . 2-3

اً في دول العالم للحاجة الزائدة لنقل الناس والمواد والبضائع          كبير النقل تطوراً    وسائطعلى  ب   الطل تطور

ففي تايالند ازداد معـدل      .لوسائطوالمنتجات المختلفة لزيادة مستوى الدخل ورغبة األشخاص بامتالك مثل هذه ا          

مليون مركبة عام   / 2.4/بات من   المركعدد  الصين زاد    في    و 1980منذ عام   % 15 سنوياً  بمعدل     لوسائطهذه ا 

   .2020مرة عام ) 22-13(ألكثر من يصل من المتوقع أن   و1994مليون عام / 9.4/ إلى 1984

زيادة الحاجـة    إلى   ، و خاصة في المدن الكبرى،      في سورية  د السكان اعدالمضطردة و الكبيرة أل   أدت الزيادة   

/ 326237/نحو   1984فبينما كان عددها في سورية عام        ،تزايد عدد وسائط النقل   للنقل و االنتقال، مما أدى ل     

عربة / 880176/وإلى  / 653299/ إلى   1997ت عام   صلفقد و عربة من جميع األعمار واألنواع واألجناس       

  . )A/2جدول ، و ال3شكل ال (2003  امع

 ية في المرتبة قبـل  ، حيث تأتي سور )a3الشكل  (  جداً مقارنةً بالدول المجاورة    ةهذه الزيادة لم تزل متواضع     و

 لكـل  (Passenger car)إذ ال يزيد عدد سيارة الركـوب  ، السكانالسيارات مقارنةً بعدد األخيرة بالنسبة لعدد 

فـي  ركـوب    سيارة   400إلى  ، في حين يرتفع هذا العدد        خاصة و عامة    سيارة ركوب  11 نسمة عن    1000

    . )UNEP, 2004 (لبنان

                                                 
3 : (GDP: Gross Domestic Product)و القيمة النقدية في السوق من المنتجات و السلع، و يعرف بالناتج المحلي اإلجمالي و الخدمات التي أنتجها االقتصاد المحلي خالل سنة واحدة ه  .  
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   ).UNEP, 2004( نسمة،  في سورية و لبنان 1000 لكل  ،(Passenger car) الركوب اتمقارنة عدد سيار: a3الشكل 

  

 تزايد وسائط النقل  في سورية خالل األعوام 2003-1999
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سيارات خفيفة ثقيلة آليات متنوعة أخرى    دراجات نارية المجموع
  

  . 2003-1999 وسائط النقل  في سورية خالل األعوام ةدازاي :3الشكل 

  

 و اعتماد النقـل الجمـاعي علـى الحـافالت           هذا و لعدم وجود منظومة نقل جماعية متطورة تفي بالغرض         

زيـادةً كبيـرة     )الميكروباص(من  هذه   ةوسائط النقل العام  أسطول  فقد أزداد تعداد    ،  )الميكروباص(الصغيرة  

والجدير بالـذكر أن هـذه      يجري تشغيلها من قبل القطاع الخاص،       ، و 4المازوتب، تعمل    مركبة 41095بلغت  

   . )4a صورال( المطلوبة و ال تراعي االعتبارات البيئية في تشغيلها الفنيةللمعايير الوسائط في معظمها تفتقر 

                                                 
  ). Diesel(تسمية محلية لمشتق نفطي ذو مواصفات فنية قريبة من الديزل : المازوت 4



9 Review of Air Quality in Syria, 2006  

Meslmani Y., 2006.  Environmental Protection Division, AECS 

 أن نسبة   ، وهذا يعود إلى    في سورية   المصدر الرئيسي لتلوث الهواء في المناطق الحضرية        وسائط النقل  تشكل

، و وبالتالي فإن كفاءة االحتراق في محركاتها منخفـضة حيـث أن الـسيارات               )4شكل  ال(كبيرة منها قديمة    

أدخلـت علـى محركاتهـا       والتـي   حديثة الصنع  القديمة تطلق من الملوثات أكثر بكثير مما تطلقه السيارات        

    .لتستجيب للمعايير العالمية للمحافظة على البيئةالتحسينات التقنية العديدة 
  

    

    

أطـراف  على  المتواجد  الغبار  ن ألحد باصات القطاع العام وهو ينفث الدخان األسود الذي يثير            االعلويتان  الصورت :4a صورال

 الغازيـة الناتجـة عـن       اتالصورة السفلى على اليمين فتشير لالنبعاث     و . ن العوالق الصلبة في الهواء    ، و يكون جزء م    الطريق

ـ         ي دمشق فوسائط النقل القديمة     سيارات الحديثـة  ، أما الصورة السفلى على اليسار فتمثل االنبعاثات الغازية الناتجة عن بعض ال

  .البيئيةروط شالتي ال تراعي ال
  

ال تخضع للمواصفات التـي تأخـذ بعـين         نواع السيارات المدخلة حديثا لسورية      كما أن العديد من أ    

 تفتقد للشروط الفنية المطبقة في الدول المتقدمة لتخفيض االنبعاثـات الناتجـة عـن               االعتبار القضايا البيئية و   

ـ ، منتج   وقودومما يزيد األمر سوءاًً أن هذه السيارات تعمل ب        .  محركاتها  ات متدنيـة   مواصـف  يذاً، و   محلي
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 Air Quality in (في المـازوت % 0.7في البنزين، و% 0.15 تبلغ 5يحتوي على نسبة مرتفعة من الكبريتو

Damascus, 2000(، السيارات، وبخاصة هذه زيادة انبعاث الغازات الملوثة المنطلقة من عوادم  مما يؤدي إلى

   .  و هباب الفحمثاني أكسيد الكبريت،
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السيارات الـسياحية وفـق   نسبة أعداد  ةإحصائي c-. هاأعمارزع عدد وسائط النقل في سورية بحسب نوعها و      تو b-: 4الشكل  

  ).2000لعام ل(ها أعمارعائديها و
  

 وجود تـشوه فـي بنيـة    توزع عدد وسائط النقل في سورية بحسب نوعها إلىالذي يظهر  4b يوضح الشكل

 منها  باألخصالشاحنات و   ه تحديداً بازدياد أعداد     مثل هذا التشو   ويت . المنتشرة في سورية  البري  أسطول النقل   

لقيـود    وتعزى هذه المـشكلة ل .السيارات السياحيةأعدادها ضعفي أعداد  ، والتي تتجاوز    )البيك أب (الصغيرة  

ن وعلـى    بشكل مقـنّ   ة على استيراد السيارات السياحية، التي لم يكن يسمح باستيرادها إال          فروضمالتي كانت   

   .رات متباعدةفت

                                                 
 ). سادكوب(روقات كتاب وزارة النفط والثروة المعدنية، مؤسسة مح 5
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أن أكثر من ثلـث وسـائط النقـل           السورية، المسببة لتلوث الهواء داخل المدن    الرئيسية  من أهم الضغوط    و  

فـي  آلية   880176 آلية من أصل     320947بلغ عدد هذه اآلليات     إذ  المازوت،   على   تعمل%)  36(السورية  

  : اليعلى النحو الت) 1( كما هو موضح بالجدول ، و قد توزعت2003عام 

   . 2003توزع عدد اآلليات التي تعمل على المازوت، بحسب نوعها للعام : 1الجدول 

 العدد  نوع اآللية

  2010   سياحيةسيارة

  4725  باص

  1628  نقل داخليباص 

  41,095  ميكروباص

  135,000  الشاحنات

  1396  براد

  2740  صهريج خاص

  122,177   زراعيةآلية

  4476  مركبة أشغال

  3020  ال خاصستعماال

  2411  آليات مختلفة

  

التـي تعـد     ،)الـسيرفيس (استهالك الوقود الذي تحرقه فقط الميكروباصات       عن   بسيطة   ةركو يمكن إعطاء ف   

يـوم،  / ساعة وسـطياً   14لمدة  في العمل   تتواجد  رض أن هذه المركبات     بفوسيلة النقل الرئيسية داخل المدن،      

، نجد و بحساب بسيط أن      ساعة/ ليتر 5ة استهالكها للمازوت هو     ، و أن نسب   %90بنسبة   سنة،/ يوم 330خالل  

   .  طن مازوت سنويا715958ًمن المركبات يبلغ حوالي االستهالك الكلي لهذه الفئة 
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ات التي تعمل على المازوت في مدينة حلب، والـصورة  الميكروباصصورة النبعاث الدخان األسود الناتج عن أحد      :4dصور  ال

  . روباصات بالنسبة للعدد الكلي لوسائط النقل في أحد  شوارع دمشقكنسبة هذه الميهر ظالثانية ت
  

  :  الوقود في القطراستهالك .2-4

، في مجال توليد الطاقة الكهربائية و في الصناعة         أنواعهيستهلك القطر الغاز الطبيعي و الوقود السائل بجميع         

 اسـتهالك الوقـود الـسنوي    تزايد   )5 (شكل ال ويبين. ية وغيرها و وسائط النقل والتدفئة واالستخدامات المنزل     

  .   النسب المئوية لالستهالك في المجاالت المختلفة)6الشكل (، و بحسب النوع
  

  :  محطات توزيع الوقود  .2-4-1

 محطة  1029بلغ عدد هذه المحطات في سورية       وتنتشر محطات الوقود في سائر المدن السورية و شوارعها،          

 محطة لتزويد المركبات بالوقود باإلضـافة       185 منها في دمشق و ريفها       ، يوجد  مركز توزيع  315و  تزويد  

 مركز رئيسي لتوزيع المحروقات، و تقع بعض هذه المحطات في الشوارع المكتظة بالـسكان، و تـشكل                  56

المركبـات   و   (Benzen)هذه المحطات مصدراً لتلوث الهواء باألبخرة، التي تصدر عـن الوقـود كـالبنزن               

و تحدث عملية التبخر في أثناء عمليات النقل و التخزين و الملئ و إعـادة  . (THC & VOC)الهيدروكربونية 

التعبئة في السيارات، هذا باإلضافة لتبخر البنزين في السيارات نفسها، و حتى في حالة وقوف المحرك عـن                  

وينتشر في هواء دمشق    . 6 صيفاً 0.002 تصل إلى     من كتلة الوقود الكلي و     0.001و تبلغ نسبة التبخر       . العمل

 طن يومياً من هذه األبخرة، و تختلف هذه الكمية شتاء وصيفاً باختالف             2-1على سبيل المثال وسطياً ما بين       

  .  درجات الحرارة

  

                                                 
6Articles: La pollution de l'air en Syrie: ses sources, son importance, et les méthodes de réduction. Nouvelles Scientifiques, March 1998.  
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استهالك المشتقات النفطية في سورية بحسب نوعها خالل األعوام  1990- 2004
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ة  االت المختلف النسبة المئوية الوسطية الستهالك الوقود في سورية في المج

