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 نشرة مديرية البيئة اإلخبارية اإللكرتونية
فاظ عليها يف منطقة العقبة اإلقتصادية اخلاصة نشرة دورية اخبارية تصدرها مديرية البيئة يف سلطة منطقة العقبة اإلقتصادية اخلاصة وتربز اهم األنشطة املتعلقة يف محاية البيئة واحل

 2001لسنة  . 21املستدامة واملعايري احملددة يف نظام محاية البيئة رقم وإقليمها لضمان التنمية 

 hamohaisen@aseza.joملزيد من اإلستقسارات او املالحظات التواصل عرب الربيد اإللكرتوين :

 

     يف هذا العدد :تقرأ 

 H2S سلطة منطقة العقبة االقتصادية اخلاصة تنفذ برانمج رصد غاز كربيتيد اهليدروجني : خرب العدد ➢
  ؟ روجنيما هو غاز كربيتيد اهليد   ➢
 .أاثره وأضراره على األنسان والبيئة  ➢
 . 1140/2006احلد األقصى املسموح به حبسب املواصفة القياسية األردنية للهواء احمليط رقم  ➢

 قسم التوعية البيئية      إعداد وحترير :   

 محزة احمليسن                          

 سم التقييم والرصد البيئي ق    اإلعداد :شارك يف  

 م.اتال اخلضري                           

 مدير مديرية البيئة     إشراف :          

 تغريد املعايطة                       



            

 H2S سلطة منطقة العقبة االقتصادية اخلاصة تنفذ برانمج رصد غاز كربيتيد اهليدروجنيخرب العدد  :  

تقوم  الذيضمن اجلهود املبذولة ملتابعة الوضع البيئي ملدينة العقبة والوقوف على نوعية اهلواء احمليط فيها، وانطالقاً من الدور الرقايب 
 12يف   H2S بتنفيذ برانمج لرصد غاز كربيتيد اهليدروجنيابلبدء مديرية البيئة  قامتسلطة منطقة العقبة االقتصادية اخلاصة به 

من مطار امللك احلسني الدويل يف مشال العقبة اىل منطقة امليناء اجلديد مبا فيها  عة حبيث تغطي مجيع أحناء مدينة العقبةموقع موز 
يتم استخدام أجهزة حتليل ومجع عينات تعتمد طرق عملها على  حبيث ة والسياحية واملنشأت الصناعيةياملناطق السكنية والتجار 

 .ملياً األساليب العلمية املعتمدة عا

، حبيث يتوىل مسؤولية التنفيذ  1/8/2019ومن املتوقع االنتهاء منه بتاريخ  16/7/2019بدأ تنفيذ الربانمج يوم األحد املوافق 
وضمن اجلدول  بن حيان –قسم التقييم والرصد البيئي يف مديرية البيئة ابلتعاون مع قسم نوعية اهلواء يف خمتربات العقبة الدولية 

 التايل:
 الرقم  املوقع التاريخ

(14 – 15) July 2019 1 مجرك العقبة /وادي عربة 

(15 – 16) July 2019 2 الرابية 

)16 – 17)   July 2019 3 مدينة العقبة الصناعية 

(17 – 18) July 2019 4 العاشرة 

(21- 22) July 2019 5 التاسعة 

(22- 23) July 2019 6 ايله 

(23 – 24) July 2019 7 كشك الشرطة / كيمبنسكي 

 (24 – 25) July 2019  8 شاطئ الغندور 

 (28 – 29) July 2019 9 ميناء النفط 

(29 – 30) July 2019 10 شركة الفجر 

(30 – 31) July 2019 11 احلرارية 

(31 July – 1 Aug) 2019 12 اتالبيه 

 



 ؟ H2Sما هو غاز كربيتيد اهليدروجني  

عدمي  وهومن الغازات السامة واخلطرية ، ويتميز برائحته الكريهة اليت تشبه رائحة البيض الفاسد،  H2S يعرب غاز كربيتيد اهليدروجني 
كسحابة غري مرئية    اللون وشديد االشتعال، هلذا ال ميكن رؤيته عند التسرب وال يرى يف اجلو العاصف يتحرك غاز كربيتيد اهليدروجني

 عادة يف اجتاه الريح.

