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استخدام تقانات التحسس النائي ونظم المعلومات الجغرافية في دراسة تراكيز الجسيمات  

 العراق ،في الغالف الجوي لمدينة الموصل    (PM2.5)و  (PM10)العالقة 
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 معلومات االرشفة   الملخص 
نظم المعلومات الجغرافية    تناولت الدراسة الحالية استخدام تقنيات التحسس النائي وبرامجيات

العالقة الجسيمات  تراكيز  لمستويات  المكاني  التوزيع  الكشف عن   والجسيمات  (PM2.5) في 

االيمن واأليسر( وللفترة من    انفي مناطق مختارة من مدينة الموصل )الجانب (PM10) العالقة

المعتمدة لما لها    بالمعايير العراقية والدولية  وقورنت، 2021الى شهر شباط  2020شهر ايلول 

جهاز الدراسة  هذه  في  استعمل  والمجتمع.  الفرد  صحة  على  سلبي  تأثير   Temtop)  من 

M2000 )  تراكيز الجسيمات العالقة  لقياس PM10 وPM2.5   فضال عن جهاز تحديد المواقع

الموصل.   (GPS) العالمية مدينة  داخل  المختارة  للمناطق  والمراقبة  الفحص  مواقع  لتحديد 

  من  (PM2.5 , PM10)  بياناتقارنة مع بيانات االقمار االصطناعية، تم تحميل  ولغرض الم

االصطناعية (CAMS) موقع االقمار  الستثمار  االوربية  المنظمة  قبل  من   المدعوم 

(European Organization for the Exploitation of Meteorological 

Satellites: EUMETSAT)  برنامج  والتي على  باألساس  الذي  (Copernicus) تعتمد 

االوربية الفضاء  وكالة  عليه  العالقة   .تشرف  الجسيمات  تراكيز  مستويات  ان  النتائج  اظهرت 

PM10    الصحة لمنظمة  التابعة  المحددات  العراقية    WHOالعالمية  تجاوزت  والمحددات 

المسموح بها في المناطق التي شملتها الدراسة باستثناء منطقتي حي نركال ومنطقة الميدان حيث 

العراقية   المحددات  ضمن  تراكيز  ة النافذكانت  معدالت  أظهرت  حين  في   ،PM2.5  وزا اتج

الدراسة. كذلك اظهرت    لمحددات منظمة الصحة العالمية والمحددات العراقية في جميع مناطق

( العالقة  الجسيمات  تراكيز  ارتفاع  البيانات  PM2.5, PM10النتائج  مع  موقعيا  المقاسة   )

 ( المعتمد على بيانات االقمار االصطناعية. CAMSالمأخوذة من الموقع )
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In the current study, remote sensing dataset and GIS are 

used for measuring the spatial distribution of the 

concentration levels of PM2.5 and PM10 in a selected 

area of Mosul City (right and left sides) for the period of 

September 2020 to February 2021, then compared these 

measured concentrations with the Iraqi and international 

standards. These pollutants have a negative impact on the 

environment, human and societal health. Temtop monitor 

(model: M2000) was used for measuring the 

concentration levels of PM2.5 and PM10 in the selected 

areas whose geographical positions (latitude and 

longitude) were determined using a GPS (Global 

Positioning System) instrument (model: 

GPSmap76CSx). For the purpose of comparison with 

satellite data, dataset of (PM2.5, PM10) is downloaded 

from the (European Organization for the Exploitation of 

Meteorological Satellites: EUMETSAT) which are 

mainly based on Copernicus that supervised by the 

(European Space Agency: ESA). The results reveal that 

all PM10 concentration levels have exceeded the limits 

set given by WHO as well as the Iraqi standards around 

all sampling stations except in Al-Maidan and Nergal 

neighborhoods. The results also showed the high 

concentrations of (PM2.5 and PM10) measured locally 

with the data taken from the (CAMS) website based on 

the satellite dataset. 
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 المقدمة 

 ،أكثر أشكال التلوث خطورة  فهو مناهم المشاكل البيئية التي تواجه العالم في الوقت الحاضر،    أحدعد تلوث الهواء  ي  

 ,.Grmasha, et al)  اذ تكمن خطورته في ان االنسان ليس بوسعه اختيار الهواء الذي يستنشقه او ان يقوم بتنقيته قبل ذلك

2021; Kumar, et al., 2016; Brugge, et al., 2007). 