24%

10%

15%

51%

الطاقة الصناعة  وسائط النقل   تدفئة و استخدامات منزلية أخرى
النـسبة المئويـة   )  b.2004-1990 استهالك مشتقات الوقود السنوي في سورية بحسب أنواعها خالل األعـوام  ) a:5الشكل 

  . الوسطية الستهالك الوقود في سورية في المجاالت المختلفة
  

  : محطات توليد الطاقة الكهربائية .2-5

  : تنتج الطاقة الكهربائية في سورية من أربعة مصادر رئيسية و هي

ـ % 17  حوالي  نسبة اإلنتاج فيها   تبلغو  المحطات الكهرمائية و التي تعد من المصادر النظيفة          ن إجمـالي   م

  . الطاقة المولدة

   .محطات العنفات الغازية التي تعمل على الغاز الطبيعي
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المحطات البخارية التي تعمل على الفيول الثقيل و هذه المحطات من أكثر المصادر تلويثاً للهـواء باإلضـافة                 

، فقـد   الطبيعـي ، و التي يجري تحويلها بشكل تدريجي لتعمل على الغاز           مازوتللمحطات التي تعمل على ال    

 . %44حوالي ليصل إلى  2004ازداد دور الغاز في إنتاج الطاقة الكهربائية المنتجة في عام 

حيـث بلـغ    .  2004-1990تطور الطلب على الوقود في قطاع الطاقة خالل األعـوام           ) 7(ويوضح الشكل   

 باإلضـافة   ، في سورية  )وتالفيول الثقيل و الماز    (هذه المحطات سنوياً حوالي نصف الوقود السائل      استهالك  

من مجمل الطاقة الكهربائية في القطر باستعمال       % 87 توليد   2004في العام    جرى. )5الشكل  (للغاز الطبيعي   

   ). الفيول والغاز(منتجات البترول 

  

   تطور الطلب على الوقود في قطاع الطاقة خالل األعوام 1990-2004 (ألف طن متري نظامي)
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مازوت  المجموع غاز طبيعي  الفيول

 
   .2004-1990تطور الطلب على الوقود في قطاع الطاقة خالل األعوام  :7الشكل 

  

  :  ةناعـالص  2-6

 التوسـع   إلىام سورية خالل نصف القرن الماضي بتحقيق معدالت قياسية للتنمية الصناعية            أدى اهتم 

تظهر  .  بعين االعتبار   المستدام خذ البعد البيئي  و عدم أ  تخطيط بيئي مسبق    السريع في القطاع الصناعي بدون      

 الرئيسية في سورية فقد     المؤشرات االقتصادية إلى نتائج إيجابية وهامة في تطوير ورفع النشاطات االقتصادية          

 الناتج المحلي اإلجمالي، وتبين     ةارتفع حجم االستثمارات الموظفة في قطاع الصناعة بشكل ملحوظ في تركيبي          

وهـي تعـادل    ) 2001للعـام   % (29أن مساهمة قطاع الصناعة في البنية الهيكلية لالقتصاد السوري تشكل           
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من الناتج المحلـي    % 55أي أن مجموع القطاعين يشكل      % 26مساهمة قطاع الزراعة الذي يصل تقريباً إلى        

تلعب الصناعة دورا بالغاً في إطالق ملوثات        . اإلجمالي والباقي للنقل والمواصالت والتخزين والبناء والتشييد      

الهواء المختلفة سواء عن طريق حرق الوقود الالزم لهذه الصناعة أو كناتج عن العمليـات الـصناعية فـي                   

 ، مما يـنعكس سـلباً فـي       العوالق في الـهواء  الغازات الملوثة و    مما يؤدي إلى زيادة تركيز      خطوط اإلنتاج   

التربة والنباتات  ك  البيئة المحيطة  الصحة العامة سواًء على العاملين أو القاطنين في المناطق المجاورة أو على           

عة النفط واإلسمنت واألسمدة يتمثل ذلك بشكل رئيسي في صنا و.  (Meslmani et al., 2005) في تلك المناطق

ومحطات توليد الطاقة وذلك باإلضافة إلى بعض الصناعات والمنشآت الصغيرة التي تساهم في هذا التلـوث                

مجابـل    و  والكسارات )المقالع (المحاجر وأفران صهر الرصاص الناتج عن البطاريات و مناشر الرخام          مثل  

  .داخل وخارج المدن   المنتشرة في العديد من محافظات القطر و       اإلسفلت و العديد من الورش الحرفية المختلفة      

التي تعود لـسبعينات القـرن      -  اإلنتاجية هاة في خطوط  عمللحالة الفنية للمصانع و قدم التقنية المست      هذا و أن ل   

ألسمدة في حمص و مصفاتي النفط في بانياس و حمص و معامل اإلسمنت فـي               الشركة العامة ل   ك -الماضي

هـذه  بعـض   باإلضافة السـتعمال     صهر الرصاص في حلب و دمشق،     ورش   وس و دمشق و   حلب و طرط  

  نـسبة حوي علىي  و الذي  اإلنتاجيةالالزم لعملياتها   ) الفيول(لحرق الوقود    ، أو محطات توليد الطاقة،    المصانع

  .   الهوائيةيؤدي إلى تلوث الهواء بغاز ثاني أكسيد الكبريت و العوالق، و الشوائب%) 3(من الكبريت  عالية

  

    :ةـئـالتدف .2-7

تلعب وسائط التدفئة التقليدية و تسخين المياه في الفترة الباردة          

من السنة دوراً هاماً في زيادة ملوثات الهواء وبخاصة غاز ثاني أكسيد            

 لهباب الفحـم  ، باإلضافة   (CO) أول أكسيد الكربون      و ،(SO2)الكبريت  

(Soot)   و هذا يعود     العضوية و الال عضوية     والعوالق الهوائية التنفسية ،

 مـن الكبريـت     عاليـة حتوي على نسبة    ذي ي ال المازوتى استعمال   لإ

 النوعية المتدنية،   ي، المستعمل في وسائط التدفئة ذ     والشوائب%) 0.7(

 . متدنيـة كفاءة فنيـة     ذات   وسائط تدفئة تقليدية  إلى استعمال   باإلضافة  

التدفئـة  تسخين المياه و    لة في   المستعم) المازوت(وتقدر كميات الوقود    

 وتزداد  المستهلكة في سورية  ) المازوت(من كميات   % 20و  % 10بين  

  .  7هذه النسبة إلى الضعف في موسم الشتاء

                                                 
  .  في فترتي الصيف و الشتاءمازوتتوزيع الل) سادكوب(بحسب إحصائيات  7 
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  : الطبيعة الجغرافية و المعمارية للمدن .2-8

 قد   بمناطق ةطحام في مناطق جافة أو شبه جافة أو         هاقع بعض ي ي التطبيعة البيئة المحيطة بالمدن السورية      إن ل 

 باإلضافة لالنبعاثات الناتجة مـن       وتعرية التربة  بالتالي يشكل حتّ   و،  )1aالشكل  ( تدهور فيها الغطاء النباتي   

و علـى   داخل تلك المـدن     ، و تواجد ورش لمواد البناء و مناشر الرخام و صناعة البلوك،             األعمال اإلنشائية 

 حـول تلـك     يضاف إلى ذلك عدم وجود أحزمة خـضراء       .  ائية و العوالق الهو   مصدراً هاماً للغبار  ،  أطرافها

   . ، وانخفاض مساحة المسطحات الخضراء والحدائق والمنتزهاتالمدن
  

   
 في مدخل دمشق الشمالي، و الثانية ألحد مناشر الرخام في مدخل دمشق كسارات األحجارصورتين نموذجيتين األولى ألحد 

  ). 2006،دمر(الجديدة 
  

، بيعة المدن من الناحية المعمارية دوراً هاماً في زيادة نسبة الملوثات فيها، حيث الشوارع الـضيقة               لط كما أن  

 و بخاصة فـي      إلشغال الطرقات بشكل دائم،    اً إضافي اًلسيارات، التي تشكل ضغط   لوعدم وجود مواقف كافية     

افق البدائية واالزدحـام الـسكاني      ذات المر ) مناطق المخالفات السكنية  (األجزاء القديمة و المناطق العشوائية      

  .  و تبديد الملوثات بشكل طبيعيالهوائي ق الكنس والكبير، و التي تع

    
  . االزدحام المروري داخل أحد الشوارع الضيقة في مدينة دمشق القديمة
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   :نوعية الهواء في سورية و مؤشرات الرصد3.  

ة لملوثات الهواء المحيط على مستوى العاصمة       تفتقر سورية حتى اآلن لشبكة رصد و مراقبة مستمر        

 و  دمشقكل من   في  ات  إلنشاء مثل هذه الشبك   مقترح  الرغم من وجود مشروع تفصيلي      على  و المدن الكبرى،    

بحـسب  (  8بعض مؤسسات البحـث العلمـي فـي سـورية    قامت وقد ). Meslmani, 2002 (حلب و حمص

متوسطة األمد فـي     لفترات قصيرة و  المتفرقة  بعض القياسات    بإجراء   )التجهيزات و اإلمكانات المتاحة لديها    

 بهدف وضع تصور أولـي عـن   ،المنشآت الصناعيةبالقرب من ساخنة النقاط البعض   والكبرى  بعض المدن   

تفتقر إلى الشمولية بسبب     التاريخ،لغاية هذا   التي جرى جمعها    بيانات  ولكن معظم ال  .  مستويات ملوثات الهواء  

لقياس ومراقبة ملوثات الهواء، سواًء في المدن أو في المنـاطق           واضحة   مستمرة ومنهجية    عدم وجود برامج  

فـي فتـرات المراقبـة       ، التي جرت مناقشتها في هذا التقرير      9ولكن يمكن لهذه القياسات   .  الصناعية المختلفة 

إلـى  أشـارت   لتي  و ا .  المواقع المدروسة معظم  أن تعطي مؤشرات مقبولة، عن نوعية الهواء في         المحدودة،  

 Syrian Ambient Air Quality( المعايير السورية لنوعية الهواءفي المدن الكبرى بحسب تدني نوعية الهواء 

Standards, 2004(.   

، حمالت المراقبة التي أجريت في مختلف المناطق الـسورية        القياسات و   نتائج  لمحة موجزة عن    و فيما يلي    

، )WHO 1999(المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالميـة    التقليدية،هواء الاتوث مؤشرات ملأهموالتي تشمل 

   : كالتالي و هي من مشاكل تلوث الهواء90%الناتجة عن النشاطات البشرية والتي تشكل أكثر من 

 : التنفسيةالعوالق الهوائية و الكلية العوالق الهوائية . 3-1

العوالـق  و (PM10) ميكرون   10 ذات األقطار األقل من      10)ةالتنفسي(صدر موضوع العوالق الهوائية الدقيقة      تي

الباحثين في مجال تلوث    الكثير من    اهتمام   ، تركيبها الكيميائي   و (PM2.5) ميكرون   2.5ذات األقطار األقل من     

صـحة   فيتأثيراتها المرضية   و  ة بعضها   يسمتها و   خطورشدة   و ذلك ل   ، و المزمنة   الوبائية األمراضالهواء و 

صل لعدة أسـابيع  تولطول فترة تعلقها في الهواء المحيط الذي يمكن أن ، (Harrison and Yin, 2000) اإلنسان

(Harrison, 2004)  .  

