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الملخص
 : أجريت بعض القياسات في معمل إسمنت عدرا والمناطق المجاورة ولمرة واحدة فقط وىي

 . السقط الجوي لمغبار -

 في منطقة حرم المعمل ،PM3  وPM10  والعوالق التنفسية وTSPتركيز العوالق اليوائية الكمية  -
منطقة عدرا العمالية ومدينة عدرا ومخيم الوافدين ومنطقة مستشفى )والمناطق السكنية المجاورة 

 . (البيروني وبمدة القطيفة

تعيين تركيز الكادميوم والرصاص و النحاس والزنك في اليواء سواء في منطقة المعمل أو المناطق  -
 . المجاورة

 . المنبعثة عند المصدرNOx و SO2و CO  تعيين تركيز الغازات  -

أن كمية السقط الجوي لمغبار  (كانون األول )أوضحت القياسات المحدودة التي جرت ولفترة واحدة -
 وبمغ اختمفت اختالفًا بينيًا في حرم المعمل وفي المناطق المتأثرة بالغبار الصادر عن المعمل

 في حرم المعمل والقرى المجاورة ومستشفى 2كم/  طن 10 و27 و165متوسطيا الشيري نحو 
  TSPكان تركيز العوالق اليوائية الكمية . (شير/2كم/طن/9الحد المسموح بو  )البيروني عمى التتالي

 في مواقع القياس كافة أعمى من الحدود المسموح بيا، وتراوح تركيز PM3  وPM10 والعوالق التنفسية
 561 و328، وبين 3م/ ميكروغرام2021 و497 في حرم المعمل بين TSPالعوالق الكمية 

 في المناطق القريبة من دمشق، 3م/ ميكروغرام244 و232 في القرى المحيطة، وبين 3م/ميكروغرام
بمغ تركيز . (3م/ ميكروغرام120 )وىو أعمى بكثير من الحد المسموح بو تبعًا لمنظمة الصحة العالمية

 3م/ ميكروغرام62.6 و124.6 و117.6 وىي األكثر تأثيرًا في الصحة معدل PM3العوالق التنفسية 
في الباب الرئيسي لممعمل وفي عدرا العمالية ومنطقة مستشفى البيروني عمى التتالي، وتفوق ىذه 

بينت القياسات التي . (3م/ ميكروغرام15 )التركيز الموصى بو حسب المواصفة السورية التراكيز كثيرًا 
 تزداد مع االبتعاد عن المعمل وبمغت النسبة معدل TSP/ PM3جرت في يوم واحد أن نسبة العوالق 

في الباب الرئيسي لممعمل وفي عدرا العمالية ومنطقة مستشفى البيروني عمى % 19.3 و18.6 و6.8
كانت تراكيز الغازات المقيسة في المصدر أقل من الحدود المسموح بيا ذلك آلن المعمل يعمل . التتالي

يتضح من ىذه القياسات أن التأثير األساسي لمعمل اسمنت عدرا ىو زيادة تركيز سقط . عمى الغاز
 في منطقة حرم المعمل ،PM3 وPM10 والعوالق التنفسية TSPالغبار وزيادة تركيز العوالق اليوائية الكمية 

منطقة عدرا العمالية ومدينة عدرا ومخيم الوافدين ومنطقة مستشفى البيروني )والمناطق السكنية المجاورة 
 .(وبمدة القطيفة

 
.  النزرةعناصر السقط الجوي، الاإلسمنت، العوالق اليوائية، : الكممات المفتاحية   
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Abstract 

 

Measurements of air pollution were carried out in and around Adra cement factory 

during a single period (December). The Measurements included the following: 

- Dust fall. 

- Total suspended particulates (TSP) and inhalable particulates PM10& PM3 inside the 

factor and in residential area surrounded the factory (Worker City of Adra, Adra city, 

Wafeden Mokheam, Baironi Hospital and Alkatiefa City). 

- Determination the levels of Cd, Pb, Cu and zinc associated with air born. 

- Determination of toxic gases (CO, SO2 and NOx) emitted from the chimneys. 

The results showed that the quantity of dust fall was varied obviously inside the 

factory and the regions affected by air pollutions.  The monthly concentration of dust 

fall were 165, 27 and 10 tons/Km
2
 /month inside the factory , affected villages and 

Baironi Hospital respectively, Wherein the permissible limit is (9tons/Km
2
/month). 

 The total suspended particulates (TSP) and inhalable particulates PM10& PM3 in the 

studies area were higher than the permissible limit. The TSP concentrations inside the 

factory ranged between 497 and 2021 microgram/m
3
 while the ranged between 328 

and 561 microgram /m
3 
in the surrounded villages and between 232 and 244 

microgram/m
3 
near Damascus, the were far higher than the world health organization 

(WHO) standards (120 Microgram/m
3
). The PM3 which is the most effecting on the 

human health reached 117.6, 124.6 and 62.6 microgram /m
3
 inside the factory (main in 

trance), city worker of  Adra and Baironi Hospital respectively, theses concentrations 

were higher than the Syrian standards (15 microgram/m
3
) The measurements which 

were carried out through an exclusive day refered that the percentage of  TSP/PM3 is 

increasedwith moving away from the factory and reached 6.8, 18.6, 19.3% in the main 

intrance of  the factory, worker city of Adra and Bironi Hospital respectively. The 

level of toxic gases inside the source (chimneys) was within the standards, where the 

factory works using the natural gas. It's clear that the main influence of Adra cement 

factory is increasing of the level of dust fall and inhalable particulates PM10 and PM3 

in the studied area. 
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 المقدمة. 1
شيدت سورية، تغيرات بيئية عدة خالل العقود األخيرة، أدت إلى تدىور نوعية اليواء في المناطق الحضرية 