وميكن شم  ،قاتل جداغاز فيشكل أن يهبط على املناطق املنخفضة مثل اخلنادق واملصارف واحلفر إىل أثقل من اهلواء ومييل  يتميز أبنه
رائحته يف اجلو خالل الدقائق األوىل أو عندما يكون الرتكيز منخفض، ويف حال استمرار التعرض له، يصبح من الصعب مشه أو إدراك 

 املخاطر اليت ميكن أن تنجم عنه.

م فيعمل كالسم الداخلي الذي ميكن ان ويثري غاز كربيتيد اهليدروجني أنسجة العيون املكشوفة واألنف واحللق والرئة عندما ميتصه اجلس
 يفسد اجلهاز العصيب ويشل نظام التنفس.

، كما )حمطات التنقية( غاز كربيتيد اهليدروجني هو احد الغازات اليت تنتج من مصايف تكرير النفط وحمطات معاجلة املياه العادمة : مصادره
 ت وصناعة املطاط ومن وحدات معاجلة وتعبئة الغاز ويف املناجم.ينتج من بعض الصناعات ، كصناعة إنتاج الورق ومعاجلة املخلفا

كترياي أما املصادر الطبيعية لغاز كربيتيد اهليدروجني، فقد ينتج من حتلل القمامة العضوية، ومن نشاط بعض أنواع البكترياي وهي ما تعرف ابلب
اهليدروجني، كذلك يتكون هذا الغاز يف الرباكني وإسطبالت احليواانت ويف الكربيتيدة واليت تعمل على حتويل املواد الكربيتية إىل غاز كربيتيد 

 أسواق املاشية.

من خالل استنشاقه خالل اجلهاز التنفسي، ولدى دخول غاز  H2Sيكون التأثري املباشر لغاز كربيتيد اهليدروجني اإلستنشاق والرائحة : 
وحيدث التسمم يف اجلسم، كما يؤثر التعرض لرتكيز مرتفع منه على  مركبا معقداً  ناحلديد ويكو  عكربيتيد اهليدروجني اىل جمرى الدم، يتحد م

 وتعتمد آاثر التعرض على عدة عوامل هي : ،  الدماغ

 يف اجلو.  H2Sتركيز  -1
 التعرض.مدة  -2
 احلساسية اجلسدية للضحية. -3

ة يف احلقيقة انك ميكن ان تشم الرائحة اليت هلا تركيز منخفض ولكن حاس ،  الرائحة ليست حتذير حمل ثقة حيث ال ميكن االعتماد عليها
 مستوى للرتكيز.ابرتفاع للرائحة تقل الشم 

 

 



 نسان حسب مستوى التعرض له ابلتايل:هذا وميكن إمجال أتثريات غاز كربيتيد اهليدروجني على جسم اإل

 التأثريات عند التعرض ملستوايت منخفضة: -1
 . صداع -                                     .يتأثر اجلهاز التنفسي واألغشية املخاطية -

 ضيق التنفس. -                             التهاب اجملاري التنفسية التهاب ملتحمة العني. -

اجلهاز العصيب وكذلك التنفسي وتظهر األعراض يكون التأثري هنا مباشر على    التأثريات عند التعرض ملستوايت مرتفعة: -2
 لتالية:ا
 ازرقاق اجللد. -   التوتر. -  الغثيان والقيء. -   الدوار. -    ضيق التنفس. -    السعال. -

 يتأثر اجلهاز التنفسي واجلهاز الدوري والقلب والدماغ وتظهر األعراض التالية: التأثريات عند التعرض ملستوايت مرتفعة جدا: -3
 يتوقف عمل القلب وعمل اجلهاز التنفسي. - .  الصرع -    الذحبة القلبية. -

 

 : 1140/2006احلد األقصى املسموح به حبسب املواصفة القياسية األردنية للهواء احمليط رقم 

10 ppb  /)ساعة 24)جزء يف البليون 

30 ppb  جزء يف البليون(/ ساعة واحدة( 

           