ارتفـاع  يتسبب  في صحة اإلنسان، و      مع ازدياد األدلة العلمية على أن لهذه العوالق تأثير سلبي كبير            

حـوالي   في الهواء المحيط، بوفـاة       د الكبريت غاز ثاني أكسي  تركيز  العوالق مع مستوى     تركيز هذه يات  مستو

ويؤدي التلوث بالعوالق إلى أمراض خطيرة في الجهاز . (WHO, 1999)نصف مليون شخص في العالم سنوياً 

                                                 
   .(AECS)  و هيئة الطاقة الذرية(HIAST)مركز الدراسات والبحوث العلمية  و (ESRC) مركز األبحاث العلمية والبيئية 8
  . 2004 و 1989 أجريت جميع الدراسات المتعلقة بقياسات تلوث الهواء، والوارد ذكرها في هذا القسم في فترات متقطعة ما بين 9

   . و تنحل بالدم (Respiratory bronchioles)لشدة تغلغلها في الشعب التنفسية لتصل إلى نهاية األسناخ الرئوية، )أو بالجسيمات الصدرية العالقة(تسمى أيضاً بالعوالق التنفسية  10
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السعال واالنتفـاخ الرئـوي وتـصلب      وAsthma (Pope et al., 1991)  التحسسيالتنفسي مثل أمراض الربو

وتتوقف التأثيرات البيئية .  )Dockery and Pope, 1994(  الرئتين والقلبالرئة، وبالتالي إلى قصور في وظيفة

ـ ) PM10( ميكرون   10والصحية للعوالق على حجمها، وتعتبر العوالق ذات األقطار األقل من            ر خطـورة   أكث

 ميكرون فتحمـل  2.5أما العوالق ذات األقطار األقل من .  (Ormstad et al., 1997) ذلك ألنها قابلة لالستنشاق

محملـة  أضراراً صحية بالغة ألنها قادرة على اختراق الدفاعات التنفسية وتصل إلى الحويصالت الرئويـة،               

 بخاصـة الرصـاص     و  الثقيلـة  عناصر المعدنيـة  لكابالعديد من الملوثات العضوية و غير العضوية السامة         

(USATSDR, 1997 and 1988) .    و تشير بعض الدراسات إلى أن المسبب الرئيسي لتلك العوالـق الدقيقـة ،

تعـود بالدرجـة األولـى      ،  يةيجعلها أشـد سـم    الذي   ة و غير العضوي   ةون العضوي والمتمثلة بمركبات الكرب  

    .(Harrison et al., 2004)لالنبعاثات الناتجة عن وسائط النقل 

  بـاألخص   على أن العوالق الهوائية الكليـة و       التي جرت في مدينتي دمشق و حلب      دراسات  أظهرت نتائج ال  

  .  (Meslmani 2004) نوعية الهواء في سورية نيدتفي  تأثيراً  الملوثات كثرالعوالق الهوائية التنفسية هي من أ

، حلـب، حمـص،   دمـشق : ستة مدن سـورية، و هـي  المحدودة التي جرت في  المسح  قياساتأوضحت  و  

  الكليـة للعوالق الهوائيةالتراكيز اليومية متوسط أن  ،)8(شكل  نة في ال   المبي دير الزور،  و   طرطوس، السويداء 

ـ   ود الحد ت تجاوز المدن قد في تلك    ، )3م/ ميكروغـرام  150 (ا بحـسب المواصـفات الـسورية       المسموح به

   . (AECA, 1999) 3م/ ميكروغرام603 و 376تراوحت بين و

 العوالق الهوائية الكلية، في خمسة عشر موقعـاً  تركيز أن متوسط )9الشكل (كما أظهرت نتائج دراسة أخرى    

ق كبيرة  وفرالدراسة عدم وجود    تلك  و أشارت   . 3م /يكروغرام م 300  و 200في مدينة دمشق، قد تراوح بين       

، وقـد  )Air Quality in Damascus, 2000 ( المختـارة  في معظم مواقع القياسكيز العوالقاتربين متوسطات 

 499 و   205لتصبح في المجال بين     في بعض المناطق في مدينة دمشق       ارتفعت سويات هذه التراكيز مؤخراً      

و مما يجدر ذكره أن تركيز العوالق الكلية مرتفع بشكل كبيـر فـي    .(Zahlan et al. 2005) 3م /ميكروغرام

وقـد  .  (Meslmani and Al Aoudat, 2004)المناطق القريبة من بعض الصناعات وخاصة معامل اإلسـمنت  

ن السورية كافـة، و   مرتفعة في المدPM10 ميكرون 10لعوالق ذات األقطار األقل من ل  اليوميةتراكيزالكانت  

  .  3م/ ميكروغرام287 و 118 بين تراوحت، و )3م/ ميكروغرام70(هي أعلى من الحدود المسموح بها 

  



19 Review of Air Quality in Syria, 2006  

Meslmani Y., 2006.  Environmental Protection Division, AECS 

  

متوسط تركيز العوالق الهوائية (ميكروغرام/م3) في بعض المدن السورية
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  . (AECA, 1999)في بعض المدن السورية ) 3م/ميكروغرام(المتوسطات اليومية لتركيز العوالق الهوائية : 8الشكل 
  

 ميكـرون   10 األقـل مـن      (PM10) الق الهوائيـة التنفـسية    أحدث القياسات المستمرة لتركيز العو    و توضح   

(Meslmani 2006) في أحـد أطـراف مدينـة دمـشق    ) 2004(خالل عام كامل بشكل مستمر ، والتي جرت 

تركيز هذه العوالق، والتي تتميز بتأثيراتها الصحية بالغة السوء، كانت في معظـم أيـام               ، إلى أن    )10الشكل(

  . بحسب المواصفة السورية) 3م /يكروغرامم 70(وح بها القياس أعلى من الحدود المسم
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  . متوسط التراكيز اليومية للعوالق الهوائية الكلية في خمسة عشر موقعاً مختلفاً في مدينة دمشق: 9الشكل 
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Daily averages of PM10 concentrations (ug/m3) at Damascus 
City site  (Mezaah)
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في أحد أطراف مدينة ) 2004(م كامل  خالل عا(PM10) ميكرون 10تغيرات تراكيز العوالق الهوائية األقل من : 10الشكل 

  . (Meslmani 2006) دمشق

تعد ، والتي   (PM2.5)  ميكرون 3لعوالق األقل من    لالتراكيز اليومية   ن  أ،  8شكل  الو تشير القياسات المبينة في      

    المـسموح بهـا     اليوميـة   أعلى من الحـدود    كانت،  يئةتأثيرات الصحية الس  أيضاً من العوالق التنفسية ذات ال     

    .(US EPA 1997)حماية البيئة األمريكية وكالة معيار بحسب ) 3م/ ميكروغرام65(

   ينتي دمـشق و حلـب  القياسات المحـدودة التـي جـرت فـي مـد         فقد أشارت    لملوثات الغازية أما بالنسبة ل  

(AECS 2002, HIAST 2001 and ESRC 2000, 2004) و على األخص في مراكز المدن ذات حركة المرور ،

الذي أصبح محمالً في بعض المناطق بتراكيز مرتفعة من أكاسـيد الكبريـت               إلى تدني نوعية الهواء    ،الكثيفة

ل الـضباب   وهذه الملوثات تلعب دوراً هاماً فـي تـشكّ        .  غيرهاو   (soot)هباب الفحم    النتروجين و أكاسيد  و

 الكيمياضوئية تتفاعالالن  عو خاصة في فترة الصيف، نتيجة        ، الذي يخيم على هواء المدن     (Smog) الدخاني

(Photochemical reaction)أكاسيد النتروجين في من الشمس القادمة  األشعة فوق البنفسجية  تأثيربفعلناتجة  ال

وتتكون نتيجة هذه التفـاعالت     .  و المركبات العضوية الناتجة عن احتراق الوقود األحفوري في وسائط النقل          

 الثانوية والتي قد تزيد خطورتها على الصحة عـن الملوثـات األوليـة            الكيمياضوئية مجموعة من الملوثات     

)WHO 2000, Jaffe et al. 2003(  . وهذه المركبات أصبحت معروفة بتأثيراتها الصحية بالغة السوء، إذ تسبب
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احتقان األغشية المخاطية للجهاز التنفسي وتهيج العيون، إضافة إلى استثارة الربو والتهاب القصبات والسعال              

 مؤديـة   التاريخية وابداألو  ألبنية  ا مواد بناء    ند تفاعلها الكيميائي مع   سلباً ع كما تؤثر هذه المركبات     .  وغيرها

كل أكاسـيد الكبريـت واآلوزت   يبسبب تش  . (Herrera and Videla 2004) قيمتها التاريخيةشويهتإلى تآكلها و 

فتت أحماضاً على شكل رذاذ رطب، تتفاعل هذه األحماض مع كربونات الكالسيوم وتحولها إلى الجص الذي يت               

  : )2 الشكل(بسرعة 

    
  . (Herrera and Videla 2004)، 1969 و 1908مقارنة بين صورتين ألحد المعالم التاريخية في أوربا في عامي 

  .  تآكل األوابد األثرية بسبب تلوث الهواء في تلك الفترة1969تبين الصورة المأخوذة عام 

  

لمي، التي شهدت بدايـة العـصر الزراعـي و الـري و             تعتبر سورية من أهم مراكز التراث الحضاري العا       

اكتشاف الكتابة و القوافل التجارية و المدن األولى، التي تم شملها من قبل اليونسكو في قائمة التراث العالمي                  

و تعد مدينتا دمشق و حلب القديمتان من المعـالم          .  بصرى، وتدمر، و مدينتي دمشق و حلب القديمتين       : مثل

رن اسم مدينة حلب القديمـة بالـشهباء نـسبةً للـون            تقاو قد   .   العربية و تقاليد الحياة الحضرية     الحية للثقافة 

أحجارها البيضاء الجميلة، والتي اتشحت هذه األيام بالسواد بسبب تلوث الهواء بالمركبات الكربونية الـسوداء               

  .  اللون األسودالذي ادمص على أحجارها الكلسية البيضاء ليحول لونها بشكل تدريجي إلى 

و تؤثر ملوثات الهواء أيضاً في األوابد األثرية و تتسبب في اتشاحها بالسواد و تآكلها، مما يؤدي إلى خسارة                   

  .  ثروة وطنية وإنسانية ال تقدر بثمن
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  .)2005صور لبعض المباني في مدينتي دمشق و حلب،  (تلوث الهواء يوشح األبنية و األوابد األثرية بالسواد

    

  