، زيادة ىائمة %2.2والريفية، وقد ترتب عمى الزيادة السكانية غير المسبوقة، حيث معدل التزايد السكاني نحو 
في استيالك المصادر الطبيعية وتوليد المخمفات بأنواعيا، وزاد الطمب بشكل كبير عمى إنشاء الوحدات 

السكنية لتمبية اإلحتياجات المتزايدة، وبالتالي التوسع في صناعة اإلسمنت التي تتركز في دمشق وحماة وحمب 
لى التوسع في استخراج المواد األولية الالزمة ليذه الصناعة  دون تخطيط  (...المحاجر والرمل)وطرطوس، وا 

وترتب عمى ىذه . مسبق في الغالب، والتي انتشرت بشكل عشوائي وبخاصة في مدخل دمشق الشمالي
والغازات المختمفة وانتشارىا في الوسط المحيط  (العوالق بأنواعيا)األنشطة المتزايدة انبعاث المموثات الصمبة 

لتؤثر في الصحة، خاصًة وأن المناطق العشوائية الكثيفة سكانيًا تحيط بيذه الصناعة، إضافًة إلى قرب ىذه 
 .الصناعة من المدن الرئيسية في سورية

ويزيد األمر سوءًا . تشكل صناعة اإلسمنت إحدى الضغوط المؤثرة في زيادة نسبة األتربة والعوالق في الجو
الظواىر الجوية التي تتعرض ليا سورية في فترة الخريف، والمتمثمة في سكون الرياح وانخفاض مستوى طبقة 

اإلنقالب الحراري مما يعوق انتشار المموثات وتشتتيا، وبالتالي حدوث فترات تموث حاد لميواء في الطبقة 
القريبة من سطح األرض حيث تتراكم المموثات فييا وتزيد عن المعدل السنوي المعتاد، وبخاصًة العوالق 

وتعد صناعة اإلسمنت ومنشآت استخراج المواد األولية الالزمة ليذه الصناعات من التحديات ، PM10التنفسية 
الكبرى في مجال تموث اليواء في سورية، خاصًة وأن ىذه الصناعات أصبحت، بسبب التوسع العمراني، 
مالصقة لممناطق السكنية، وتؤثر مباشرًة في الصحة وفي مكونات النظام البيئي األخرى كالتربة والنبات، 

 .ويضاف إلى ذلك أن اإلجراءات المرافقة لمحد من إطالقات ىذه الصناعة التزال متواضعة
 

 :صناعة اإلسمنت في سورية
تعد صناعة اإلسمنت في سورية من الصناعات اإلستراتيجية الرتباطيا المباشر بأعمال اإلنشاء والتعمير، 

 والحجر Clayالغضار )خاصًة وأن المواد األولية الالزمة ليذه الصناعة متوفرة في معظم مناطق سورية 
 . (Limstoneالجيري 

 نحو مميون طن، ويفوق اإلنتاج 1975، وبمغ اإلنتاج عام 1934بدأت صناعة اإلسمنت في سورية عام 
 .سنة، كما تقام حاليًا إقامة مشاريع جديدة/ ماليين طن 5السنوي حاليًا 

 
 
 

 :صناعة اإلسمنت والبيئة
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  مميون 600سنة تنتج الصين نحو ثمثيا أي / مميار طن1.6يبمغ اإلنتاج العالمي من اإلسمنت حاليًا نحو 
من % 5من الطاقة المستيمكة، وتطمق نحو % 2، وتستيمك صناعة اإلسمنت نحو (USGS, 2002)سنة /طن

، ويحتاج انتاج (Handriks et al. 1998)ثاني أكسيد الكربون المسؤول األول عن ارتفاع درجة حرارة األرض 
 CO2 (Battlle, 2002 طن من 0.94 طن من المادة األولية ويطمق نحو 1.5طن واحد من اإلسمنت إلى 

a). 
 

 :المموثات الناتجة عن صناعة اإلسمنت
 : الناتجة من ىذه الصناعة المموثاتتعد صناعة اإلسمنت من أكثر الصناعات تمويثًا وأىم

  الغبار والعوالقDust and Particulate وتنتج عن طحن وتداول المادة الخام، ومن تشغيل األفران وتبريد 
إلى أن كمية العوالق  (Cembureau, 1997)وتشير الدراسات . الكمنكر، وطحن وتداول وتعبئة المنتجات

من اإلنتاج، % 35المنطمقة من صناعة اإلسمنت كانت تشكل في الخمسنيات من القرن العشرين نحو 
 20وفي ألمانيا إلى نحو  (EIPPC, 2001) ىواء 3م/ مغ50وخفضت حاليًا بشكل كبير لتصل إلى نحو 

من كمية اإلنتاج %8-6وكانت كمية الغبار المنطمق في ىنغاريا تشكل نحو  (VDZ, 2002) 3م/مغ
ومعروف أن الغبار والعوالق . (Hungarian Cement Association)% 0.019وخفضت حاليًا إلى 

 ذات تأثيرات صحية بالغة إذ تؤدي إلى أمراض مختمفة وبخاصة أمراض PM10وبخاصة التنفسية منيا 
، Bronchial asthma ، والربو التنفسي Branchits(التياب القصبات)الجياز التنفسي كالتياب الشعبي 

، كما بينت (WHO, 2000) والسل الرئوي وغيرىا، Loss of elasticity of lungsوخفض مرونة الرئتين 
 يزيد من موت األشخاص PM10، أن التعرض المديد لمعوالق التنفسية (Schineinder, 2004)الدراسات 

 3-2الذين يعانون من أمراض قمبية وتنفسية وسرطانات رئوية، ويخفض العمر المتوقع بمعدل وسطي قدره 
ومعروف أن العاممين في الصناعة اإلسمنتية والسكان في المنطقة المجاورة يعانون من معدالت . سنوات

اليقتصر تأثير . (Hitway and Shah 2006)عالية من إلتيابات الجياز التنفسي وضيق التنفس والسل 
نما يؤثر في مكونات النظام البيئي كافة وبخاصة المحاصيل إذ ينخفض  الغبار اإلسمنتي في اإلنسان وا 

وذلك ألنو يترسب عمى األزىار ويحول دون اإللقاح، كما يترسب عمى % 17انتاجيا بمعدل يصل إلى 
 Hirway and)األوراق ويخفض البناء الضوئي، إضافة إلى أنو يخفض كثيرًا استساغة النباتات الرعوية 

Shah, 2006). 

