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الرســم البيانــي أدنــاه، يوضــح كميــة الهــواء التــي تستنشــقها اإلنــاث البالغــات خــال أنشــطة مختلفــة. البالغــون يســتهلكون كميــة أكبــر مــن الهــواء خــال 
األنشــطة البدنيــة مقارنــة باألطفــال، ولكــن يجــب ماحظــة أن البالغيــن األصحــاء يمتلكــون مســاحة رئــة أكبــر بكثيــر مــن األطفــال، وبالتالــي فــإن الرئتيــن لــدى 

البالغيــن يمكنهــا أن تتحمــل تركيــزات أعلــى مــن الملوثــات. 

مؤشر جودة هواء اإلمارات

ما هي أهمية مراقبة جودة الهواء؟
يشكل الهواء أحد أهم احتياجات اإلنسان وأكثرها تأثيرًا في صحته.

ونتيجــة لمجموعــة واســعة مــن العوامــل الطبيعيــة والبشــرية انخفضــت جــودة الهــواء بشــكل ملحــوظ فــي مختلــف أنحــاء العالــم. وترتبــط جــودة الهــواء 
ارتباطــًا وثيقــًا بحجــم األنشــطة الطبيعيــة والبشــرية التــي تتــم ممارســتها فــي منطقــة جغرافيــة محــددة.  

ــي،  ــة  بمــا نحتاجــه  عندمــا ال نمــارس أي نشــاط بدن ــد ممارســة النشــاط البدنــي مقارن ــر مــن الهــواء عن ــة أكب ــاج الستنشــاق كمي ــا  نحت ومــن المعــروف أنن
وبالتالــي فــإن ازديــاد  تركيــز الملوثــات فــي الهــواء يعنــي، بالضــرورة،  ازديــاد كميــة الملوثــات التــي نستنشــقها. ولذلــك فإنــه ُينصــح بتجنــب ممارســة األنشــطة 

البدنيــة فــي الهــواء الطلــق خــال فتــرات تدنــي جــودة الهــواء.

ــة،  ــراض الرئ ــن بأم ــراد المصابي ــار الســن واألف ــال وكب ــة الحساســة؛ كاألطف ــن يندرجــون ضمــن الفئ ــى األشــخاص الذي ــر بصفــة خاصــة عل ــودة الهــواء تؤث ج
واألفــراد الذيــن يعانــون مــن الربــو أو التهــاب الشــعب الهوائيــة أو انتفــاخ الرئــة. يمثــل الرســم البيانــي أدنــاه كميــة الهــواء التــي يستنشــقها األطفــال بالمقارنة 

مــع نــوع النشــاط الــذي يقومــون بــه.

كما تجب ماحظة أن بعض األشخاص أكثر حساسية آلثار ملوثات الهواء من غيرهم، لذلك فإن أثر جودة الهواء يمكن أن يكون مختلفًا من شخص آلخر.

كمــا يظهــر فــي الرســم البيانــي 
يستنشــق األطفــال خــال الجــري 
ــرًا مــن الهــواء فــي  ــي 32 لت حوال
الدقيقــة الواحــدة، مــا يعــادل 4.5 
ــاء  ــم استنشــاقه أثن ــا يت أضعــاف م

ــوس.  الجل

حجم الهواء المستنشق من قبل األطفال

حجم الهواء المستنشق من قبل النساء

المحطات األرضية لرصد جودة الهواء المحيط
ــاد  ــدى االتح ــدة ل ــات المعتم ــع المحط ــا، م ــي مواصفاته ــق، ف ــة، تتواف ــودة عالي ــد ذات ج ــات رص ــق محط ــن طري ــة ع ــي الدول ــواء ف ــودة اله ــد ج ــم رص يت
األوروبــي ووكالــة حمايــة البيئــة األمريكيــة. ويبلــغ عــدد محطــات جــودة المحيــط فــي الوقــت الحالــي 54 محطــة موزعــة فــي مختلــف أرجــاء الدولــة، مقابــل 

22 محطــة فقــط فــي عــام 2007.