اه االنسان  متنام  تمام عالمي  هناك  الهوائية على  الملوثات  تراكيز  السلبية الرتفاع  التأثيرات  يتولد عن   ،حول  حيث 

السكانية   الكثافة  تزايد  مع  مستوياتها  تزداد  والتي  الهوائية  الملوثات  من  العديد  السكاني  اعداد    باإلضافةالنشاط  تزايد  الى 

صبح الهواء ملوثا عند دخول الملوثات الهوائية الى الغالف  ي    .(Al-Jarrah, 2015)  المركبات وبالتالي زيادة استهالك الوقود

عبارة عن مواد عالقة في الهواء يمكن ان تكون طبيعية او من صنع االنسان وقد تكون بشكل مواد صلبة او  الحيوي وهي  

الجسيمات وقطرات سائلة او غازات النووية  والشاحنات،السيارات    من ابخرة  الغازات. وتنشأ  القوى  ، المصانع ومحطات 

 ,Particulate Matter)  عد التلوث بالجسيمات العالقةي.  (Gurmmet Singh, 2020)الغبار، البراكين وحرائق الغابات  
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PM) ذات خطورة  (  خاصة القابلة لالستنشاق منها)  هذه الجسيمات اشكال التلوث الهوائي الجديرة باالهتمام وذلك لكون  احد

لقة على حيث يظهر تاثير تلوث الهواء بالجسيمات العا  .(Al-Ahmady and Muhsin, 2015)  على البيئة والجو واالنسان

االنف المدخل الرئيس لهذا النوع من التلوث. يعتمد تأثير الجسيمات    دخط الدفاع االول لالنسان، ويع  هوالجهاز التنفسي الذي  

العالقة على صحة االنسان على العديد من العوامل من اهمها تركيب الجسيمات الفيزيائي والكيميائي، حيث تستطيع معظم  

ك بالرئة وقد تؤدي الى حدوث ( مايكروميتر الوصول الى الجهاز التنفسي وتفت2.5الجسيمات العالقة التي تقل اقطارها عن )

الدقائق   : ( الجسيمات العالقة الى نوعينEPA)  على قطر الجسيمات العالقة، صنفت وكالة حماية البيئة  وبناء  السرطان بها.  

ومصدرها بشكل اساسي من الغبار الصادر من    مايكرومتر  )10(  اقل من  يبلغ قطرهاو(  PM10العالقة القابلة لالستنشاق )

( ذات  PM2.5ء، المصادر الصناعية والغبار المنبعث من الرياح من األراضي المفتوحة والدقائق العالقة الناعمة )مواقع البنا

ومصدرها من عوادم السيارات والشاحنات والعمليات التي تنطوي على حرق الوقود أو الفحم    او اقل  ( مايكرومتر2.5)  القطر

 .  (Nemmar, et al., 2013)  بوالمصادر الطبيعية مثل حرائق الغابات واألعشا

من ارتفاع تراكيز دقائق الغبار العالقة وخاصة عند هبوب الرياح وما يترتب عليها من حاليا  تعاني مدينة الموصل  

تمتاز   حيث  وكذلك تتأثر حركة المركبات نتيجة انخفاض مدى الرؤيا  ،امتالء صاالت الطوارئ في المستشفيات بمرضى الربو

وكثرة عشوائيات البناء ومعامل الحصى االراضي المحيطة بمدينة الموصل بمحدودية او انعدام التشجير والمناطق الخضراء  

 Shehab)  مما يجعل المدينة عرضة لتأثير هبوب الرياح ونقلها للتربة ونشر الغبار والجسيمات العالقة في المدينةوالبلوك  

and Taha,2014)   . 