 

  أكاسيد الكبريت والتي يشكلSO2 منيا وتنتج من احتراق الكبريت في المادة األولية أو في % 99 نحو
الوقود، ومعروف أن ثاني أكسيد الكبريت يتحول إلى ثالث أكسيد الكبريت وحمض الكبريت الضعيف إذا 

كان اليواء رطبًا، ويمعب دورًا في تشكيل الضباب الدخاني كما يؤدي إل تخريش األغطية المخاطية لمجياز 
 .(WHO,2000)التنفسي مسببًا السعال، والتياب القصبات واألكزما وزيادة تواتر نوبات الربو وغيرىا
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  أكاسيد اآلزوتNOx والتي تتشكل بسبب درجة الحرارة المرتفعة في عممية اإلنتاج وتؤدي إلى إلتياب 
الشعب التنفسية وخفض وظيفة الرئتين وزيادة تواتر األمراض الصدرية، كما تشكل المفتاح لسمسمة 

، والمموثات الثانوية وفي طميعتيا Smogالتفاعالت الكيميائية الضوئية التي ينتج منيا الضباب الدخاني 
 . CO  وربماCO2  فضاًل إلى الكميات الكبيرة من  O3األوزون

 
 البحثهدف  .2

تقويم تأثير الصناعة االسمنتية في سورية في النظام البيئي، وخاصة كمية الدراسة تضمنت استمارة مشروع 
 ذات األقطار األقل  التنفسيةو العوالق ((TSP الكمية ، وتركيز العوالق اليوائيةDust Fallالسقط الجوي لمغبار 

 باإلضافة إلى تركيز المموثات الغازية وبخاصة أول ،(PM3) ميكرون 3األقل من و، (PM10) ميكرون 10من 
، وذلك في منطقة معامل االسمنت وفي المناطق المجاورة NOx، وأكاسيد اآلزوت COأوكسيد الكربون 

 . وبخاصة السكنية منيا
 

وحماة وطرطوس، وقياس  (عدرا)كانت خطة مشروع البحث ىي دراسة تأثير الصناعة االسمنتية في دمشق 
، لكن بسبب الظروف التي تشيدىا سورية لم نتمكن إال من (ربيعية وخريفية)المموثات في فترتين من العام 

 . إجراء بعض القياسات وفي معمل اسمنت عدرا والمناطق المجاورة ولمرة واحدة فقط، وشممت القياسات اآلتية
 السقط الجوي لمغبار . 

  تركيز العوالق اليوائيةTSP))، و (PM10)،و  (PM3)، في منطقة حرم المعمل والمناطق السكنية 
 . (منطقة عدرا العمالية وبمدة عدرا ومخيم الوافدين ومنطقة مشفى البيروني وبمدة القطيفة)المجاورة 

  تعيين تركيز الكادميوم والرصاص و النحاس والزنك في اليواء سواء في منطقة المعمل أو
 . المناطق المجاورة

  تعيين تركيز غازات CO وSO2 و NOxالمنبعثة عند المصدر  . 
 
 
 
 

 :الطرائق والقياسات .3

 :اإلعتيان 3-1

 High (HVAS)جرى قياس تركيز العوالق الكمية باستعمال أجيزة  جمع العوالق اليوائية عالية الحجم 

Volume Air Sampler ثانية، وكانت مدة كل /3 م1.7 و0.57، والذي يتراوح معدل تدفق اليواء فييا بين
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 ساعة، وذلك في كانون األول 24 ساعة، وأجريت عدة قياسات في الموقع الواحد، مدة كل قياس 24قياس 
2010. 

، موزعًة حسب األقطار الحركية، في داخل معمل إسمنت عدرا، PM10جرى جمع عينات من العوالق التنفسية 
 من المواقع نفسيا Dust Fallباإلضافة لجمع عينات السقط الجوي . ومدينة عدرا العمالية و مشفى البيروني

 . ولمدة شير كامل، كما جرت قياسات المموثات الغازية في بعض المواقع لفترة محدودة
 
: األجهزة المستعممة  3-2
  أجيزة جمع العوالق الكمية(TSP) من النمط High Volume Air Sampler  .
  مضخةIP-10 High Volume Air Sampler مزودة بنظام لفصل العوالق ذات األقطار األكبر 

 Cascade ميكرون 10 ميكرون، و يركب عمييا جياز فصل العوالق ذات األقطار األقل من 10من 

Impactorsحسب أقطارىا الحركية .  
  مرشحات ألياف زجاجيةWhatman EPM 2000 ذات أبعاد (20x25)  سم لقياس كمية العوالق

.  الكمية
  مرشحات ألياف زجاجية شريطيةSAC - 230-GF صنع شركة ،Andrsen لقياس تركيز العوالق ،

 . ميكرون10ذات األقطار األقل من 

  جيازtesto 350 XLلقياس تركيز الغمزات المنبعثة من المصدر .  
 