ؤدي إلى تآكلها و تشويه قيمتها ي األوابد األثريةبلتلوث تأثير ا(. صور لبعض المعالم األثرية في مدينة دمشق

  ). 2005، التاريخية
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 :  SO2 ثاني أكسيد الكبريت. 3-2

 في 2001 و 2000 والتي نفذت خالل عامي (HIAST 2001)  نتائج القياسات متوسطة األمدأظهرت 

 وبلغ عدد المرات التي تجـاوز       SO2إلى ارتفاع تراكيز    نة دمشق التجاري المزدحم بوسائط النقل،       مركز مدي 

 ساعة قياس خالل العام، وهـو أعلـى         7488 مرة من مجموع     142فيها المتوسط الساعي الحد المسموح به       

كمـا  ).  عية الهـواء  لمعايير السورية لنو  ل مرة خالل العام وفقاً      24(بكثير من عدد التجاوزات المسموح بها       

 جزءاً بالمليون وهي أعلى بكثير من الحـد المـسموح بـه             0.146بلغت أعلى قيمة لمتوسط التركيز اليومي       

 يومـاً   85وصل عدد األيام التي تجاوز فيها المتوسط اليومي الحد المسموح به             و).   جزءاً بالمليون  0.047(

تعتبر هذه نسبة عالية، حيث أن عدد المرات         و.  سمن مجمل أيام القيا   % 29 أيام، أي بنسبة     306من أصل   

 الدراسة أيضا أن متوسـط      أظهرتكما  .  التي يسمح للمتوسط اليومي بتجاوزها هو ثالثة أيام فقط خالل العام          

 جزءاً بالمليون، أي أعلى بمقدار الضعف تقريباً مـن          0.037التركيز السنوي في موقع المحافظة كان بحدود        

هذا وقد حصلت معظم هذه التجاوزات اليومية خـالل  ).   جزءاً بالمليون 0.019(مسموح به   المعيار السنوي ال  

 جزءاً بالمليون، بينما انخفض     0.055، حيث بلغ متوسط التركيز اليومي       )11الشكل   (فترات الشتاء والخريف  

كيز خـالل فتـرة   ويمكن أن يعزى االرتفاع في التر.   جزءاً بالمليون0.021خالل فترة الربيع والصيف إلى      

  .  وسائط التدفئةاالنبعاثات اإلضافية الناتجة من الخريف والشتاء إلى 
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تغيرات المتوسطات اليومية لتركيز غاز ثاني أكسيد الكبريت  في مركز مدينة دمشق (ساحة المحافظ)  

 0.0478 ppm = الحدود  السورية المسموحه بها

 
  ، المحافظةساحة  ،تغيرات المتوسطات اليومية لتركيز غاز ثاني أكسيد الكبريت في مركز مدينة دمشق: 11الشكل 

            )2000-2001.(   
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    األمـد فـي خمـسة عـشر موقعـاً مختلفـاً فـي مدينـة دمـشق                  قصيرة  القياسات ائجنتهذا و قد أشارت     

(ESRC 2000, 2004) ضمن الحـدود  كانت هذه التراكيز إلى أن ، للتراكيز الساعية لغاز ثاني أكسيد الكبريت

كيـز   الحركة المرورية الكثيفة، فقـد تجـاوز التر        يذ) باب توما (المسموح بها للمواقع كافة، باستثناء موقع       

دراسة أولية قصيرة    نتائجقد أشارت   ومن ناحية أخرى ف   .  الحدود المسموح بها مرتين   في هذا الموقع    الساعي  

 علـى أن التراكيـز    و ما حولها من المناطق الـصناعية (PIPCA 2000) هواء في مدينة حلباألمد لتلوث ال

الشيخ سعيد و   ( في المناطق الصناعية     ا المسموح به  ودأعلى من الحد  كانت  لغاز ثاني أكسيد الكبريت     الساعية  

نتـائج كما أظهرت    . ، أما في المناطق السكنية فقليال ما يزيد عن الحد المسموح به في بعض األيام              )فالشقي 

  مواقـع مختلفـة فـي مدينـة حلـب القديمـة             خمـسة  األمـد فـي      قـصيرة   لدراسـة أخـرى    القياسات

(ESRC, 2003)بحسب المواصـفة  ريت كانت ضمن الحدود المسموح بها إلى أن تراكيز غاز ثاني أكسيد الكب 

  .  السورية
  

 : NOx أكاسيد النيتروجين. 3-3

إلى وجـود   ينتي دمشق و حلب     مدفي   األمد التي نفذت في عدة مواقع        قصيرةنتائج القياسات   أظهرت  

جـزءاً   0.3  حيث وصلت قيم المتوسطات اليومية إلـى NO2) و (NOتراكيز مرتفعة من أكاسيد النيتروجين 

المتوسطة األمد والتـي    ) 2الجدول   (تشير نتائج القياسات  .   جزءاً بالمليون في حلب    0.5بالمليون في دمشق و   

   مركز مدينة دمشق التجـاري المـزدحم بوسـائط النقـل          في  ) 2001 و   2000خالل  (نفذت لمدة عام كامل     

(HIAST 2001) ،ل عدد التجـاوزات للمتوسـطات   وص إلى وجود تراكيز مرتفعة من أكاسيد النيتروجين، و

تبعـاً  )  مـرة  18( مرة، وهذا يفوق كثيراً عدد التجاوزات المسموح بها في العـام             96 إلى   NO2الساعية من   

 جزءاً بالمليون، وهو    0.166كما بلغ متوسط التركيز السنوي ألكاسيد النيتروجين معدل         .  السوريةفة  لمواصل

النظـام البيئـي    ت تبعاً للمواصفة األوروبية لحماية النباتـات و أعلى من الحد المسموح به بحوالي عشر مرا

    األمد في خمسة عشر موقعاً مختلفاً في مدينة دمـشق          قصيرة أما بالنسبة للدراسة      ). جزءاً بالمليون  0.016(

(ESRC 2000, 2004) ،لتراكيز الساعية لغاز ثاني أكسيد النيتـروجين كانـت    بأن ا القياساتنتائجقد أشارت ف

 الحركة المروريـة    يفي مركز المدينة ذ   ) المحافظة(من الحدود المسموح بها للمواقع كافة، باستثناء موقع         ض

هذا و من ناحية أخـرى فقـد        .   الحدود المسموح بها بمعدل مرتين      فيه الكثيفة، و قد تجاوز التركيز الساعي     

 إلـى أن  )ESRC 2003(لب القديمة  األمد في خمسة مواقع مختلفة في مدينة حقصيرة القياسات نتائجأشارت 

  .   في المواقع كافةكانت ضمن الحدود المسموح بهامتوسط التراكيز الساعية و اليومية ألكاسيد النيتروجين 
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   ).2001-2000( ألكاسيد اآلزوت واألوزون في ساحة المحافظة في مدينة دمشق) ppm(اليومية متوسط التراكيز : 2الجدول 

لمسموحعدد مرات التجاوز ا

 بها

عدد مرات التجاوز 

 الفعلية

الحد المسموح 

 به

 + المتوسط

االنحراف المعياري
ةالملوثالغازات  المجال

18 96 *0.105 0.089±0.166 0.01-0.621 NOx 

- - ** 0.021 0.065±0.029 0.215-0.01 NO2 

20 128 *** 0.061 0.04±0.028 0.156-0.001 O3 
  . ثمان ساعات*** ، ) للمواصفات األوروبيةتبعاً (السنوي** ، الساعي* 

  

  : CO أول أكسيد الكربون -3-4

يعد هذا الغاز من أحد ملوثات الهواء ذات السمية العالية، وهو غاز عديم اللون و الرائحة، وهو شره                  

 Wark and) لدى اإلنسان مسبباً نقصاً في إمداد الجسم باألكسجين (Haemoglobin)جداً لالتحاد بخضاب الدم 

Warner 1976)هذا الغاز ينتج .  مما يؤدي إلى الشعور بالصداع و تأثيرات صحية في القلب و الجهاز التنفسي

بشكل أساسي، من االحتراق غير التام للوقود األحفوري في وسائط النقل و غيرها، وتشير نتـائج القياسـات                  

 8متوسـط  ( أول أكـسيد الكربـون    أن متوسط تركيز(Meslmani 2004)التي جرت في هواء مدينة دمشق 

وأن التركيز المسموح به بحسب المواصفة السورية هـو         ،  3م/ مليغلرام 10.6 إلى   0.1بين  ما  تراوح  ) ساعات

والتي نفذت لمـدة عـام      ) 12الشكل   (المتوسطة األمد  نتائج القياسات وبشكل مشابه أظهرت    . 3م/ مليغلرام 10

أن  ،(HIAST 2001) مشق التجاري المزدحم بوسائط النقـل مركز مدينة دفي ) 2001 و 2000خالل (كامل 

 و أن عدد التجاوزات عن      ،3م/ مليغلرام 13.2 إلى   0.5 بين    أيضاً تراوح)  ساعات 8متوسط  (هذا الغاز   تركيز  

  وقـد كانـت معظـم هـذه التجـاوزات فـي الفتـرة المـسائية                .  مـرة  22الحد المسموح به قد بلغ الــ        

  . لخريف و الشتاءخالل فصلي ا) 23:00 – 16:00(

  
  ). 2001-2000 ( في مركز مدينة دمشق) ساعات8متوسطات  (COأول أوكسيد الكربون  تغيرات تركيز غاز  :12 الشكل
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   Boundary Layer Ozone (O3): لسطحيااألوزون . 3-5
ــد األوزون  ــاعالت  يع ــن التف ــة ع ــسدة الناتج ــات المؤك ــر الملوث ــن أخط ــةم   الفوتوكيميائي

 (Photochemical reaction)   و أحد مكونات الـضباب الـدخاني ،(Smog)  .  ـ ـ اتإذ تـؤدي انبعاث د ي أكاس

النيتروجين و المركبات العضوية الطيارة الناتجة عن وسائط النقل في هواء المدن، تحت ظـروف مناخيـة                 

ت الفوتوكيميائية بوجود ضوء الشمس إلـى       معينة، التي تتميز بكتل الهواء الساكنة، نتيجة سلسلة من التفاعال         

يـؤدي إلـى    ، و    الصحة العامـة   في التأثير الكبير    يتكوين الضباب الدخاني، ذ   و  األوزون السطحي   تشكيل  

حساسية األغشية المخاطية للعيون و جهاز التنفس و يسبب السعال، إضافة إلى تأثيره الضار فـي النبـات و                   

 مشكلة هو تشكل التراكيز العالية من.  (Salby 1996)الته األلوان و غيرها المنسوجات و المواد المطاطية و إز

) 2001 و 2000(خالل الفترة  (HIAST 2001)  أظهرت نتائج القياسات .مدن الكبرىإضافية في العديد من ال

 ،)2 الجـدول (تركيز هذا الغاز    ملحوظ في   ارتفاع   إلى   مركز مدينة دمشق التجاري المزدحم بوسائط النقل      في  