سة الحالية الى اعتماد معطيات التحسس النائي وبرامجيات نظم المعلومات الجغرافية في دراسة التوزيع تهدف الدرا

االيمن   ين( مواقع في الجانب10( في مدينة الموصل من خالل اختيار )PM10و  PM2.5المكاني النتشار الجسيمات العالقة )

مع المحددات    ، ومن ثم مقارنتها2021الى شباط    2020ايلول  وااليسر لمدينة الموصل ضمن الفترة الزمنية التي تمتد من  

 وبيانات التحسس النائي.  ومقارنة تراكيزها بين مواقع القياس والعراقية العالمية

 منطقة الدراسة 

وتشغل مساحة اجمالية  ،  العاصمة بغداد  من  ( كم396)على بعد  تقع مدينة الموصل في الجزء الشمالي من العراق  

( شماال وخطي  36°   :25'   :.0545( و )"36°   :17'  :.8623")رض  ع. تقع مدينة الموصل بين دائرتي  2كم  (4409قدرها )

( شرقا، وتمتد على جانبي نهر دجلة الذي يقسمها إلى قسمين يعرفان 43° :  13: ' 57.89)" و  ( 43° :    02: '  59.65طول ) "

 (. 1الشكل )  (Ali and Mustafa, 2020)  محليا بالجانب األيمن واأليسر

الجانب االيسر   الجانب االيمن )الغربي( بارتفاعه مقارنة مع  اذ يمتاز  المدينة،  لجانبي  التضاريسي  المظهر  يختلف 

حيث تظهر المدينة في الجانب االيمن باشكال هضبية متدرجة من الشمال الغربي الى الجنوب الشرقي وبارتفاعات    ،)الشرقي(

م(  289بعض الروابي المرتفعة في منطقة حاوي الكنيسة التي تصل ارتفاعاتها الى ) م( مع ظهور240-220)مابين تتراوح  

استواء من الجانب االيمن   أكثرالمدينة. اما الجانب االيسر فيظهر    يم( غرب وادي سرحان غرب320في اقصى الشمال و )

م( 220لكبرى فيه ويبلغ ارتفاعه بحدود )الن السهل الفيضي والمدرجات النهرية القديمة لنهري دجلة والخوصر يكون النسبة ا 

 ,Al-Janabi)م( فوق سطح البحر    273-250)مابين  باستثناء بعض التالل )تل التوبة وتل قوينجق( التي تنحصر ارتفاعاتها  

غمامات في جو المدينة    الى انحسار (. ان وجود هذه التغيرات في التضاريس ادى في كثير من االحيان  2الشكل  )  (2011

والمولدات    ناتجة السيارات  االحفوري وعوادم  الوقود  انبعاثات  المثال  على سبيل  ومنها  المدينة  في  المختلفة  الملوثات  من 
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 Ali and)والمحارق التي يتم فيها حرق بعض الملوثات وصهاريج تخزين المشتقات النفطية والنفايات والملوثات األخرى  

Habbo, 2011) . 

 

 موقع منطقة الدراسة  .1شكل 

 اهمية التحسس النائي في كشف التلوث البيئي 

تهتم تقانات التحسس النائي من خالل االقمار االصطناعية بجمع البيانات عن التلوث البيئي في الغالف الجوي لما  

الدقة العالية لهذه    تتميز به من الرؤية الشاملة للمساحات الواسعة والتعاقب الزمني في المدارات المخصصة لها فضال عن

البيانات، وأصبح باالمكان الحصول على هذه البيانات من مواقع شبكة االنترنت المرخصة والمرتبطة مع الجهات الرسمية 

 (.Somvanshi, et al., 2019; Engel-Cox, et al., 2004) لهذه االقمار االصطناعية

( كوبرنيكوس  برنامج  األCopernicusيعد  لالتحاد  التابع  والذي    (European Commission: EC)  وروبي( 

)ت األوربية  الفضاء  وكالة  مع  بالشراكة  ادارته  على  االوربية  المفوضية  (  European Space Agency: ESAشرف 

المدى   متوسطة  الجوية  للتنبؤات  األوروبي   European Centre for Medium-Range Weather)والمركز 
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Forecasts: ECMWF)   البيئة مراقبة  في مجال  األوروبية  المعلومات  تطوير خدمات  إلى  تهدف  التي  المواقع  اهم  من 

لتكوين  المستمرة  المراقبة  لسطح االرض وذلك من خالل  الموقعية  والبيانات  األقمار االصطناعية  الجوية عبر  واألرصاد 