 :القياسطرائق  3-3

 ميزان حساس باستعمال Whatman EPM 2000توزن مرشحات  :قياس تركيز العوالق الكمية 3-3-1
 ثم تركب في جياز جمع العوالق، يمرر حجم محدد من ، ساعة24بعد وضعيا في جو المخبر لفترة 

 ساعة 8 ساعة في المناطق البعيدة عن المعمل و 24)اليواء خالل المرشحات و لفترة زمنية محددة 
 ساعة ثم 24ة لمدوبعد انتياء فترة الجمع توضع المرشحات في جو المخبر  (أو أقل ضمن المعمل

.  توزن، ويبين فارق الوزن قبل الجمع و بعده كمية العوالق في حجم عينة اليواء
 SAC توزن خمس مرشحات: ميكرون حسـب أقطارها الحركية10طريقة قياس العوالق األقل من  3-3-2

230 GFو مرشح واحد EPM 2000  خمفي ثم توضع في جياز فصل العوالق كمرشحCascade 

Impactors الذي يركب عمى المضخة IP-10 High Volume Air Sampler و يمرر حجم ،
 ساعة أو أقل ضمن 8 ساعة خارج المعمل و 24لمدة )معموم من اليواء خالل المرشحات 

 و بعد انتياء زمن جمع العينة توزن المرشحات بدقة، و يبين فارق الوزن قبل الجمع وبعده ،(المعمل
 .  في حجم عينة اليواء موزعًة حسب أقطارىا الحركيةPM10كمية العوالق 
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، باستعمال أوعية بالستيكية المترسب قياس كمية الغبار  جرى(Dust Fall):قياس سقط الغبار  3-3-3
وزعت ىذه األوعية في مناطق القياس .  ليتر من الماء المقطر2 ليتر، وضع في كل منيا 3سعة 

 م تقريبًا و في مكان مكشوف، ثم تركت ىذه األوعية مدة شير تقريبًا، كما تم 5 ـ 4عمى ارتفاع 
 الفترة الزمنية المحددة، إنتياء و عند ، الكمية المتبخرةلتعويضإضافة ماء مقطر بين الحين و اآلخر 

 تجفيف بعدإلى المخبر حيث تم تحديد وزن الغبار المترسب في ىذه األوعية نقمت جمعت األوعية و 
 . الماء، ثم حسب السقط المترسب عمى الكيمومتر المربع الواحد خالل فترة جمع العينات

 ونصف EPM 2000ربع مرشح من مرشحات ُأخذ : تعيين عناصر األثر بتقانة البوالروغراف 3-3-4
 مل 25مل وأضيف إلييا  200ووضعت في بيشر سعتو  SAC 230 GF2مرشح من مرشحات 

كمور لممساعدة في أكسدة المركبات القطرات من حمض فوق و (%65)من حمض اآلزوت المركز 
في جياز األمواج فوق الصوتية لمدة ساعة ونصف ثم أكممت عممية  ، وضعت العيناتالعضوية

، ومن ثم التيضيم بكميات إضافية من حمض اآلزوت وقطرات من حمض فوق الكمور مع التسخين
وضبط حجم  (%25)حمض اآلزوت الممدد  ُحل الراسب المتشكل بإضافة. الجفافلقرب بخرت 

، وبذلك أصبحت العينة  مل50 ليصبح الحجم الكمي بمحمول ممدد من حمض اآلزوتالعينة السائمة 
القائم عمى قياس الفولطية بالنزع اآلنودي  (البوالروغراف)جاىزة لمقياس بواسطة الرسم االستقطابي 

Anodic Stripping Voltametry . جرى تعيين تركيز كل من النحاس والكادميوم والرصاص
 . والزنك بيذه الطريقة

مم في المدخنة ثم أدخل مسبر جياز 10ُأحدثت فتحة بقطر : قياس الغازات المنبعثة عند المصدر 3-3-5
 .القياس ضمن ىذه الفتحة، وجرى قياس متوسط التركيز لمدة نصف ساعة

 
 
 

 :النتائج .4
 : السقط الجوي 4-1

أن كمية السقط الجوي اختمفت اختالفًا بينيًا في حرم المعمل وفي المناطق المتأثرة  (1)يوضح الجدول 
القيمة )شير /2كم/ طن203.9 و 109.1بالغبار الصادر عن المعمل، وتراوحت في منطقة حرم المعمل بين 

، أي أن قيمة السقط الجوي لمغبار كانت أعمى من الحد (شير/2كم/ طن9الموصى بيا لسقط الغبار ىي 
قد أدى . (1أنظر الصورة ) مرة، وىذا يعود إلى أن المعمل ال يستعمل المرسبات 22.6 ـ 12المسموح بو  بـ 

 .(3 و2الصورة  )السقط الجوي إلى انعدام شبو تام لمحياة النباتية داخل المعمل وحولو 
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 سقط الغبار االسمنتي عمى سطح التربة داخل حرم المعمل.1الصورة 

 
 Thuja orientalisالغبار المترسب عمى سطح نبات العفص . 2الصورة 
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 انحسار الحياة النباتية في منطقة المعمل. 3الصورة 

 
  السقط الجوي ضمن وحول معمل إسمنت عدرا (1الجدول ) 

 الموقع المكان
 التركيز

 (شهر/2كم/طن)

متوسط التركيز 
 (شهر/2كم/طن)

 حرم المعمل

 2±109.1 الباب الرئيسي

165.76 

 2.5±165.52 (البياضة)الزاوية الشمالية الشرقية لممعمل 

 3.8±203.9 (شمالية غربية لممعمل (زاوية)الباب الغربي لممعمل 

 3.4±184.5 (غربية لممعمل (زاوية جنوبية)مكتب الدراسات 

المناطق 
 المتأثرة

 0.47±23.6 عدرا البمد

27.18 

 1.74±72.5 عدرا العمالية

 0.15±7.7 القطيفة

 0.38±15.5 جسر بغداد

 0.31±16.6 مخيم الوافدين

 10.13 0.19±10.13 مستشفى البيروني المستشفى
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 اختالفًا بينيًا وكانت القيم األعمى في مدينة عدرا في المناطق المحيطةاختمفت كمية السقط الجوي لمغبار 