 مـرة مـن     2.5 ـ أعلى ب  و جزءاً بالمليون وه   0.156إلى  )  ساعات 8متوسط  (حيث وصل متوسط التركيز     

كما بلغ عدد المرات التي تجاوز فيها متوسط التركيز         ).   جزءاً بالمليون  0.061(المعيار السوري المسموح به     

من مجمل  % 20أي بنسبة   (ياس   ق 634 مرة من مجموع     128 جزءاً بالمليون الحدود المسموح بها       0.07وهو  

جداً بحسب المواصفة السورية، حيث حددت عدد التجاوزات بنحـو          اً  ويعتبر هذا الرقم مرتفع   ).  فترة القياس 

هواء في مدينة   الدراسة األولية قصيرة األمد لتلوث ال     قد أشارت نتائج     أما في مدينة حلب ف     .  مرة في السنة   20

ضمن الحـدود  كانت غاز األوزون على أن تراكيز  (PIPCA 2000) ةو ما حولها من المناطق الصناعي حلب

 وأظهرت آخر الدراسات، قصيرة األمد، التي جرت لقياس تراكيز          . المسموح بها في المناطق المدروسة كافة     

 أن المتوسطات الساعية و (Meslmani and Zahlan 2006) األوزون، في ثالث مناطق مختلفة في مدينة دمشق

، من  ضمن الحدود المسموح بها   في الهواء المحيط، كانت     غاز األوزون   لتركيز  )  ساعات 8متوسط  (اليومية و   

  .  في المناطق المدروسة كافةقبل المواصفة القياسية السورية،

 : اصـــــرصـال .3-6

. (Silbergeld, 1995)وهو من أهم العناصر المعدنية الثقيلة الملوثة للبيئة الخارجيـة ولبيئـة العمـل    

 في البيئة وانتقاله إلى اإلنسان، بطريق التنفس أو تناول المواد الغذائية الملوثة به، إلى مخاطر                هيؤدي وجود و

 تـشير  . (Mushak Paul, 2003) طبيعة العمـل والعمـر وغيـره    صحية كبيرة تتوقف على مكان اإلقامة و

 10سية ذات األقطار األقل من      من كمية الرصاص ترتبط بالعوالق التنف     % 80و  % 66الدراسات أن ما بين     

أوضحت نتائج الدراسات التي جرت في مدينتي دمشق و حلـب إلـى انخفـاض    .  (WHO 1999)ميكرون 

 ,Al Aoudat, Meslmani 2001, Dimashki et al. 2004(ملحوظ بنسبة تركيز الرصاص في هواء المـدينتين  
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ESRC 2003  .(بعد وقف إضافة مركبـات الرصـاص   فقد انخفض تركيز الرصاص في هواء مدينة دمشق 

 بعد (Al Aoudat and Meslmani, 2001)و قد تراوح تركيز الرصاص في هواء مدينة دمشق .  إلى البنزين

 1 إلـى    0.5مقارنـة مـع      (3م/ ميكروغرام 0.28 و   0.17وقف إضافة مركبات الرصاص إلى البنزين بين        

 Dimashki)و أكدت هذه النتائج دراسة أخرى .  ) قبل وقف إضافة مركبات الرصاص للبنزين3م/ميكروغرام

et al. 2004) ًحيث أظهرت هذه الدراسة أن المتوسط السنوي )2001-2000( جرت في نفس الفترة تقريبا ،

في هـواء    3م/ميكروغرام 0.343 و   3م/ميكروغرام 0.44لتركيز الرصاص في هواء مركز مدينة دمشق بلغ         

قل من المعايير المسموح بها من قبل المواصفة القياسية السورية و معايير            مدينة حلب و تعتبر هذه التراكيز أ      

 هذا كمـا أظهـرت القياسـات أن تراكيـز           . ) كمتوسط سنوي  3م/ميكروغرام 0.5(منظمة الصحة العالمية    

  ).  AECS, 1999(الرصاص في كل من مدن حمص و طرطوس والسويداء كانت ضمن الحدود المسموح بها 

، لـم تـزل   (Meslmani and Zahlan 2006)قياسات قصيرة األمد التي جرت مـؤخراً  إالّ أن بعض ال

تشكّك بوجود بعض الحاالت االستثنائية لبعض المواقع داخل المدينة، التي تجاوزت فيها مستويات الرصاص              

ت و ربما يعزى ذلك، بسبب قرب تلك المواقع من مصادر أخرى النبعاثـا            .  في الهواء الحدود المسموح بها    

الرصاص في الجو، أو بسبب وسائط النقل العابرة من خارج القطر أو من المدن األخرى التـي لـم تـزل                     

  .تستعمل وقوداً يحوي مركبات الرصاص

    

  : (PAHs)  الحلقية العطريةالهيدروكربونات .3-7

ثات التـي   هي من الملو)Polycyclic Aromatic Hydrocarbons, PAHs( الحلقية العطرية الهيدروكربونات

تثير قلق واهتمام العديد من الباحثين لتأثيراتها السلبية في نوعية الهواء في الكثير مـن المـدن فـي العـالم                     

(Fertmann et al., 2002)   و تصنف بعض هذه المركبات من قبل منظمة الـصحة العالميـة ،(WHO 2001) 

تنتج هـذه المركبـات    و .اص مسرطنةعلى أنها مواد ذات خو (IARC)11والوكالة الدولية لبحوث السرطان 

   احتراق الوقود في وسائط النقل و التدفئة المنزلية و حـرق النفايـات      الناتجة عن   نبعاثات  اال عبشكل رئيسي م  

)Mastral et al., 2003(  و من الجزيئات الدقيقة غير المحترقة في مركبـات الوقـود ، ) (Larsen and Baker, 

سرطن ركب الم و من ضمنها الم   )  مركب 14 ( الحلقية العطرية  الهيدروكربوناتمحتوى  جرى تعيين   .  2003

في  عام كامل    العوالق الهوائية الكلية التي جمعت خالل فترة      من   في عينات    )Benzo[a]pyerene(بنزو بيرين   

  .  12)2003-2002(و في مدينة حلب ) 2000 - 1999 (مدينة دمشق

                                                 
11 International Agency for Research on Cancer 1998.  
12 Dimashki et al.,( 2005).  
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  . 9 في مدينتي دمشق و حلب الحلقية العطريةالهيدروكربوناتمتوسطات تركيز   :3 الجدول

  كيز في مركز مدينة حلبمتوسط التر

  )3م/نانوغرام(

  متوسط التركيز في مركز مدينة دمشق

  )3م/نانوغرام(
 PAHأسم مركب 

0.80 2.04 Phenanthrene 
0.61 1.01 Anthracene 
2.29 3.02 Fluoranthene 
3.65 3.39 Pyrene 
4.45 2.03 Benz[a]anthracene 
5.39 2.41 Chrysene 
14.75 3.55 Benzo[e]pyrene 
6.20 2.26 Benzo[b]fluoranthene 
2.63 1.81 Benzo[k]fluoranthene 
3.89 2.30 Benzo[a]pyrene 
1.44 0.63 Dibenz[a,h] anthracene 
5.24 3.21 Benzo[g,h,i]perylene 

- 2.46 Indeno[1,2,3-cd]pyrene 
2.31 2.00 Coronene 

53.36 32.1 Total Σ PAH 
  

مـن مركـب البنـزو بيـرين         أن متوسط التركيـز الـسنوي        )3الجدول  ( القياسات    نتائج هذه  وقد أظهرت 

)Benzo[a]pyerene (      القياسية   المواصفة وفق معايير منظمة الصحة العالمية و     قد تجاوز الحدود المسموح بها 

سـات  وبمقارنة نتائج هذه القيا   . مرة في مدينة حلب    3.9  في مدينة دمشق و بمقدار      مرة 2.3السورية بمقدار   

جـد أن متوسـط التركيـز لمجمـل         ن،  )3الجـدول    (مع تلك التي أجريت في مدن عديـدة حـول العـالم           

مـن   في كل من دمشق و حلب كانـا أعلـى    )Total PAH مركب ،14 ( الحلقية العطريةالهيدروكربونات

) أندنوسـيا  ( مثل هونغ كونغ وجاكرتا    13المسجلة لمواقع مشابهة في مدن كبيرة في العالم       السنوية  المتوسطات  

وسـائط   المعروفة بضخامتها وتعداد سكانها و) استراليا(و ملبورن ) بريطانيا(و برمنغهام ) كوريا(وسيئول 

  . و حلب دمشقتيالنقل فيها، مقارنتًه بمدين
  

 مع بعض المدن  في مدينتي دمشق و حلب )PAH ( نتائج قياس الهيدروكربونات الحلقية العطريةمقارنة :4الجدول 

  .  (Panther et.al., 1999)ى حول العالماألخر

PAH (ng/m3) ملبورنهونغ كونغبرمنغهام بانكوك سيئول حلب دمشق  جاكرتا 

Total PAH 42.3132.1253.3616.6512.248.54 3.69 4.38 

 B[a]P  4.37 2.30 3.89 1.17 0.98 0.57 0.15 0.17 بنزوبيرين

 ). 3م/ نانوغرام1 (: هو)WHO(صفة منظمة الصحة العالمية بحسب موا المسموح به البنزوبيرينمتوسط 

                                                 
13 Panther et.al., (1999).  
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   :)الضوضاء(ج ـيـجـــالض. 3-8

يعرف الضجيج بأنه كل إحساس سمعي غير مستحب أو مزعج، و يعتبر الضجيج واحداً من أنـواع                 

 Botte and Chocholle)التلوث البيئي، الذي ينتقل بواسطة الهواء ليؤثر في صحة اإلنسان الجسدية و النفسية 

1991, Lercher 1996)  .أن الضجيج يعتبـر  ،تشير بيانات المعهد الوطني لإلحصائيات و الدراسات الفرنسي 

  ).  في المئة من الـذين شـملتهم االسـتطالعات         54بنسبة  (المسبب األول النزعاج سكان العاصمة الفرنسية       

لمئة من الباريسيين تزويد مـساكنهم       في ا  68 أن من أولويات     ،الستطالع الرأي " ايبوسوس"و كشفت مؤسسة    

يمنع إزعاج الجيران نهاراً و ليالً بموجب مرسوم صدر عن السلطات الفرنـسية عـام               .  بعازل جيد للصوت  

متواصل أو متقطع، مع مـصادرة      يج  تسبب بضج  يورو على الم   40فرض غرامة مالية تصل إلى      ، و تُ  1995

 أبـواق الـسيارات و   إطالق بمنع 2005ليا قراراً في تموز في الهند، اتخذت المحكمة العو.  مصدر اإلزعاج 

، حكم قضائي في دعوى تلوث      2005، في شباط    صدر   وفي جزيرة أوكيناوا جنوب اليابان    .  المفرقعات ليالً 