، حيث يتم تقديم خدمات  European Commission, 2016))  الغالف الجوي لألرض على الصعيدين العالمي واإلقليمي

للبرنامج   تابعة  مخصصة  اصطناعية  أقمار  خالل  من  كوبرنيكوس  االول  التيبرنامج  الصناعي  القمر  اطالق  منذ   بدأت 

(Sentinel-1A)  2014في عام (Mertikas, et al., 2021).   فضال عن اقمار اصطناعية اخرى تديرها وكاالت تجارية

أه ومن  مختلفة  االصطناعية  ووطنية  االقمار  الستثمار  االوربية  المنظمة   European Organization for the)مها 

Exploitation of Meteorological Satellites,)  (EUMETSAT  )  تأخذ بياناتها كل وتقدم قاعدة بيانات متجددة  التي

تعلقة بمكونات الغالف الجوي والعناصر ساعة من االقمار االصطناعية الخاصة بـبرنامج كوبرنيكوس فضال عن البيانات الم

( من  االخرىECMWFالمناخية  والدول  األوروبي  االتحاد  في  المستخدمين  جميع  لصالح  وذلك   )  (EUMETSAT, 

 Copernicus Atmospheric)  من ضمن الخدمات التي تقدمها كوبرنيكوس هي خدمة مراقبة الغالف الجويان  .  (1986

Monitoring Service: CAMSوخا تدعم (  العالقة.  والجسيمات  الحراري  االحتباس  غازات  تراكيز  صة 

(EUMETSAT( خدمة )CAMS  من خالل رفدها بالبيانات من االقمار االصطناعية الخاصة بدراسة الغالف الجوي )

 . (Copernicus) ومكوناته

 

 
 

 تضاريس منطقة الدراسة   ..2 الشكل   

 طرائق العمل 

مستويات   وتحديد  قياس  )تم  العالقة  العالقة    PM2.5, PM10)الدقائق  الدقائق  قياس  جهاز  باستخدام  موقعيا 

((Temtop M2000    ،في عشر مواقع من مدينة الموصل، خمسة منها في الجانب االيسر وهي )جسر النصر، مجسر المثنى

الجانب االيمن وهي )دورة اليرموك، محطة المنصور الغازية،    وخمسة فينركال(    وحيصناعة االيسر، تل النبي يونس  

السواس(  ال الميدان ودورة  العام، منطقة  الجمهوري  )  يوضح(.  3شكل  )مستشفى  لمواقع  1الجدول  الجغرافية  االحداثيات   )
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، وقد تم اختيار هذه المناطق الزدحامها  (GPS map 76CSx)القياس والتي تم قياسها باستخدام جهاز تحديد المواقع العالمي  

مرور  الى  باإلضافة  الرسمي  والدوام  الذروة  اوقات  الصغيرة وخصوصا خالل  المركبات  مرور  وكثرة  الشديد  المروري 

احنات الكبيرة التي تعمل على اثارة االتربة مما يزيد من مستويات تراكيز الدقائق العالقة. وقد تم القياس بواقع مرة اسبوعيا الش

 . اجري القياس على ارتفاع2021شباط    31الى    2020ايلول    17لتغطية التغاير الفصلي للفترة من    أشهروعلى مدار ستة  

 النسان. ها من اعرض المباشر لاالرتفاع المثالي للت  وهومتر  1.6

 

 مواقع القياس في الجانب االيمن والجانب االيسر  .3الشكل 

 االحداثيات الجغرافية لمواقع القياس  .1الجدول 

 مواقع القياس  دوائر العرض  خطوط الطول  التسلسل 

 جسر النصر  36.3865 43.1175 1

 مجسر المثنى 36.3643 43.1799 2

 المنطقة الصناعية 36.344 43.1954 3

 منطقة النبي يونس 36.35 43.157 4

 حي نركال 36.3718 43.1442 5

 مجسر اليرموك  36.3423 43.0921 6

 المحطة الغازية/ المنصور  36.3189 43.1071 7

 مستشفى الجمهوري  36.3575 43.1125 8

 منطقة الميدان  36.3467 43.1336 9

السواس دورة  36.324 43.1219 10  

في تحميل بيانات التحسس النائي والخاصة بمستويات تراكيز الجسيمات العالقة   Copernicusكما وتم اعتماد موقع 