 7.7)وأقميا في القطيفة  (شير/2كم/ طن23.6)، يمييا بمدة عدرا (شير/2كم/ طن72.5)العمالية 
يصعب الوصول الى استنتاجات محددة وذلك نظرًا لقمة القياسات ولكن يبدو أن البعد عن . (شير/2كم/طن

 . المعمل واتجاه الرياح ىما العامالن الحاسمان في اختالف السقط الجوي
 

 :(TSP)تركيز العوالق الكمية  4-2

مطحنة المواد، ) مواقع العملأن تركيز العوالق اليوائية الكمية كان مرتفعًا جدًا في  (2)يوضح الجدول 
 و 8111إلى الحد الذي ال ينطبق عميو أي معيار، وبمغ متوسطيا  (و مبرد األفران، و خط التعبئة

، أمام مطحنة المواد و مبرد األفران وخط التعبئة عمى التتالي، كما 3م/ميكروغرام 84011 و 11348
 .  يالحظ اختالف القيم اختالفًا كبيرًا بين يوم وآخر و ربما يعود ىذا الى اختالف ظروف عمل المعمل

 
 
 

  في مواقع العمل (TSP)تركيز العوالق اليوائية الكمية  (2الجدول )
 (3م/ميكروغرام)متوسط التركيز  (3م/ميكروغرام) التركيز التاريخ الموقع

 أمام مطحنة المواد
23/12/2010  7810±66 

8111±62 
24/12/2010  8412±57 

 مبرد األفران
24/12/2010  7092.9±442 

11348±276 
25/12/2010  15603±110 

الخط )قسم التعبئة 
 (اإلنتاجي الثالث

24/12/2010  96781±1266 
84011±1099 

25/12/2010  71241±931 

 

البعيدة نسبيًا عن مواقع العمل فكانت  (حرم المعمل) المواقع األخرىأما تركيز العوالق اليوائية الكمية في 
 3م/ ميكروغرام497 عند الباب الرئيسي،      و3م/ ميكروغرام2021التراكيز فييا مرتفعة أيضًا، وتراوحت بين 

 اختالف القيم بين يوم وآخر وفي 1الممحق يبين الجدول . (3الجدول  )في المنطقة الجنوبية الغربية لممعمل 
 . الموقع نفسو وربما يعود ىذا إلى اتجاه الرياح

 

  داخل حرم المعمل(TSP) تركيز العوالق اليوائية الكمية (3)الجدول 

الزاوية الشمالية الشرقية  الباب الرئيسي الموقع
 (البياضة)لممعمل 

زاوية )الباب الغربي لممعمل 
 (شمالية غربية لممعمل

مكتب الدراسات 
زاوية جنوبية غربية )



 

13 

 (لممعمل
 التركيزمتوسط 

 497 868 794 2021 (3م/ميكروغرام)
 

أن تركيز العوالق اليوائية الكمية، في القرى المحيطة بالمعمل، كان  (2 والجدول الممحق 4)يوضح الجدول 
 في 3م/ ميكروغرام613 في منطقة القطيفة و3م/ ميكروغرام328مرتفعًا في المواقع المدروسة كافة وبمغ معدل 

قد يعود االختالف في تركيز العوالق الكمية إلى .  في قرية عدرا البمد3م/ ميكروغرام561مدينة عدرا العمالية و
وىذا المتوسط يفوق الحدود . (القطيفة)البعد عن المعمل واتجاه الرياح إضافًة إلى االرتفاع عن سطح البحر 

 يومًا، مما يعني أن تركيز 14 مرة، عممًا بأن القياسات جرت بعد ىطول المطر بـ 4.1ـ 2.2المسموح بيا بـ 
 . العوالق في الفترة الجافة أعمى بكثير

 

  في القرى المحيطة بالمعمل (TSP) تركيز العوالق اليوائية الكمية (4)الجدول 
 منطقة القطيفة مساكن عدرا العمالية قرية عدرا البمد الموقع

 التركيزمتوسط 
 328 613 561 (3م/ميكروغرام)

أن تركيز  ( 3 والجدول الممحق 5)يبين الجدول :  باتجاه مدينة دمشق(TSP)تركيز العوالق الهوائية الكمية 
 243 و 244العوالق اليوائية الكمية أعمى من الحد المسموح في مواقع القياس كافة وبمغ متوسط التركيز 

ويالحظ بأن قيم التركيز .  في جسر بغداد و مخيم الوافدين ومشفى البيروني عمى التتالي3م/ ميكروغرام232و
 وربما يعود ىذا إلى زيادة نسبة العوالق التنفسية في اليواء مع االبتعاد متقاربة بالرغم من البعد عن المعمل،

 ميكرون إلى العوالق اليوائية الكميـة 10 فقد كانت نسبة العوالق اليوائية التنفسية األقل من عن المعمل
(TSP/PM10) في % 41.5في قرية عدرا البمد ووصمت إلى % 44.8في الباب الرئيسي و % 27.7 نحو

  .(7انظر الجدول  )مشفى البيروني
 

  بإتجاه مدينة دمشق(TSP) تركيز العوالق اليوائية الكمية (5)الجدول 

 مستشفى البيروني مخيم الوافدين جسر بغداد الموقع
 التركيزمتوسط 

 232 243 244 (3م/ميكروغرام)
 

 : وتوزعها الحجمي العوالق التنفسية 4-3
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 في المعمل 3م/ ميكروغرام114 و 252 و 703التنفسية بمغ أن متوسط تركيز العوالق  (6)يوضح الجدول 
و مدينة عدرا العمالية و مشفى البيروني عمى التتالي، عممًا أن الحد اليومي المسموح لمعوالق  (الباب الرئيسي)