 مليون دوالر كتعويضات للمقيمين بالقرب من قاعدة        7.26على الحكومة اليابانية، بدفع مبلغ      ) ضجيج(سمعي  

 85فقد أعتبرت المحكمة أنهم يتعرضون لمستوى من الضوضاء يفوق          .  األمريكية في الجزيرة   الجوية" كادينا"

  . ديسيبل طبقاً للمعايير المعترف بها دولياً

ومعروف أن للمستويات المرتفعة من الضجيج تأثيرات صحية مختلفة كاإلعياء السمعي وخفض حاسة             

 و ارتفـاع  (Babisch et al. 1993)ض األوعية الدموية، إضافة إلى انقبا(WHO 1995, Chouard 2001) السمع

 واألرق، مما ينعكس في خفض األداء وخاصة عند طلبـة المـدارس،   (Cohen et al. 1980 1980)ضغط الدم 

و بالرغم من زيادة الوعي البيئي، وزيادة   .(Kryter 1994) وعند األشخاص الذين يتطلب عملهم الدقة واليقظة

ر الناجمة عن الضجيج، فلم تجِر إعارته االهتمام الكافي، وبخاصة في الدول الناميـة، إذ    إدراك الناس لألضرا  

ازدادت مصادر الضجيج زيادة حادة، و وصلت تأثيراته إلى حدود حرجة، وبخاصة في المدن و التجمعـات                 

ج، غيـر  ، فضالً عن أن القوانين التي تحد مـن الـضجي  (Kisku 2002)الحضرية ذات حركة المرور الكثيفة 

معروفة لدى الغالبية العظمى من الناس، ونادراً ما تطبق، وازدادت مستويات الضجيج، وبخاصـة الـصادرة                

  .  عن وسائط النقل، في األماكن واألوقات كافة

  

ففي سويسرا على سبيل المثال يطبق قانون يعتبـر         .  وضعت معظم الدول قوانين لقياس الضجيج و الحد منه        

 ديسيبل عند الجدار الخارجي للمبـاني       50إذا تخطى متوسط الضجيج     " متدنياً"نطقة ما   مستوى المعيشة في م   

ولتحديد مستوياته في المناطق المأهولة، تركب أجهزة قياس في األماكن التي يتم فيها تجاوز حـدود                . السكنية

بنـاء األسـوار    وتقوم الحكومات، في معظم البلـدان، ب      . مستويات الضجيج، كالطرق المزدحمة بوسائط النقل     
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والحواجز واألحزمة الخضراء التي تحد من الضجيج على جوانب الطرق الـسريعة التـي تعبـر المنـاطق                  

  :  المأهولة كما في الصورة التالية من الصين

  

    
  الصين ، للحد من ضجيج وسائط النقل على- صورة  لكواسر إسمنتية و زجاجية، على أطراف الطرق السريعة في مدينة بكين 

  .  2005المناطق السكنية 

  

فقد تفـشت ظـاهرة     ازدياد النمو السكاني و ما تبعه من ازدياد في وسائط النقل و االزدحام المروري،               نتيجة  

معظم المناطق الحضرية مرتفعة مستويات     أصبحت  السورية و و التجمعات السكانية    المدن  الضجيج في معظم    

ــرة. الــضجيج ــد أشــارت الدراســات األخي ــبلمــستو وق    دمــشق ،يات الــضجيج فــي مــدينتي حل

)AECS 2003 & Al Aoudat and Meslmani 2001( دمشق القديمـة و ) Meslmani and Al Aoudat, 2004( ،

 80 إلـى  70 تراوحت مـا بـين    و دمشق القديمة  متوسط مستويات الضجيج في معظم مناطق دمشق      إلى أن   

ى في المناطق الـسكنية التـي يجـب أن ال تزيـد     األمر نفسه في مدينة حلب، وحت.  )11الشكل (A -ديسبل

وأخيراً، تؤدي االختالفات الكبيرة في مستويات الـضجيج    .A- ديسبل55مستويات الضجيج فيها نهاراً عن 

وهذا ناجم عن األصوات    .  A- ديسبل 30بين لحظة وأخرى لزيادة خطورته، إذ قد تصل الفروقات أحياناً إلى            

  .  غيرها السيارات ومن مرور الدراجات النارية والحافالت والشاحنات والمفاجئة الناتجة من أبواق 
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  متوسط مستويات الضجيج في بعض المناطق السكنية و التجارية المختلفة في مدينة دمشق
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منطقة تجارية █منطقة سكنية █ منطقة تجارية-سكنية █

  
  .دمشقبعض المناطق السكنية و التجارية المختلفة في مدينة متوسط مستويات الضجيج في : 11الشكل 

 مصادر انبعاث ملوثات الهواء في سورية و أهم التحديات. 4

ورية هو احتراق الوقود األحفـوري سـواًء مـن          أهم مصادر تلوث الهواء في س     يتضح مما سبق أن     

  .المصادر المتحركة كوسائط النقل أو المصادر الثابتة كالتدفئة المنزلية و المنشات الصناعية و حرق النفايات              

مما ينتج عنه العديد من االنبعاثات الغازية الملوثة للهواء كثاني أكسيد الكبريت و أكاسـيد النتـروجين و أول                   

 ) ,Sootالـسخام (  الفحـم هبابإلى الرصاص و إضافة ،  المختلفةون و المركبات الهيدروكربونيةأكسيد الكرب

  .   نسبة تراكيز العوالق التنفسية منالذي يزيد

    
صورة لالنبعاث الغازية الناتجة عن احتراق النفايات الصلبة 

  .  في أحد المقالب غير النظامية بالقرب من حلب

 الناتجة عن الورش الحرفية و بعض الصناعات صورة لالنبعاث الغازية

  . )2006أبن عساكر (الخفيفة، بين األبنية السكنية وسط مدينة دمشق 
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 ،العديد من المدن السورية محاطة بصناعات مختلفة ال تراعي االعتبارات البيئيـة، كـصناعة اإلسـمنت               إن  

حلب و حمص و طرطـوس و       و  دمشق  ك : المدن  بعض و يوجد في  .  ..المحاجر وغيرها و مجابل اإلسفلت، و

بانياس، نسبة كبيرة من المصادر الرئيسية لتلوث الهواء التي تنتج من محطات توليد الطاقـة و الـصناعات                  

فمثال على ذلك أن معدل سقط الغبار في معمـل إسـمنت             . كصناعة االسمنت و األسمدة الكيميائية و غيرها      

 كم 5ما في القرى المجاورة والتي تبعد عن المعمل بنحو    أ.  شهر/2كم/ طن 512 و   77طرطوس، يتراوح بين    

شهر، علماً بأن الحد المسموح     /2كم/ طن 100 و 18وأكثر فقد وصل معدل سقوط الغبار إلى قيم تراوحت بين           

أما الغبار الناتج عن صناعة اإلسمنت، فيؤدي ).  Meslmani and Al Aoudat 2004( شهر/2كم/ طن9به هو 

ات السنوية في األشجار وعدد األوراق ووزنها ومساحتها، كما يؤدي إلى موت أجزاء             موإلى انخفاض طول الن   

  من األشـجار التـي تخـرج واقعيـاً مـن اإلنتـاج، إضـافة إلـى تـدني اإلنتاجيـة للنبـات والتربـة                         

)Meslmani et al., 2005.(    
  

  :صناعة األسمدة الكيميائية. 4-1

ن الصناعات التي ينتج عنها انبعاثات ثاني أكسيد الكبريت         تعد صناعة األسمدة الكيميائية في حمص م      

التي جـرت   (AECS 2005) قياساتأوضحت نتائج ال. و أكاسيد النتروجين و الفلور باإلضافة للعوالق الهوائية

، أن تراكيز الفلور في مكونات النظـام         بحمص يالفوسفاتأحد الملوثات الناتجة عن معمل السماد       ك  الفلور على

معمل تفوق كثيراً الحدود المسموح بها، وهذا ينعكس سلباً فـي نمـو النباتـات               بهذا ال للمنطقة المحيطة   البيئي  

والحيوانات، كما أن تغذي السكان بالمنتجات الزراعية التي تنمو في المنطقة قد يرفع من االندخال اليومي من                 

ثيرات سلبية كانخفاض حاصل الذكاء عند      الفلور إلى مستويات تفوق المستويات الطبيعية، مما قد ينعكس في تأ          

    .األطفال، وأمراض تسمم الهيكل العظمي عند البالغين

، وعلى مسافات يالفوسفات موقعاً تحيط بمعمل السماد 16 التي جرت في (AECS 2005) وأشارت هذه الدراسة

لهوائية بلـغ معـدالت      متراً عن المعمل، أن تركيز الفلور المرتبط مع العوالق ا          4000 و   500تراوحت بين   

 فـي الفتـرة     3م/ ميكروغرام 16.3 و   2.7 في الفترة الرطبة، وبين      3م/ ميكروغرام 4.4 و   1.8تراوحت بين   

الجافة، واألمر نفسه كان بالنسبة للفلور الغازي الذي تراوح تركيزه في المنطقة إلى الشرق من المعمل بـين                  

 في الفترة الجافة، علمـاً بـان        3م/ ميكروغرام 6.9 و   1.7 في الفترة الرطبة وبين      3م/ ميكروغرام 5.5 و   1.8

كمـا كـان     .  بحسب المواصفات العالميـة    3م/ ميكروغرام 1الحد المسموح به من غاز الفلور في الهواء هو          

كغ وزن جاف، وتفوق هذه التراكيز ما وجد في         / مغ 850 و   49تركيز الفلور في التربة مرتفعاً و تراوح بين         

كان تركيز الفلور مرتفعاً أيـضاً      .  مرة 30 و   1.8، بمعدل تراوح بين     )كغ وزن جاف  / مغ 27(منطقة الشاهد   
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كغ في المجموع الخضري للنباتات  / مغ 510 و   30، و تراوح بين     )الزراعية والرعوية والطبيعية  (في النباتات   

  . كغ/ مغ30 ي هاالمسموح بهود العالمية المدروسة في المواقع المدروسة كافة، علماً بأن الحد

  

  

    
  . في حلب) الشيخ سعيد (إسمنت مصنع - 2.  في حمصاألسمدة معمل - 1: ات المسببة لتلوث الهواءصناعصور لبعض ال

  .   صورة لنفس المصنع تظهر سقط الغبار األسمنتي على مدينة عدرا-4.  دمشق) عدرا (إسمنت مصنع -3

  :ورش صهر الرصاص و معامل البطاريات. 4-2

، المنتشرة فـي دمـشق و       اثات الصادرة من ورش صهر الرصاص و معامل البطاريات        تحوي االنبع 

ؤدي إلى مخاطر صحية بالغة، حيث      يي  ذنطلق إلى الهواء، و ال    ذي ي  على كميات كبيرة من الرصاص ال      حلب،

بب سيالكلى و أعضاء التكاثر، و       ؤدي إلى تسمم األعصاب و    ي، كما    لجسم اإلنسان  تداخل مع الجمل األنزيمية   ي