(PM2.5  PM10 ,( ضمن الحدود الجغرافية لمنطقة الدراسة وضمن الدقة المكانية )درجة اي ما يعادل 0.320*0.320 )

. 2( كم4409الجدير بالذكر ان مساحة منطقة الدراسة الكلية تبلغ )، ومن  2( كم1261.67)ويساوي  ( كم  35.523*35.52)

وحدات بصرية ستغطي    أربعسنجد ان هناك    ،( مع مساحة منطقة الدراسة Pixelمقارنة مساحة الوحدة البصرية )  ت ما تم  إذا

( بصورة دقيقة خالل االيام التي تم فيها القياس الموقعي  ,PM2.5  PM10المنطقة وال يمكننا بهذه الحالة تحديد مستويات )

( من أجل اعتماد منحنيات توضح عالقة تغير تراكيز الجسيمات العالقة كدالة  Panoplyبرنامج ) استخدام(. لذا تم 4الشكل )

 تي تم اجراء القياسات الموقعية لها.أليام االشهر ال
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 Pixelموقع منطقة الدراسة بالنسبة للوحدات البصرية   .4الشكل 

بها الموصى  النافذة  العراقية  البيئية  والمحددات  الدولية  المحددات   National Determinants of))  اعتمدت 

Ambient Air Quality,2018)      و (WHO,2006;EPA,2021) العالقة   لغرض الجسيمات  تراكيز  معرفة مستوى 

(PM2.5 PM10, في منطقة الدراسة والتي قد تؤثر سلبا على صحة االنسان )( 2الجدول   .) 

 
 يوضح المحددات الدولية والمحددات البيئية العراقية  .2الجدول 

 
PM2.5 µg/m3 PM10 µg/m3 

ساعة  24معدل  المعدل السنوي  ساعة  24معدل  المعدل السنوي    

WHO 10 25 20 50 

USEPA 15 35 50 150 

Iraq 10 25 50 100 
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 النتائج والمناقشة 

تباينا في المعدالت الشهرية لفترة الدراسة وكما   PM10و  PM2.5اظهرت نتائج قياسات تراكيز الجسيمات العالقة  

( PM2.5( على التوالي. اظهرت النتائج ان اعلى معدل شهري تم تسجيله للجسيمات العالقة )4( و )3)  ينموضح في الجدول

في موقع جسر النصر العائم وذلك بسبب الحركة المستمرة للشاحنات المحملة بالمواد المختلفة    3( مايكروغرام/م76.03بلغ )  

والتي تنقل من الجانب االيمن للمدينة الى الجانب االيسر، علما ان الشاحنات تقطع مسافة كبيرة على شارع ترابي قبل وبعد  

في    3( مايكروغرام/م31.26اقل معدل )تم تسجيل  حين    بالجسيمات العالقة، فيالهواء  الجسر مما يؤدي الى حدوث تلوث  

(، PM10بالنسبة للجسيمات العالقة )اما  موقع الميدان القريب من نهر دجلة وذلك لقلة حركة السيارات ونزوح السكان منها،  

تم تسجيلهفأن   )  لها كان  اعلى معدل  الغازية  المحطة  بل3( مايكروغرام/م107.91في موقع  أقل معدل  بينما   ،( (  48.70غ 

( خرائط التوزيع المكاني  6و   5)  نالشكاليوضح  في موقع منطقة الميدان على نهر دجلة )لنفس السبب اعاله(.    3مايكروغرام/م

  ين ( على التوالي باالعتماد على البيانات المدرجة في الجداولPM10و )  (PM2.5لمعدالت مستويات تراكيز الجسيمات )

 (.   ArcGIS10.6.1/Spatial Analyst/IDW Interpolationخرائط باستخدام طريقة )تم تنفيذ هذه الوقد ،  )4( و )3)

 