  .(المواصفة السورية القياسية)، 3م/ ميكروغرام70:  ميكرون ىو10ة األقل من التنفسي

 

 ميكرون، وىي األكثر خطورة عمى الصحة العامة، بمغت 3ويوضح أيضًا تركيز العوالق التنفسية األقل من 
و مدينة عدرا العمالية ومشفى البيروني  (الباب الرئيسي) في المعمل 3م/ ميكروغرام62 و 124.6 و 117.6

 و 8.3 و 7.8بـ  (3م/ ميكروغرام15)عمى التتالي وىي تزيد عن الحد المسموح بو حسب المواصفة السورية 
انظر الجدول  )و مدينة عدرا العمالية ومشفى البيروني عمى التتالي  (الباب الرئيسي) مرة في المعمل 4.2

 .(4الممحق 
 (PM3) ميكرون 3، واألقل من (PM10) ميكرون 10متوسط تركيز العوالق التنفسية األقل من  (6الجدول )

 مستشفى البيروني مساكن عدرا العمالية الباب الرئيسي الموقع
 (3م/ميكروغرام) التركيزمتوسط 

PM10 703 252 114 
PM3 117.6 124.6 62.6 

 

 :العالقة بين األقطار الحركية لمعوالق الهوائية والموقع 4-4

 ميكرون 3 والعوالق ذات األقطار األقل من PM10العالقة بين تركيز العوالق التنفسية  (7)يوضح الجدول 
PM3 ميكرون تزداد نسبتيا زيادًة كبيرة مع االبتعاد عن المعمل 3، حيث يتضح أن العوالق الدقيقة األقل من 

𝐏𝐌𝟑)وبمغت نسبة 

𝐏𝐌𝟏𝟎
 في الباب الرئيسي وقرية عدرا البمد ومشفى البيروني عمى % 45.9 و41.5 و24.5: (

وىذا يعود إلى بطء ترسب العوالق اليوائية الدقيقة، ولكن من جية أخرى يوضح أن العوالق تصبح أكثر . التتالي
كما يوضح . ال تعكس الضرر الناجم عن ىذه العوالق PM10و TSPضررًا مما يعني أن القيمة الكمية لمعوالق 

 في المتر المكعب من اليواء كمما ابتعدنا عن المعمل، وىذا PM3 وPM10زيادة نسبة تركيز العوالق التنفسية 
 يعود إلى وزنيا وحجميا الصغيرين بحيث تبقى معمقة في اليواء وتنتقل إلى مسافات بعيدة، أما العوالق 

TSPفتترسب بسرعة أكثر  .

ونظرًا ألن العوالق التنفسية ىي األكثر ضررًا في الصحة فإن كمية العوالق في اليواء ال تعطي صورة صادقة 
.  PM3 والبد من التركيز في ىذه الحاالت عمى العوالق عن ضررىا
 

 العالقة بين األقطار الحركية لمعوالق اليوائية والموقع: (7)الجدول 

التركيز متوسط  التاريخ موقع القياس
 (3م/ميكروغرام)

𝐏𝐌𝟏𝟎
𝐓𝐒𝐏

 𝐏𝐌𝟑
𝐏𝐌𝟏𝟎

 
𝐏𝐌𝟑
𝐓𝐒𝐏
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TSP PM10 PM3 
 6.8 24.5 27.7 117 477 1719 21/12 الباب الرئيسي
 18.6 41.5 44.8 124 299 668 27/12 قرية عدرا البمد

 19.3 45.9 41.5 62 135 325 29/12 مشفى البيروني
 

 : الغازات المنبعثة عند المصدر 4-5
أن متوسط تركيز الغازات المقيسة عند المصدر كان ضمن الحدود المسموح بيا وفق  (8)يالحظ من الجدول 

 عمى التتالي وذلك ألن NOx  و SO2 و CO لـ 3م/ مغ3000 و3000 و 500مسودة المواصفة السورية وىي 
 . (7 و 6انظر الجدول الممحق  )المعمل يعمل بالغاز الطبيعي 

 

 : تركيز الغازات الناتجة عن مداخن خطوط اإلنتاج في المعملمتوسط:(8)الجدول 

 CO 
 CO2 3م/مغ

%VOL 
NO 

 3م/مغ
NO2 

 3م/مغ
NOx 

 3م/مغ
SO2 

 3م/مغ
CxHy 

 3م/مغ
 237 0 2809 30 277.9 2.7 107 مدخنة الخط اإلنتاجي األول
 140 0 1090 1 1089 2.5 464 مدخنة الخط اإلنتاجي الثالث

 
 النزرة في العوالق الهوائية تراكيز العناصر  4-6

اكيز العناصر النزرة في العوالق اليوائية، حيث يالحظ بأن معظم تر (8 والجدول الممحق 9) يبين الجدول
التراكيز في المناطق السكنية كانت ضمن الحدود الطبيعية وأقل من الحدود العظمى المسموح بيا وفق 

 . المواصفة السورية
 .(3م/نانوغرام)متوسط تركيز العناصر المعدنية في اليواء :  (9)الجدول 

cu pb zn cd الموقع  

 أمام مطحنة المواد 4.21 1214.14 198.41 562.56

 حرم المعمل

 أمام مبرد األفران 0.00 8382.08 429.83 4460.00

 قسم التعبئة 0.00 1432.25 193.50 1999.08

23.14 29.54 80.23 1.53 
الزاوية الشمالية 
 الشرقية لممعمل

 الباب الغربي لممعمل 1.57 79.34 19.97 74.48

56.03 17.63 98.63 1.50 
الزاوية الجنوبية 
 الغربية لممعمل

 المناطق المجاورة لممعمل عدرا البمد 1.26 164.13 41.06 178.70
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 عدرا العمالية 1.34 366.55 18.38 244.58