ماهـــو مؤشر جودة هواء اإلمارات؟

هــو مؤشــر لإلبــاغ عــن نوعيــة الهــواء فــي منطقــة معينــة، 
يخبــرك بمــدى نظافــة الهــواء أو تلوثــه، ومــا اآلثــار الصحيــة 

المرتبطــة بــه. 
ــة: أول  ــات الخمس ــز للملوث ــى تركي ــن أعل ــابه م ــم حس  ويت
أكســيد الكربــون، ثانــي أكســيد النيتروجيــن، وثانــي أكســيد 
ذات  الجســيمية  والمــواد  األرضــي،  واألوزون  الكبريــت، 

ــرون. ــن 10 ميك ــل م ــر األق القط



كيف يمكن قراءة مؤشر جودة الهواء؟ 
تســتند الحســابات لمؤشــر جــودة الهــواء علــى قياســات خمســة ملوثــات رئيســية، هــي: ثانــي أكســيد النيتروجيــن NO2، وأول أكســيد الكربــون CO، واألوزون 

.PM2.5 و 2.5 ميكــرون PM10 والجســيمات بقطــر أقــل مــن 10 ميكــرون ،SO2 وثانــي أكســيد الكبريــت ،O3 األرضــي
تتطلــب بيانــات جــودة الهــواء الكثيــر مــن التحليــات المعقــدة التــي قــد يصعــب فهمهــا مــن قبــل أفــراد الجمهــور. ونظــرًا ألهميــة معرفــة الجمهــور بجــودة 

الهــواء فــي منطقــة مــا، فقــد تــم االتفــاق علــى مؤشــر لجــودة الهــواء يعتمــد علــى التــدرج اللونــي ويســهل فهمــه مــن قبــل عامــة الجمهــور.
يظهــر فــي مؤشــر جــودة الهــواء )AQI( اليومــي اللــون، وقيمــة جــودة الهــواء والملوثــات الســائدة التــي تؤثــر علــى جــودة الهــواء. ويقســم مؤشــر جــودة 
الهــواء مــن 0 إلــى 500 درجــة، و تمثــل الدرجــة 500 أعلــى قيمــة؛ أي هــواء أكثــر تلوثــا وتهديــدًا أكبــر للصحــة، وكلمــا نقصــت القيمــة دلــت علــى هــواء أكثــر 

نقــاء و تهديــدًا أقــل لصحــة اإلنســان .

 يوضح الرسم التخطيطي أدناه قيم المؤشر وما يمثله كل لون في هذا المؤشر.

50-0  أخضر

ــة  ــات الخمس ــز الملوث ــي أن تراكي يعن
بهــا،  المســموح  الحــدود  ضمــن 
ــوزراء  المحــددة  فــي قــرار مجلــس ال
رقــم 12 لســنة 2006 )نظــام حمايــة 
الهــواء مــن التلــوث(. وجــودة الهــواء 
فــي هــذا النطــاق ال تشــكل خطــرًا 
ــت  ــل وق ــل أفض ــة، ويمث ــى الصح عل
ــع بأنشــطة  لممارســة الرياضــة والتمت

ــق. ــواء الطل ــي اله ــرى ف أخ

100-51 أصفر

ــة  ــة لغالبي ــل جــودة هــواء مقبول يمث
األشــخاص،  بعــض  ولكــن  الســكان، 
الفئــة  ضمــن  يندرجــون  الذيــن 
الحساســة للغايــة، قــد يستشــعرون 
ــى صحتهــم فــي حــال  ــًا عل ــرًا ضئي أث
بــذل مجهــود إضافــي فــي الهــواء 

الطلــق.

150-101 برتقالي

ــد  ــاق ق ــذا النط ــي ه ــواء ف ــودة اله ج
الذيــن  األشــخاص  صحــة  علــى  تؤثــر 
ــد  ــة. ق ــة الحساس ــن الفئ ــون ضم يندرج
يتعــرض بعــض أولئــك  لمشــاكل إذا مــا 
ــق.  مارســوا الرياضــة فــي الهــواء الطل
ولكــن التأثيــر يكــون بســيطًا فــي  حــال 
المشــي فقــط أو فــي حــال الجلــوس. 
األصحــاء  األشــخاص  يواجــه  غالبــًا، ال 
بينمــا  النطــاق،   هــذا  فــي  تأثيــر  أي 
ــن  ــكان يمك ــن الس ــة م ــة قليل مجموع
ــدوا  ــيطًا إذا اجه ــرًا بس ــوا تأثي أن يواجه
أنفســهم بممارســة الرياضــة أو أنشــطة 

ــق. ــواء الطل ــي اله ــرى ف أخ

200-151  أحمر

بعــض  تســبب  قــد  الهــواء  جــودة 
المشــاكل الصحيــة لألشــخاص األصحاء 
الهــواء  فــي  أنفســهم  أجهــدوا  إذا 
ــبة  ــر  بالنس ــذا التأثي ــزداد ه ــق، وي الطل
ضمــن  يندرجــون  الذيــن  لألشــخاص 
ــة الحساســة. فــي حــال ممارســة  الفئ
األفــراد األصحــاء لمجهــود فــي الهواء 
الطلــق يجــب التوقــف عــن ذلــك فــي 
أو  كالســعال  أعــراض  ظهــور  حــال 
الصفيــر عنــد التنفــس واإلعيــاء. فــي 
مــن  التقليــل  يجــب  األحــوال  هــذه 
أو  الطلــق  الهــواء  فــي  المجهــود 
التوقــف عــن بــذل أي مجهــود فــي 

الخــارج.