اضطرابات قلبية وزيادة ضغط الدم وخفض معدل الذكاء و بخاصة عنـد األطفـال ويترافـق باضـطرابات                  

كما أن االحتراق غيـر الكامـل     .عدوانية و نقص في التركيز واالنتباه، إضافة إلى إهمال الواجبات الدراسية

ن الملوثات إلى الهواء في المدن      كميات كبيرة م  للوقود األحفوري بمحركات السيارات يتسبب أيضاً في انبعاث         
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،  المختلفـة  أول أكسيد الكربون و المركبات الهيدروكربونية     و  ثاني أكسيد الكبريت و أكاسيد النتروجين       : مثل

  .  التنفسيةالهوائية  نسبة تركيز العوالق  منالذي يزيد ) ,Sootالسخام(  الفحمهبابإضافة إلى الرصاص و 

 بالرصاص، فهي مـسؤولة      المدن ص المصدر الرئيسي لتلوث هواء    بنزين المرص وسائط النقل العاملة بال    دتع

في الهـواء المحـيط،   ) World Resources 1999, WHO 1987(من إطالقات الرصاص % 90عن أكثر من 

   . باإلضافة إلىٍ الصناعات المعدنية و خاصة صناعة البطاريات
  

  :ائط النقلـوس. 4-3

ثات هو قدم وسائط النقل و تدني نوعية الوقـود المـستعمل، و الـذي               و مما يزيد من نسبة هذه الملو      

، مما يـؤدي    )في المازوت % 0.7في البنزين و     %0.15 (الكبريتو  الشوائب  من  مرتفعة   يحتوي على نسب  

الملوثات المنطلقة من عوادم السيارات، و على األخص ثـاني أكـسيد الكبريـت              إلى زيادة انبعاث الملوثات     

و الجدير بالذكر أن وسائط النقل كانت تعد من أهم مصادر تلـوث الهـواء               .  العوالق التنفسية  وهباب الفحم و  

رابـع ايتيـل    ( حيث أقدمت الدولة على استبدال الرصاص العضوي         1999بالرصاص في سورية لغاية عام      

  .  في الوقودكمحفَز لرفع نسبة األوكتان (MTEB)14آخر   عضويبمركبالمضاف للبنزين ) الرصاص

  :المصادر الطبيعية. 4-4

 الناتجة عن العمليات الصناعية أمر سـهل التنفيـذ،           العوالق الهوائية   التحكم في انبعاثات الغبار و     عدي

بالمقارنة مع معالجة انبعاثات الملوثات الغازية، و تتوفر عدة تقنيات للحد من انبعاث هذه الملوثات و انتشارها                 

  بانبعاثـات الغبـار و  يصعب التحكمبينما .  المستعملة في وسائط النقل (Catalysts)في الهواء، منها الحفّازات

العواصف الرمليـة و الريـاح الموسـمية        و  كثوران البراكين    الناتجة عن المصادر الطبيعية      العوالق الهوائية 

لعوالـق   و ا  (TSP)العوالق الهوائية الكلية    :  إلى نوعين  العوالق الهوائية صنف  ت). 2000العودات و مسلماني    (

 ذات االنعكاسات الصحية شديدة الـسوء فـي الجهـاز    (PM10 & PM2.5)  الدقيقة القابلة لالستنشاق الهوائية

و حرق النفايـات و     و األعمال اإلنشائية    كاألتربة و الطرق    : و من أهم مصادر العوالق الهوائية هو       .التنفسي

 المصادر الصناعية بمختلف أنواعهـا، هـذا        و) خاصة المازوت و الفيول   (عمليات احتراق الوقود األحفوري     

   . باإلضافة العوامل الطبيعية كالبادية والمناخ شبه الجاف المحيط بالعديد من المدن السورية

  

                                                 
  . بحسب تصريحات وزارة النفط والثروة المعدنية 14
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   :مجهودات الدولة للحد من تلوث الهواء. 5

   :منها في مجال الحد من تلوث الهواء عدةبإجراءات الدولة قامت 

  :ساتي التشريعي و المؤسالمجال. 5-1

 17 و المعدلة بالقانون رقم      ، و اللوائح التنفيذية المتعلقة به     2002 للبيئة عام    50إصدار القانون    −

   . 2004لعام 

لتعاون الوثيق بين جميع الـوزارات و       ضمان ا  ل  و التنمية المستدامة   تشكيل مجلس حماية البيئة    −

   . الجهات المعنية في مجال العمل البيئي و التنسيق فيما بينها

البيئـي و إطـالق     في المجال   لعمل   ل (NGOs)غير الحكومية   تفعيل مؤسسات المجتمع المدني      −

جمعيـات  عشرة  في العمل البيئي، فقد جرى الترخيص ل       الجمعيات البيئية األهلية للمشاركة   

  .بيئية في كل من دمشق و حلب وحمص

لمدن بالـشكل الـذي     العمل على تطوير المنظومة المرورية و شبكة الجسور و األنفاق داخل ا            −

 . 15يؤمن انسيابية المرور

تخصيص أماكن لوقوف السيارات في األحياء و مراكز االنطالق، لحـل مـشكلة الـسيارات                −

 . 16المتوقفة على جوانب الطرقات

العمل على تأسيس الحكومة االلكترونية، لما لها من دور فعال في تخفيف الطلب على وسـائط                 −

 .17 التلوثالنقل و بالتالي التقليل  من

اقتراح إجراء انزياح في أوقات الدوام الرسمي و نهايته بين مجموعة من الوزارات و الجهات                −

الرسمية، بحيث يكون انزياحاً بسيطاً، و بحيث يلحظ وقت الدوام في المـدارس و موعـد    

المحاضرات األولى في الكليات و المعاهد، السيما أن معظم الموظفين يتم نقلهم من قبـل               

 . 18رات التي يعملون فيها و هو يم يسهل تنفيذ المقترحالوزا

 من قبل رئاسة مجلس الوزراء،،      15/09/2005، بتاريخ   6326/15/ب/25 :البالغ رقم إصدار   −

منع تدخين جميع أنواع التبغ في جميع المنشئات التابعـة للـوزارات و             "الذي نص على    

 . " الدولةهيئات اإلدارات التابعة للجهات العامة في
 

                                                 
  .2006مقترحات حول اإلجراءات المتخذة من قبل وزارة النقل، لتحسين نوعية الهواء، مسودة الخطة الخمسية العاشرة  15
 .2006مقترحات حول اإلجراءات المتخذة من قبل وزارة اإلدارة المحلية و البيئة، مديرية التخطيط العمراني، لتحسين نوعية الهواء، مسودة الخطة الخمسية العاشرة  16
  .2006مقترحات حول اإلجراءات المتخذة من قبل وزارة االتصاالت و التقانة، لتحسين نوعية الهواء، مسودة الخطة الخمسية العاشرة  17

  . 2006مقترحات حول اإلجراءات المتخذة من قبل رئاسة مجلس الوزراء، لتحسين نوعية الهواء، مسودة الخطة الخمسية العاشرة  18
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   :المجال االستثماري. 5-2

  :عدة إجراءات للحد من تلوث الهواء منهافقد جرى اتخاذ المجال هذا و في 

 .  العمل على تحسين نوعية الوقود المستعمل في وسائط النقل و التدفئة −

توفير البنزين الخالي من الرصاص في كافة محطات التزويد بالوقود في جميع المدن السورية،               −

 فقد جرى البدء في     . الرصاص الناتج من احتراق الوقود في وسائط النقل        لتخفيض انبعاث 

 بإصدار األوامر الالزمة للبدء التدريجي إلنتاج البنزين الخالي من الرصاص           1998العام  

لتزويد مدينة دمشق، و سيجري استكمال عملية  االنتقـال إلـى البنـزين الخـالي مـن                  

  .19)1/1/2006(هاؤها في الرصاص في كافة المحافظات و المزمع انت

العمل على توسيع االعتماد على مصادر الطاقات البديلة، و اعتماد كود وطني لحفظ الطاقـة و                 −

 .  20خاصةً  في مجال العزل الحراري لألبنية

  

   :مجال الحد من التلوث الناتج عن المنشئات الصناعية. 5-3

س لتطوير و تحـديث أنظمـة       طرطوبفي مصنع اإلسمنت    الفنية  جرى اتخاذ بعض اإلجراءات      −

، فقد أشارت تجـارب     تصفية الغبار فيها، وكان لها أثر إيجابي في تحسين الوضع البيئي          

األداء الذي أجريت على المرسبات الكهربائية المركبة حديثاً في مصنع إسمنت طرطوس            

 ,Ali) 3م/ ملـغ 31، و بالتالي انخفضت كميات الغبار المنبعثة إلـى  %99إلى كفائة إلى 

   . بحسب المواصفات العالمية) 3م/ ملغ50(  و هذا أقل من الحدود المسموح بها(2005

تكنولوجيـا  عمال  البيئيـة و اسـت    مع االشتراطات   أوضاعها  الئم  مساعدة المنشئات الصناعية لت    −

  .  ها في صناعاتو تقانة إعادة التدويراإلنتاج األنظف 

، للعمل بالغاز الطبيعي  ) الفيول الثقيل (مل على   لتي تع االطاقة   توليد   محطاتمن  % 70حوالي  تحويل   −

من كميـة   % 44 حوالي   2004و قد بلغت نسبة الطاقة الكهربائية المنتجة بالغاز الطبيعي للعام           

  .  و يجري محاولة تطبيق هذه التحويل على بعض وسائط النقل.  اإلنتاج الكلي للطاقة

 و ذلـك    ن التلوث الناتج عن حرق النفايات     لحد م فتح باب االستثمار في مجال النفايات الصلبة ل        −

 . بالفرز و إعادة التدوير

 . االهتمام بإنشاء المدن الصناعية على أسس بيئية −

                                                 
  . 2006جراءات المتخذة من قبل وزارة النفط و الثروة المعدنية، لتحسين نوعية الهواء، مسودة الخطة الخمسية العاشرة مقترحات حول اإل 19
  .2006مقترحات حول اإلجراءات المتخذة من قبل وزارة الكهرباء، لتحسين نوعية الهواء، مسودة الخطة الخمسية العاشرة  20
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  :  مقترحات و توصيات لتحسين نوعية الهواء.6

لنهوض بتحسين نوعية الهواء و تماشياً من الجهود المبذولـة لتحقيـق التنميـة              ل  الدولة في إطار خطة  

و ضع خطط للحد من االنبعاثات الملوثة       د جرى   ورية، و التي تتطلب تضافر جميع الجهود، ف       المستدامة في س  

  :   اآلتيوقد تضمنت هذه الخطط المستقبليةصحة المواطنين و نمط حياتهم، على للهواء، التي تنعكس سلباً 

 بشكل مـستمر، فـي       بيئية لرصد ملوثات الهواء األساسية و خاصة بالنسبة للعوالق التنفسية،          اتإنشاء شبك  −

، لمتابعة تغيرات نسب تراكيز هذه الملوثات للتمكن من اتخاذ          )دمشق و حلب و حمص     (المدن الكبرى 

  .  21اإلجراءات الالزمة في الوقت المناسب

متابعة المعايير و الحدود القصوى لملوثات الهواء المحيط و كذلك الحدود القصوى لالنبعاثات مـن خـالل                  −

  .  العالميةلك الحدود بما يتوافق مع المستجداتالمراجعة الدورية لت

 ذات المواصفات الفنية و البيئية العالية، بإعفائهـا مـن            الجماعية وسائط النقل ستعمال  تشجيع النقل العام با    −

 .  الرسوم الجمركية و تيسير عمليات القروض و المنح ألصحابها

يفة و الهجينة، بدون انبعاثـات غازيـة ضـارة،           التي تعمل بالتكنولوجيا النظ    وسائط النقل ستعمال  تشجيع ا  −

(Zero Emission) .  