 القطيفة 0.34 79.29 25.4 145.14

 جسر بغداد 0.71 60.45 25.95 151.58

 مخيم الوافدين 0.71 83.70 25.39 135.25 باتجاه مدينة دمشق

 مشفى البيروني 0.74 78.68 31.67 175.59

 
 ,Merian)          عممًا بأن مدى تركيز العناصر المدروسة في ىواء المناطق السكنية في العالم ىو

1991): 
 3م/ نانوغرام500والحد المسوح بو . 3م/ نانوغرام1700 ـ 2الرصاص 
 .3م/ نانوغرام10 ـ 5والحد المسوح بو . 3م/ نانوغرام1000 ـ 0.4الكادميوم 
 .3م/ نانوغرام404 ـ 11الزنك  
 .3م/ نانوغرام280 ـ 3النحاس 

 
 :ستنتاجاتاال .5

تبين القياسات المحدودة التي جرت في حرم المعمل والقرى المحيطة بالمعمل والمناطق القريبة من دمشق أن 
تركيز العوالق الكمية والتنفسية وكذلك السقط الجوي لمغبار كانت أعمى بكثير من الحدود المسموح بيا األمر 

 .الذي يستمزم تركيب مرسبات لمغبار وبشكل عاجل وممح
 

كممة شكر  .6
، كما نشكر السيد الدكتور  إلجراء العمللتشجيعونشكر األستاذ الدكتور إبراىيم عثمان المدير العام لمييئة 

 .لتوفيره كافة مستمزمات لمعمل سعيد المصري رئيس قسم الوقاية واألمان
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  ضمن المعمل(TSP)تركيز العوالق اليوائية الكمية  (1)الجدول الممحق 

 :± unc (3م/ميكروغرام)
 (3م/ميكروغرام) التركيز التاريخ الموقع

 الباب الرئيسي

20/12/2010  1892±12 

21/12/2010  1719±13.6 

22/12/2010  2453±23.7 

SD±384±2021  المتوسط 

الزاوية الشمالية الشرقية لممعمل 
(البياضة)  

20/12/2010  862±4.4 

21/12/2010  606±3.1 

22/12/2010  914±4.8 

SD±165±794  المتوسط 

 الباب الغربي لممعمل 
(زاوية شمالية غربية لممعمل)  

20/12/2010  533±2.6 

21/12/2010  533±2.6 

22/12/2010  1539±7.4 

SD±580±868  المتوسط 

زاوية جنوبية غربية )مكتب الدراسات 
(لممعمل  

20/12/2010  425±2 

21/12/2010  391±1.8 

22/12/2010  674±3.3 

SD±155±497  المتوسط 
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 unc (3م/ميكروغرام) في القرى المحيطة بالمعمل  (TSP)تركيز العوالق اليوائية الكمية :  (2)الجدول الممحق 

±: 

 عدرا البمد

26/12/2010  569±2.9 

27/12/2010  635±3.5 

28/12/2010  480±2.6 

SD±78±561  المتوسط 

 عدرا العمالية

26/12/2010  668±6 

27/12/2010  681±4.3 

28/12/2010  489±3.1 

SD±107±613  المتوسط 

 القطيفة

26/12/2010  448±2.3 

27/12/2010  324±1.6 

28/12/2010  213±1.1 

SD±117±328  المتوسط 
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 ±unc (3م/ميكروغرام)دينة دمشق   بإتجاه م(TSP)تركيز العوالق اليوائية الكمية  (3)الجدول الممحق

 جسر بغداد

29/12/2010  413±2.2 

30+31/12/2010  157±0.77 

1/1/2011  161±0.78 

SD±146±244  المتوسط 

 مخيم الوافدين

29/12/2010  355±1.9 

30+31/12/2010  176±0.93 

1/1/2011  199±0.98 

SD±97±243  المتوسط 

 مستشفى البيروني

29/12/2010  325±2.3 

30+31/12/2010  166±1.2 

1/1/20100  206±1.4 
SD±83±232  المتوسط 

 
   داخل حرم المعمل(PM10) ميكرون 10تركيز العوالق التنفسية األقل من : (4 )الجدول الممحق 

 ± unc (3م/ميكروغرام)
 التركيز التاريخ الموقع

 الباب الرئيسي

20/12/2010  697±3.7 

21/12/2010  477 

22/12/2010  934±5.8 

SD±228±703  المتوسط 

 مساكن عدرا العمالية

26/12/2010  299 

27/12/2010  274±1.4 

28/12/2010  183±1 

SD±61±252  المتوسط 

 مستشفى البيروني

29/12/2010  135 

30+31/12/2010  94±0.5 

-  

SD±29±114  المتوسط 
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 ± unc (3م/ميكروغرام)توزع العوالق التنفسية حسب األقطار الحركية   (5 )الجدول الممحق 

 (ميكرون)القطر 
 الباب الرئيس لممعمل

21/12/2010 

 عدرا العمالية
26/12/2010 

 مشفى البيروني
29/12/2010 

10-7.2 140.46±0.9 46.5±0.4 24.4±0.2 

7.2-3 219.3±0.5 127.98±1 47.9±0.3 

 62.6 124.6 117.6 3إجمالي األقل من 
 

 تركيز الغازات الناتجة عن مدخنة الخط اإلنتاجي الثالث: (7)الجدول الممحق 
 المتوسط 24/12/2010 23/12/2010 22/12/2010 21/12/2010 الواحدة الغاز
CO 464 213 342 267 1034 3م/مغ 