 لمناطق الدراسة  PM2.5معدالت تراكيز الجسيمات العالقة  . 3الجدول 

 ت 
   االشهر         

الموقع   
 شباط  كانون الثاني  االول كانون تشرين الثاني  تشرين األول  أيلول 

المعدل لكل  

 منطقة 

النصر جسر  1  120.33 69.65 143.20 63.78 43.50 15.75 76.03 

 72.11 34.25 44.98 66.80 53.13 104.45 129.05 مجسر المثنى 2

 64.13 30.00 53.05 41.70  67.06 46.35 146.63 صناعة االيسر  3

 46.76 23.75 61.60 38.93 40.40 46.80 69.08 تل النبي يونس 4

 32.51 16.75 38 30.70 30.26 30.33 49.00 حي نركال 5

 54 37.75 53 47.65 32.90 82.60 70.13 دورة اليرموك  6

 66.65 52.75 60.50 66.83 36.26 88.93 94.63 المحطة الغازية 7

 37.57 21.50 43.50 35.20 26.96 46.13 52.13 م. الجمهوري  8

 31.26 17.25 33 28.73 28.96 32.03 47.58 الميدان 9

 56.19 32.25 55.75 30.70 59.33 71.13 88.00 دورة السواس  10

 

 

 لمناطق الدراسة  PM10معدالت تراكيز الجسيمات العالقة . 4الجدول 

 ت 
 شهر اال  

 الموقع 
 منطقة   المعدل لكل شباط  كانون الثاني  كانون االول تشرين الثاني  تشرين االول  ايلول 

 100.95 26.25 69 82.275 165.7 89.5 173 جسر النصر  1

 106.26 53.25 68.5 98.275 84.43 179.125 154 مجسر المثنى 2

 96.91 46 82 62.775 101.7 71.975 217 االيسر  صناعة 3

 70.16 37.25 91 53.975 67.5 68.25 103 تل النبي يونس 4

 49.26 27.75 61.5 48.5 47.2 44.625 66 حي نركال 5

 83.51 54.5 77.5 72.625 63.96 126.2 106.25 دورة اليرموك  6

 107.91 73 89 119.5 68.73 152 145.25 المحطة الغازية 7

 58.93 34.75 70.25 54.75 41.7 71.875 80.25 م. الجمهوري  8

 48.70 27.25 50.5 45.925 45.6 50.175 72.75 الميدان 9

 86.87 50.5 87.75 50.55 85.2 117.95 129.25 دورة السواس  10
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 لمناطق الدراسة  PM2.5معدل تراكيز الجسيمات العالقة   .5الشكل 

 

 الدراسة  مناطق PM10معدل تراكيز الجسيمات العالقة  .6الشكل 

( والمحددات العراقية، نجد تجاوز معدالت  WHO( مع محددات )PM10( و )PM2.5وبمقارنة مستويات تراكيز )

في    3مايكروغرام/م  10والمحددات العراقية والبالغة    WHO)المحددات التابعة لمنظمة الصحة العالمية )  PM2.5تراكيز  

الدراسة   شملتها  التي  المناطق  )7الشكل  )جميع  العالقة  للجسيمات  بالنسبة  اما   .)PM10)،  تجاوز تراكيز    تفقد  معدالت 

والمحددات العراقية باستثناء منطقتي حي نركال في الجانب االيسر ومنطقة   WHOالمحددات التابعة لمنظمة الصحة العالمية  

محددات   تركيزهما  معدل  تجاوز  اذ  االيمن  الجانب  في  معدل 3مايكروغرام/م  20البالغة    WHOالميدان  كان  حين  في   .

 على التوالي.   3مايكروغرام/م 48.7 ،49.26بمعدل  3مايكروغرام/م 50ة والبالغة تركيزهما ضمن المحددات العراقي
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 ( والمحددات العراقية (WHOمع المحددات الدولية   PM2.5مقارنة معدالت تراكيز الجسيمات العالقة  .7الشكل 

 

 

 ( والمحددات العراقية (WHOمع المحددات الدولية  PM10مقارنة معدالت تراكيز الجسيمات العالقة  .8الشكل 

 

( مع البيانات التي تم تحميلها  PM10( و )PM2.5( مقارنة النتائج الموقعية للجسيمات العالقة )5يوضح الجدول ) 