300-201  بنفسجي

النطــاق  هــذا  فــي  الهــواء  جــودة 
الذيــن  لألفــراد  صحيــة  غيــر  هــي 
يندرجــون ضمــن الفئــات الحساســة، 
تافــي  الفئــة  لهــذه  وينبغــي 
فــي  الرياضيــة  التماريــن  ممارســة 
ــق، وينصــح بالبقــاء فــي  الهــواء الطل
قــد  األصحــاء  األشــخاص  المنــزل. 
يواجهــون بعــض اآلثــار الصحيــة إذا 
الهــواء  فــي  الرياضــة  مارســوا  مــا 
الطلــق لفتــرات طويلــة، يفضــل تجنــب 
الهــواء  فــي  األنشــطة  ممارســة 

الطلــق.

500-300  العنابي

جــودة الهــواء فــي هــذا النطــاق لهــا 
تأثيــرات علــى الوضــع الصحــي علــى 
معظــم النــاس إذا مــا مارســوا الرياضــة 
الهــواء  فــي  أنفســهم  وأجهــدوا 
فــي  البقــاء  األفضــل  مــن  الطلــق. 
ــق  ــزل.  المشــي فــي الهــواء الطل المن
لمســافات قصيــرة لــن يشــكل خطــرًا 
استنشــاق  يتــم  ال  إذ  األفــراد   علــى 

كميــات كبيــرة مــن الهــواء. 

تتصــف دولــة اإلمــارات بمنــاٍخ حــاٍر وجــاف، و بيئــة صحراويــة 
ــًا  ــر يومي ــاح تتغي ــة ري ــى  حرك ــة إل ــر، إضاف ــاحلي كبي ــط الس وخ
ــودة  ــي ج ــر ف ــل تؤث ــمات عوام ــذه الس ــكل ه ــميًا. وتش وموس

ــواء.  اله

هنــا فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة عــادًة مــا تكــون لدينــا 
ــدوث  ــادة ح ــة لزي ــواء  نتيج ــودة اله ــر ج ــى مؤش ــة عل ــم عالي قي
العواصــف الرمليــة وتكــّون الغبــار الطبيعــي فــي الهــواء.  لذلــك، 
فمــن المعتــاد العثــور علــى كميــات عاليــة مــن الجســيمات 

ــر علــى قيمــة مؤشــر جــودة الهــواء. العالقــة فــي الهــواء تؤث

ــي،  ــون األوزون األرض ــرص تك ــن ف ــًا م ــد أيض ــار يزي ــس الح الطق
والــذي يؤثــر، بــدوره، على مؤشــر جــودة الهــواء. هــذان الملوثان، 
الجســيمات العالقــة واألوزون األرضــي، لديهمــا حاليــًا أعلــى تأثيــر 
ــة المتحــدة،  ــة اإلمــارات العربي علــى مؤشــر جــودة الهــواء لدول
ــائدين  ــن الس ــا الملوثي ــا باعتبارهم ــور عليهم ــم العث ــا يت ــادة م وع

علــى مــدار الســنة.

ــادة  ــبب زي ــًا بس ــد أيض ــن أن تزي ــواء يمك ــودة اله ــر ج ــم مؤش قي
ــف  ــات التخفي ــي عملي ــور ف ــص أو قص ــة نق ــات، أو نتيج االنبعاث
مــن ملوثــات الهــواء، أو بســبب ركــود الهــواء، أو درجــة الحــرارة، 
ــات فــي  ــاح المنخفضــة التــي تســمح ببقــاء الملوث أو ســرعة الري

ــات. ــزات الملوث ــاد تركي ــى ازدي نفــس النطــاق، مــا يــؤدي إل

يســتند مؤشــر جــودة الهــواء فــي دولــة اإلمــارات علــى قيــاس 
ــرات مــن الزمــن.  ــى  فت ــز SO2 وNO2  وO3 وCO وPM10 عل تركي
يتــم تقســيم القيــم علــى مجموعــات متعــددة مــن األلــوان 

ــواء ــاء اله ــدى نق ــس م تعك

 متوسط فترةالعنصر الملوث
التعرض

المقاييس

 ميكروجرام / متر
مربع

جزء في المليار

SO2350133ساعة

2415057 ساعة

6023سنة

CO3000025000ساعة

8100008700 ساعات

NO2400220ساعة

2415083 ساعة

O3200102ساعة

812060 ساعات

TSP24230 ساعة-

-90سنة

PM1024150 ساعة-

LEAD1.0سنة-