CO2 %VOL 2.53 2.39 2.52 2.44 2.47 

NO 1089 1227 1149 1111 871 3م/مغ 

NO2 1 0 2 0 2 3م/مغ 

NOx 1090 1227 1151 1111 873 3م/مغ 

SO2 0 0 0 0 0 3م/مغ 

CxHy 140 220 200 100 40 3م/مغ 

 
 تركيز الغازات الناتجة عن مدخنة الخط اإلنتاجي األول: (6)الجدول الممحق 

 المتوسط 24/12/2010 23/12/2010 22/12/2010 21/12/2010 الواحدة الغاز
CO 107 107 107 104 112 3م/مغ 

CO2 %VOL 2.67 2.74 2.68 2.74 2.7 

NO 277.9 2724 2828 2852 2712 3م/مغ 

NO2 30 27.3 31 32.8 29.3 3م/مغ 

NOx 2809 2751 2859 2884 2741 3م/مغ 

SO2 0 0 0 0 0 3م/مغ 

CxHy 237 340 300 200 110 3م/مغ 
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 متوسط تركيز عناصر األثر في مواقع القياس:  (8)الجدول الممحق 
 25/12/2011-23 في الفترة 3م/أمام مطحنة المواد نانوغرام تركيز عناصر األثر متوسط 

cu pb zn cd  

 المتوسط 4.21 1214.14 198.41 562.56

465.26 110.47 1465.04 3.65 Sd 

 المجال 0-6.45 343.14-2905.57 99.29-317.51 257.25-1098.05

 
 25/12/2011-23 في الفترة 3م/أمام مبرد األفران نانوغرام تركيز عناصر األثر متوسط 

cu pb zn cd  

 المتوسط 0.00 8382.08 429.83 4460.00

5772.11 547.79 11290.13 0.00 Sd 

941-11121  95-1062  1084-21386  المجال  

 
 25/12/2011-23 في الفترة 3م/نانوغرام  (الخط اإلنتاجي الثالث)في قسم التعبئة تركيز عناصر األثرمتوسط 

cu pb zn cd  

 المتوسط 0.00 1432.25 193.50 1999.08

1592.49 191.43 1693.78 0.00 Sd 

 المجال  173-3358 28-403 561-3710

 
 22/12/2011-20 في الفترة 3م/نانوغرام  (البياضية)الزاوية الشمالية الشرقية للمعمل تركيز عناصر األثر في متوسط

cu pb zn cd  

 المتوسط 1.53 80.23 29.54 23.14

7.71 25.67 9.61 1.03 Sd 

 المجال 0.9-2.71 70.38-89.58 59-12.01 14.74-29.91

 
 22/12/2011-20 في الفترة 3م/نانوغرام  (زاوية غربية شمالية) الباب الغربي للمعمل تركيز عناصر األثر فيمتوسط

cu pb zn cd  

 المتوسط 1.57 79.34 19.97 74.48

22.56 9.94 29.26 0.98 Sd 

 المجال 0.94-2.69 49.77-108.27 8.68-27.39 56.79-99.89

 
 22/12/2011-20 في الفترة 3م/ الزاوية الجنوبية الغربية للمعمل نانوغرام تركيز عناصر األثر فيمتوسط 

cu pb zn cd  

 المتوسط 1.50 98.63 17.63 56.03

44.23 9.72 27.36 1.82 Sd 

 المجال 0-3.52 77.91-129.64 8.22-27.63 21.47-105.88

 
 22/12/2011-20 في الفترة 3م/ الزاوية الجنوبية الشرقية للمعمل نانوغرام تركيز عناصر األثر فيمتوسط 

cu pb zn cd  

 المتوسط 0.00 216.89 65.02 881.81

379.06 32.69 55.13 0.00 Sd 

 المجال  173.08-278.79 28.01-89.94 560.92-1300.06

 
 28/12/2011-26 في الفترة 3م/متوسط تركيز عناصر األثر في عدرا البلد نانوغرام
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cu pb zn cd  

 المتوسط 1.2652 164.13 41.06333 178.7033

28.76 20.85 57.43 0.88 Sd 

 المجال 0.436-2.18 119.02-228.78 16.99-53.39 146.24-201.02

 
 28/12/2011-26 في الفترة 3م/متوسط تركيز عناصر األثر في عدرا العمالية نانوغرام

cu pb zn cd  

 المتوسط 1.347667 366.55 18.38667 244.5833

69.24 9.80 415.14 0.65 Sd 

-320.54 185 -27.79 8.24 -843.13 83.64 -2.08  المجال 0.833

 
 28/12/2011-26 في الفترة 3م/متوسط تركيز عناصر األثر في القطيفة نانوغرام

cu pb zn cd  

 المتوسط 0.345 79.29 25.4 145.14

4.99 12.25 16.32 0.49 Sd 

-148.66 141.61 -34.06 16.74 -90.83 67.75 -0.69  المجال 0
 

 
 1/1/2012-29/11/2011 في الفترة 3م/في جسر بغداد نانوغرام تركيز عناصر األثرمتوسط 

cu pb zn cd  

 المتوسط 0.71 60.45 25.95 151.58

60.99 13.73 14.54 0.23 Sd 

 المجال 0.45-0.88 44.17-72.13 11.05-38.1 82.95-199.59

 
 1/1/2012-29/11/2011 في الفترة 3م/في مخيم الوافدين نانوغرام تركيز عناصر األثرمتوسط 

cu pb zn cd  

 المتوسط 0.71 83.70 25.39 135.25

32.65 9.43 27.52 0.29 Sd 

 المجال 0.44-1.01 51.95-100.74 17.04-35.62 110.88-172.35

 
 1/1/2012-29/11/2011 في الفترة 3م/أمام مشفى البيروني نانوغرام تركيز عناصر األثرمتوسط 

cu pb zn cd  

 المتوسط 0.74 78.68 31.67 175.59

66.66 3.25 24.96 0.14 Sd 

 المجال 0.65-0.9 50.79-98.94 29.6-35.41 101.52-230.75
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