على    باالعتماد(  3Kg/m) بوحدة  ( مقاسة  (Copernicus Atmosphere Monitoring Service: CAMSمن الموقع  

االقمار أالصطناعية والتي تم )  تبيانات  برنامج  الجدولPanoplyمعالجتها من خالل  ، يمكن مالحظة ذاته  (. من خالل 

( ويرجع  CAMS( موقعيا مع تلك القياسات المأخوذة من موقع )PM10و )  (PM2.5)ارتفاع تراكيز الجسيمات العالقة  

الموقع الموقعية تتضمن قياس نقطة محددة في  القياسات  ان  الى  في حين ان قياسات االقمار االصطناعية هي   ،سبب ذلك 

قياسات مساحية تغطي مساحة واسعة ضمن طبقة التروبوسفير. نتيجة لذلك نجد ان مستويات تراكيز الجسيمات العالقة التي 

( WHO( وخالل فترة الدراسة كانت ضمن المحددات الدولية )CAMSة من موقع )تم اعتمادها في هذه الدراسة والمأخوذ

 والمحددات العراقية.  
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 ( خالل فترة الدراسة*CAMSمع بيانات الموقع ) PM10مقارنة البيانات الموقعية للجسيمات العالقة  . 5الجدول 

)3PM10 (Kg/m 

 (CAMS)من 

)3PM10 (Kg/m 

 موقعيا  

)3PM2.5 (Kg/m 

 (CAMS)من 

)3PM2.5 (Kg/m 

 موقعيا  
 االشهر 

3.571E-8 1.246E-7 1.353E-8 8.665E-8  ايلول 

3.063E-8 9.716E-8 1.331E-8 6.184E-8  تشرين االول 

2.148E-8 7.717E-8 1.229E-8 5.185E-8 تشرين الثاني 

2.035E-8 6.891E-8 1.214E-8 4.312E-8 كانون االول 

2.261E-8 7.470E-8 1.342E-8 4.869E-8  كانون الثاني 

1.392E-8 4.305E-8 1.101E-8 2.821E-8 شباط 

 لغرض تسهيل عملية المقارنة   Kg/m)3(الى  (3g/mµ*تم تحويل وحدات القياس الموقعية من )

 

 االستنتاجات
 ضوء النتائج التي تم الحصول عليها يمكن ان نستنتج ما يأتي:  في

  PM10 , PM2.5اظهرت نتائج الدراسة التي تم اجراؤها على المواقع المختارة لتحديد تراكيز الجسيمات العالقة   -1

لتركيز   اعلى معدل  اذ سجل  الشهرية،  المعدالت  قيم  في  بلغ    PM10تفاوتا  ايلول حيث    (124.675)في شهر 

 .ولنفس الشهر 3رام/ممايكروغ PM2.5 (86.65)في حين بلغ اعلى معدل لتركيز  3مايكروغرام/م

 PM10بلغ معدل تركيز    إذا  ،خالل فترة الدراسة في شهر شباط  PM10 , PM2.5سجلت اقل المعدالت لتراكيز   -2

 . 3مايكروغرام/م   PM2.5 (28.20)تركيز  ومعدل  3مايكروغرام/م 43.05))

في المناطق التي شملتها الدراسة المحددات التابعة لمنظمة الصحة    PM10أظهرت النتائج تجاوز معدالت تراكيز   -3

وموقع   WHOالعالمية   الميدان  ومنطقة  االيسر  الجانب  في  نركال  حي  منطقتي  باستثناء  العراقية  والمحددات 

في حين كان معدل تركيزهما    ،WHOالمستشفى الجمهوري في الجانب االيمن اذ تجاوز معدل تركيزهما محددات  

من المحددات التابعة لمنظمة الصحة    فقد تجاوزت معدالتها كال    PM2.5المحددات العراقية، اما بالنسبة لـ  ضمن  

 والمحددات العراقية في جميع المناطق التي شملتها الدراسة.  WHOالعالمية 

يانات المأخوذة  المقاسة موقعيا بالمقارنة مع الب   PM10 , PM2.5اظهرت النتائج ارتفاع تراكيز الجسيمات العالقة   -4

 المعتمد على بيانات االقمار االصطناعية. CAMSمن الموقع 
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