 إلـى   العمل على تحسين نوعية الوقود المستعمل في و وسائط النقل و التدفئة ليتالءم مع المعايير العالميـة                 −

  .  جانب دعم الطاقات المتجددة

  . ها على جانب الطرقاتتشجيع استعمال الدراجات الهوائية و العمل على إنشاء الممرات الخاصة بمرور −

تشجيع استخدام التقانات الحديثة في التدفئة المنزلية ذات كفاءة االحتراق العالية و كذلك استعمال السخانات                −

  .   العزل الحراري في األبنية استعمال و،الشمسية لتسخين المياه

 إلى أطرافها، مثال على ذلـك       نقل الفعاليات التي تتسبب لالزدحام و االختناقات المرورية من داخل المدينة           −

  . شاحنات الترانزيت في دمشق -الجمارك مديرية 

تشجيع نقل الصناعات و الورش الصناعية و مناشر الرخام الملوثة للبيئة للمناطق الصناعية المخصصة لها                −

   .  و وضع االشتراطات البيئية المالئمة لهاخارج المدن

خالل دراسة تقييم األثر البيئي من ناحية االنبعاثات الملوثة للهواء و           متابعة المدن الصناعية قيد اإلنشاء من        −

 .  محطات المعالجة

                                                 
   .حداث هذه الشبكةلقد جرى بالفعل وضع الشروط الفنية إل 21
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التخفيض التدريجي ألعداد وسائط النقل التي تعمل على المازوت داخل المدن، و عـدم الـسماح لآلليـات                   −

 . الثقيلة بالدخول للمدن

د البناء عن مراكز التجمعات السكانية، و اتخاذ        إبعاد كل ما يتعلق بمراكز نشر الرخام و صناعة البلوك و موا            −

 .  اإلجراءات الالزمة للحد من انطالق الغبار من ورش البناء في المناطق السكنية و الطرق العامة

 .  زيادة المساحات الخضراء داخل المدن و خارجها −

حرق التبـغ   باألخص تقليدية، والتدفئة الو أخيراً يجب لفت االنتباه إلى أن تلوث الهواء الداخلي، الناتج عن              −

ال يقل خطورة عن تلوث الهواء الخارجي، لذلك يجـب أن           ،  ...)،  السجائر و األراكيل  (بكافة أنواعه   

  .  وخاصةً في األماكن العامةه، الالزمة للحد مناءاتتتخذ جميع اإلجر
  

  

قود و الكهرباء، تستعمل حالياً في وسط المدينة  راكباً تعمل بخاليا الو22 تتسع لـ (Midi Bus)صورة لحافلة متوسطة الحجم 

   ). الكنديةHydrogenicsمن إنتاج شركة (و المراكز التجارية المكتظة في دول االتحاد األوربي 

  : التغيرات المناخية و حماية طبقة األوزون. 7

 المـستنفدة   حول المواد بروتوكول مونتريال   وا لحماية طبقة األوزون     نمعاهدة فين إلى  سورية  انضمت  

كما انضمت إلى الدول الموقعة على تعديالت لندن وكوبنهاجن ومونتريـال           .  1989لطبقة األوزون في عام     

 وبمساعدة برنامج األمم المتحدة للبيئة      1993وقد أعدت الجمهورية العربية السورية في عام        .  1999في عام   

(UNEP)       ألوزون، جرى فيه مسح إحصائي لتلـك المـواد، و           برنامجاً وطنياً خاصاً بالمواد المستنفدة لطبقة ا

القطاعات الصناعية المستعملة فيها، كما تم وضع إستراتيجية وخطة عمل وطنية بشأن التخفيض التـدريجي               

تنـتج  هذا وال   .  2010الستهالك المواد المستنفذة لطبقة األوزون قبل موعد الحظر النهائي لهذه المواد عام             

اتفاقيـة  علـى    1996في عام    سورية   كما وافقت . بروتوكول مونتريال لمقيدة بموجب   ا من المواد    اًسورية أي 

  . 1992 دجينيرو عام -التغيرات المناخية، المنبثقة عن قمة األرض في ريو
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  : التوقعات والنظرة المستقبلية لنوعية الهواء في سورية. 8

لنوعية الهواء في سورية للعقـود      لم تجر حتى اآلن أي دراسة تفصيلية عن السيناريوهات المستقبلية           

الثالث القادمة، التي يجب أن تعتمد على المتغيرات الديموغرافيـة و االقتـصادية و االجتماعيـة و التقنيـة                   

  .  المتوقعة خالل هذه الفترة

و بناًء على التجربة العالمية في هذا المجال، يمكن التكهن بثالثة سيناريوهات لتطـور نوعيـة الهـواء فـي           

، األول يعتمد على نمو اقتصادي و مستوى معيشي مرتفعين، و يعتمد السيناريو الثـاني علـى نمـو                   سورية

اقتصادي و مستوى معيشي منخفضين، أما السيناريو الثالث فيعتمد على المستوى المعيشي المرتفع مع ترشيد               

قاعس عن معالجـة مـشكلة      و توضح التجارب العالمية أن الت     .  لالستهالك إلى جانب الحلول التقنية الحديثة     

  . تلوث الهواء لن تؤدي إالّ إلى زيادة التكاليف، وتعقيد اإلجراءات التي ستتخذ الحقاً

 قُـدرت تكلفة التدهور البيئي نتيجة تلـوث  ، )World Bank/METAP, 2004 (واستناداً لدراسة للبنك الدولي

باإلضافة لوجود تأثيرات   .  في السنة ) والر مليون د  234( مليار ليرة سورية     11.7الهواء في سورية بحوالي     

 حالة التهاب قصبات مـزمن،      17000 حالة وفاة و     3500سلبية هامة على صحة المواطنين، تتمثل بحوالي        

كل عام نتيجة التعرض للمستويات العالية من تلوث الهواء في المناطق الحضرية، و زيادة في عدد الوفيات،                 

عن الحدود المسموح بهـا،     إضافية   زيادة   3م/ ميكروغرام 10لكل  % 0.08 نتيجة تلوث الهواء قدرت بحوالي    

  .  من تركيز العوالق الهوائية الدقيقة القابلة لالستنشاق

 مليار ليـرة    47 أن تتضاعف تكاليف التدهور البيئي المادية بشكل تدريجي لتصل إلى حوالي             22هذا و يتوقع  

 مليار ليرة سورية في الـسنة بالنـسبة للـسيناريو           40الي  سورية في السنة، بافتراض السيناريو األول، وحو      

الثاني،  أما بافتراض السيناريو الثالث، و هو األفضل، فيتوقع أن تصل تكاليف التدهور البيئي في هذه الحالة                  

، هذا باإلضـافة لزيـادة عـدد الوفيـات          2030 مليار ليرة سورية في السنة، في حلول عام          23إلى حوالي   

  .  تلوث الهواءوالمرضى بسبب 

لذلك البد من سياسة بيئية موجهة لتعزيز التنمية المستدامة، بتقوية المؤسسات البيئية و بناء القـدرات                   

. المؤسساتية، و تحسين القدرات اإلدارية والفنية في مجال وضع السياسات البيئية، وتطبيق المعـايير البيئيـة               

 .  يات األهلية وزيادة استقطاب المواطنين للمشاركة في حماية البيئةوزيادة الوعي بالقضايا البيئية وتحفيز الجمع
 

                                                 
المتوقعة و دراسات و سيناريوهات ) الديموغرافية و االقتصادية و االجتماعية و التقنية( المتغيرات ال توجد دراسة مفصلة حول حساب هذه األرقام، و إنما حسبت بشكل تقديري بالقياس مع 22

  . مشابه لتطوير الطلب على الطاقة
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  ملحق الصور

    
  ) نيسان بالقرب من مشفى األسد الجامعي17شارع (صورة لقوافل شاحنات الترانزيت المصطفة على أطراف الشوارع وسط مدينة دمشق 

 

    
  . 2005ق صورة لالزدحام المروري في أحد شوارع مدينتي حلب و دمش

  

  
 

  ).  2006مدخل ضاحية دمر السكنية (صورة لمناشر الرخام و مواد البناء على أطراف و داخل المدن 
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Review of Air Quality in Syria 1999-2006 

 

Dr. Yousef  Meslmani,  

Environmental Protection Division, Department of Protection and Safety, AECS, P. O. Box: 6091, 
Damascus, Syria. 

Abstract 

This report is intended to highlight the status of air quality in Syria, documenting all main 
informations, data and national studies available in this field from 1999 up to 2006.  It is meant to 
encourage concerned Syrian authorities to establish a national database which includes all 
measurements of pollutant and atmospheric parameters, enabling researchers and officials to monitor 
and follow up ambient air quality. This is necessary to help them take the right decisions in order to 
reduce air pollutant levels and find the best methods to control and manage air pollution.  

Till the present day, Syria lacks a comprehensive network for continuously monitoring urban air 
pollutants in the capital and in the main cities. Although there exist only some scattered short period 
measurements in Damascus and Aleppo and in some hotspots near industrial areas, it could be 
concluded of these measurements that air quality in the mentioned locations was poor according to the 
Syrian Air Quality Standards. Total suspended particulates (TSP) and particulates measuring less than 
10 �m (PM10), representing the most dangerous pollutants affecting human health, were at most 
increased levels in the studied areas.  

The present report indicates that transport vehicles are the main source of air pollution in urban areas 
in Syria. This is due partly to the fact that a huge part of these vehicles are too old and their engines 
have consequently a poor combustion efficiency. Furthermore, many vehicles imported to Syria do 
not complain with international standards regarding emission restrictions, lacking catalyzators and 
new combustion technologies. On the other hand, poor fuel quality (containing high levels of sulfur) 
also largely contributes to bad air quality. In addition to vehicle exhaust pollution, this report 
underlines the important air pollution caused by traditional domestic heating (increasing during 
winter), which emits large quantities of black aerosols (soot and respiratory particulates). 

Key Words: Urban Air Pollution, emission sources, noise pollution, particulates, Syria.  
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